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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-47

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10331

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

475

478

0

953

2

93 / 31

446

459

0

905

3

93 / 32

346

384

0

730

4

93 / 33

401

363

0

764

5

93 / 34

511

568

0

1,079

6

93 / 35

19

18

0

37

7

93 / 36

602

556

0

1,158

8

93 / 37

440

470

0

910

9

93 / 38

590

655

0

1,245

10

93 / 39

441

343

0

784

11

93 / 40

447

480

0

927

12

93 / 41

13

23

0

36

13

93 / 42

5

8

0

13

14

93 / 43

264

366

0

630

15

93 / 44

1

0

0

1

16

93 / 45

1

1

0

2

17

93 / 46

4

3

0

7

18

93 / 47

4

2

0

6

19

93 / 48

25

26

0

51

20

93 / 49

1

1

0

2

21

93 / 50

16

18

0

34

22

93 / 51

4

4

0

8

23

93 / 52

3

5

0

8

24

94 / 2

1

0

0

1

25

94 / 4

1

0

0

1

26

94 / 13

0

1

0

1

27

94 / 17

0

1

0

1

28

94 / 35

1

0

0

1

29

94 / 53

1

0

0

1

30

94 / 80

1

0

0

1

31

94 / 100

1

0

0

1

32

94 / 184

0

1

0

1

33

94 / 201

1

0

0

1

34

95 / 1

1

0

0

1

35

95 / 3

0

1

0

1

36

95 / 88

1

0

0

1

37

95 / 95

1

0

0

1

38

95 / 127

1

0

0

1

39

95 / 155

1

0

0

1

40

95 / 184

1

0

0

1

41

95 / 190

1

0

0

1

42

95 / 196

1

0

0

1

43

95 / 208

11

9

0

20

44

95 / 209

0

1

0

1

45

95 / 212

1

0

0

1

46

1,093 / 3

2

0

0

2

47

1,093 / 5

1

1

0

2

48

1,093 / 16

1

0

0

1

49

1,093 / 17

1

0

0

1

50

1,093 / 30

3

4

0

7

51

1,093 / 31

0

2

0

2

52

1,093 / 32

2

2

0

4

53

1,093 / 33

1

1

0

2

54

1,093 / 34

2

1

0

3

55

1,093 / 35

0

1

0

1

56

1,093 / 36

5

4

0

9

57

1,093 / 37

2

9

0

11

58

1,093 / 38

1

2

0

3

59

1,093 / 40

1

0

0

1

60

1,093 / 43

0

1

0

1

61

1,093 / 49

1

0

0

1

62

1,093 / 52

0

2

0

2

63

1,093 / 53

1

0

0

1

64

1,093 / 56

0

1

0

1

65

1,093 / 58

1

0

0

1

66

1,093 / 89

0

1

0

1

67

1,093 / 91

1

0

0

1

మతస స ఓటరర వవరరలల

5,112

5,277

0

10,389

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

1
SAA1355262
పపరర: కకటయఖ మలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-47
93-30/914

తసడడ:డ చననయఖ మలర
ఇసటట ననస:1
వయససస:28
లస: పప
4
SAA1279819
పపరర: జజఖత బబణణవత

93-30/802

93-31/1

93-36/1039

93-30/862

తసడడ:డ చనన దణసస దమబమ
ఇసటట ననస:1-5
వయససస:21
లస: పప
16
SAA1273184
పపరర: ససపసడయ కతణరగసతణ

93-30/805

తసడడ:డ శరమబఖయయల బబ సత
ఇసటట ననస:1-16
వయససస:19
లస: ససస స
22
SAA1335173
పపరర: జయలకడమ కరసరన
భరస : ససబబరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:1-20
వయససస:52
లస: ససస స
25
SAA1283753
పపరర: తలర పరరశత

తసడడ:డ శకనస అమరగసస
ఇసటట ననస:1-29
వయససస:20
లస: పప

93-39/821

93-36/1044

93-39/822

భరస : గగవసదయఖ కలసభబ
ఇసటట ననస:1-1-37/R/12/2 PLOT NO6
వయససస:44
లస: ససస స

14
SAA1192475
పపరర: అసకమమ రరవప గగరసటర

15
SAA1288414
పపరర: కకటటశశర రరవప శరనస

93-31/770

17
SAA1291202
పపరర: పపజత బబ సత

20
SAA1291483
పపరర: కకరసన బబ సత

23
SAA1335371
పపరర: సబన షపక

26
SAA1380690
పపరర: శవ కకషర నలర బబ యన

29
SAA1387836
పపరర: ఉపపసదడ చసకక
భరస : శవపడడ చసకక
ఇసటట ననస:1-33
వయససస:30
లస: ససస స

93-30/804

తసడడ:డ రమమరరవప శరనస
ఇసటట ననస:1-10a
వయససస:18
లస: పప
93-31/794

18
SAA1335496
పపరర: పపజత బబ సత

93-31/865

తసడడ:డ శరమబఖయయల బబ సత
ఇసటట ననస:1-16
వయససస:21
లస: ససస స
93-31/795

21
SAA1290923
పపరర: పపరర చసదడరరవప వరససమలర

93-30/816

తసడడ:డ సససస నస వరససమలర
ఇసటట ననస:1-18
వయససస:18
లస: పప
93-31/870

24
SAA1341296
పపరర: నణగలకడమ నలర బబ యన

93-32/713

భరస : శవ కకషర నలర బబ యన
ఇసటట ననస:1-25
వయససస:23
లస: ససస స
93-40/913

తసడడ:డ శవ శసకర నలర బబ యన
ఇసటట ననస:1-25
వయససస:23
లస: పప
93-30/929

12
SAA1414754
పపరర: శరసత కలమమరర కలసభబ

తసడడ:డ దణసయఖ కలసభబ
ఇసటట ననస:1-1-37/R/12/2 PLOT NO6
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అబబబల ఫరరరక
ఇసటట ననస:1-22-1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:1-25
వయససస:35
లస: ససస స
28
SAA1385475
పపరర: రరజగష అమరగసస

11
SAA1414747
పపరర: గగవసదయఖ కలసభబ

93-32/1

తసడడ:డ శకనవరస మలర
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖయయల బబ సత
ఇసటట ననస:1-16/A
వయససస:19
లస: ససస స
93-31/868

93-30/915
6
SAA1390962
పపరర: దసరర పడసరద నణయక బబణణవతష

93-31/862 9
8
SAA1335165
SAA1168392
పపరర: దసరర పడసరద నణయక బబణణవతష
పపరర: శవ నగరజ మలర

తసడడ:డ శరమమఖల బబ సత
ఇసటట ననస:1-16
వయససస:21
లస: ససస స
93-31/866

93-30/801

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బనణవథ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:1-8
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గబరరమమరరస కతణరగసతణ
ఇసటట ననస:1-11
వయససస:19
లస: ససస స
19
SAA1335355
పపరర: కకరసన బబ సత

93-30/803

భసధసవప: రరమ నణయక బనణవథ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప సస మరరతష
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:20
లస: ససస స
13
SAA1234483
పపరర: రరజ శశఖర దమబమ

5
SAA1305168
పపరర: భబగఖ చసదదక
డ కలకకల

3
SAA1290303
పపరర: దదననశ దదపపలపపడడ

తసడడ:డ దదపపలపపడడ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలకకల
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల కగశన
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:22
లస: పప
10
SAA1244003
పపరర: సస మరరతష శక లకడమ

93-30/800

భరస : లకమయఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమమనణయక బబణణవత
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:22
లస: ససస స
7
SAA1068550
పపరర: నణగగసదడ బబబబ కగశన

2
SAA1277136
పపరర: అసకమమ రరయవరపప

27
SAA0342865
పపరర: లకమయఖ బసడణరర�

93-34/182

తసడడ:డ చనరరమబలల�
ఇసటట ననస:1 28-3-187
వయససస:41
లస: పప
93-30/939

30
SAA1068519
పపరర: కకటటశశర రరవప చసకక

93-31/2

తసడడ:డ నణగగసదడఎస చసకక
ఇసటట ననస:1-33
వయససస:32
లస: పప

Page 4 of 348

31
SAA1342443
పపరర: నవన జసపన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-47
93-33/898

తసడడ:డ నణసచణరయఖ జసపన
ఇసటట ననస:1-33
వయససస:18
లస: పప
34
SAA1068535
పపరర: చసదదక
డ రరయ

93-31/3

93-31/890

93-32/3

93-31/908

93-31/909

93-31/5

93-31/819

తసడడ:డ శవబబబబ దణదద
ఇసటట ననస:1-107
వయససస:21
లస: పప

44
SAA1292408
పపరర: గణణశ అవపల

47
SAA1286129
పపరర: నణగరరజ ఆరరధసఖల

50
SAA1374883
పపరర: నరరకణ బబబబ కలరగసటట

53
SAA1230739
పపరర: నగరజ దణసరర

93-31/820

56
SAA1301803
పపరర: నగరరజ తషలర మలర

93-37/973

59
SAA1234129
పపరర: సరసబయఖ దణదద
తసడడ:డ శవబబబబ దణదద
ఇసటట ననస:1-107
వయససస:19
లస: పప

39
SAA1229905
పపరర: పడసనన తణడడబబ యన

93-31/815

42
SAA1273226
పపరర: లలమవత చచమలమదదననన

93-30/863

45
SAA1291210
పపరర: తడనణద గగపసదచశ

93-31/816

తసడడ:డ రరమబ గగపసదచశ
ఇసటట ననస:1-73
వయససస:19
లస: పప
93-31/817

48
SAA1304740
పపరర: నగరజ ఆరరహహఖలమ

93-31/818

తసడడ:డ శరసబయఖ ఆరరహహఖలమ
ఇసటట ననస:1-75A
వయససస:37
లస: పప
93-34/1063

51
SAA1374974
పపరర: రరజ కలమమర కలరగసటట

93-34/1064

తసడడ:డ ససవరరస రరజ కలరగసటట
ఇసటట ననస:1-83
వయససస:19
లస: పప
93-30/864

54
SAA1235530
పపరర: కకషర తషలసస దణసరర

93-30/865

భరస : నగరజ దణసరర
ఇసటట ననస:1-87
వయససస:26
లస: ససస స
93-31/821

భరస : లకమయఖ తషలర మలర
ఇసటట ననస:1-92
వయససస:21
లస: ససస స
93-31/787

93-31/889

తసడడ:డ అమరయఖ చచమలమదననన
ఇసటట ననస:1-60
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ దణసరర
ఇసటట ననస:1-87
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషస ర నలర బబ యన
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:20
లస: పప
58
SAA1235571
పపరర: మహహష పడసరద దణదద

93-31/4

తసడడ:డ ససవరస రరజ కలరగసటట
ఇసటట ననస:1-83
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:1-84
వయససస:19
లస: పప
55
SAA1237080
పపరర: శరఖస కలమమర నలర బబ యన

41
SAA1068501
పపరర: కవత మననవ

36
SAA1465350
పపరర: బబజ నణనణనబబ యనణ

భరస : శవ కకషర తణడడబబ యన
ఇసటట ననస:1-57
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:1-75/A
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకకరనస గగరసటర
ఇసటట ననస:1-83
వయససస:22
లస: ససస స
52
SAA1241124
పపరర: పవన కటబరర

93-31/891

తసడడ:డ ససబబ రరవప అవపల
ఇసటట ననస:1-69
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప అరర అలమ
ఇసటట ననస:1-75
వయససస:19
లస: పప
49
SAA1068493
పపరర: తడవనణణ గగరసటర

38
SAA1461458
పపరర: శవకలమమరర వరససశశటట

93-32/2

తసడడ:డ రరమకకటయఖ నణనణనబబ యనణ
ఇసటట ననస:1-46
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మననవ
ఇసటట ననస:1-59/8
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ గసగరధర
ఇసటట ననస:1-68
వయససస:63
లస: పప
46
SAA1441187
పపరర: కకటటశశర రరవప అరర అలమ

93-31/888

భరస : శరసబయఖ వరససశశటట
ఇసటట ననస:1-56
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:1-57
వయససస:68
లస: ససస స
43
SAA1369305
పపరర: నరసససహ రరవప గసగరధర

35
SAA1335421
పపరర: పడసరద రరయ

33
SAA1165372
పపరర: సరసబశవపడడ తతలలససరర

తసడడ:డ శకనస తతలలససరర
ఇసటట ననస:1-39
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరయ
ఇసటట ననస:1-44
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పరమబలల నలర గగరర
ఇసటట ననస:1-52
వయససస:39
లస: పప
40
SAA1167972
పపరర: తరరపరతమమ తతట

93-30/861

భరస : ఉమ మహహశశర వటటటకకటట
ఇసటట ననస:1-37/3
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరయ
ఇసటట ననస:1-44
వయససస:22
లస: ససస స
37
SAA1451046
పపరర: రరస పడసరద నలర గగరర

32
SAA1238336
పపరర: సరశత వటటటకకటట

57
SAA1390947
పపరర: పవన చదరర

93-30/916

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదరర
ఇసటట ననస:1-102
వయససస:19
లస: పప
93-31/788

60
SAA1441393
పపరర: వనసకట రరజ ఓ

93-31/863

తసడడ:డ వనసకట ససబబయమఖ ఓ
ఇసటట ననస:1-109/5
వయససస:62
లస: పప
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61
SAA1279306
పపరర: వనసకటటష యలగరల
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93-30/809

తసడడ:డ నగరజ యలగరల
ఇసటట ననస:1-114
వయససస:19
లస: పప
64
SAA1335314
పపరర: ఝనస లకడమ యలగరల

62
SAA1266519
పపరర: సరసబయఖ తణళళ

తసడడ:డ రమమష తణళళ
ఇసటట ననస:1-123
వయససస:20
లస: పప
93-31/899

భరస : లకడమ నణరరయణ యలగరల
ఇసటట ననస:1-124/9
వయససస:39
లస: ససస స

65
SAA1239375
పపరర: వనసకటటశశరరర యలగరల

93-30/1

68
SAA1093483
పపరర: కరరమబలమర షపక

భరస : శరఖమ జలయస రరజగసదడ వనననస
ఇసటట ననస:1-127/A
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మధర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-129
వయససస:50
లస: పప

70
FLR2545176
పపరర: పణణదరపప వనసకటటశశరరరవప

71
SGI0859902
పపరర: పణణదరపప ధనలకడమ

93-31/791

తసడడ:డ పణణదరపప చనన హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:1-132
వయససస:34
లస: పప

భరస : పణణదరపప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-132
వయససస:33
లస: ససస స

73
SAA1079862
పపరర: పరవన చసతల

74
SAA1079854
పపరర: నణగమణణ చసతల

93-38/1

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతల
ఇసటట ననస:1-134
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దణనయఖ గదస
ఇసటట ననస:1/135
వయససస:34
లస: పప
79
SAA1240522
పపరర: లకడమ నరసససహరరవప సనసకరర

93-30/812

93-31/8

భరస : అనశర బబష
ఇసటట ననస:1-168
వయససస:40
లస: ససస స

93-31/792

80
SAA1228436
పపరర: శకవలర

83
SAA1286145
పపరర: మధవ లత తణళర

93-33/1

86
SAA1167949
పపరర: నవనదదత సససగస

93-38/2

89
SAA1082460
పపరర: ఓస సరయ దచవరకకసడ
తసడడ:డ నణగగసదడ రరవప
ఇసటట ననస:1-170
వయససస:24
లస: పప

69
SAA1282995
పపరర: రమణ నడడపపరర

93-32/4

93-31/790

72
SAA1335017
పపరర: కకషర వసశ అరరగగల

93-31/864

75
SAA1192343
పపరర: అరరణ గదస

93-31/6

భరస : బబజ రరవప గదస
ఇసటట ననస:1-135
వయససస:32
లస: ససస స
93-31/7

78
SAA1068592
పపరర: శకనవరస రరవప అనమశశటట

93-32/6

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ అనమశశటట
ఇసటట ననస:1-136
వయససస:57
లస: పప
93-31/793

81
SAA1368810
పపరర: అవనణష అకకక

93-33/891

తసడడ:డ సరసబ శవరరవప అకకక
ఇసటట ననస:1-139
వయససస:20
లస: పప
93-30/813

84
SAA1167444
పపరర: కరరశరమ పఠరన

93-31/9

తసడడ:డ అనణశర బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:1-168
వయససస:22
లస: ససస స
93-33/2

తసడడ:డ ససతణరరమరగడడర సససగస
ఇసటట ననస:1-168
వయససస:22
లస: ససస స
93-33/858

66
SAA1072149
పపరర: మమరర అనససయ దచవ
జజనసమమల
భరస : ఓగసట స జయ రరవప వనననస
ఇసటట ననస:1-127/4
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ అరరగగల
ఇసటట ననస:1-132
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరజగశ తణళర
ఇసటట ననస:1-160
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవర బబష పటబన
ఇసటట ననస:1-168
వయససస:20
లస: ససస స
88
SAA1282573
పపరర: షరజరతఉననసర పటబన

77
SAA1068527
పపరర: గగవసదమమ అనమశశటట

93-31/898

భరస : యయఏరరనననడస
ఇసటట ననస:1-131
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-138,east bazar
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నణరరయణ తతట
ఇసటట ననస:1-149
వయససస:33
లస: ససస స
85
SAA1167451
పపరర: రగషమ పటబన

93-32/5

భరస : శకనవరస రరవప అనమశశటట
ఇసటట ననస:1-136
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర సనసకరర
ఇసటట ననస:1-136/1
వయససస:31
లస: పప
82
SAA1068469
పపరర: వనసకటటసశరమమ తతట

93-36/1040

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతల
ఇసటట ననస:1-134
వయససస:24
లస: ససస స
93-31/771

63
SAA1335389
పపరర: లకడమ నణరరయణ యలగరల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యలగరల
ఇసటట ననస:1-124/9
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ యలగరల
ఇసటట ననస:1-124/9
వయససస:73
లస: పప

67
SAA1079466
పపరర: ఉష రరణణ బసడడ

76
SAA1192467
పపరర: బబజ రరవప గదస

93-31/789

87
SAA1264126
పపరర: సససగస నరజ

93-33/856

తసడడ:డ సససగస నరరస రగడడర
ఇసటట ననస:1 - 168
వయససస:20
లస: ససస స
93-31/10

90
SAA1436104
పపరర: సససదరర దచవరకకసడ

93-31/900

భసధసవప: ఓమసఈ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:1-170#
వయససస:40
లస: ససస స
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91
SAA1434414
పపరర: యమససమఠర దచవరకకసడ
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93-31/913

భసధసవప: ఓమసఈ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:1-170#
వయససస:18
లస: ససస స
94
SAA1068543
పపరర: జయ భబరర వ పససపపలలటట

93-31/11

93-31/798

93-43/755

93-30/2

93-30/5

93-31/847

93-30/956

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:2-59
వయససస:50
లస: ససస స

104
SAA1193952
పపరర: నగరజ అవపల

107
SAA1283126
పపరర: నణగవనణణ అలదద

110
SAA1455021
పపరర: సశపనక బబ డపరటట

113
SAA1439009
పపరర: దదవఖ యలవరరర

93-30/7

116
SAA0771833
పపరర: అగరనమసడర వనసకటటశశర రరవప

93-30/3

119
SAA0331934
పపరర: ససబబబరరవప దణదద�
తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:2-59
వయససస:52
లస: పప

99
SAA0925950
పపరర: మహలకడమ ననననబబ యన

93-36/1

102
SAA1343227
పపరర: వనసకటటష ఠగలచసరర

93-33/927

105
SAA1040104
పపరర: నణగ కలమమరర యయజన

93-30/4

భరస : నణగబబబబ యయజన
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:58
లస: ససస స
93-32/678

108
SAA1194133
పపరర: గగవరర న రగడడర శసగమ

93-30/6

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర శసగమ
ఇసటట ననస:2-26
వయససస:23
లస: పప
93-30/955

111
SAA1230978
పపరర: ఉదయకలమమర అలదద

93-31/848

తసడడ:డ శవ నణగగశశర రరవప అలదద
ఇసటట ననస:2-33
వయససస:27
లస: పప
93-30/958

114
SAA1420330
పపరర: శవరన యలవరరర

93-30/959

తసడడ:డ శవ నణగగశశర రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:2-52
వయససస:20
లస: ససస స
93-30/8

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:2-54/1
వయససస:54
లస: పప
93-30/10

93-38/1100

తసడడ:డ రమమపడభమ
ఇసటట ననస:2-5
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శవ నణగగశశర రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:2-52
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-54/1
వయససస:54
లస: ససస స
118
AP151030426292
పపరర: నరసమమ దణదద�

93-30/957

భరస : చలమమరగడడర
ఇసటట ననస:2-30
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల కకషర రగడడర చచరగడడర
ఇసటట ననస:2-45
వయససస:25
లస: పప
115
SAA0771908
పపరర: అగరనమసడర ససతమమ

101
SAA1407964
పపరర: ససమఖ కరటటరర

96
SAA1295989
పపరర: కకషరవనణణ వరససశశటట

భరస : వనసకటటసశరరర ననననబబ యన
ఇసటట ననస:1-323
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అపసప రగడడర శసగమ
ఇసటట ననస:2-27
వయససస:19
లస: ససస స
112
SAA1438811
పపరర: ఆదదతఖ రగడడర చచరగడడర

93-31/869

తసడడ:డ వరయఖ అవపల
ఇసటట ననస:2-13
వయససస:19
లస: పప

భరస : యలమయఖ చసతల
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:79
లస: ససస స
109
SAA1291285
పపరర: శవరన శసగమ

98
SAA1335181
పపరర: శక రజఖలకడమ జలలర పలర

93-31/867

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-199
వయససస:30
లస: ససస స

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

తసడడ:డ అసజన ేచయబలల తతకఅలమ
ఇసటట ననస:2-11
వయససస:35
లస: పప
106
SAA1039057
పపరర: సరసబబడజఖస చసతల

93-31/797

భరస : పడసనననననయ సరశమ జలలర పలర
ఇసటట ననస:1-201
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:1ST LANE
వయససస:71
లస: ససస స
103
SAA1079359
పపరర: సరసబశవ రరవప తతకఅలమ

95
SAA1231570
పపరర: వజయ కరసత పససపపలలటట

93
SAA1461797
పపరర: నవన గసడడ

తసడడ:డ నణగరరజ గసడడ
ఇసటట ననస:1-175
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:1-196
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ జలలర పలర
ఇసటట ననస:1-201
వయససస:70
లస: పప
100
SAA1425271
పపరర: జయమమ యలవరరర

93-31/796

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తషళళవ
ఇసటట ననస:1-173,
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:1-196
వయససస:21
లస: ససస స
97
SAA1278324
పపరర: కగశవరరవప జలలర పలర

92
SAA1268150
పపరర: శకహరర తషళళవ

117
SAA0347104
పపరర: నణగగశశరమమ� దణడడ�

93-30/9

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:2-59
వయససస:33
లస: ససస స
93-30/11

120
LFX1562685
పపరర: సరసబశవరరవప� దణదద�

93-30/12

తసడడ:డ ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:2-59A
వయససస:33
లస: పప
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121
AP151030426247
పపరర: సరసశత దణదద

93-30/13

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:41
లస: ససస స
124
SAA0331942
పపరర: వనసకటససబబయఖ దణదద�

93-30/16

93-30/19

136
SAA1148675
పపరర: కరరరసక డణకరరర

93-30/22

93-30/960

93-39/17

93-30/27

తసడడ:డ పపల ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:2-74
వయససస:19
లస: ససస స

93-30/23

134
SAA1429893
పపరర: కళళవత చచగరరగడడర

137
SAA0677369
పపరర: దసరర బబ డపరటట

140
SAA0676049
పపరర: ససగ౦ పరరశత

93-30/30

143
SAA0676254
పపరర: ససగ౦ వనసకట శవ పడసరద రగడడర

93-30/961

146
SAA1283928
పపరర: షపక మసరసన బఇవనన

93-30/25

149
SAA1294883
పపరర: తడవనణణ పపల
తసడడ:డ ససబడమణఖస పపల
ఇసటట ననస:2-74
వయససస:19
లస: ససస స

93-30/21

132
SAA0676197
పపరర: వటటట కకటటరగడడర

93-30/24

135
SAA1430487
పపరర: హరర చసదన జమమమలమదననన

93-30/962

138
SAA0676114
పపరర: షణబమఖ కకరణమయ ససగస

93-30/26

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద రగడర డ ససగస
ఇసటట ననస:2-63
వయససస:34
లస: ససస స
93-30/28

141
LFX2367308
పపరర: వనసకటటసశరరర డబమబరర�

93-30/29

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:2-63
వయససస:34
లస: పప
93-30/31

144
SAA0772179
పపరర: తషమమ ససధణకర రగడర డ

93-30/32

తసడడ:డ సలలమన రగడడర
ఇసటట ననస:2-64
వయససస:42
లస: పప
93-30/871

భరస : మహమమద హనఫ
ఇసటట ననస:2-69
వయససస:49
లస: ససస స
93-30/872

129
SAA0676130
పపరర: వటటట శకధర రగడడర

తసడడ:డ వనసకట రమ రగడడర జమమమలమదననన
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటరగడడర
ఇసటట ననస:2-63
వయససస:65
లస: పప
93-30/33

93-30/18

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ రగడర డ
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:55
లస: పప

భరస : వన౦కట శవ పడసరద రగడడర
ఇసటట ననస:2-63
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససధణకర రగడడర
ఇసటట ననస:2-64/1
వయససస:35
లస: ససస స
148
SAA1246057
పపరర: పపల తడవనణణ

131
SAA0772088
పపరర: రరవ చన కరశరగడర డ

126
SAA1079300
పపరర: జయలకడమ రరజవరపప

తసడడ:డ కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరగష కలమమర
ఇసటట ననస:2-63
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటరగడడర�
ఇసటట ననస:2-63
వయససస:52
లస: పప
145
SAA0772138
పపరర: గరల హరరత కలమమరర

93-30/20

తసడడ:డ అకకకరగడడర చచగరరగడడర
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరజశశకరరగడ�డర
ఇసటట ననస:2-63
వయససస:47
లస: ససస స
142
AP151030423709
పపరర: రరజశశఖరరగడడర ససగస�

128
SAA1059724
పపరర: జసశసత రగడడర రవ

93-30/15

భరస : ససనదసలల రరజవరపప
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరగడడర
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ యయసస దణసస డణకరరర
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:22
లస: పప
139
AP151030426479
పపరర: ససవపరరశత ససగస�

93-30/17

తసడడ:డ చనన కరసస రగడర డ రవ
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:29
లస: పప
133
SAA1430495
పపరర: వనసకట రరమ రగడడర
జమమమలమదననన
తసడడ:డ వనసకటరగడడర జమమమలమదననన
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:66
లస: పప

125
SAA0292581
పపరర: శకనస దణదద�

123
AP151030426313
పపరర: శశషరరతనసే్ దణదద�

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:47
లస: పప

భరస : చనన కరశ రగడర డ
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:41
లస: ససస స
130
SAA0676163
పపరర: వటటట నణగరరగడడర

93-30/14

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:2-60
వయససస:47
లస: పప
127
LFX1565837
పపరర: పసకజజకడ రరవ

122
SAA0334367
పపరర: పదమ దణదద�

147
SAA1194141
పపరర: పడవలర క కమతస

93-30/34

తసడడ:డ రమమరరవప కమతస
ఇసటట ననస:2-71
వయససస:20
లస: ససస స
93-38/1125

150
SAA1267376
పపరర: పవన సదదననన

93-30/873

తసడడ:డ కకటయఖ సదదననన
ఇసటట ననస:2-75
వయససస:18
లస: ససస స
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93-30/35

భరస : గగపస ఇమమడడ
ఇసటట ననస:2-77
వయససస:20
లస: ససస స
154
SAA1012913
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప
తణదదబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తణదదబబ యన
ఇసటట ననస:2-79,1ST FLOOR
వయససస:64
లస: పప
157
SAA1352111
పపరర: గజ లకడమ కకటటపలర

93-30/77

93-30/965

93-30/968

93-39/762

93-30/41

93-32/8

తసడడ:డ కకటయఖ నలర పస తషల
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:34
లస: పప

93-34/1006

164
SAA1079243
పపరర: జజఖత తషమమపపడడ

167
SAA1079342
పపరర: శవయఖ చసతకరయల

170
SAA1168459
పపరర: సస మశరణ కలమమర

93-30/970

173
SAA1347251
పపరర: హనసమసతషరరవప కడడయస

93-30/39

176
SAA1194125
పపరర: అసకమమ నలర పస తషల

93-30/42

179
SAA1079482
పపరర: వననద కలమమర పస లశశటట
తసడడ:డ నణగగశశరరరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:2-100/1
వయససస:21
లస: పప

93-30/967

162
SAA1079334
పపరర: పడసనన కలమమర ఆవపల

93-30/38

165
AP151030426415
పపరర: సరమమమ జఖస ఆవపల�

93-30/40

168
SAA1344910
పపరర: రగణబక చసతకరయల

93-30/969

తసడడ:డ మలర కరరరనన చసతకరయల
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:18
లస: ససస స
93-36/2

171
SAA1265487
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నణదదసడర

93-31/849

తసడడ:డ రరమమమరరస నణదదసడర
ఇసటట ననస:2-97/5
వయససస:40
లస: పప
93-38/1238

174
SAA1193960
పపరర: రమణ మలర

93-30/43

తసడడ:డ కకటయఖ మలర
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:23
లస: ససస స
93-30/45

భరస : వనసకటటష నలర పస తషల
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:30
లస: ససస స
93-30/47

159
SAA1345354
పపరర: నణగ జజఖత అవపల

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:2-98/5
వయససస:60
లస: పప
93-30/44

93-30/37

తసడడ:డ రరమ కకషర ఆవపల
ఇసటట ననస:2-85
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఫణణ కలమమర
ఇసటట ననస:2-88
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ మలర
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:23
లస: పప
178
SAA1194299
పపరర: వనసకటటష నలర పస తషల

161
SAA1292325
పపరర: యశశద మమరగళళ

156
AP151030423711
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప ఆవపల

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:2-84
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:2-98/5
వయససస:60
లస: పప
175
SAA1194059
పపరర: అసకయఖ మలర

93-30/966

భరస : వరరసజననయబలల తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : గగపస కలపరపల
ఇసటట ననస:2-88
వయససస:23
లస: ససస స
172
SAA1344811
పపరర: హనసమసతషరరవప కడడయస

158
SAA1345206
పపరర: సరయ శరకవసత ఆవపల

93-31/911

తసడడ:డ బబబబ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:2-84
వయససస:44
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర మమరగళళ
ఇసటట ననస:2-84-A
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:2-87
వయససస:38
లస: పప
169
SAA1148352
పపరర: బడహమ కలమమరర కలపరపల

93-30/36

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:2-84
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర ఆవపల
ఇసటట ననస:2-85
వయససస:19
లస: పప
166
SAA1079235
పపరర: వరరసజననయబలల తషమమపపడడ

155
SAA0347112
పపరర: లకడమ ఆవపల

153
SAA1365840
పపరర: గబరరనణథ రరవప ఇమమడడ

తసడడ:డ రసబబబబ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:2-78
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:2-84
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరవప అవపల
ఇసటట ననస:2-84/A
వయససస:24
లస: ససస స
163
SAA1269364
పపరర: చరసజవ ఆవపల

93-30/963

తసడడ:డ రసబబబబ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:2-78
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకటటపలర
ఇసటట ననస:2-84
వయససస:28
లస: ససస స
160
SAA1423300
పపరర: తడవనణణ అవపల

152
SAA1371244
పపరర: బబబ లత ఇమమడడ

177
SAA1194109
పపరర: వనసకటయఖ మలర

93-30/46

తసడడ:డ చననయఖ మలర
ఇసటట ననస:2-99
వయససస:20
లస: పప
93-30/48

180
SAA1194018
పపరర: హహమసత కలమమర పరరసస

93-30/49

తసడడ:డ వనసకటబడవప పరరసస
ఇసటట ననస:2-101
వయససస:20
లస: పప
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181
SAA1195031
పపరర: నణగలకడమ ఇనఅబటటటటహహచఊల

93-30/50

భరస : రమమశ బబబబ ఇనఅబటటటటహహచఊల
ఇసటట ననస:2-101
వయససస:27
లస: ససస స
184
SAA1147883
పపరర: గగవసద రరవప గమడడ

93-30/52

93-31/840

93-38/4

93-30/54

తసడడ:డ శకనస కకజజన
ఇసటట ననస:2-113
వయససస:23
లస: పప
196
SAA1302389
పపరర: పపషప తడవనణణ మదసరరర

93-31/823

93-30/945

93-30/57

తసడడ:డ పసరరమలలర బబలరస
ఇసటట ననస:2-135
వయససస:20
లస: పప

93-36/3

93-30/948

194
SAA1079458
పపరర: రరజజ రరవప కరమననడడ

195
SAA1302397
పపరర: అసజమమ మదసరరర

197
SAA1291152
పపరర: ఆధద శశషమమ మమడ

200
SAA1355379
పపరర: లలడడ రరజ శసగమ

203
SAA1079425
పపరర: దదననశ అలమరడడ

206
SAA1068600
పపరర: మహహశ జలపత

209
SAA0777864
పపరర: అనతణ కలమమరర ఉససరర శశటట
భరస : కకటటశశర రరవప ఉససరర శశటట
ఇసటట ననస:2-137
వయససస:31
లస: ససస స

93-30/867

93-31/12

192
SAA1292622
పపరర: చదనతనఖ తతకల
తసడడ:డ నణగగశశర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:2-112
వయససస:23
లస: ససస స

93-30/55

93-34/1004

93-31/822

భరస : వనసకటరరవప మదసరరర
ఇసటట ననస:2-117
వయససస:33
లస: ససస స
93-30/868

198
SAA1082619
పపరర: ససథయఖ చవశకలలమ

93-39/19

తసడడ:డ మరరయనన చవశకలలమ
ఇసటట ననస:2-126/1,NEAR TEJAPUBLICSC
వయససస:71
లస: పప
93-30/946

201
SAA1344654
పపరర: యమమలయఖ గబతస కకసడ

93-30/947

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:2-129
వయససస:46
లస: పప
93-30/58

204
SAA1079474
పపరర: పడసనన రరకకమణణ పస నసబగరల

93-30/59

భరస : నణగగశశరరరవప పస నసబగరల
ఇసటట ననస:2-131
వయససస:41
లస: ససస స
93-32/9

తసడడ:డ మసరసన రరవప జలపత
ఇసటట ననస:2-134
వయససస:22
లస: పప
93-40/970

189
SAA1068568
పపరర: వనసకటటసవరర జజగరరర

భరస : రరమ కకషర ససరస
ఇసటట ననస:2-109 POLERAMMA TEMPLE B
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పపళర రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:2-130
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరక రరవప పప సదసగల
ఇసటట ననస:2-131
వయససస:20
లస: పప
208
SAA1380799
పపరర: పపడమ కలమమర బబలరస

191
SAA1082544
పపరర: వరలకడమ ససరస

186
SAA1246149
పపరర: శవ రరమ పడసరద గమడడ

భరస : రరజగశ జజగరరర
ఇసటట ననస:2-107
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కగశశలల శసగమ
ఇసటట ననస:2-128
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:2-129/1
వయససస:20
లస: ససస స
205
SAA1437011
పపరర: మహహశ బబబబ పప సదసగల

93-30/53

భరస : ససబబరరవప మమడ
ఇసటట ననస:2-124
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కగశవపలల శసగమ
ఇసటట ననస:2-128
వయససస:35
లస: ససస స
202
SAA1147891
పపరర: సశపన యరకసశశటట

188
LFX2371227
పపరర: సరగజన � నసదదగస�

93-30/51

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-104/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర లలట కరమననడడ
ఇసటట ననస:2-113
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప మదసరరర
ఇసటట ననస:2-117
వయససస:20
లస: ససస స
199
SAA1352228
పపరర: లలడడ అసజల శసగమ

93-30/866

భరస : పపలమరరరవప � �
ఇసటట ననస:2-107
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప లలట పస లలరర
ఇసటట ననస:2-108/1
వయససస:60
లస: ససస స
193
SAA1093426
పపరర: నణగగసదడ బబబబ కకజజన

185
SAA1246107
పపరర: నణగగశశర రరవప గమడడ

183
SAA1147875
పపరర: తడవనణణ గమడడ

భరస : గగవసద రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:2-104/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:2-104/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:2-104/1
వయససస:58
లస: ససస స
190
SAA1079797
పపరర: పదమ పస లలరర

93-39/18

తసడడ:డ వకటర దణనయయలల తణడడగరరర
ఇసటట ననస:2-103
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:2-104/1
వయససస:39
లస: పప
187
SAA1291269
పపరర: సశరర కలమమరర గమడడ

182
SAA1075027
పపరర: సససన జయ శక యడడగరరర

207
SAA1088251
పపరర: గగపస బబలరస

93-30/60

తసడడ:డ బడహమయఖ బబలరస
ఇసటట ననస:2-135
వయససస:24
లస: పప
93-32/10

210
SAA1079292
పపరర: ససరరఖ పడకరశ వపససరరశశటట

93-30/61

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వపససరరశశటట
ఇసటట ననస:2-141
వయససస:22
లస: పప
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211
SAA1195049
పపరర: వనసకట రమణ ఉససరరశశటట

93-30/62

212
SAA1230234
పపరర: వనసకట రమణ ఉససరరసపత

తసడడ:డ SRINIVASARAO USIRISETTY
ఇసటట ననస:2-141
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉససరరసపత
ఇసటట ననస:2-141
వయససస:22
లస: పప

214
SAA1147909
పపరర: నణగ మలర శశరర కకమరరశశటట

215
SAA1459072
పపరర: ఝనస లకడమ కకమరరశశటట

93-30/64

భరస : శకనవరస రరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:2-145
వయససస:45
లస: ససస స
217
SAA1458751
పపరర: ఝనస లకడమ కకమరరశశటట

93-32/719

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదస
ఇసటట ననస:2-159
వయససస:19
లస: ససస స
223
SAA1434323
పపరర: మమరరబథసల హరరశ

93-30/949

తసడడ:డ రవ జలలర పఅల
ఇసటట ననస:2-176
వయససస:22
లస: పప
229
SAA1192426
పపరర: మణణదదప సరయ భమశశటట

93-32/12

93-32/720

భరస : శకనస సనననబబ యన
ఇసటట ననస:2-184
వయససస:33
లస: ససస స
235
SAA0345470
పపరర: రరమబ దణదద

తసడడ:డ వనసకయఖ డడడ
ఇసటట ననస:2-186
వయససస:45
లస: పప

221
SAA1233204
పపరర: శకనవరసరరవప కటబట

93-31/824

93-32/14

93-31/843

93-30/68

93-36/1083

233
SAA1079433
పపరర: సరయ కలమమర యమదవ దణదద

239
SAA1232123
పపరర: సరసబశవ రరవప డడడ
తసడడ:డ బబచచయఖ డడడ
ఇసటట ననస:2-186
వయససస:21
లస: పప

93-31/856

222
SAA1079326
పపరర: అసజమమ నసనన

93-30/66

225
SAA1192434
పపరర: పసడయసకర జలలర పలర

93-32/11

228
SAA1464734
పపరర: భమసపటట శవ పడశరసత

93-30/950

తసడడ:డ భమసపటట నణగ భమషణస
ఇసటట ననస:2-181
వయససస:26
లస: పప
231
SAA1113687
పపరర: మలలర శశరర అలదద

93-31/13

భరస : శకనవరసరరవప అలదద
ఇసటట ననస:2-184
వయససస:48
లస: ససస స
93-30/69

234
SAA0347138
పపరర: పదమ దణదద

93-32/13

భరస : రరమబ దణదద
ఇసటట ననస:2-184/1
వయససస:42
లస: ససస స
93-30/70

భరస : సరసబశవరరవప దణదద
ఇసటట ననస:2-185
వయససస:20
లస: ససస స
93-30/951

219
SAA1265354
పపరర: సరయ శరణ గసగరశశటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:2-175/B
వయససస:21
లస: ససస స

227
SAA1079250
పపరర: శకవ తచజ జలలర పఅల

236
SAA1147859
పపరర: గరతమ దణదద

93-32/718

భరస : వనసకటటసశరరర నసనన
ఇసటట ననస:2-171
వయససస:48
లస: ససస స

224
SAA1264167
పపరర: ససమన శక జలలర పలర

230
SAA1234384
పపరర: లకడమ నణగ ససజవ రరవప
భమసపటట
తసడడ:డ నణగ భమషణస భమసపటట
ఇసటట ననస:2-181
వయససస:20
లస: పప

216
SAA1458926
పపరర: ఝనస లకడమ కకమరరశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:2-147
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ దణదద
ఇసటట ననస:2-184/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దణదద
ఇసటట ననస:2-184/1
వయససస:47
లస: పప
238
SAA1442847
పపరర: బమచయమఇయమ డడడ

93-30/65

తసడడ:డ రవ జలలర పఅల
ఇసటట ననస:2-176
వయససస:24
లస: పప

భసధసవప: శవ పడశరసత భమశశటట
ఇసటట ననస:2-181
వయససస:23
లస: పప
232
SAA1455146
పపరర: వనసకయమమ సనననబబ యన

218
AP151030423417
పపరర: సరసబశవపడడ అరరగగల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:2-175/B
వయససస:18
లస: ససస స
93-30/67

93-30/63

తసడడ:డ శకనవరసరరరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:2-145
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప కటబట
ఇసటట ననస:2-170
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మమరరబథసల ససత రరసబబబబ
ఇసటట ననస:2-175
వయససస:20
లస: పప
226
SAA1079268
పపరర: ససవర సరయ జలలర పఅల

93-32/717

తసడడ:డ ఆసజననయబలల అరరగగల
ఇసటట ననస:2-146
వయససస:39
లస: పప
93-31/842

213
SAA0628040
పపరర: ఉససరర సపటట అశశక కలమమర

తసడడ:డ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:2-142
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:2-145
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:2-145
వయససస:22
లస: ససస స
220
SAA1291251
పపరర: పడవలర క ససదస

93-31/841

237
SAA1068626
పపరర: సరసబశవ రరవప దణడడ

93-32/15

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప దణడడ
ఇసటట ననస:2-185
వయససస:24
లస: పప
93-31/844

240
SAA1243765
పపరర: అరరగగల నలమ

93-36/1084

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:2-189
వయససస:20
లస: ససస స
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SAA1113695
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93-32/17

తసడడ:డ వననసబబబమ జలలర పఅల
ఇసటట ననస:2-191
వయససస:22
లస: పప
244
SAA1079417
పపరర: నణగ లకడమ ససదస

93-30/71

93-31/846

93-32/680

93-30/952

93-30/954

93-30/766

93-32/20

భరస : రరజగశ గణపత
ఇసటట ననస:3-16
వయససస:92
లస: ససస స

254
SAA0732918
పపరర: షపక మహమమద రఫస

257
SAA1277912
పపరర: గగపస కకషర డడడ

260
SAA0676064
పపరర: ససగ౦ మహహష నణగరరనన రగడడర

263
SAA1194992
పపరర: చనన రరవప పడణల

93-32/22

266
SAA1284330
పపరర: గణపత వజయ లకడమ

93-30/76

269
SAA1343573
పపరర: మమబబల షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-25
వయససస:24
లస: ససస స

249
SAA1266204
పపరర: గగపస నణథ కసదసల

93-32/679

252
SAA0558528
పపరర: రమమష కకరసగర

93-30/75

255
SAA1464361
పపరర: గగపస కకషర దణదద

93-30/953

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దణదద
ఇసటట ననస:2-260
వయససస:22
లస: పప
93-32/681

258
SAA0676189
పపరర: వటటట హనసమమయమమ

93-30/765

భరస : కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:2_61
వయససస:51
లస: ససస స
93-30/767

261
SAA1093376
పపరర: నణగబలల షపక

93-30/78

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-13
వయససస:27
లస: పప
93-30/79

264
SAA1192400
పపరర: పసడత కలమమరర పడణల

93-32/21

భరస : చనన రరవప పడణల
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:33
లస: ససస స
93-30/875

భరస : గణపత రరజగశ
ఇసటట ననస:3-16
వయససస:26
లస: ససస స
93-39/764

93-31/845

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:2-202
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కగదణరర పడణల
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-15
వయససస:20
లస: ససస స
268
SAA1302827
పపరర: వజయ లకడమ గణపత

93-30/74

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరదరగడడర
ఇసటట ననస:2_63
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-13
వయససస:23
లస: ససస స
265
SAA1192384
పపరర: రహహమ షపక

251
SAA0552372
పపరర: వరలకడమ కకరసగర

246
SAA1291228
పపరర: కవత దచవ ససదస

తసడడ:డ అచచయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:2-198
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప డడడ
ఇసటట ననస:2-260
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమ కకటట రగడర డ
ఇసటట ననస:2_61
వయససస:93
లస: ససస స
262
SAA1059880
పపరర: బబజ బ షపక

93-31/910

తసడడ:డ అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:2-206
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దణదద
ఇసటట ననస:2-260
వయససస:22
లస: పప
259
SAA0676973
పపరర: ససగ౦ అసతతనమమ

248
SAA1452648
పపరర: నణగ హహమబసదస ససదస

93-32/19

భరస : ససరగశ బబబబ ససదస
ఇసటట ననస:2-194
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:2-202
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:2-203
వయససస:19
లస: ససస స
256
SAA1455872
పపరర: గగపస కకషర దణదద

93-30/869

తసడడ:డ జవరనసద రరవప ససదస
ఇసటట ననస:2-195
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగపస నణథ కసదసల
ఇసటట ననస:2-198
వయససస:20
లస: ససస స
253
SAA1345818
పపరర: శరకవఖ పససపపలలటట

245
SAA1291186
పపరర: ససదస రరజగశ

243
SAA0345496
పపరర: సరసబశవరరవప అరరగగల

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:2-193
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకయలరరవ
ఇసటట ననస:2-194
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకయల రరవప ససదస
ఇసటట ననస:2-194
వయససస:18
లస: పప
250
SAA1266287
పపరర: తడవనణణ కసదసల

93-32/18

భరస : సరసబశవ రరవప అరరగల
ఇసటట ననస:2-193
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నణగ మలర కరరరనన రరవప ససదస
ఇసటట ననస:2-194
వయససస:34
లస: ససస స
247
SAA1291293
పపరర: రరజగశ ససదస

242
SAA1068659
పపరర: వజయ లకడమ అరరగల

267
SAA1302850
పపరర: వజయ లకడమ గణపత

93-39/763

భరస : రరజగశ గణపత
ఇసటట ననస:3-16
వయససస:92
లస: ససస స
93-32/721

270
SAA1289875
పపరర: నణగ వసశ దదరరశరల

93-30/876

తసడడ:డ శవ రసబబబబ దదరరశరల
ఇసటట ననస:3-28
వయససస:18
లస: పప
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93-31/772

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:3-35
వయససస:23
లస: ససస స
274
SAA1342021
పపరర: అశశక కలమమర చదననమశశటట

93-32/723

93-38/1127

286
SAA1072131
పపరర: పడవణ మమడ

93-30/877

93-30/880

93-32/24

278
SAA1241082
పపరర: లకడమకరసత పలమర

281
SAA1268309
పపరర: రమమశబబబబ మమడడశశటట

284
SAA1290063
పపరర: దసరర మమనక తతటకకర

287
SAA0732959
పపరర: బతష
స ల రమణమమ

93-30/82

290
SAA1068634
పపరర: సరయ పవన రగడర డ తయఖగమర

293
SAA1079276
పపరర: రరకగశ రగడడర పరలకరర

93-30/97

296
SAA1342625
పపరర: కకషర వనణణ గబనకరల
తసడడ:డ బబలయఖ గబనకరల
ఇసటట ననస:3-67
వయససస:18
లస: ససస స

298
SAA1438894
పపరర: శరఖమ బబబబ కనననబబ యన

299
SAA1079540
పపరర: కకరణమయ మదదబ ల

93-31/892

భరస : కకషర మదదబ ల
ఇసటట ననస:3-74
వయససస:34
లస: ససస స

93-36/1086

279
SAA1079573
పపరర: శకకరనస పళళళ

93-32/23

తసడడ:డ సరయ కకషర పళళళ
ఇసటట ననస:3-39
వయససస:22
లస: పప
93-30/878

282
SAA1289891
పపరర: శరరష మమడడశశటట

93-30/879

భరస : రమమశ బబబబ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:46
లస: ససస స
93-30/881

285
SAA1266477
పపరర: శశష రగడడర ఆళళ

93-33/874

తసడడ:డ రరమ గగపరల రగడర డ ఆళళ
ఇసటట ననస:3-43
వయససస:22
లస: పప
93-30/80

288
SAA0552620
పపరర: సరమమమ జఖస గరజల

93-30/81

భరస : రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:63
లస: ససస స
93-32/25

291
SAA0772922
పపరర: కలవ కకలలర రరసబబబబ

93-30/83

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:3-62
వయససస:26
లస: పప
93-30/84

తసడడ:డ శకనవరస రగడర డ పరలకరర
ఇసటట ననస:3-66
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రగడడర పరలకరర
ఇసటట ననస:3-66, BODDURAI CENTER
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస కనననబబ యన
ఇసటట ననస:3-71
వయససస:20
లస: పప

93-31/857

తసడడ:డ కకటట రగడడర తయఖగమర
ఇసటట ననస:3-61/A
వయససస:21
లస: పప
93-32/26

93-32/722

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-37
వయససస:23
లస: పప

భరస : పసదబ అనసమయఖ
ఇసటట ననస:3-45
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దణసరర
ఇసటట ననస:3-62
వయససస:23
లస: పప
295
SAA1090604
పపరర: నణగ లకడమ పరలకరర

276
SAA1283795
పపరర: సరయ కకరణ మబతణఖల

భరస : మహన వనసకటటష మమడడశశటట
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:31
లస: పప
292
SAA1068667
పపరర: వసశ కకషర దణసరర

93-31/850

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవ మమడ
ఇసటట ననస:3-44
వయససస:22
లస: పప
289
SAA0558700
పపరర: శకనవరస రరవప గరజల

275
SAA1291533
పపరర: లమవణఖ మబతణఖల

తసడడ:డ సరయకకషర పలమర
ఇసటట ననస:3-39
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:59
లస: ససస స
283
SAA1289883
పపరర: మబరళమహన వనసకటటష
మమడడశశటట
తసడడ:డ రమమశ బబబబ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:28
లస: పప

273
SAA1342393
పపరర: రరజకలమమర నణయబడడ
చదననమశశటట
తసడడ:డ చసదడన చదననమశశటట
ఇసటట ననస:3-35
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చన పసదబబబబయ మబతణఖల
ఇసటట ననస:3-37
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పసదబబబబయ
ఇసటట ననస:3-37
వయససస:21
లస: ససస స
280
SAA1268192
పపరర: శవ పరరశత మమడడశశటట

93-31/773

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:3-35
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చసదడన చదననమశశటట
ఇసటట ననస:3-35
వయససస:46
లస: పప
277
SAA1284207
పపరర: తడవనణణ మబతణఖల

272
SAA1113679
పపరర: కలమమర సరశమ తతటకకర

294
SAA1090612
పపరర: శకనవరస రగడర డ పరలకరర

93-30/85

తసడడ:డ రరమ కకటట రగడర డ పరలకరర
ఇసటట ననస:3-66 BODDURAI CENTER
వయససస:50
లస: పప
93-33/929

297
SAA1079581
పపరర: నరరర యరకసశశటట

93-32/27

భరస : గగపయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:3-69
వయససస:38
లస: ససస స
93-32/28

300
SAA1068584
పపరర: మలలర సశర రరవప మబరరరర

93-32/29

తసడడ:డ ససబబ రరవప మబరరరర
ఇసటట ననస:3-77/4/1
వయససస:47
లస: పప
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301
SAA1283084
పపరర: సతఖసనణరరయణ మబరరరర

93-33/875

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:3-77/4/1
వయససస:39
లస: పప
304
SAA1291392
పపరర: భవరన ఉసగబటటరర

302
SAA1117589
పపరర: వనసకట శకవణ కలమమర పరరశరస

తసడడ:డ రవ కలమమర పరరశరస
ఇసటట ననస:3-79
వయససస:21
లస: పప
93-32/687

305
SAA1291541
పపరర: దదలప కలమమర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:3-83,NEAR RAMALAYAM
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:3-85
వయససస:21
లస: పప

307
SAA1148329
పపరర: రవతచజ అలర స

308
SAA1148162
పపరర: అమరగసదడ కకమరరశశటట

93-32/30

తసడడ:డ లసగయఖ అలర స
ఇసటట ననస:3-85
వయససస:22
లస: పప
310
SAA1267152
పపరర: సరయ కమల కలమమర కడణరర

93-32/688

93-32/690

93-30/86

93-30/88

93-32/682

భరస : వనసకట చచలమపత రరవప
ఇసటట ననస:3-152
వయససస:52
లస: ససస స

93-32/31

320
SAA1303114
పపరర: తరపతమమ కసచరర

323
SAA1262096
పపరర: లకడమ దదపసస కకలపలర

93-30/91

326
SAA0631978
పపరర: దణసరర కకటయఖ

93-32/691

329
SAA0633248
పపరర: శనగపలర కనఖక పరమమశశర
భరస : మబకకనణబ రరవప
ఇసటట ననస:3-152
వయససస:72
లస: ససస స

309
SAA1301530
పపరర: అమరగసదడ కకమరరశశటట

93-31/826

312
SAA1093475
పపరర: రరమబ రగడర డ

93-32/32

315
SAA1440106
పపరర: కలమమరర కసదసల

93-32/724

భరస : వనసకటటశశర రగడడర కసదసల
ఇసటట ననస:3-92
వయససస:51
లస: ససస స
93-30/87

318
SAA1466093
పపరర: కకమల పససపపలలటట

93-33/928

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-102
వయససస:18
లస: ససస స
93-30/874

321
SAA1285501
పపరర: కసచరర మసరసన రరవప

93-38/1126

తసడడ:డ కసచరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-123
వయససస:29
లస: పప
93-32/683

93-30/92

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:3-127
వయససస:49
లస: పప
93-30/93

93-31/858

తసడడ:డ యసప పనసన రగడర డ
ఇసటట ననస:3-86
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఫణణసదడ అదసరర
ఇసటట ననస:3-126-104A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలనయమఖ
ఇసటట ననస:3-127
వయససస:45
లస: పప
328
SAA0649806
పపరర: అనణన నణగరరజ కలమమరర

317
SAA0632372
పపరర: అపరపరర మకతషఖసజయ రరవప

306
SAA1291236
పపరర: రవతచజ అలర స

తసడడ:డ పసచచయఖ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:3-85/6
వయససస:25
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:3-123
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప ఆదసరర
ఇసటట ననస:3-126-104a
వయససస:27
లస: పప
325
SAA0633149
పపరర: సతఖనణరరయణ పయమఖవపల

93-31/774

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:3-101/2
వయససస:45
లస: పప

భరస : వరరరగడడర
ఇసటట ననస:3-113
వయససస:35
లస: ససస స
322
SAA1262088
పపరర: ఫణణసదడ ఆదసరర

314
SAA1267210
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యరకసశశటట

93-32/686

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:3-85
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:3-88
వయససస:20
లస: పప

భరస : మకతషఖసజయ రరవప
ఇసటట ననస:3-101/2
వయససస:44
లస: ససస స
319
SAA0129106
పపరర: వనసకట రమణ చకకస

93-31/825

భరస : రరమబ రగడడర
ఇసటట ననస:3-86
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యమరకమసపత
ఇసటట ననస:3-88
వయససస:22
లస: ససస స
316
SAA0633503
పపరర: ససకదణసస మమధవ లత

311
SAA1093467
పపరర: మణణ రగడడర

303
SAA1291384
పపరర: నవ భబరత ఉసగబటటరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:3-83, NEAR RAMALAYAM
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:3-85/6
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కడణరర
ఇసటట ననస:3-85/A
వయససస:18
లస: పప
313
SAA1265990
పపరర: సరయ శక యమరకమసపత

93-31/14

324
SAA0633156
పపరర: వరసవ శవ నణగ లకడమ
పయమఖవపల
భరస : సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:3-127
వయససస:37
లస: ససస స

93-30/89

327
SAA1098623
పపరర: కటబట ససతణరరమయఖ

93-31/15

తసడడ:డ కటబట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-143
వయససస:36
లస: పప
93-30/94

330
SAA0676643
పపరర: అనన మహన సరయ అసబబష
డ
కలమమర
తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:3-152
వయససస:27
లస: పప

93-30/95
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SAA1267129
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93-48/920

తసడడ:డ వనసకనన వనణబ
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:18
లస: పప
93-30/96

భరస : పదమనణభస రరమసరశమ
ఇసటట ననస:3-180-131/1
వయససస:63
లస: ససస స
93-36/1199

93-32/37

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప జలలర పఅల
ఇసటట ననస:4-6
వయససస:24
లస: ససస స

338
SAA1280700
పపరర: నణగ మలర శశరర అలర స

341
SAA1268895
పపరర: శరసభవ సరయపవన ఇసటటరర

93-36/1087

344
SAA0336081
పపరర: లకడమ దసరర జలలర పఅల

భరస : సతఖనణరరయణ డడడ
ఇసటట ననస:4-15
వయససస:52
లస: ససస స

347
LFX1565571
పపరర: దసరరర పడసరద గరదద

93-32/694

350
SAA1241637
పపరర: శక లకడమ తరరపతమమ నలర గగరర

93-30/98

353
SAA0779688
పపరర: లకడమ తరరపతమమ దణదద

భరస : శక హరర కకటటశశరరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-27/A
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గణణశ దణదద
ఇసటట ననస:4-35
వయససస:28
లస: ససస స

355
SAA1148030
పపరర: వమల తదలగరమననన

356
SAA1148055
పపరర: మరరయమ రరజ కలపపలమ

93-30/100

తసడడ:డ శకనవరస దడడ
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ అలర స
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:23
లస: పప

93-36/1092

93-32/39

359
SAA1160639
పపరర: నణగ తడలలచన చటబటల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చటబటల
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:23
లస: ససస స

339
SAA1068642
పపరర: రరమ కకటమమ కకరరకలల

93-32/36

342
SAA1192376
పపరర: వనణబ గగపరల రరమనణధస

93-32/38

345
SAA1278373
పపరర: శసకర కలమమరర కకసకకపపడడ

93-39/765

భరస : సరసబశవ రరవప కకసకకపపడడ
ఇసటట ననస:4-14-181
వయససస:53
లస: ససస స
93-32/40

348
SAA0332841
పపరర: వరబడహమచణరర గరదద

93-32/41

తసడడ:డ బబచచయఖచణరర
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:65
లస: పప
93-36/1091

351
SAA1295914
పపరర: అనసష మబతణఖల

93-38/1131

తసడడ:డ కగశవ రరవప
ఇసటట ననస:4-23-38/66
వయససస:21
లస: ససస స
93-32/42

354
SAA1342682
పపరర: శవ నగగశశరరరవప చకకస

93-33/931

తసడడ:డ రసగరరరవప చకకస
ఇసటట ననస:4-37
వయససస:19
లస: పప
93-30/101

భరస : అసథథన రరజ కలపపలమ
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:61
లస: ససస స
93-32/43

93-32/35

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల రరమనణధస
ఇసటట ననస:4/8B
వయససస:21
లస: పప

భరస : గగపయఖ నలర గగరర
ఇసటట ననస:4-22
వయససస:26
లస: ససస స

352
SAA1044437
పపరర: అనసరరధ యరకసశశటట

336
SAA1192418
పపరర: ససవరర లత మలలర ల

భరస : ససతణరరమయఖ కకరరకలల
ఇసటట ననస:4-5
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బడహమచణరర గరదద
ఇసటట ననస:4-18
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవరరస పడసరద వరర
ఇసటట ననస:4-21-23
వయససస:26
లస: ససస స

358
SAA1148337
పపరర: దదలప కలమమర అలర స

93-32/692

భరస : రరఘవనసదడ రరవప జలలర పఅల
ఇసటట ననస:4-12
వయససస:28
లస: ససస స
93-32/725

93-32/685

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:3-180-220
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:4-8-127/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:4-10
వయససస:24
లస: ససస స

349
SAA1266048
పపరర: గరరర మబదదగబనణర

93-32/34

భరస : రమమసజననయబలల అలర స
ఇసటట ననస:4-01
వయససస:33
లస: ససస స

340
SAA1093459
పపరర: సరయ భబరర వ జలలర పఅల

346
SAA1343557
పపరర: అసజనన దచవ డడడ

335
SAA1192368
పపరర: దదననశ అవరశరర

333
SAA1286061
పపరర: పఠరన సలమమన ఖమన

తలర : పఠరన హబబమన
ఇసటట ననస:3-180-77 HIMANI NAGAR 3/3
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:3-180-159/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : రవ మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:3-181-224
వయససస:22
లస: ససస స

343
SAA1235985
పపరర: జలలర పలర భబగఖ లకడమ

93-32/684

తసడడ:డ తణతయఖ గరజల
ఇసటట ననస:3-180-44
వయససస:52
లస: పప

334
SAA0856361
పపరర: పదమలత పదమనణభస

337
SAA1472026
పపరర: రరణణ మమమనసపరటట

332
SAA1278043
పపరర: వనసకట సరయ కకషర గరజల

357
SAA1148006
పపరర: అసథథన రరజ కలపపలమ

93-30/102

తసడడ:డ పరపయఖ కలపపలమ
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:65
లస: పప
93-33/3

360
SAA1292333
పపరర: అనసపమ డణడడ

93-34/1014

భరస : శవ బబబబ డణడడ
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:25
లస: ససస స
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361
SAA1167683
పపరర: యయశశసథ నణగ గగపస చటబటల

93-36/4

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చటబటల
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:21
లస: పప
364
SAA1292036
పపరర: అరరణ సరగసటట

93-32/695

93-36/5

93-37/979

93-34/1016

93-32/697

93-32/698

93-32/48

తలర : జజనకక బచసచ
ఇసటట ననస:4-95
వయససస:22
లస: ససస స
385
SAA1226117
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప చరరల

తసడడ:డ శశభన బబబబ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:4-103,
వయససస:21
లస: పప

93-32/45

377
SAA1079748
పపరర: అయఖపప పరలపరటట

93-36/1093

93-32/46

369
SAA1278035
పపరర: గగపస కకషర అలదద

93-34/1015

372
SAA1304898
పపరర: సతఖనణరరయణ తతట

93-32/696

375
SAA1079524
పపరర: అనల దసరర పడసరద పరలపరటట

93-32/47

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:4-80
వయససస:23
లస: పప
93-37/1

378
SAA1082551
పపరర: ససరరష యరకసశశటట

93-37/2

భరస : అశశక కలమమర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-84
వయససస:23
లస: ససస స

380
SAA1380609
పపరర: జజనకకరరమమవరరర పడసరద
యరకసశశటట
తసడడ:డ మధస బబబబ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-90
వయససస:18
లస: పప

93-43/760

381
SAA1380344
పపరర: జజనకకరరమమవరరర పడసరద
యరకసశశటట
భసధసవప: రరమ కకషర కగ
ఇసటట ననస:4-90
వయససస:18
లస: పప

93-43/761

383
SAA1282912
పపరర: రమదచవ అలర డడ

93-32/699

384
SAA1281989
పపరర: రగజ పగడల

93-32/700

386
SAA1409119
పపరర: వనయ జలలర పలర

భరస : ససరగశ పగడల
ఇసటట ననస:4-98
వయససస:24
లస: ససస స
93-36/1200

తలర : నణగమలలర శశరర జలలర పలర
ఇసటట ననస:4-100
వయససస:21
లస: పప
93-34/1007

93-32/44

తసడడ:డ నణయబడడ తతట
ఇసటట ననస:4-77
వయససస:63
లస: పప

భరస : శవ నణగ మలలర శశరరరవప అలర డడ
ఇసటట ననస:4-97
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ చరరల
ఇసటట ననస:4-99/2
వయససస:22
లస: పప
388
SAA1230200
పపరర: రరమజరరవప పససపపలలటట

374
SAA1079532
పపరర: జయమమ భమశశటట

366
SAA1192459
పపరర: చకకస ససబబ రరవప

తసడడ:డ వననకటటశశరరర అలదద
ఇసటట ననస:4-58
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:4-80
వయససస:23
లస: పప

భరస : శసకర బబబబ
ఇసటట ననస:4-89
వయససస:21
లస: ససస స
382
SAA1192350
పపరర: ఆశ బచసచ

93-36/6

భరస : నణరరయణ భమశశటట
ఇసటట ననస:4-80
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఈశశరయఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:4-80
వయససస:73
లస: ససస స
379
SAA1284454
పపరర: పపషరపవత యరకసశశటట

371
SAA1192442
పపరర: కకటమమ అవపల

93-32/727

తసడడ:డ చకకస రరమ రరవప
ఇసటట ననస:4-56
వయససస:22
లస: పప

భరస : దసరర యఖ అవపల
ఇసటట ననస:4-77
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:4-78
వయససస:21
లస: ససస స
376
SAA1268044
పపరర: అనససరఖ పలర పరటట

93-32/728

తసడడ:డ రమమరరవప చకకస
ఇసటట ననస:4-56
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకల
ఇసటట ననస:4-60
వయససస:19
లస: పప
373
SAA1292119
పపరర: గసధస లకడమ ససజనఖ

365
SAA1436765
పపరర: వనసకట లకడమ కకటస

368
SAA1160720
పపరర: ససబబరరవప చకకస

363
SAA1419076
పపరర: మహహశ సరయ చకకస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చకకస
ఇసటట ననస:4-39
వయససస:20
లస: పప

భరస : కరరణ కలనణర కకటస
ఇసటట ననస:4-54 yerramsetty bazar
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప చకకస
ఇసటట ననస:4-56
వయససస:20
లస: ససస స
370
SAA1238898
పపరర: వసశ రరస ససకల

93-38/1132

భరస : శవ బబబబ దణదద
ఇసటట ననస:4-38
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప సరగసటట
ఇసటట ననస:4-48
వయససస:40
లస: ససస స
367
SAA1160712
పపరర: ససపడజ చకకస

362
SAA1285956
పపరర: అనసపమ దణదద

389
SAA1284702
పపరర: శవ తమమశశటట
తసడడ:డ రమమరరవప
ఇసటట ననస:4-105
వయససస:33
లస: పప

387
SAA1272004
పపరర: బబలసరశమ గబసటటపలర

93-36/1088

తసడడ:డ అసతయఖ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:4-101
వయససస:43
లస: పప
93-36/1089

390
SAA1295864
పపరర: సరమమజఖస తమమశశటట

93-38/1128

భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:4-105
వయససస:44
లస: ససస స
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391
SAA1349299
పపరర: వనసకట ససతణరరమ హరరనణద
అలర డడ
తసడడ:డ శకనస అలర డడ
ఇసటట ననస:4-119
వయససస:18
లస: పప
394
SAA1384197
పపరర: వనసకటటష యరకసశశటట

93-37/1034

93-33/930

93-34/1066

93-34/1009

93-37/977

93-37/978

93-34/1010

93-36/7

404
SAA1281674
పపరర: గగపస ఒసటటపపల

407
SAA1403252
పపరర: పదమ పస నసగబపరటట

410
SAA1338763
పపరర: జవన బబబబ దణసరర

93-34/1069

413
SAA1229061
పపరర: శకహరర నమతటట

93-33/876

93-36/8

తసడడ:డ వనసకట రరవప నణమతతటట
ఇసటట ననస:4-181/1
వయససస:68
లస: ససస స

416
SAA1230135
పపరర: పసటర పరల కలరగసటట

93-32/726

తసడడ:డ రరమయఖ మదసబల
ఇసటట ననస:4E SRI ANJANEYA APAT
వయససస:46
లస: పప

419
SAA1341171
పపరర: సస నయ తషరక
తసడడ:డ నగరజ అవపల
ఇసటట ననస:5-13
వయససస:28
లస: ససస స

93-32/693

402
SAA1338417
పపరర: నణగబల మర షపక

93-34/1067

405
SAA1334770
పపరర: అనల కలమమర పలర పప

93-37/1035

408
SAA1068576
పపరర: వనసకమమ పపలగస

93-32/49

తసడడ:డ నణగయఖ పపలగస
ఇసటట ననస:4-163
వయససస:20
లస: ససస స
93-30/972

411
SAA1437680
పపరర: ఇమమననర నలక దణసరర

93-34/1068

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దణసరర
ఇసటట ననస:4-179
వయససస:19
లస: పప
93-34/1011

414
SAA1229178
పపరర: నమతటట పడమల

93-34/1012

భరస : శక హరర
ఇసటట ననస:4-181/1
వయససస:36
లస: ససస స
93-34/1013

తసడడ:డ రతస యఖ కలరగసటట
ఇసటట ననస:4-182
వయససస:21
లస: పప
93-31/828

399
SAA1272020
పపరర: గగపస చదవల

తసడడ:డ శవయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:4-154
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:4-181/1
వయససస:38
లస: పప

415
SAA1118025
పపరర: చననమమమయ నణమతతటట

93-34/1065

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:4-138
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దణసరర
ఇసటట ననస:4-179
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రతనస గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:4-181
వయససస:18
లస: పప

418
SAA1273010
పపరర: ససరగశ మదసబల

401
SAA1065861
పపరర: శకనవరస దససపరల

396
SAA1410950
పపరర: నణగగశశరరవప చసదస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చదవల
ఇసటట ననస:4-132
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దసరర రరవప పస నసగబపరటట
ఇసటట ననస:4-156
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వసరటరరర
ఇసటట ననస:4-174
వయససస:18
లస: పప
412
SAA1387919
పపరర: సరలమన రరజ గబడడపపడడ

93-38/1130

తసడడ:డ కకషర రరవప
ఇసటట ననస:4-151
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:4-154/3
వయససస:57
లస: పప
409
SAA1286152
పపరర: శశషగరరర రరవప వసరటరరర

398
SAA1295765
పపరర: వనసకట నరసమమ కలవ

93-38/1129

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ చసదస
ఇసటట ననస:4-131
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల దససపరల
ఇసటట ననస:4-134
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4-144
వయససస:20
లస: పప
406
SAA1238922
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఒసటటపపల

93-34/1008

భరస : వనసకటటశశరరర కలవ
ఇసటట ననస:4-131
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనణనధస
ఇసటట ననస:4-133
వయససస:25
లస: పప
403
SAA1244128
పపరర: శకనస అడపరల

395
SAA1289768
పపరర: హహమలత యరకసశశటట

393
SAA1256288
పపరర: పరన కలమమర జలపత

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జలపత
ఇసటట ననస:4-127
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-131
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నణగగశశరరవప చసదస
ఇసటట ననస:4-131
వయససస:58
లస: ససస స
400
SAA1230226
పపరర: వనసకటటష వనలకపరర

93-37/974

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప కలర
ఇసటట ననస:4-125
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:4-131
వయససస:20
లస: పప
397
SAA1410976
పపరర: ససరఖమమ చసదస

392
SAA1253442
పపరర: శశఖర బబబబ కలర

417
SAA1082486
పపరర: సరమమమ జఖస దదమమ

93-32/50

భరస : చసతయఖ దదమమ
ఇసటట ననస:4-184
వయససస:44
లస: ససస స
93-34/1070

420
SAA1439934
పపరర: హరరక బలమర

93-34/1071

భరస : శకనవరసరరవప తషరక
ఇసటట ననస:5-13
వయససస:19
లస: ససస స
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93-34/1077

తసడడ:డ రరజరరవప నణమ
ర టట
ఇసటట ననస:5-17
వయససస:18
లస: ససస స
424
SAA1408780
పపరర: మమమనణ బబ డపరటట

93-34/1079

93-30/973

93-34/1083

93-38/1134

93-34/1100

93-34/1021

93-34/1099

తసడడ:డ కకనకరరజ
ఇసటట ననస:5-139
వయససస:18
లస: పప

434
SAA1278498
పపరర: మహహశ బబ డపరటట

437
SAA1082569
పపరర: బబజన ఇమమడడ

440
SAA1419142
పపరర: శశకల వనలశశల

443
SAA1231497
పపరర: వసశ బబ డపరటట

93-32/730

446
SAA1229277
పపరర: దదవఖ బసడరర

93-34/1020

449
SAA1419233
పపరర: వనసకటటష బబరదగబసట
తసడడ:డ జనణరబ నరరవప బబరదగబసట
ఇసటట ననస:5-157
వయససస:18
లస: పప

429
SAA1391556
పపరర: కరకసత కలమమర బబ డపరటట

93-34/1082

432
SAA1401058
పపరర: వనయ బబబబ బబ డపరటట

93-33/932

435
SAA1192335
పపరర: తచజశశ కసతచటట

93-31/775

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కసతచటట
ఇసటట ననస:5-71
వయససస:20
లస: ససస స
93-38/6

438
SAA1391465
పపరర: కమలమకర గబసటట

93-34/1085

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబసటట
ఇసటట ననస:5-80
వయససస:21
లస: పప
93-34/1086

441
SAA1385442
పపరర: వసశ తషరక

93-34/1087

తసడడ:డ సరసబయఖ తషరక
ఇసటట ననస:5-86
వయససస:22
లస: పప
93-34/1022

444
SAA1423623
పపరర: అదద లకడమ ననలర కరర

93-32/729

తసడడ:డ వరయఖ ననలర కరర
ఇసటట ననస:5-112
వయససస:24
లస: ససస స
93-34/1017

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:5-134
వయససస:21
లస: ససస స
93-34/1018

93-34/1081

తసడడ:డ శవయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-63/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రవ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-95
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ననలర కరర
ఇసటట ననస:5-112
వయససస:21
లస: పప
448
SAA1285949
పపరర: వజయ బబ డపరటట

93-34/1084

భరస : ఆశరరశదస వనలశశల
ఇసటట ననస:5-84
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప నణమతతటట
ఇసటట ననస:5-92
వయససస:18
లస: ససస స
445
SAA1427384
పపరర: అనల కలమమర ననలర కరర

431
SAA1430313
పపరర: అసకమ రరవప కకపపపల

426
SAA1394139
పపరర: వజయ వరర న ఏసరరలమ

తసడడ:డ చసదడశశఖర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-57
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససరఖనణరరయణ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:5-75
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర మమతసగర
ఇసటట ననస:5-83
వయససస:18
లస: పప
442
SAA1481431
పపరర: పడతభ నణమతతటట

93-34/1097

తసడడ:డ మహన రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-68
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కసతచటట
ఇసటట ననస:5-71
వయససస:19
లస: ససస స
439
SAA1279421
పపరర: వసశ మమతసగర

428
SAA1481381
పపరర: కకరణమయ ననలపరటట

93-34/1078

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప ఏసరరలమ
ఇసటట ననస:5-37
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకషర కకపపపల
ఇసటట ననస:5-59
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-63A
వయససస:18
లస: పప
436
SAA1496033
పపరర: తచజశశ తచజశశ కసతచటట

93-34/1080

భరస : అనల కలమమర ననలపరటట
ఇసటట ననస:5-55
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దణనయయలల బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-58
వయససస:19
లస: ససస స
433
SAA1297795
పపరర: వనయ బబబబ బబ డపరటట

425
SAA1463454
పపరర: లమవణఖ బబ డపరటట

423
SAA1408558
పపరర: ససవరర జజఖత లమలమదద

తసడడ:డ రవ లమలమదద
ఇసటట ననస:5-31/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రరజగశ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-34/a
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-52
వయససస:19
లస: ససస స
430
SAA1402007
పపరర: రతనకలమరర బబ డపరటట

93-34/1019

తసడడ:డ రరమ కకషర బలమర
ఇసటట ననస:5-31
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజన హయర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-34
వయససస:19
లస: ససస స
427
SAA1338243
పపరర: శరకవణణ బబ డపరటట

422
SAA1281351
పపరర: ససదదప కలమమర బలమర

447
SAA1338565
పపరర: శరరష బసడరర

93-34/1072

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:5-136
వయససస:19
లస: ససస స
93-34/1073

450
SAA1165851
పపరర: పడవలర క మధదర

93-39/20

తసడడ:డ పపలమరరరవప మధదర
ఇసటట ననస:5-163
వయససస:22
లస: ససస స
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451
SAA1408517
పపరర: అఖల బబ డపరటట
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93-34/1074

తసడడ:డ సససస నస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-167
వయససస:18
లస: పప
454
SAA1481415
పపరర: నణగరరరనన బబ డపరటట

452
SAA1339001
పపరర: రరజగశశరర కకడడరగకరక

93-34/1075

తసడడ:డ బబబబ కకడడరగకరక
ఇసటట ననస:5-168/1
వయససస:19
లస: ససస స
93-34/1098

455
SAA1294230
పపరర: మహహశశరర బబ డపరటట

93-39/768

తసడడ:డ చనన మహనరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-170
వయససస:20
లస: ససస స

457
SAA1233519
పపరర: రరమ కకషర బబ డపరటట

458
SAA1421387
పపరర: శకనవరస తషరక

తసడడ:డ రతణనకర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:6-17
వయససస:18
లస: పప
460
SAA1232313
పపరర: సరయ రరస జమబమల
తలర : ఆధద లకడమ జమబమల
ఇసటట ననస:6-25
వయససస:19
లస: పప
463
SAA1167691
పపరర: అరరణ కలమమరర జల

93-36/9

93-37/1046

93-38/1135

93-37/1040

తసడడ:డ పడకరశరరవప తషరక
ఇసటట ననస:6-133
వయససస:21
లస: ససస స

93-36/10

470
SAA1480219
పపరర: బబబబ బబ లర పలర

473
SAA1403849
పపరర: కకటటశశరర యసడడపరటట

93-34/1024

476
SAA1290048
పపరర: రరజజ బతష
స ల

93-32/51

479
SAA1230184
పపరర: రరజగశ ననలపరటట
తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ ననలపరటట
ఇసటట ననస:6-150
వయససస:25
లస: పప

462
SAA1281419
పపరర: దదవఖ తషరకర

93-34/1038

465
SAA1292911
పపరర: వనసకటటష నణరలశశటట

93-37/980

468
SAA1419225
పపరర: జజనసన జజలమదద

93-33/935

తసడడ:డ దచవరనసద జజలమదద
ఇసటట ననస:6-96
వయససస:20
లస: పప
93-34/1096

471
SAA1256213
పపరర: మహహన ననలటటరర

93-38/1136

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:6-110
వయససస:20
లస: ససస స
93-37/1041

474
SAA1165828
పపరర: నణగలకడమ రరమశశటట

93-37/4

భరస : రరమబ రరమశశటట
ఇసటట ననస:6-118
వయససస:35
లస: ససస స
93-34/1025

తసడడ:డ అసజయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:6-125
వయససస:19
లస: పప
93-34/1027

93-31/893

తసడడ:డ ససబబరరవప నణరలశశటట
ఇసటట ననస:6-56
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యసడడపరటట
ఇసటట ననస:6-112
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ససబబరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:6-121
వయససస:22
లస: పప
478
SAA1292028
పపరర: చసదడకల తషరక

467
SAA1082494
పపరర: జయపరల జలమదద

459
SAA1319946
పపరర: బల శసకర వరర

తసడడ:డ బబజన బబబబ తషరక
ఇసటట ననస:6-32
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:6-104
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యసడడపరటట
ఇసటట ననస:6-112
వయససస:21
లస: ససస స
475
SAA1283480
పపరర: మననజ బబ డపరటట

93-30/103

తసడడ:డ ఝమఓన జలమదద
ఇసటట ననస:6-96
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బసడణరర
ఇసటట ననస:6-100
వయససస:22
లస: పప
472
SAA1403864
పపరర: సరయ దసరర యసడడపరటట

464
SAA1167725
పపరర: జజఖత జల

93-34/1023

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరర
ఇసటట ననస:6-25
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నణగ రరజ జల
ఇసటట ననస:6-34
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:6-57
వయససస:33
లస: ససస స
469
SAA1255074
పపరర: గణణష బసడణరర

93-33/933

భరస : కకటటశశర రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:6-26
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగ రరజ జల
ఇసటట ననస:6-34
వయససస:22
లస: ససస స
466
SAA1368620
పపరర: సరగజ గసగవరపప

461
SAA1193994
పపరర: లకడమ ననలటటరర

456
SAA1282433
పపరర: అఖల కలమమర కలర
తసడడ:డ జజసఫ కలర
ఇసటట ననస:6-10
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రవ తషరక
ఇసటట ననస:6-19
వయససస:18
లస: పప
93-34/1037

93-34/1076

భరస : అశశక మదదర
ఇసటట ననస:5-169
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మహన రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-170
వయససస:18
లస: పప
93-34/1032

453
SAA1408160
పపరర: మమనస మదదర

477
SAA1276039
పపరర: సస నయ పడభ గరర

93-34/1026

తసడడ:డ ఏసస రతనస గరర
ఇసటట ననస:6-128/2
వయససస:18
లస: ససస స
93-34/1028

480
SAA1282144
పపరర: జజసఫ తసబ ననేచలపరటట

93-34/1029

తసడడ:డ నణగరరజ ననేచలపరటట
ఇసటట ననస:6-150
వయససస:20
లస: పప
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SAA1229848
పపరర: లమవణఖ మమడడ
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93-34/1030

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడడ
ఇసటట ననస:6-158
వయససస:20
లస: ససస స
484
SAA1334804
పపరర: దచవరరజ గగరర

93-34/1089

93-34/1034

93-37/1042

93-36/1095

93-37/9

93-37/10

93-37/1043

భరస : తరరపలల బబ డపత
ఇసటట ననస:6-480
వయససస:72
లస: ససస స

494
SAA0619445
పపరర: సరఈ రరమ పడసరద

497
SAA1165877
పపరర: యమమన అసగజజల

500
SAA1317130
పపరర: శకనవరస రరవప వరర

503
SAA1403336
పపరర: వనసకటటశశరమమ వరర

93-38/8

506
SAA1284017
పపరర: మనణనకలరర వసశ కకషర

93-37/7

509
SAA1269992
పపరర: వనసకటటష ససకల
తసడడ:డ రరమ మహనరరవప ససకల
ఇసటట ననస:7-1
వయససస:19
లస: పప

489
SAA1463462
పపరర: లమవణఖ తణడడగరరర

93-34/1090

492
SAA1079771
పపరర: రమమదచవ సస మన

93-37/6

495
SAA1079722
పపరర: వజయ బబబబ అనణరజల

93-37/8

తసడడ:డ శశషష కలమమర అనణరజల
ఇసటట ననస:6-225
వయససస:22
లస: పప
93-39/21

498
SAA1231869
పపరర: మమత అసగజజల

93-34/1036

భరస : రరమ కకషర అసగజజల
ఇసటట ననస:6-227
వయససస:18
లస: ససస స
93-31/894

501
SAA1317106
పపరర: వనసకటటశశరమమ వరర

93-31/895

భరస : శకనవరస రరవప వరర
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:45
లస: ససస స
93-37/1044

504
SAA1403344
పపరర: బల శసకర వరర

93-37/1045

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరర
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:21
లస: పప
93-31/829

తసడడ:డ మనణనకలరర ససధకర
ఇసటట ననస:6-252
వయససస:22
లస: పప
93-34/1039

93-34/1033

భరస : వనసకటటసశరరర సస మన
ఇసటట ననస:6-201/3
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వరర
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:22
లస: పప
508
SAA1286004
పపరర: హహమలత బబ డ పటట

93-36/1094

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరర
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరర
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:48
లస: పప
505
SAA1087964
పపరర: ఉదయ సరరధద గగలర

491
SAA1243633
పపరర: దసరర ఏదసమబకర

486
SAA1276328
పపరర: అనసష తణడడగరరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తణడడగరరర
ఇసటట ననస:6-171
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస అసగజజల
ఇసటట ననస:6-226
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర కకలగరన
ఇసటట ననస:6-241
వయససస:21
లస: ససస స
502
SAA1403302
పపరర: శకనవరస రరవప వరర

93-34/1035

తసడడ:డ వనసకట రవ తణలమఖ
ఇసటట ననస:6-223/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస అనణరజల
ఇసటట ననస:6-226
వయససస:21
లస: పప
499
SAA1093947
పపరర: పరవన కకలగరన

488
SAA1276278
పపరర: మసజల ఠదదగరరర

93-34/1031

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తణడడగరరర
ఇసటట ననస:6-171
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:6-198A
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:6-202/3
వయససస:61
లస: పప
496
SAA1094002
పపరర: హనసమమన కలమమర అనణరజల

93-38/7

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఠదదగరరర
ఇసటట ననస:6-171
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరరసరశమ అమలలఠర
ఇసటట ననస:6-197
వయససస:73
లస: పప
493
SAA1239193
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉలర

485
SAA1087980
పపరర: రగజ మమరర కసతచటట

483
SAA1233220
పపరర: దచవనశ గగరర

తసడడ:డ పడకరశ రరవప గగరర
ఇసటట ననస:6-163
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకరరస కసతచటట
ఇసటట ననస:6-166/A
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తణడడగరరర
ఇసటట ననస:6-171
వయససస:22
లస: ససస స
490
SAA1421445
పపరర: ససతణరరమయఖ అమలలఠర

93-34/1088

భరస : ససధణకర మమమడడ
ఇసటట ననస:6-161
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప గగరర
ఇసటట ననస:6-163
వయససస:18
లస: పప
487
SAA1233907
పపరర: రజన తణడడగరరర

482
SAA1421411
పపరర: రరజగశశరర మమమడడ

507
SAA1094036
పపరర: తరరపరటయఖ గగలర

93-37/11

తసడడ:డ గగపరలసరశమ గగలర
ఇసటట ననస:6-257
వయససస:68
లస: పప
93-34/1040

510
SAA1079730
పపరర: శకనవరస ససకల

93-37/12

తసడడ:డ రరమ మహనరరవ ససకల
ఇసటట ననస:7-1
వయససస:22
లస: పప
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511
SAA0293704
పపరర: అనల కలమమర వననకకట

93-37/13

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:7-2
వయససస:32
లస: పప
514
SAA1235704
పపరర: శవ ససధఖ తతట

93-36/1097

93-37/15

93-37/17

93-37/1075

93-37/19

తసడడ:డ రరఘవ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:7-49
వయససస:20
లస: ససస స
529
SAA1093863
పపరర: రవ చసదడ గసగబల

93-37/21

93-37/1076

తలర : మహలకడమ గబనణకఅలమ
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:20
లస: ససస స

93-37/18

93-37/24

93-37/1079

93-37/1058

519
SAA1160753
పపరర: కమల పసడయ అననలదణసస

93-37/16

522
SAA1348945
పపరర: శరకవణణ దచవరపలర

93-37/1074

భరస : శవ దచవరపలర
ఇసటట ననస:7-37
వయససస:22
లస: ససస స

524
SAA0137737
పపరర: అనసరరధ నణరరయణమ

93-32/52

525
SAA0137729
పపరర: యస మమరరత రరజజ భటట
చణరరఖలల నణరరయణమ
భరస : శకనవరస మమరరత రరజజ భటట నణరరయణమ తసడడ:డ కకషరమమచణరరఖలల నణరరయణమ
ఇసటట ననస:7-38
ఇసటట ననస:7-38
వయససస:34
లస: ససస స
వయససస:40
లస: పప
527
SAA1093889
పపరర: రరజగశశరర వనణనకకట

93-37/20

530
SAA1093897
పపరర: జయ చసదడ గసగబల

533
SAA1353978
పపరర: వనసకట రతనస పపలసపత

536
SAA1270958
పపరర: లకడమ శరకవణణ ఇమడణబతష
స న

528
SAA1263888
పపరర: పదమలత గసగబల

93-37/22

93-34/1041

531
SAA0081851
పపరర: వనసకయఖ� గబడడకసదసల�

93-37/23

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:45
లస: పప
93-37/1077

534
SAA1396902
పపరర: మహహశ వనసకట గబనణకఅలమ

93-37/1078

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప గబనణకఅలమ
ఇసటట ననస:7-65
వయససస:19
లస: పప
93-37/995

537
SAA1263979
పపరర: లత గబనణకఅలమ

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప ఇమడణబతష
స న
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : మహలకడమ గబనణకఅలమ
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:20
లస: ససస స

539
SAA1349497
పపరర: లమవణఖ టటశనస గబనణకఅలమ

540
SAA1296060
పపరర: రరమ కకషర గబనణకఅలమ

తలర : మహలకడమ గబనణకఅలమ
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:20
లస: ససస స

93-32/53

భరస : వజయ భబసకర గసగబల
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష పపలసపత
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : మహలకడమ
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:21
లస: ససస స
538
SAA1349125
పపరర: లమవణఖ గబనణకఅలమ

521
SAA0387654
పపరర: శకనవరస రరవప దదడర

516
SAA1374859
పపరర: శకనవరస గబణకరల

తసడడ:డ యకకబబ అననలదణసస
ఇసటట ననస:7-28
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబసకర గసగబల
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:23
లస: పప

భరస : శరసబయఖ పపల
ఇసటట ననస:7-64
వయససస:61
లస: ససస స
535
SAA1193192
పపరర: లత

93-37/1070

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ వనణనకకట
ఇసటట ననస:7-51/B
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబసకర గసగబల
ఇసటట ననస:7-53
వయససస:21
లస: పప
532
SAA1398742
పపరర: నరసమమ పపల

518
SAA1367283
పపరర: నరగసదడ కటటట పలర

93-37/14

తసడడ:డ అపపయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:7-19
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప దదడర
ఇసటట ననస:7-33
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:7-37
వయససస:19
లస: పప
526
SAA1193226
పపరర: వనసకట గరయతడ బసడడ

93-37/1057

తసడడ:డ దణసస కటటట పలర
ఇసటట ననస:7-23
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రగడడర మమరగకడడర
ఇసటట ననస:7-29
వయససస:46
లస: ససస స
523
SAA1348762
పపరర: తచజ వనసకకసడ

515
SAA1402130
పపరర: వనసకటటష గబణకరలమ

513
SAA1169275
పపరర: తషలశ తలతతటట

తసడడ:డ రరజ తలతతటట
ఇసటట ననస:7-7
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ గబణకరలమ
ఇసటట ననస:7-19
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అమర
ఇసటట ననస:7-22
వయససస:24
లస: ససస స
520
SAA1040146
పపరర: ససవరర లకడమ మమరగకడర డ

93-31/784

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప అలమర
ఇసటట ననస:7-6-848/39
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అశశక తతట
ఇసటట ననస:7-14
వయససస:19
లస: ససస స
517
SAA1113737
పపరర: అసబకర అమర

512
SAA1082452
పపరర: మణణ అలమర

93-37/1080

93-37/996

93-38/1143

తసడడ:డ శకరరమలల
ఇసటట ననస:7-69
వయససస:26
లస: పప
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93-36/1107

తసడడ:డ బల చదడ రరవప చగకక
ఇసటట ననస:7-72
వయససస:20
లస: పప
93-31/16

భరస : రరఘవ అసగజజల
ఇసటట ననస:7-77
వయససస:38
లస: ససస స

545
SAA1281237
పపరర: బల లకడమ గణణశ తతట

93-38/9

తసడడ:డ వరరసజననయబలల కనణన
ఇసటట ననస:7-89
వయససస:25
లస: ససస స

548
SAA1367978
పపరర: పదమజ వననకకట

93-37/981

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:7-101
వయససస:23
లస: ససస స

551
SAA0891672
పపరర: భమలకడమ అడప

93-37/1048

554
SAA1093939
పపరర: లమవణఖ అలర డడ

93-37/32

భరస : ససతతశ కలమమర దససపల
ఇసటట ననస:7-114/1
వయససస:20
లస: ససస స

557
SAA1006254
పపరర: జజఖత పరపపప

93-36/1096

560
SAA1093954
పపరర: సరయ పపప ఢడశ కటట మమరర

93-37/28

93-37/982

563
SAA0444596
పపరర: మలర క చసతకరయల

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ చసతకరయల
ఇసటట ననస:7-142
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:7-142 MAIN ROAD
వయససస:37
లస: ససస స

565
SAA1455179
పపరర: హరరకకషర డచగల

566
SAA1410000
పపరర: అనసలమ ఎసఎమఎ

93-37/1051

తసడడ:డ పసచచయఖ డచగల
ఇసటట ననస:7-145
వయససస:18
లస: పప

93-37/30

569
SAA1268283
పపరర: జయశక పపల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పపల
ఇసటట ననస:7-154
వయససస:21
లస: ససస స

549
SAA1293208
పపరర: హహ మ కకరణ పపల

93-37/998

552
AP151030438332
పపరర: కకషరతషలసస ససదస�

93-37/29

555
SAA1060862
పపరర: చసదన అలర డడ

93-37/31

తలర : పడమల దచవ అలర డడ
ఇసటట ననస:7-106
వయససస:22
లస: ససస స
93-37/33

558
SAA1068618
పపరర: ఆదదమమమ పరవపలకరర

93-32/55

భరస : భకస పరవపలకరర
ఇసటట ననస:7-134
వయససస:78
లస: ససస స
93-37/34

561
SAA1348861
పపరర: అనశర పరషర సరరబర కలరరరద

93-37/1049

తసడడ:డ జలమన సరరబర కలరరరద
ఇసటట ననస:7-139/1
వయససస:55
లస: పప
93-37/35

564
SAA1465129
పపరర: శవ శసకర డచగల

93-37/1050

తసడడ:డ పసచచయఖ డచగల
ఇసటట ననస:7-145
వయససస:20
లస: పప
93-37/1052

భరస : ససరఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:7-147
వయససస:63
లస: ససస స
93-37/36

93-36/1108

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:7-104
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప కటట మమరర
ఇసటట ననస:7-136
వయససస:22
లస: పప

562
SAA1278951
పపరర: లకడమనణరరయణ చసతకరయల

546
SAA1239185
పపరర: గగవసదమమ సతదస నపలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:7-97
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పరపపప
ఇసటట ననస:7-130
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కలమమర నణగరబతష
స ల
ఇసటట ననస:7-136
వయససస:20
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద పపల
ఇసటట ననస:7-151
వయససస:32
లస: ససస స

93-37/1081

తసడడ:డ ససబబబరరవప అలర డడ
ఇసటట ననస:7-106
వయససస:21
లస: ససస స

556
SAA1193259
పపరర: గరయతడ దససపల

93-37/26

తసడడ:డ శకనవరస సతదస నపలర
ఇసటట ననస:7-86
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప అడప
ఇసటట ననస:7-103
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:7/104
వయససస:24
లస: ససస స

568
SAA1060797
పపరర: కళళఖణణ పపల

93-37/997

భరస : బబలకకషరర వననకకట
ఇసటట ననస:7-95
వయససస:19
లస: ససస స

550
SAA1292416
పపరర: శహహదననసర షపక

543
LFX2377604
పపరర: లకడమనణరరయణ గబనకరల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబనకరల
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:7-85/1
వయససస:18
లస: పప

547
SAA1066034
పపరర: లకడమ పడసనన కనణన

559
SAA1285402
పపరర: పకథదశ రరజ నణగరబతష
స ల

93-37/25

భరస : లకడమనణరరయణ గబనకరల
ఇసటట ననస:7-73
వయససస:37
లస: ససస స

544
SAA1167410
పపరర: సరమమమ జఖస అసగజజల

553
SAA1350123
పపరర: లకడమ కలమమరర గగటటటపరటట

542
SAA0347013
పపరర: మమధవ గబనకరల

567
SAA1282631
పపరర: వజయ లకడమ కనననబబ యన

93-38/1137

భరస : శకరరమలల
ఇసటట ననస:7-147
వయససస:61
లస: ససస స
93-36/1098

570
SAA1233113
పపరర: రరజగష పపల

93-36/1099

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పపల
ఇసటట ననస:7-154,puli vari bazar
వయససస:22
లస: పప
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571
SAA1261650
పపరర: రరమకకషర బబ లర వపలమర
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93-37/983

572
SAA1272525
పపరర: శకకరసత శలస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ లర వపలమర
ఇసటట ననస:7-156,PULI VAARI BAZAR
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శలస
ఇసటట ననస:7-164
వయససస:30
లస: పప

574
SAA1079714
పపరర: ససతణరరమయఖ పరడద

575
SAA1272681
పపరర: తచజ దసరర పరడద

93-37/37

తసడడ:డ కగశవపలల పరడద
ఇసటట ననస:7-166
వయససస:36
లస: పప
577
SAA0444570
పపరర: కకటటశశరమమ అలమరస

93-37/38

93-37/1053

93-37/1055

93-37/1056

తసడడ:డ రసగరరరవప చకకస
ఇసటట ననస:7-183
వయససస:22
లస: పప
589
SAA0619296
పపరర: షరహహరర బబగస షపక

93-37/42

93-37/44

భరస : చనన వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-200
వయససస:38
లస: ససస స

93-37/1054

93-37/67

93-37/39

579
SAA1351451
పపరర: లలకగష ఆకలల

93-36/1201

582
SAA1368265
పపరర: లలకగశ ఆకలల

93-39/840

585
SAA0993635
పపరర: శకనవరస రరవప పయమఖవపల

భసధసవప: సరసబశవ ఆసజననయబలల సరగర
ఇసటట ననస:7-174
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పయమఖవపల
ఇసటట ననస:7-180
వయససస:57
లస: పప

587
SAA1114917
పపరర: గరరరజ ససరరశశటట

588
SAA1293182
పపరర: కగశరరన బఇవనన షపక

93-36/13

590
SAA0344192
పపరర: అబబబల రహహమ� శశక�

593
SAA1050202
పపరర: నణగ వనసకట రమణ ఓలలటట

596
SAA1431907
పపరర: నవఖ ఇమమడడ

599
SAA1292424
పపరర: తచజ బనణబనణధమ
తసడడ:డ లలరర
ర రరజ బనణబనణధమ
ఇసటట ననస:7-202
వయససస:20
లస: ససస స

93-37/41

93-37/985

భరస : మమభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-185
వయససస:78
లస: ససస స
93-37/43

591
SAA1232073
పపరర: శకనవరసరరవప గబనణకఅలమ

93-36/1102

తసడడ:డ బబలర యఖ గబనణకఅలమ
ఇసటట ననస:7-190
వయససస:48
లస: పప
93-32/56

594
SAA1093962
పపరర: ఈశశరమమ గడబస

93-37/66

భరస : ససబబ రరవప గడబస
ఇసటట ననస:7-197,
వయససస:59
లస: ససస స
93-37/1059

తసడడ:డ మసరసన రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:7-198
వయససస:18
లస: ససస స
93-37/46

93-32/701

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:7-170
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:7-197-1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ గడబస
ఇసటట ననస:7-197,
వయససస:63
లస: పప
598
SAA1093905
పపరర: పదమ పససపపలలటట

584
SAA1193242
పపరర: దసరర భవన సరగర

576
SAA1291517
పపరర: రరశ పస లలపలర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:7-170
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వరకసఈదణ�
ఇసటట ననస:7-186
వయససస:35
లస: పప

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:7-194-A
వయససస:33
లస: ససస స
595
SAA1093970
పపరర: ససబబ రరవప గడబస

93-38/1138

భరస : పడతణప ససరరశశటట
ఇసటట ననస:7-184,GORANTLA
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబబబల రహహస షపక
ఇసటట ననస:7-186
వయససస:34
లస: ససస స
592
SAA0093690
పపరర: రగశరమ సయఖద

581
SAA1348796
పపరర: లలకగశ ఆకలల

93-36/1101

భరస : వనసకటటశశర రరవప పస లలపలర
ఇసటట ననస:7-169
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:7-170
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బక0 ఆకలల
ఇసటట ననస:7-172
వయససస:23
లస: ససస స
586
SAA1418128
పపరర: అభషపక రరజ కలమమర చకకస

93-37/984

తసడడ:డ శశషయఖ పస లలపలర
ఇసటట ననస:7-169
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ శలస
ఇసటట ననస:7-170
వయససస:23
లస: ససస స
583
SAA1349810
పపరర: వజయ లకడమ ఆకలల

578
SAA1279371
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పస లలపలర

573
SAA1239284
పపరర: వనసకట మణణదదప పడచ

తసడడ:డ చననయఖ పడచ
ఇసటట ననస:7-165
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ పరడద
ఇసటట ననస:7-166
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అలమరస
ఇసటట ననస:7-169
వయససస:50
లస: ససస స
580
SAA1349737
పపరర: శశభబరరణణ శలస

93-36/1100

597
SAA0387274
పపరర: ఇమమడణబతస న భమలకడమ�

93-37/45

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:7-198A
వయససస:44
లస: ససస స
93-37/986

600
SAA1319821
పపరర: నణగ ససధదర చగపపర

93-36/1202

తసడడ:డ శవ నణగగశశర రరవప చగపపర
ఇసటట ననస:7-203
వయససస:18
లస: పప
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601
SAA0093039
పపరర: శకదచవ� మబవరశ�
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93-37/47

భరస : మమధవ రరవప�
ఇసటట ననస:7-203
వయససస:49
లస: ససస స
604
SAA1272814
పపరర: వజయ వననభవ థదరరరలమ

93-37/987

95-190/1

93-37/988

93-37/52

93-37/1062

93-37/1063

93-37/57

భరస : కకటటశశర రరవప గబనణకలమ
ఇసటట ననస:7-228
వయససస:43
లస: ససస స

614
SAA0566521
పపరర: అనల కలమమర కనననగసటట

617
SAA0444380
పపరర: నణగలకడమ నరరలశశటట

620
SAA1304930
పపరర: తచజ బసధనణధమ

623
SAA0093864
పపరర: లకడమ కలమమరర� ససరర�

93-37/1064

626
SAA1349745
పపరర: పవన బబ సదదల

93-37/53

629
SAA1445881
పపరర: రరస గగపరల రరవప వరరకకటట
తసడడ:డ సతఖనణరరయణ వరరకకటట
ఇసటట ననస:7 - 228
వయససస:43
లస: పప

609
SAA1348903
పపరర: అరరణ అలర స

93-37/1061

612
SAA1231950
పపరర: శరరష కనననకసటట

93-36/1103

615
SAA1266030
పపరర: కకటటశశర రరవప కనననకసటట

93-37/989

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ కనననకసటట
ఇసటట ననస:7-218
వయససస:34
లస: పప
93-37/54

618
SAA0346403
పపరర: శకనవరస రరవ� చచనసనపలర �

93-37/55

తసడడ:డ వరయమఖ�
ఇసటట ననస:7-222
వయససస:30
లస: పప
93-39/769

621
SAA1160746
పపరర: ధరణణ ససరగ

93-37/56

భరస : శభరతనస ససరగ
ఇసటట ననస:7-223
వయససస:20
లస: ససస స
93-37/58

624
SAA1193234
పపరర: సరయ కలమమరర అనశశటట

93-37/59

భరస : శకకరసత అనశశటట
ఇసటట ననస:7-223
వయససస:21
లస: ససస స
93-37/1065

భరస : బల కకషర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:7-224
వయససస:30
లస: ససస స
93-37/61

93-37/50

భరస : కకటటశశర రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:7-218
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యగయఖ�
ఇసటట ననస:7-223
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:7-224
వయససస:38
లస: పప
628
SAA1079755
పపరర: వనసకటటసవరర గబనణకలమ

93-37/51

తసడడ:డ లలరరర రరజ బసధనణధమ
ఇసటట ననస:7-222
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకషరస శశటట
ఇసటట ననస:7-223
వయససస:22
లస: ససస స
625
SAA1349554
పపరర: బల కకషన సససగ బబ సదదల

611
SAA0344317
పపరర: మమరకసడచయబలల కనననగసటట

606
SAA1193200
పపరర: బమఖలమ కరకరన

భరస : చనన నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:7-210
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : పరసడడ
ఇసటట ననస:7-220
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : ససధఖ ఎరర
ఇసటట ననస:7-222
వయససస:18
లస: ససస స
622
SAA1113745
పపరర: దసరర భవరన కకషరస శశటట

93-37/1060

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ కనననకసటట
ఇసటట ననస:7-218
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమసజననయబలల అలర స
ఇసటట ననస:7-219
వయససస:18
లస: ససస స
619
SAA1349836
పపరర: ససనత రరణణ ఎరర

608
SAA1350263
పపరర: చనన నగగశశరరరవప అలర స

93-32/731

తసడడ:డ జజన మమరక కరకరన
ఇసటట ననస:7-206
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ కనననగసటట
ఇసటట ననస:7-217
వయససస:37
లస: పప

భరస : అనల కలమమర కనననగసటట
ఇసటట ననస:7-218
వయససస:24
లస: ససస స
616
SAA1350156
పపరర: నమమత అలర స

93-37/49

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:7-210
వయససస:73
లస: పప

భరస : వర పడసరద మమడణ
ఇసటట ననస:7-212/1
వయససస:32
లస: ససస స
613
SAA1079706
పపరర: నణగమలలర శశరర కనననగసటట

605
SAA1193218
పపరర: హహపహహచజగడఐబబహ కరకరన

603
SAA1428135
పపరర: ఆశత టటరరరలమ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తరరర లమ
ఇసటట ననస:7-204
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జజన మమరక కరకరన
ఇసటట ననస:7-206
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ దథవరర షపక
ఇసటట ననస:7-206
వయససస:46
లస: పప
610
SAA1266626
పపరర: వజయ లకడమ మమడణ

93-37/48

భరస : రసగరరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:7-203A
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరససమరరవ థదరరరలమ
ఇసటట ననస:7-204
వయససస:21
లస: పప
607
SQX1750751
పపరర: ససరజ ఉడ దథవరర షపక

602
SAA0093344
పపరర: ససత గగపసశశటట

627
SAA0346437
పపరర: నణగగశశర రరవప గబణకరల

93-37/60

తసడడ:డ శవయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:7-227
వయససస:39
లస: పప
93-37/1047

630
SAA1283977
పపరర: గబసటటపలర భబణబ పసడయ

93-36/1104

భరస : గబసటటపలర పడకరశ
ఇసటట ననస:7-229
వయససస:27
లస: ససస స
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631
SAA1232040
పపరర: ససమఖ తషమమలగబసట

93-36/1105

632
SAA1231760
పపరర: ససడజన రరజ సరరకకసడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషమమలగబసట
ఇసటట ననస:7-229
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరరకకసడ
ఇసటట ననస:7-229
వయససస:19
లస: పప

634
SAA1268077
పపరర: నణగమణణ గబసటటపలర

635
SAA1390046
పపరర: గణణశశర రరవప ఉయమఖల

93-37/990

భరస : వనసకటటశశరరరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:7-229
వయససస:21
లస: ససస స
637
SAA1269687
పపరర: కకటటశశర రరవప వరరకలలర

93-37/991

93-37/1069

93-38/1140

93-37/64

తసడడ:డ నణగరరజ గమటటరర
ఇసటట ననస:7-234
వయససస:39
లస: పప
93-37/1072

93-37/65

647
SAA1283191
పపరర: ససవరర కలమమరర చదరరకకరర

650
SAA1263011
పపరర: దసరర రరవప ఆలలటట

653
SAA1060698
పపరర: భబరర వ జజగరరర

93-36/1214

656
SAA1066125
పపరర: ధన లకడమ గరసడర

93-37/1071

659
SAA1093798
పపరర: పదమ అలమరస
భరస : సరసబ ససవర రరవప అలమరస
ఇసటట ననస:8-7
వయససస:40
లస: ససస స

639
SAA1454271
పపరర: వనసకట రమణ వరరకఅలమ

93-37/1068

642
SAA1281500
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరఘవరరపప

93-37/993

645
SAA0092700
పపరర: కకషర కలమమరర గమటటరర

93-37/63

భరస : నణగరరజ గమటటరర
ఇసటట ననస:7-234
వయససస:60
లస: ససస స
93-38/1141

648
SAA1284025
పపరర: చదరరకకరర శరఖస బబబబ

93-38/1142

తసడడ:డ చదరరకకరర నణరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:7-234
వయససస:58
లస: పప
93-37/994

651
SAA1416916
పపరర: రరజగష ఆలలటట

93-37/1073

తసడడ:డ రమమశ ఆలలటట
ఇసటట ననస:7-237
వయససస:20
లస: పప
93-36/12

654
SAA1093707
పపరర: శకనస బబలరస

93-36/14

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబలరస
ఇసటట ననస:8-2
వయససస:26
లస: పప
93-38/10

భరస : ససబబ రరవప గరసడర
ఇసటట ననస:8-03
వయససస:56
లస: ససస స
93-36/1146

93-37/1067

తలర : రసగ దచవ రరఘవరరపప
ఇసటట ననస:7-231
వయససస:21
లస: పప

తలర : భబలకడమ జజగరరర
ఇసటట ననస:7-297-3
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప బబలరస
ఇసటట ననస:8-2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సదణల
ఇసటట ననస:8-6
వయససస:21
లస: పప

93-38/1139

భసధసవప: రమమశ ఆలలటట
ఇసటట ననస:7-237
వయససస:22
లస: పప

భరస : గగపస అలమరడడ
ఇసటట ననస:7-250
వయససస:23
లస: ససస స

658
SAA1224260
పపరర: అనల సరయ సదణల

644
SAA1380880
పపరర: అనసష గగపసశశటట

636
SAA1390020
పపరర: శఖమల ఉయమఖల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప వరరకరరరర
ఇసటట ననస:7-229/2
వయససస:31
లస: పప

భరస : శరఖసబబబబ
ఇసటట ననస:7-234
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నణగగశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-236
వయససస:18
లస: పప

655
SAA1334267
పపరర: అదద లకడమ బబలరస

93-37/992

తసడడ:డ రసగ రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:7-233
వయససస:18
లస: ససస స

646
SAA0344499
పపరర: ససమసత కలమమర గమటటరర

652
SAA1093921
పపరర: శరకవరణణ అలమరడడ

641
SAA1297829
పపరర: పసచచచశశరర వరరకలలర

93-37/62

భరస : గగశశర రరవప ఉయమఖల
ఇసటట ననస:7-229
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప వరరకలలర
ఇసటట ననస:7-229/2
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:7-231
వయససస:20
లస: పప

649
SAA1442102
పపరర: వజయ బబబబ పససపపలలటట

93-37/1066

భరస : వనసకట రరవప ససరరకకసడ
ఇసటట ననస:7-229/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ వరరకఅలమ
ఇసటట ననస:7-229/2
వయససస:26
లస: ససస స
643
SAA1284470
పపరర: రరఘవరరపప లలఢడక బబబబ

638
SAA1269703
పపరర: దసరర భవరన ససరరకకసడ

633
SAA1093913
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గబసటటపలర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:7-229
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉయమఖల
ఇసటట ననస:7-229
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ వరరకలలర
ఇసటట ననస:7-229/2
వయససస:53
లస: పప
640
SAA1460641
పపరర: పవన తచజ వరరకఅలమ

93-36/1106

657
SAA1088301
పపరర: వసశ కకషర గరగనపపడడ

93-36/15

తసడడ:డ హరగసదడ గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:8-6
వయససస:21
లస: పప
93-36/16

660
SAA1079672
పపరర: శకనవరస రరవప అలమరస

93-36/17

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అలమరస
ఇసటట ననస:8-7
వయససస:22
లస: పప
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661
SAA0295915
పపరర: సరసబ ససవర రరవప అలమరస

93-36/18

తసడడ:డ బబలకకటయఖ అలమరస
ఇసటట ననస:8-7
వయససస:43
లస: పప
664
SAA1430503
పపరర: అనసత లకడమ జజగరరర

93-36/1226

93-36/1110

93-36/1137

93-36/21

93-36/1140

93-36/23

93-36/1217

93-36/1219

భరస : కకటటశశరరవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:8-46
వయససస:39
లస: ససస స
688
SAA1295872
పపరర: కకనకరరవ బబలరసకకసడ
తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:8-49
వయససస:38
లస: ససస స

93-37/68

677
SAA1224930
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమబల

93-36/1139

669
SAA1284181
పపరర: బలరరజ కలర

93-36/1141

672
SAA1408202
పపరర: యమనస షపక

93-36/24

675
SAA1192525
పపరర: గగపస కరరపరస

93-36/22

678
SAA1334291
పపరర: సరసబశవ రరవప చటబటల

93-36/1216

681
SAA0405951
పపరర: ససరగష గబసడణ

93-36/25

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ గబసడణ
ఇసటట ననస:8-41A NEAR CHINNA LIBRARY
వయససస:29
లస: పప

683
SAA1195080
పపరర: ససమమసజల గరరరశశటట

93-36/26

684
SAA1417732
పపరర: ససధదర అలదద

భరస : ససరగశ బబబబ గరరరశశటట
ఇసటట ననస:8-42 MASEED CENTER
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ అలదద
ఇసటట ననస:8-45
వయససస:34
లస: పప

686
SAA1293554
పపరర: కలమఖణణ మబతణఖల

687
SAA1376136
పపరర: నణగమర వరల షపక

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:8-50
వయససస:19
లస: పప

93-36/1215

తసడడ:డ నణగభమషణస చటబటల
ఇసటట ననస:8-37
వయససస:61
లస: పప

680
SAA0293167
పపరర: వశశశసశర రరవప గబసడణ

689
SAA1282060
పపరర: కకరణ తతకల

93-36/1131

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరరపరస
ఇసటట ననస:8-30/1
వయససస:21
లస: పప

93-38/1171

తసడడ:డ వనసకట కకషర పడసరద మబతణఖల
ఇసటట ననస:8-46
వయససస:19
లస: ససస స
93-38/1172

93-30/882

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:8-25
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ గబసడణ
ఇసటట ననస:8-41/A
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఉదయకలమమర గరరరశశటట
ఇసటట ననస:8-42
వయససస:25
లస: ససస స
685
SAA1468230
పపరర: నణగ మలర శశరర కకమరరశశటట

671
SAA1088319
పపరర: ససరగష బబబబ అలర డడ

674
SAA1285139
పపరర: రరకకమణణ పపలబసడర

666
SAA1230408
పపరర: మమరర రరణణ వనమబల

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:8-17
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:8-37
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర కటబట
ఇసటట ననస:8-41
వయససస:68
లస: ససస స
682
SAA1334218
పపరర: హహమలత గరరరశశటట

93-36/1122

భరస : అమరయఖ
ఇసటట ననస:8-30
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ అయల
ఇసటట ననస:8-32
వయససస:24
లస: ససస స
679
SAA1093715
పపరర: సరసబబడజఖస కటబట

668
SAA1229806
పపరర: శవపరరశత పప ననస

93-36/20

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:8-10
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ వనసకయఖ అలర డడ
ఇసటట ననస:8-24
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:8-27
వయససస:24
లస: ససస స
676
SAA1241496
పపరర: లకడమ అయల

93-36/1227

భరస : అనల కలమమర అలదద
ఇసటట ననస:8-14
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ చటబటల
ఇసటట ననస:8-21
వయససస:22
లస: పప
673
SAA1192541
పపరర: వరలకడమ జలలర పలర

665
SAA1453414
పపరర: అనసత లకడమ జజగరరర

663
SAA0531814
పపరర: లకడమ నణరరయణ జజగరరర

తసడడ:డ శశరరయఖ జజగరరర
ఇసటట ననస:8-8
వయససస:31
లస: పప

భరస : లకరబ యఖ జజగరరర
ఇసటట ననస:8-8
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:8-10
వయససస:50
లస: పప
670
SAA1224914
పపరర: నణగరరజ చటబటల

93-36/19

భరస : లకడమ నణరరయణ జజగరరర
ఇసటట ననస:8-8
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకరబయఖ జజగరరర
ఇసటట ననస:8-8
వయససస:22
లస: ససస స
667
SAA1267145
పపరర: ససబబరరవప వనమబల

662
SAA0778243
పపరర: జజఖత జజగరరర

93-36/1218

93-36/1220

తసడడ:డ పకకర అహమద షపక
ఇసటట ననస:8-48
వయససస:41
లస: పప
93-30/883

690
SAA1283423
పపరర: శకనస నమమల

93-36/1143

తసడడ:డ పసదబయఖ
ఇసటట ననస:8-50
వయససస:38
లస: పప

Page 26 of 348

691
SAA1244094
పపరర: శశశలజ నమమల
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93-37/999

భరస : నమమల శకనస
ఇసటట ననస:8-50
వయససస:35
లస: ససస స
694
SAA1148451
పపరర: హహమ ససపసడయ పస రరమళర

93-36/27

93-36/29

93-36/1221

93-30/884

93-32/57

93-36/1153

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చకకస
ఇసటట ననస:8-73
వయససస:19
లస: పప
712
SAA1093848
పపరర: సరశమ రసగయఖ ససదస

701
SAA1434018
పపరర: రరజ శక పరలపరరస

704
SAA1093780
పపరర: యమబనణదచవ అబమబ

707
SAA1391457
పపరర: రవ కలమమర యమకకటటల

93-36/31

93-36/30

705
SAA1284157
పపరర: శక లకడమ అబబబ

718
SAA1236751
పపరర: వరరరరనఉలక చగకక

719
SAA1453000
పపరర: ససరగశ ససరరకఅలమ
తసడడ:డ పసపపరరజ ససరరకఅలమ
ఇసటట ననస:8-85
వయససస:32
లస: పప

93-36/1150

93-36/1152

తసడడ:డ శవ నణరరయణ అబబబ
ఇసటట ననస:8-68
వయససస:18
లస: ససస స
93-36/1223

708
SAA1417799
పపరర: జయ వరసవ గబరకల

711
SAA1465194
పపరర: లకడమ దసరర చదలర ల

716
SAA1282599
పపరర: భబవననశశరర చగకక

93-38/1173

భరస : శవ నణగ రరజ
ఇసటట ననస:8-64
వయససస:21
లస: ససస స

710
SAA1243906
పపరర: చదలర ల నణగ సరయ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చగకక
ఇసటట ననస:8-84
వయససస:20
లస: ససస స

93-36/1158

702
SAA1236397
పపరర: శకలత కలశశటట

తసడడ:డ శవనణనరరయణ గబరకల
ఇసటట ననస:8/72
వయససస:31
లస: ససస స

713
SAA1468123
పపరర: కకటటశశర రరవప కకమరరశశటట

93-36/28

699
SAA1257377
పపరర: వపలలగడఅలమ కలమఖణ బబబబ

తసడడ:డ బల శశరరలల
ఇసటట ననస:8-71,GORANTLA,GUNTUR,
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ మబపరప
ఇసటట ననస:8-83,OPP OLD POST OFFICE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససరగశ
ఇసటట ననస:8-84/1
వయససస:22
లస: పప

93-36/1222

93-36/1154

93-36/1203

93-36/1224

భరస : నణగ సరయ చదలర ల
ఇసటట ననస:8-74
వయససస:18
లస: ససస స
93-36/1225

భసధసవప: నణగ మలర శశరర కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:8-76
వయససస:42
లస: పప
93-36/1155

696
SAA1093665
పపరర: పటట న సరశత కకరరల

తసడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:8-62
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చదలర ల అదద నణరరయణ
ఇసటట ననస:8-74
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప ససదస
ఇసటట ననస:8-76
వయససస:23
లస: పప
715
SAA1224518
పపరర: శకనవరస మబపరప

93-36/1149

తసడడ:డ శవనణనరరయణ అబమబ
ఇసటట ననస:8-68
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల ససరరలక యమకకటటల
ఇసటట ననస:8-71
వయససస:34
లస: పప
709
SAA1226158
పపరర: అచసఖత కలమమర చకకస

698
SAA1243831
పపరర: వపలలగడఅలమ తరరపటమమ

93-37/1000

భరస : పటట న జజతరరజ కకరరల
ఇసటట ననస:8-60
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగ రరజ
ఇసటట ననస:8-63
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప మసచణ
ఇసటట ననస:8-65
వయససస:48
లస: ససస స
706
SAA1117605
పపరర: రరవ కలమమర యమకకటటల

93-36/1145

తసడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:8-62
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకజజన
ఇసటట ననస:8-63
వయససస:24
లస: పప
703
SAA1275684
పపరర: పరరశత మసచణ

695
SAA1236256
పపరర: వనణబ తతకల

693
SAA1244144
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అబబబ

తసడడ:డ నరసయఖ అబబబ
ఇసటట ననస:8-54/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:8-57
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పటట న పరతత రరజ కకరరల
ఇసటట ననస:8-60
వయససస:26
లస: పప
700
SAA1334135
పపరర: నణగరరజ కకజజన

93-36/1144

తసడడ:డ శసకర అలర డడ
ఇసటట ననస:8-54
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ బబబబ పస రరమళర
ఇసటట ననస:8-57
వయససస:22
లస: ససస స
697
SAA1093673
పపరర: పటట న జజతరరజ కకరరల

692
SAA1234475
పపరర: పడవలర క అలర డడ

714
SAA1295849
పపరర: పసడడ పపసడణలయ

93-38/1174

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:8-81
వయససస:47
లస: పప
93-36/1156

717
SAA1282532
పపరర: పదమ చగకక

93-36/1157

భరస : చగకక కకటటశశరర రరవప
ఇసటట ననస:8-84/1
వయససస:46
లస: ససస స
93-36/1228

720
SAA1452879
పపరర: ససరగశ ససరరకఅలమ

93-36/1229

తసడడ:డ పసపపరరజ ససరరకఅలమ
ఇసటట ననస:8-85
వయససస:32
లస: పప
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721
SAA1453216
పపరర: ససధఖ ససరరకఅలమ
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93-36/1230

భరస : ససరగశ ససరరకఅలమ
ఇసటట ననస:8-85
వయససస:18
లస: ససస స
724
SAA1297886
పపరర: రమణమమ చదరరకకరర

93-38/1175

93-36/1232

93-36/33

733
SAA1093806
పపరర: ఏడడకకసదలల నలమరగటర

93-36/36

93-36/1114

93-36/54

93-36/34

734
SAA1232693
పపరర: పదణమవత మమనసకకసడ

737
SAA1256932
పపరర: అశశక కలమమర చసకకపలర

740
SAA0516229
పపరర: సరయ దదవఖ మబపరప

93-38/1145

743
SAA1230721
పపరర: మమగనణధ అలదద

93-36/1112

భరస : చచపపరర రవ కలమమర
ఇసటట ననస:8-121/2
వయససస:37
లస: ససస స

746
SAA1192533
పపరర: రరణణ గబసటటపలర

93-38/1144

749
SAA1160704
పపరర: వజయలకడమ మలలర ల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:8-124
వయససస:19
లస: ససస స

93-36/32

732
SAA1093814
పపరర: భబగఖలకడమ నలమరగటర

93-36/35

735
SAA1243948
పపరర: శవ కలమమరర చసకకపలర

93-36/1113

738
SAA1334366
పపరర: నరమల కలమమర పస తభతన

93-36/1204

తసడడ:డ రతణసలల పప థణభటటన
ఇసటట ననస:8-105
వయససస:18
లస: పప
93-36/37

741
SAA1467943
పపరర: దదవఖ దసబబ

93-36/1205

భరస : చసదడ శశఖర రగడడర దసబబ
ఇసటట ననస:8-115
వయససస:45
లస: ససస స
93-31/859

744
SAA1192558
పపరర: భబగఖ శక తణడడవరక

93-36/38

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:8-121
వయససస:20
లస: ససస స
93-36/39

భరస : బబలసరశమ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:8-122
వయససస:37
లస: ససస స
93-31/830

729
SAA1079649
పపరర: తడవనణణ యరకసశశటట

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:8-104
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప అలదద
ఇసటట ననస:8-119
వయససస:19
లస: పప
93-36/1115

93-36/1160

భరస : ఏడడకకసదలల నలమరగటర
ఇసటట ననస:8-101
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబపరప
ఇసటట ననస:8-112/A
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల అలర డడ
ఇసటట ననస:8-117
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశరశలల చటబటల
ఇసటట ననస:8-123
వయససస:19
లస: ససస స

731
SAA1153329
పపరర: నణగశక బబలరపప

726
SAA1243641
పపరర: లకడమ పడసనన కరసస కలరరస

భరస : రమమశ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:8-94
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:8-104
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప మబతణఖల
ఇసటట ననస:8-108, 130-7-428
వయససస:21
లస: ససస స

748
SAA1291194
పపరర: వసససదర చటబటల

93-36/1161

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:8-103
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమమర
ఇసటట ననస:8-104
వయససస:32
లస: ససస స

745
SAA1231877
పపరర: చచపపరర సరమమజఖస

728
SAA1234608
పపరర: రమదచవ యడర పలర

93-37/1001

భరస : సరశమ
ఇసటట ననస:8-87/1
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నణగరరరనన బబలరపప
ఇసటట ననస:8-98/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ బడమయఖ నలమరగటర
ఇసటట ననస:8-101
వయససస:27
లస: పప

742
SAA1268382
పపరర: వనసకయమమ అలర డడ

93-38/1176

భరస : యబదసకకనర లక యడర పలర
ఇసటట ననస:8-88
వయససస:36
లస: ససస స

730
SAA1148444
పపరర: సరయ పవన కలమమర
మబపపవరపప
తసడడ:డ రరమమరరవప మబపపవరపప
ఇసటట ననస:8-97
వయససస:21
లస: పప

739
SAA1153311
పపరర: నణగదదవఖ మబతణఖల

725
SAA1297878
పపరర: నణగగశశర రరవప చదరరకకరర

723
SAA1293729
పపరర: సరసబశవరరవప చదరరకకరర

తసడడ:డ చదరరకకరర నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:8-86
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:8-86
వయససస:51
లస: పప

భరస : నరగశ కససకరఠర
ఇసటట ననస:8-87/1
వయససస:22
లస: ససస స

736
SAA1303155
పపరర: శక లకడమ చసకకపలర

93-36/1231

భరస : ససరగశ ససరరకఅలమ
ఇసటట ననస:8-85
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : నగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:8-86
వయససస:53
లస: ససస స
727
SAA1429083
పపరర: ససధఖ కససకరఠర

722
SAA1453331
పపరర: ససధఖ ససరరకఅలమ

747
SAA1225267
పపరర: జజహనవ గబసటటపలర

93-36/1118

తసడడ:డ బబల సరశమ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:8-122, NEAR PANCHAYATHI
వయససస:20
లస: ససస స
93-36/40

750
SAA1192632
పపరర: పవన ససధదర అసబటట

93-36/41

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:8-127
వయససస:21
లస: పప
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751
SAA1304864
పపరర: ఇసదస మమనక పయమఖవపల

93-38/1146

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ పయమఖవపల
ఇసటట ననస:8-127
వయససస:19
లస: ససస స
754
SAA1295716
పపరర: పసడత పపవరశడ

93-38/1147

755
SAA1236488
పపరర: మనశర గసటర

93-36/1206

758
SAA1194000
పపరర: పదణమవత ఆవప

761
SAA1361492
పపరర: శవ రరమ కకషర జవరశజ

తసడడ:డ తరరమలయఖ ససదస
ఇసటట ననస:8-139,YERRA CERUVUKATTA
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రమబలల జవరశజ
ఇసటట ననస:8-141/2
వయససస:49
లస: పప

763
SAA1416965
పపరర: రరస చరణ తచజ జవరశజ

764
SAA1334101
పపరర: ససజనఖ జవరశజ

93-36/1209

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర జవరశజ
ఇసటట ననస:8-141/2
వయససస:25
లస: పప
766
SAA1266113
పపరర: రరసబబబబ పస రరమలర

93-38/1148

93-36/1211

93-38/1152

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:8-158
వయససస:23
లస: పప

93-36/1207

773
SAA1192624
పపరర: అనల కలపరపల

93-38/1154

776
SAA1296029
పపరర: లకడమ కలమమరర కలపపల

93-36/1210

779
SAA1234103
పపరర: జజజ ననశశరర చలర ర

759
SAA0532705
పపరర: నణగరరరనన ఐలమ

93-37/70

762
SAA1334119
పపరర: మధవ లత జవరశజ

93-36/1208

765
SAA1231448
పపరర: సరయ రరస పస రరమలర

93-36/1125

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పస రరమలర
ఇసటట ననస:8-144
వయససస:20
లస: పప
93-38/1149

768
SAA1266105
పపరర: వషష
ర పసడయ పస రరమలర

93-38/1150

తసడడ:డ రరసబబబబ పస రరమలర
ఇసటట ననస:8-145/2
వయససస:19
లస: ససస స
93-38/1151

771
SAA1079698
పపరర: సరసబశవ రరవప పస రరమళ

93-36/44

తసడడ:డ చన నణగయఖ పస రరమళ
ఇసటట ననస:8-156
వయససస:67
లస: పప
93-36/45

774
SAA1257385
పపరర: నణగగసదడస కలపపల

93-38/1153

భరస : వనసకగటటశశరరర
ఇసటట ననస:8-158
వయససస:47
లస: ససస స
93-38/1155

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:8-158
వయససస:40
లస: ససస స
93-38/1157

93-36/1120

భరస : శవ రరమ కకషర జవరశజ
ఇసటట ననస:8-141/2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కలపరపల
ఇసటట ననస:8-158
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:8-158
వయససస:40
లస: ససస స
778
SAA1296003
పపరర: గగపసనణధ కలపపల

770
SAA1256924
పపరర: నణగగశశరమమ పస రరమలర

756
SAA1232388
పపరర: నరగసదడ కలమమర కలరకలల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:8-138
వయససస:30
లస: పప

భరస : రమమరరవప
ఇసటట ననస:8-154
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప పస రరమమళర
ఇసటట ననస:8-157/1
వయససస:19
లస: పప
775
SAA1296045
పపరర: నణరరయణ కలపపల

93-30/104

భరస : రరసబబబబ పస రరమలర
ఇసటట ననస:8-145/2
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద చలర ర
ఇసటట ననస:8-152
వయససస:27
లస: ససస స
772
SAA1255025
పపరర: సరయ గగపస పడణణత పస రరమమళర

767
SAA1293562
పపరర: పపషపలత పస రరమలర

93-36/43

తసడడ:డ మమకరకసటటశశర కలరకలల
ఇసటట ననస:8-135
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవరరస కకషర జవరశజ
ఇసటట ననస:8-141/2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప పస రరమలర
ఇసటట ననస:8-145/2
వయససస:43
లస: పప
769
SAA1429463
పపరర: నణగ మసజషర చలర ర

93-36/1119

భరస : శకనసవరసరరవప ఆవప
ఇసటట ననస:8-137/2
వయససస:26
లస: ససస స
93-36/1121

753
SAA1113729
పపరర: హరర కకషస ర పరరమశశటట

తసడడ:డ గగపరలరరవప పరరమశశటట
ఇసటట ననస:8-127/A
వయససస:37
లస: పప

భరస : మమరర బబబబ గసటర
ఇసటట ననస:8-130
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భమపత
ఇసటట ననస:8-137
వయససస:36
లస: పప
760
SAA1232859
పపరర: పవన ససదస

93-36/42

భరస : హరర కకషస ర పరరమశశటట
ఇసటట ననస:8-127/A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:8-128
వయససస:18
లస: ససస స
757
SAA1334093
పపరర: బబలయఖ భమఫత

752
SAA1093822
పపరర: వనసకట పదమజ పరరమశశటట

777
SAA1296037
పపరర: ససబబరరవప కలపపల

93-38/1156

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:8-158
వయససస:40
లస: పప
93-36/1126

తసడడ:డ రవ కకశశర చలర ర
ఇసటట ననస:8-158/A, PORUMALLA BAZAR
వయససస:20
లస: ససస స

780
SAA1233709
పపరర: తచజశశన చలర ర

93-36/1127

తసడడ:డ రవ కకశశర చలర ర
ఇసటట ననస:8-158/A, PORUMALLA BAZAR
వయససస:19
లస: ససస స
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93-38/1158 782
781
SAA1297779
SAA1292176
పపరర: వనసకట ససధఖ మమమడడకరయల
పపరర: చటటట బబబబ ఉపపప

తసడడ:డ శకనస మమమడడకరయల
ఇసటట ననస:8-158,RAMALAYAM STREET
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల ఉపపప
ఇసటట ననస:8-164
వయససస:48
లస: పప

784
SAA1233600
పపరర: అనల తషరక

785
SAA1087956
పపరర: మసజల దసడడకల

93-36/1130

తసడడ:డ శకనస తషరక
ఇసటట ననస:8-164
వయససస:19
లస: పప
787
SAA1256866
పపరర: రసగ లకడమ వనమబల

93-38/1159

93-38/1160

93-38/1163

93-36/47

794
SAA1418532
పపరర: మమనక పరలపరరస

93-33/936

797
SAA1168061
పపరర: అభ శశఖర బబబబ చదరరకకరర

93-38/1161

భరస : శకకరసత రగడడర వసత
ఇసటట ననస:8-183/2, PEDABAVI CENTER
వయససస:32
లస: ససస స

800
SAA1294891
పపరర: శవ పపచచ

789
SAA1093699
పపరర: దసరర వనమబల

93-36/1212

795
SAA0873076
పపరర: జజమ తరరపత రరవప

93-37/72

93-38/1164

801
SAA1295880
పపరర: సరఠరశకర కరర

తసడడ:డ గసగరరజ చదదపఅల
ఇసటట ననస:8-188
వయససస:32
లస: పప

93-36/50

భరస : కకట నణగ శసకర అసదద
ఇసటట ననస:8-188
వయససస:27
లస: ససస స
809
SAA1093657
పపరర: కకట నణగ శసకర అసదద
తసడడ:డ వరభదసడడడ అసదద
ఇసటట ననస:8-188
వయససస:32
లస: పప

93-38/1165

తసడడ:డ వరరల సరశమ
ఇసటట ననస:8-183/3
వయససస:19
లస: ససస స

807
SAA1088293
పపరర: గరరర చదదపఅల

93-36/52

93-36/1213

తసడడ:డ నరసజన నసకపప నస
ర
ఇసటట ననస:8-183/2
వయససస:18
లస: ససస స

805
SAA1093640
పపరర: లకడమ తరరపటమమ అచచసశశటట

808
SAA1088285
పపరర: సతఖనణరరయణ చదదపఅల

93-37/71

798
SAA1400738
పపరర: వరసవ నసకపప నస
ర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దచగరలమ
ఇసటట ననస:8-187
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససరగష అచచసశశటట
ఇసటట ననస:8-188
వయససస:26
లస: ససస స

93-38/1162

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:8-182
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పపచచ
ఇసటట ననస:8-183/3
వయససస:21
లస: ససస స

806
SAA1093855
పపరర: దసరర అసదద

93-36/48

792
SAA1256783
పపరర: పదమ జలదద

93-36/1132 803
93-36/1133
802
SAA1243690
SAA1243708
పపరర: కకససలల ఏడడ వనసకట రరఢ కకషర
పపరర: కకలలసస పవన వనసకట శవ నణగ
సరయ కలమమర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:8-187
ఇసటట ననస:8-187
వయససస:19
లస: పప
వయససస:18
లస: పప
93-36/49

93-36/46

భరస : జలదద ససబబరరవప
ఇసటట ననస:8-178
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చదరరకకరర
ఇసటట ననస:8-183/1
వయససస:35
లస: పప
93-38/1239

786
SAA1093681
పపరర: తరరపఠమమ బతష
స ల

భరస : తరరపతరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:8-171
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవనణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:8-182
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప నటట ల
ఇసటట ననస:8-183
వయససస:19
లస: ససస స
799
SAA1343722
పపరర: అరరణ వసత

791
SAA1257211
పపరర: వనసకటటశశరరవప బటటట ల

93-36/1129

భరస : దసరరరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:8-166/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వర నణరరయణ
ఇసటట ననస:8-176A
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప జలదద
ఇసటట ననస:8-178
వయససస:23
లస: పప
796
SAA1343417
పపరర: సశరర బసదస నటట ల

93-39/22

భరస : శవ వనమబల
ఇసటట ననస:8-171
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:8-176/A
వయససస:25
లస: ససస స
793
SAA1256809
పపరర: వనసకట శవ జలదద

788
SAA1160696
పపరర: ఏసస మణణ వనమబల

783
SAA1243849
పపరర: రవ బబబబ ఉపపప

తసడడ:డ రమబలల ఉపపప
ఇసటట ననస:8-164
వయససస:42
లస: పప

భరస : పడభబకర దసడడకల
ఇసటట ననస:8-164
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనమబల నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:8-170
వయససస:24
లస: ససస స
790
SAA1295948
పపరర: పదమ బటటట ల

93-36/1128

804
SAA1343474
పపరర: తడవనణణ దచగరలమ

93-38/1240

93-36/51

భరస : సతఖనణరరయణ చదదపఅల
ఇసటట ననస:8-188
వయససస:29
లస: ససస స
93-36/53

810
SAA1343466
పపరర: కకసడమమ బసడరర

93-38/1241

భరస : వనసకటయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:8-194
వయససస:68
లస: ససస స
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811
SAA1094119
పపరర: బబజ దచవళర
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93-38/13

భరస : గగపస కకషర దచవళర
ఇసటట ననస:8-195
వయససస:23
లస: ససస స
814
SAA1297845
పపరర: శశ కలమమర వనమబల

93-38/1167

93-36/1135

93-40/974

818
SAA1391366
పపరర: హహమబసదస వడర పపడడ

821
SAA1256841
పపరర: అలలఖఖ కసబబల

93-32/702

824
SAA1283167
పపరర: గగపసనణద అరరగగల

93-38/1242

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప పస రరమలర
ఇసటట ననస:9-14
వయససస:21
లస: ససస స

93-38/1170

93-38/19

93-38/1178

819
SAA1217264
పపరర: అసకర రరవప గడర స

822
SAA1066208
పపరర: శరకవరణణ వనమపరటట

93-38/16

93-38/1256

831
SAA1268101
పపరర: కకటటశశరరరవప అలర డడ

832
SAA1267558
పపరర: వనసకయమమ అలర డడ

833
SAA1294842
పపరర: శకనవరస రరవప అలర డడ

834
SAA1267749
పపరర: సరసబశవ రరవప అలర డడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలర డడ
ఇసటట ననస:9-34
వయససస:21
లస: పప
838
SAA1381227
పపరర: తచజశశ అరరక
తసడడ:డ కకషరరగడడర
ఇసటట ననస:9-39
వయససస:18
లస: ససస స

93-38/1192

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అలర డడ
ఇసటట ననస:9-34
వయససస:46
లస: పప
93-38/1194

93-38/1190

93-38/1193

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అలర డడ
ఇసటట ననస:9-34
వయససస:40
లస: పప

93-38/1195 837
836
SAA1275965
SAA1061027
పపరర: సరయ దసరర వర పడసరద మబవరశ
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కరనసరర

తసడడ:డ చసదడరరవప మబవరశ
ఇసటట ననస:9-35
వయససస:18
లస: పప
93-33/937

93-38/18

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస రరమళ
ఇసటట ననస:9-15
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల అలర డడ
ఇసటట ననస:9-34
వయససస:63
లస: పప

835
SAA1267582
పపరర: షణబమక అలర డడ

93-30/886

828
SAA1066158
పపరర: గగపస చసద పస రరమళ

భరస : హనమ రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:9-32(new 131-4-1273)
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప అలర డడ
ఇసటట ననస:9-34
వయససస:58
లస: ససస స

93-38/15

825
SAA1271576
పపరర: రమదచవ అరరగగల

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప పస రరమళర
ఇసటట ననస:9-23/1/2
వయససస:22
లస: ససస స
93-38/1191

93-36/1136

తలర : వనసకట కకటటశశరరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:9-11/A/1
వయససస:46
లస: ససస స

827
SAA1065952
పపరర: హహమసత పగడణల

830
LFX1611698
పపరర: నణగగశశరమమ కకలర

93-38/1169

తసడడ:డ రమణ రగడడర వనమపరటట
ఇసటట ననస:9-4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పగడణల
ఇసటట ననస:9-14/1
వయససస:21
లస: పప

829
SAA1148527
పపరర: ససతణ మహ లకడమ పస రరమళర

816
SAA1266840
పపరర: బబజ శశశదణ ఇయరర

తసడడ:డ బబలకకటయఖ గడర స
ఇసటట ననస:8-208
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర
ఇసటట ననస:9-11
వయససస:26
లస: పప
93-38/1183

93-38/1166

తసడడ:డ శవ ఇయరర
ఇసటట ననస:8-204
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసబబల
ఇసటట ననస:8-208/5B
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర అరరగగల
ఇసటట ననస:9-11
వయససస:93
లస: పప
826
SAA1266931
పపరర: కలపణ పస రరమలర

93-38/1168

భరస : శవరరస వడర పపడడ
ఇసటట ననస:8-206/8
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటయఖ బతషల
ఇసటట ననస:8-208
వయససస:22
లస: పప
823
SAA1305101
పపరర: గగపసనణద అరరగగల

815
SAA1293752
పపరర: మణణ కలమమర ఇరర

813
SAA1297860
పపరర: గరరర తమమశశటట

భరస : మరవల తమమశశటట
ఇసటట ననస:8-202
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:8-204
వయససస:20
లస: పప

భరస : నరగశ బబబబ వడర పరడడ
ఇసటట ననస:8-206/8
వయససస:27
లస: ససస స
820
SAA1380757
పపరర: నణగ మణణ శశషష గడర స

93-38/14

తసడడ:డ వరయఖ బరర
ఇసటట ననస:8-197
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససతణరరమయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:8-203
వయససస:26
లస: పప
817
SAA1238153
పపరర: ఉష రరణణ వడర పరడడ

812
SAA1082577
పపరర: సరసబశవ రరవప బరర

839
SAA1065911
పపరర: ససభబససన కకటటట
తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప కకటట
ఇసటట ననస:9-42
వయససస:25
లస: ససస స

93-38/20

భరస : యయసస బబబబ కరనసరర
ఇసటట ననస:9-36
వయససస:31
లస: ససస స
93-38/21

840
SAA1094077
పపరర: శకదచవ జలలర పలర

93-38/22

భరస : పడసరద జలలర పలర
ఇసటట ననస:9-42/1
వయససస:28
లస: ససస స
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841
SAA1094069
పపరర: పడసరద జలలర పలర
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93-38/23

తసడడ:డ జగనణనథస జలలర పలర
ఇసటట ననస:9-42/1
వయససస:34
లస: పప
844
SAA1463751
పపరర: హహమలత కసదసల

93-38/1257

భరస : బడహమ రగడడర కసదసల
ఇసటట ననస:9-43
వయససస:26
లస: ససస స
847
SAA1275924
పపరర: పదణమవత నసదదగస

93-31/861

845
SAA1438944
పపరర: జజఖత కసదసల

846
SAA1193184
పపరర: హరరశ రగడడర సననపరగడడర

848
SAA1065986
పపరర: వనసకట లకడమ నసదదగస

851
SAA1286053
పపరర: నకక శకనవరసరరవప
తసడడ:డ నకక రమబలల
ఇసటట ననస:9-47
వయససస:48
లస: పప

853
SAA1298660
పపరర: నకక అనసరరధ

854
SAA1303015
పపరర: నకక అనసత రరమబ

93-39/772

భరస : నకక శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-47
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:9-50
వయససస:19
లస: పప
859
SAA1066133
పపరర: మహహత నసదదగస

93-38/30

93-38/33

860
SAA1066141
పపరర: సరయ గగపస నసదదగస

863
SAA1079813
పపరర: ధన లకడమ కకనశశటట

93-38/1197

866
SAA1467620
పపరర: శసకర రరవప గబసడవరపప

93-34/1042

869
SAA1432228
పపరర: ఉమమ అజయ కకరణ అరరగగల
తసడడ:డ శసకర అరరగగల
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:18
లస: పప

93-38/26

852
SAA1079896
పపరర: అనసత రరమబ నకక

93-38/29

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నకక
ఇసటట ననస:9-47
వయససస:24
లస: పప
93-39/773

855
SAA1271626
పపరర: ససనసదన కరనణల

93-34/1043

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప కరనణల
ఇసటట ననస:9-49
వయససస:18
లస: ససస స
93-37/73

858
SAA1343151
పపరర: లకడమ కరనసరర

93-33/938

భరస : మమధవరరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:9-52/1
వయససస:57
లస: ససస స
93-38/31

861
SAA1079888
పపరర: తడవనణణ చలవరదద

93-38/32

భరస : అనల కలమమర చలవరదద
ఇసటట ననస:9-68
వయససస:26
లస: ససస స
93-38/34

864
SAA1079821
పపరర: రరజగసదడ కలమమర కకనశశటట

93-38/35

తసడడ:డ రరమమరరవప కకనశశటట
ఇసటట ననస:9-68
వయససస:33
లస: పప
93-38/1259

తసడడ:డ కకషర మమరరస గబసడవరపప
ఇసటట ననస:9-75
వయససస:41
లస: పప
93-38/36

849
SAA1065994
పపరర: మలర కరరరననరరవప నసదదగస
తసడడ:డ అసకమమరరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:9-45
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజగసదడ కలమమర కకనశశటట
ఇసటట ననస:9-68
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రమబలల చపసపడడ
ఇసటట ననస:9-72
వయససస:38
లస: పప
868
SAA1066059
పపరర: వనసకట నణగ మణణ కలమమర
అరరగగల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:9-79
వయససస:22
లస: పప

93-38/25

తసడడ:డ తణఖగరరజ నసదదగస
ఇసటట ననస:9-53A
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరమ కకషర చలవరదద
ఇసటట ననస:9-68
వయససస:27
లస: ససస స
865
SAA1297811
పపరర: ఏసస బబబబ చపసపడడ

857
SAA0344366
పపరర: అలమరఉదదబన షపక

93-38/24

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ రగడడర సననపరగడడర
ఇసటట ననస:9-43/6
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:9-52
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తణఖగరరజ నసదదగస
ఇసటట ననస:9-53A
వయససస:24
లస: ససస స
862
SAA1079870
పపరర: వనసకట పదమ చలవరదద

93-38/1258

తసడడ:డ నకక శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-47
వయససస:23
లస: పప
93-38/1196

93-39/24

తసడడ:డ కరరణణకర వజయకటట
ఇసటట ననస:9-42/1,RAMALAYAM CENTRE
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమరరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:9-45
వయససస:22
లస: ససస స
93-38/27

843
SAA1024090
పపరర: శకనవరస వజయకటట

భరస : శకనవరస వజయకటట
ఇసటట ననస:9-42/1,RAMALAYAM CENTRE
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అదద నణరరయణ రగడర డ సననపరగడడర
ఇసటట ననస:9-46/7
వయససస:22
లస: పప

856
SAA1293497
పపరర: శకనవరస కరనసరర

93-39/23

భరస : శకకరసత రగడడర కసదసల
ఇసటట ననస:9-43
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:9-45
వయససస:44
లస: ససస స
850
SAA1075019
పపరర: లకకమరగడడర సననపరగడడర

842
SAA1024140
పపరర: శశశలజ వజయకటట

867
SAA1442037
పపరర: శశషస కకషర గగపస మననహర

93-38/1260

తసడడ:డ శశషస శకనస
ఇసటట ననస:9-75,EAST BAZAAR
వయససస:20
లస: పప
93-38/1261

870
SAA1066000
పపరర: శకలకడమ అరరగగల

93-38/37

తసడడ:డ శకనస అరరగగల
ఇసటట ననస:9-82
వయససస:21
లస: ససస స
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871
SAA1195098
పపరర: దసరరర పవన అరరగగల
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93-38/39

తసడడ:డ శకనస అరరగగల
ఇసటట ననస:9-82 EAST BAZAR
వయససస:24
లస: పప
874
SAA1465566
పపరర: గగపసనణధ చలవరదద

93-38/1262

93-30/906

భరస : వరసజననయబలల రరచకకసడ
ఇసటట ననస:9-103
వయససస:27
లస: ససస స
883
SAA1291137
పపరర: వరసస ఉలర

93-30/887

93-30/889

93-32/703

93-38/45

తసడడ:డ హనసమసతరరవప పతస
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:21
లస: ససస స

93-39/770

884
SAA1240498
పపరర: వనసకట నణగ పవన కలమమర ఉలర

893
SAA1342039
పపరర: ఉష రరణణ తషలస

93-30/892

896
SAA1229665
పపరర: శక రమఖ మబతణఖల

93-30/888

899
SAA1256254
పపరర: శకనవరస పతస
తసడడ:డ హనసమసత రరవప పతస
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:18
లస: పప

879
SAA1079904
పపరర: సరయకలమమర యరకబబ తష

93-38/41

882
SAA1256775
పపరర: వనసకటటష తతటకకర

93-38/1177

885
SAA1061035
పపరర: తరరమలలయఖ మబతణఖల

93-38/42

తసడడ:డ కకటయఖ మబతణఖల
ఇసటట ననస:9-111
వయససస:73
లస: పప
93-30/890

888
SAA1401124
పపరర: మరరయ రరణణ గగవసదస

93-30/974

భరస : అశశక గగవసదస
ఇసటట ననస:9-114
వయససస:35
లస: ససస స
93-30/891

891
SAA1065945
పపరర: మమనక తషలస

93-38/43

భరస : అసజన ేచయబలల తషలస
ఇసటట ననస:9-115
వయససస:22
లస: ససస స
93-38/1243

894
SAA1079789
పపరర: దసరర చలవరదద

93-38/46

భరస : అనల కలమమర చలవరదద
ఇసటట ననస:9-116/2
వయససస:32
లస: ససస స
93-30/893

భరస : మలర శశర రరవప మబతణఖల
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:26
లస: ససస స
93-30/895

93-38/1263

తసడడ:డ శవశసకర
ఇసటట ననస:9-106
వయససస:18
లస: పప

భరస : గణణశ తషలస
ఇసటట ననస:9-115
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:41
లస: పప
898
SAA1229376
పపరర: సరయ నణగ దదవఖ పతస

881
SAA1294222
పపరర: వషరవ పపలబసడర

890
SAA1291111
పపరర: మమనక తషలస

876
SAA1343540
పపరర: రజన వపలర

తసడడ:డ వరరసజననయబలల యరకబబ తష
ఇసటట ననస:9-102
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అసజననయబలల తషలస
ఇసటట ననస:9-115
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గణణష తషలస
ఇసటట ననస:9-115
వయససస:23
లస: ససస స
895
SAA1267228
పపరర: వనసకట సరశమ ఉలర

93-38/40

భరస : జజజయమఇయమ
ఇసటట ననస:9-114
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : నరగసదడ బబబబ ఆతచనణలమ
ఇసటట ననస:9-114
వయససస:18
లస: ససస స
892
SAA1060995
పపరర: ఉష రరణణ తషలస

878
SAA1065903
పపరర: ఉమ మహహశశరర గణపత

887
SAA1268051
పపరర: ససశల గకసథద

93-31/832

భరస : రమమష వపలర
ఇసటట ననస:9-97
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసస ఉలర
ఇసటట ననస:9-111
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ గకసథద
ఇసటట ననస:9-114
వయససస:63
లస: పప
889
SAA1275890
పపరర: శరకవణణ ఆతచనణలమ

93-30/905

తసడడ:డ శకనవరస పపలబసడర
ఇసటట ననస:9-103/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబబయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:9-111
వయససస:43
లస: పప
886
SAA1268069
పపరర: జజజయమఇయమ గకసథద

875
SAA1256940
పపరర: రరవలక చలవరదద

భరస : ససవర కకటటశశర రరవప గణపత
ఇసటట ననస:9-99
వయససస:27
లస: ససస స
93-30/885

873
SAA1291335
పపరర: శశఖర అరరగగల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:9-87/2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనస చలవరదద
ఇసటట ననస:9-93
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ర మమరరస యమలమమసడణళళ
ఇసటట ననస:9-99
వయససస:18
లస: ససస స
880
SAA1232891
పపరర: రరజగన రరచకకసడ

93-38/1198

భరస : గగపస కకషర
ఇసటట ననస:9-85
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ యజజ నణరరయణ చలవరదద
ఇసటట ననస:9-91
వయససస:24
లస: పప
877
SAA1256957
పపరర: సరయ దదపసక యమలమమసడణళళ

872
SAA1256833
పపరర: నణగ అనసష సప మరగఠర

897
SAA1229475
పపరర: శక లకడమ పదస

93-30/894

తసడడ:డ శసకరరరవప పదస
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:23
లస: ససస స
93-38/1179

900
SAA1467844
పపరర: రమఖ కకషర ఉలర

93-38/1244

భరస : శవ నణగ మలర కరరరనన రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:9-117
వయససస:21
లస: ససస స
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901
SAA1230606
పపరర: యయశశసథ మగరల
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93-30/896

తసడడ:డ రరమ మహనరరవప మగరల
ఇసటట ననస:9-117/1
వయససస:18
లస: పప
904
SAA1268275
పపరర: చనన కకటయఖ అననపపరగడర డ

93-36/1162

93-38/1245

93-38/49

93-38/1181

93-30/898

93-30/899

93-38/1184

తసడడ:డ నణగయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:9-157
వయససస:38
లస: పప

917
SAA1061050
పపరర: నణగ దసరర అబమ

920
SAA1060946
పపరర: శరకవణణ అబమ

923
SAA1277755
పపరర: మణణదదప చలవరదద

93-38/57

926
SAA1343078
పపరర: హనసమసత రరవప కలపపల

93-38/1182

929
CFQ0980896
పపరర: కకరణ కలమమర కకలగరన
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-157/2
వయససస:39
లస: పప

909
SAA1302298
పపరర: దసరర వర పడసరద ఇనబఠరనణ

93-33/877

912
SAA0949323
పపరర: గణణశ కకపపరపప

93-38/51

915
SAA1417773
పపరర: అనత మదసరరర

93-38/1247

భరస : వనసకటరరమయఖ మదసరరర
ఇసటట ననస:9-133/2
వయససస:33
లస: ససస స
93-38/52

918
SAA1061068
పపరర: దదపసక అబమ

93-38/53

భరస : నణగరరజ అబమ
ఇసటట ననస:9-140
వయససస:26
లస: ససస స
93-38/54

921
SAA1088335
పపరర: పపషప లత ఉలర

93-38/55

భరస : శవ రరమకకషర ఉలర
ఇసటట ననస:9-148
వయససస:21
లస: ససస స
93-39/771

924
SAA1060979
పపరర: లకడమ ససకనఖ కకరరకలల

93-38/56

తసడడ:డ కకటయఖ కకరర కలల
ఇసటట ననస:9-154
వయససస:22
లస: ససస స
93-38/1248

తసడడ:డ నణరరయణ రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:9-155
వయససస:40
లస: పప
93-38/58

93-38/48

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:9-122
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నణరరయణ చలవరదద
ఇసటట ననస:9-150
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకరర కలల
ఇసటట ననస:9-154
వయససస:24
లస: ససస స
928
SAA0294090
పపరర: శకనవరస అడపరల

93-38/50

భరస : నణగరరరనన అబమ
ఇసటట ననస:9-141
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : యగగశశర రరవప వరరసపత
ఇసటట ననస:9-148
వయససస:29
లస: ససస స
925
SAA1060961
పపరర: రరప దచవ కకరరకలల

911
SAA1066091
పపరర: మహహశ నసదదగస

914
SAA1293489
పపరర: ఆరరఫర షపక

906
SAA1061019
పపరర: అనసష పగడణల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఇనబఠరనణ
ఇసటట ననస:9-120
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అబమ
ఇసటట ననస:9-140
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నవన అబబబ
ఇసటట ననస:9-141
వయససస:25
లస: ససస స
922
SAA1280387
పపరర: నణగ లకడమ వరరసపత

93-38/1246

భరస : అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:9-126,THURPU BAZAR
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అబబబ
ఇసటట ననస:9-140
వయససస:23
లస: ససస స
919
SAA1235662
పపరర: అలలఖఖ మమకల

908
SAA1342138
పపరర: అనత పగడల

93-38/1180

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పగడణల
ఇసటట ననస:9-119
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస నసదదగస
ఇసటట ననస:9-121
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తణడడవరక
ఇసటట ననస:9-122
వయససస:19
లస: ససస స
916
SAA1291129
పపరర: నణగ దసరర అబబబ

93-36/1163

తసడడ:డ అసకమమరరవప పగడల
ఇసటట ననస:9-119
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గగపసనణధ లకకకశశటట
ఇసటట ననస:9-121
వయససస:23
లస: ససస స
913
SAA1256692
పపరర: మమనస తణడడవరక

905
SAA1268390
పపరర: వనసకరయమమ అననపపరగడర డ

903
SAA1256817
పపరర: లలమభవరణణ గకసథద

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-118
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చనన కకటయఖ అననపపరగడర డ
ఇసటట ననస:9-118/A
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ శసగమ శశటట
ఇసటట ననస:9-119
వయససస:19
లస: ససస స
910
SAA1165620
పపరర: శవ సతఖ లకకకశశటట

93-30/897

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-118
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ అననపపరగడర డ
ఇసటట ననస:9-118/A
వయససస:64
లస: పప
907
SAA1456888
పపరర: అనసష శసగమ శశటట

902
SAA1246222
పపరర: గకసథద గణణశ బబబబ

927
SAA1398338
పపరర: అరరణ కలపపల

93-38/1249

భరస : హనసమసత రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:9-155
వయససస:32
లస: ససస స
93-39/842

930
CFQ0985168
పపరర: లకడమ పసడయ కకలగరన

93-39/843

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:9-157/2
వయససస:38
లస: ససస స
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SAA1193127
పపరర: పవన
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93-38/59

తసడడ:డ నణరరయణ
ఇసటట ననస:9-161
వయససస:30
లస: ససస స
934
SAA1262435
పపరర: వర శశఖర రరవప నననపననన

93-38/1185

93-38/62

93-38/1251

93-37/74

93-38/66

93-31/831

తసడడ:డ రరస భమపరల రగడడర అరరగ
ఇసటట ననస:9-181
వయససస:20
లస: పప
955
SAA1256791
పపరర: అల శకనవరసరరవప
తసడడ:డ అల శరసబయఖ
ఇసటట ననస:9-182
వయససస:40
లస: పప
958
SAA1293299
పపరర: జజఖతసత
తసడడ:డ వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:9-183,EAST BAZAR
వయససస:20
లస: ససస స

944
SAA0647602
పపరర: భమతషకలరర దదననశరగడడర

93-37/75

93-38/64

947
SAA1235761
పపరర: ససబబరరవప తణటట

950
SAA1291525
పపరర: జజఖత ఎనమదల

953
SAA1148576
పపరర: శక సరయ తచజ అమమరర

956
SAA1444348
పపరర: వజయ లకడమ వరనణకదవథ

959
SAA1343565
పపరర: వజయ దసరర తతట
భరస : పరమమశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:9-188/3/3
వయససస:30
లస: ససస స

945
SAA1193119
పపరర: ససనత మణఖస

93-38/65

భసధసవప: శవ ఆళళ
ఇసటట ననస:9-180
వయససస:30
లస: ససస స
93-30/901

948
SAA1231612
పపరర: అసజమమ తణటట

93-30/902

భరస : ససబబరరవప తణటట
ఇసటట ననస:9-180/B,TURPU BAZAR
వయససస:61
లస: ససస స
93-32/704

951
SAA1066117
పపరర: వనసకటరగడడర అరరగగ

93-38/67

తసడడ:డ కకషర రగడడర అరరగగ
ఇసటట ననస:9-181
వయససస:29
లస: పప
93-38/69

954
SAA1193168
పపరర: శకనవరసరరవప అల

93-38/70

తలర : కలమమరర అల
ఇసటట ననస:9-182
వయససస:40
లస: ససస స
93-38/1252

భరస : రసగ వరనణకదవథ
ఇసటట ననస:9-182
వయససస:54
లస: ససస స
93-38/1187

939
SAA1065895
పపరర: వనయ తచజ రరమశశటట

భసధసవప: జగన బతషల
ఇసటట ననస:9-174/A2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరశదర రరవప అమమరర
ఇసటట ననస:9-181/1
వయససస:21
లస: పప
93-38/1186

93-32/732

93-39/841 942
93-39/844
941
SAA1384841
SAA1384791
పపరర: మబథసఇరరలపరరజజ వరలశమమన
పపరర: తమలలసలశ మబథసఇరరలపరరజజ

తసడడ:డ శకనస ఎనమదల
ఇసటట ననస:9-181
వయససస:22
లస: ససస స
93-38/68

936
SAA1339746
పపరర: వనసకటటశశరరర ససగబ

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరమశశటట
ఇసటట ననస:9-173
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ యలమసదయఖ తణటట
ఇసటట ననస:9-180/B,turpu bazar
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:9-181
వయససస:19
లస: ససస స
952
SAA1193176
పపరర: సరయ కకరణ రగడడర అరరగ

93-38/63

తసడడ:డ కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:9-179/A
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: శవ ఆళళ
ఇసటట ననస:9-180
వయససస:35
లస: పప
949
SAA1246750
పపరర: నఖత ఎనమదల

938
SAA1065879
పపరర: ససవర పరరశత రరమశశటట

93-30/900

తసడడ:డ రరమయఖ ససగబ
ఇసటట ననస:9-173
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరలమమన గబరరసరశమ
ఇసటట ననస:9/174/a2
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రగడడర
ఇసటట ననస:9-179/A
వయససస:27
లస: పప
946
SAA1193101
పపరర: వర బబబబ మణణయస

93-38/1250

భరస : వనసకటటసశరరర రరమశశటట
ఇసటట ననస:9-173
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ససగబ
ఇసటట ననస:9-173
వయససస:38
లస: ససస స
943
SAA0647610
పపరర: భమతషకలరర అననశరగడడర

935
SAA1418029
పపరర: చదననకగశవపలల దచవరకకసడ

933
SAA1234095
పపరర: రరజగశ బసడరర

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:9-168
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నణగ బబబబ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:9-171
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమ కకషర రరమశశటట
ఇసటట ననస:9-173
వయససస:24
లస: ససస స
940
SAA1342773
పపరర: కకషరవనణణ ససగబ

93-38/60

భరస : ససబబ రరవప వనమ
ఇసటట ననస:9-166/2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ నననపననన
ఇసటట ననస:9-169/A
వయససస:19
లస: పప
937
SAA1065887
పపరర: ఉష రరణణ రరమశశటట

932
SAA1193093
పపరర: జయ లకడమ వనమ

957
SAA1368604
పపరర: రసగ చదలవరడ

93-38/1253

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:9-182
వయససస:41
లస: పప
93-38/1254

960
SAA1256825
పపరర: వనసకట రమణ అల

93-38/1188

భరస : సతశ బబబబ
ఇసటట ననస:9-188/6
వయససస:27
లస: ససస స
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961
SAA0806945
పపరర: రరమబలమమ తణయ
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93-37/76

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:9-194/1
వయససస:37
లస: ససస స
964
SAA1426667
పపరర: శరకవణణ దససపరల

93-38/1255

93-38/72

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పగడణల
ఇసటట ననస:9-196/12
వయససస:23
లస: ససస స
93-43/764

తసడడ:డ రరమ రరవప పరసగర
ఇసటట ననస:9-211/12
వయససస:70
లస: పప
93-37/77

93-37/80

93-37/83

93-43/765

974
SAA0371377
పపరర: కలమఖణణ తషసగర

977
SAA0370833
పపరర: తషలసమమ తషసగర

980
SAA1314582
పపరర: తచజ కటటటపస గబ

93-38/1094

983
SAA1423136
పపరర: సలలమ బబతస

93-37/78

తసడడ:డ ఆనసద బబటబఎస
ఇసటట ననస:10-16
వయససస:30
లస: పప

986
SAA1409101
పపరర: మమధసరర పడసనన బబతసస

93-37/81

989
SAA1281096
పపరర: రమమష దణసరర
తసడడ:డ నరసయఖ దణసరర
ఇసటట ననస:10-18
వయససస:34
లస: పప

93-38/74

972
SAA1079284
పపరర: అనసశర ఉససరరశశటట

93-30/105

975
SAA0371302
పపరర: తడవనణణ తషసగర

93-37/79

978
SAA0384883
పపరర: నణగగసదడబబబబ తషసగర

93-37/82

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషసగ
ఇసటట ననస:10-5-614
వయససస:30
లస: పప
93-39/788

981
SAA1282649
పపరర: నవఖ పపతచఅలమ

93-33/857

తసడడ:డ నణగభబషణస పపతచఅలమ
ఇసటట ననస:10-14
వయససస:20
లస: ససస స
93-39/800

984
SAA1094259
పపరర: శశరర బబతస

93-39/25

తసడడ:డ యహనస బబతస
ఇసటట ననస:10-15
వయససస:57
లస: పప
93-39/801

భరస : పడతణప కలమమర
ఇసటట ననస:10-16
వయససస:27
లస: ససస స
93-39/27

969
SAA1066174
పపరర: నరసససహ రరవప పగడణల

భరస : చనన శకరరమబలల తషసగ
ఇసటట ననస:10-5-614
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబతసశశరర హససబసడ
ఇసటట ననస:10-14
వయససస:24
లస: ససస స
93-39/26

93-38/71

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ఉససరరశశటట
ఇసటట ననస:9-238
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మసరసన కటటటపస గబ
ఇసటట ననస:10-11
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగభబషణస
ఇసటట ననస:10-14
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అశశక కకడసరర
ఇసటట ననస:10-17
వయససస:23
లస: ససస స

971
SAA1427038
పపరర: పదమ పరసగర

966
SAA1066190
పపరర: నఖల పగడణల

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పగడణల
ఇసటట ననస:9-196/12
వయససస:48
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప తషసగ
ఇసటట ననస:10-5-614
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప తషసగ
ఇసటట ననస:10-5-614
వయససస:36
లస: పప

988
SAA1193051
పపరర: మమనక కకడసరర

93-38/73

భరస : రరసబబబబ తషసగ
ఇసటట ననస:10-5-614
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తషసగ
ఇసటట ననస:10-5-614
వయససస:51
లస: ససస స

985
SAA1094168
పపరర: పడతణప కలమమర బబటబఎస

968
SAA1066166
పపరర: రమమదచవ పగడణల

93-30/904

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పగడణల
ఇసటట ననస:9-196/12
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట నణరరయణ పరసగర
ఇసటట ననస:9-211/12
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : నణగగసదడబబబబ తషసగ
ఇసటట ననస:10-5-614
వయససస:28
లస: ససస స

982
SAA1256916
పపరర: కవఖ పపతచఅలమ

93-38/1189

భరస : నరసససహ రరవప పగడణల
ఇసటట ననస:9-196/12
వయససస:42
లస: ససస స

970
SAA1427004
పపరర: వనసకట నణరరయణ రరవప పరసగర

979
SAA0385187
పపరర: చనన శకరరమబలల తషసగర

965
SAA1293307
పపరర: వనసకటటష దససపరల

963
SAA1235555
పపరర: రమదచవ గగవసదస

తసడడ:డ లకడమనణరరయణ గగవసదస
ఇసటట ననస:9-196
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబబ
ఇసటట ననస:9-196/1, east bazar
వయససస:20
లస: పప

967
SAA1066182
పపరర: కరవఖ పగడణల

976
AP151030438612
పపరర: పరరశత తషసగ

93-30/903

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగవసదస
ఇసటట ననస:9-196
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరఘవనసదడ రరవప దససపరల
ఇసటట ననస:9-196
వయససస:20
లస: ససస స

973
SAA0619171
పపరర: కకషరవనణణ తషసగ

962
SAA1230903
పపరర: లకడమనణరరయణ గగవసదస

987
SAA1398270
పపరర: రమలకడమ బబతసస

93-40/905

భసధసవప: పడతణప కలమమర
ఇసటట ననస:10-16
వయససస:48
లస: ససస స
93-38/1096

990
SAA1068782
పపరర: పసచచయఖ ఎగగరన

93-39/28

తసడడ:డ బబలయఖ ఎగగరన
ఇసటట ననస:10-18
వయససస:32
లస: పప
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991
SAA1337898
పపరర: రరణణ బబ కక
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93-39/806

భరస : బబజన బతషల
ఇసటట ననస:10-18
వయససస:18
లస: ససస స
994
SAA1068824
పపరర: మమననఏశర అతతట

93-39/30

93-39/748

93-40/871

93-30/799

93-40/841

93-39/34

93-39/814

తలర : కలమమరర మబననసగర
ఇసటట ననస:10-52
వయససస:18
లస: ససస స

1004 SAA1194497
పపరర: పడదదపసస కసభసపరటట

1007 SAA1296078
పపరర: పదణమవత ఎరకస శశటట

1010 SAA1113810
పపరర: దదవరఖవరణణ దదపపలమపపడడ

1013 SAA1148865
పపరర: అపరర సరయ కకచపపడడ

93-40/908

1016 SAA1197987
పపరర: సరగరరక మబననసగర

93-39/32

1019 SAA1291640
పపరర: కకప కలమమర పపతచఅలమ
తసడడ:డ ససతయఖ పపతచఅలమ
ఇసటట ననస:10-53
వయససస:20
లస: పప

999
SAA1193028
పపరర: చదనతనఖ అదచబపలర

93-39/31

1002 SAA1284496
పపరర: దదవఖ దదపపలపపడడ

93-39/750

1005 SAA1068790
పపరర: అకకయఖ పటచల

93-39/33

తసడడ:డ కకటయఖ పటచల
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:54
లస: పప
93-38/1097

1008 SAA1314178
పపరర: వవనక సరళకకననడడ

93-40/907

తసడడ:డ యయహహశవర సరళకకననడడ
ఇసటట ననస:10-43
వయససస:20
లస: పప
93-39/35

1011 SAA1113794
పపరర: జజఖఠరబబబమ దదపపలమపపడడ

93-39/36

తసడడ:డ పసదబ అకకరరవ దదపపలమపపడడ
ఇసటట ననస:10-49
వయససస:40
లస: పప
93-40/2

1014 SAA1148857
పపరర: అరరనన కకచపపడడ

93-40/3

తసడడ:డ రరమ రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:10-49/1
వయససస:21
లస: పప
93-39/37

తసడడ:డ దచవదణనస మబననసగర
ఇసటట ననస:10-50
వయససస:22
లస: ససస స
93-39/816

93-34/982

తసడడ:డ లకరరర రరజ
ఇసటట ననస:10-25/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:10-49/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అరరణ ననహహ హ పసరరపస గబ
ఇసటట ననస:10-49/1
వయససస:36
లస: ససస స
1018 SAA1442243
పపరర: కకరసన మబననసగర

93-39/749

భరస : జజఖత బబబబ దదపపలమపపడడ
ఇసటట ననస:10-49
వయససస:29
లస: ససస స

భసధసవప: అరరనన కకచపపడడ
ఇసటట ననస:10-49/1
వయససస:18
లస: ససస స
1015 SAA1461128
పపరర: ఠలఠర జయ కలమమరర బడడపపడడ

1001 SAA1284587
పపరర: దదపసస దదపపలపపడడ

996
SAA1292283
పపరర: పడబబదణసస గసటర

తసడడ:డ రతనస అదచబపలర
ఇసటట ననస:10-23
వయససస:20
లస: పప

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:10-41
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రతణనకర
ఇసటట ననస:10-45
వయససస:34
లస: ససస స
1012 SAA1415090
పపరర: అఖల శక కకచపపడడ

93-39/813

తసడడ:డ అమకతరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:10-30
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ నణగరళర
ఇసటట ననస:10-36
వయససస:24
లస: పప
1009 SAA1195122
పపరర: శఖమల జజననలగడర

998
SAA1441740
పపరర: చవల చవల

93-40/840

తసడడ:డ నణగయఖ గసటర
ఇసటట ననస:10-20
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లకరరర రరజ
ఇసటట ననస:10-25/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:10-26
వయససస:52
లస: పప
1006 SAA1265024
పపరర: కరకసత ససపపరర నణగరళర

93-40/1

తసడడ:డ శకనస చవల
ఇసటట ననస:10-22
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రతనస అదచబపలర
ఇసటట ననస:10-23
వయససస:18
లస: ససస స
1003 SAA1232461
పపరర: పడకరశ రరవప దదపపలపపడడ

995
SAA1160621
పపరర: అనసష ఆతతట

993
SAA1281997
పపరర: బబబ బరరదస

భసధసవప: శసకర
ఇసటట ననస:10-18/2
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరజ ఆతతట
ఇసటట ననస:10-18/5
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పడబబదణసస గసటర
ఇసటట ననస:10-20
వయససస:26
లస: ససస స
1000 SAA1291913
పపరర: షసనన గగకస అదచబపలర

93-39/29

భసధసవప: మరరయదణసస రవనల
ఇసటట ననస:10-18/2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరజ అతతట
ఇసటట ననస:10-18/5
వయససస:28
లస: ససస స
997
SAA1294214
పపరర: అలలకఖ గసటర

992
SAA1193069
పపరర: బబబబ బరరదస

1017 SAA1322924
పపరర: సరగరరక మబననసగర

93-39/815

తసడడ:డ దచవదణనస మబననసగర
ఇసటట ననస:10-50
వయససస:21
లస: ససస స
93-32/665

1020 SAA1193010
పపరర: వజయ రరవనల

93-39/38

తసడడ:డ శవయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:10-55
వయససస:20
లస: పప
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1021 SAA1321603
పపరర: వజయ రరవనల
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93-39/817

తసడడ:డ శవయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:10-55
వయససస:20
లస: పప
1024 SAA1451244
పపరర: అరరస మహహమ గరగనపపడడ

93-40/909

93-39/40

93-39/742

93-39/789

93-39/792

93-39/44

93-39/46

భరస : బబలర ససరగశ హససబసడ
ఇసటట ననస:10-124
వయససస:31
లస: ససస స

1034 SAA1315100
పపరర: హఖపస పరల కరరసరల

1037 SAA1366756
పపరర: సపవరమమమ కరరసరల

1040 SAA1319847
పపరర: ససధఖ పడతసపరటట

1043 SAA1148873
పపరర: ససశల కలమమర శకసగరరపరటట

93-39/47

1046 SAA1439066
పపరర: గరకస అసగగల కసభసపరటట

93-39/790

1049 SAA1291301
పపరర: రరణణ నసతకకక
భరస : ససరగశ నసతకకక
ఇసటట ననస:10-133
వయససస:20
లస: ససస స

1029 SAA1068816
పపరర: రవచసదడ పతచల

93-39/41

1032 SAA1068774
పపరర: పడవణ బబలమర

93-39/42

1035 SAA1314822
పపరర: సపవరమమ కరరసరల

93-39/791

భరస : హఖపస పరల కరరసరల
ఇసటట ననస:10-113
వయససస:46
లస: ససస స
93-39/793

1038 SAA1193036
పపరర: ససనల కలమమర కకసడసరర

93-39/43

భసధసవప: సరమమమ జస పచచల
ఇసటట ననస:10-115/2
వయససస:35
లస: ససస స
93-39/794

1041 SAA1094176
పపరర: శరసత రరజ కరవపరర

93-39/45

తసడడ:డ రరజ కరవపరర
ఇసటట ననస:10-116/6
వయససస:21
లస: పప
93-40/4

1044 SAA1315555
పపరర: శకనస గరజలవరరస

93-39/795

తసడడ:డ వరస గరజలవరరస
ఇసటట ననస:10-117
వయససస:22
లస: పప
93-39/796

భరస : రవ కలమమర కసభసపరటట
ఇసటట ననస:10-120
వయససస:22
లస: ససస స
93-39/797

93-39/39

తసడడ:డ పడసనన కలమమర బబలమర
ఇసటట ననస:10-106/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:10-116/7
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసకర
ఇసటట ననస:10-119
వయససస:21
లస: ససస స
1048 SAA1423367
పపరర: హహ గర బబలర

93-39/743

తసడడ:డ శవ కలమమర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:10-116/2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ కరవపరర
ఇసటట ననస:10-116/6
వయససస:23
లస: పప
1045 SAA1194588
పపరర: శరరష బసకర

1031 SAA1265891
పపరర: జజఖతసత కరవపరర

1026 SAA1193044
పపరర: ససరగశ బబబబ మబననసగర

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పతచల
ఇసటట ననస:10-98
వయససస:23
లస: పప

భరస : హపస పరల కరరసరల
ఇసటట ననస:10-113
వయససస:46
లస: ససస స

తలర : సరమమమ జస పచచల
ఇసటట ననస:10-115/2
వయససస:24
లస: ససస స
1042 SAA1094184
పపరర: నవన రరజ కరవపరర

93-34/983

తసడడ:డ కకరగనలక కరరసరల
ఇసటట ననస:10-113
వయససస:51
లస: పప

భరస : హఖపస పరల కరరసరల
ఇసటట ననస:10-113
వయససస:46
లస: ససస స
1039 SAA1193002
పపరర: వసడణన కకసడసరర

1028 SAA1267202
పపరర: ససరగశ నసతకకక

93-39/818

భసధసవప: రమమశ బబబబ మబననసగర
ఇసటట ననస:10-81
వయససస:63
లస: పప

తలర : దదనమమ కరవపరర
ఇసటట ననస:10-104
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరగనలక కరరసరల
ఇసటట ననస:10-113
వయససస:51
లస: పప
1036 SAA1365949
పపరర: సపవరమమ కరరసరల

93-39/819

తసడడ:డ శరసబయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:10-93-1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:10-103
వయససస:18
లస: పప
1033 SAA1366913
పపరర: హపస పరల కరరసరల

1025 SAA1437243
పపరర: పరరమళ రగపపడడ

1023 SGI0575050
పపరర: మమరస మమ గరరనపపడడ

తలర : అజజడ వజయ కలమమర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:10-65
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వదఖ సరగర రగపపడడ
ఇసటట ననస:10-73
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరనన రరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:10-87
వయససస:23
లస: పప
1030 SAA1265792
పపరర: పపడమ సరగర కరవపరర

93-40/842

తసడడ:డ బబ స కరకలమమనస
ఇసటట ననస:10-58
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజడ వజయ కలమమర గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:10-65
వయససస:18
లస: ససస స
1027 SAA1113828
పపరర: అఖలలశ మబననసగర

1022 SAA1283654
పపరర: కరరణ కరకలమమనస

1047 SAA0620146
పపరర: మహహశ బబలమర

93-39/48

తసడడ:డ మబకకసటట బబలమర
ఇసటట ననస:10-124
వయససస:30
లస: పప
93-31/785

1050 SAA1269257
పపరర: పడవళక కకట

93-40/838

తసడడ:డ పడసరద కకట
ఇసటట ననస:10-134
వయససస:20
లస: ససస స
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1051 SAA1427178
పపరర: పడసరద గబసటటరర
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93-39/798

తలర : పరప గబసటటరర
ఇసటట ననస:10-138
వయససస:33
లస: పప
1054 SAA1079946
పపరర: రమఖ శక పతచల

93-39/49

93-40/839

93-39/802

1058 SAA1079953
పపరర: సస న దథపరలపపడడ

1061 SAA1414689
పపరర: పడశరసత కలమమర దదపపలపపడడ

93-43/672

1064 SAA1423953
పపరర: వరలకడమ సరదదననన

93-39/50

1067 SAA1434083
పపరర: హహమసత కలమమర బసరబతస న

1056 SAA1295898
పపరర: దచవ కలమమర పపతచఅలమ

93-38/1095

1059 SAA1068766
పపరర: దణనమమ దదపపలపపడడ

93-39/51

భరస : శకనవరస రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:10-169
వయససస:43
లస: ససస స
93-39/803

1062 SAA1408442
పపరర: యశశసత దదపపలపపడడ

93-40/906

తసడడ:డ మహనరరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:10-169
వయససస:19
లస: పప
93-43/673

భరస : నరగసదడ సదదననన
ఇసటట ననస:10-170
వయససస:34
లస: ససస స
93-43/675

93-39/744

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:10-159
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:10-169
వయససస:18
లస: పప

భరస : రతస యఖ సదదననన
ఇసటట ననస:10-170
వయససస:64
లస: ససస స
1066 SAA1444736
పపరర: పదమజ బసరబతస న

93-33/885

తసడడ:డ మహన రరవప దథపరలపపడడ
ఇసటట ననస:10-169
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:10-169
వయససస:20
లస: పప
1063 SAA1424142
పపరర: అననపపరరమమ సదదననన

1055 SAA1268838
పపరర: దచవ కలమమర పపతచఅలమ

1053 SAA1278100
పపరర: లమవణఖ నసతకకక

తసడడ:డ రరమబ నసతకకక
ఇసటట ననస:10-154
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద పపతచఅలమ
ఇసటట ననస:10-159
వయససస:18
లస: పప

భరస : వదఖ సరగర
ఇసటట ననస:10-161
వయససస:24
లస: ససస స
1060 SAA1414697
పపరర: అజయ దదపపలపపడడ

93-39/799

భసధసవప: పరప గబసటటరర
ఇసటట ననస:10-138
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర పడసరద పతచల
ఇసటట ననస:10-158
వయససస:21
లస: ససస స
1057 SAA1283647
పపరర: ససజజత చసతపలర

1052 SAA1427103
పపరర: జజఖతఖత వరగరరర

1065 SAA1438340
పపరర: మహసతష బసరబబతస న

93-43/674

తసడడ:డ సరసబయఖ బసరబతస న
ఇసటట ననస:10-170/1 SADINENI TOWERS
వయససస:60
లస: పప
93-43/676

1068 SAA1444983
పపరర: వదణఖలకడమ బసరబతస న

93-43/677

భరస : మహసతష బసరబతస న
ఇసటట ననస:10-170/1 SADINENI TOWERS
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మహసతష బసరబతస న
ఇసటట ననస:10-170/1 SADINENI TOWERS
వయససస:33
లస: పప

భరస : హహమసత కలమమర బసరబతస న
ఇసటట ననస:10-170/1 SADINENI TOWERS
వయససస:31
లస: ససస స

1069 SAA1368034
పపరర: గరఠరకర కకషర షసనన బబరర

1070 SAA1079938
పపరర: శరసత మసద

1071 SAA1094200
పపరర: ససపపరర మమ మసదణ

93-39/804

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబరర
ఇసటట ననస:10-170/3
వయససస:26
లస: ససస స
1072 SAA1229921
పపరర: గణణశ జలలర పలర

తసడడ:డ వకకకయఖ మసద
ఇసటట ననస:10-179
వయససస:26
లస: ససస స
93-31/786

తసడడ:డ వనసకట రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:10-179/2
వయససస:19
లస: పప
1075 SAA1094226
పపరర: లకమయఖ బబలమర

భరస : చసదడ శశఖర పసరరమమల
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:43
లస: ససస స

1073 SAA1265479
పపరర: నసదదన జలలర పలర

93-39/54

1076 SAA1168103
పపరర: వమల కకట పపరర

93-39/745

1079 SAA1082593
పపరర: పడసనన కలమమర నణగబతష
స ల
తసడడ:డ సలమమన రరజ నణగబతష
స ల
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:22
లస: పప

1074 SAA1392745
పపరర: పకథదశ రరజ జలలర పలర

93-39/805

తసడడ:డ వనసకట రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:10-179/2
వయససస:21
లస: పప
93-38/75

భరస : జవ కకరణ కకట పపరర
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:30
లస: ససస స
93-39/55

93-39/53

భరస : రరజగష మసదణ
ఇసటట ననస:10-179
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:10-179/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బబలమర
ఇసటట ననస:10-181
వయససస:68
లస: పప
1078 SAA1079912
పపరర: సరరమమ పసరరమమల

93-39/52

1077 SAA1170885
పపరర: జవ కకరణ కకట పపరర

93-38/76

తసడడ:డ మసదల కకట పపరర
ఇసటట ననస:10/190
వయససస:37
లస: పప
93-39/56

1080 SAA1094218
పపరర: జజనసన మమచరర

93-39/57

తసడడ:డ ఏలయమ మమచరర
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:37
లస: పప
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1081 SAA1079920
పపరర: చసదడ శశఖర పసరరమమల

93-39/58

తసడడ:డ రసగ సరశమ పసరరమమల
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:44
లస: పప
1084 SAA1192780
పపరర: లలరరబ మమరర

93-39/62

93-39/66

93-39/747

93-39/809

93-39/741

1091 SAA1470038
పపరర: రవ చసదడ సససదరస

1094 SAA1396688
పపరర: జజన వనససర నలర పప

93-39/812

1097 SAA1368653
పపరర: శశఖరయఖ గగస

93-39/807

1100 SAA1192954
పపరర: సరరత కరరక

93-39/65

1089 SAA1285386
పపరర: రరతష కతస

93-39/746

1092 SAA1453794
పపరర: రరజ ఈరరపప గమ

93-39/808

తసడడ:డ అరరనన ఈరరపప గమ
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:26
లస: పప
93-39/810

1095 SAA1343680
పపరర: శరసత పసడయ నణగరబతష
స ల

93-39/811

తసడడ:డ సలమమన రరజ నణగరబతష
స ల
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:18
లస: ససస స
93-40/904

తసడడ:డ సతఖనన గగస
ఇసటట ననస:10/190
వయససస:29
లస: పప
93-39/70

1086 SAA1195148
పపరర: మమరర కలమమరర గగరగకపరటట

తసడడ:డ అబడహస కతస
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల నలర పప
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పసరరమళర
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:18
లస: పప
1099 SAA1192855
పపరర: హహలనణ రరణణ కసచరర

1088 SAA1279454
పపరర: జవ కకరణ కకతస పపరర

93-39/61

తసడడ:డ ఫరడనసస గగరగకపరటట
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరస
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ వనసకటటశశరరర యననస
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:24
లస: పప
1096 SAA1397165
పపరర: దదనకర పసరరమళర

93-39/63

తసడడ:డ మసడడర కకతస పపరర
ఇసటట ననస:10/190
వయససస:36
లస: పప

భరస : జవ కకరణ కకతస పపరర
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:29
లస: ససస స
1093 SAA1414762
పపరర: శకనవరససలల యననస

1085 SAA1192897
పపరర: మలలర పస గబ పడభబవత

1083 SAA1192921
పపరర: మమలరపస గబ సమమమమలల

తసడడ:డ మమలరపస గబ సప మన
ఇసటట ననస:10/190
వయససస:35
లస: పప

భరస : మలలర పస గబ సరమయలల
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పరడనసస గగరగకపరటట
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:33
లస: ససస స
1090 SAA1279504
పపరర: వమల కకతస పపరర

93-39/60

తసడడ:డ వనసకట నణరరయణ పసదబ దపస యన
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:37
లస: ససస స
1087 SAA1197979
పపరర: మమరర కలమమరర గగరగకపరటట

1082 SAA1192913
పపరర: బల నణగమమ పసదబ దపస యన

1098 SAA1192822
పపరర: జజనస మసదపరటట

93-39/69

తసడడ:డ కకటయఖ మసదపరటట
ఇసటట ననస:10-190, HOSANNA MANDIR
వయససస:36
లస: ససస స
93-39/71

1101 SAA1197912
పపరర: ససవరరస కకరగసటట

93-39/72

తసడడ:డ దచవసహయస కసచరర
ఇసటట ననస:10-190, HOSANNA MANDIR
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస కరరక
ఇసటట ననస:10-190, HOSANNA MANDIR
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస కకరగసటట
ఇసటట ననస:10-190, HOSANNA MANDIR
వయససస:36
లస: ససస స

1102 SAA1094234
పపరర: మమధవ బబలమర

1103 SAA1094242
పపరర: రరజగశ బబలమర

1104 SAA1385376
పపరర: వజయపసడయమ సరశమనణథన

93-39/67

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబలమర
ఇసటట ననస:10-812
వయససస:22
లస: ససస స
1105 SAA1192962
పపరర: ససరగశ దణనబబ యన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బబలమర
ఇసటట ననస:10-812
వయససస:20
లస: పప
93-39/73

తసడడ:డ రమమరరవప దణనబబ యన
ఇసటట ననస:11-3-44
వయససస:38
లస: పప
1108 SAA1284090
పపరర: రరజగసదడ పడసరద దణసరర
తసడడ:డ వనసకట రగడరయఖ దణసరర
ఇసటట ననస:11-6/1A
వయససస:34
లస: పప

93-39/68

1106 SAA1192970
పపరర: ససధఖ

భరస : సరశమనణథన బతషల
ఇసటట ననస:11
వయససస:30
లస: ససస స
93-39/74

భరస : ససరగశ దణనబబ యన
ఇసటట ననస:11-3-44
వయససస:34
లస: ససస స
93-50/916

1109 SAA1285485
పపరర: గరయతడ దణసరర
భరస : రరజగసదడ పడసరద దణసరర
ఇసటట ననస:11-6/1A
వయససస:28
లస: ససస స

93-39/820

93-50/917

1107 SAA1291772
పపరర: రగహహత సరయ కలమమర రగడర డ
తషమమమ
తసడడ:డ శవరరగడడర తషమమమ
ఇసటట ననస:11-5-81
వయససస:21
లస: పప

93-50/915

1110 SAA1380328
పపరర: దదవఖ సరయ బబలమజ కసడ

93-43/689

తసడడ:డ వనణబ గగపరలరరవ కసడ
ఇసటట ననస:11-6/2A
వయససస:20
లస: పప
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1111 SAA1380443
పపరర: దసరర భబణబ పడకరశ కసడ

93-43/690

తసడడ:డ వనణబ గగపరలరరవ కసడ
ఇసటట ననస:11-6/2A
వయససస:18
లస: పప
1114 SAA1380468
పపరర: బబలల కరశక అల

93-43/692

93-30/806

93-30/808

93-43/682

93-50/911

1121 SAA1291244
పపరర: పపల వనసకట సరయ పడసనన

1124 SAA1426121
పపరర: వనసకట రతన కలమమరర ఎరక

1127 SAA1284298
పపరర: వజయరకడ అసడడ

93-30/106

1132 SAA1159623
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమమనబబ యన

93-43/3

1130 SAA1159649
పపరర: వనసకట రమణ కకమమనబబ యన

1119 SAA1234954
పపరర: వనసకట సరయ పడసనన పపల

93-30/807

93-31/836

1122 SAA1283357
పపరర: జజఖతరమయ పపల

93-39/752

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:11-12
వయససస:22
లస: ససస స
93-43/683

1125 SAA1284256
పపరర: ససజజత అసదద

93-50/910

భరస : అసదద పసచచయఖ
ఇసటట ననస:11-15
వయససస:73
లస: ససస స
93-50/912

1128 SAA0817603
పపరర: నణగలకడమ చదనన

93-36/55

తసడడ:డ వనసకటటసశరర రరవప
ఇసటట ననస:11-18
వయససస:27
లస: ససస స
93-43/1

1131 SAA1159615
పపరర: వనసకమమ కకమమనబబ యన

93-43/2

భరస : గరలయఖ కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:11-22A SRI BALAJI NILAYAM
వయససస:75
లస: ససస స

1133 SAA1291756
పపరర: మమరర వజయ లకడమ ననలటటరర

1134 SAA1293869
పపరర: సస మనణథ గగనసగబసటర

భరస : వజయభబనసభబసకర ననలటటరర
ఇసటట ననస:11-42/3
వయససస:35
లస: ససస స

1135 SAA1192848
పపరర: జజరజ మమధవరపప

1136 SAA1195130
పపరర: దదప మమధవరపప

తసడడ:డ బల కకటటశశర రరవప మమధవరపప
ఇసటట ననస:11-47/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : జజరజ మమధవరపప
ఇసటట ననస:11-47/1
వయససస:30
లస: ససస స

1138 SAA1301456
పపరర: నణసచరమమ నకక

1139 SAA0985467
పపరర: సరవతడ తరరపత

93-43/621

93-39/75

భరస : వనసకటటశశరరర కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:11-22A SRI BALAJI NILAYAM
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ కకమమనబబ యన
ఇసటట ననస:11-22A SRI BALAJI NILAYAM
వయససస:53
లస: పప
93-39/76

1116 SAA1192830
పపరర: శరణ కలమమర కనననబబ యన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:11-12
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పవన కలమమర
ఇసటట ననస:11-15
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటట రగడర డ పరలకరర
ఇసటట ననస:11-22/2
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట చదననకగశవ రరవప నకక
ఇసటట ననస:11-48
వయససస:47
లస: ససస స

93-48/925

భరస : వనసకట మసరసన రరవప ఎరక
ఇసటట ననస:11-14
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసడడ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:11-15
వయససస:54
లస: పప
1129 SAA1090653
పపరర: వనసకటటసశర రగడడర పరలకరర

1118 SAA1431626
పపరర: వజయ రరఘవ బలర పలర

93-43/681

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:11-10
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:11-12
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ ఎరక
ఇసటట ననస:11-14
వయససస:34
లస: పప
1126 SAA1281948
పపరర: అసడడ పవన కలమమర

93-43/693

తలర : పదణమవత బలర పలర
ఇసటట ననస:11-11/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప పపల
ఇసటట ననస:11-12
వయససస:20
లస: ససస స
1123 SAA1426139
పపరర: మసరసన రరవప ఎరక

1115 SAA1380336
పపరర: బబలల కరశక అల

1113 SAA1380450
పపరర: శకజ వనమ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమ
ఇసటట ననస:11/9/1
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: రరమకకషర కగ
ఇసటట ననస:11-9/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:11-11
వయససస:20
లస: ససస స
1120 SAA1234368
పపరర: రమఖ పపల

93-40/843

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమమ
ఇసటట ననస:11/9/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససరగసదడ అల
ఇసటట ననస:11-9/1
వయససస:18
లస: పప
1117 SAA1230499
పపరర: నణగలకడమ పపల

1112 SAA1285360
పపరర: శకరరస వనమమ

తసడడ:డ వనసకటబడవప లలట తరరపత
ఇసటట ననస:11-49
వయససస:28
లస: ససస స

93-50/913

93-39/753

భసధసవప: శరసబయఖ గగనసగబసటర
ఇసటట ననస:11-43
వయససస:23
లస: పప
93-39/77

1137 SAA1267269
పపరర: అననపపరర నకక

93-43/620

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నకక
ఇసటట ననస:11-48
వయససస:57
లస: ససస స
93-39/78

1140 SAA1273085
పపరర: లకమణ కలమమర తతట

93-43/622

తసడడ:డ లకమణ కలమమర తతట
ఇసటట ననస:11-61
వయససస:25
లస: పప
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1141 SAA1192947
పపరర: బబజనబబబబ బబరదగబసట

93-39/79

తసడడ:డ భకమయఖ బబరదగబసట
ఇసటట ననస:11-65
వయససస:45
లస: పప
1144 SAA1417096
పపరర: మమరరత కకషర బకసదణవనస

93-43/691

1145 SAA1193077
పపరర: కకషరయఖ గబరకస

93-39/823

1148 SAA1195114
పపరర: భబరర వ కకమమననన

93-34/987

1150 SAA0947285
పపరర: మబదణబనణ ససకనఖ

1146 SAA0856312
పపరర: శకనవరస రగడర డ చసటట

93-30/768

తసడడ:డ కకటట రగడడర చసటట
ఇసటట ననస:11.83/2/1
వయససస:48
లస: పప
93-39/84

93-39/85

1155 SAA1293851
పపరర: దచవరశశటట యశశసత కలమమర

1156 SAA1192806
పపరర: అలమహ భక నసరభబషర

93-39/751

తసడడ:డ దచవరశశటట నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-101/21 4TH LINE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహయఖ గజవనలర
ఇసటట ననస:11-120/5
వయససస:52
లస: పప
1161 SAA1470657
పపరర: వనసకటటశశర రరజ ససహహచ

తసడడ:డ భవరన శసకర
ఇసటట ననస:11-99
వయససస:21
లస: ససస స
93-39/88

1159 SAA1193572
పపరర: గణణశ గగరరసకల

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరజ ససహహచ
ఇసటట ననస:11-143/14A, 5th Lane
వయససస:60
లస: పప

1162 SAA1471523
పపరర: పస లమమ ససహహచ

93-40/5

తసడడ:డ వసశ కకషర కకపపపల
ఇసటట ననస:11-146/13b
వయససస:19
లస: ససస స

1165 SAA1064542
పపరర: రరజ బబపయఖ కకకతస పలర

93-43/685

1168 NDX1823971
పపరర: గగపస రగడడర కకలర
తసడడ:డ కకలర వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:11-146A/27
వయససస:26
లస: పప

1160 SAA1194471
పపరర: శవ శకకకషర సరయ యడర పలర

93-39/90

1163 SAA1064567
పపరర: మలర శశరర బసడర మమడడ

93-43/6

భరస : జగదదష బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:11-146/7
వయససస:48
లస: ససస స
93-43/7

తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప కకకతస పలర
ఇసటట ననస:11-146/20
వయససస:59
లస: పప
93-43/686

93-39/89

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:11-123/3
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరజ ససహహచ
ఇసటట ననస:11-143/14A, 5th Lane
వయససస:55
లస: ససస స
93-30/810

1157 SAA1194638
పపరర: నణగబర బ నసరభబషర
భరస : అలర భక నసరభబషర
ఇసటట ననస:11-109/1
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరశమ గగరరసకల
ఇసటట ననస:11-123
వయససస:21
లస: పప
93-43/684

93-43/4

భరస : సరసబశవ రరవప ఉగర స
ఇసటట ననస:11-93/5,FLAT NO:402,
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస వల నసరభబషర
ఇసటట ననస:11-109/1
వయససస:27
లస: పప
93-43/5

1151 SAA1064534
పపరర: నణగ లకడమ ఉగర స

93-37/1010 1154 SAA1322569
93-40/912
1153 SAA1417708
పపరర: వర అజయ కలమమర అసగజజల
పపరర: లలపరకడ లకడమ బడహమణణ ఆరరధసఖల

తసడడ:డ శవ నణగ మలర కరరరననరరవప
ఇసటట ననస:11-97/B
వయససస:19
లస: పప

1158 SAA1064575
పపరర: వర నణగగశశర రరవప గజవనలర

93-39/86

భరస : శశషగరరర రరవప మబదణబనణ
ఇసటట ననస:11-93/5,5TH LINE EAST
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప మబదణబనణ
ఇసటట ననస:11-93/5,FLAT NO:403 5TH LIN
వయససస:54
లస: పప

భరస : వ.ఏస.శకధర కలసదసరరస
ఇసటట ననస:11-146-25/A
వయససస:43
లస: ససస స

93-39/83
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1152 SAA0945081
పపరర: శశషగరరర రరవప మబదణబనణ

1167 SAA1444660
పపరర: శరరద పడభ కలసదసరరస

93-39/81

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:11-89/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఉపపప వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:11-91
వయససస:38
లస: ససస స

1164 SAA1268028
పపరర: లకడమ తచజశశ కకపపపల

1143 SAA1192996
పపరర: మనక బబరదగబసట

తసడడ:డ బబజన బబబబ బబరదగబసట
ఇసటట ననస:11-65
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గబరకస
ఇసటట ననస:11-83/1A
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల గడబస
ఇసటట ననస:11-84
వయససస:20
లస: ససస స

1149 SAA1285865
పపరర: ఉపపప కరరణ

93-39/80

తసడడ:డ బబజనబబబబ బబరదగబసట
ఇసటట ననస:11-65
వయససస:23
లస: పప

భరస : హనసమత పడసరద బకసదణవనస
ఇసటట ననస:11-82
వయససస:37
లస: ససస స
1147 SAA1343672
పపరర: కకటటశశరమమ గడర స

1142 SAA1192939
పపరర: నణణణ బబరదగబసట

1166 SAA1094192
పపరర: వర పడసరద రగడర డ వసత

93-39/91

తసడడ:డ శక రరమ రగడర డ వసత
ఇసటట ననస:11-146/21
వయససస:59
లస: పప
93-43/687

1169 SAA1064559
పపరర: సశపన మపరరస

93-43/8

తసడడ:డ ససరర బబబబ మపరరస
ఇసటట ననస:11-150/B,VENKATESWARA CO
వయససస:22
లస: ససస స
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93-43/688

భరస : రరజగశ బబసస
ఇసటట ననస:11-198
వయససస:20
లస: ససస స
93-43/618

తసడడ:డ పసదబ ఆసజననయబలల గగలర
ఇసటట ననస:11-221/22
వయససస:38
లస: పప
93-37/84

తసడడ:డ మలర యఖ వనసడడ
ఇసటట ననస:11-268
వయససస:27
లస: పప

1174 SAA1168426
పపరర: శకనవరస రరవప బబదసపత

93-36/56

1177 SAA1193085
పపరర: శక దదవఖ జమమసడర మమడడ

తసడడ:డ అబదబయఖ బబలజపఅల
ఇసటట ననస:11-356
వయససస:73
లస: పప

1180 SAA1266949
పపరర: మమధసరర కలమఖణణ గగవసదస

93-39/92

93-43/9

తసడడ:డ పడకరశ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:11-572
వయససస:20
లస: పప

93-50/914

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పపరరబబ ఈనణ
ఇసటట ననస:11-617
వయససస:19
లస: పప
1188 SAA0650291
పపరర: రరమ తషలశ రగగబరర

93-43/192

1183 SAA1117829
పపరర: రగవత కలరరక

93-38/77

భరస : రగగబరర దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:11-628
వయససస:25
లస: ససస స
1191 SAA1231398
పపరర: లకడమ అనసరరధ తననరర

93-30/814

1192 SAA1231158
పపరర: భబగఖరరజ తననరర

93-34/985

93-43/624

1195 SAA1301407
పపరర: రహసతషలమర షపక
తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:11-698
వయససస:19
లస: పప

1197 SAA1397306
పపరర: శరసత గసడడ

1198 SAA1342112
పపరర: ధనలకడమ మమమలపరపప

93-48/927

భరస : సతఖనణరరయణ మమమలపరపప
ఇసటట ననస:11-799/3
వయససస:27
లస: ససస స

1178 SAA1341817
పపరర: రరజ శశఖర రగడడర దచవరగడడర

93-48/926

1181 SAA1277045
పపరర: బల రగహహత పపడథత

93-40/844

1184 SAA1298041
పపరర: వనసకట శవ నణగ సరయ మహహశ
యమక తల
తసడడ:డ దసరర కలమమర యమక తల
ఇసటట ననస:11-614/2
వయససస:18
లస: పప

93-43/623

1187 SAA1422898
పపరర: లకడమ పసడయసకర కతస

93-30/917

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర
ఇసటట ననస:11-628
వయససస:22
లస: ససస స
1190 SAA1241470
పపరర: మలర కరరరనన ససరగ

93-36/1043

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ ససరగ
ఇసటట ననస:11-653/1
వయససస:55
లస: పప
93-30/815

తసడడ:డ వర రరగవయఖ తననరర
ఇసటట ననస:11-661
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రగడడర బబరర
ఇసటట ననస:11-691 202 SUSEELA ENCLAV
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మలర శశర సరసబశవరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:11-797
వయససస:32
లస: ససస స

93-40/6

భరస : మలర కరరరనన రరవప ససరగ
ఇసటట ననస:11-653/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వర రరగవయఖ తననరర
ఇసటట ననస:11-661
వయససస:37
లస: ససస స
1194 SAA1270149
పపరర: వనసక రగడడర బబరర

1186 SAA1198639
పపరర: మమఘ శరఖమ శకనవరస కకషర ఫణణ
అవరశరర
తసడడ:డ శక నరసససహ మమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:11-621/18 FLAT NO 103
వయససస:20
లస: పప
1189 SAA1292614
పపరర: రమదచవ ససరగ

93-40/910

తసడడ:డ ఇగగనశఖస పస తషరరజ పపడథత
ఇసటట ననస:11-539
వయససస:25
లస: పప

భరస : అమరలసగగశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:11-607A
వయససస:27
లస: ససస స
93-36/1042

1175 SAA1396571
పపరర: వరణణ ఇమమడణబటటట న

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడడర దచవరగడడర
ఇసటట ననస:11-353
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససవకకటటశశరరరవ గగవసదస
ఇసటట ననస:11-519/A
వయససస:21
లస: ససస స

1182 SAA1193648
పపరర: రరస కకశశర బసడర

93-43/619

భరస : ససత రరమయఖ ఇమమడణబటటట న
ఇసటట ననస:11-225/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపప జమమసడర మమడడ
ఇసటట ననస:11-304/2
వయససస:22
లస: ససస స
93-38/1098

1172 SAA1279439
పపరర: చసదడ రరవప తసగరలమ

తసడడ:డ పకకర తసగరలమ
ఇసటట ననస:11-221/6
వయససస:69
లస: పప

భసధసవప: మసరసనమమ బబధణనపరటట
ఇసటట ననస:11-222/43
వయససస:28
లస: పప

1176 SAA1025809
పపరర: శశషయఖ వనసడడ

1185 SAA1236132
పపరర: శశ కలమమర పపరరబబ ఈనణ

93-30/811

తసడడ:డ బలరరజ తషగర ల
ఇసటట ననస:11-208
వయససస:18
లస: పప

1173 SAA1284918
పపరర: రసగడడ గగలర

1179 SAA1256767
పపరర: సతఖనణరరయణ బలజగపలర

1171 SAA1272210
పపరర: శకరరస తషగర ల

1193 SAA1270776
పపరర: శరరష యడమ

93-38/1099

భరస : దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:11-687/1
వయససస:20
లస: ససస స
93-43/625

1196 SAA1266071
పపరర: నససమ షపక

93-43/626

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:11-698
వయససస:18
లస: ససస స
93-48/928

1199 SAA1266873
పపరర: పప టట
ర రర పరపర రరవప

93-48/905

తసడడ:డ పప టట
ర రర గబరవయఖ
ఇసటట ననస:11-801 NAGARALU
వయససస:34
లస: పప
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1200 SAA1293224
పపరర: చననమలలర మలలర శశరర
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93-48/906

భరస : చననమలలర మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:11-803
వయససస:65
లస: ససస స
1203 SAA1267111
పపరర: గరససక రరజ షపక

93-48/907

93-43/628

93-48/932

93-48/934

93-48/935

93-34/986

93-48/938

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చటటటపప ఠర
ఇసటట ననస:11-878/2-1
వయససస:44
లస: పప
1224 SAA1453075
పపరర: మహ లకడమ మసచల

తసడడ:డ ససగయఖ తషరక
ఇసటట ననస:11-896/2 , 7 LINE
వయససస:20
లస: పప

93-48/933

1213 SAA1262443
పపరర: శకనవరస రగడడర తణళళ

1216 SAA1348804
పపరర: రగణబక పపట

93-48/939

93-48/910

93-48/936

93-48/937

1222 SAA1264522
పపరర: సలస దసదచకలల

93-39/754

1228 SAA1432111
పపరర: చనమయ పరలడడగబ
తసడడ:డ కకటయఖ పరలడడగబ
ఇసటట ననస:11-897/1
వయససస:23
లస: ససస స

93-48/931

93-48/909
1211 SAA1265586
పపరర: నణరగన నణగ సరయ కలమఖణ నణరగన

1214 SAA1262468
పపరర: ససమలత రగడడర తణళళ

93-48/911

1217 SAA1285089
పపరర: సరయ చసడడ ఉమ

93-48/912

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉమ
ఇసటట ననస:11-864/5
వయససస:21
లస: పప
1220 SAA1280924
పపరర: ఉజశల వలచదరర

93-48/913

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలచదరర
ఇసటట ననస:11-866
వయససస:20
లస: ససస స
1223 SAA1264571
పపరర: మలర క షపక

93-48/914

తసడడ:డ బబబబ షపక
ఇసటట ననస:11-878/a
వయససస:28
లస: ససస స
93-48/940

భరస : నగరజ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:11-885/3
వయససస:24
లస: ససస స
93-48/941

1208 SAA1341908
పపరర: టబడకక మరరయమల

భరస : శకనవరస రగడడర తణళళ
ఇసటట ననస:11-846
వయససస:29
లస: ససస స

1219 SAA1342062
పపరర: వనసకట సతఖనణరరయణ
మమమలపరపప
తసడడ:డ పరలసకయఖ మమమలపరపప
ఇసటట ననస:11-864/7
వయససస:34
లస: పప

1225 SAA1443480
పపరర: మలర సపరటట వరసవ మలర సపరటట

93-43/627

తసడడ:డ నణరగన పసచచయఖ నణరగన
ఇసటట ననస:11-844
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస దసదచకలల
ఇసటట ననస:11-878/a
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహనరరవప మసచల
ఇసటట ననస:11-878/A
వయససస:37
లస: ససస స
1227 SAA1436088
పపరర: మసరసన తషరక

1210 SAA1387950
పపరర: ససమత పపలలగబ

1205 SAA1267855
పపరర: ససధఖ బటటట ల

తసడడ:డ బల కలమమర మరరయమల
ఇసటట ననస:11-820
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరగశ కలమమర జవసగబల
ఇసటట ననస:11-846
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : ససజజత కరరసరన
ఇసటట ననస:11-864/6
వయససస:26
లస: పప
1221 SAA1436666
పపరర: ఆదదనణరరయణ చటటటపప ఠర

93-48/930

తసడడ:డ ససజవ రగడడర తణళళ
ఇసటట ననస:11-846
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట కకషరయఖ పపట
ఇసటట ననస:11-846
వయససస:73
లస: ససస స
1218 SAA1282243
పపరర: ససడజన కరరసరన

1207 SAA1349562
పపరర: సరయ యరకసశశటట

93-38/78

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:11-814
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బల కలమమర మరరయమల
ఇసటట ననస:11-820/A
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ నణరగన
ఇసటట ననస:11-844
వయససస:19
లస: పప
1215 SAA1348747
పపరర: దసరర దచవ కకషరస శశటట

93-48/908

తసడడ:డ అసజ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:11-817
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బల కలమమర మరరయమల
ఇసటట ననస:11-820
వయససస:20
లస: ససస స
1212 SAA1348424
పపరర: నణగససనకలఖన నణరగన

1204 SAA1264456
పపరర: రరమ భబరర వ వలర భననన

1202 SAA1094051
పపరర: చదనన సససహ బ

తసడడ:డ ఖగటట సససహ బ
ఇసటట ననస:11-809
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనయ పడసరద వలర భననన
ఇసటట ననస:11-813
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప బటటట ల
ఇసటట ననస:11-814
వయససస:19
లస: ససస స
1209 SAA1341890
పపరర: హరరణణ మరరయమల

93-48/929

తసడడ:డ కకషర మమరరస చదననమలలర
ఇసటట ననస:11-803/a
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:11-812
వయససస:19
లస: ససస స
1206 SAA1301480
పపరర: లకడమ శశశత బటటట ల

1201 SAA1444322
పపరర: వనసకటటశశరరర చదననమలలర

1226 SAA1267772
పపరర: సరయ కకరణ మబనగరల

93-48/915

తసడడ:డ శవ కలమమర మబనగరల
ఇసటట ననస:11-891/4
వయససస:19
లస: పప
93-48/942

1229 SAA1435833
పపరర: రమఖ శక వననగళర

93-48/943

తలర : రరణణ వననగళర రరణణ
ఇసటట ననస:11-898/4
వయససస:20
లస: ససస స
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1230 SAA1424605
పపరర: జజజ న చసదదక
డ మమమలమ
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93-48/944

తసడడ:డ శవ శసకర మమమలమ
ఇసటట ననస:11-901/5
వయససస:19
లస: ససస స
1233 SAA1455476
పపరర: శరత చసదడ బనణల

93-48/946

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప బనణల
ఇసటట ననస:11-909,2ND LANE
వయససస:34
లస: పప
1236 SAA1392935
పపరర: ససధఖరరణణ ఏలలగగటట

93-48/949

93-48/950

93-48/917

93-48/924

93-31/18

93-30/108

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:13-3-1084
వయససస:28
లస: ససస స

1240 SAA1402635
పపరర: జజజ న సససదర రగడడర పప ననపత

1243 SAA0984956
పపరర: వనసకటటశశరరర మమటట ట

1246 SAA0561340
పపరర: బటర సకక అయఖపప

1249 LFX1561729
పపరర: లకడమ� చదరర �

1252 AP151030423243
పపరర: రరసబబబబ యమమడడ�

93-39/93

1255 SAA1148725
పపరర: సతష దణదద

93-48/951

1258 SAA1066083
పపరర: సపనహ వపలర
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వపలర
ఇసటట ననస:13-3-1185
వయససస:23
లస: ససస స

93-48/916

1241 SAA1293885
పపరర: జజఖతసత కకలర

93-39/756

భరస : రవసదడ కకలర
ఇసటట ననస:11-945/94/1A
వయససస:38
లస: ససస స
93-37/85

1244 SAA0985012
పపరర: వనసకట శకనవరససలల పరసస

93-37/86

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరసస
ఇసటట ననస:11-965/2
వయససస:38
లస: పప
93-37/87

1247 SAA0633743
పపరర: వనమల నణగ రతనమ

93-30/107

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:11/B
వయససస:67
లస: ససస స
93-31/19

1250 SAA1283712
పపరర: పడమల తతట

93-40/846

భరస : సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:12-11-1983
వయససస:32
లస: ససస స
93-30/110

1253 SAA0827354
పపరర: మమణణకఖస జజననలగడర

93-36/57

భరస : యయసస దణసస
ఇసటట ననస:12-656
వయససస:41
లస: ససస స
93-39/94

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దణదద
ఇసటట ననస:12-870
వయససస:21
లస: పప
93-32/58

93-48/945

భరస : జజనకక రరమయఖ సరతషలకరర
ఇసటట ననస:11-930/2
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:12-14-624
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ దణదద
ఇసటట ననస:12-870
వయససస:20
లస: పప
1257 SAA0778938
పపరర: అనత బసడణరర

1238 SAA1291780
పపరర: అనసరరధ సరతషలకరర

భరస : వనసకటటశశరరర � �
ఇసటట ననస:12-4-257
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనయ కలమమర కలపపలమ
ఇసటట ననస:12/-14-506
వయససస:34
లస: ససస స
1254 SAA1148683
పపరర: వజయకకషర దణదద

93-39/755

తసడడ:డ బటర సకక వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:11-1204
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ�
ఇసటట ననస:12-2-46
వయససస:52
లస: పప
1251 SAA1147982
పపరర: రరజఖ లకడమ కలపపలమ

93-48/948
1235 SAA1429950
పపరర: ఫణణ భమషణ చకకబరరస కకఠరర
కకఠరర
భసధసవప: నలక
ర రర జజఖతరమయ జజఖతరమయ
ఇసటట ననస:11-914
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గసగ మమటట
ఇసటట ననస:11-965/2
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసద పరష షపక
ఇసటట ననస:11-1037/6
వయససస:18
లస: పప
1248 SAA0282137
పపరర: రసగరరరవప� జసపన�

93-48/947

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర పప ననపత
ఇసటట ననస:11-937/2
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వజయ చసదడ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:11-956,
వయససస:19
లస: ససస స
1245 SAA1437128
పపరర: అమర పరష షపక

1234 SAA1447077
పపరర: ససతణరరవమమ కరకరర

1237 SAA1294156
పపరర: జజనకక రరమయఖ సరతషలకరర

1232 SAA1348887
పపరర: పవన కలమమర పపలగడర

భసధసవప: హరరక పపలగడర
ఇసటట ననస:11-907/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ సరతషలకరర
ఇసటట ననస:11-930/2
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:11-936/1
వయససస:22
లస: పప
1242 SAA1270206
పపరర: జగససక నరమల రరచకకసడ

93-40/845

భరస : కకసడల రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:11-910/2
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : లకమరగడడర ఏలలగగటట
ఇసటట ననస:11-924
వయససస:63
లస: ససస స
1239 SAA1422955
పపరర: కకమల పపడమ సరయ గగవరడ

1231 SAA1298231
పపరర: వనసకట ససరఖ శకనవరసస
రరదడపరక
తసడడ:డ వనసకట నణరరయణ రరదడపరక
ఇసటట ననస:11-905
వయససస:50
లస: పప

1256 SAA1148758
పపరర: హరరకకషర దణదద

93-39/95

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ దణదద
ఇసటట ననస:12-870
వయససస:22
లస: పప
93-38/79

1259 SAA1400829
పపరర: వరసవ గకసథద

93-30/942

భసధసవప: నణగగశశరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:13-7-394
వయససస:37
లస: ససస స

Page 45 of 348

1260 SAA1281757
పపరర: మధవ రరణణ కకలమడడ
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93-50/948

భరస : శవకలమమర కకలమడడ
ఇసటట ననస:13-130-632
వయససస:44
లస: ససస స
1263 SAA0432898
పపరర: కటబట నణగలకడమ

93-30/111

93-38/1236

93-33/926

93-38/81

93-34/1005

93-37/1037

95-196/85

తసడడ:డ అహమమద ఖమన
ఇసటట ననస:68-2-93
వయససస:40
లస: పప

1273 SAA1147933
పపరర: అలలఖఖ రగడడర కతస

1276 SAA1192616
పపరర: మమమమబననసర సయద

1279 SAA1390541
పపరర: రవ శసకర రగడడర బతషల

1282 SAA0531848
పపరర: కకటటశశరరరవప ఇమమడడ

93-36/62

1285 SAA0778607
పపరర: రమమష పసయఖల

93-30/112

1288 SQX2171163
పపరర: బబబబ షపక
తసడడ:డ అబబబల ఖమధర
ఇసటట ననస:68-2-93
వయససస:54
లస: పప

1268 SAA1283605
పపరర: అపప రరవప జలలర పలర

93-36/1082

1271 SAA1148568
పపరర: లకడమ హరరత పరరచసరర

93-38/80

1274 SAA1346287
పపరర: వజయ లకడమ గరర

93-30/964

భరస : కమలమకర గరర
ఇసటట ననస:28-14-550
వయససస:34
లస: ససస స
93-36/58

1277 SAA1192582
పపరర: వల సయద

93-36/59

తసడడ:డ మమరరస సయద
ఇసటట ననస:37-95/A/B
వయససస:73
లస: పప
93-37/1038

1280 SAA1390699
పపరర: హహహమవత కకతస

93-37/1039

భరస : రవశసకర రగడడర బతష
స ల
ఇసటట ననస:51/1 FLAT NO 005
వయససస:32
లస: ససస స
93-36/60

1283 SAA0434019
పపరర: జజన భబషర షపక

93-36/61

తసడడ:డ బకరరర
ఇసటట ననస:67-7-323
వయససస:35
లస: పప
93-36/63

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:67-7-410
వయససస:33
లస: పప
95-208/312

93-43/10

భరస : వనసకట నరగశ పరరచసరర
ఇసటట ననస:25-16-304/22
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:67-7-316
వయససస:46
లస: పప

భరస : వజయరరజ
ఇసటట ననస:67-7-334
వయససస:35
లస: ససస స
1287 SQX1001155
పపరర: అససఫ ఖమన ఎసడడ

93-37/1033

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రగడర డ బతష
స ల
ఇసటట ననస:51/1 FLAT NO 005
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హమద మహమమద
ఇసటట ననస:64-6-2391
వయససస:36
లస: పప
1284 SAA0093385
పపరర: శవకలమమరర జజగరరర

1270 SAA1368232
పపరర: పదదమన ననరరసస

1265 SAA1090794
పపరర: లకడమ పడవలర క వలర భననన

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:21-16
వయససస:51
లస: పప

భరస : వల సయద
ఇసటట ననస:37-95A/B
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : నణగరరగడడర మదన
ఇసటట ననస:51/1 FLAT NO 005
వయససస:36
లస: ససస స
1281 SQX1053396
పపరర: అమరరదదబన మహమమద

93-38/1237

తసడడ:డ పపలమరరగడడర కతస
ఇసటట ననస:28-13-378A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అశశక కలమమర పలర పప
ఇసటట ననస:28-15-785
వయససస:23
లస: ససస స
1278 SAA1390616
పపరర: పదణమవత అరరమమలమ

1267 SAA1428051
పపరర: జయలకడమ దసరర సససహదదడ

93-30/943

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలర భననన
ఇసటట ననస:19-11-529,F.NO.405
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:24-21-59
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకయమ
ఇసటట ననస:26-25
వయససస:21
లస: పప
1275 SAA1278878
పపరర: అపరర పలర పప

93-32/59

తసడడ:డ వససదచవ రగడడర సససహదదడ
ఇసటట ననస:21-9-552
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ సడణ
ఇసటట ననస:24-6-301
వయససస:27
లస: పప
1272 SAA1065929
పపరర: శకకరనస కకయమ

1264 SAA0361675
పపరర: శవ బబబబ� దణదద�

1262 SAA1346261
పపరర: సశపన శకజ గరర

తసడడ:డ కమలమకర గరర
ఇసటట ననస:14-128-550
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జవరతనస�
ఇసటట ననస:18-15-704
వయససస:32
లస: పప

తలర : రమణ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:19-40
వయససస:25
లస: ససస స
1269 SAA1418979
పపరర: శవ రరస బబ సడణ

93-43/660

తసడడ:డ పడకరశస తణటటపరరస
ఇసటట ననస:14-15/2
వయససస:68
లస: పప

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:18-14-472
వయససస:39
లస: ససస స
1266 SAA1342294
పపరర: శకవణ ససధఖ రరమసరశమ

1261 SAA1280536
పపరర: వనసకట రరమయఖ తణటటపరరస

1286 SQX1001148
పపరర: అబదణ యసడడ

95-208/311

భరస : అససఫ ఖమన
ఇసటట ననస:68-2-93
వయససస:30
లస: ససస స
95-208/1314

1289 SQX2176485
పపరర: సరతణజ షపక

95-208/1315

భరస : బబబ
ఇసటట ననస:68-2-93
వయససస:48
లస: ససస స
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1290 SQX0897330
పపరర: ససధణన షపక
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95-212/63

తసడడ:డ జలమన షసనక
ఇసటట ననస:68-2-93
వయససస:29
లస: పప
1293 SQX0661066
పపరర: షహహనణ షపక

95-208/410

95-208/1246

95-208/413

95-208/416

95-208/419

95-208/506

95-209/536

తలర : రరజత చరరమమమళర
ఇసటట ననస:101
వయససస:24
లస: ససస స

1303 SQX1428086
పపరర: అఫస డ జ షపక

1306 MLJ2132199
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

1309 MLJ3465010
పపరర: అమమనసలమర బబగ

1312 SQX2075133
పపరర: శబబర షపక

93-31/20

1315 SAA1032580
పపరర: కరమరరజ మమజరజ

95-208/417

1318 SAA1064492
పపరర: తణరక శకనవరస రరవప రరవ

1298 SQX1970730
పపరర: జమల షపక

95-95/1010

1301 MLJ3473014
పపరర: కరరమబననసర షపక

95-208/415

1304 SQX0352419
పపరర: రహసతషలమర షపక

95-208/418

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:68-2-130
వయససస:37
లస: పప
95-208/504

1307 MLJ2134583
పపరర: బబషసద షపక

95-208/505

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:68-2-170
వయససస:43
లస: పప
95-208/507

1310 MLJ2135457
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-208/508

తసడడ:డ దణవపద
ఇసటట ననస:68-2-170
వయససస:88
లస: పప
95-127/816

1313 SAA1389907
పపరర: దచవ రరజ బడడగబ

93-34/1091

తసడడ:డ సరమమఖల బడడగబ
ఇసటట ననస:78/A
వయససస:18
లస: పప
93-31/21

తసడడ:డ అపరపలసరశమ మమజరజ
ఇసటట ననస:81-4-429
వయససస:48
లస: పప
93-30/797

95-208/412

భరస : అమమనసలమర
ఇసటట ననస:68-2-130
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:68-2-173
వయససస:21
లస: పప

భరస : కరమరరజ మమజరజ
ఇసటట ననస:81-4-429
వయససస:42
లస: ససస స
1317 SAA1273192
పపరర: రరజత చరరమమమళర

95-208/414

తసడడ:డ ఇమమసబబగ
ఇసటట ననస:68-2-170
వయససస:53
లస: పప

భరస : మమభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:68-2-170
వయససస:34
లస: ససస స
1314 SAA1032598
పపరర: కరసతమమ మమజరజ

1300 MLJ2137081
పపరర: జబబదణ

1295 SQX0660514
పపరర: ఖమజజవల బబగ

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-130
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:68-2-170
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మదణసరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-170
వయససస:53
లస: పప
1311 SQX2183309
పపరర: ఫరరననణ షపక

94-201/47

తసడడ:డ మహహన షపక
ఇసటట ననస:68-2-130
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:68-2-130
వయససస:41
లస: పప
1308 MLJ2131852
పపరర: అహమద భబషర షపక

1297 NDX2453694
పపరర: మనససర షపక

95-184/870

తసడడ:డ భబషర బబగ
ఇసటట ననస:68-2-129
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:68-2-130
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:68-2-130
వయససస:66
లస: ససస స
1305 SQX0660399
పపరర: ఈసర షపక

95-208/411

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-130
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఈసర
ఇసటట ననస:68-2-130
వయససస:35
లస: ససస స
1302 MLJ2131555
పపరర: జనతబ

1294 SQX1827971
పపరర: మహబమబ బ షపక

1292 SQX2127215
పపరర: జజన బబష షపక

తసడడ:డ యకకబ షపక
ఇసటట ననస:68-2-129
వయససస:43
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:68-2-129
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : అబబబల సతణసర
ఇసటట ననస:68-2-129
వయససస:21
లస: ససస స
1299 SQX0660837
పపరర: నసరన హన షపక

94-184/46

భరస : అబబబల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:68-2-129
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ
ఇసటట ననస:68-2-129
వయససస:36
లస: ససస స
1296 SQX2171080
పపరర: రజయ షపక

1291 NDX2451011
పపరర: రజయమ షపక

1316 SAA1273135
పపరర: కకషర వనణణ చరరమమమళర

93-30/796

తలర : కకషర వనణణ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:101
వయససస:41
లస: ససస స
93-43/11

తసడడ:డ రసగరరరవప రరవ
ఇసటట ననస:101 SANKHA CHAKRA NIVAS
వయససస:44
లస: పప

1319 SAA1273044
పపరర: శకనవరసరరవప చరరమమమళర

93-30/798

తసడడ:డ నరసయఖ చరరమమమళర
ఇసటట ననస:101 SIVA GANGA APPT
వయససస:48
లస: పప
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93-43/615

తసడడ:డ నసదనవనస పసర
ఇసటట ననస:101, E M RESEDENCY
వయససస:54
లస: పప
1323 SAA1380369
పపరర: గసగరఠనమమ వనననపపస

1321 SAA1148741
పపరర: సకజన నణయబడడ

93-39/96

తసడడ:డ నననకటటశశర రరవప నణయబడడ
ఇసటట ననస:102
వయససస:22
లస: ససస స
93-43/678

1322 SAA1118124
పపరర: వనసకట శవ శసకర తతట

93-37/88

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:102-71
వయససస:23
లస: పప

1324 SAA1311067
పపరర: వనసకరయమమ పసదబ దశశటట

93-32/60

1325 SAA1268218
పపరర: పసడయసకర కలశశటట

93-32/664

భరస : కగశవ రగడడర వనననపపస
ఇసటట ననస:102-B, VINAYAKA ENCLAVE
వయససస:44
లస: ససస స

భసధసవప: ససరగశ
ఇసటట ననస:102 TEJASWI TOWERS
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద కలశశటట
ఇసటట ననస:102,SRI HEIGHTS,
వయససస:32
లస: ససస స

1326 SAA1426014
పపరర: ������ ������ ��������

1327 SAA1447861
పపరర: నణగమణణ పడతపత

1328 SAA1194034
పపరర: లల భబసకర గటటటపరటట

93-43/679

తసడడ:డ ��������� ��������
ఇసటట ననస:103
వయససస:60
లస: పప
1329 SAA1193911
పపరర: ఉదయ భబసకర గటటటపరటట

భరస : చనబబలమ సరశమ పడతపత
ఇసటట ననస:103
వయససస:54
లస: ససస స
93-31/776

తసడడ:డ పపనణనరరవప గటటటపరటట
ఇసటట ననస:110
వయససస:40
లస: పప
1332 SAA1294297
పపరర: వనసకట భబసకర వనమమరర

93-43/617

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:112
వయససస:43
లస: పప
1335 SAA1032895
పపరర: మమధవ ఏపపరర

93-31/22

93-32/62

93-32/65

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:40
లస: పప

93-38/1013

1339 SAA0391599
పపరర: తరరమల� దచవరరల�

1342 SAA0432583
పపరర: శకనవరసరరవప గరళళ

93-32/68

1345 SAA0775314
పపరర: రతనస దణరర

93-40/911

1348 SAA1013002
పపరర: నణగ లకడమ దచవరకకసడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:117/119
వయససస:27
లస: ససస స

93-36/1041
1334 SAA1232743
పపరర: వనసకట బల వసశ కకషర మబతణఖల

1337 SAA0557496
పపరర: మహలకడమ సరయ కకచదచరర

93-32/61

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:27
లస: ససస స
93-32/63

1340 AP151030426002
పపరర: ఝమనసలకడమ గసగరశశటట �

93-32/64

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:43
లస: ససస స
93-32/66

1343 SAA0128652
పపరర: కకసడణరగడడర� కకటబపరటట�

93-32/67

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:76
లస: పప
93-32/69

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:57
లస: ససస స
93-32/71

93-43/616

తసడడ:డ అపపరరవప మబతణఖల
ఇసటట ననస:113-7-429
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:31
లస: ససస స
1347 SAA0361808
పపరర: శకనస� దచవళళ�

1336 SAA1322551
పపరర: వననద కలమమర పచల

1331 SAA1294248
పపరర: పడమల దచవ వనమమరర
భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:112
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప � �
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:34
లస: పప
1344 SAA0390294
పపరర: సరశత� పసనసమమడడ�

1333 SAA0806051
పపరర: వనసకట రమణ జసప

93-34/984

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప పచల
ఇసటట ననస:116/3
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:117-8-400
వయససస:30
లస: ససస స
1341 LFX1563956
పపరర: రవ� అలర డడ�

1330 SAA1292598
పపరర: వనసకట కణక నణగ సతఖ
ససమలత వనమమరర
భరస : వనసకట భబసకర వనమమరర
ఇసటట ననస:112
వయససస:36
లస: ససస స

93-30/113

భసధసవప: ఉదయ భబసకర గటటటపరటట
ఇసటట ననస:110
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:112-2-1018
వయససస:45
లస: పప

భరస : సతష ఏపపరర
ఇసటట ననస:115-4-408
వయససస:30
లస: ససస స
1338 SAA0389320
పపరర: దసరర � పస టట
ర రర�

93-43/680

1346 SAA0361196
పపరర: వనసకటరమణయఖ� దచవరరల�

93-32/70

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:117-83
వయససస:40
లస: పప
93-32/72

1349 AP151030423580
పపరర: ససబబబరగడడర తయఖగమర�

93-30/114

తసడడ:డ బససవరగడ�డర
ఇసటట ననస:120-3-205
వయససస:41
లస: పప
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1350 AP151030441376
పపరర: కలమమరర యరకసశశటట �

93-37/89

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:120-7-300
వయససస:52
లస: ససస స
1353 LFX2371177
పపరర: వజయలకడమ సరదదననన�

93-30/115

93-30/117

93-32/75

93-32/76

93-32/74

1360 SAA0531145
పపరర: వరణణ దణసరర

1363 SAA0871922
పపరర: ససనతణ బబయ బబ నణవతష

93-32/79

1366 SAA0871609
పపరర: శరరష కకసడణ

93-37/90

1369 UQO0956664
పపరర: మనస గడచర

93-32/712

1358 SAA1461953
పపరర: వనసకట కకషర అచచ

93-36/1176

1361 SAA1420520
పపరర: భవఖ చదరరకకరర

93-32/714

తసడడ:డ ససబడమణఖస చదరరకకరర
ఇసటట ననస:126-2-83
వయససస:21
లస: ససస స
93-32/77

1364 SAA0843939
పపరర: ఉదయ లకడమ నలక
ర రర

93-32/78

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:126-4-78
వయససస:69
లస: ససస స
93-32/80

భరస : అజయ కలమమర రగడడర కకసడణ
ఇసటట ననస:126-4-320
వయససస:27
లస: ససస స
93-34/1101

1355 SAA1341874
పపరర: రగణబక ఒసటటపపల

తసడడ:డ వరరరఘవపలల అచచ
ఇసటట ననస:124-14-515
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహహసదడ నణయక బబ నణవతష
ఇసటట ననస:126-4-78
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పస శనన
ఇసటట ననస:126-4-78
వయససస:74
లస: పప
1368 UQO0916619
పపరర: రరమ హనసమమన గడచర

1357 SAA1059807
పపరర: నరసససహరరవప కకరకలల

93-36/65

తసడడ:డ కకషర కలమమర అవపల
ఇసటట ననస:120-15-821
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నరగసదడ దణసరర
ఇసటట ననస:125-71
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖనణరరయణ అలదద
ఇసటట ననస:126-3-179
వయససస:33
లస: ససస స
1365 SAA0844036
పపరర: ససబబబరరవప నలక
ర రర

93-30/116

తసడడ:డ కకటయఖ కకరకలల
ఇసటట ననస:123-15-662
వయససస:43
లస: పప

భరస : షడడక�
ఇసటట ననస:125-1-32
వయససస:38
లస: ససస స
1362 SAA0457663
పపరర: నణగ లకడమ అలదద

1354 AP151030426271
పపరర: వనసకరయమమ తతకల�

1352 SAA0638601
పపరర: చకరకల సతఖనణరరయణ

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:120-7-752
వయససస:27
లస: పప

భరస : అసజగననయబలల�
ఇసటట ననస:120-14-559
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమ రగడర డ మదదబరగడడర
ఇసటట ననస:123-5-97
వయససస:24
లస: పప
1359 SAA0334862
పపరర: మమరర� జజలమదద�

93-36/64

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:120-7-752
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:120-8-57
వయససస:47
లస: ససస స
1356 SAA1032465
పపరర: అమరరనథ రగడర డ మదదబరగడడర

1351 SAA0639013
పపరర: చకరకల అమమమజ

1367 SAA1292606
పపరర: వనసకయమమ పససపపలలటట
భరస : వనసకట రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:126-4-430
వయససస:28
లస: ససస స

93-34/1102

1370 SAA0128835
పపరర: రరజగష తణడడకకసడ

93-32/81

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడచర
ఇసటట ననస:126-4-447,G2,DHANALAKSHM
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమ హనసమమన గడచర
ఇసటట ననస:126-4-447,G2,DHANALAKSHM
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మధసససదనరరవప తణడడకకసడ
ఇసటట ననస:126-4-869
వయససస:33
లస: పప

1371 SAA0371237
పపరర: వరలకడమ� లసగసగబసటర �

1372 SAA1271642
పపరర: శమయమజ షపక

1373 SAA1277722
పపరర: ససమసత ఊడచరర

93-37/97

భరస : గగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:126-7-83
వయససస:60
లస: ససస స
1374 SAA1231968
పపరర: చసదడకల తషరక
తసడడ:డ పడకరశ రరవప తషరక
ఇసటట ననస:126-8-904
వయససస:21
లస: ససస స
1377 SAA0457630
పపరర: మలలశశరర రరతషమమకల
భరస : అసజననయబలల రరతషమమకల
ఇసటట ననస:126-268
వయససస:64
లస: ససస స

93-34/989

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:126-7-774
వయససస:19
లస: ససస స
93-34/990

1375 SAA1375252
పపరర: లకమయఖ రరయవరపప

1378 SAA1147867
పపరర: పప ననగసటట తడవనణణ
భరస : వనసకటటశశరరరవప పప ననగసటట
ఇసటట ననస:127-13-378
వయససస:25
లస: ససస స

93-30/817

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఊడచరర
ఇసటట ననస:126-7-823
వయససస:23
లస: పప
93-43/694

భసధసవప: అసకమమ రరయవరపప
ఇసటట ననస:126-149
వయససస:62
లస: పప
93-32/83

93-34/988

1376 SAA0457622
పపరర: రరమ ఠరలసమమమ గబనణకరలమ

93-32/82

భరస : వనసకట రమనయమఖ గబనణకరలమ
ఇసటట ననస:126-228
వయససస:89
లస: ససస స
93-30/124

1379 SAA0457648
పపరర: దదవరఖ పసతసల

93-32/84

తలర : సరమమమ జఖమ పసతసల
ఇసటట ననస:127-354
వయససస:29
లస: ససస స
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93-30/125

తలర : లకడమ BANDI
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:20
లస: ససస స
1383 AP151030438349
పపరర: శకదచవ చటబటల�

1381 SAA0985129
పపరర: మరరయమమ మమరరకపపడడ

భరస : శసకర మమరరకపపడడ
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:35
లస: ససస స
93-37/172

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:40
లస: ససస స

1384 SAA0554097
పపరర: ఇసరడయయల కకదవల

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ చతణసల
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:47
లస: పప
1392 SAA0346205
పపరర: ససరఖనణరరయణ వనలశరరర�

1390 LFX1562792
పపరర: శతకఘబనడడ బసడడ

93-37/181

1393 SAA0941782
పపరర: లకడమ దసరర ససకల

93-37/176

1396 SAA0371336
పపరర: దసరరర భవరన పసరరల

1385 SAA0619189
పపరర: బసడడ మహన వ శవ పడసరద

93-37/174

1388 SAA0343525
పపరర: రరఘవరరవప బసడడ

93-37/177

తసడడ:డ బబలకకషరరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:45
లస: పప
93-37/179

1391 SAA0386110
పపరర: సరసబయఖ� తతకల�

93-37/180

తసడడ:డ వనసకటయఖ తతకల
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:52
లస: పప
93-37/182

తసడడ:డ కరసత రరవప ససకల
ఇసటట ననస:128-1-2
వయససస:25
లస: ససస స
93-37/184

93-37/171

తసడడ:డ శకటటగనసడస
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:65
లస: పప
1395 SAA0678482
పపరర: కనసమరర పపడడ పడశరసత

93-37/173

తసడడ:డ పస తష రరజ మగలచదరర
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:38
లస: పప
93-37/178

1382 SAA0338020
పపరర: శకలకడమ బసడడ

భరస : రరఘవరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:128-1
వయససస:53
లస: ససస స

93-37/175 1387 SAA0993627
1386 SAA0387787
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� పససపపలలటట�
పపరర: లమజర మగలచదరర

1389 LFX2378164
పపరర: శకనవరసరరవప చతణసల

93-37/170

1394 SAA0619114
పపరర: బబలమజ ససకల

93-37/183

తసడడ:డ కరసతణరరవప ససకల
ఇసటట ననస:128-1-2
వయససస:26
లస: పప
93-37/185

1397 SAA0678474
పపరర: కనసమరర పపడడ పరశతణవరరర న

93-37/186

తసడడ:డ ధనససజయరరవప కనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:128-1-4
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప పసరరల
ఇసటట ననస:128-1-4
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ధనససజయ రరవప కనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:128-1-4
వయససస:69
లస: ససస స

1398 LFX1561810
పపరర: భబసకరరరవప పపరరల

93-37/188
1399 SAA0678458
పపరర: కనసమరర పపడడ ధనససజయ
రరవప
తసడడ:డ వర రరఘవపలల కనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:128-1-4
వయససస:77
లస: పప

1400 SAA0619106
పపరర: లకడమ పడసనణన కరటటరర
భరస : నరసససహరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:128-1-7
వయససస:31
లస: ససస స

1402 LFX1566819
పపరర: సతఖవత కరటటరర

1403 AP151030438434
పపరర: శవమమ కరటటరర

93-37/187

తసడడ:డ కకషరరరరవప పసరరల
ఇసటట ననస:128-1-4
వయససస:39
లస: పప
1401 SAA0678391
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కరటటరర

93-37/191

భరస : నరగసదడ కరటటరర
ఇసటట ననస:128-1-7
వయససస:35
లస: ససస స
1404 LFX1566801
పపరర: నరసససహరరవప కరటటరర

భరస : శకనవరసరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:128-1-7
వయససస:40
లస: ససస స
93-37/194

తసడడ:డ రతస యఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:128-1-7
వయససస:34
లస: పప
1407 SAA0619098
పపరర: రతస యఖ కరటటరర
తసడడ:డ అపరపరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:128-1-7
వయససస:59
లస: పప

93-37/192

1405 SAA0346098
పపరర: నరగసదడ కరటటరర

1408 SAA0371278
పపరర: నణగలకడమ అలర డడ
భరస : సతఖనణరరయణ అలర డడ
ఇసటట ననస:128-1-8
వయససస:31
లస: ససస స

93-37/193

భరస : రతస యఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:128-1-7
వయససస:52
లస: ససస స
93-37/195

తసడడ:డ రతస యఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:128-1-7
వయససస:40
లస: పప
93-37/197

93-37/190

1406 SAA0343517
పపరర: శకనవరసరరవప కరటటరర

93-37/196

తసడడ:డ రతస యఖ కరటటరరటట
ఇసటట ననస:128-1-7
వయససస:42
లస: పప
93-37/198

1409 SAA0456822
పపరర: సతఖనణరరయణ అలర డడ

93-37/200

తసడడ:డ పపలమర రరవప అలర డడ
ఇసటట ననస:128-1-8
వయససస:37
లస: పప
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93-37/201

తసడడ:డ ససబబబ రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:128-1-8
వయససస:59
లస: పప
1413 AP151030438278
పపరర: శవపరరశత కనననగసటట

93-37/204

93-37/207

93-37/210

93-37/213

93-37/216

93-37/219

93-37/222

తసడడ:డ గణణష కకకలక
ఇసటట ననస:128-1-17
వయససస:34
లస: పప

1423 SAA0619072
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వననకకట

1426 LFX2393056
పపరర: లకడమనరసమమ రగఖవలర

1429 SAA0371054
పపరర: అసబక కటబట

1432 SAA0971011
పపరర: బబజ కటబట

93-37/225

1435 SAA0371476
పపరర: వజయ లకడమ కలమమరర కకకలక

93-37/214

1438 SAA0346130
పపరర: వషష
ర వరర న కకకలక
తసడడ:డ గణణష కకకలక
ఇసటట ననస:128-1-17
వయససస:35
లస: పప

1418 SAA0343624
పపరర: కకటటశశరరకవప కనననగసటట

93-37/209

1421 SAA0619080
పపరర: శవ పరరశత వననకకట

93-37/212

1424 SAA0293746
పపరర: రరమకకషర వననకకట

93-37/215

తసడడ:డ దసరరరరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-11
వయససస:34
లస: పప
93-37/217

1427 LFX2377182
పపరర: నరసససహరరవప రగఖపలర

93-37/218

తసడడ:డ అపపయఖ రగఖపలర
ఇసటట ననస:128-1-12
వయససస:70
లస: పప
93-37/220

1430 SAA0384941
పపరర: కరరరసక కటబట

93-37/221

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కటట
ఇసటట ననస:128-1-16
వయససస:29
లస: పప
93-37/223

1433 SAA0740945
పపరర: కకటటశశర రరవప కటబట

93-37/224

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటట
ఇసటట ననస:128-1-16
వయససస:58
లస: పప
93-37/226

భరస : ఆదదవషష
ర వరర న కకకలక
ఇసటట ననస:128-1-17
వయససస:32
లస: ససస స
93-37/228

93-37/206

భరస : వనసకటటశశరరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-11
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కటబట
ఇసటట ననస:128-1-16
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకరరమబ ఆసజననయబలల కకకలక
ఇసటట ననస:128-1-17
వయససస:25
లస: ససస స
1437 SAA0342493
పపరర: ఆసజననయసరశమ కకకలక

93-37/211

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కటట
ఇసటట ననస:128-1-16
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కటట
ఇసటట ననస:128-1-16
వయససస:32
లస: పప
1434 SAA0805418
పపరర: ఇసదడజ కకకలక

1420 SAA0678409
పపరర: వజయలకడమ వననకకట

1415 AP151030438137
పపరర: నణగమణణ వననకకట

తసడడ:డ కకషరరరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:128-1-9
వయససస:42
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప రగఖపలర
ఇసటట ననస:128-1-12
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనణనరరయణ పససడణఖల
ఇసటట ననస:128-1-13
వయససస:58
లస: ససస స
1431 SAA0551184
పపరర: బబజ కటట

93-37/208

తసడడ:డ దసరరర రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-11
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శశషరరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-11
వయససస:52
లస: పప
1428 SAA0554006
పపరర: ధనలకడమ పససడణఖల

1417 SAA0386318
పపరర: నరగష మటటట పలర

93-37/203

భరస : ఆదదనణరరయణ వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-9
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-11
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-11
వయససస:47
లస: ససస స
1425 SAA0343590
పపరర: దసరరరరరవప వననకకట

93-37/205

తసడడ:డ సరసబయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:128-1-9
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భమషయఖ వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-9
వయససస:62
లస: పప
1422 AP151030438125
పపరర: కకషరకలమమరర వననకకట

1414 AP151030438030
పపరర: లకడమ కనణఖమలలర శశరర వననకకట

1412 SAA0531236
పపరర: నణగవనసకట సరశత వననకకట

తలర : లకడమ వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-9
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నణగగశశరరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-9
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:128-1-9
వయససస:23
లస: పప
1419 SAA0346148
పపరర: ఆదదనణరరయణ వననకకట

93-37/202

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-9
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:128-1-9
వయససస:40
లస: ససస స
1416 SAA1033661
పపరర: హహ తడ కనననగసటట

1411 SAA0941568
పపరర: వనసకట లత వననకకట

1436 AP151030438249
పపరర: శవనణగగసదడస కకకలక

93-37/227

భరస : గణణష కకకలక
ఇసటట ననస:128-1-17
వయససస:58
లస: ససస స
93-37/229

1439 SAA0371179
పపరర: ససజజత కకకలక

93-37/230

భరస : మలర కరరరనన రరవప కకకలక
ఇసటట ననస:128-1-18
వయససస:30
లస: ససస స
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1440 AP151030438689
పపరర: చననమమమయ కకకలక

93-37/231

భరస : వనసకటటశశరరర కకకలక
ఇసటట ననస:128-1-18
వయససస:48
లస: ససస స
1443 LFX2377463
పపరర: పరమబలల కకకలక

93-37/234

93-37/237

93-37/240

93-37/243

93-37/246

93-37/249

93-37/252

1453 SAA0370981
పపరర: ఫరతమమ షపక

1456 SAA1033703
పపరర: భబజ షపక

1459 LFX2378313
పపరర: వరరసజననయబలల గబణకరల

1462 SAA0347781
పపరర: ససరఖబడహమస గబణకరల

93-37/255

1465 SAA0370759
పపరర: జజఖత గబనకరల

93-37/244

1468 SAA0456780
పపరర: ససరగష బబబబ గబనణకరలమ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబనణకరలమ
ఇసటట ననస:128-1-21
వయససస:43
లస: పప

1448 SAA0386201
పపరర: జయమకరసత గబనకరల

93-37/239

1451 SAA0337626
పపరర: నణగగశశరర ఏటటకకరర

93-37/242

1454 LFX2393205
పపరర: కకషరకలమమరర గబణకరల

93-37/245

భరస : ససరఖబడహమస గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:52
లస: ససస స
93-37/247

1457 SAA1033687
పపరర: వనసకటటశ పలర పప

93-37/248

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:27
లస: పప
93-37/250

1460 SAA0387837
పపరర: చనన బకరరర షపక

93-37/251

తసడడ:డ చనన బకరరర షపక
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:48
లస: పప
93-37/253

1463 SAA0343574
పపరర: రరమమరరవప పరడడససటట �

93-37/254

తసడడ:డ ససబబయఖ పరడడశశటట
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:67
లస: పప
93-37/256

భరస : ససరగశబబబబ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-21
వయససస:38
లస: ససస స
93-37/258

93-37/236

భరస : వజయ భబసకర ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర మమరగకడడర
ఇసటట ననస:128-1-21
వయససస:29
లస: ససస స
1467 SAA0386425
పపరర: వజయ శకనవరసరరవప
పపలలగమమటట
తసడడ:డ గగవసదస పపలలగబమటట
ఇసటట ననస:128-1-21
వయససస:35
లస: పప

93-37/241

తసడడ:డ ససరఖబడహమస గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ కలసదచటట
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:52
లస: పప
1464 SAA1040153
పపరర: భవరన మమరగకడర డ

1450 LFX2377901
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వననకకట

1445 SAA0094268
పపరర: రరజఖలకడమ కటటట పలర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-19
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:33
లస: పప
1461 SAA0387639
పపరర: సరసబయఖ కలసదచటట

93-37/238

భరస : మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కలసదచటట
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:88
లస: ససస స
1458 SAA0343640
పపరర: వజయ భబసకర ఏటటకలరర

1447 SAA0805392
పపరర: యమగరనకరసత గనకఅలమ

93-37/233

భరస : దణసస కటటట పలర
ఇసటట ననస:128-1-19
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-19
వయససస:40
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల � గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-20
వయససస:34
లస: ససస స
1455 SAA0553990
పపరర: కకటమమ కలసదచటట

93-37/235

తలర : కకటటశశరమమ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-19
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస కటటట పలర
ఇసటట ననస:128-1-19
వయససస:40
లస: పప
1452 LFX2393189
పపరర: లకడమ పరరశత గబణకరల

1444 SAA0554022
పపరర: ఉమమ మహహశశరర వననకకట

1442 LFX1565365
పపరర: మలర ఖమరరననరరవప కకకలక

తసడడ:డ పరమబలల కకకలక
ఇసటట ననస:128-1-18
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-19
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-19
వయససస:47
లస: ససస స
1449 SAA0551150
పపరర: దణసస కటటట పలర

93-37/232

భరస : పరమబలల కకకలక
ఇసటట ననస:128-1-18
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకకలక
ఇసటట ననస:128-1-18
వయససస:52
లస: పప
1446 AP151030438412
పపరర: కకటటశశరర గబణకరల

1441 SAA0346981
పపరర: లకడమ కకకలక

1466 SAA0387795
పపరర: ఆనసద పసళళళరర

93-37/257

తలర : రరజగశశరర పసళళళరర
ఇసటట ననస:128-1-21
వయససస:30
లస: పప
93-37/259

1469 SAA0984865
పపరర: శకనవరస రగడర డ మమరగకడడర

93-37/260

తసడడ:డ వనసకరటరరమ రగడర డ మరరడడర
ఇసటట ననస:128-1-21
వయససస:58
లస: పప
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93-30/126

తలర : లకడమ బబ డడ
ఇసటట ననస:128/1/22
వయససస:20
లస: ససస స
1473 SAA0856908
పపరర: లకడమ బబ డడ

93-37/263

93-37/266

93-37/269

93-37/272

93-37/275

93-37/278

93-37/281

భరస : అరరనన తతట
ఇసటట ననస:128-1-31
వయససస:42
లస: ససస స

1483 AP151030438166
పపరర: పదణమవత తతట

1486 LFX2377620
పపరర: శకనస తతట

1489 AP151030438418
పపరర: ఉమమమహహశశరర వననకకట

1492 AP151030438102
పపరర: పదణమవత తతట

93-37/284

1495 SAA0732710
పపరర: శకనవరస రరవప తరరవదసల

93-37/273

1498 SAA0371674
పపరర: మహలకడమ� గసధస�
భరస : కకషరయఖ�
ఇసటట ననస:128-1-31
వయససస:46
లస: ససస స

1478 AP151030438483
పపరర: బబలలర మమ గబణకరల

93-37/268

1481 SAA0384792
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గబణకరల

93-37/271

1484 SAA0384818
పపరర: అశశక తతట

93-37/274

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:128-1-25
వయససస:30
లస: పప
93-37/276

1487 SAA0941642
పపరర: శక పపజత వనణనకకట

93-37/277

తసడడ:డ ఆసజననయ బబబబ వనణనకకట
ఇసటట ననస:128-1-26
వయససస:25
లస: ససస స
93-37/279

1490 SAA1033737
పపరర: పవన కలమమర వనణనకకట

93-37/280

తసడడ:డ ఆసజననయ బబబబ వనణనకకట
ఇసటట ననస:128-1-26
వయససస:23
లస: పప
93-37/282

1493 AP151030438687
పపరర: ససబబబలల తతట

93-37/283

భరస : సతఖస తతట
ఇసటట ననస:128-1-29
వయససస:82
లస: ససస స
93-37/285

తసడడ:డ శక హరర రరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:128-1-29
వయససస:52
లస: పప
93-37/287

93-37/265

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-24
వయససస:30
లస: పప

భరస : రతయఖ తతట
ఇసటట ననస:128-1-29
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ తతట
ఇసటట ననస:128-1-29
వయససస:28
లస: పప
1497 AP151030438126
పపరర: భబరత తతట

93-37/270

భరస : ఆసజననయబబబబ వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-26
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయ వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-26
వయససస:50
లస: పప
1494 SAA0532606
పపరర: ససరగష బబబబ తతట

1480 SAA0338061
పపరర: లకడమ గబణకరల

1475 SAA1033695
పపరర: వజయమమమ అననలదణసస

భరస : ససబబబరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-23
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస తతట
ఇసటట ననస:128-1-25
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకధర బబబబ పత
ఇసటట ననస:128-1-26
వయససస:43
లస: ససస స
1491 SAA0343582
పపరర: ఆసజననయబబబబ వననకకట

93-37/267

భరస : శకనస తతట
ఇసటట ననస:128-1-25
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:128-1-25
వయససస:33
లస: పప
1488 SAA0619064
పపరర: పత లకడమ శరరదణ

1477 SAA0387860
పపరర: మలర కరరరనన రరవప గబనకరల

93-37/262

భరస : యమకకబబ అననలదణసస
ఇసటట ననస:128-1-22
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-24
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-24
వయససస:35
లస: పప
1485 SAA0342246
పపరర: లకడమనణరరయణ తతట

93-37/264

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-22
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవశసకర గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-24
వయససస:29
లస: ససస స
1482 LFX2377539
పపరర: శసకర గబణకరల

1474 SAA0805475
పపరర: పడసనన రమమదచవ గబనకల

1472 SAA0856957
పపరర: రరనణ రరణణ బబ డడ

తసడడ:డ చరసజవ చదసబరరశశరరడడ బబ డడ
ఇసటట ననస:128-1-22
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర ఖరరనన రరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-22
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-22
వయససస:62
లస: ససస స
1479 SAA0371138
పపరర: లలమవత గబనకరల

93-37/261

తసడడ:డ యమకకబబ అననలదణసస
ఇసటట ననస:128-1-22
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చరసజవ చదసబరరశశరరడడ బబ డడ
ఇసటట ననస:128-1-22
వయససస:38
లస: ససస స
1476 SAA0371153
పపరర: బబలమ మహహశశరమమ గబనకరల

1471 SAA0941725
పపరర: చసదడలల అననలదణసస

1496 LFX2377752
పపరర: రతస యఖ తతట

93-37/286

తసడడ:డ సతఖస తతట
ఇసటట ననస:128-1-29
వయససస:55
లస: పప
93-37/288

1499 SAA0293720
పపరర: అరరనన తతట

93-37/289

తసడడ:డ సతఖస తతట
ఇసటట ననస:128-1-31
వయససస:46
లస: పప
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93-37/290

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-1-31
వయససస:50
లస: పప
1503 SAA0531269
పపరర: వనసకట రమన ఇసటటరర

93-37/293

93-37/296

93-37/299

93-37/302

93-35/1016

93-35/1019

93-33/713

భరస : వనసకట రరవప దణసరర
ఇసటట ననస:128-1-44
వయససస:47
లస: ససస స

1513 SAA0386862
పపరర: లకడమనణరరయణ వననకకట

1516 LFX1563618
పపరర: చటటటమమ� వరర పరటట�

1519 SAA0345595
పపరర: ససబబబరరవప� వరర పరటట�

1522 SAA0396655
పపరర: అసజమమ� ఆడపర�

93-37/306

1525 SAA0985087
పపరర: పదణమవత దసనణపల

93-37/303

1528 SAA1019653
పపరర: బకపత దససపల
భరస : సరసబయఖ దససపల
ఇసటట ననస:128-1-44
వయససస:63
లస: ససస స

1508 LFX1562941
పపరర: భమలకడమ పపల

93-37/298

1511 SAA0370924
పపరర: పరడణణశశరర వననకకట

93-37/301

1514 SAA1349760
పపరర: పదమజ వననకకట

93-37/1020

భరస : బబల కకషర వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-37
వయససస:19
లస: ససస స
93-35/1017

1517 AP151030438629
పపరర: అననపపరర బబ లర పలర �

93-35/1018

భరస : చనకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-1-38
వయససస:52
లస: ససస స
93-35/1020

1520 SAA0345587
పపరర: చనకకటటశశరరరవప బబ లర పలర �

93-35/1021

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-1-38
వయససస:59
లస: పప
93-33/714

1523 SAA0370635
పపరర: మమరస మమ బబ లర పలర

93-37/305

భరస : సస మయఖ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:128-1-42
వయససస:35
లస: ససస స
93-37/307

భరస : ససబడమణఖఎస దసన పరల
ఇసటట ననస:128-1-44
వయససస:43
లస: ససస స
93-37/309

93-37/295

భరస : లకడమనణరరయణ వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-37
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ భమలకడమ�
ఇసటట ననస:128-1-42
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఉమమ పడకరశ దసమపరల
ఇసటట ననస:128-1-44
వయససస:28
లస: ససస స
1527 SAA1023597
పపరర: శరఖమల దణసరర

93-37/300

తసడడ:డ మబకకసటట�
ఇసటట ననస:128-1-38
వయససస:55
లస: పప

భరస : చసదస
ఇసటట ననస:128-1-42
వయససస:25
లస: ససస స
1524 SAA0619213
పపరర: నసదదన దసమపరల

1510 LFX2378644
పపరర: శకనవరసరరవప పపల

1505 SAA0975062
పపరర: నణగ ససభబష మటటరర

భరస : శకనవరసరరవప PULI
ఇసటట ననస:128-1-36
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:128-1-38
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-1-38
వయససస:37
లస: పప
1521 SAA0775512
పపరర: శక లలఖమ ఈటట

93-37/297

తసడడ:డ బబలకకటయఖ వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-37
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశ
ఇసటట ననస:128-1-38
వయససస:33
లస: ససస స
1518 LFX1565068
పపరర: నణగరరరనన� �

1507 SAA0532648
పపరర: అపరపరరవప ఇసటటరర

93-37/292

తలర : పదమజ మటటరర
ఇసటట ననస:128-1-34
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పపల
ఇసటట ననస:128-1-36
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లకడమనణరరయణ వననకకట
ఇసటట ననస:128-1-37
వయససస:29
లస: పప
1515 SAA0845299
పపరర: పదణమవత బబరద గబసట

93-37/294

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:128-1-34
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పపల
ఇసటట ననస:128-1-36
వయససస:41
లస: పప
1512 SAA0385013
పపరర: బబలకకషర వననకకట

1504 SAA0515684
పపరర: రరమససత ఇసటటరర

1502 LFX2378388
పపరర: పసదబవనసకయఖ అలర డడ

తసడడ:డ పసదబబబబయ అలర డడ
ఇసటట ననస:128-1-32
వయససస:60
లస: పప

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:128-1-34
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:128-1-34
వయససస:38
లస: పప
1509 LFX2378685
పపరర: శవశసకర పపల

93-37/291

భరస : పసదబవనసకయఖ అలర డడ
ఇసటట ననస:128-1-32
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:128-1-34
వయససస:35
లస: ససస స
1506 SAA0532630
పపరర: శకకరసత ఇసటటరర

1501 AP151030438525
పపరర: అచచమమ అలర డడ

1526 SAA0619205
పపరర: బబజన దసమపరల

93-37/308

భరస : శకనవరస రరవప దసమపరల
ఇసటట ననస:128-1-44
వయససస:46
లస: ససస స
93-37/310

1529 SAA1023605
పపరర: శకకరసత దణసరర

93-37/311

తసడడ:డ వనసకట రరవప దణసరర
ఇసటట ననస:128-1-44
వయససస:26
లస: పప
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1530 SAA1023589
పపరర: ససతతష కలమమర దససపల

93-37/312

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దససపల
ఇసటట ననస:128-1-44
వయససస:28
లస: పప
1533 SAA0338186
పపరర: ధనలకడమ తతట

93-37/315

93-37/318

93-37/321

93-37/324

93-37/327

93-37/330

93-37/333

భరస : శకనవరసస తణడచపలర
ఇసటట ననస:128-1-57
వయససస:31
లస: ససస స

1543 SAA0370916
పపరర: బబ డడ వనసకట రమణమమ బబ డడ

93-37/336

93-37/325

1538 LFX2378321
పపరర: గగపరలరరవప గబణకరల

93-37/320

1541 SAA0897944
పపరర: బ చసదదక
డ రరణణ

93-37/323

1544 SAA0388769
పపరర: శరఖమ ససధదర కలమమర బబ డడ

93-37/328 1547 SAA0678508
1546 SAA0385427
పపరర: కకషర శవ వరసస దచవ రరవప బబ డడ
పపరర: నణగజజఖత యసడడపరటట

1549 AP151030438108
పపరర: రరజగశశరర గబణకరల

1552 LFX2379287
పపరర: పసదపరమబలల యసడడపరటట

1555 LFX2378255
పపరర: వనసకటశవరరమకకషర తతట

1558 LFX2393320
పపరర: రతనమమల తణడచపలర
భరస : వనసకటటశశరరరవప తణడచపలర
ఇసటట ననస:128-1-57
వయససస:58
లస: ససస స

93-37/326

తసడడ:డ కకషర శవ వరసస దచవ రరవప బబ డడ
ఇసటట ననస:128-1-52
వయససస:29
లస: పప
93-37/329

తసడడ:డ పరమబలల యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-1-53
వయససస:28
లస: ససస స
93-37/331

1550 SAA0678524
పపరర: శరఖమ కలమమర యమసడడపరటట

93-37/332

తసడడ:డ పరమబలల యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-1-53
వయససస:29
లస: పప
93-37/334

1553 SAA0370726
పపరర: రరధణరరణణ తతట

93-37/335

భరస : వనసకటశవరరమకకషర తతట
ఇసటట ననస:128-1-54
వయససస:31
లస: ససస స
93-37/337

తసడడ:డ వరభదడరరవప తతట
ఇసటట ననస:128-1-54
వయససస:43
లస: పప
93-37/338

93-37/317

తసడడ:డ బ కకషర శవ వరసస దచవర రరవప
ఇసటట ననస:128-1-52
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరయబడడ యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-1-53
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరభధడరరవప తతట
ఇసటట ననస:128-1-54
వయససస:62
లస: ససస స
1557 SAA0984931
పపరర: వజయ లకడమ తణడచపలర

93-37/322

భరస : శవయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-53
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-53
వయససస:40
లస: పప
1554 AP151030438359
పపరర: ధనలకడమ తతట

1540 SAA0386219
పపరర: శకనస గబనకరల

1535 SAA0337634
పపరర: హహమ బసదస గబణకరల

తసడడ:డ నణగయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-50
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ బబ డడ
ఇసటట ననస:128-1-52
వయససస:55
లస: పప

భరస : పరమబలల యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-1-53
వయససస:44
లస: ససస స
1551 LFX2377547
పపరర: కకటటశశరరరవప గబణకరల

93-37/319

భరస : కకషర శవ వరసస దచవ రరవప బబ డడ
ఇసటట ననస:128-1-52
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పససపపలలటట అపరప రరవప
ఇసటట ననస:128-1-52
వయససస:40
లస: పప
1548 AP151030438394
పపరర: శవకలమమరర యసడడపరటట

1537 SAA0343749
పపరర: రమమష గబనకరల

93-37/314

భరస : రమమశ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-50
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-51
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:128-1-52
వయససస:36
లస: ససస స
1545 SAA0895526
పపరర: పససపపలలటట వనసకటటశశర రరవప

93-37/316

తసడడ:డ గగపరలరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-50
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనస గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-51
వయససస:32
లస: ససస స
1542 SAA0872995
పపరర: వససత పససపపలలటట

1534 SAA0343756
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

1532 SAA0386540
పపరర: అకలల పదణమవత�

భరస : మసరసనరరవప�
ఇసటట ననస:128-1-45
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ తతట
ఇసటట ననస:128-1-48
వయససస:51
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-50
వయససస:51
లస: ససస స
1539 SAA0678540
పపరర: శశశలజ గబణకరల

93-37/313

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దససపల
ఇసటట ననస:128-1-44
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:128-1-48
వయససస:43
లస: ససస స
1536 AP151030438825
పపరర: అపపమమ గబణకరల

1531 SAA1019661
పపరర: ఉమ పడకరశ దససపల

1556 SAA1284447
పపరర: మమనక అసగజజల

93-40/849

తసడడ:డ రరఘవ అసగజజల
ఇసటట ననస:128-1-55
వయససస:18
లస: ససస స
93-37/339

1559 LFX2379311
పపరర: శకనవరస తణడచపలర

93-37/340

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తణడచపలర
ఇసటట ననస:128-1-57
వయససస:38
లస: పప
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1560 LFX2379279
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తణడచపలర

93-37/341

తసడడ:డ నణరరయణ తణడచపలర
ఇసటట ననస:128-1-57
వయససస:63
లస: పప
1563 SAA1006148
పపరర: మరరయమమ మగరచరర

93-37/344

93-37/347

93-37/350

93-37/353

93-37/356

93-37/359

93-30/128

తసడడ:డ శకనవరస గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-65
వయససస:31
లస: పప

1573 AP151030438325
పపరర: నరసమమ గబణకరల

1576 SAA0384628
పపరర: పడకరష మమనగరల

1579 AP151030438695
పపరర: మసరసనమమ గబణకరల

1582 SAA0619163
పపరర: కనకదసరర గబణకరల

93-37/364

1585 SAA0338145
పపరర: రరజఖలకడమ� బసడడ�

93-37/354

1588 SAA0343657
పపరర: హరరకకషర పరరమశశటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప పరరమశశటట
ఇసటట ననస:128-1-65
వయససస:34
లస: పప

1568 LFX2377018
పపరర: పడసరదస చదరర

93-37/349

1571 SAA0338178
పపరర: పడభబవత పససపపలలటట

93-37/352

1574 SAA0922022
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యసడడపరటట

93-37/355

తసడడ:డ పరమబలల యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-1-61
వయససస:24
లస: పప
93-37/357

1577 SAA0293795
పపరర: ససబబబరరయబడడ యసడడపరటట

93-37/358

తసడడ:డ ఆదదయఖ యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-1-62
వయససస:87
లస: పప
93-37/360

1580 SAA1033653
పపరర: నణగ సరయ గబనణకలమ

93-37/361

తలర : మహ లకడమ గబనణకలమ
ఇసటట ననస:128-1-63
వయససస:23
లస: పప
93-37/362

1583 SAA0619155
పపరర: బబలయమఖ గబణకరల

93-37/363

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-64
వయససస:42
లస: పప
93-37/365

భరస : శతషడఘబనడడ� బసడడ
ఇసటట ననస:128-1-65
వయససస:45
లస: ససస స
93-37/367

93-37/346

భరస : అసకరరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:128-1-61
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబలయమఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-64
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హరరకకషర పరరమశశటట
ఇసటట ననస:128-1-65
వయససస:32
లస: ససస స
1587 SAA0532622
పపరర: మణణకసఠ గబనకరల

93-37/351

భరస : శకనస గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-63
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమయఖ GUNAKALA
ఇసటట ననస:128-1-64
వయససస:19
లస: ససస స
1584 SAA0130294
పపరర: రమఖకకషర పరరమశశటట

1570 SAA1060888
పపరర: మలలర శశరర యసడడపరటట

1565 LFX2393015
పపరర: నణగజజఖత చదరర

తసడడ:డ చదననయఖ చదరర
ఇసటట ననస:128-1-60
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల మబనగరల
ఇసటట ననస:128-1-61
వయససస:60
లస: పప

భరస : అమరలసగగశశరరరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-63
వయససస:40
లస: ససస స
1581 SAA1148014
పపరర: కకషరవనణణ గబణకరలల

93-37/348

భరస : రరమబలల గబణకరల
ఇసటట ననస:128-1-61
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-1-61
వయససస:43
లస: పప
1578 LFX1560432
పపరర: మహలకడమ గబణకరల

1567 SAA1006189
పపరర: మహన కలమమర మగరలచరర

93-37/343

భరస : పడసరద చదరర
ఇసటట ననస:128-1-60
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమబలల యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-1-61
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పరమబలల యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-1-61
వయససస:41
లస: ససస స
1575 LFX2377810
పపరర: పరమబలల యసడడపరటట

93-37/345

తసడడ:డ పస తషరరజ మగరలచరర
ఇసటట ననస:128-1-60
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖస తతట
ఇసటట ననస:128-1-60
వయససస:74
లస: పప
1572 AP151030438492
పపరర: శవమమ యసడడపరటట

1564 SAA0993650
పపరర: మరరయమమ మగలచరర

1562 SAA1006171
పపరర: రతన కలమమరర మగరలచరర

భరస : మహన కలమమర మగరలచరర
ఇసటట ననస:128-1-60
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లమజర మగలచదరర
ఇసటట ననస:128-1-60
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ పస తషరరజ మగలచదరర
ఇసటట ననస:128-1-60
వయససస:38
లస: పప
1569 SAA1033612
పపరర: హరర పడసరద రరవప తతట

93-37/342

భరస : మహన కలమమర మగలచదరర
ఇసటట ననస:128-1-60
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లమజర మగరచరర
ఇసటట ననస:128-1-60
వయససస:33
లస: ససస స
1566 SAA0993668
పపరర: మహన కలమమర మగలచదరర

1561 SAA0993643
పపరర: రతనకలమమరర మగలచదరర

1586 AP151030438111
పపరర: వనసకటనరసమమ పరరమశశటట

93-37/366

భరస : ససబబబరరవప పరరమశశటట
ఇసటట ననస:128-1-65
వయససస:50
లస: ససస స
93-37/368

1589 SAA0130450
పపరర: నణగమలలర శశరర ఇమడణబతష
స న

93-37/369

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప ఇమమమడబతత
స న
ఇసటట ననస:128-1-66
వయససస:32
లస: ససస స
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1590 SAA0885782
పపరర: గగరరరవకకటరరయమ పసనసమరరస

93-37/370

భరస : జగనణనథరరవప బమరరఢడరసట
ఇసటట ననస:128-1-66
వయససస:56
లస: ససస స
1593 SAA0335414
పపరర: లత బబ డపరటట

93-33/715

భరస : రవ
ఇసటట ననస:128-1-80
వయససస:45
లస: ససస స
1596 SAA0341644
పపరర: నరగష కలమమర బబ డపరటట

93-33/718

93-37/373

93-33/721

93-31/25

93-33/722

93-33/725

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:128-2-71
వయససస:33
లస: పప

93-37/374

1603 SAA1028316
పపరర: రమమ దచవ మమరగళళ

1606 SAA0920182
పపరర: బబడమమ స రరమమగరన

1609 AP151030429160
పపరర: మలలర శశరర కసతచటట

1612 SAA0335448
పపరర: ఏససమరరయమమ బబ డపరటట

93-33/728

1615 SAA0335430
పపరర: వజయకకమమరర తలతతటట

93-31/23

1618 LFX2377976
పపరర: ఆదదనణరరయణ బబ డపరటట
తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:128-2-71
వయససస:42
లస: పప

1598 SAA0341628
పపరర: రవ బబ డడపరటట

93-33/720

1601 SAA0343533
పపరర: కరసతణరరవప ససకల

93-37/375

1604 SAA0920190
పపరర: రమణ రరమమగరన

93-31/24

భరస : బబడమమ స రరమమగరన
ఇసటట ననస:128-2-50
వయససస:40
లస: ససస స
93-31/26

1607 SAA1032978
పపరర: గరతమ కకటబరర

93-31/27

భరస : మధస కకటబరర
ఇసటట ననస:128-2-66
వయససస:24
లస: ససస స
93-33/723

1610 SAA0776627
పపరర: ససజవ కసతచటట

93-33/724

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:128-2-69
వయససస:28
లస: పప
93-33/726

1613 SAA0341693
పపరర: పసదమహనరరవప బబ డపరటట

93-33/727

తసడడ:డ నణగభమషణస
ఇసటట ననస:128-2-70
వయససస:51
లస: పప
93-33/729

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:128-2-71
వయససస:40
లస: ససస స
93-33/731

93-33/717

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససకల
ఇసటట ననస:128-2
వయససస:46
లస: పప

భరస : పసద మహనరరవప
ఇసటట ననస:128-2-70
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఆదదనణరరయణ
ఇసటట ననస:128-2-71
వయససస:37
లస: ససస స
1617 LFX1561513
పపరర: కకషస ర బబ డపరటట

1600 SAA0338038
పపరర: శకదచవ ససకల

1595 SAA0456731
పపరర: కలమఖన కలమమర బబ డపరటట

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:128-1-80
వయససస:50
లస: పప

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:128-2-69
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:128-2-69
వయససస:52
లస: పప
1614 LFX1561356
పపరర: వమల బబ డపరటట

93-33/719

తసడడ:డ ససబబయఖ రరమమగరన
ఇసటట ననస:128-2-50
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససజవ కస తచ టట
ఇసటట ననస:128-2-69
వయససస:25
లస: ససస స
1611 SAA0420133
పపరర: జయపరల కసతచటట

1597 SAA0078501
పపరర: ససరగష కలమమర� బబ డపరటట�

93-33/863

తసడడ:డ రవ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-1-80
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమ కకషర మమరరస మమరగళళ
ఇసటట ననస:128-2-49
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబడమమ స రరమమగరన
ఇసటట ననస:128-2-50
వయససస:25
లస: పప
1608 SAA1060151
పపరర: దచవ రరణణ కస తచ టట

93-33/716

భరస : కరసతణరరవప ససకల
ఇసటట ననస:128-2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-2-27
వయససస:56
లస: పప
1605 SAA0920208
పపరర: గగపస రరమమగరన

1594 AP151030429535
పపరర: చనవరమమ కకపపపల�

1592 SAA1262021
పపరర: అనసష అసగజజల

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:128-1-67,BOSU BOMMA CENT
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ�
ఇసటట ననస:128-1-80
వయససస:32
లస: పప

భరస : కనకరరజ యమమరరస
ఇసటట ననస:128-2
వయససస:33
లస: ససస స
1602 SAA0341891
పపరర: సరసబశవరరవప గబసటట

93-37/371

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:128-1-80
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-1-80
వయససస:33
లస: పప
1599 SAA0371518
పపరర: వజయకలమమరర యమమరరస

1591 SAA0294025
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప
ఇమమడబతష
స న
తసడడ:డ ససబబబరరవప ఇమమమడబతత
స న
ఇసటట ననస:128-1-66
వయససస:42
లస: పప

1616 AP151030429338
పపరర: రగజజనమమ బబ డపరటట�

93-33/730

భరస : భకకలల�
ఇసటట ననస:128-2-71
వయససస:57
లస: ససస స
93-33/732

1619 LFX2377208
పపరర: రరజ తలతతటట�

93-33/733

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-71
వయససస:44
లస: పప
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పపరర: భకకలల బబ డపరటట
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93-33/734

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:128-2-71
వయససస:65
లస: పప
1623 AP151030429695
పపరర: ససజజత బబ డపరటట�

93-33/737

93-33/740

93-33/743

93-33/746

93-33/749

93-30/129

93-33/754

తసడడ:డ దణనయయలల
ఇసటట ననస:128-2-81
వయససస:24
లస: పప

1633 AP151030429015
పపరర: దయమమ తణడడగరరర�

1636 LFX2378925
పపరర: పసదలమజరర తణడడగరరర�

1639 SAA0776601
పపరర: వజయవరమ బజజన

1642 LFX1564889
పపరర: నణగభమషణస బజజన

93-33/758

1645 SAA1060425
పపరర: మమధవ లతణ బబ డ పర టట

93-33/747

1648 SAA0341602
పపరర: కకరణ కలమమర బబ డపరటట
తసడడ:డ దణనయయలల
ఇసటట ననస:128-2-81
వయససస:30
లస: పప

1628 LFX2378636
పపరర: శవయఖ బబ డపరటట�

93-33/742

1631 SAA0405761
పపరర: లమవణఖ తణడడగరరర

93-33/745

1634 SAA0420158
పపరర: జజరరన కకడడరగకక

93-33/748

తలర : దయమమ
ఇసటట ననస:128-2-76
వయససస:30
లస: పప
93-33/750

1637 SAA0732546
పపరర: నణగ భవరన కకపపపల

93-33/751

తసడడ:డ అసకమమ రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:128-2-77
వయససస:27
లస: ససస స
93-33/752

1640 SAA0336511
పపరర: రరణణ బరరజజ

93-33/753

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:128-2-78
వయససస:32
లస: ససస స
93-33/755

1643 SAA0130823
పపరర: శరసతణకలమమరర ననలపరటట

93-33/757

భరస : నణగభమషణస
ఇసటట ననస:128-2-79
వయససస:46
లస: ససస స
93-33/759

తసడడ:డ డచనయల బబ డ పర టట
ఇసటట ననస:128-2-81
వయససస:21
లస: ససస స
93-33/761

93-33/739

తలర : పసదలమజరర
ఇసటట ననస:128-2-76
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:128-2-78
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:128-2-79
వయససస:39
లస: పప
1647 SAA0776528
పపరర: అనల బబ డపరటట

93-33/744

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:128-2-78
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:128-2-78
వయససస:52
లస: ససస స
1644 SAA0078618
పపరర: నణగగశశర రరవప నణమతతటట

1630 SAA0610899
పపరర: తణడడగరరర దదవరఖ

1625 AP151030429133
పపరర: మమరరమమత బబ డపరటట

తసడడ:డ చనవరరసరశమ�
ఇసటట ననస:128-2-75
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:128-2-76
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నణగభమషణస బజజన
ఇసటట ననస:128-2-78
వయససస:33
లస: ససస స
1641 AP151030438657
పపరర: నరమల బజజన

93-33/741

భరస : రరమబలల�
ఇసటట ననస:128-2-76
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-2-76
వయససస:31
లస: పప
1638 SAA1148113
పపరర: రమమదచవ బజజన

1627 SAA0776551
పపరర: వననద బబబబ బబ డపరటట

93-33/736

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:128-2-75
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : దచవరరజ
ఇసటట ననస:128-2-76
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజరగన
ఇసటట ననస:128-2-76
వయససస:34
లస: ససస స
1635 SAA0342634
పపరర: దచవ రరజ� తణడడగరరర�

93-33/738

తసడడ:డ శవయమఖ
ఇసటట ననస:128-2-75
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చననరసయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-75
వయససస:77
లస: పప
1632 SAA0776577
పపరర: కవత కకడడరగకక

1624 SAA1060102
పపరర: సశపన శక బబ డ పర టట

1622 LFX2378263
పపరర: కకపరరరవప బబ డపరటట�

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-72
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శ వయమఖ బబ డ పర టట
ఇసటట ననస:128-2-75
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చనవరరసరశమ�
ఇసటట ననస:128-2-75
వయససస:72
లస: ససస స
1629 SAA0341685
పపరర: చనవరరసరశమ బబ డపరటట�

93-33/735

భరస : కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-72
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఆసకమమ రరవప�
ఇసటట ననస:128-2-74
వయససస:52
లస: ససస స
1626 AP151030429135
పపరర: జయమమ బబ డపరటట�

1621 AP151030429730
పపరర: ససఙఙఙనమమ బబ డపరటట�

1646 AP151030429261
పపరర: అననమమ బబ డపరటట�

93-33/760

భరస : దణనయయలల�
ఇసటట ననస:128-2-81
వయససస:52
లస: ససస స
93-33/762

1649 SAA0341610
పపరర: దణనయలల బబ డపరటట�

93-33/763

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:128-2-81
వయససస:55
లస: పప
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1650 SAA1060409
పపరర: చ నన మమ య నసధస రర పరటట

93-33/764

భరస : కకటయఖ నస దస రర పరటట
ఇసటట ననస:128-2-82
వయససస:28
లస: ససస స
1653 SAA1060417
పపరర: కకటయఖ నస దస రర పరటట

93-33/767

93-33/769

93-33/772

93-33/775

93-33/778

93-33/781

93-33/784

భరస : మబకకసటట�
ఇసటట ననస:128-2-88
వయససస:57
లస: ససస స

1663 SAA0532465
పపరర: ఆనసద ఇరరర

1666 SAA0921271
పపరర: కకటటశశరమమ బమరరడ గబసటట

1669 SAA0341792
పపరర: వరరసరశమ� మదదర�

1672 LFX1563303
పపరర: ససజజత� మసరల�

93-33/787

1675 SAA0341735
పపరర: చనన మధదర�

93-33/776

1678 AP151030429264
పపరర: ఉషరరరణణ బబ డపరటట�
భరస : వససతరరవప�j
ఇసటట ననస:128-2-90
వయససస:44
లస: ససస స

1658 SAA0341560
పపరర: అసకమమ రరవప� బబ డపరటట�

93-33/771

1661 SAA0531707
పపరర: ససధణఖ ఇళర

93-33/774

1664 SAA1060466
పపరర: అనత మధదర

93-33/777

భరస : వరయఖ మ దద ర
ఇసటట ననస:128-2-86
వయససస:21
లస: ససస స
93-33/779

1667 SAA0335471
పపరర: ఆదదమమ� మదదర�

93-33/780

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-86
వయససస:51
లస: ససస స
93-33/782

1670 SAA0341784
పపరర: సరసబయఖ� మదదర�

93-33/783

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-86
వయససస:36
లస: పప
93-33/785

1673 AP151030429132
పపరర: మలలర శశరర మధదర�

93-33/786

భరస : చనన�
ఇసటట ననస:128-2-87
వయససస:52
లస: ససస స
93-33/788

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-87
వయససస:47
లస: పప
93-33/790

93-35/1022

భరస : ఆనసద
ఇసటట ననస:128-2-85
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మబరళ� �
ఇసటట ననస:128-2-87
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమబలల� �
ఇసటట ననస:128-2-87
వయససస:36
లస: పప
1677 AP151030429054
పపరర: మరరయమమ బబ డపరటట�

93-33/773

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-86
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:128-2-86
వయససస:56
లస: పప
1674 LFX1563535
పపరర: మబరళ � మసరల�

1660 LFX1564319
పపరర: ససవరరస � మదదర�

1655 SAA0130625
పపరర: రతనకలమమరర నణమ తతటట

తసడడ:డ శశఖర�
ఇసటట ననస:128-2-83
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబజసగ రరవప బమరరడ గబసటట
ఇసటట ననస:128-2-86
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజసగ రరవప బమరరడ గబసటట
ఇసటట ననస:128-2-86
వయససస:27
లస: పప
1671 SAA0341750
పపరర: శవయఖ� మదదర�

93-33/770

తసడడ:డ చనణనరరవప
ఇసటట ననస:128-2-85
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-2-86
వయససస:32
లస: ససస స
1668 SAA0921263
పపరర: దచవదణసస బమరరడ గబసటట

1657 AP151030429731
పపరర: చననమమమయ బబ డపరటట�

93-33/766

భరస : నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-2-82
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శసకర� �
ఇసటట ననస:128-2-85
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-2-85
వయససస:36
లస: పప
1665 SAA0433193
పపరర: ససత మదదర

93-33/768

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:128-2-83
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-83
వయససస:47
లస: పప
1662 SAA0293589
పపరర: శసకర మధదర

1654 SAA0341594
పపరర: చసదడయఖ బబ డపరటట�

1652 AP151030429055
పపరర: ససవరరస బబ డపరటట�

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-82
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-82
వయససస:45
లస: పప

భరస : అసకమమరరవ
ఇసటట ననస:128-2-83
వయససస:27
లస: ససస స
1659 SAA0341586
పపరర: చసదడశశఖర బబ డపరటట�

93-33/765

భరస : చసదడయఖ� �
ఇసటట ననస:128-2-82
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లక రరర రరజ నస దస రర పరటట
ఇసటట ననస:128-2-82
వయససస:33
లస: పప
1656 SAA0610873
పపరర: బబ డపరటట రరధదకర

1651 LFX1561059
పపరర: జజజమమ� బబ డపరటట�

1676 SAA0341743
పపరర: నణగగశశరరరవప మసరల�

93-33/789

తసడడ:డ పసదపరమబలల�
ఇసటట ననస:128-2-87
వయససస:50
లస: పప
93-33/791

1679 AP151030429059
పపరర: రతస మమ బబ డపరటట�

93-33/792

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-90
వయససస:72
లస: ససస స
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1680 SAA0341537
పపరర: వససతరరవప బబ డపరటట�

93-33/793

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-90
వయససస:50
లస: పప
1683 SAA0922006
పపరర: నణగగశశర రరవప బబ డపరటట

93-33/797

93-33/800

93-33/803

93-33/806

93-33/809

93-33/812

93-33/815

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-2-101
వయససస:57
లస: పప

1693 AP151030429303
పపరర: జయమమ బబ డపరటట

1696 SAA0336149
పపరర: మరరయమమ ననలపరటట

1699 SAA0293449
పపరర: సతణఖనసదస ననలపరటట�

1702 SAA0341503
పపరర: సరసబశవరరవప తషరకర�

93-34/994

1705 SAA1415389
పపరర: రరచరర పసడయతమ తషరకర

93-33/807

1708 SAA0921305
పపరర: కవత మమసడచపపడడ
తసడడ:డ రరసబబబబ మమసడచ పపడడ
ఇసటట ననస:128-2-102
వయససస:24
లస: ససస స

1688 SAA0293613
పపరర: నణగగశశరరరవప మమతసగర�

93-33/802

1691 SAA1193408
పపరర: మరరయదణసస మమతసగర

93-33/805

1694 LFX1562735
పపరర: కకరణ పడసరద బబ డపరటట

93-33/808

తసడడ:డ జజకకబబ
ఇసటట ననస:128-2-97
వయససస:36
లస: పప
93-33/810

1697 LFX1561497
పపరర: జయమమ� ననలపరటట�

93-33/811

భరస : సతణఖనసదస� �
ఇసటట ననస:128-2-99
వయససస:35
లస: ససస స
93-33/813

1700 SAA0335398
పపరర: నరమల తషరకర�

93-33/814

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-100
వయససస:52
లస: ససస స
93-33/816

1703 SAA1282326
పపరర: నరమల కలమమరర బబ డపరటట

93-34/993

భరస : సరసబశవ రరవప తషరకర
ఇసటట ననస:128-2-100
వయససస:54
లస: ససస స
93-34/1053

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషరకర
ఇసటట ననస:128-2-100
వయససస:21
లస: పప
93-33/819

93-33/799

తసడడ:డ శసకర మమతసగర
ఇసటట ననస:128-2-96
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చన అసజయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-100
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చనన అసజయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:128-2-100
వయససస:54
లస: పప
1707 LFX2378800
పపరర: ఆశరరశదస మసడదపపడడ

93-33/804

తసడడ:డ ఆదణమబ�
ఇసటట ననస:128-2-99
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:128-2-100
వయససస:28
లస: పప
1704 SAA1292390
పపరర: సరసబశవ రరవప తషరకర

1690 SAA0433698
పపరర: సరసబశవరరవప మమతసగర

1685 AP151030429057
పపరర: అననపపరర బబ డపరటట�

తసడడ:డ నరరససహహలల�
ఇసటట ననస:128-2-95
వయససస:40
లస: పప

భరస : మరరయ దణసస
ఇసటట ననస:128-2-99
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదణస
ఇసటట ననస:128-2-99
వయససస:36
లస: పప
1701 SAA0610857
పపరర: తతరరకర థణమసన

93-33/801

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:128-2-97
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-2-98
వయససస:61
లస: ససస స
1698 LFX1560804
పపరర: మరరయదణసస ననలపరటట

1687 AP151030429043
పపరర: యయససమమ మతణసగర

93-33/796

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-93
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరససహహలల
ఇసటట ననస:128-2-95
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకరణ పడసరద
ఇసటట ననస:128-2-97
వయససస:34
లస: ససస స
1695 SAA0776452
పపరర: సరమమమ జఖస బబ డపరటట

93-33/798

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:128-2-95
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరససహహలల�
ఇసటట ననస:128-2-95
వయససస:44
లస: పప
1692 SAA0130666
పపరర: రమమదచవ బబ డపరటట

1684 SAA0340844
పపరర: రసగరరవప కలరగసటట

1682 SAA0340851
పపరర: ససవరరస రరజ కలరగసటట

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:128-2-92
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జజజ నరతనస
ఇసటట ననస:128-2-92
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ నణగభమషణస�
ఇసటట ననస:128-2-93
వయససస:52
లస: పప
1689 SAA0341933
పపరర: శసకర మమతసగర�

93-33/795

భరస : ససవరరస రరజ
ఇసటట ననస:128-2-92
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగభమషణస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-2-92
వయససస:49
లస: పప
1686 SAA0341511
పపరర: ఆనసదరరవప బబ డపరటట�

1681 AP151030429019
పపరర: శలలవ కలమమరర కకరగసటట

1706 SAA0341958
పపరర: రరకగష మసడదపపడడ

93-33/818

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:128-2-101
వయససస:33
లస: పప
93-33/820

1709 AP151030429058
పపరర: ధనలకడమ మసడదపపడడ

93-33/821

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:128-2-102
వయససస:41
లస: ససస స

Page 60 of 348

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-47

1710 SAA0921313
పపరర: చసదడశశఖర మమసడచపపడడ

93-33/822

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:128-2-102
వయససస:24
లస: పప
1713 SAA0335547
పపరర: సరశత మసడదపపడడ

93-33/824

93-33/827

93-33/830

93-37/376

93-33/834

93-33/837

93-33/840

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-107
వయససస:36
లస: పప

1723 SAA0336214
పపరర: శశశలజ బసడణరర

1726 SAA0776429
పపరర: మరరయమమ మడడగబలర

1729 SAA0078568
పపరర: మసరసన మమడడగబల

1732 SAA0610832
పపరర: తతరకర నణగ రరన

93-33/843

1735 SAA0335364
పపరర: అనససరఖ తషరకర�

93-33/832

1738 SAA0345918
పపరర: సరసబయఖ తషరకర�
తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-107
వయససస:40
లస: పప

1718 SAA0335562
పపరర: దసరర ననలటటరర

93-33/829

1721 SAA0532481
పపరర: చసదడస కసచరర

93-35/1023

1724 SAA0776742
పపరర: వరలకడమ బసడణరర

93-33/833

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:128-2-104/1
వయససస:40
లస: ససస స
93-33/835

1727 SAA0776445
పపరర: పడమమవత మమడడగబళ

93-33/836

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:128-2-105
వయససస:36
లస: ససస స
93-33/838

1730 LFX1565639
పపరర: ససబబబరరవప � మమడడగబల�

93-33/839

తసడడ:డ భబసకరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-2-105
వయససస:35
లస: పప
93-33/841

1733 SAA0610808
పపరర: తతరరకలమ ససకకమమరర

93-33/842

భరస : ససబబనయమఖ
ఇసటట ననస:128-2-107
వయససస:29
లస: ససస స
93-33/844

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-107
వయససస:57
లస: ససస స
93-33/846

93-33/826

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:128-2-104
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససపస నస
ఇసటట ననస:128-2-107
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:128-2-107
వయససస:30
లస: ససస స
1737 LFX1563261
పపరర: రతస యఖ� తషరకర �

93-33/831

తలర : ససవరరస
ఇసటట ననస:128-2-105
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-105
వయససస:42
లస: పప
1734 SAA0433144
పపరర: రతనకలమమరర తషరక

1720 SAA0342071
పపరర: చసదడయఖ ననలటటరర

1715 SAA0342014
పపరర: ఆనసద బబబబ� తషరకర�

భరస : చసదడస
ఇసటట ననస:128-2-104
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:128-2-105
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-105
వయససస:62
లస: ససస స
1731 SAA0345926
పపరర: రమమష బబబబ మమడడగబల�

93-33/828

భరస : జజన ససరగష బబబబ
ఇసటట ననస:128-2-104/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప � �
ఇసటట ననస:128-2-104/1
వయససస:34
లస: పప
1728 AP151030429304
పపరర: ససవరరస మమడడగబల�

1717 SAA0342030
పపరర: సరసబశవరరవప తషరకర�

93-31/28

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-103
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-2-104
వయససస:37
లస: పప

భరస : చసదడస కసచరర
ఇసటట ననస:128-2-104
వయససస:35
లస: ససస స
1725 LFX2377216
పపరర: ససరగష � బసడణరర �

93-33/825

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-103
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-2-104
వయససస:52
లస: ససస స
1722 SAA0531137
పపరర: లమవణఖ కoచరర

1714 AP151030429291
పపరర: రమమదచవ తషరకర�

1712 SAA1032721
పపరర: వగగనశశర రగడర డ చలమర

తసడడ:డ పసచచ రగడడర చలమర
ఇసటట ననస:128-2-103
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-103
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-2-103
వయససస:34
లస: పప
1719 AP151030429287
పపరర: మరరయమమ ననలటటరర

93-33/823

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-2-102
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:128-2-103
వయససస:34
లస: ససస స
1716 SAA0341974
పపరర: శకకరసత మసడసపపడడ

1711 LFX2378818
పపరర: రరసబబబబ మసడదపపడడ

1736 LFX1563170
పపరర: సససస నస � తషరకర �

93-33/845

తసడడ:డ బబలయఖ� �
ఇసటట ననస:128-2-107
వయససస:34
లస: పప
93-33/847

1739 SAA0341453
పపరర: బబలయఖ తషరకర�

93-33/848

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:128-2-107
వయససస:62
లస: పప
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1740 SAA0776049
పపరర: అరరణ తషరక
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93-33/849

భరస : వరర సకయఖ
ఇసటట ననస:128-2-108
వయససస:31
లస: ససస స
1743 LFX1563451
పపరర: చదననకగశవపలల � తషరకర�

93-33/852

93-33/855

93-34/3

93-34/6

93-34/9

93-34/12

93-30/130

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-116
వయససస:44
లస: పప

1753 SAA0335406
పపరర: మమరర రగటట బబ డపరటట�

1756 AP151030429366
పపరర: సరమమమ జఖస బబ డపరటట

1759 LFX1563253
పపరర: మధస బబ డపరటట

1762 SAA1060359
పపరర: లక రరర మమరర ననల పరటట

93-34/17

1765 SAA0341842
పపరర: అనల కలమమర� ననలపరటట�

93-34/7

1768 AP151030429729
పపరర: మమరరలత గబడడపపడడ
భరస : రవ
ఇసటట ననస:128-2-117
వయససస:42
లస: ససస స

1748 SAA0921073
పపరర: కరరణ బబ డ పరటటట

93-34/2

1751 LFX1561299
పపరర: రరధ� బబ డపరటట�

93-34/5

1754 SAA0433508
పపరర: సరసబశవరరవప బబ డపరటట

93-34/8

తసడడ:డ నణగభమషణస
ఇసటట ననస:128-2-112
వయససస:44
లస: పప
93-34/10

1757 SAA0610535
పపరర: బబ డపరటట మననజ కలమమర

93-34/11

తసడడ:డ పరమబలల
ఇసటట ననస:128-2-113
వయససస:25
లస: పప
93-34/13

1760 SAA0340935
పపరర: పరమబలల బబ డపరటట

93-34/14

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-2-113
వయససస:60
లస: పప
93-34/15

1763 SAA1013036
పపరర: జజనసన ననలపరటట

93-34/16

తసడడ:డ నణగభమషణస ననలపరటట
ఇసటట ననస:128-2-115
వయససస:25
లస: పప
93-34/18

తలర : శరసత కలమమరర�
ఇసటట ననస:128-2-115
వయససస:30
లస: పప
93-34/20

93-33/854

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:128-2-112
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అశశక నన ల పరటట
ఇసటట ననస:128-2-115
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ భమ ష ణస ననల పరటట
ఇసటట ననస:128-2-115
వయససస:26
లస: పప
1767 LFX2377505
పపరర: రరసబబబబ బబ డపరటట�

93-34/4

తసడడ:డ పరమబలల బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-2-113
వయససస:32
లస: పప

భరస : అనల NELAPATI
ఇసటట ననస:128-2-115
వయససస:24
లస: ససస స
1764 SAA1060375
పపరర: అశశక ననల పరటట

1750 LFX1563279
పపరర: శకనవరసరరవప � బబ డపరటట �

1745 SAA0387944
పపరర: అనల కలమమర� తతరక�

భరస : శకనవరస బబ డ పత
ఇసటట ననస:128-2-111
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరమబలల
ఇసటట ననస:128-2-113
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమబలల
ఇసటట ననస:128-2-113
వయససస:29
లస: పప
1761 SAA1147958
పపరర: కకరణమయ NELAPATI

93-34/1

భరస : నణగభమషణస�
ఇసటట ననస:128-2-112
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : మధస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-2-113
వయససస:26
లస: ససస స
1758 SAA0340943
పపరర: మధసబబబబ బబ డపరటట

1747 SAA1033166
పపరర: వజయ లకడమ బబ డపరటట

93-33/851

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:128-2-110
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనయమకకబబ � �
ఇసటట ననస:128-2-111
వయససస:34
లస: పప

భరస : సససస నస� �
ఇసటట ననస:128-2-112
వయససస:37
లస: ససస స
1755 SAA0940768
పపరర: ససజనఖ బబ డపరటట

93-33/853

తసడడ:డ చనణనయకకబబ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-2-111
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చనయమకకబబ
ఇసటట ననస:128-2-111
వయససస:52
లస: ససస స
1752 LFX1561273
పపరర: రతనకలమమరర� బబ డపరటట�

1744 LFX1563360
పపరర: ససవరరస � తషరకర�

1742 SAA0776072
పపరర: మరరయమమ తషరక

భరస : చదననకగశవపలల
ఇసటట ననస:128-2-109
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:128-2-110
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చనననడడ� �
ఇసటట ననస:128-2-110
వయససస:50
లస: పప
1749 SAA0089292
పపరర: రరధమమ బబ డపరటట

93-33/850

తసడడ:డ చనననడడ� �
ఇసటట ననస:128-2-108
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనననడడ� �
ఇసటట ననస:128-2-109
వయససస:35
లస: పప
1746 LFX1563378
పపరర: రతస యఖ� తషరకర�

1741 LFX1562321
పపరర: వరర సకయఖ� తషరకర�

1766 LFX1561075
పపరర: సరమమమ జఖస� బబ డపరటట�

93-34/19

భరస : రరసబబబబ� �
ఇసటట ననస:128-2-116
వయససస:35
లస: ససస స
93-34/21

1769 SAA0433771
పపరర: వనయ కలమమర గబడడపపడడ

93-34/22

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:128-2-117
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: రవ గబడడపపడడ
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93-34/23

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-2-117
వయససస:47
లస: పప
1773 SAA0340919
పపరర: ఏససరతనస� ననలపరటట�

93-34/26

93-34/28

93-34/31

93-34/34

93-34/37

93-34/40

93-34/43

భరస : అదదనణరరయణ�
ఇసటట ననస:128-2-129
వయససస:41
లస: ససస స

1783 SAA0387951
పపరర: సరసబశవరరవప� పసడడగబ�

1786 SAA0293464
పపరర: రతనమబ గబడడపపడడ�

1789 SAA0335208
పపరర: నణగలకడమ కకరరవ

1792 SAA0632240
పపరర: దథమమమ ససబబశవ రరవప

93-34/45

1795 SAA0335182
పపరర: అరరణ జజఖత� దదమమ�

93-34/35

1798 SAA0340885
పపరర: ఆదదనణరరయణ దదమమమ�
తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-129
వయససస:44
లస: పప

1778 AP151030429147
పపరర: రమమదచవ కలరగసటట

93-34/30

1781 SAA0393249
పపరర: పసడడగబ చదసచస� పసడడగబ�

93-34/33

1784 AP151030429445
పపరర: ఎససమరరయమమ గబడడపపడడ

93-34/36

భరస : రతనస
ఇసటట ననస:128-2-125
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/38

1787 SAA0993270
పపరర: అహలఖ దదమమ

93-34/39

భరస : సరసబయఖ దదమమమ
ఇసటట ననస:128-2-126
వయససస:25
లస: ససస స
93-34/41

1790 SAA0775819
పపరర: రరజగశ బసడడ

93-34/42

తసడడ:డ కరరణ బబబబ
ఇసటట ననస:128-2-126
వయససస:36
లస: పప
93-35/1025

1793 SAA0336123
పపరర: మమరస మమ దదమమమ

93-34/44

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-2-127
వయససస:34
లస: ససస స
93-34/46

భరస : ధన బబబబ�
ఇసటట ననస:128-2-128
వయససస:31
లస: ససస స
93-34/48

93-35/1024

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-2-124
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతస యఖ
ఇసటట ననస:128-2-126
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-2-127
వయససస:36
లస: పప
1797 AP151030429037
పపరర: నణగగసదడస దదమమమ�

93-34/32

భరస : ఇసదడకలమమర
ఇసటట ననస:128-2-126
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలమకర
ఇసటట ననస:128-2-126
వయససస:36
లస: పప
1794 LFX1560820
పపరర: కకటటశశరరరవప దదమమమ

1780 SAA0393330
పపరర: వనసకరయమమ� పసడడగబ�

1775 SAA0130716
పపరర: మరరయరరన ననలపరటట

భరస : రథయఖ
ఇసటట ననస:128-2-123
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-125
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరజగశ బసడడ
ఇసటట ననస:128-2-126
వయససస:29
లస: ససస స
1791 SAA0340901
పపరర: ఇసదడకలమమర కకరరవ

93-34/29

తసడడ:డ కగశవపలల�
ఇసటట ననస:128-2-124
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరవపరరవపనణమ గబడడపపడడ
ఇసటట ననస:128-2-125
వయససస:23
లస: పప
1788 SAA0775801
పపరర: రతన కలమమరర బసడడ

1777 LFX2379147
పపరర: చదననయఖ దదమమమ�

93-34/25

భరస : ఏససబబబమ
ఇసటట ననస:128-2-119
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కగశవలల�
ఇసటట ననస:128-2-124
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కగశవపలల పసడడగబ
ఇసటట ననస:128-2-124
వయససస:23
లస: పప
1785 SAA1033133
పపరర: కకషర గబడడపపడడ

93-34/27

తసడడ:డ చనపరపయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-121
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:128-2-123
వయససస:42
లస: పప
1782 SAA1033141
పపరర: హహ సనన పసడడగబ

1774 AP151030429242
పపరర: రతస మమ ననలపరటట

1772 AP151030429417
పపరర: రగజజవళ ననలపరటట

భరస : భమషణస
ఇసటట ననస:128-2-118
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఆదణమబ
ఇసటట ననస:128-2-119
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : చదననయఖ� �
ఇసటట ననస:128-2-121
వయససస:35
లస: ససస స
1779 LFX2379139
పపరర: రథయ కలరగసటట

93-34/24

భరస : యయసస రతనస
ఇసటట ననస:128-2-118
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగభమషణస�
ఇసటట ననస:128-2-118
వయససస:32
లస: పప
1776 LFX1561505
పపరర: రతనకలమమరర� దదమమమ�

1771 SAA0336131
పపరర: అమలమ ననలపరటట

1796 LFX1560812
పపరర: ధనబబబబ � దదమమమ�

93-34/47

తసడడ:డ చనపరపయఖ � �
ఇసటట ననస:128-2-128
వయససస:36
లస: పప
93-34/49

1799 SAA0340877
పపరర: చకరకల చసతయఖ�

93-34/50

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-130
వయససస:52
లస: పప

Page 63 of 348
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పపరర: ఆశరవరన దణరర
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93-34/51

భరస : నణగగసశరర రరవప
ఇసటట ననస:128-2-131
వయససస:35
లస: ససస స
1803 SAA0396713
పపరర: మమరమమ� బబ డపరటట�

93-34/54

93-34/57

93-34/60

93-34/64

93-34/67

93-34/70

93-34/73

భరస : రతన బబబబ బబ డ పర టట
ఇసటట ననస:128-2-142
వయససస:24
లస: ససస స

1813 SAA0340810
పపరర: మసగయఖ నణమతతటట

1816 SAA0532424
పపరర: వజయ నణమతతటట

1819 SAA0335174
పపరర: దణవదస� దణనస�

1822 SAA0335042
పపరర: మమరర� గబడడపపడడ�

93-34/76

1825 SAA0342550
పపరర: బబలయఖ� గబడడపపడడ�

93-34/65

1828 AP151030429121
పపరర: వకకటరరయమమ బబ డపరటట�
భరస : రగసయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-142
వయససస:42
లస: ససస స

1808 AP151030429088
పపరర: మరరయమమ దణసరర�

93-34/59

1811 SAA0775926
పపరర: ఉదయ శసకర నమతతటట

93-34/63

1814 SAA0610279
పపరర: నమతతటట చనన కగశజయమరరన

93-34/66

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:128-2-139
వయససస:26
లస: ససస స
93-34/68

1817 SAA0532432
పపరర: కనకరరజ నణమతతటట

93-34/69

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:128-2-139
వయససస:35
లస: పప
93-34/71

1820 SAA0335166
పపరర: రరతష దణనస

93-34/72

భరస : సరమమఖలల
ఇసటట ననస:128-2-140
వయససస:38
లస: ససస స
93-34/74

1823 AP151030429107
పపరర: మరరయమమ ఇసస రర �

93-34/75

భరస : పసదవరయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-141
వయససస:67
లస: ససస స
93-34/77

తసడడ:డ మరరయనన�
ఇసటట ననస:128-2-141
వయససస:44
లస: పప
93-34/79

93-34/56

తసడడ:డ వనసకరటరరవ
ఇసటట ననస:128-2-136/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-141
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-141
వయససస:33
లస: పప
1827 SAA0920802
పపరర: కకరస ర బబ డ పర టట

93-34/62

తసడడ:డ చననబబబయ�
ఇసటట ననస:128-2-140
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబలరరజ�
ఇసటట ననస:128-2-141
వయససస:31
లస: ససస స
1824 SAA0385294
పపరర: బబలమరరజ� వసస రర �

1810 SAA0921768
పపరర: చణరగరస బబబబ నమటటటట

1805 SAA1060474
పపరర: వణ దణసరర

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-2-135
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:128-2-139
వయససస:29
లస: పప

భరస : దణవదస�
ఇసటట ననస:128-2-140
వయససస:32
లస: ససస స
1821 SAA0393207
పపరర: లలమవత� ఇసస రర �

93-34/58

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:128-2-138
వయససస:54
లస: పప

భరస : కనక రరజ
ఇసటట ననస:128-2-139
వయససస:32
లస: ససస స
1818 SAA0335083
పపరర: మలలర శశరర� దణరర�

1807 AP151030429185
పపరర: యయసమమ నణమతతటట�

93-34/53

భరస : రతన బబబబ దణసరర
ఇసటట ననస:128-2-135
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససస నస నమటటటట
ఇసటట ననస:128-2-136
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-138
వయససస:33
లస: పప
1815 SAA0531665
పపరర: ఖగజయ రరణణ నమతతటట

93-34/55

భరస : మసగయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-135
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసపఫ
ఇసటట ననస:128-2-135
వయససస:26
లస: పప
1812 SAA0340836
పపరర: దసరరరరరవప నణమతతటట�

1804 AP151030429221
పపరర: పసదబమమమయ బబ డపరటట�

1802 SAA0775975
పపరర: నణగగశశర రరవప దణరర

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:128-2-131
వయససస:32
లస: పప

భరస : జజన మబకకసటట�
ఇసటట ననస:128-2-133
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : జవన బబబబ
ఇసటట ననస:128-2-135
వయససస:28
లస: ససస స
1809 SAA0775900
పపరర: రతన బబబబ దణసరర

93-34/52

భరస : పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:128-2-131
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:128-2-133
వయససస:31
లస: ససస స
1806 SAA0775884
పపరర: భబగఖరరణణ దణసరర

1801 SAA0776023
పపరర: శరసతమమ దణర

1826 SAA0921057
పపరర: యయససమమ బబ డ పరటట

93-34/78

భరస : డచవడ బబ డ పరటట
ఇసటట ననస:128-2-142
వయససస:24
లస: ససస స
93-34/80

1829 SAA0921743
పపరర: మరరయదణసస బబ డపరటట

93-34/81

తసడడ:డ గబరవయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-2-142
వయససస:25
లస: పప
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93-34/82

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:128-2-142
వయససస:27
లస: పప
1833 LFX1562362
పపరర: నణగదచవ జయలకడమ� ఇసస రర �

93-34/85

93-34/88

93-37/377

93-37/381

93-37/384

93-37/952

93-34/92

తసడడ:డ వనసకర యఖ�
ఇసటట ననస:128-2-160
వయససస:57
లస: పప

1843 SAA0130922
పపరర: చటటటమమ దచవరపలర

1846 SAA1292382
పపరర: రమదచవ దసడ

1849 SAA1349430
పపరర: వనసకట రగడడర దసడణ

1852 SAA0920794
పపరర: ససతతషఎస నమటటటట

93-34/95

93-37/382

1838 SAA0340778
పపరర: రరమమరరవప దదడర

1841 SAA0567230
పపరర: అనససరఖమమ వననకకట

1844 SAA0385195
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దచవరపలర

93-34/995

1847 SAA1281963
పపరర: గబరవయఖ దసడ

తసడడ:డ అనసత రరవప
ఇసటట ననస:128-2-190
వయససస:26
లస: ససస స

93-37/379

93-37/383

93-37/951

తసడడ:డ వనసకటయఖ దసడ
ఇసటట ననస:128-2-150
వయససస:63
లస: ససస స
93-37/1022

1850 SAA0610519
పపరర: నణమతతటట శరకవరణణ

93-34/91

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:128-2-158
వయససస:26
లస: ససస స
93-34/93

1853 AP151030429105
పపరర: పసచచమమ నణమతతటట�

93-34/94

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-158
వయససస:62
లస: ససస స

93-34/96 1856 SAA0340760
1855 SAA0387050
పపరర: ససధణకర శరమ సన� నణమతతటట�
పపరర: చసదడశశఖర నణమతతటట�

1858 SAA0610543
పపరర: బబ డపరటట సశరరర లతణ

93-34/90

తసడడ:డ సరసబయఖ దచవరపలర
ఇసటట ననస:128-2-149
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:128-2-158
వయససస:32
లస: పప
93-31/29

93-34/87

భరస : ససబబ రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-2-148
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర నమతతటట
ఇసటట ననస:128-2-158
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:128-2-158
వయససస:30
లస: పప
1857 AP151030423428
పపరర: సరసబశవరరవప చకలక�

93-37/378

తసడడ:డ గబరవయఖ దసడణ
ఇసటట ననస:128-2-150
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనస నణమతతటట
ఇసటట ననస:128-2-158
వయససస:28
లస: ససస స
1854 SAA0385021
పపరర: జజనతన నణమతతటట

1840 SAA1037978
పపరర: మమరరమమ దదడర ణ

1835 SAA0393025
పపరర: మసగర దచవ� ఇసస రర �

తసడడ:డ రరమబడడ
ఇసటట ననస:128-2-148
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకట రగడడర దసడ
ఇసటట ననస:128-2-150
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గబరవయఖ దసడ
ఇసటట ననస:128-2-150
వయససస:54
లస: ససస స
1851 SAA0610493
పపరర: జజఖతరమయ నణమతతటట

93-34/89

భరస : సరసబయమఖ దచవరపలర
ఇసటట ననస:128-2-149
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ దచవరపలర
ఇసటట ననస:128-2-149
వయససస:49
లస: పప
1848 SAA1282011
పపరర: వజయ దసడ

1837 LFX1562347
పపరర: మమరమమ� దదడర�

93-34/84

భరస : ధణమస�
ఇసటట ననస:128-2-144
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప దదడర ణ
ఇసటట ననస:128-2-148
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప వనసకకసడ
ఇసటట ననస:128-2-149
వయససస:39
లస: ససస స
1845 SAA0342303
పపరర: గబరవయఖ దచవరపలర

93-34/86

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:128-2-148
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప దదడర ణ
ఇసటట ననస:128-2-148
వయససస:23
లస: ససస స
1842 SAA0371104
పపరర: గరరర వనసకకసడ

1834 SAA0340794
పపరర: వనసకటటశశరరర ఇససనరర�

1832 SAA0081885
పపరర: రగశయఖ బబ డపరటట

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:128-2-142
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర�
ఇసటట ననస:128-2-143
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పసదవరయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-144
వయససస:40
లస: పప
1839 SAA1037960
పపరర: ఏలసరమమ దదడర ణ

93-34/83

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:128-2-142
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:128-2-143
వయససస:36
లస: ససస స
1836 SAA0340786
పపరర: ధణమస ఇససనరర�

1831 SAA0433755
పపరర: డచవడ రరజ బబ డపరటట

93-34/97

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-158
వయససస:52
లస: పప
93-34/98

1859 SAA0432781
పపరర: పరరశత జలలర పలర

93-30/131

భరస : కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:128-2-203
వయససస:50
లస: ససస స
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1860 AP151030423538
పపరర: కకటటశశరరరవప జలలర పలర

93-30/132

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-203
వయససస:57
లస: పప
1863 SAA1159607
పపరర: రరజగసదడ పడసరద కసఠసననన

1861 SAA0292748
పపరర: శకనవరస రరవ� జలలర పలర �

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128/2/203
వయససస:35
లస: పప
93-43/12

1864 SAA0338111
పపరర: నణగమలలర శశరర ససకల

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ కసఠసననన
ఇసటట ననస:128-2 FLAT NO 403 BLOCK-B
వయససస:67
లస: పప

భరస : నణగభమషణస ససకల
ఇసటట ననస:128-3
వయససస:32
లస: ససస స

1866 AP151030438347
పపరర: ససజజత యసడడపరటట

1867 AP151030438338
పపరర: ససశలమమ యసడడపరటట

93-37/387

భరస : శవనణగగశశరరరవప యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-3
వయససస:40
లస: ససస స
1869 SAA0343616
పపరర: నణగభమషణస ససకల

93-37/390

93-34/101

93-34/104

93-34/107

93-34/111

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:128-3-168
వయససస:31
లస: పప

93-37/391

1879 SAA0335943
పపరర: కలమమరర� మసడదపపడడ�

1882 SAA0425306
పపరర: నణగ రరజ� మసడచపపడడ�

93-34/114

1885 SAA0921446
పపరర: రజన తషరకర

93-34/102

1888 SAA0342956
పపరర: బబబబ� తషరకర�
తసడడ:డ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-168
వయససస:34
లస: పప

1868 LFX2378297
పపరర: శవనణగరరజ యసడడపరటట

93-37/389

1871 SAA1060540
పపరర: సస నయమ కటబట

93-34/100

1874 AP151030429458
పపరర: మరరయమమ కటబట�

93-34/103

భరస : యయససరతనస�
ఇసటట ననస:128-3-166
వయససస:67
లస: ససస స
93-34/105

1877 SAA0776809
పపరర: రరబక మసడడపపడడ

93-34/106

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:128-3-167
వయససస:26
లస: ససస స
93-34/108

1880 SAA0335950
పపరర: దణనమమ మసడదపపడడ�

93-34/109

భరస : అలలగనరసడర పరల�
ఇసటట ననస:128-3-167
వయససస:52
లస: ససస స
93-34/112

1883 SAA0342949
పపరర: సరసబశవరరవప మసడదపపడడ

93-34/113

తసడడ:డ అలలగసదడపరల
ఇసటట ననస:128-3-167
వయససస:39
లస: పప
93-34/115

భరస : బబబబ తషరకర
ఇసటట ననస:128-3-168
వయససస:29
లస: ససస స
93-34/117

93-37/386

తసడడ:డ ఏసప భబ కటబట
ఇసటట ననస:128-3-166
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలకరససదణర పరల�
ఇసటట ననస:128-3-167
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-167
వయససస:57
లస: పప
1887 SAA0433839
పపరర: చకకవరరస తషరకర

1876 SAA1060524
పపరర: ఏసప భబ కటబట

1865 SAA0347831
పపరర: రమమదచవ యసడడపరటట

తసడడ:డ ఆసజననయబలల యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-3
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-167
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలగనరసడర పరల�
ఇసటట ననస:128-3-167
వయససస:34
లస: పప
1884 SAA0346049
పపరర: అలలగనరసడర పరల మసదదపపడడ�

93-37/388

తసడడ:డ ఏససర తనస కటబట
ఇసటట ననస:128-3-166
వయససస:50
లస: పప

భరస : నణగరరజ
ఇసటట ననస:128-3-167
వయససస:36
లస: ససస స
1881 SAA0342964
పపరర: వనసకటరరవప� మసడదపపడడ�

1873 SAA1060532
పపరర: పడశరసత కలమమరర కటబట

93-34/99

భరస : నణగరరజ యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-3
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏసప భబ కటబట
ఇసటట ననస:128-3-166
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస కటబట
ఇసటట ననస:128-3-166
వయససస:30
లస: పప
1878 SAA0776833
పపరర: ససమత మసడడపపడడ

93-37/385

తసడడ:డ ఆసజననయబలల యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-3
వయససస:44
లస: పప

భరస : నణగరరజ కటబట
ఇసటట ననస:128-3-166
వయససస:25
లస: ససస స
1875 SAA0921891
పపరర: నణగరరజ కటబట

1870 SAA0346155
పపరర: శవ నణగగశశరరరవప యసడడపరటట

1862 LFX2378180
పపరర: వనసకటటశశరరర దణసరర�

తసడడ:డ పసదమబసలయఖ�
ఇసటట ననస:128-2-216
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-3
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససకల
ఇసటట ననస:128-3
వయససస:40
లస: పప
1872 SAA0921883
పపరర: మమరర కటబట

93-32/85

1886 AP151030429510
పపరర: ససలలచన తషరకర�

93-34/116

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-168
వయససస:57
లస: ససస స
93-34/118

1889 SAA0425165
పపరర: లలతకలమమర� తషరకర�

93-34/119

తసడడ:డ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-168
వయససస:35
లస: పప
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93-34/120

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:128-3-168
వయససస:62
లస: పప
1893 SAA0393033
పపరర: ససగబనణశల దరరర

93-34/123

93-34/127

93-34/130

93-34/132

93-34/135

93-34/138

93-34/141

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:128-3-178
వయససస:24
లస: ససస స

1903 SAA0342782
పపరర: రరసబబబబ� శరనస�

1906 SAA0342808
పపరర: బబసజమమన� పటటటటట�

1909 SAA0335778
పపరర: పడవలర క తషరకర

1912 SAA1060185
పపరర: పడసనన బబ లర పలర

93-34/144

1915 LFX2378610
పపరర: పసదనణగగశశరరరవప బబ లర పలర �

93-34/133

1918 AP151030429485
పపరర: రరణణ బబ లర పలర �
భరస : చననణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-178
వయససస:48
లస: ససస స

1898 LFX2379204
పపరర: యయహనస బబ డపరటట�

93-34/129

1901 LFX1565746
పపరర: ససశల సపనస

93-34/131

1904 SAA0342774
పపరర: ససతయఖ శరనస�

93-34/134

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-172
వయససస:57
లస: పప
93-34/136

1907 SAA0335760
పపరర: మరరయమమ తషరకర

93-34/137

భరస : మబతస యఖ
ఇసటట ననస:128-3-175
వయససస:30
లస: ససస స
93-34/139

1910 SAA0335786
పపరర: ససబబబయమమ తషరకర

93-34/140

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:128-3-176
వయససస:62
లస: ససస స
93-34/142

1913 AP151030429484
పపరర: జజఖత బబ లర పలర �

93-34/143

భరస : పసదనణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-177
వయససస:50
లస: ససస స
93-34/145

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-177
వయససస:52
లస: పప
93-34/147

93-34/125

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:128-3-172
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:128-3-177
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:128-3-177
వయససస:26
లస: పప
1917 SAA0921362
పపరర: దచవర మణణ బబ లర పలర

93-35/1026

భరస : కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:128-3-176
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:128-3-176
వయససస:32
లస: పప
1914 SAA0921842
పపరర: సశరర కలమమర బబ లర పలర

1900 SAA0531715
పపరర: వనసకరయమమ బబ డపరటట

1895 AP151030429259
పపరర: ధనలకడమ బబ డపరటట�

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:128-3-171
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చచరయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-173
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ �
ఇసటట ననస:128-3-175
వయససస:35
లస: పప
1911 SAA0078493
పపరర: కకషరరరరవప తషరకర

93-34/128

తసడడ:డ శతయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-172
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబసజమమనస�
ఇసటట ననస:128-3-173
వయససస:39
లస: ససస స
1908 LFX2378768
పపరర: మబతస యఖ� తషరకర�

1897 LFX1566942
పపరర: ఆనసదబబబబ బబ డపరటట

93-34/122

భరస : యయహనస�
ఇసటట ననస:128-3-171
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చనన యమకకబమ
ఇసటట ననస:128-3-171
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:128-3-172
వయససస:54
లస: ససస స
1905 SAA0335828
పపరర: చనన మమరమమ�

93-34/124

తసడడ:డ జయరరవప
ఇసటట ననస:128-3-171
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:128-3-171
వయససస:74
లస: పప
1902 SAA0433086
పపరర: అననపపరరమమ శరనస

1894 SAA0335802
పపరర: ఇసదదర� బబ డపరటట�

1892 SAA1013051
పపరర: మబకకసటట బబ డపరటట

తసడడ:డ సరసబయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-3-170
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఆనసద బబబబ�
ఇసటట ననస:128-3-171
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-3-171
వయససస:24
లస: పప
1899 SAA0342790
పపరర: జయరరవప బబ డపరటట

93-34/121

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-170
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:128-3-171
వయససస:32
లస: ససస స
1896 SAA0940800
పపరర: పవన బబ డపరటట

1891 SAA0335810
పపరర: దసరర బబ డపరటట�

1916 SAA1059963
పపరర: పదమ బబ లర పలర

93-34/146

తసడడ:డ చ ననణగగశశరరరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:128-3-178
వయససస:23
లస: ససస స
93-34/148

1919 SAA0551127
పపరర: పడశరసత బబబబ బబ లమరపలర

93-34/149

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-3-178
వయససస:27
లస: పప
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1920 SAA0342741
పపరర: చననణగగశశరరరవప బబ లర పలర �

93-34/150

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-178
వయససస:50
లస: పప
1923 SAA0335752
పపరర: ససశల బబ లర పలర �

93-34/152

93-34/155

93-34/158

93-34/161

93-34/164

93-34/167

93-34/170

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:128-3-186
వయససస:37
లస: ససస స

1933 SAA0342840
పపరర: కకటటశశరరరవప బసడణరర�

1936 SAA0433581
పపరర: సరసబశవరరవప బసడణరర

1939 SAA0335877
పపరర: రరజఖలకడమ బసడణరర�

1942 SAA0132829
పపరర: సరవతడ బబ లర పలర �

93-34/173

1945 SAA0342816
పపరర: పరమబలల బబ లర పలర

93-34/162

1948 SAA1059906
పపరర: రర కగ ష బసడణరర
తసడడ:డ సస భబ రర వప బస డణ రర
ఇసటట ననస:128-3-186
వయససస:22
లస: పప

1928 SAA0342758
పపరర: బబలర అబబబయ బబ లర పలర �

93-34/157

1931 SAA0921388
పపరర: వజయ కలమమర బసడణరర

93-34/160

1934 SAA1059930
పపరర: వ మ ల బసడణరర

93-34/163

తసడడ:డ సరస బ శ వ రర వప బస డణ రర
ఇసటట ననస:128-3-184
వయససస:21
లస: ససస స
93-34/165

1937 SAA0921396
పపరర: బబజన బసడణరర

93-34/166

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడణరర
ఇసటట ననస:128-3-185
వయససస:24
లస: ససస స
93-34/168

1940 SAA0433573
పపరర: శకనవరసరరవప బసడణరర

93-34/169

తసడడ:డ పసదరరమబలల
ఇసటట ననస:128-3-185
వయససస:52
లస: పప
93-34/171

1943 SAA0132811
పపరర: కలమమరర బబ లర పలర �

93-34/172

భరస : పరమబలల�
ఇసటట ననస:128-3-185/1
వయససస:50
లస: ససస స
93-34/174

తసడడ:డ ఆదదశశషష
ఇసటట ననస:128-3-185/1
వయససస:52
లస: పప
93-34/176

93-34/154

తసడడ:డ కకటటశశరరకవప బసడణరర
ఇసటట ననస:128-3-182
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పరమబలల�
ఇసటట ననస:128-3-185/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆధదశశషష
ఇసటట ననస:128-3-185/1
వయససస:98
లస: ససస స
1947 SAA0776759
పపరర: ససజజత బసడణరర

93-34/159

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-185
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమబలల
ఇసటట ననస:128-3-185/1
వయససస:28
లస: ససస స
1944 SAA0130617
పపరర: కమలమమ బబ లర పలర

1930 SAA0335851
పపరర: అననపపరర బసడణరర�

1925 SAA0343327
పపరర: సస మయఖ బబ లర పలర �

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-180
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పసదరరమబలల
ఇసటట ననస:128-3-184
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128-3-185
వయససస:27
లస: ససస స
1941 SAA0677773
పపరర: భబరర వ బబ లర పలర

93-34/156

తసడడ:డ చనరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-3-182
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-184
వయససస:42
లస: ససస స
1938 SAA0776775
పపరర: ఝమనస రరణణ బసడణరర

1927 AP151030429359
పపరర: కలమమరర బబ లర పలర �

93-34/151

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-179
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-182
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-3-182
వయససస:27
లస: పప
1935 AP151030429065
పపరర: నణగగసదడస బసడణరర�

93-34/153

భరస : బబలర అబబబయ�
ఇసటట ననస:128-3-180
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట శశ ర రరవ బస డణ రర
ఇసటట ననస:128-3-182
వయససస:22
లస: ససస స
1932 SAA0677716
పపరర: బసడణరర వనసకట సరశమ

1924 AP151030429491
పపరర: తరరపతమమ బబ లర పలర �

1922 SAA1060201
పపరర: పపడ మ కలమమరర బబ లర పలర

తసడడ:డ సస మయఖ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:128-3-179
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-179
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-179
వయససస:72
లస: పప
1929 SAA1059971
పపరర: మమధవ బసడణరర

93-32/86

భరస : ససబబబ రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:128-3-179
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : సస మయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-179
వయససస:44
లస: ససస స
1926 SAA0342733
పపరర: సరసబయఖ బబ లర పలర �

1921 SAA0457655
పపరర: వనసకరయమమ అలమరడడ

1946 SAA0335844
పపరర: వర కలమమరర� బసడణరర�

93-34/175

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-186
వయససస:32
లస: ససస స
93-34/178

1949 SAA0342832
పపరర: వరయఖ బసడణరర�

93-34/179

తసడడ:డ పసదరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-3-186
వయససస:41
లస: పప
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93-34/180

తసడడ:డ పసదరరమబలల
ఇసటట ననస:128-3-186
వయససస:44
లస: పప
1953 SAA0677757
పపరర: ననలటటరర నణగగసదడస

93-34/184

93-34/187

93-34/190

93-34/193

93-34/196

93-34/199

93-34/202

భరస : ఇమమనయయలల కసచరర
ఇసటట ననస:128-3-204
వయససస:26
లస: ససస స

1963 SAA0342667
పపరర: కకటటరతనస కలమమరర�

1966 SAA0342683
పపరర: కకశశర బబబబ� చచబబడ లల�

1969 SAA1060029
పపరర: రరజజ బసడణరర

1972 AP151030429311
పపరర: రతనకలమమరర బసడణరర�

93-34/205

1975 SAA0611160
పపరర: తతరరకర భబరర వ

93-34/194

1978 SAA0342253
పపరర: ఇమమమనయయలల� కసచరర �
తసడడ:డ యహనస�
ఇసటట ననస:128-3-204
వయససస:32
లస: పప

1958 SAA0346031
పపరర: రరజగశ వరససమళళ

93-34/189

1961 LFX1563097
పపరర: సరల మన రరజ � కలమమరర �

93-34/192

1964 LFX2374106
పపరర: రతనకలమమరర� చచబబడ లల�

93-34/195

తసడడ:డ జజన రతనస� �
ఇసటట ననస:128-3-196
వయససస:35
లస: ససస స
93-34/197

1967 SAA0342675
పపరర: రమమష బబబబ� చచబబడ లల�

93-34/198

తలర : లలర మమ�
ఇసటట ననస:128-3-197
వయససస:34
లస: పప
93-34/200

1970 SAA0433540
పపరర: రరమమరరవప బసడణరర

93-34/201

తసడడ:డ నణయబడడ
ఇసటట ననస:128-3-198
వయససస:44
లస: పప
93-34/203

1973 SAA0335711
పపరర: వనసకరయమమ బసడణరర�

93-34/204

భరస : నణయబడడ�
ఇసటట ననస:128-3-199
వయససస:72
లస: ససస స
93-34/206

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:128-3-200
వయససస:26
లస: ససస స
93-34/208

93-34/186

తసడడ:డ కకటటరతనస� �
ఇసటట ననస:128-3-195
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-199
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నణయబడడ�
ఇసటట ననస:128-3-199
వయససస:52
లస: పప
1977 SAA0921354
పపరర: రరజఖ లకడమ కసచరర

93-34/191

తసడడ:డ రరమమరరవప బస డణ రర
ఇసటట ననస:128-3-198
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-199
వయససస:34
లస: ససస స
1974 SAA0342642
పపరర: సరసబయఖ బసడణరర�

1960 SAA0130344
పపరర: మసజవరణణ కలమమరర

1955 AP151030429490
పపరర: దణనమమ ననలటటరర�

తసడడ:డ వర లకమయఖ
ఇసటట ననస:128-3-194
వయససస:31
లస: పప

తలర : లలర మమ�
ఇసటట ననస:128-3-197
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-198
వయససస:40
లస: ససస స
1971 SAA0335695
పపరర: నణగరరణణ� బసడణరర�

93-34/188

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-195
వయససస:62
లస: పప

భరస : జజనడతనస�
ఇసటట ననస:128-3-197
వయససస:47
లస: ససస స
1968 SAA0335703
పపరర: దచవపనదయ బసడణరర�

1957 SAA0342709
పపరర: నణగరరజ� ననలటటరర�

93-34/183

భరస : శవరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-190
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:128-3-195
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతనస� �
ఇసటట ననస:128-3-195
వయససస:36
లస: పప
1965 AP151030429235
పపరర: లలర మమ చచబబడ లల�

93-34/185

తసడడ:డ శవరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-190
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహలకమయఖ� �
ఇసటట ననస:128-3-194
వయససస:35
లస: పప
1962 LFX1563089
పపరర: దణనయయలల రరజ � కలమమరర �

1954 SAA0677732
పపరర: పడమల ననలటటరర

1952 SAA0335505
పపరర: నణగలకడమ గబసటట�

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-188
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నణగరరజ
ఇసటట ననస:128-3-190
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-190
వయససస:33
లస: పప
1959 LFX1562552
పపరర: వనసకటటష � వరససమళళ�

93-34/181

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:128-3-187
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:128-3-190
వయససస:30
లస: ససస స
1956 SAA0342691
పపరర: చసదడయఖ� ననలటటరర�

1951 SAA0335869
పపరర: శరరద ససనత బసడణరర

1976 SAA0342311
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తషరకర�

93-34/207

తసడడ:డ బడహమనణయబడడ�
ఇసటట ననస:128-3-200
వయససస:47
లస: పప
93-34/209

1979 SAA0433219
పపరర: కలమఖణణ బబ డపరటట

93-34/210

భరస : నలమసబరర
ఇసటట ననస:128-3-206
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: రతనవల బబ డపరటట
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93-34/211

తసడడ:డ నలమసబరస
ఇసటట ననస:128-3-206
వయససస:34
లస: ససస స
1983 SAA0335638
పపరర: దచవమణణ బబ డపరటట�

93-34/214

1984 SAA0433060
పపరర: ఆరగగఖస బబ డపరటట

93-34/217

1987 LFX2378958
పపరర: నలమసబరమబ బబ డపరటట

93-34/223

93-34/228

93-34/231

93-34/234

తసడడ:డ కకప వరస
ఇసటట ననస:128-3-217
వయససస:72
లస: ససస స

1999 SAA0342196
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ డపరటట

2002 AP151030429696
పపరర: యమబనణరరణణ బబ డపరటట�

93-34/238

2005 SAA1060177
పపరర: పపడ మమ వత బబ డ పర టట

93-34/226

2008 SAA0776403
పపరర: రరజగష బబ డపరటట
తసడడ:డ కకపరవరస
ఇసటట ననస:128-3-217
వయససస:30
లస: పప

1988 SAA0336198
పపరర: ససమలత తషమమలగబసట

93-34/219

1991 SAA0385260
పపరర: గగకసమమ బబ డపరటట�

93-34/222

1994 SAA1060094
పపరర: ఛణ రగళష కన మమ ల

93-34/227

తసడడ:డ ఆ ధణ మబ క న మమ ల
ఇసటట ననస:128-3-212
వయససస:22
లస: పప
93-34/229

1997 SAA0335612
పపరర: ఏససమరరయమమ బబ డపరటట

93-34/230

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-3-214
వయససస:34
లస: ససస స
93-34/232

2000 SAA0342188
పపరర: మరరయదణసస బబ డపరటట

93-34/233

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:128-3-214
వయససస:72
లస: పప
93-34/235

2003 SAA0610998
పపరర: బబ డపరటట సలమమన రరజ

93-34/236

తసడడ:డ దణసస
ఇసటట ననస:128-3-215
వయససస:26
లస: పప
93-34/239

తసడడ:డ రవ బబ డ పర టట
ఇసటట ననస:128-3-216
వయససస:24
లస: ససస స
93-34/241

93-34/216

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-210
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఏససదణసస�
ఇసటట ననస:128-3-215
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-215
వయససస:50
లస: పప
2007 SAA0776395
పపరర: ధన లకడమ బబ డపరటట

93-34/221

తసడడ:డ మరరయదణసస
ఇసటట ననస:128-3-214
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరకగశ పసతగరన
ఇసటట ననస:128-3-215
వయససస:25
లస: ససస స
2004 SAA0342162
పపరర: ఏససదణసస బబ డపరటట�

1996 AP151030429686
పపరర: వససత బబ డపరటట�

1985 SAA0342220
పపరర: రరజ బబ డపరటట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-3-209
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతణఖనసదస�
ఇసటట ననస:128-3-213
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మరరయదణసస
ఇసటట ననస:128-3-214
వయససస:62
లస: ససస స
2001 SAA0921776
పపరర: పసడత పసతగరన

93-34/218

భరస : చదనసనలల
ఇసటట ననస:128-3-212
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదణమబ � �
ఇసటట ననస:128-3-212
వయససస:34
లస: పప
1998 SAA0335604
పపరర: వననలయమ బబ డపరటట

1993 SAA0335620
పపరర: వనసకరయమమ తషరకర

93-34/213

తసడడ:డ నలమసబరస
ఇసటట ననస:128-3-206
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-3-209
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబల శశరర
ఇసటట ననస:128-3-211
వయససస:31
లస: ససస స
1995 LFX2378669
పపరర: సరసబశవరరవప � కనమల�

93-34/215

తసడడ:డ నతణనయలల
ఇసటట ననస:128-3-206
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-209
వయససస:48
లస: ససస స

1982 SAA0921347
పపరర: రరజఖ లకడమ ఉకలకమలర

భరస : అలలగననణననర శరకవణ కలమమర జజననల గడర
ఇసటట ననస:128-3-206
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నతణనయయలల
ఇసటట ననస:128-3-206
వయససస:72
లస: ససస స

93-34/220 1990 SAA0776411
1989 AP151030429597
పపరర: వజయకలమమరర తషమమలగబసటర �
పపరర: రరజ తమమలగబసట

1992 SAA0336180
పపరర: నణగగసదడస బబ డపరటట

93-34/212

తసడడ:డ నలమసబరస
ఇసటట ననస:128-3-206
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నలమసబరస�
ఇసటట ననస:128-3-206
వయససస:52
లస: ససస స
1986 SAA0921339
పపరర: అలలగనసడ ర శరకవణ కలమమర
జజననల గడర
తసడడ:డ పడబబకర రరవప జజననల గడర
ఇసటట ననస:128-3-206
వయససస:48
లస: పప

1981 SAA0433078
పపరర: జజజ నకలమమరర బబ డపరటట

2006 AP151030429342
పపరర: చననమమమయ బబ డపరటట�

93-34/240

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:128-3-216
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/242

2009 LFX1562594
పపరర: కకపరవరస� బబ డపరటట �

93-34/243

తసడడ:డ ససగరతరరవప � �
ఇసటట ననస:128-3-217
వయససస:53
లస: పప
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2010 SAA0921123
పపరర: పసడయమసక బబ డ పరటటట
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93-34/244

భరస : అనల బబబబ బబ డ పరటటట
ఇసటట ననస:128-3-218
వయససస:27
లస: ససస స
2013 SAA0610733
పపరర: బబ డపరటట అనల బబబబ

93-34/247

93-34/250

93-34/253

93-34/256

93-34/259

93-34/263

93-34/266

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-3-228
వయససస:27
లస: పప

2023 SAA0341313
పపరర: పసచచయఖ ఇసస ల�

2026 SAA1060342
పపరర: అజయ కలమమర గబసటట

2029 AP151030438654
పపరర: వరర అసకమమ తష ర క

2032 AP151030429438
పపరర: నణగమణణ కరరసశశటట �

93-35/1028

2035 LFX1567015
పపరర: శసకరర � బబ డపరటట �

93-34/257

2038 LFX1562453
పపరర: భమలకడమ� తతకల�
భరస : కకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:128-3-229
వయససస:40
లస: ససస స

2018 SAA0393355
పపరర: పరరశత� బడడగబ�

93-34/252

2021 LFX1566934
పపరర: శరరమమ ఇసరసల

93-34/255

2024 SAA0341305
పపరర: నణగగశశరరరవప ఇసస ల�

93-34/258

తసడడ:డ చనరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-3-222
వయససస:45
లస: పప
93-34/260

2027 AP151030429022
పపరర: భమలకడమ శరనస�

93-34/262

భరస : ఏసస బబ�
ఇసటట ననస:128-3-224
వయససస:47
లస: ససస స
93-34/264

2030 LFX2379030
పపరర: రరమకకషర

93-34/265

తసడడ:డ నణగయఖ
ఇసటట ననస:128-3-225
వయససస:37
లస: పప
93-34/267

2033 SAA0632281
పపరర: బబ డపరటట మమరర మమతణ

93-35/1027

భరస : శనమబఖ రరవప
ఇసటట ననస:128-3-227
వయససస:31
లస: ససస స
93-35/1030

తసడడ:డ సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:128-3-227
వయససస:34
లస: పప
93-35/1032

93-34/249

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:128-3-222
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరటలన�
ఇసటట ననస:128-3-226
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-227
వయససస:49
లస: ససస స
2037 SAA0777500
పపరర: శశష రరవప బబ డపటటట

93-34/254

భరస : రరమకకషర బళళ
ఇసటట ననస:128-3-225
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : 06
ఇసటట ననస:128-3-226
వయససస:30
లస: ససస స
2034 AP151030438157
పపరర: వరర అసకమమ బబ డపరటట�

2020 SAA1059948
పపరర: పసడ యమస క ఇసపస ల

2015 SAA0610717
పపరర: బబ డపరటట జన హఖర

భరస : సరమయయలల�
ఇసటట ననస:128-3-220
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలగన రసడర గబసటట
ఇసటట ననస:128-3-223
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషర బళళ
ఇసటట ననస:128-3-225
వయససస:22
లస: ససస స
2031 SAA0433136
పపరర: భబరత శరనస

93-34/251

తసడడ:డ చనరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-3-222
వయససస:40
లస: పప

భరస : అలలగర రలడర�
ఇసటట ననస:128-3-223
వయససస:45
లస: ససస స
2028 SAA1060268
పపరర: మసజషర బళళ

2017 SAA1060144
పపరర: రరబకక బడడగబ

93-34/246

తసడడ:డ జవన రరవప
ఇసటట ననస:128-3-218
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప ఇసపస ల
ఇసటట ననస:128-3-222
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-3-222
వయససస:42
లస: ససస స
2025 SAA0335257
పపరర: ససవరర వససత గబసటట�

93-34/248

తసడడ:డ సరమ యయ లల బడడగబ
ఇసటట ననస:128-3-220
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:128-3-220
వయససస:40
లస: పప
2022 SAA0335349
పపరర: మణణకలమమరర ఇసస ల

2014 SAA0776387
పపరర: రమమష బబ డపరటట

2012 AP151030429689
పపరర: మమరరమమ బబ డపరటట�

భరస : జవన రరవప�
ఇసటట ననస:128-3-218
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరవరస
ఇసటట ననస:128-3-218
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససగరతరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-218
వయససస:54
లస: పప
2019 SAA0341800
పపరర: సరమమఖలల బడడగబ

93-34/245

భరస : ఇజజడయల ఆరర తతటట
ఇసటట ననస:128-3-218
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జవన రరవప
ఇసటట ననస:128-3-218
వయససస:26
లస: పప
2016 SAA0341230
పపరర: జవనరరవప బబ డపరటట�

2011 SAA1060516
పపరర: ససధఖ రరణణ ఆరర తతటట

2036 LFX1567023
పపరర: షణబమఖరరవప � బబ డపరటట �

93-35/1031

తసడడ:డ సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:128-3-227
వయససస:35
లస: పప
93-30/133

2039 AP151030423003
పపరర: కకటటశశరరరవప తతకల�

93-30/134

తసడడ:డ జజజ�
ఇసటట ననస:128-3-229
వయససస:52
లస: పప
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2040 SAA0332205
పపరర: నణగగశశరరరవప తతకల�
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93-30/135

తసడడ:డ జజజ�
ఇసటట ననస:128-3-231
వయససస:47
లస: పప
2043 SAA0128637
పపరర: సరసబయఖ� తతకల�

93-32/87

93-34/269

93-30/139

93-34/274

93-34/277

93-34/280

93-34/283

తసడడ:డ మబరరరర
ఇసటట ననస:128-3-239
వయససస:40
లస: పప

2053 SAA0335307
పపరర: ససశల� అననసదణసస�

2056 SAA0341172
పపరర: ఆనసదరరవప� అననసదణసస�

2059 SAA0341222
పపరర: అరరణ కలమమర� బబ డపరటట�

2062 SAA0335273
పపరర: నణగమలలర శశరర బళళళ�

93-30/140

2065 SAA0335281
పపరర: యశశద దణసరర

93-34/275

2068 SAA1060433
పపరర: రరన వల ప రళ
భరస : రతన బబబబ వ ల పపరర
ఇసటట ననస:128-3-240
వయససస:26
లస: ససస స

2048 LFX2378917
పపరర: ఏసస బబ� మసచణల�

93-34/271

2051 LFX2378792
పపరర: దణవదస � అననసదణసస �

93-34/273

2054 SAA0610766
పపరర: అనణనలదణసస దసరరర రరవప

93-34/276

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:128-3-235
వయససస:29
లస: పప
93-34/278

2057 SAA1060136
పపరర: పడసనన బబ డ పర టట

93-34/279

భరస : ఆరర ణ కలమమర బబ డ పర టట
ఇసటట ననస:128-3-236
వయససస:27
లస: ససస స
93-34/281

2060 SAA0433482
పపరర: దచవరరజ కరరసశశటట

93-34/282

తసడడ:డ భబనసపడసరద
ఇసటట ననస:128-3-236
వయససస:40
లస: పప
93-34/284

2063 SAA0341156
పపరర: నరసససహరరవప బళళ�

93-34/285

తసడడ:డ ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-238
వయససస:40
లస: పప
93-34/286

భరస : పసటర పరల
ఇసటట ననస:128-3-239
వయససస:35
లస: ససస స
93-34/288

93-30/138

తసడడ:డ ఆనసదరరవప � �
ఇసటట ననస:128-3-234
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-238
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర పరల DASARI
ఇసటట ననస:128-3-239
వయససస:21
లస: ససస స
2067 SAA0341164
పపరర: పసటర పరల దణసరర

93-34/272

తసడడ:డ సతణఖనసదస�
ఇసటట ననస:128-3-236
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-238
వయససస:30
లస: ససస స
2064 SAA1147990
పపరర: లకడమ DASARI

2050 SAA0335299
పపరర: కకటటశశరర� అననసదణసస�

2045 SAA1148097
పపరర: రరజగష మసచణల

తసడడ:డ యయబబ � �
ఇసటట ననస:128-3-233
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-235
వయససస:75
లస: పప

భరస : దచవరరజ�
ఇసటట ననస:128-3-236
వయససస:34
లస: ససస స
2061 SAA0396630
పపరర: అనత� బళళళ�

93-34/270

భరస : లకకయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-235
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-235
వయససస:35
లస: పప
2058 SAA0335315
పపరర: ససరమమ� బబ డపరటట�

2047 SAA1013044
పపరర: రతనబబబబ మసచణల

93-30/137

తసడడ:డ ఏసస బబ మసచణల
ఇసటట ననస:128-3-233
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : దణవదస�
ఇసటట ననస:128-3-234
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:128-3-235
వయససస:27
లస: ససస స
2055 SAA0341180
పపరర: లకకయఖ� అననసదణసస�

93-35/1033

తసడడ:డ యయసస బబ మసచణల
ఇసటట ననస:128-3-233
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస అననలదణసస
ఇసటట ననస:128-3-234
వయససస:21
లస: ససస స
2052 SAA0610758
పపరర: అననల దణసస తరపటమమమ

2044 LFX2377299
పపరర: రరమమరరవప � యరకమమత �

2042 SAA0334474
పపరర: ససషమ� తతకల�

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-232
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన � �
ఇసటట ననస:128-3-232
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఏసస బబ� �
ఇసటట ననస:128-3-233
వయససస:40
లస: ససస స
2049 SAA1148063
పపరర: కరవఖ ANNALADASU

93-30/136

తసడడ:డ నణగగశశరరరవ
ఇసటట ననస:128-3-231
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-3-232
వయససస:36
లస: పప
2046 LFX2374130
పపరర: శరఖమలమదచవ� మసచణల�

2041 SAA0628081
పపరర: తతకల చచసచయఖ

2066 SAA0610394
పపరర: ఓననటపపడడ గగపస

93-34/287

తసడడ:డ కకషర రరవప
ఇసటట ననస:128-3-239
వయససస:25
లస: పప
93-34/289

2069 SAA0921800
పపరర: నవ రరణణ వలపరర

93-34/290

భరస : బబలర బబబబ వలపరర
ఇసటట ననస:128-3-240
వయససస:28
లస: ససస స
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2070 LFX2393270
పపరర: సరళ వలపరర
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93-34/291

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:128-3-240
వయససస:45
లస: ససస స
2073 SAA1283464
పపరర: బబల సరశమ గసటటల

93-34/996

93-34/1056

93-34/294

93-34/297

93-34/300

93-34/303

93-34/306

భరస : ఇసరసకల�
ఇసటట ననస:128-3-247
వయససస:47
లస: ససస స

2083 SAA0610709
పపరర: పసతగణణ రరజష

2086 LFX2378651
పపరర: జయరరస పసతగరన

2089 SAA0341081
పపరర: రరకగష పసతగరన

2092 SAA1060011
పపరర: చ న బబబబ కకడడ రగ కక

93-34/309

2095 SAA1409556
పపరర: రరహహల కకడడరగకరక

93-34/298

2098 SAA0341099
పపరర: ఇసరసకల కకడడరగకక�
తసడడ:డ లకధర�
ఇసటట ననస:128-3-247
వయససస:57
లస: పప

2078 UPD0804252
పపరర: మరరయమమ బసదదల

93-38/1207

2081 AP151030429545
పపరర: ససజజత పసతగరన

93-34/296

2084 SAA0844697
పపరర: ససరగష పసతగన

93-34/299

తసడడ:డ జయరరవ
ఇసటట ననస:128-3-244
వయససస:30
లస: పప
93-34/301

2087 SAA0396663
పపరర: మనణ పసతగరన

93-34/302

భరస : లమ�రర
ఇసటట ననస:128-3-245
వయససస:29
లస: ససస స
93-34/304

2090 LFX1561844
పపరర: లమజరర � పసతగరన �

93-34/305

తసడడ:డ ఛణరగరస �
ఇసటట ననస:128-3-245
వయససస:36
లస: పప
93-34/307

2093 SAA0610683
పపరర: కకడడ రగకరక రవసదడ

93-34/308

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:128-3-246
వయససస:27
లస: పప
93-34/1058

తసడడ:డ రరజ కకడడరగకరక
ఇసటట ననస:128-3-246
వయససస:18
లస: పప
93-34/311

93-34/1055

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:128-3-244
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రర జ కక డడ రగ కక
ఇసటట ననస:128-3-246
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకధర
ఇసటట ననస:128-3-246
వయససస:57
లస: పప
2097 AP151030429038
పపరర: రరబబక కకడడరగకక�

93-34/295

తసడడ:డ చణరగరస
ఇసటట ననస:128-3-245
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:128-3-246
వయససస:47
లస: ససస స
2094 SAA0341107
పపరర: రరజ కకడడరగకక

2080 SAA0396606
పపరర: పడసరసత� panthagane

2075 SAA1410810
పపరర: వనయ కలమమర బసదదల

భరస : వనయ కలమమర బసదదల
ఇసటట ననస:128-3-242
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజరర
ఇసటట ననస:128-3-244
వయససస:52
లస: పప

భరస : లమజరర�
ఇసటట ననస:128-3-245
వయససస:77
లస: ససస స
2091 AP151030429583
పపరర: అరరణకలమమరర కకడడరగకక

93-34/1057

తసడడ:డ జయరరస
ఇసటట ననస:128-3-244
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లమజరర
ఇసటట ననస:128-3-244
వయససస:46
లస: పప
2088 AP151030429544
పపరర: సరగజన పసతగరన�

2077 SAA1402205
పపరర: మరరయమమ బసదదల

93-34/293

తసడడ:డ వనసకయఖ బసదదల
ఇసటట ననస:128-3-242
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససరగష పస త గర న
ఇసటట ననస:128-3-244
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకజయరరస
ఇసటట ననస:128-3-244
వయససస:47
లస: ససస స
2085 SAA0341123
పపరర: వనసకయఖ పసతగరన

93-34/1054

భరస : వనయ కలమమర బసదదల
ఇసటట ననస:128-3-242
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అస కయఖ పస త గర న
ఇసటట ననస:128-3-244
వయససస:23
లస: ససస స
2082 AP151030429582
పపరర: ఎలజబబత రరణణ పసతగరన

2074 SAA1416122
పపరర: శవ కలమమర గసటటల

2072 SAA0338822
పపరర: బబలర బబబబ వలపరర

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:128-3-240
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వజయ రరజ గసటటల
ఇసటట ననస:128-3-241
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ బసదదల
ఇసటట ననస:128-3-242
వయససస:36
లస: పప
2079 SAA1060037
పపరర: శకల త పస త గర న

93-34/292

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:128-3-240
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వజయ రరజ గసటటల
ఇసటట ననస:128-3-241
వయససస:21
లస: పప
2076 SAA1411024
పపరర: వనయ కలమమర బసదదల

2071 SAA0715698
పపరర: వలపరర రతనస

2096 SAA0776643
పపరర: ససమతడ బబ డపరటట

93-34/310

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:128-3-247
వయససస:32
లస: ససస స
93-34/312

2099 SAA0336156
పపరర: ససధణరరణణ కకడడరగకక

93-34/313

భరస : సస మబ కలమమర
ఇసటట ననస:128-3-248
వయససస:33
లస: ససస స
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2100 LFX1561869
పపరర: సస మబకలమమర � కకడడరగకక�

93-34/314

తసడడ:డ కనకరసబరస� �
ఇసటట ననస:128-3-248
వయససస:36
లస: పప
2103 SAA0335265
పపరర: శవపరరశత� కకడడరగకక�

93-34/317

93-34/320

93-34/323

93-34/326

93-34/329

93-34/332

93-34/335

తసడడ:డ శరమబఖల
ఇసటట ననస:128-3-255
వయససస:54
లస: పప

2113 SAA0677708
పపరర: శరరష నణమతతటట

2116 SAA0610667
పపరర: నణమఠగటట ససబబనయమఖ

2119 SAA0610642
పపరర: నమతతటట మహన రరవప

2122 SAA0776122
పపరర: సడవసత కలమమరర నమతతటట

93-34/338

2125 SAA1060060
పపరర: జజససఫ నణమమ తత టట

93-34/327

2128 SAA1060458
పపరర: బబబ రరణణ నణమమ తత టట
భరస : ససరఖ పడకరశ నణమ తత టట
ఇసటట ననస:128-3-256
వయససస:29
లస: ససస స

2108 LFX2378156
పపరర: నణగరరజ పచచల�

93-34/322

2111 SAA1060482
పపరర: దసరర రరవ కర ళసగరల

93-34/325

2114 AP151030429149
పపరర: రరజకలమమరర నణమతతటట�

93-34/328

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-252
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/330

2117 SAA0341040
పపరర: వరయఖ నణమతతటట�

93-34/331

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-252
వయససస:44
లస: పప
93-34/333

2120 AP151030429148
పపరర: చసదడకలమమరర నణమతతటట�

93-34/334

భరస : భమషణస�
ఇసటట ననస:128-3-254
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/336

2123 SAA0776247
పపరర: ససపపరర నమతతటట

93-34/337

భరస : యహహశవ
ఇసటట ననస:128-3-255
వయససస:48
లస: ససస స
93-34/339

తసడడ:డ యయహహశవయ నణమ తత టట
ఇసటట ననస:128-3-255
వయససస:23
లస: పప
93-34/341

93-34/319

తసడడ:డ పస ఛయఖ కర ళసగరల
ఇసటట ననస:128-3-250
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యహహశవ
ఇసటట ననస:128-3-255
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ యయహహశవయ నణమ తత టట
ఇసటట ననస:128-3-255
వయససస:21
లస: పప
2127 SAA0776940
పపరర: యహహశవ నమతతటట

93-34/324

తసడడ:డ పపడమయమ
ఇసటట ననస:128-3-253
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖల
ఇసటట ననస:128-3-254
వయససస:47
లస: పప
2124 SAA1060052
పపరర: కరరణణకర నణమమ తత టట

2110 AP151030429300
పపరర: మరరయమమ బబ డపరటట�

2105 AP151030429683
పపరర: నణగరతనస కకడడరగకక�

తసడడ:డ కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-248/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:128-3-252
వయససస:27
లస: పప

భరస : పపడమయఖ
ఇసటట ననస:128-3-253
వయససస:44
లస: ససస స
2121 SAA0433474
పపరర: భమషణస నణమతతటట

93-34/321

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-3-252
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ నమతతటటట
ఇసటట ననస:128-3-252
వయససస:24
లస: పప
2118 AP151030429153
పపరర: నరసమమ నణమటటత

2107 LFX1561885
పపరర: భరతరరవప � కకడడరగకక�

93-34/316

భరస : యయససదణసస�
ఇసటట ననస:128-3-248/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బబనన�
ఇసటట ననస:128-3-250
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రగ శయఖ నణమ తత టట
ఇసటట ననస:128-3-252
వయససస:24
లస: ససస స
2115 SAA0921081
పపరర: రగసయఖ నణతతటటట

93-34/318

తసడడ:డ ఏససదణసస � �
ఇసటట ననస:128-3-248/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:128-3-249
వయససస:63
లస: ససస స
2112 SAA1060045
పపరర: వజయ నణమమ తత టట

2104 AP151030429130
పపరర: అననపపరర పచచల

2102 SAA1060250
పపరర: శరఖమల కకడడ రగ కక

భరస : పపరర చసదడ కక డడ రగ కక
ఇసటట ననస:128-3-248/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నణగరరజ
ఇసటట ననస:128-3-248/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదణసస � �
ఇసటట ననస:128-3-248/1
వయససస:33
లస: పప
2109 AP151030438437
పపరర: కకపరవత బబ దపరటట

93-34/315

తసడడ:డ చదసచస నణయబడడ కకడడరగకక
ఇసటట ననస:128-3-248/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : భరత�
ఇసటట ననస:128-3-248/1
వయససస:32
లస: ససస స
2106 LFX1562560
పపరర: పపరరచసదడరరవప � కకడడరగకక�

2101 SAA0940727
పపరర: దసరర కకడడరగకక

2126 LFX2377828
పపరర: ఆనసదకలమమర నణమతతటట�

93-34/340

తసడడ:డ పరదచశ�
ఇసటట ననస:128-3-255
వయససస:43
లస: పప
93-34/342

2129 SAA0341016
పపరర: ససరఖపడకరశరరవప నణమతతటట�

93-34/343

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-256
వయససస:41
లస: పప
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93-34/344

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-3-257
వయససస:34
లస: ససస స
2133 SAA0340984
పపరర: మమణణకఖరరవప నణమతతటట

93-34/347

93-34/351

93-34/354

93-34/357

93-34/360

93-34/363

93-34/366

భరస : ఇశరకయయలల�
ఇసటట ననస:128-3-266
వయససస:47
లస: ససస స

2143 LFX1566876
పపరర: యహనస� నణమతతటట�

2146 SAA0775835
పపరర: లకరరర మమరర కరఖససపటట

2149 SAA0610634
పపరర: గసగగలల భబగఖ లకడమ

2152 SAA0921180
పపరర: ససజజతణ తషరకర

93-34/370

2155 LFX2377661
పపరర: సరసబయఖ తషరకర�

93-34/358

2158 SAA0341404
పపరర: రమమష బబబబ వరససమళళ�
తసడడ:డ పడసరదస�
ఇసటట ననస:128-3-266
వయససస:52
లస: పప

2138 SAA0396622
పపరర: శరరషర నణమమతతటట

93-34/353

2141 SAA0130971
పపరర: మహలకడమ నణమ తతటట

93-34/356

2144 SAA0775959
పపరర: మమరర కరఖససపటట

93-34/359

భరస : ఇమమమనసయయలల
ఇసటట ననస:128-3-261
వయససస:28
లస: ససస స
93-34/361

2147 SAA0340869
పపరర: ఇమమనయయలల కరరఖసశశటట

93-34/362

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:128-3-261
వయససస:33
లస: పప
93-34/364

2150 SAA0776098
పపరర: రతనకలమమరర తషరక

93-34/365

భరస : నణగరరజ
ఇసటట ననస:128-3-262
వయససస:49
లస: ససస స
93-34/368

2153 AP151030429062
పపరర: వరమమ తషరకర�

93-34/369

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-264
వయససస:47
లస: ససస స
93-34/371

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-264
వయససస:52
లస: పప
93-34/374

93-34/350

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:128-3-260
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:128-3-264
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:128-3-264
వయససస:27
లస: పప
2157 AP151030429692
పపరర: కలమమరర వరససమళళ�

93-34/355

భరస : నణగ రరజ
ఇసటట ననస:128-3-262
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగరరజ తషరక
ఇసటట ననస:128-3-262
వయససస:25
లస: పప
2154 SAA0921172
పపరర: కకశశర తషరకర

2140 SAA0293514
పపరర: పడకరశరరవప నణమతతటట�

2135 SAA0776106
పపరర: ఆనసద బబబబ నమతతటట

భరస : యహహ నస
ఇసటట ననస:128-3-259
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:128-3-261
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-261
వయససస:40
లస: పప
2151 SAA0940701
పపరర: శకనవరస తషరక

93-34/352

తసడడ:డ పడకరశరరవప � �
ఇసటట ననస:128-3-260
వయససస:36
లస: పప

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:128-3-261
వయససస:34
లస: ససస స
2148 SAA0293498
పపరర: మబరళ తషరకర�

2137 SAA0341057
పపరర: యయససదణసస కకడడరగకక�

93-34/346

తసడడ:డ పపరర చనబ న రరవప
ఇసటట ననస:128-3-258
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-259
వయససస:67
లస: పప

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-260
వయససస:52
లస: ససస స
2145 SAA0335216
పపరర: దచవకలమమరర తషరకర

93-34/348

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-258/1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప � �
ఇసటట ననస:128-3-259
వయససస:38
లస: పప
2142 AP151030429231
పపరర: ససవరరస మమ నణమతతటట�

2134 SAA0335232
పపరర: కలమమరర నణమతతటట�

2132 SAA0341008
పపరర: రరజగశశరరరవప నణమతతటట�

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-257
వయససస:45
లస: పప

భరస : పపరర చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-258
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:128-3-258
వయససస:40
లస: పప
2139 LFX2377380
పపరర: కలమమర � నణమతతటట�

93-34/345

భరస : రరజగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:128-3-257
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:128-3-257
వయససస:67
లస: పప
2136 SAA0293522
పపరర: పపరరచసదడరరవప నణమతతటట

2131 LFX1561323
పపరర: ససధణఖరరణణ� నణమతతటటట�

2156 AP151030429364
పపరర: దయమమ తషరకర

93-34/372

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:128-3-265
వయససస:67
లస: ససస స
93-34/375

2159 SAA0335356
పపరర: హహమలత తషరకర

93-34/376

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:128-3-267
వయససస:44
లస: ససస స
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2160 SAA0610782
పపరర: తతరరకలమ సలలమ�న రరజ

93-34/377

తసడడ:డ ససకర రరవప
ఇసటట ననస:128-3-267
వయససస:27
లస: పప
2163 SAA0921990
పపరర: నణగమణణ తషరక

93-34/380

93-34/383

93-34/386

93-34/389

93-34/392

93-34/395

93-34/398

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-271
వయససస:65
లస: పప

2173 LFX2377125
పపరర: పసచచయఖ ఇనస ల

2176 AP151030429326
పపరర: అనణనమణణ ఇసస ల�

2179 SAA0921156
పపరర: అనస షర పసతకరన

2182 AP151030429064
పపరర: నణగమమ పసతగరన�

93-34/401

2185 LFX1566744
పపరర: డచవడ రరజ � ఇనస ల�

93-34/390

2188 SAA0531228
పపరర: అనసష బబ డపరటట
తసడడ:డ యహనస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-3-271
వయససస:27
లస: ససస స

2168 SAA0921834
పపరర: మమరర ఏసరల

93-34/385

2171 SAA0341388
పపరర: జజఖత కకరణ ఇససస ల

93-34/388

2174 SAA1059989
పపరర: ససమన త ఇసపస ల

93-34/391

తసడడ:డ పరల ఇసపస ల
ఇసటట ననస:128-3-270
వయససస:23
లస: ససస స
93-34/393

2177 AP151030429170
పపరర: శరరమమ పప నసగబపరటట�

93-34/394

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-270
వయససస:62
లస: ససస స
93-34/396

2180 SAA0392894
పపరర: దణశరకర ఇసస ల

93-34/397

భరస : డచవడ రరజ
ఇసటట ననస:128-3-271
వయససస:31
లస: ససస స
93-34/399

2183 SAA0335331
పపరర: నరమల ఇసస ల�

93-34/400

భరస : చనరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-3-271
వయససస:59
లస: ససస స
93-34/402

తసడడ:డ చనరరమబలల � �
ఇసటట ననస:128-3-271
వయససస:38
లస: పప
93-34/404

93-34/382

తలర : మరరయమమ
ఇసటట ననస:128-3-269
వయససస:30
లస: పప

భరస : సససస నస�
ఇసటట ననస:128-3-271
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరమబలల � �
ఇసటట ననస:128-3-271
వయససస:35
లస: పప
2187 SAA0341297
పపరర: చనరరమబలల ఇసస ల�

93-34/387

తసడడ:డ శరససస నస పసథకరన
ఇసటట ననస:128-3-271
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరమబలల
ఇసటట ననస:128-3-271
వయససస:34
లస: ససస స
2184 LFX1566736
పపరర: జయరరమకకషర� ఇనస ల�

2170 AP151030429437
పపరర: మరరయమమ ఇసస ల

2165 SAA0341420
పపరర: రరజగసదడ పడసరద తషరకర

భరస : భమదచవ రరజ ఏసరల
ఇసటట ననస:128-3-269
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పరల�
ఇసటట ననస:128-3-270
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-3-270
వయససస:60
లస: పప
2181 SAA0433128
పపరర: ఆలలఖఖ ఇసస లమ

93-34/384

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:128-3-269
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పరల ఇసపస ల
ఇసటట ననస:128-3-270
వయససస:25
లస: ససస స
2178 SAA0341339
పపరర: పరల ఇసస ల�

2167 SAA1060227
పపరర: శరకవణణ తలతతటట

93-34/379

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-3-268
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:128-3-269
వయససస:56
లస: ససస స

తలర : మరరయమమ
ఇసటట ననస:128-3-269
వయససస:32
లస: పప
2175 SAA1059997
పపరర: హవల ఇసపస ల

93-34/381

భరస : జజఖత కకరణ ఇసపస ల
ఇసటట ననస:128-3-269
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషస ర ఇసపస ల
ఇసటట ననస:128-3-269
వయససస:34
లస: ససస స
2172 SAA0341370
పపరర: భమదచవ రరజ ఇససస ల

2164 AP151030429599
పపరర: జజఖత తషరకర

2162 SAA0341446
పపరర: శసకరరరవప తషరకర

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-3-267
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-3-268
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-3-268
వయససస:52
లస: పప
2169 SAA1060235
పపరర: సస న పసడయ గసఢడరర

93-34/378

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:128-3-267
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరజగసదడ పడసరద తషరక
ఇసటట ననస:128-3-268
వయససస:27
లస: ససస స
2166 SAA0433680
పపరర: సరసబయఖ తషరకర

2161 SAA0341461
పపరర: ఫణణసదడ� తషరకర�

2186 SAA0341354
పపరర: సససస నస పసతగరన�

93-34/403

తసడడ:డ ఏసస బబ�
ఇసటట ననస:128-3-271
వయససస:47
లస: పప
93-37/392

2189 SAA0392910
పపరర: యయససకలమమరర� నణమతతటట�

93-34/406

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:128-3-272
వయససస:37
లస: ససస స
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2190 AP151030429419
పపరర: రతస మమ నణమతతటట

93-34/407

భరస : లకకరనసదస
ఇసటట ననస:128-3-272
వయససస:57
లస: ససస స
2193 SAA0343210
పపరర: రథయఖ తచలగతతటట

93-34/411

93-34/412

93-34/415

93-34/418

93-34/421

93-34/424

93-34/427

తసడడ:డ వనసకట రరవప యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-4
వయససస:26
లస: పప

2203 SAA0611335
పపరర: గరరర మసజషర

2206 SAA0081802
పపరర: పరమమశశర రరవప గగరర

2209 SAA0611210
పపరర: పలలర మబరళ

2212 SAA0336164
పపరర: రజన కకడడరగకక

93-37/393

2215 LFX1560440
పపరర: నణగఅసజల యసడడపరటట

93-34/419

2218 SAA0619130
పపరర: శక హరర యసడడపరటట
తసడడ:డ వనసకట రరవప యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-4
వయససస:28
లస: పప

2198 SAA0610956
పపరర: చసకరక పడమద కలమమర

93-34/414

2201 SAA0677856
పపరర: దదవఖ గగరర

93-34/417

2204 SAA0776916
పపరర: వననద కలమమర గగరర

93-34/420

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:128-3-278
వయససస:26
లస: పప
93-34/422

2207 SAA0611202
పపరర: పలర సశపరన కలమమరర

93-34/423

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:128-3-279
వయససస:26
లస: ససస స
93-34/425

2210 SAA0342725
పపరర: వససతరరవప పలలర

93-34/426

తసడడ:డ నణగయఖ
ఇసటట ననస:128-3-279
వయససస:57
లస: పప
93-34/428

2213 SAA0335687
పపరర: మసగమమ తషరకర�

93-34/817

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-3+-200
వయససస:44
లస: ససస స
93-37/394

భరస : హనసమసతరరవప యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-4
వయససస:40
లస: ససస స
93-37/396

93-35/1035

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:128-3-277
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పపరర చసదడరరవప
ఇసటట ననస:128-3-315
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-4
వయససస:34
లస: ససస స
2217 SAA0619148
పపరర: శక వషష
ర యసడడపరటట

93-34/416

తసడడ:డ వససతణ రరవప
ఇసటట ననస:128-3-279
వయససస:30
లస: పప

భరస : శరఖమ కలమమర
ఇసటట ననస:128-3-314
వయససస:31
లస: ససస స
2214 SAA0337618
పపరర: జజఖత యసడడపరటట

2200 SAA0611400
పపరర: గగర లతణ

2195 SAA0130591
పపరర: ససభబషసన తదలగతతటట

తసడడ:డ వజయయనబరర రరవప
ఇసటట ననస:128-3-273
వయససస:38
లస: పప

తలర : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:128-3-278
వయససస:34
లస: పప

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:128-3-279
వయససస:52
లస: ససస స
2211 SAA0336172
పపరర: పడకరశమమ కకడడరగకక

93-34/413

భరస : పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-3-278
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:128-3-278
వయససస:31
లస: పప
2208 SAA0335745
పపరర: సరసబబడజఖస పలలర

2197 SAA0335596
పపరర: ససశల చసకరక

93-34/410

భరస : రతనకలమమరర
ఇసటట ననస:128-3-272
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:128-3-277
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరచసదడ రరవ
ఇసటట ననస:128-3-277
వయససస:30
లస: పప
2205 SAA0081950
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప గగరర

93-35/1034

భరస : పడమద కలమమర
ఇసటట ననస:128-3-273
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:128-3-273
వయససస:39
లస: పప
2202 SAA0343129
పపరర: రరమకకషర గగరర

2194 SAA0130773
పపరర: అరరణ తదలలగగటట

2192 SAA0342147
పపరర: రవకలమమర నణమతతటట�

తసడడ:డ లకకరనసదస�
ఇసటట ననస:128-3-272
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:128-3-272
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖరరవప�
ఇసటట ననస:128-3-273
వయససస:37
లస: ససస స
2199 SAA0342113
పపరర: మమణణకఖ రరవప నణమతతటట

93-34/409

తసడడ:డ రతనకలమమర
ఇసటట ననస:128-3-272
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస బమ
ఇసటట ననస:128-3-272
వయససస:63
లస: పప
2196 SAA0385278
పపరర: దచవరరణణ� నణమతతటట�

2191 SAA0343228
పపరర: బబబబ తచలగతతటట

2216 SAA0567206
పపరర: రమణశక యసడడపరటట

93-37/395

భరస : వనసకటబడవప యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-4
వయససస:47
లస: ససస స
93-37/397

2219 LFX2378248
పపరర: శకనవరసరరవప యసడడపరటట

93-37/398

తసడడ:డ బబలకకటయఖ యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-4
వయససస:42
లస: పప
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2220 LFX2378271
పపరర: హనసమసతరరవప యసడడపరటట

93-37/399

తసడడ:డ బబలకకటయఖ యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-4
వయససస:44
లస: పప
2223 SAA0611186
పపరర: యమరరర వరయమఖ

93-34/430

93-34/432

93-34/435

93-34/438

93-34/441

93-34/444

93-34/446

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-4-286
వయససస:26
లస: ససస స

2233 AP151030429700
పపరర: లలతమమ బబ డపరటట�

2236 SAA0776932
పపరర: అనసష బబ డపరటట

2239 SAA0340273
పపరర: చసతణలల బబ డపరటట

2242 AP151030429740
పపరర: వరర సకమమ బబ డపరటట�

93-34/449

2245 SAA0420075
పపరర: కకటటశశరరరవప కసతచటట

93-34/439

2248 SAA0336040
పపరర: ససటలర మ� ననలటటరర�
తసడడ:డ అమకత రరవప�
ఇసటట ననస:128-4-286
వయససస:29
లస: ససస స

2228 SAA0343178
పపరర: అనల కలమమర� బటటట �

93-34/434

2231 SAA0433862
పపరర: చననమహనరరవప బబ డడపరటట

93-34/437

2234 SAA0611418
పపరర: బబ డపరటట రరజగశ

93-34/440

తసడడ:డ రమమశ బబబబ
ఇసటట ననస:128-4-282
వయససస:26
లస: పప
93-34/442

2237 AP151030438139
పపరర: ఉషరరరణణ బబ డపరటట

93-34/443

భరస : చసతణలల
ఇసటట ననస:128-4-283
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/445

2240 SAA1148105
పపరర: వసశ బబ డపరటట

93-30/141

తలర : కలమమరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-4-284
వయససస:34
లస: పప
93-34/447

2243 SAA1060169
పపరర: పపషరపసఙఙ ల బబ డ పర టట

93-34/448

తసడడ:డ కకటట శశ ర రరవ కస తచ టట
ఇసటట ననస:128-4-285
వయససస:22
లస: ససస స
93-34/450

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:128-4-285
వయససస:43
లస: పప
93-34/452

93-32/88

తసడడ:డ నణగభమషణస
ఇసటట ననస:128-4-281
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:128-4-284
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-4-285
వయససస:40
లస: ససస స
2247 SAA0611459
పపరర: ననలమతరర అనసష

93-34/436

తసడడ:డ అమమయఖ
ఇసటట ననస:128-4-283
వయససస:47
లస: పప

భరస : సససస నస� �
ఇసటట ననస:128-4-284
వయససస:47
లస: ససస స
2244 AP151030429159
పపరర: రగజజనమమ కసతచటట

2230 SAA0343160
పపరర: పరమమలక బటటట

2225 SAA0871583
పపరర: అనసశర పసనయవపల

తసడడ:డ సరయబలల�
ఇసటట ననస:128-4-281
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చసతణలల
ఇసటట ననస:128-4-283
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చసతలల బబ డ పర టట
ఇసటట ననస:128-4-283
వయససస:23
లస: పప
2241 LFX1565431
పపరర: కలమమరర� బబ డపరటట�

93-34/433

భరస : నణగభమషణస�
ఇసటట ననస:128-4-282
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగభమషణస�
ఇసటట ననస:128-4-282
వయససస:42
లస: పప
2238 SAA1060490
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డ పర టట

2227 SAA0130724
పపరర: ససజజతణ బటట
ట

93-34/429

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనయవపల
ఇసటట ననస:128-4-254
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దవద
ఇసటట ననస:128-4-281
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమమష బబబబ�
ఇసటట ననస:128-4-282
వయససస:40
లస: ససస స
2235 SAA0343277
పపరర: రమమష బబబబ బబ డపరటట�

93-34/431

భరస : పరమబలల
ఇసటట ననస:128-4-281
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమబలల
ఇసటట ననస:128-4-281
వయససస:31
లస: పప
2232 SAA0336065
పపరర: దచవ బబ డపరటట�

2224 SAA0336222
పపరర: వమల కసచరర

2222 AP151030429202
పపరర: ససధణరరజకలమమరర బసడణరర�

భరస : రతనరరజ�
ఇసటట ననస:128-4-104/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:128-4-204
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మహనరర రరవప
ఇసటట ననస:128-4-281
వయససస:25
లస: ససస స
2229 SAA0343152
పపరర: దణవద బబ టటట

93-37/400

తసడడ:డ బబలమ కకటటనయమ యసడడపరటట
ఇసటట ననస:128-4
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ దచవదణసస
ఇసటట ననస:128-4-120
వయససస:39
లస: పప
2226 SAA0611434
పపరర: బబ డపరటట వకకటరరయ

2221 SAA0619122
పపరర: యమనబ ప
న త వనసకట రరవప

93-34/451
2246 SAA0776882
పపరర: లడడయమ పసడయదరరరన ననలటటరర

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-4-286
వయససస:26
లస: ససస స
93-34/453

2249 LFX2374023
పపరర: వనలసగరన గడర స

93-34/454

భరస : ససధణకర
ఇసటట ననస:128-4-286
వయససస:33
లస: ససస స
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93-34/455

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:128-4-286
వయససస:34
లస: ససస స
2253 SAA0776890
పపరర: ససధణకర గడబస

93-34/458

93-34/461

93-34/463

93-34/466

93-35/1037

93-34/471

93-34/474

తసడడ:డ న ర స యఖ తష ర క
ఇసటట ననస:128-4-299
వయససస:22
లస: పప

2263 SAA0343145
పపరర: బబసజమన కసచరర

2266 SAA0335679
పపరర: మరరయమమ ననమలకసటట

2269 SAA0342238
పపరర: దచవదణసస యమమరరస�

2272 SAA0921826
పపరర: మమనక లమలమదద

93-34/477

2275 SAA0550855
పపరర: బబజనబబబబ గబమమడడ

93-34/467

2278 SAA0677781
పపరర: తషరకర పడభబ దణసస
తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:128-4-299
వయససస:27
లస: పప

2258 SAA1050574
పపరర: సరగర బబబబ తషరక

93-35/1036

2261 AP151030438625
పపరర: కసస
స రర పపపపల

93-34/465

2264 SAA0433516
పపరర: పపపపలకకషర

93-34/468

తసడడ:డ జయపరల
ఇసటట ననస:128-4-289
వయససస:36
లస: పప
93-34/469

2267 AP151030429084
పపరర: రరజకలమమరర యమమరరస�

93-34/470

భరస : శరమమఖల జజన�
ఇసటట ననస:128-4-290
వయససస:40
లస: ససస స
93-34/472

2270 LFX2374189
పపరర: ససబబమమ పప నసగబబబటట�

93-34/473

భరస : పసదబదసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:128-4-291
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/475

2273 AP151030429051
పపరర: శకలసతల లమలమదద�

93-34/476

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:128-4-297
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/478

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:128-4-298
వయససస:36
లస: పప
93-34/480

93-34/460

భరస : జయపరల
ఇసటట ననస:128-4-289
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రవకలమమర లమలమదద
ఇసటట ననస:128-4-297
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబజన బబబబ గబమమడడ
ఇసటట ననస:128-4-298
వయససస:30
లస: ససస స
2277 SAA1059914
పపరర: మ నన జ కల మమ ర తష ర క

93-34/464

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:128-4-290
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:128-4-291
వయససస:47
లస: పప
2274 SAA0336230
పపరర: గగరరర గబమమడడ

2260 LFX2374031
పపరర: కకటటశశరర� కసచరర �

2255 SAA0343137
పపరర: సరసబయఖ ననలటటరర�

తసడడ:డ మమలకయ రరజ తషరక
ఇసటట ననస:128-4-287
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:128-4-290
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దచవదణసస�
ఇసటట ననస:128-4-290
వయససస:52
లస: ససస స
2271 LFX2378867
పపరర: పసదబదసరర రరవప పప నసగబబబటట�

93-34/462

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:128-4-289
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:128-4-289
వయససస:62
లస: పప
2268 SAA0335661
పపరర: లలతమమ యమమరరస�

2257 SAA0921917
పపరర: రరజగశ తషరక

93-34/457

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-4-286
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబసజమన �
ఇసటట ననస:128-4-289
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబనజ మమన
ఇసటట ననస:128-4-289
వయససస:26
లస: పప
2265 LFX2377497
పపరర: జయపరల పపపపల�

93-34/459

తసడడ:డ మలకనణడజ తషరక
ఇసటట ననస:128-4-287
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకకషర
ఇసటట ననస:128-4-289
వయససస:34
లస: ససస స
2262 SAA0611251
పపరర: కరసచచరర ర చసదడ శశఖర

2254 SAA0078592
పపరర: జయరరజ� జసగర�

2252 AP151030429172
పపరర: మమరరమమ ననలటటరర�

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-4-286
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:128-4-286
వయససస:40
లస: పప

భరస : మమలకమర రరజ
ఇసటట ననస:128-4-287
వయససస:47
లస: ససస స
2259 LFX1566256
పపరర: అననమమ పపపల

93-34/456

భరస : జయరరజ�
ఇసటట ననస:128-4-286
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-4-286
వయససస:33
లస: పప
2256 SAA0336800
పపరర: మమరమమ తషరకర

2251 SAA0336057
పపరర: ఆదదమమ� జసగర�

2276 AP151030429288
పపరర: మరరయమమ తషరకర�

93-34/479

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:128-4-299
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/481

2279 SAA0342055
పపరర: నరసయఖ తషరకర�

93-34/482

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:128-4-299
వయససస:52
లస: పప
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2280 SAA1025783
పపరర: పడభబకర రరవప తషరకర

93-35/1038

తసడడ:డ నరసయఖ తషరకర
ఇసటట ననస:128-4-299
వయససస:26
లస: పప
93-34/486

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:128-4-301
వయససస:47
లస: పప
93-34/489

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:128-4-303
వయససస:51
లస: ససస స

93-34/487

2287 SAA0433607
పపరర: కరకసత కలమమర మమదదరర

93-34/492

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:128-4-303
వయససస:63
లస: పప

2290 SAA1060276
పపరర: పడ వ ళ క మధదర

93-34/490

తసడడ:డ వర సరశమ
ఇసటట ననస:128-4-304
వయససస:42
లస: పప

2293 SAA0336024
పపరర: మరరయ రరణణ చసకక�

93-34/493

భరస : ఫసలప
ఇసటట ననస:128-4-305
వయససస:60
లస: ససస స

2296 SAA1033182
పపరర: కరకసత కలమమర చసకక

93-34/488

2288 SAA0677815
పపరర: మదదర ససరగష

93-34/491

2291 SAA0611343
పపరర: మమదదరర సరగజన

93-34/494

భరస : పపలమరరరవ
ఇసటట ననస:128-4-304
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/496

భరస : పసలలపపప�
ఇసటట ననస:128-4-305
వయససస:44
లస: ససస స
93-34/498

2285 SAA0433094
పపరర: మరరయమమ మదదరర

తసడడ:డ వర సరశమ
ఇసటట ననస:128-4-303
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపలమరరరవప మధదర
ఇసటట ననస:128-4-304
వయససస:22
లస: ససస స
93-34/495

93-34/485

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:128-4-303
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ
ఇసటట ననస:128-4-303
వయససస:30
లస: పప

2289 SAA0346056
పపరర: వరరసరశమ� మమదదరర�

2298 LFX2377414
పపరర: ఫసలప చసకరక

2284 SAA0611384
పపరర: మమదదరర ఉష రరణణ

2282 LFX1563345
పపరర: జజఖత బబ డపరటట

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:128-4-301
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరకసత కలమమర
ఇసటట ననస:128-4-303
వయససస:27
లస: ససస స

2286 SAA0395442
పపరర: దదనమమ� మదదర�

2295 SAA0336933
పపరర: లకరర మమ చసకరక

93-34/483

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:128-4-300
వయససస:77
లస: ససస స

2283 SAA0340992
పపరర: రరజజరరవప నణమతతటట

2292 SAA0611368
పపరర: మమదదరర పపలమర రరవప

2281 SAA0335554
పపరర: భబగఖమమ తషరకర�

2294 SAA0336032
పపరర: రతనకలమమరర� మసచల�

93-34/497

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:128-4-305
వయససస:50
లస: ససస స
93-34/499

తసడడ:డ ఫసలప చసకక
ఇసటట ననస:128-4-305
వయససస:22
లస: పప

2297 SAA0677831
పపరర: రవతచజ చసకరక

93-34/500

తసడడ:డ ఫసలఫ
ఇసటట ననస:128-4-305
వయససస:27
లస: పప

93-34/501

తసడడ:డ జజజ నణనసదస
ఇసటట ననస:128-4-305
వయససస:70
లస: పప

2299 SAA0677807
పపరర: అశశన గబడచమమటర
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93-34/502

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:128-4-307
వయససస:28
లస: ససస స
2302 SAA0433854
పపరర: ససజవ రరవప వనమబల

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-4-308
వయససస:52
లస: ససస స

93-34/503

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-4-307
వయససస:50
లస: ససస స
93-34/505

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర
ఇసటట ననస:128-4-307
వయససస:31
లస: పప
2305 SAA0336008
పపరర: ససశల తషరకర

2300 SAA0336016
పపరర: చటటటమమ వనమబల

2303 SAA0081943
పపరర: వనసకటటశశరరర వనమబల

2306 SAA0343103
పపరర: కకటటశశరరరవప తషరకర
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-4-308
వయససస:36
లస: పప

93-34/504

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమబల
ఇసటట ననస:128-4-307
వయససస:23
లస: పప
93-34/506

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:128-4-307
వయససస:55
లస: పప
93-34/508

2301 SAA1060334
పపరర: నతణఖనసద కలమమర వనమబల

2304 SAA0335992
పపరర: జయలకడమ తషరక

93-34/507

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-4-308
వయససస:33
లస: ససస స
93-34/509

2307 SAA1060508
పపరర: మసజషర గగ ర

93-34/510

భరస : గగపరల కకషర గగ ర
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:28
లస: ససస స
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2308 SAA0611319
పపరర: గగరనణగ జజనకక
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93-34/511

భరస : జయమ కలమమర
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:30
లస: ససస స
2311 SAA0089060
పపరర: జజఖతసత పరపరబతష
స ల

93-34/514

93-34/517

93-34/520

93-32/89

93-34/525

93-34/528

93-35/1040

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:128-5-313
వయససస:46
లస: పప

2321 AP151030429518
పపరర: ధనలకడమ బబ డపరటట�

2324 SAA0776866
పపరర: మలకనరరజ తషరక

2327 SAA0343301
పపరర: దదనకర తవనస

2330 SAA1059955
పపరర: దదవఖ kodirekk

93-34/532

2333 AP151030429191
పపరర: దణనమమ కకడడరకక�

93-34/953

2336 SAA0343244
పపరర: బబబబ కకడడరగకక
తసడడ:డ కనకర రరజ
ఇసటట ననస:128-5-313
వయససస:46
లస: పప

2316 SAA0081794
పపరర: కకటటశశర రరవప పరపరబతష
స ల

93-34/519

2319 SAA0940743
పపరర: శశఖర మమమడడ

93-34/523

2322 SAA0130856
పపరర: మమరర కసచరర

93-34/524

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:128-5-216
వయససస:41
లస: ససస స
93-34/526

2325 SAA0921867
పపరర: రజన కసచరర

93-34/527

తసడడ:డ బబననమన కసచరర
ఇసటట ననస:128-5-289
వయససస:24
లస: ససస స
93-34/529

2328 AP151030438043
పపరర: ససతతషస తవనస�

93-35/1039

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:128-5-312
వయససస:49
లస: ససస స
93-34/530

2331 SAA0940826
పపరర: ససగరత గగరర

93-34/531

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గగరర
ఇసటట ననస:128-5-313
వయససస:24
లస: ససస స
93-34/533

భరస : కనకరరజ�
ఇసటట ననస:128-5-313
వయససస:62
లస: ససస స
93-34/535

93-34/516

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమమడడ
ఇసటట ననస:128-4-311
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ కక డడ రగ కక
ఇసటట ననస:128-5-313
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కనకరరజ
ఇసటట ననస:128-5-313
వయససస:40
లస: ససస స
2335 SAA0343251
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప� గగరర�

93-34/521

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:128-5-312
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస�
ఇసటట ననస:128-5-312
వయససస:57
లస: పప
2332 AP151030429682
పపరర: మరరయమమ కకడడరగకక

2318 SAA0081919
పపరర: పడకరశరరవప గగరర�

2313 SAA0343053
పపరర: గగపరలకకషర గగరర

తసడడ:డ బబచచయఖ
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:128-5-287
వయససస:51
లస: పప

భరస : దదవరకర
ఇసటట ననస:128-5-312
వయససస:30
లస: ససస స
2329 LFX2377174
పపరర: బబబబ తవనస�

93-34/518

భరస : చనమహనరరవప�
ఇసటట ననస:128-4+281
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మలకయ రరజ
ఇసటట ననస:128-5-287
వయససస:25
లస: ససస స
2326 SAA0393447
పపరర: ససధణఖరరణణ తవనస

2315 SAA0081786
పపరర: వనసకయఖ� పరపరబతష
స ల�

93-34/513

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చదననపప�
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:62
లస: పప

భరస : చసదస కరణస
ఇసటట ననస:128-4-461
వయససస:29
లస: ససస స
2323 SAA0776817
పపరర: ససజనఖ తషరక

93-34/515

తసడడ:డ బబచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:42
లస: పప
2320 SAA1052711
పపరర: రరజగశశరర కరణస

2312 AP151030429553
పపరర: మమరరవజడమమ గగరర�

2310 SAA0776841
పపరర: ఏలజగబబత రరణణ గగరర

భరస : బబజన బబబబ
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:32
లస: పప
2317 SAA0081901
పపరర: బబజనబబబబ గగరర

93-34/512

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-4-310
వయససస:33
లస: ససస స
2314 SAA0343046
పపరర: జయ కలమమర గగరర

2309 SAA0089086
పపరర: సస మమశశరమమ� పరపబతష
స ల�

2334 SAA1059922
పపరర: ససజ త కలమమర గగ ర

93-34/534

తసడడ:డ వనస కట ససబబ రర వప గగ ర
ఇసటట ననస:128-5-313
వయససస:22
లస: పప
93-34/536

2337 SAA0130849
పపరర: రతన కలమమరర గగరర

93-35/1041

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-5-313
వయససస:40
లస: ససస స

Page 81 of 348

2338 SAA1234673
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93-36/1056

తసడడ:డ బబబబ కకడడరగకరక
ఇసటట ననస:128-5-313
వయససస:21
లస: పప
2341 LFX1561877
పపరర: పపరరచసదడరరవప � కకడడరగకక�

93-34/539

93-34/542

93-34/545

93-37/402

93-34/548

93-32/91

93-34/552

తసడడ:డ రవ తచజ అలమర
ఇసటట ననస:128-6-327
వయససస:26
లస: ససస స

2351 LFX1566603
పపరర: దణవదస యరకగబసటర

2354 SAA0078543
పపరర: రరజగష� బబ డపరటట�

2357 AP151030429131
పపరర: శవమమ బబ డపరటట�

2360 SAA1060441
పపరర: ఆధణస తణ డడ గర రర

93-34/1060

2363 SAA0921503
పపరర: లమవణఖ తణడడగరరర

93-37/403

2366 SAA0130989
పపరర: చనన వనసకరయమమ మడడగబలమ
భరస : శశరర
ఇసటట ననస:128-6-327
వయససస:45
లస: ససస స

2346 SAA0405753
పపరర: ససపపరర � కరసడడడ�

93-34/544

2349 SAA0338095
పపరర: పసల కలమమరర�

93-37/401

2352 SAA1060318
పపరర: కగ జ య బబ డ పర టట

93-34/547

భరస : అస జ బబబబ బబ డ పర టట
ఇసటట ననస:128-5-322
వయససస:25
లస: ససస స
93-34/549

2355 SAA0557371
పపరర: ససనత బబ డపరటట

93-32/90

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:128/5/323
వయససస:28
లస: ససస స
93-34/550

2358 LFX1566975
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ డపరటట

93-34/551

తసడడ:డ అబడహస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-5-323
వయససస:33
లస: పప
93-34/553

2361 SAA1418482
పపరర: రవకలమమర కకలమటట

93-34/1059

భసధసవప: జజరజ కకడడరగకరక
ఇసటట ననస:128-5-324
వయససస:40
లస: పప
93-34/554

భరస : శవరఖ శశఱ తణడడ గరరర
ఇసటట ననస:128-6-324
వయససస:25
లస: ససస స
93-30/142

93-34/541

భరస : దణవదస పసల
ఇసటట ననస:128-5-321
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమబలల తణ టట గర రర
ఇసటట ననస:128-5-324
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: జజరజ కకడడరగకరక
ఇసటట ననస:128-5-324
వయససస:32
లస: ససస స
2365 SAA1148089
పపరర: దసరర పడసరద అలమర

93-34/546

భరస : అబడహమబ�
ఇసటట ననస:128-5-323
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఆదయఖ�
ఇసటట ననస:128-5-324
వయససస:47
లస: ససస స
2362 SAA1435429
పపరర: మమధవలత కకలమటట

2348 SAA0921495
పపరర: ససరగసదడ కకడడరగకక

2343 LFX1566488
పపరర: చటటటమమ� కకరరవ�

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:128-5-318
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:128-5-322
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-5-323
వయససస:29
లస: ససస స
2359 AP151030429216
పపరర: ససపపరర తణడడగరరర�

93-34/543

తసడడ:డ జయరరవప ఎరకగబసటర
ఇసటట ననస:128-5-321
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:128-5-322
వయససస:30
లస: పప
2356 SAA0557397
పపరర: మరరయమమ బబ డపరటట

2345 SAA0341073
పపరర: కనకరసబరమబ కకడడరగకక�

93-34/538

భరస : చనబబజన� �
ఇసటట ననస:128-5-317
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబబబ కకడడరగకక
ఇసటట ననస:128-5-321
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ దణవదస ఎరకగబసటర
ఇసటట ననస:128-5-321
వయససస:34
లస: పప
2353 SAA0550905
పపరర: అసజ మననహర బబ డపరటట

93-34/540

తసడడ:డ లకధర�
ఇసటట ననస:128-5-317
వయససస:57
లస: పప

భరస : జజన బబబబ�
ఇసటట ననస:128-5-321
వయససస:47
లస: ససస స
2350 LFX1566595
పపరర: శకనవరసరరవప యరకగబసటర

2342 SAA1004472
పపరర: కకటయఖ దణసరర

2340 SAA1004464
పపరర: యయసమమ దణసరర

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:128-5-315
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:128-5-315
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కమలమకరరరవప
ఇసటట ననస:128-5-317
వయససస:36
లస: పప
2347 AP151030429741
పపరర: లకడమ కకడడరగకక�

93-34/537

తసడడ:డ ఇసరసకల � �
ఇసటట ననస:128-5-314
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసకల � �
ఇసటట ననస:128-5-315
వయససస:33
లస: పప
2344 LFX1566504
పపరర: చనబబజన కకరరవ

2339 LFX1563493
పపరర: శరఖమ కలమమర� కకడడరగకక�

2364 SAA0921529
పపరర: శ వర కకశశర తణయథదగరలఱఱ

93-34/555

తసడడ:డ ఆద మమ
ఇసటట ననస:128-6-324
వయససస:25
లస: పప
93-34/556

2367 SAA1147966
పపరర: మమనస మధదర

93-30/143

తసడడ:డ అశశక మధదర
ఇసటట ననస:128-6-328
వయససస:22
లస: ససస స
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93-34/557

భరస : ససరగష మ దద ర
ఇసటట ననస:128-6-328
వయససస:23
లస: ససస స
2371 SAA1060078
పపరర: అశశక మ దద ర

93-34/560

93-34/563

93-37/404

93-37/407

93-30/144

93-30/147

93-32/92

భరస : శసక ర
ఇసటట ననస:128-8-227
వయససస:30
లస: ససస స

2381 SAA0343632
పపరర: ససబబబరరవప ఏటటకలరర

93-37/409

93-37/408

2376 SAA0339945
పపరర: కకశశర తషరకర

93-34/565

2379 AP151030438693
పపరర: అననమమ ఏటటకలరర

2382 SAA1200518
పపరర: సరసబశవ రరవప కడడయస

93-30/145 2385 SAA1148154
2384 SAA1147925
పపరర: వనసకట ససబబబయమమ రరమశశటట
పపరర: అపరపరరవప రరమశశటట

2387 SAA0632737
పపరర: పస టబరర రరమ కకటటశశరరరవ

2390 SAA0390260
పపరర: అకకమమ కడడయస

2393 AP151030438164
పపరర: వనసకటటశశరమమ మటటట పలర

2396 LFX1566702
పపరర: రతస మమ� యరకమమ�
భరస : రరమమరరవప � �
ఇసటట ననస:128-8-232-1
వయససస:40
లస: ససస స

93-37/406

93-33/5

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:128-7-343
వయససస:45
లస: పప
93-30/146

తసడడ:డ వనసకటనణరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:128-7-344
వయససస:62
లస: పప
93-30/148

2388 SAA0332155
పపరర: చనవనసకటయఖ మలమర�

93-30/149

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:128-7-345
వయససస:42
లస: పప
93-32/93

2391 SAA0361410
పపరర: పడసరద కడడయస

93-32/94

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:128-7-353
వయససస:35
లస: పప
93-37/410

భరస : సరసబశవరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:128-8
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/566

93-34/562

భరస : మబసలయఖ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:128-7
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:128-7-353
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:128-8
వయససస:26
లస: ససస స
2395 SAA0395327
పపరర: వమల బబ ఢపటట

93-37/405

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:128-7-345
వయససస:35
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:128-7-353
వయససస:34
లస: ససస స
2392 SAA0805459
పపరర: ససజజత మటటట పలర

2378 SAA0370957
పపరర: కలమమరర దచవరరజ గటటట

2373 SAA0336941
పపరర: పడకరశమమ కకరగసటట

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:128-6-330
వయససస:30
లస: పప

భరస : అపరపరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:128-7-344
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశశరరరవ
ఇసటట ననస:128-7-345
వయససస:33
లస: ససస స
2389 SAA0390138
పపరర: శవ పరరశత కడడయస

93-34/564

తసడడ:డ మబసలయఖ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:128-7
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:128-7-344
వయససస:31
లస: ససస స
2386 SAA0632828
పపరర: పస టబరర దసరరర దచవ

2375 SAA0336818
పపరర: భబగఖమమ తషరకర

93-34/559

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:128-6-329
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకడమ నణరరయణ దచవరరజగటటట
ఇసటట ననస:128-7
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప దచవరరజగటటట
ఇసటట ననస:128-7
వయససస:39
లస: పప
2383 SAA1147917
పపరర: శశశలజ రరమశశటట

93-34/561

భరస : డచవడ రరజ
ఇసటట ననస:128-6-330
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:128-7
వయససస:35
లస: ససస స
2380 SAA0387696
పపరర: లకడమ నణరరయణ దచవరరజగటటట

2372 SAA0677864
పపరర: మదదర శవరరమకకషర

2370 SAA0677906
పపరర: ససరగష మదదర

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:128-6-328
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:128-6-328
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరజ తషరక
ఇసటట ననస:128-6-330
వయససస:26
లస: ససస స
2377 LFX2393080
పపరర: లకడమ ఏటటకకరర

93-34/558

భరస : శవ రరమ కకషర
ఇసటట ననస:128-6-328
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ మ దద ర
ఇసటట ననస:128-6-328
వయససస:25
లస: పప
2374 SAA0921925
పపరర: పసడయమసక తషరక

2369 SAA0677880
పపరర: మదదర లకడమ

2394 SAA0805442
పపరర: సరసబయఖ మటటట పలర

93-37/411

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటటట పలర
ఇసటట ననస:128-8
వయససస:47
లస: పప
93-35/1042

2397 SAA0925380
పపరర: జజసఫ యరకమతష

93-35/1043

తసడడ:డ రరమమరరవప యరకమతష
ఇసటట ననస:128-8-232-1
వయససస:26
లస: పప
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2398 SAA1281930
పపరర: శకనవరస రరవప కనననకసటట

93-37/954

తసడడ:డ కకటయఖ కనననకసటట
ఇసటట ననస:128-9
వయససస:22
లస: పప
2401 SAA0347195
పపరర: నణరరయణమమ అయనబతష
స ల�

93-30/150

93-32/96

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:128/11/366
వయససస:27
లస: ససస స
2407 SAA0457572
పపరర: రరసబబబబ కమతస

93-30/154

93-30/918

93-37/413

93-30/155

93-32/98

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-13-380
వయససస:27
లస: పప

93-31/30

2414 SAA0619403
పపరర: కరకక వనసకటటశశరళళ

2417 SAA0628172
పపరర: మలమర పపదబ గరలలమమమ

2420 SAA0633800
పపరర: కలపరపల కవత

93-32/100

2423 LFX1566165
పపరర: వజయకలమమరర � డబమబరర�

93-30/919

2426 SAA0777161
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉబమబరర
తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:128-13-380
వయససస:50
లస: పప

2406 LFX1563519
పపరర: పరరశత � కమతస�

93-30/153

2409 AP151010087204
పపరర: భబగఖలకడమ దదసడపరటట

94-17/522

2412 SAA0619411
పపరర: కరకక యసస దణ

93-37/412

భరస : వనసకటటశశరరర కరకక
ఇసటట ననస:128-13
వయససస:40
లస: ససస స
93-37/414

2415 SAA0293688
పపరర: నణగగశశరరరవప వననకకట

93-37/415

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వననకకట
ఇసటట ననస:128-13
వయససస:57
లస: పప
93-30/156

2418 SAA0558577
పపరర: వనసకటటష మలర

93-30/157

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:128-13-340
వయససస:33
లస: పప
93-30/158

2421 SAA0390419
పపరర: రరజగశశరర� గగవసదస�

93-32/99

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-13-379
వయససస:32
లస: ససస స
93-30/159

భరస : సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:128-13-380
వయససస:36
లస: ససస స
93-32/101

93-30/152

భరస : మధసససదనరరవప
ఇసటట ననస:128-12-373
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నణగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:128-13-372
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-379
వయససస:46
లస: పప
2425 SAA0530303
పపరర: పడదదప కలమమర డబబబరర

2411 SAA1445139
పపరర: గగపస కకషర గసట

2403 AP151030423713
పపరర: కకసడలల అయనణబతష
స ల�

భరస : రరసబబబబ � �
ఇసటట ననస:128-11-367
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటనయమ
ఇసటట ననస:128-13-340
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పస తస యఖ
ఇసటట ననస:128-13-340
వయససస:63
లస: ససస స
2422 AP151030423536
పపరర: శకనవరసరరవప సససగసశశటట �

93-32/97

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:128-13
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:128-13-340
వయససస:28
లస: ససస స
2419 SAA0777187
పపరర: కకటమమ ఆవల

2408 SAA0774407
పపరర: నలస చననమమయ

93-32/95

తసడడ:డ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:128-11-366
వయససస:57
లస: పప

తలర : పదమ లత గసట
ఇసటట ననస:128-12-375/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-13
వయససస:52
లస: ససస స
2416 SAA0552521
పపరర: చనన రవణమమ మలమర

2405 SAA0531475
పపరర: నణగ జజఖత అయనబతష
స ల

93-30/151

భరస : చననపప
ఇసటట ననస:128-12-256
వయససస:61
లస: ససస స

భసధసవప: గగపస కకషర గసట
ఇసటట ననస:128/12/375/1
వయససస:50
లస: ససస స
2413 AP151030438104
పపరర: శశషమమ వననకకట

2402 LFX1560564
పపరర: వనసకటటశశరరరవప�
అయనణబతష
స ల�
తసడడ:డ కకసడలల�
ఇసటట ననస:128-11-366
వయససస:35
లస: పప

2400 SAA0939167
పపరర: లకడమ పడసనన ఆవపల

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:128-10
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128/11/366
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:128-11-367
వయససస:55
లస: పప
2410 SAA1444025
పపరర: పదమ లత గసట

93-34/1061

భరస : వనసకట ససబబరరవప డదకలక
ఇసటట ననస:128-9-369
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకసడలల�
ఇసటట ననస:128-11-366
వయససస:51
లస: ససస స
2404 SAA0531467
పపరర: లకడమ అయనబతష
స ల

2399 SAA1340199
పపరర: శశశలజ డదకలక

2424 SAA0919490
పపరర: నణగ ఫణణ కలమమర డబమబరర

93-30/769

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దబమబరర
ఇసటట ననస:128.13-380
వయససస:26
లస: పప
93-32/102

2427 SAA0937740
పపరర: ఫరతమమ షపక

93-30/770

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:128.13-381
వయససస:24
లస: ససస స
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2428 AP151030426368
పపరర: నణగగశశరమమ చసతకరయల�

93-30/160

భరస : శకమనణనరరయణ�
ఇసటట ననస:128-13-382
వయససస:52
లస: ససస స
2431 SAA0390146
పపరర: వనసకటటశశరమమ చదవటటగసటట

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:128-13-382
వయససస:57
లస: పప
93-32/104

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:128-13-382
వయససస:53
లస: ససస స
2434 AP151030426636
పపరర: ససలలచన చసతకరయల�

93-30/163

93-30/166

93-30/167

93-30/170

93-30/173

93-30/175

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:128-13-387
వయససస:76
లస: పప

2441 AP151030426637
పపరర: కకటటశశరమమ కసదసల�

2444 SAA0332148
పపరర: వనసకయఖ కసదసల�

93-30/178

93-30/168

2439 SAA0467266
పపరర: నణగజజఖత చసతకరయల

93-32/107

2442 SAA0467258
పపరర: శశష కలమమరర కసదసల

93-30/169

93-30/171

2445 SAA0332130
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కసదసల�

2453 SAA0332106
పపరర: కకషర జలలర పలర �

2456 SAA1282904
పపరర: శవపడడ చలలవపరర
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-13-388
వయససస:24
లస: పప

93-30/172

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-385
వయససస:51
లస: పప

93-32/108 2448 SAA0552349
2447 SAA0129015
పపరర: వనసకట నణగరరజ� రవనసతలమ�
పపరర: గబరరలకడమ జలలర పలర

2450 SAA0345363
పపరర: శవరరమ� జలలర పలర �

93-30/165

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-13-385
వయససస:56
లస: ససస స

93-30/174

భరస : శవరరస
ఇసటట ననస:128-13-386
వయససస:30
లస: ససస స
93-30/176

2451 SAA0345371
పపరర: పడసరద జలలర పలర �

93-30/177

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-386
వయససస:34
లస: పప
93-30/179

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-387
వయససస:34
లస: పప
93-30/181

2436 SAA0633545
పపరర: చసతకయమలమ శవ శసకర

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:128-13-383
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-386
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-386
వయససస:60
లస: పప
2455 SAA0558593
పపరర: బకరరజ నలర గగరర

93-32/106

తసడడ:డ వనసకట కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:128-13-385
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ జలలర పలర
ఇసటట ననస:128-13-386
వయససస:34
లస: పప
2452 AP151030423795
పపరర: చదననయఖ జలలర పలర �

2438 SAA0390559
పపరర: ససహససన� చసతకరయల�

93-30/162

తసడడ:డ కకషర రరవప
ఇసటట ననస:128-13-383
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-385
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-385
వయససస:77
లస: పప
2449 SAA0570242
పపరర: ససబబశవ రరవప జలలర పలర

93-30/164

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-385
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-385
వయససస:77
లస: ససస స
2446 AP151030423468
పపరర: ససబబబరరవప కసదసల�

2435 SAA0332064
పపరర: నణగగశశరరరవప� చసతకరయల�

2433 SAA0633321
పపరర: చసతకయమలమ సరమమమమజజఖమ
భరస : కకషర రరవప
ఇసటట ననస:128-13-383
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:128-13-383
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:128-13-385
వయససస:34
లస: ససస స
2443 AP151030426194
పపరర: ససతమమ కసదసల�

93-32/105

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-383
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరవప చసతకరయల
ఇసటట ననస:128-13-383
వయససస:39
లస: పప
2440 LFX1564715
పపరర: సరమమమ జఖస � కసదసల�

2432 SAA0530311
పపరర: సరసబశవ రరవప చసతకయమలమ

93-32/103

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-13-382
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననణరరయణ
ఇసటట ననస:128-13-382
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-383
వయససస:102 లస: ససస స
2437 SAA0919557
పపరర: మలర కరరరనన చసతకరయల

93-30/161 2430 SAA0531434
2429 AP151030423051
పపరర: శకమనణనరరయణ చసతకరయల�
పపరర: అనత చసతకరయల

2454 AP151030423092
పపరర: శవయఖ జలలర పలర �

93-30/180

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-387
వయససస:55
లస: పప
93-31/799

2457 AP151030423522
పపరర: కకటటశశరరరవప బబలరస�

93-30/183

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-13-389
వయససస:40
లస: పప
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2458 AP151030423530
పపరర: బడహమయఖ బబలరస�

93-30/184

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-13-389
వయససస:45
లస: పప
2461 SAA0332288
పపరర: పసరరమమళళయఖ బబలరస�

93-30/186

93-32/113

93-30/189

93-32/114

93-30/193

93-30/196

93-30/199

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:49
లస: ససస స

2471 SAA0361378
పపరర: నణగమలలశశర రరవప కలపరపల

2474 SAA0334425
పపరర: బకస మలమర�

2477 SAA0633594
పపరర: మలమర ససబబనయమఖ

2480 SAA0552414
పపరర: అసజమమ మలమర

93-30/202

2483 SAA0552489
పపరర: ఏససమమ మలమర

93-32/115

2486 SAA0552539
పపరర: వనసకటలకడమ మలమర
భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:54
లస: ససస స

2466 LFX1563691
పపరర: సరమమమ జఖస� కడడయస�

93-30/188

2469 SAA0633271
పపరర: కలపఅలమ గగపస

93-30/191

2472 SAA0725095
పపరర: రగజజ మలర

93-30/192

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:128-13-399
వయససస:28
లస: ససస స
93-30/194

2475 SAA0725087
పపరర: శవయఖ మలర

93-30/195

తసడడ:డ వనసకటఇ
ఇసటట ననస:128-13-399
వయససస:32
లస: పప
93-30/197

2478 SAA0633693
పపరర: మలమర వనకటటనయమ

93-30/198

తసడడ:డ పపదణ యయగగశయమ
ఇసటట ననస:128-13-399
వయససస:47
లస: పప
93-30/200

2481 SAA0677153
పపరర: మలమర వనసకయఖ

93-30/201

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:128-13-401
వయససస:29
లస: పప
93-30/203

భరస : కకటటశ
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:28
లస: ససస స
93-30/206

93-32/112

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-13-393
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-13-401
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:26
లస: ససస స
2485 SAA0432757
పపరర: పసదబగరలయఖ మలర

93-30/190

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:128-13-399
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పసదకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-399
వయససస:102 లస: పప
2482 SAA0633412
పపరర: మలమర మరరయమమ

2468 LFX1565910
పపరర: శకనవరసరరవప� కడడయస�

2463 SAA0361444
పపరర: శసకర రరవప� శశషరదద�డ

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:128-13-392
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చదననఈగయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-399
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:128-13-399
వయససస:33
లస: పప
2479 AP151030423107
పపరర: చనకకటయఖ మలమర�

93-30/187

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-13-393
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:128-13-399
వయససస:44
లస: ససస స
2476 SAA0558536
పపరర: సరసబయఖ మలర

2465 SAA0334219
పపరర: అసజల� చరరమలలర �

93-32/110

తసడడ:డ శసకరరరవ�
ఇసటట ననస:128-13-390
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ � �
ఇసటట ననస:128-13-392
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-13-393
వయససస:43
లస: ససస స
2473 AP151030426639
పపరర: కకటమమ మలమర�

93-32/111

భరస : నణగభమషణస�
ఇసటట ననస:128-13-392
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబపయఖ
ఇసటట ననస:128-13-392
వయససస:75
లస: ససస స
2470 SAA0390310
పపరర: అపపమమ� కలపరపల�

2462 AP151030426360
పపరర: ససబబబయమమ బబలరస�

2460 AP151030426508
పపరర: ఈసశరమమ బబలరమ�

భరస : శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-13-389
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పసశక మమలయఖ�
ఇసటట ననస:128/13/390
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప � �
ఇసటట ననస:128-13-391
వయససస:51
లస: ససస స
2467 SAA0432799
పపరర: మబతణఖలమమ కడడయస

93-32/109

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128/13/389
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-13-390
వయససస:42
లస: పప
2464 LFX1564251
పపరర: కకటటశశరర� పససడడర �

2459 SAA0334540
పపరర: తషలసస� బబలరస�

2484 SAA0986309
పపరర: పదణమవత గగటటటమబకకల

93-30/204

భరస : శకనవరస రరవప గగటటటమబకకల
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:38
లస: ససస స
93-30/207

2487 SAA0333526
పపరర: నణగగసదడస� పపసరఖవరలమ�

93-30/208

భరస : పరనకరలల�
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:56
లస: ససస స
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2488 SAA0632661
పపరర: బబససవఅలమ కకటటశశరరరవ

93-30/209

తసడడ:డ అణకలలనయమ
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:30
లస: పప
2491 SAA0777252
పపరర: వనసకట లకడమ పరశఖవపల

93-32/116

93-30/212

93-30/215

93-30/218

93-30/221

93-30/224

93-32/120

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:128-13-409
వయససస:46
లస: ససస స

2501 AP151030423573
పపరర: కకటటశశరరరవప మలమర�

2504 SAA0552596
పపరర: తరపతమమ ఆవపల

2507 AP151030423474
పపరర: కకటటశశరరవప ఆవపల�

2510 AP151030426406
పపరర: పసదబకకటమమ ఆవపల�

93-30/229

2513 SAA0937757
పపరర: భబనస బ షపక

93-30/219

2516 SAA0558643
పపరర: ససరగష నసదదగస
తలర : లసగమమ
ఇసటట ననస:128-13-409
వయససస:35
లస: పప

2496 AP151030426201
పపరర: చననగరలమమ మలమర

93-30/214

2499 SAA0558619
పపరర: సరసబయఖ మలర

93-30/217

2502 AP151030423094
పపరర: చనఈగయఖ మలమర�

93-30/220

తసడడ:డ చనకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-404
వయససస:57
లస: పప
93-30/222

2505 SAA0552687
పపరర: అలక
ర రమమ ఆవపల

93-30/223

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:128-13-405
వయససస:38
లస: ససస స
93-30/225

2508 SAA0558742
పపరర: పసదబ రరమబడడ మలర

93-30/227

తసడడ:డ పసదబ ఈగయఖ
ఇసటట ననస:128-13-405
వయససస:66
లస: పప
93-32/122

2511 SAA0677401
పపరర: ఆవపల పసచచమమ

93-30/228

భరస : చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:128-13-407
వయససస:28
లస: ససస స
93-30/230

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:128-13-409
వయససస:36
లస: ససస స
93-30/232

93-32/118

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:128-13-403
వయససస:38
లస: పప

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-405
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర యఖ
ఇసటట ననస:128-13-407
వయససస:34
లస: పప
2515 SAA0552679
పపరర: ఉషరరరణణ బబ నగల

93-30/216

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-405
వయససస:47
లస: పప

భరస : పసదబ వరయఖ
ఇసటట ననస:128-13-405
వయససస:47
లస: ససస స
2512 SAA0432419
పపరర: చనవరయఖ ఆవపల

2498 SAA0633818
పపరర: మలమరవనసకటటశశరళళ

2493 SAA0128967
పపరర: రరమమరరవప పరశరఖవపల

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:128-13-403
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:128-13-405
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:128-13-405
వయససస:58
లస: ససస స
2509 SAA0777419
పపరర: అలక
ర రమమ ఆవపల

93-30/213

తసడడ:డ చనకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-13-404
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-13-405
వయససస:28
లస: ససస స
2506 SAA0677385
పపరర: ఆవపల కకటమమ

2495 SAA0633685
పపరర: మలమర కకటమమమ

93-30/211

తసడడ:డ పరనకలయఖ
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:128-13-403
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:128-13-404
వయససస:27
లస: ససస స
2503 SAA0552513
పపరర: కకటమమ మలర

93-32/117

భరస : వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:128-13-403
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర యఖ
ఇసటట ననస:128-13-403
వయససస:35
లస: పప
2500 SAA0632646
పపరర: అవఅలమ తరరపతఅమమమ

2492 SAA0128611
పపరర: కకటటశశర రరవప పరశఖవపల

2490 SAA0986317
పపరర: శకనవరస రరవప గగటటటమబకకల

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరలయఖ
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:32
లస: పప

భరస : చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:128-13-403
వయససస:31
లస: ససస స
2497 SAA0677351
పపరర: ఆవపల చనన వరయఖ

93-30/210

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:128-13-402
వయససస:28
లస: ససస స
2494 SAA0677336
పపరర: ఆవపల యయసమమ

2489 SAA0633891
పపరర: మలమర కకటటశ

2514 SAA0552711
పపరర: లకడమ బబరరక

93-30/231

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128-13-409
వయససస:38
లస: ససస స
93-30/233

2517 LFX1560549
పపరర: ససబబబరరవప� నసదదగస�

93-30/234

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-13-409
వయససస:37
లస: పప
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2518 SAA0558635
పపరర: శకనవరస రరవప బబరరక
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93-30/235

తసడడ:డ మబతస యఖ
ఇసటట ననస:128-13-409
వయససస:48
లస: పప
2521 SAA0420802
పపరర: హహమలత� సమబదణడల�

93-32/124

93-30/238

93-30/241

93-30/819

2533 AP151030426682
పపరర: రరణణ జలబ �

93-30/245

93-32/128

93-30/242

2531 SAA1266865
పపరర: మమరరత కలమమర చగడవరపప

2534 LFX1560051
పపరర: శవమమ దణదద

2537 SAA0805319
పపరర: మరర రరణణ మమదర

93-37/418

2540 SAA0805343
పపరర: నణగ మలలర శశర రరవప మమదర

93-40/847

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-345
వయససస:40
లస: పప

2543 SAA0432526
పపరర: రమమశ చదనణనబతష
స ల

93-32/126

2546 SAA0558585
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప ననగసటట
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:128-14-387
వయససస:36
లస: పప

93-30/240

2529 SAA1266881
పపరర: శరరద మహలకడమ చగడవరపప

93-30/818

2532 SAA0334458
పపరర: రమణ� యలమర�

93-30/243

2535 SAA0361394
పపరర: రరమకకషర� చణలమర�

93-32/127

తసడడ:డ తరరపతరరవప�
ఇసటట ననస:128-13-787
వయససస:30
లస: పప
93-37/416

2538 AP151030438436
పపరర: రగణబక ఉదబగరరర

93-37/417

భరస : శకనవరస ఉదబగరరర
ఇసటట ననస:128-14
వయససస:40
లస: ససస స
93-37/419

2541 SAA0805376
పపరర: వనసకటటశశరరర వననకకట

93-37/420

తసడడ:డ మబతస యఖ వననకకట
ఇసటట ననస:128-14
వయససస:68
లస: పప
93-30/246

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:128-14-366
వయససస:35
లస: పప
93-30/247

2526 SAA0389080
పపరర: లకడమ జకకకరగడడర

భరస : చననవనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-13-605
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప మమదరర
ఇసటట ననస:128-14
వయససస:36
లస: పప
93-32/129

93-30/237

భరస : మమరరత కలమమర చగడవరపప
ఇసటట ననస:128-13-411
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నణగమలలర శశరరవప మమదరర
ఇసటట ననస:128-14
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ససనదసలల చతరరల
ఇసటట ననస:128-14
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : జవర�
ఇసటట ననస:128-14-387
వయససస:36
లస: ససస స

2528 SAA0632927
పపరర: పరలమపప దవదస

2523 SAA0633339
పపరర: జకకకరగడడర రరహహతఖ

భరస : శకధర రగడడర
ఇసటట ననస:128-13-410
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:128-13-639
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:128-13-3400
వయససస:51
లస: పప

2545 SAA0333484
పపరర: కరమననన మలలర సవరర�

93-30/239

తసడడ:డ ఆసజననయబలల చగడవరపప
ఇసటట ననస:128-13-411
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-13-632
వయససస:40
లస: ససస స

2542 SAA0128785
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప� పస లలరర�

2525 SAA0632901
పపరర: పరలమపప దయమమన

93-32/123

తసడడ:డ నరగసదడ రగడడర
ఇసటట ననస:128-13-410
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:128-13-410
వయససస:37
లస: పప

2530 SAA1267400
పపరర: సరయ వనసకట పణణదరర
చగడవరపప
తసడడ:డ మమరరత కలమమర చగడవరపప
ఇసటట ననస:128-13-411
వయససస:20
లస: పప

2539 SAA0807166
పపరర: పపలర మమ చతరల

93-32/125

భరస : దవదస
ఇసటట ననస:128-13-410
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకకరగడడర � �
ఇసటట ననస:128-13-410
వయససస:35
లస: పప

2536 SAA0129130
పపరర: వనసకటయఖ� మలమర�

2522 SAA0129163
పపరర: ససపత పడతసపరటట

2520 SAA0391672
పపరర: లమవరణఖ� నసదదగస�

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-13-409
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ జజషస
ఇసటట ననస:128-13-409
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-13-410
వయససస:32
లస: ససస స
2527 LFX2367027
పపరర: నరగసదడరగడ�డర జకకకరగడ�డర

93-30/236

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:128-13-409
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకమమనణనరరయణ మమరరస�
ఇసటట ననస:128-13-409
వయససస:48
లస: ససస స
2524 SAA0552406
పపరర: పసనసలమమమ మలమర

2519 SAA0558502
పపరర: శకనవరస బబ నగల

2544 SAA0361493
పపరర: శకనవరసరరవప� గగవసదస�

93-32/130

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-379
వయససస:36
లస: పప
93-30/248

2547 SAA0361451
పపరర: సరసబశవ రరవప� శశషరదద�డ

93-32/131

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-390
వయససస:33
లస: పప
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2548 SAA0334623
పపరర: ఉమమరరణణ అకకకరగడడర�
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93-32/132

భరస : పసరరరగడ�డర
ఇసటట ననస:128-14-410
వయససస:59
లస: ససస స
2551 SAA0334607
పపరర: మలలర శశరర అరరగగల�

93-32/135

93-32/138

93-32/140

93-32/143

93-32/146

93-30/251

93-32/150

భరస : వనసకట నణరరయణ
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:35
లస: ససస స

2561 LFX1566231
పపరర: వరలకడమ� జలలర పలర �

2564 AP151030423497
పపరర: రరసబబబబ జలలర పలర �

2567 SAA0129304
పపరర: మబతణఖలరరవప� చససచస�

2570 LFX1565282
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� కసదసల�

93-30/253

2573 AP151030423439
పపరర: పరపరరరవప కసదసల

93-32/144

2576 SAA0433011
పపరర: కమలమదచవ గడర స
తసడడ:డ శరఖససససదరరరవప
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:35
లస: ససస స

2556 SAA0938987
పపరర: కలపన జలలర పలర

93-32/139

2559 SAA0345512
పపరర: రరమకకకషర జలలర పలర �

93-32/142

2562 LFX1566348
పపరర: పదమ� రరయల�

93-32/145

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-419
వయససస:43
లస: ససస స
93-32/147

2565 SAA1032499
పపరర: తచజశశన జలపత

93-30/250

తసడడ:డ మసరసన రరవప జలపత
ఇసటట ననస:128-14-422
వయససస:24
లస: ససస స
93-32/148

2568 SAA0129551
పపరర: మసరసన రరవప� జజలపరటట�

93-32/149

తసడడ:డ జగనణనథ రరవప�
ఇసటట ననస:128/14/422
వయససస:49
లస: పప
93-32/151

2571 AP151030426679
పపరర: శవమమ జజలలపలర �

93-30/252

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:54
లస: ససస స
93-30/254

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:72
లస: పప
93-32/153

93-32/137

తసడడ:డ కకలదలల�
ఇసటట ననస:128-14-418
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషరమమరరస � �
ఇసటట ననస:128-14-423
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:57
లస: పప
2575 SAA0778003
పపరర: భమలకడమ బబసస

93-32/141

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128/14/422
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-423
వయససస:39
లస: ససస స
2572 AP151030423015
పపరర: ససబబబరరవప కసదసల

2558 SAA0778797
పపరర: మబరళ కకషర జలలర పఅల

2553 AP151030423173
పపరర: శశషగరరర అరరగగల�

భరస : రరమ కకషర జలలర పలర
ఇసటట ననస:128-14-418
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-419
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:128-14-422
వయససస:43
లస: ససస స
2569 LFX1565449
పపరర: సరమమమ జఖస� కసదసల�

93-30/249

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-419
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-419
వయససస:40
లస: పప
2566 SAA0432807
పపరర: వరలకడమ జజలపరటట

2555 SAA1059716
పపరర: మహహష బబబబ యదబనపపడడ

93-32/134

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-14-417
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:128-14-418
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-418
వయససస:57
లస: పప
2563 AP151030423105
పపరర: శకనవరసరరవప జలలర పలర �

93-32/136

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యదబనపపడడ
ఇసటట ననస:128-14-418
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:128-14-418
వయససస:50
లస: ససస స
2560 SAA0345504
పపరర: ఏడడకకసడలల జలలర పలర �

2552 SAA1148345
పపరర: శకకరసత అరరగగల

2550 AP151030426703
పపరర: ససబబబయమమ అరరగగల�

భరస : శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-14-416
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:128-14-417
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-417
వయససస:67
లస: పప
2557 AP151030426568
పపరర: వజయలకడమ జలలర పలర �

93-32/133

భరస : మలర యఖ� �
ఇసటట ననస:128-14-416
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర�
ఇసటట ననస:128-14-417
వయససస:42
లస: ససస స
2554 LFX2367316
పపరర: శకరరమబలల అరరగగల�

2549 LFX1564533
పపరర: పదమ� అరరగగల�

2574 SAA0467241
పపరర: గకహలకడమ కసదసల

93-32/152

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:34
లస: ససస స
93-32/154

2577 AP151030426569
పపరర: శవలల సససగడడ�

93-32/155

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: నణగరతనస గడర స
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93-32/156

భరస : శరఖససససదరరరవప
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:60
లస: ససస స
2581 AP151030423106
పపరర: శరఖససససదరరరవప గదబస�

93-32/159

93-32/162

93-32/163

93-32/165

93-32/168

93-32/171

93-31/801

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-432
వయససస:35
లస: ససస స

2591 AP151030426533
పపరర: లకడమ కసదసల�

2594 SAA0334599
పపరర: రరవమమ కసదసల�

2597 AP151030426538
పపరర: నణగగశశరరమమ కమదస

2600 SAA1245752
పపరర: భబగఖ లకడమ ససదస

93-32/172

2603 LFX1564707
పపరర: అరరణ� ససదస�

93-32/166

2606 SAA0570218
పపరర: శసకరరరవప ససదస
తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:128-14-432
వయససస:35
లస: పప

2586 SAA0457093
పపరర: రవ కకషస ర రగడడర తపసపరగడడర

93-30/256

2589 SAA1234178
పపరర: భవన శకనవరస కసదసల

93-31/800

2592 AP151030423366
పపరర: బబ లమరరరవప కసదసల�

93-32/167

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-429
వయససస:55
లస: పప
93-32/169

2595 LFX1565811
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� కసదసల�

93-32/170

తసడడ:డ శసకరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-430
వయససస:35
లస: పప
93-31/31

2598 SAA0331835
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కమతస�

93-31/32

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-431
వయససస:52
లస: పప
93-31/802

2601 SAA1442029
పపరర: కరశ వశశనణథ ససదస

93-31/871

తసడడ:డ జవరనసద రరవప ససదస
ఇసటట ననస:128-14-431
వయససస:32
లస: పప
93-32/173

భరస : కకయలరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-432
వయససస:34
లస: ససస స
93-32/175

93-32/161

తసడడ:డ బబలమరరరవ కసదసల
ఇసటట ననస:128-14-429
వయససస:20
లస: పప

భరస : జవరనసద రరవప ససదస
ఇసటట ననస:128-14-431
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-431
వయససస:48
లస: పప
2605 LFX1564699
పపరర: ససజజత� ససదస�

93-32/164

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-431
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ ససదస
ఇసటట ననస:128-14-431
వయససస:63
లస: పప
2602 SAA0361485
పపరర: నణగగశశర రరవప� వసకమళళ�

2588 AP151030423309
పపరర: వనసకటరగడడర దసళళ�

2583 SAA0129056
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర � నసనన�

తలర : మలలశశరర టటపసప రగడర డ
ఇసటట ననస:128-14-428
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-430
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-430
వయససస:57
లస: పప
2599 SAA1256528
పపరర: జవరనసద రరవప ససదస

93-30/255

భరస : బబ లమరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-429
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-430
వయససస:52
లస: ససస స
2596 AP151030423148
పపరర: శసకరరరవప కసదసల�

2585 SAA0457085
పపరర: లకడమ పడసరద రగడడర తపసపరగడడర

93-32/158

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నణగరరడడర �
ఇసటట ననస:128/14/428
వయససస:72
లస: పప

భరస : అచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-429
వయససస:42
లస: ససస స
2593 SAA0292805
పపరర: లకడమ కసదసల�

93-32/160

తలర : మలలశశరర టటపసప రగడర డ
ఇసటట ననస:128-14-428
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:128/14/428
వయససస:72
లస: ససస స
2590 SAA0292755
పపరర: మమధవ కసదసల�

2582 SAA0129288
పపరర: శకనవరస� జలలర పఅల�

2580 AP151030423172
పపరర: సరయవరపడసరదస గదబస

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:52
లస: పప
2587 AP151030426035
పపరర: గబరవయఖ మదసబల�

93-32/157

భరస : పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:128/14/424
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-424
వయససస:44
లస: పప
2584 AP151030423273
పపరర: శకనస సససగడడ

2579 AP151030426708
పపరర: ససశల కసదసల�

2604 SAA1033067
పపరర: తణరరకలమమరర ససదస

93-32/174

భరస : శసకర ససదస
ఇసటట ననస:128-14-432
వయససస:35
లస: ససస స
93-32/176

2607 AP151030423087
పపరర: నణగమలర ఖమరరననరరవప ససదస�

93-32/177

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-432
వయససస:40
లస: పప
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93-32/178

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-432
వయససస:44
లస: పప
2611 SAA0332452
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలకలకరర

93-32/181

93-32/184

93-32/187

93-32/190

93-32/193

93-32/196

93-30/259

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-14-439
వయససస:33
లస: ససస స

2621 SAA0391417
పపరర: ససతణమమ� ఆరరగగల�

2624 AP151030426418
పపరర: ససబబబలల జలలర పలర

2627 SAA0552547
పపరర: రమమదచవ చటటటస

2630 SAA0292722
పపరర: నణగవరర న దచవ� కటబడ�

93-32/199

2633 SAA0920554
పపరర: నణగ బబషర నణ చణరర తణళళరర

93-32/191

2636 AP151030426030
పపరర: భబరత జలలర పలర �
భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-439
వయససస:47
లస: ససస స

2616 SAA0778722
పపరర: సరసబశవ రరవప మసచణల

93-32/186

2619 AP151030423361
పపరర: వనణబబబబబ జలలర పలర �

93-32/189

2622 AP151030423371
పపరర: శకనవరస అరరగగల�

93-32/192

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:128-14-436
వయససస:41
లస: పప
93-32/194

2625 AP151030426203
పపరర: గగవసదమమ అరరగగల�

93-32/195

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-437
వయససస:82
లస: ససస స
93-30/257

2628 SAA0628750
పపరర: కరటటడ శక హరర

93-30/258

తసడడ:డ నణగరరనన బబబబ
ఇసటట ననస:128-14-438
వయససస:26
లస: పప
93-32/197

2631 AP151030426326
పపరర: భవరన కరటటడ �

93-32/198

భరస : నణగరరరనన బబబబ�
ఇసటట ననస:128-14-438
వయససస:47
లస: ససస స
93-32/200

తసడడ:డ వరభదడ చణరర తణళళరర
ఇసటట ననస:128-14-438
వయససస:98
లస: పప
93-32/201

93-32/183

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:128-14-435
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నణగరరరనన బబబబ�
ఇసటట ననస:128-14-438
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యబగసధరరకవప�
ఇసటట ననస:128-14-438
వయససస:49
లస: పప
2635 SAA0432989
పపరర: ససమలత జలలర పలర

93-32/188

భరస : వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:128-14-438
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకహరర కతషడ
ఇసటట ననస:128-14-438
వయససస:25
లస: ససస స
2632 AP151030423119
పపరర: నణగరరరననబబబబ కరటడ�

2618 SAA0920620
పపరర: లల కకషర తచజ జలలర పఅల

2613 SAA0778680
పపరర: అరరణ కలమమరర మసచణల

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:128-14-434
వయససస:59
లస: పప

భరస : అపపయఖ
ఇసటట ననస:128-14-437
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-437
వయససస:42
లస: పప
2629 SAA1193986
పపరర: లమవణఖ కతషడ

93-32/185

భరస : కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:128-14-436
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-437
వయససస:40
లస: ససస స
2626 AP151030423016
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అరరగగల�

2615 AP151030423104
పపరర: వనసకటససబబబరరవప అరరగగల�

93-32/180

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-434
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణబబబబబ జలలర పఅల
ఇసటట ననస:128-14-435
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస � �
ఇసటట ననస:128-14-436
వయససస:34
లస: ససస స
2623 AP151030426645
పపరర: అపరర అరరగగల�

93-32/182

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-434
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనణబబబబబ�
ఇసటట ననస:128-14-435
వయససస:40
లస: ససస స
2620 LFX1563923
పపరర: శకదచవ � అరరగగల�

2612 SAA0778763
పపరర: సహహత మసచణల

2610 SAA0292771
పపరర: ఉమమదచవ అరరగగల�

భరస : వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-433
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-434
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరసమమ�
ఇసటట ననస:128-14-434
వయససస:57
లస: ససస స
2617 AP151030426219
పపరర: మలలర శశరర జలలర పలర �

93-32/179

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-432
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:128-14-433
వయససస:61
లస: పప
2614 AP151030426183
పపరర: సరమమమ జఖస యరకసశశటట �

2609 AP151030423368
పపరర: రసగరరరవప ససదస�

2634 SAA1296813
పపరర: లమవణఖ పరతకమమరర

93-42/817

భరస : శక హరర కతషడ
ఇసటట ననస:128-14-438
వయససస:24
లస: ససస స
93-32/202

2637 SAA0129247
పపరర: కకరణ తచజ� జలలర పలర �

93-32/203

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-439
వయససస:32
లస: పప
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93-32/204

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-440
వయససస:30
లస: ససస స
2641 SAA0530352
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జగటట

93-32/207

93-30/260

93-30/263

93-32/212

93-32/215

93-32/218

93-32/221

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-442
వయససస:33
లస: పప

2651 SAA0347237
పపరర: వజయ� జలలర పలర �

2654 SAA1037903
పపరర: సరసబబడజఖస జలలర పఅల

2657 SAA0530378
పపరర: ససతణరరమబబబబ మమరబతష
స ల

2660 AP151030423045
పపరర: శసకర జలలరపలర �

93-30/264

2663 SAA0129676
పపరర: శవపడడ� జలలర పలర �

93-32/213

2666 SAA0128546
పపరర: వనసకటససబబబరరవప�
చమలమరరక�
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-442
వయససస:41
లస: పప

2646 SAA1012947
పపరర: గణణశ వదస
బ రర

93-30/262

2649 SAA0775397
పపరర: నణగ సరశత ఇసటటరర

93-32/211

2652 LFX1566306
పపరర: శరరద� మమరరబతష
స ల�

93-32/214

భరస : రరసబబబబ � �
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:37
లస: ససస స
93-32/216

2655 SAA0977332
పపరర: ఆసజననయబలల గబసజ

93-32/217

తసడడ:డ కకషరమమరరస గబసజ
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:30
లస: పప
93-32/219

2658 SAA0432575
పపరర: పసదబసరసబయఖ జలలర పలర

93-32/220

తసడడ:డ శసకరర
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:47
లస: పప
93-32/222

2661 SAA1068378
పపరర: సరసబ శవ రరవప జలలర పలర

93-33/859

తసడడ:డ శసకర రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:43
లస: పప
93-32/223

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-442
వయససస:31
లస: పప
93-32/225

93-32/209

భరస : వనసకట ససవర నణగరరజ
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:67
లస: పప

భరస : నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-442
వయససస:52
లస: ససస స
2665 SAA0129478
పపరర: శకనవరస రరవప� జలలర పలర �

93-32/210

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:62
లస: పప
2662 LFX2371060
పపరర: కలమమరర జలలర పసలర�R

2648 SAA0778615
పపరర: ఉష రరణణ జలలర పలర

2643 LFX2367332
పపరర: రవ జలలర పలర �

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వదస
బ రర
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:32
లస: పప

భరస : శసకర రరవప జలలర పఅల
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:40
లస: పప
2659 AP151030423012
పపరర: నరసససహరరవప కసదసల�

93-30/261

భరస : చననసరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పసదసరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:40
లస: ససస స
2656 LFX2367225
పపరర: చసదడ శశఖర జలలర పలర �

2645 SAA1032440
పపరర: రమమదచవ వదస
బ రర

93-32/206

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:128-14-440
వయససస:47
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:36
లస: ససస స
2653 LFX1566322
పపరర: కకటటశశరమమ� జలలర పలర �

93-32/208

భరస : వనసకటటసశర రరవప వదస
బ రర
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరయఖ వదస
బ రర
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:61
లస: పప
2650 SAA0347229
పపరర: గసగరభవన� కసదసల�

2642 SAA0530360
పపరర: బడహమయఖ కకరగ

2640 SAA0517755
పపరర: వరలకడమ కకరగ

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:128-14-440
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:128-14-440
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వదస
బ రర
ఇసటట ననస:128-14-441
వయససస:34
లస: ససస స
2647 SAA1032457
పపరర: వనసకటటసశర రరవప వదస
బ రర

93-32/205

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:128-14-440
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:128-14-440
వయససస:38
లస: పప
2644 SAA1012954
పపరర: గజజ లకడమ వదస
బ రర

2639 AP151030426044
పపరర: నణగకలమమరర జలలర పలర �

2664 SAA1033000
పపరర: వసశ కకషర రరచకకసడ

93-32/224

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:128-14-442
వయససస:32
లస: పప
93-32/226

2667 AP151030426076
పపరర: లకడమ జలలర పలర �

93-32/227

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-443
వయససస:47
లస: ససస స

Page 92 of 348

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-47

2668 SAA0347120
పపరర: ససతణరరవమమ� జలలపఅల�

93-32/228

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-443
వయససస:52
లస: ససస స
2671 AP151030423013
పపరర: కకటటశశరరరవప జలలర పలర �

93-32/231

93-30/265

93-32/235

93-32/238

93-30/266

93-32/242

93-32/245

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-451
వయససస:30
లస: ససస స

2681 LFX1564053
పపరర: ససరగష� ససదస�

2684 LFX1563881
పపరర: కకషరవనణణ � జలలర పలర �

2687 SAA0939639
పపరర: పడమల యరగకడర

2690 SAA0939613
పపరర: హనమ రగడడర జసగర

93-30/269

2693 AP151030423489
పపరర: వనసకటటశశరరర కసదసల

93-32/239

2696 AP151030426202
పపరర: పసతమమ కసదసల�
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128/14/451
వయససస:62
లస: ససస స

2676 SAA0390336
పపరర: మసగమమ� ససకకరర�

93-32/234

2679 SAA0361261
పపరర: ససరగశబబబబ� తషలమల�

93-32/237

2682 SAA0390179
పపరర: తచజససశ� జలలర పలర �

93-32/240

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-448
వయససస:29
లస: ససస స
93-32/241

2685 AP151030423490
పపరర: శకనవరసరరవప అలర డడ�

93-30/267

తసడడ:డ నణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-450
వయససస:50
లస: పప
93-32/243

2688 SAA0128801
పపరర: లకమణ బబబబ� అలర డడ�

93-32/244

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-450
వయససస:29
లస: పప
93-32/246

2691 SAA0772716
పపరర: కసదసల ససధణరరణణ

93-30/268

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:128-14-451
వయససస:30
లస: ససస స
93-30/270

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:128-14-451
వయససస:67
లస: పప
93-32/248

93-32/232

తసడడ:డ శవపడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:128/14/445
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శక రరస రగడడర జసగర
ఇసటట ననస:128-14-450
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కసదసల
ఇసటట ననస:128-14-451
వయససస:36
లస: పప
2695 SAA0405738
పపరర: ససధణరరణణ� ఆరరగరల�

93-32/236

భరస : రరమ రగడడర యరగకడర
ఇసటట ననస:128-14-450
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ హనమ రగడడర జసగర
ఇసటట ననస:128-14-450
వయససస:30
లస: పప
2692 AP151030423029
పపరర: అచయ కసదసల

2678 SAA0467282
పపరర: వరయఖ కసదసల

2673 SAA0432997
పపరర: రరఘవమమ చలకలకరర

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-445
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనణబబబబబ � �
ఇసటట ననస:128-14-449
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:128-14-450
వయససస:26
లస: ససస స
2689 SAA0939084
పపరర: దదననష రగడడర జసగర

93-32/233

తసడడ:డ రసగరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-446
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జగనణనధరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-449
వయససస:42
లస: పప
2686 SAA0844580
పపరర: పడసనన లకడమ నసబమరర

2675 SAA0390492
పపరర: శకలకడమ� తషరరమమళళ�

93-32/230

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-14-444
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:128-14-445
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:128/14/445
వయససస:49
లస: పప
2683 AP151030423011
పపరర: వనణబబబబబ జలలర పలర �

93-33/892

భరస : ససరగష బబబబ�
ఇసటట ననస:128/14/445
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128/14/445
వయససస:47
లస: ససస స
2680 SAA0609966
పపరర: శకనవరస రరవప కసదసల

2672 SAA1447218
పపరర: నణగగసదడ బబబబ జలలర పలర

2670 SAA0128728
పపరర: నణగగసడడ బబబబ� జలలర పలర �

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-443
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:128-14-443
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:128-14-445
వయససస:23
లస: పప
2677 SAA0609982
పపరర: లకడమ దచవ కసదసల

93-32/229

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-443
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-443
వయససస:62
లస: పప
2674 SAA1025742
పపరర: సరయకలమమర కసదసల

2669 SAA0778136
పపరర: నణగగసదడ బబబబ జలలర పలర

2694 SAA1040138
పపరర: ససజత దణదద

93-32/247

తసడడ:డ రరమబ దణదద
ఇసటట ననస:128-14-451
వయససస:23
లస: ససస స
93-32/249

93-32/250
2697 SAA0939241
పపరర: ససతన కలమమర యమదవ దణడడ

తసడడ:డ రరమబ దణడడ
ఇసటట ననస:128-14-451
వయససస:25
లస: పప
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పపరర: జజజ ననశశరర గ టట మ
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93-30/271

భరస : సరయ వరపడసరద గటట మ
ఇసటట ననస:128-14-452
వయససస:32
లస: ససస స
2701 SAA0361469
పపరర: సరయ వరపడసరదస� గడర స�

93-32/253

93-32/256

93-32/258

93-30/274

93-30/276

93-30/279

93-32/262

తసడడ:డ ససరరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-462
వయససస:42
లస: పప

2711 SAA0332346
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమరరశశటట �

2714 SAA0080010
పపరర: ససరగసదడ అలర డడ

2717 LFX2367167
పపరర: కకసడలల అలర డడ�

2720 AP151030426131
పపరర: మసగరయమమ అలర డడ�

93-32/264

2723 SAA1052703
పపరర: చసదస కరరనణ

93-30/275

2726 SAA0334565
పపరర: శవ� ఉససరరశశటట �
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-462
వయససస:33
లస: ససస స

2706 SAA0432567
పపరర: శకనవరసరరవప జలలర పలర

93-30/272

2709 SAA0432864
పపరర: లకడమ పడసనన కకమరరశశటట

93-30/273

2712 SAA0129577
పపరర: నణగగశశర రరవప� కలవ�

93-32/260

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-459
వయససస:35
లస: పప
93-30/277

2715 LFX1563857
పపరర: ససరగష� అలర డడ�

93-30/278

తసడడ:డ అచసఖతరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-460
వయససస:33
లస: పప
93-30/280

2718 AP151030426428
పపరర: కకటటశశరమమ అలర డడ�

93-32/261

భరస : అచసఖతరరవప�
ఇసటట ననస:128/14/460
వయససస:50
లస: ససస స
93-32/263

2721 AP151030423600
పపరర: శకనవరసరరవప ఉససరరశశటట �

93-30/281

తసడడ:డ కకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-461
వయససస:47
లస: పప
93-32/265

తసడడ:డ చన బసపప కరరనణ
ఇసటట ననస:128-14-461
వయససస:30
లస: పప
93-30/283

93-32/255

భరస : నణగ కకషర
ఇసటట ననస:128-14-458
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నణరయఖ�
ఇసటట ననస:128/14/460
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-461
వయససస:42
లస: ససస స
2725 AP151030423606
పపరర: శకనవరసరరవప ఉససరరశశటట �

93-32/259

తసడడ:డ నణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-460
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకసడలల�
ఇసటట ననస:128/14/460
వయససస:52
లస: ససస స
2722 AP151030426308
పపరర: వనసకటశవమమ ఊససరరససటట �

2708 AP151030426274
పపరర: కకటమమ జలలర పలర �

2703 LFX1562917
పపరర: నణగమలలర శశరర � జలలర పలర �

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:128-14-454
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అచసఖత రరవప అలర డడ
ఇసటట ననస:128-14-460
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-460
వయససస:52
లస: పప
2719 AP151030426534
పపరర: వరరరఘవమమ అలర డడ�

93-32/257

తసడడ:డ బబలగబరవయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-458
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససరగసదడ అలర డడ
ఇసటట ననస:128-14-460
వయససస:27
లస: ససస స
2716 SAA0332304
పపరర: అచసఖతరరవప అలర డడ�

2705 LFX1562933
పపరర: వమలమదచవ � జలలర పలర �

93-32/252

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:128-14-453
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-454
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలగబరవయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-458
వయససస:35
లస: పప
2713 SAA0937815
పపరర: ససజజత లకడమ అలర డడ

93-32/254

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:128-14-453
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:128-14-454
వయససస:42
లస: ససస స
2710 SAA0332353
పపరర: కకషర� కకమమరరశశటట �

2702 SAA0361477
పపరర: శరఖమ సససదరరరవప� గడర స�

2700 SAA0389262
పపరర: నణగరతనస� గడర స�

భరస : శరఖమ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-452
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:128-14-452
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:128-14-453
వయససస:35
లస: ససస స
2707 SAA0432823
పపరర: పరరశత జలలర పలర

93-32/251

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-452
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-452
వయససస:32
లస: పప
2704 LFX1562925
పపరర: వనసకటఅనసరరధ� జలలర పలర �

2699 SAA0777971
పపరర: రరజఖ లకడమ గడబస

2724 SAA0332296
పపరర: కకటటశశరరరవప ఉససరరశశటట �

93-30/282

తసడడ:డ ససరరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-462
వయససస:40
లస: పప
93-32/266

2727 SAA0552380
పపరర: శశశలజ గసగరశశటట

93-30/284

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:128-14-463
వయససస:32
లస: ససస స

Page 94 of 348

2728 SAA0432559
పపరర: అజయ గగగరశశటట
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93-30/285

తసడడ:డ బబలమశసకర
ఇసటట ననస:128-14-463
వయససస:34
లస: పప
2731 SAA1012939
పపరర: నణగ లకడమ యయమననన

93-30/288

93-30/291

భరస : నరమల కరసత
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:57
లస: ససస స
2740 SAA0530337
పపరర: ససగరకవ రరవప అసతన

93-32/272

93-32/275

93-30/293

93-30/298

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-476
వయససస:42
లస: ససస స

2741 SAA0777757
పపరర: నరమల కరసత చసదణ

2744 SAA0777690
పపరర: ససజయ చసదణ

2747 SAA0334532
పపరర: రమమదదవ జలససతడమ�

2750 AP151030423103
పపరర: నణగగశశరరరవప కటట �

93-30/921

2753 SAA0552869
పపరర: రరకకమణణ ఉససరరశశటట

93-32/273

2756 LFX2367589
పపరర: సరసబయఖ అరరగగల�
తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:128-14-478
వయససస:42
లస: పప

93-32/268

2739 SAA0129080
పపరర: వనణబ� రరజల�

93-32/271

2742 LFX1564558
పపరర: ససతణరరమబలల� అరరగగల�

93-32/274

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:128-14-466
వయససస:45
లస: ససస స
93-32/276

2745 SAA0345447
పపరర: శకనవరసరరవప కసదసల�

93-30/292

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-469
వయససస:33
లస: పప
93-30/294

2748 AP151030426093
పపరర: సరసమమమ జఖస సససగమననన�

93-30/297

భరస : చదననయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-471
వయససస:70
లస: ససస స
93-30/299

2751 SAA1380864
పపరర: వరసజననయబలల బబ ళళ

93-30/920

తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ బబ ళళ
ఇసటట ననస:128-14-473
వయససస:62
లస: పప
93-30/300

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-474
వయససస:48
లస: ససస స
93-32/278

2736 SAA0389502
పపరర: కనఖకలమమరర� వ�

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-472
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వరసజననయబలల బబ ళళ
ఇసటట ననస:128-14-473
వయససస:29
లస: ససస స
2755 AP151030426024
పపరర: ససతణమహలకడమ కటబట�

93-32/270

భరస : బడసహనణయడడ�
ఇసటట ననస:128-14-470
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-471
వయససస:55
లస: పప
2752 SAA1345156
పపరర: సరయ లలత బబ ళళ

2738 SAA0777773
పపరర: ఓసకరర చసదణ

93-30/290

భరస : నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరమల కరసత
ఇసటట ననస:128-14-468
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-469
వయససస:72
లస: పప
2749 AP151030423131
పపరర: సరసబయఖ కటట �

93-32/267

తసడడ:డ పడపపలర
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-466
వయససస:72
లస: ససస స
2746 AP151030423716
పపరర: వనసకటటశశరరర కసదసల�

2735 SAA0777823
పపరర: సస నణ చసదణ

93-30/287

తసడడ:డ సరసబయఖ పపలబసడర
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరమల కరసత
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:41
లస: పప
2743 AP151030426182
పపరర: సరసమమమ జఖస అరరగగల�

93-30/289 2733 SAA0919367
2732 SAA0937823
పపరర: రవ పడసననకలమమర వసకమళళ
పపరర: కకటటశశరరరవప పపలబసడర

తసడడ:డ ససజయ
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:33
లస: ససస స
93-32/269

2730 AP151030423115
పపరర: బబలశసకరరరవప గసగరశశటట

తసడడ:డ ససనదసల
ఇసటట ననస:128-14-463
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప వసకమళళ
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యయమననన
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:40
లస: పప
2737 SAA0777724
పపరర: నమత చసదణ

93-30/286

తసడడ:డ బబలశసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:128-14-463
వయససస:35
లస: పప

భరస : మబరళ కకషర యయమననన
ఇసటట ననస:128-14-465
వయససస:35
లస: ససస స
2734 SAA1012921
పపరర: మబరళ కకషర యయమననన

2729 LFX1565563
పపరర: అనలలకమమర గసగరశశటట

2754 SAA0633925
పపరర: ఉససరర సపటట వనసకటటశశరళళ

93-30/301

తసడడ:డ కకషర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-474
వయససస:52
లస: పప
93-30/302

2757 AP151030426643
పపరర: ససబబబయమమ అరరగగల�

93-32/279

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:128-14-478
వయససస:67
లస: ససస స
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2758 SAA0129544
పపరర: కకసడలరరవప� కడడయస�

93-32/280

తసడడ:డ బబపయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-480
వయససస:47
లస: పప
2761 SAA1093400
పపరర: వనసకటటసశరరర కరపపరఅపప

93-30/305

93-30/923

93-33/861

93-32/282

93-32/284

93-41/1110

93-30/307

తసడడ:డ బల సరశమ కలపపల
ఇసటట ననస:128-14-506
వయససస:34
లస: పప

2771 AP151030426050
పపరర: ఆరగగఖస కటబట�

2774 SAA0129452
పపరర: శరఖమ యమధదగరరర

2777 SAA0779217
పపరర: లకడమ దళవయ

2780 SAA1147941
పపరర: భబగఖ లకడమ కలపపలమ

93-30/310

2783 SAA1167790
పపరర: భబగఖ లకడమ కలపపల

93-32/283

2786 SAA1301449
పపరర: కళళవత బబ రవఅల
భరస : చసదడ బబ రవఅల
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:58
లస: ససస స

2766 SAA1261775
పపరర: వనసకటటశశరరర కరరపరపప

93-33/860

2769 SAA0334573
పపరర: వనసకట రమణమమ� కటబట�

93-32/281

2772 SAA1463470
పపరర: మరరయమమ వనలమపపరర

93-30/925

తసడడ:డ శకనవరస వనలమపపరర
ఇసటట ననస:128-14-488
వయససస:23
లస: ససస స
93-32/285

2775 SAA0334904
పపరర: సస మమశశరర� యమదగరరర�

93-32/286

భరస : పడభబకర రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-491
వయససస:47
లస: ససస స
93-32/287

2778 SAA0779258
పపరర: భబసకర రరవప దళవయ

93-32/288

తసడడ:డ పకకరర నణయబడడ
ఇసటట ననస:128-14-497
వయససస:42
లస: పప
93-30/308

2781 SAA1148139
పపరర: వనయ కలమమర kuppala

93-30/309

తసడడ:డ బబల సరశమ కలపపలమ
ఇసటట ననస:128-14-506
వయససస:37
లస: పప
93-36/70

భరస : బబలసరశమ కలపపల
ఇసటట ననస:128-14-506
వయససస:56
లస: ససస స
93-48/918

93-30/922

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-483
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబల సరశమ కలపపలమ
ఇసటట ననస:128-14-506
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల సరశమ కలపపలమ
ఇసటట ననస:128-14-506
వయససస:64
లస: పప
2785 SAA1273929
పపరర: అనల కలమమర కలపపల

93-30/306

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-497
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మవవ
ఇసటట ననస:128-14-500
వయససస:42
లస: ససస స
2782 SAA1148022
పపరర: బబల సరశమ కలపపలమ

2768 AP151030423044
పపరర: వనసకటటశశరరర కటట �

2763 SAA1387356
పపరర: నణగరజ కరరపరపప

భసధసవప: కకటయఖ కరరపరపప
ఇసటట ననస:128-14-482
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:128-14-491
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మబనగపరటట
ఇసటట ననస:128-14-495
వయససస:33
లస: ససస స
2779 SAA0334227
పపరర: ససబబబయమమ నసదదగస

93-30/924

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-483
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:128-14-491
వయససస:34
లస: ససస స
2776 SAA1425867
పపరర: లలమవత మబనగపరటట

2765 SAA1375807
పపరర: ససనత కరరపరపప

93-30/304

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరరపరపప
ఇసటట ననస:128-14-482
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-483
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-483
వయససస:38
లస: ససస స
2773 SAA0334912
పపరర: శరఖమల� యమదగరరర�

93-30/820

భరస : నగరజ కరరపరపప
ఇసటట ననస:128-14-482
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటటశశరరర కరరపరపప
ఇసటట ననస:128-14-482
వయససస:30
లస: పప
2770 SAA0334581
పపరర: పదమ� కటబట�

2762 SAA1289826
పపరర: వనసకయమమ కరరపరపప

2760 SAA1093418
పపరర: వనసకటటశ కరపపరఅపప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరపపరఅపప
ఇసటట ననస:128-14-482
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కరరపరపప
ఇసటట ననస:128-14-482
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష కరరపరపప
ఇసటట ననస:128-14-482
వయససస:23
లస: ససస స
2767 SAA1261312
పపరర: వనసకటటష కరరపరపప

93-30/303

భరస : వనసకటటసశరరర కరపపరఅపప
ఇసటట ననస:128-14-482
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కరపపరఅపప
ఇసటట ననస:128-14-482
వయససస:63
లస: పప
2764 SAA1374230
పపరర: పవన కరరపరపప

2759 SAA1093392
పపరర: వనసకరయమమమ కరపపరఅపప

2784 SAA1167782
పపరర: బబలసరశమ కలపపల

93-36/71

తసడడ:డ పరపయఖ కలపపల
ఇసటట ననస:128-14-506
వయససస:64
లస: పప
93-30/821

2787 SAA1283068
పపరర: జననఅలమ శశశలజ

93-30/822

తసడడ:డ శకనవరసస
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:35
లస: ససస స
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93-31/803

భరస : కకశశర గగపవరపప
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:25
లస: ససస స
2791 SAA1284512
పపరర: జసజనస శకనవరస రరవప

93-31/853

93-31/902

93-37/1021

93-36/1178

93-31/34

93-30/312

93-32/292

భరస : జగనణనధస�
ఇసటట ననస:128/14/529
వయససస:71
లస: ససస స

2801 SAA1019620
పపరర: వససధ చవరశకలల

2804 SAA0919862
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ పసయఖల

2807 SAA0432971
పపరర: శవపరరశత కటట

2810 SAA0732900
పపరర: షపక రజయమ బబగమ

93-30/315

2813 SAA0129221
పపరర: రరమకకషర� జలలర పలర �

93-32/289

2816 SAA0627133
పపరర: జలలర పఅల హరరశ
తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ
ఇసటట ననస:128-14-530
వయససస:27
లస: పప

2796 SAA1393263
పపరర: కకశశర గగపవరపప

93-34/1049

2799 SAA0375436
పపరర: వరరరఘవ అఛచ

93-36/73

2802 SAA0919888
పపరర: నరమల పసయఖల

93-31/33

భరస : మసరసనణడవప పసయఖల
ఇసటట ననస:128-14-526
వయససస:49
లస: ససస స
93-31/35

2805 SAA0552463
పపరర: శరరద తతకల

93-30/311

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128-14-527
వయససస:41
లస: ససస స
93-32/290

2808 AP151030426518
పపరర: అసజమమ కటబట�

93-32/291

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-527
వయససస:52
లస: ససస స
93-30/313

2811 SAA0334235
పపరర: పదమ� జలలర పలర �

93-30/314

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-528
వయససస:47
లస: ససస స
93-32/293

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:128/14/528
వయససస:32
లస: పప
93-32/294

93-31/901

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర
ఇసటట ననస:128-14-515
వయససస:46
లస: పప

భరస : జజన ససనదణ
ఇసటట ననస:128-14-528
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:128-14-528
వయససస:45
లస: పప
2815 AP151030426013
పపరర: లకడమ సరమమమ జఖస జలలర పలర �

93-36/72

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:128-14-527
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయమఖ�
ఇసటట ననస:128-14-527
వయససస:36
లస: పప
2812 SAA0732892
పపరర: షపక కరరమబలమర

2798 SAA1060722
పపరర: తడవనణణ అచచ

2793 SAA1393354
పపరర: సరయ పససపపలలటట

భసధసవప: కళళవత బబ రవనలర
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అవతణరఅసరశమ పసయఖల
ఇసటట ననస:128-14-526
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-527
వయససస:35
లస: పప
2809 SAA0128280
పపరర: రరమయఖ� కటబట�

93-33/862

భరస : అశశక కలమమర చవరశకలల
ఇసటట ననస:128-14-521
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ పసయఖల
ఇసటట ననస:128-14-526
వయససస:56
లస: పప
2806 AP151030423240
పపరర: సరసబయఖ కటట �

2795 SAA1301472
పపరర: వనజ వసగరపపరస

93-31/837

భసధసవప: కళళవత బబ రవనలర
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వర రర ఘవపలల అచచ
ఇసటట ననస:128-14-515
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవపలల అచచ
ఇసటట ననస:128-14-515
వయససస:18
లస: పప
2803 SAA0919870
పపరర: మసస రరవ పసయఖల

93-31/854

భరస : సరయ బబబబ వసగరపపరస
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకేసేసేసశశర గగపవరపప
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:28
లస: ససస స
2800 SAA1458215
పపరర: శవ కకషర అచచ

2792 SAA1267178
పపరర: పరశరరస బబ రవనలర

2790 SAA1232321
పపరర: కకశశర గగపవరపప

తసడడ:డ కకషర మమరరస గగపవరపప
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ బబ రవనలర
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరయ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:21
లస: ససస స
2797 SAA1343524
పపరర: రగేచణబక గగపవరపప

93-31/804

తసడడ:డ సరయ బబబబ వసగరపపరస
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:128-14-512
వయససస:38
లస: పప
2794 SAA1393453
పపరర: ససజజత పససపపలలటట

2789 SAA1301498
పపరర: శక లలఖ వసగరపపరస

2814 AP151030423302
పపరర: జగనణనధరరవప జలలర పలర

93-30/316

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:128-14-529
వయససస:77
లస: పప
93-30/317

2817 SAA0627901
పపరర: జలలర పలర సతష

93-30/318

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ
ఇసటట ననస:128-14-530
వయససస:28
లస: పప
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2818 SAA0628057
పపరర: జలలర పలర నణగగశశర రరవప

93-30/319

తసడడ:డ ససతణ రరమయఖ
ఇసటట ననస:128-14-530
వయససస:39
లస: పప
2821 SAA0432963
పపరర: కలమమరర జలలర పలర

93-32/295

93-30/322

93-30/325

93-30/327

93-30/329

93-32/300

93-30/331

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-538
వయససస:44
లస: ససస స

2831 SAA1402452
పపరర: మణణకసఠ జలలర పలర

2834 SAA1032523
పపరర: ససబబ రరవప అలమరడడ

2837 AP151030426266
పపరర: భమలకడమ తతట�

2840 AP151030423757
పపరర: రరసబబబబ అలర డడ

93-33/6

2843 SAA0632984
పపరర: అలర డడ రరమ కకటటశశరరరవప

93-30/926

2846 SAA0531525
పపరర: అసజమమ గరరక
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-538
వయససస:55
లస: ససస స

2826 SAA0432906
పపరర: చటటటమమ జలలర పలర

93-30/324

2829 SAA0333567
పపరర: శరఖమలమదచవ� బసడడకటర �

93-30/326

2832 SAA1032515
పపరర: ససవర పరరశత అలమరడడ

93-30/328

భరస : శకనవరస రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:128-14-535
వయససస:25
లస: ససస స
93-30/330

2835 SAA0531483
పపరర: పదణమ పపల

93-32/299

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-535
వయససస:38
లస: ససస స
93-32/301

2838 AP151030423418
పపరర: ఓబయఖ తతట�

93-32/302

తసడడ:డ వనసకటరతనస�
ఇసటట ననస:128-14-536
వయససస:72
లస: పప
93-30/332

2841 LFX2371193
పపరర: శవమమ అలర డడ�

93-32/303

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:128-14-537
వయససస:46
లస: ససస స
93-30/333

తసడడ:డ పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-538
వయససస:26
లస: పప
93-32/304

93-32/297

భరస : బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-533
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నణరయఖ
ఇసటట ననస:128-14-537
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబబ అలర డడ
ఇసటట ననస:128-14-537
వయససస:20
లస: పప
2845 AP151030426264
పపరర: వనసకటలకడమ అలర డడ�

93-32/298

భరస : ఓబయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-536
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస బబబబ
ఇసటట ననస:128-14-537
వయససస:25
లస: పప
2842 SAA1198944
పపరర: వననషరవ అలర డడ

2828 SAA0129148
పపరర: శకనవరస రరవప� జలలర పలర �

2823 SAA0726770
పపరర: శకనస సనననబబ యన

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-14-532
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ నణరయఖ అలమరడడ
ఇసటట ననస:128-14-535
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128/14/535
వయససస:34
లస: పప
2839 SAA0628776
పపరర: అలర గగపస నణథ alladi

93-30/323

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:128-14-534
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:128-14-535
వయససస:53
లస: ససస స
2836 SAA0129734
పపరర: శకనవరస రరవప� అలర డడ�

2825 SAA0432914
పపరర: పదమ ఓలలరర

93-30/321

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:128/14/531
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయమఖ�
ఇసటట ననస:128-14-532
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-533
వయససస:37
లస: ససస స
2833 SAA1032531
పపరర: శవమమ అలమరడడ

93-32/296

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:128-14-532
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128-14-532
వయససస:28
లస: పప
2830 SAA0333575
పపరర: వనసకట ససబబయఖ� బసడడకలలర�

2822 SAA0726796
పపరర: వనసకరయమమమ సనననబబ యన

2820 SAA0292631
పపరర: ససతణరరమయఖ జలలర పలర �

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-530
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:128/14/531
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-532
వయససస:27
లస: ససస స
2827 SAA0677021
పపరర: జలలర పలర సరసబశవ రరవప

93-30/320

తసడడ:డ ససతణరరమయఖ
ఇసటట ననస:128-14-530
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససతణరరమయఖ
ఇసటట ననస:128/14/530
వయససస:62
లస: ససస స
2824 SAA0677039
పపరర: మమడణ కలపన

2819 AP151030423237
పపరర: లకడమనణరరయణ జలలర పలర

2844 LFX2367191
పపరర: పపలమరరరవప అలర డడ

93-30/334

తసడడ:డ నణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-538
వయససస:46
లస: పప
93-32/305

2847 SAA0628966
పపరర: యమరరరమసపటట శకనవరసరరవ

93-30/335

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:128-14-539
వయససస:44
లస: పప
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2848 AP151030426450
పపరర: శరయమమ యరకసశశటట �

93-32/306

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-539
వయససస:48
లస: ససస స
2851 SAA0558767
పపరర: గబసడయఖ గగపప

93-30/338

93-32/309

93-30/340

93-30/343

93-30/346

93-32/312

93-32/315

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:128-14-543
వయససస:25
లస: ససస స

2861 SAA0332270
పపరర: సరసబశవరరవప జలలర పలర �

2864 AP151030423220
పపరర: చదననయఖ జలలర పలర �

2867 SAA0378463
పపరర: కకషర పసడయ� చవరశకలల�

2870 SAA1019612
పపరర: అశశక కలమమర చవరశకలల

93-30/347

2873 SAA0292797
పపరర: పదణమవత అరరగగల�

93-30/344

2876 LFX2371128
పపరర: బబపమమ మమడణ�
భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-545
వయససస:72
లస: ససస స

2856 SAA0467274
పపరర: రగవత చవరశకలల

93-30/339

2859 SAA0457101
పపరర: చసదన కలమమర జలలర పలర

93-30/342

2862 AP151030423076
పపరర: రరమమసజననయబలల జలలర పలర

93-30/345

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:43
లస: పప
93-30/774

2865 SAA0777583
పపరర: అనతణ జలలర పల

93-32/311

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128/14/541
వయససస:27
లస: ససస స
93-32/313

2868 SAA0405746
పపరర: జలమ� భబణణవత�

93-32/314

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:32
లస: ససస స
93-32/316

2871 AP151030423310
పపరర: శవ కసదసల�

93-32/317

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:47
లస: పప
93-32/318

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128/14/543
వయససస:43
లస: ససస స
93-40/848

93-32/308

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జలలర పలలర
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శరసతయఖ చవరశకలల
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:128-14-543
వయససస:23
లస: పప
2875 SAA1275973
పపరర: జయ లకడమ అరరగగల

93-30/341

భరస : బబలమ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప
ఇసటట ననస:128/14/541
వయససస:27
లస: పప
2872 SAA1050707
పపరర: శకకరసత అరరగగల

2858 AP151030426254
పపరర: లకడమకరసతమమ జలలర పసలర

2853 AP151030426060
పపరర: పదణమవత బసరబతస న�

భరస : బబల చననమమ
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128 14-541
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:29
లస: ససస స
2869 SAA0843590
పపరర: ససరగష జలలర పల

93-32/310

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:52
లస: పప
2866 SAA0405712
పపరర: ఊషర కకరణమయ� పసటటల�

2855 AP151030423135
పపరర: చనబడహమయఖ ననననబబ యన�

93-30/337

భరస : శవరరమకకషర�
ఇసటట ననస:128-14-540
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:35
లస: పప
2863 SAA1490192
పపరర: గగపరల రగడడర పరలకరర

93-32/307

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-540
వయససస:57
లస: పప

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:128-14-541
వయససస:47
లస: ససస స
2860 SAA0345421
పపరర: సరసబశవరరవప జలలర పలర �

2852 SAA1050251
పపరర: శరకవణణ కసదసల

2850 LFX1566462
పపరర: పసచచమమ� గగపప �

భరస : ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-540
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:128-14-540
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చనబడహమయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-540
వయససస:52
లస: ససస స
2857 AP151030426504
పపరర: వనసకటరమణణ జలలర పలర �

93-30/336

భరస : గబసడయఖ
ఇసటట ననస:128-14-540
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-14-540
వయససస:28
లస: పప
2854 AP151030426338
పపరర: వనసకటరమణ సనననబబ యన�

2849 SAA0677005
పపరర: శవ నణగ లకడమ గగపప

2874 AP151030423134
పపరర: నణగగశశరరరవప అరరగగల�

93-32/319

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128/14/543
వయససస:47
లస: పప
93-30/348

2877 LFX2367068
పపరర: కకటటశశరరరవప కటట �

93-30/349

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-545
వయససస:62
లస: పప
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2878 SAA0333658
పపరర: తరరమలశశటట శకలకడమ�

93-30/350

భరస : సతష�
ఇసటట ననస:128-14-548
వయససస:31
లస: ససస స
2881 SAA0332262
పపరర: సతష తరరమలశశటట �

93-30/353

93-30/356

93-32/320

93-30/360

93-30/928

93-30/363

93-30/365

తసడడ:డ పపరరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:128-14-554
వయససస:62
లస: పప

2891 SAA0332254
పపరర: దసరరరరరవప తతకల

2894 SAA0129262
పపరర: ససరగశ కలమమర� తతకల�

2897 SAA0432427
పపరర: నణగగశశరరరవప తతకల

2900 SAA0457077
పపరర: రమమశ బబబబ తతకల

93-30/368

2903 SAA0627935
పపరర: మమడ శకలకడమ

93-30/361

2906 SAA0920547
పపరర: సశపన అలమరడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:128-14-554
వయససస:26
లస: ససస స

2886 SAA0628289
పపరర: బబ డణ శవయఖ

93-30/358

2889 SAA0633081
పపరర: తతకల నణగలకడమ

93-30/359

2892 SAA1346279
పపరర: అభనయ గరర

93-30/927

తసడడ:డ కమలమకర గరర
ఇసటట ననస:128-14-550
వయససస:21
లస: పప
93-32/322

2895 SAA0333641
పపరర: మహలకడమ తతకల

93-30/362

భరస : రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-14-551
వయససస:33
లస: ససస స
93-30/364

2898 SAA0128777
పపరర: రరమమసజననయబలల� తతకల�

93-32/323

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128/14/551
వయససస:34
లస: పప
93-30/366

2901 AP151030423411
పపరర: వనసకటబడవప తతకల�

93-30/367

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-552
వయససస:62
లస: పప
93-30/369

తసడడ:డ కలమమర బబబబ
ఇసటట ననస:128-14-554
వయససస:27
లస: ససస స
93-30/371

93-30/355

తసడడ:డ ససరగష
ఇసటట ననస:128-14-550
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప తతకల
ఇసటట ననస:128-14-552
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-553
వయససస:34
లస: ససస స
2905 SAA0919714
పపరర: వనసకటటసశరరర మమడ

93-32/321

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:128-14-551
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటడవప�
ఇసటట ననస:128-14-552
వయససస:57
లస: ససస స
2902 SAA0334508
పపరర: చనణనరర రరవపరర

2888 SAA0128686
పపరర: రరసబబబమ� దడకరరస�

2883 SAA0628214
పపరర: బబ డణ నణగమమ

తసడడ:డ నరససమమ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-549
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ దసరరర రరవప�
ఇసటట ననస:128/14/550
వయససస:30
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-551
వయససస:52
లస: ససస స
2899 AP151030426391
పపరర: వనసకటటశశరమమ తతకల�

93-30/357

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:128-14-550
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కమలమకర గరర
ఇసటట ననస:128-14-550
వయససస:20
లస: పప
2896 AP151030426153
పపరర: పరరశత తతకల

2885 SAA0629154
పపరర: బబ డణ నరససమమ రరవప

93-30/352

భరస : నణగమమ
ఇసటట ననస:128-14-549
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-549
వయససస:61
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-550
వయససస:50
లస: ససస స
2893 SAA1346253
పపరర: ససదదప గరర

93-30/354

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:128-14-549
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-549
వయససస:37
లస: పప
2890 SAA0334516
పపరర: దసరర మమ తతకల�

2882 SAA0627224
పపరర: బబ డణ తడవనన

2880 LFX2371151
పపరర: వనసకరయమమ తరరమలశశటట �

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-548
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరససమమ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-549
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-549
వయససస:61
లస: ససస స
2887 SAA0128793
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర � మమడ�

93-30/351

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:128-14-548
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-548
వయససస:35
లస: పప
2884 SAA0333468
పపరర: సరసబబడజఖస� బబ డణర�

2879 SAA0629089
పపరర: తరరమలమ సపటట ధనలకడమ

2904 AP151030426692
పపరర: సరసమమమ జఖస మమడ

93-30/370

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-14-554
వయససస:72
లస: ససస స
93-32/324

2907 AP151030426693
పపరర: కలమమరర భమశశటట �

93-32/325

భరస : నణగభమషణ�
ఇసటట ననస:128-14-554
వయససస:47
లస: ససస స
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2908 AP151030426139
పపరర: ససతమమ భమశశటట �

93-32/326

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-554
వయససస:72
లస: ససస స
2911 AP151030426089
పపరర: సరమమమ జఖస అలర �

93-32/329

93-32/332

93-30/374

93-30/377

93-30/380

93-32/333

93-32/336

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:128-14-563
వయససస:51
లస: పప

2921 SAA0333633
పపరర: జజఖత తతకల

2924 SAA0628537
పపరర: తతకల వనసకటటశశరరరవ

2927 SAA0389601
పపరర: ససతణ ససషసమత కకలర పర

2930 SAA0610592
పపరర: మస డడడ ఏససమమల

93-34/569

2933 SAA1060219
పపరర: హహ సనణన మదదబ ల

93-30/378

2936 SAA0361816
పపరర: ససరగష� ననమలకసటట�
తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128/14/564
వయససస:38
లస: పప

2916 AP151030426275
పపరర: గసగమమ తతకల�

93-30/373

2919 SAA0628701
పపరర: మమదణ గణగమమమ

93-30/376

2922 SAA0628917
పపరర: తతకల లకడమ

93-30/379

భరస : వనసకటటశశరరరవ
ఇసటట ననస:128-14-559
వయససస:32
లస: ససస స
93-30/381

2925 AP151030423006
పపరర: ఆసజననయబలల తతకల�

93-30/382

తసడడ:డ జజజ�
ఇసటట ననస:128-14-559
వయససస:57
లస: పప
93-32/334

2928 AP151030426179
పపరర: పపషరపవత గసగరశశటట �

93-32/335

భరస : బబలశసకరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-563
వయససస:54
లస: ససస స
93-34/567

2931 SAA0610600
పపరర: కరల కలమమరర

93-34/568

భరస : వసస
ఇసటట ననస:128-14-563
వయససస:40
లస: ససస స
93-34/570

తసడడ:డ సరమ యయ లల మదదబ ల
ఇసటట ననస:128-14-563
వయససస:22
లస: పప
93-34/572

93-32/331

భరస : మమధవ
ఇసటట ననస:128-14-558
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమమ ష
ఇసటట ననస:128-14-563
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సశమమలక
ఇసటట ననస:128-14-563
వయససస:48
లస: ససస స
2935 SAA0610576
పపరర: మ దదఙ ల సరశ మమలల

93-30/375

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-14-563
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలశసకరరరవప
ఇసటట ననస:128/14/563
వయససస:34
లస: పప
2932 SAA0610568
పపరర: మమడచలమ మరరయమమ

2918 SAA0334482
పపరర: రరమకకటమమ కకజజన�

2913 SAA0332429
పపరర: బబజనబబబబ� అలమరడడ�

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-556
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవ
ఇసటట ననస:128-14-559
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయమఖ�
ఇసటట ననస:128-14-559
వయససస:34
లస: పప
2929 SAA0368001
పపరర: అశశక కలమమర గసగర శశటట

93-30/372

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:128-14-559
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-559
వయససస:40
లస: ససస స
2926 SAA0128678
పపరర: గసగయఖ� తతకల�

2915 SAA0334490
పపరర: రరమబలమమ� కకజజన�

93-32/328

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-555
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-557
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలమ కకననర నయమఖ
ఇసటట ననస:128-14-558
వయససస:42
లస: పప
2923 AP151030426046
పపరర: లకడమ తరరపతమమ తతకల�

93-32/330

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-556
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-556
వయససస:37
లస: పప
2920 SAA0632349
పపరర: మమదణ మమధవ

2912 SAA0341495
పపరర: తరరపతయఖ� అలర డడ�

2910 SAA0778649
పపరర: నణగ భమషణస భమశశటట

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-14-554
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-555
వయససస:32
లస: పప

భరస : బబజన బబబబ�
ఇసటట ననస:128-14-555/1
వయససస:30
లస: ససస స
2917 SAA0332221
పపరర: కకటటశశరరరవప� కకజజన�

93-32/327

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:128-14-554
వయససస:29
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-555
వయససస:57
లస: ససస స
2914 SAA0292763
పపరర: శవ కలమమరర� అలర డడ�

2909 SAA0129973
పపరర: కలమమర బబబబ� మమడ�

2934 SAA0610618
పపరర: ఖమల వసస

93-34/571

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-14-563
వయససస:42
లస: పప
93-32/337

2937 SAA0627398
పపరర: బబ డణ లకడమ

93-31/36

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:128-14-566
వయససస:33
లస: ససస స
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2938 AP151030426151
పపరర: వనసకరయమమ బబ డణ�

93-31/37

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:128-14-566
వయససస:62
లస: ససస స
2941 LFX1565035
పపరర: కకటటశశరమమ� జలలర పలర �

93-30/385

93-30/388

93-32/338

93-32/341

93-30/393

93-32/342

93-32/345

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-575
వయససస:50
లస: ససస స

2951 LFX1563634
పపరర: లకడమ� జలలర పలర �

2954 SAA1032507
పపరర: రరమబలల బసజ

2957 SAA0334557
పపరర: ససబబబయమమ ఉససరరససటట �

2960 LFX2367043
పపరర: ఏససదణసస బసజ�

93-39/97

2963 SAA1148816
పపరర: ఉదబసడడ ససనదసలల సయఖద

93-30/391

2966 SAA0333591
పపరర: కకటటశశరమమమ� మడణ�
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-575
వయససస:51
లస: ససస స

2946 SAA0676502
పపరర: శకనవరస రగడడర పస తరగడడర

93-30/390

2949 SAA0128843
పపరర: వనసకట రమణ� అచసశశటట �

93-32/340

2952 SAA0627695
పపరర: బసదద జయమమ

93-30/392

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:67
లస: ససస స
93-30/394

2955 SAA0332189
పపరర: పసదఆసజననయబలల� జలలర పలర �

93-30/395

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:75
లస: పప
93-32/343

2958 SAA0128595
పపరర: వరరసజననయబలల� రసగరశశటట �

93-32/344

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:36
లస: పప
93-32/346

2961 SAA0128629
పపరర: కకటటశశర రరవప� రసగరశశటట �

93-32/347

తసడడ:డ వరయమఖ�
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:54
లస: పప
93-39/98

తసడడ:డ కమమల సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:128-14-574
వయససస:24
లస: పప
93-30/396

93-30/387

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-572
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:42
లస: పప

భరస : కమమల సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:128-14-574
వయససస:43
లస: ససస స
2965 SAA0333609
పపరర: రసగర శశటట ససర
డ రవమమ�

93-32/339

భరస : ససరరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:38
లస: పప
2962 SAA1148642
పపరర: ఉదబసడడబ సయఖద

2948 SAA0128462
పపరర: నరసససహరరవప� అచసశశటట �

2943 SAA0937799
పపరర: శకకరనస

తసడడ:డ వరరసజ రగడబ డ
ఇసటట ననస:128-14-572
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బసజ
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఏససదణసస � �
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:35
లస: ససస స
2959 SAA0129502
పపరర: శకనవరస రరవ� జలలర పలర �

93-30/389

భరస : వనసకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల � �
ఇసటట ననస:128-14-573
వయససస:48
లస: పప
2956 LFX1564046
పపరర: రజన � బసజ �

2945 SAA0676320
పపరర: పస తరగడడర అనసరరధణ

93-30/384

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-14-571
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబమ�
ఇసటట ననస:128-14-572
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషరయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-572
వయససస:58
లస: పప
2953 LFX1565241
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� జలలర పలర �

93-30/386

భరస : శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:128-14-572
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబబబమ�
ఇసటట ననస:128-14-572
వయససస:29
లస: పప
2950 SAA0129619
పపరర: రరమబబబమ� అచసశశటట �

2942 SAA0632935
పపరర: ఉయబరర దసరరర

2940 SAA0627802
పపరర: తతకల వజయలకడమ

భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-570
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నణగగశశరరరవ
ఇసటట ననస:128-14-571
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప ఉయమఖలమ
ఇసటట ననస:128-14-571
వయససస:26
లస: పప
2947 SAA0129320
పపరర: సతఖనణరరయణ� అచసశశటట �

93-30/383

తసడడ:డ మబసలయఖ �
ఇసటట ననస:128-14-567
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమమసజననయబలల � �
ఇసటట ననస:128-14-571
వయససస:33
లస: ససస స
2944 SAA0919318
పపరర: భబరరవ ఉయమఖలమ

2939 LFX2367464
పపరర: వనసకటబడవప� మమడసరర�

2964 SAA1148733
పపరర: కమమల సరహహబ సయఖద

93-39/99

తసడడ:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:128-14-574
వయససస:47
లస: పప
93-30/397

2967 AP151030426180
పపరర: కకషరకలమమరర జలర పసలర�

93-32/348

భరస : మబకకసటట�
ఇసటట ననస:128-14-575
వయససస:44
లస: ససస స
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2968 AP151030426685
పపరర: పపలర మమ�

93-32/349

భరస : అదబసకకరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-575
వయససస:82
లస: ససస స
2971 SAA0332676
పపరర: శవ నణగగశశర రరవప� మమడణ�

93-32/352

93-32/354

93-30/399

93-32/357

93-32/360

93-30/404

93-32/361

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:128-14-581
వయససస:36
లస: పప

2981 AP151030426532
పపరర: వరలకమమ కకరరవ�

2984 SAA0633610
పపరర: జలలర పఅల కలమమరర

2987 SAA0633776
పపరర: కకయమఖపవన కలమమర

2990 SAA0128694
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర � మమడ�

93-30/408

2993 AP151030426555
పపరర: లకడమ వనమబల�

93-32/358

2996 SAA0558510
పపరర: దసరరర రరవప అలర స
తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:128-14-581
వయససస:41
లస: పప

2976 AP151030423724
పపరర: వనసకటనరశసహరరవప కకరరవ�

93-32/356

2979 SAA0633644
పపరర: మమనస ణ రరమకకషర

93-30/401

93-32/359
2982 SAA0129700
పపరర: వనసకటససబబబరరవప� టటటకలరర�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-578
వయససస:49
లస: పప
93-30/402

2985 AP151030423509
పపరర: ఆసజననయబలల జలలర పలర �

93-30/403

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-579
వయససస:57
లస: పప
93-30/405

2988 SAA0627307
పపరర: కడడయమ శవ శసకర

93-30/406

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:128-14-580
వయససస:26
లస: పప
93-32/362

2991 SAA0333534
పపరర: హహహమమవత� చణవల�

93-30/407

భరస : లలకగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-581
వయససస:32
లస: ససస స
93-30/409

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:128-14-581
వయససస:58
లస: ససస స
93-30/411

93-30/398

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:128-14-578
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బకస�
ఇసటట ననస:128-14-580
వయససస:69
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-14-581
వయససస:33
లస: ససస స
2995 SAA0345397
పపరర: నణగగశశరరరవప� వనమబల�

93-30/400

తసడడ:డ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:128-14-580
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:128-14-580
వయససస:42
లస: ససస స
2992 SAA0432765
పపరర: పడసనన లకడమ వనమబల

2978 SAA0633669
పపరర: మమనస ణ వనసకరయమమ

2973 SAA0333625
పపరర: శవ కలమమరర� అటర �

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:128-14-577
వయససస:64
లస: పప

భరస : అసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-14-579
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:128-14-580
వయససస:41
లస: ససస స
2989 AP151030426294
పపరర: జజఖత కకయ�

93-32/355

భరస : సతఖనణనరరయణ�
ఇసటట ననస:128-14-578
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధణకకషర మమరరస
ఇసటట ననస:128/14/578
వయససస:77
లస: పప
2986 SAA0432815
పపరర: మలలర శశరర కడడయస

2975 SAA0129601
పపరర: శవరగడడర � అటబర�

93-32/351

భరస : శవ రగడడర�
ఇసటట ననస:128-14-577
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కనకర రరజ
ఇసటట ననస:128-14-578
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-578
వయససస:58
లస: ససస స
2983 SAA0776924
పపరర: కనక రరజ మమసత

93-32/353

తసడడ:డ పపలమరరగడ�డర
ఇసటట ననస:128/14/577
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:128-14-578
వయససస:33
లస: ససస స
2980 AP151030426530
పపరర: ససతణమహలకడమ కకరరవ�

2972 SAA0332668
పపరర: పడసరదస� మమడణ�

2970 SAA0610030
పపరర: సరసబశవ రరవప మమడణ

తసడడ:డ పస తష రరజ
ఇసటట ననస:128-14-576
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పస తషరరజ�
ఇసటట ననస:128-14-576
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శవరగడడర �
ఇసటట ననస:128/14/577
వయససస:35
లస: పప
2977 SAA0649871
పపరర: మమనస ణ శరరదణ

93-32/350

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:128-14-576
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తషరరజ�
ఇసటట ననస:128-14-576
వయససస:33
లస: పప
2974 SAA0129874
పపరర: పడభబకరరగడ�డర అటబర�

2969 SAA0610055
పపరర: వనసకటటశశరమమ మమడణ

2994 SAA0347203
పపరర: మమణణకఖస యనసమల�

93-30/410

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-581
వయససస:72
లస: ససస స
93-30/412

2997 AP151030423284
పపరర: పడసరదస వనయబల�

93-30/413

తసడడ:డ పరసధణమయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-581
వయససస:62
లస: పప
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2998 SAA0361428
పపరర: లలకశశర రరవప� చణవల�

93-32/363

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-581
వయససస:45
లస: పప
3001 SAA0632695
పపరర: ఏ హనసమసత రరవప

93-30/415

93-30/417

93-30/420

93-30/423

93-30/426

93-32/366

93-30/429

భరస : కలమమర � �
ఇసటట ననస:128-14-592
వయససస:36
లస: ససస స

3011 SAA0332171
పపరర: రరజగష� జజగరరర�

3014 AP151030423442
పపరర: వనసకటటశశరరర కడదస�

3017 AP151030438284
పపరర: నణగగశశరమమ వనలశరరర�

3020 SAA0345405
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉలర �

93-30/431

3023 SAA0633370
పపరర: పసదదబశశటట రరస బబబబ

93-30/424

3026 SAA0632794
పపరర: నననపననన ససజజతణ
భరస : వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:128-14-592
వయససస:37
లస: ససస స

3006 SAA0332163
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎనమల�

93-30/419

3009 SAA0347211
పపరర: దసరర జజజగరరర�

93-30/422

3012 SAA0649897
పపరర: చటఅలమ వనసకటటశశరళళ

93-30/425

తసడడ:డ చనన ససబబనయమఖ
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:41
లస: పప
93-30/427

3015 SAA0129510
పపరర: వనసకటటశశరరర చటబటల

93-32/365

తసడడ:డ చనన ససబబయఖ
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:38
లస: పప
93-37/421

3018 AP151030426517
పపరర: రమమదదవ ఉలర �

93-30/428

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-588
వయససస:52
లస: ససస స
93-30/430

3021 SAA0128900
పపరర: కకషర� ఉలర �

93-32/367

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:128/14/588
వయససస:30
లస: పప
93-30/432

తసడడ:డ ససనదయఖ
ఇసటట ననస:128-14-590
వయససస:42
లస: పప
93-30/433

93-39/100

భరస : మరరయదణసస�
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదకగశయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-588
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:128-14-590
వయససస:47
లస: ససస స
3025 LFX1563725
పపరర: శశశలజ� కలపరపల�

93-30/421

భరస : ససరఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:128-14-588
వయససస:55
లస: ససస స
3022 SAA0333518
పపరర: పసదబ ద శశటట రరజఖలకడమ�

3008 SAA0649889
పపరర: చటఅలమ అరరణణ కలమమరర

3003 SAA1148709
పపరర: గగపస అలర స

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-584
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసరససనయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గగపయమఖ
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:61
లస: పప
3019 SAA0333583
పపరర: మలలర శశరర� అచచసశశటట �

93-30/418

తసడడ:డ బబలసరశమ�
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదణసస
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:52
లస: పప
3016 SAA0129718
పపరర: బబబమరరవప బసడడకలలర

3005 AP151030426295
పపరర: లకడమ యనసమల�

93-30/414

తసడడ:డ సరసబయఖ అలర స
ఇసటట ననస:128-14-582
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కడదస
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:58
లస: ససస స
3013 SAA0432542
పపరర: బబలమసరశమ జజగరరర

93-30/416

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-584
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పసదబబబబ
ఇసటట ననస:128-14-587
వయససస:28
లస: ససస స
3010 SAA1490051
పపరర: కకటటశశరమమ కడదస

3002 AP151030423714
పపరర: సరసబయఖ అలర స�

3000 AP151030426304
పపరర: సరగజన అలర స�

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-582
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-582
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబలసరశమ � �
ఇసటట ననస:128-14-583/1
వయససస:33
లస: ససస స
3007 SAA0531558
పపరర: శకలకడమ వపయమఖల

93-32/364

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-581
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ససబబనయమఖ
ఇసటట ననస:128-14-582
వయససస:26
లస: పప
3004 LFX1563717
పపరర: అరరణకలమమరర � జజగరరర �

2999 SAA0361436
పపరర: ససబబబరరవప� చణవల�

3024 SAA1148790
పపరర: యబధదసటర పసదబ దశశటట

93-39/101

తసడడ:డ రరసబబబబ పసదబ దశశటట
ఇసటట ననస:128-14-590
వయససస:20
లస: పప
93-30/434

3027 SAA0341925
పపరర: పదణమవత� పరరర�

93-30/435

భరస : పరశసవనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-592
వయససస:37
లస: ససస స
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3028 SAA0333542
పపరర: కకటటశశరమమ� చకగకస�

93-30/436

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-592
వయససస:46
లస: ససస స
3031 SAA0457051
పపరర: వనసకట రరవప పరరసమ

93-30/439

93-31/38

93-30/442

93-30/445

93-30/446

తసడడ:డ గబరరనణధణ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-596
వయససస:28
లస: ససస స
3046 SAA0632604
పపరర: యమకకటటలమ సరవతడ

93-30/449

93-32/370

తసడడ:డ నరసససహరరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:128-14-602
వయససస:24
లస: ససస స

93-30/443

93-32/372

93-30/771

3036 SAA0331660
పపరర: నణగగశశరరరవప పస లశశటట �

3039 SAA0632893
పపరర: గగపసమణణ కరసతణ

3042 SAA0128942
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర � కగలస�

93-32/368

తసడడ:డ అమరయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-595
వయససస:71
లస: పప

3044 SAA0333492
పపరర: అరరణకలమమరర� వదదబనటట�

3045 SAA0333500
పపరర: రమమదచవ� కకపపపరరవపరర�

3047 SAA0633727
పపరర: కకపపపరరవపరర గబరరనణధణ రరవప

3050 SAA0345389
పపరర: జవ కరమనడడ�

3053 SAA0552638
పపరర: రతన కలమమర ఉమమడడశశటట

3056 SAA0432872
పపరర: నణగమలలర శశరర ఓలలపఅల
భరస : చననయఖ
ఇసటట ననస:128-14-602
వయససస:37
లస: ససస స

93-31/40

93-30/444

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప యనసమబల
ఇసటట ననస:128.14-595
వయససస:26
లస: పప
93-30/447

93-30/448

భరస : గబరరనణథ రరవప�
ఇసటట ననస:128-14-596
వయససస:44
లస: ససస స
93-30/450

3048 SAA0732454
పపరర: జజశశఫ తయగమర

93-32/369

తసడడ:డ వర రగడడర తయగమర
ఇసటట ననస:128-14-596
వయససస:26
లస: పప
93-30/451

3051 SAA0610220
పపరర: గసగర కరమననన

93-32/371

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-600
వయససస:28
లస: ససస స
93-30/452

భరస : హరనణథ
ఇసటట ననస:128-14-601
వయససస:34
లస: ససస స
93-30/454

93-30/441

తసడడ:డ పరపర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-595
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-599
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-14-600
వయససస:32
లస: పప
3055 SAA1032432
పపరర: ససరగఖ అరరగగల

3041 SAA0919383
పపరర: రరజగష అనసమబల

3033 SAA0633107
పపరర: యమకకటటలమ శవయఖ

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-594
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:128-14-596
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-596
వయససస:46
లస: పప
3052 SAA0610212
పపరర: సరసబశవ రరవప కరమననన

93-31/39

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-596
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:128-14-596
వయససస:51
లస: ససస స
3049 SAA0129858
పపరర: పసచచయఖ� వరదదననడడ�

3035 SAA0628628
పపరర: పస ల సపటట శకనవరససలల

3038 LFX1563576
పపరర: కలమమరర � గగపప �

93-30/438

తసడడ:డ నరససమమ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-593
వయససస:63
లస: పప

భరస : పరపరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-595
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:128-14-595
వయససస:57
లస: పప
3043 SAA0632091
పపరర: కకపపపరరవపరర సరలవకర

93-30/440

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-594
వయససస:26
లస: పప

భరస : పరపర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-595
వయససస:29
లస: ససస స
3040 AP151030423505
పపరర: పరపరరరవప గగపస

3032 SAA0632851
పపరర: యయకకటటలమ యయదసకకనర లక

3030 LFX1565597
పపరర: కలమమర� కలపరపల�

తసడడ:డ పసచచయఖ � �
ఇసటట ననస:128-14-592
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:128-14-593
వయససస:27
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-594
వయససస:41
లస: ససస స
3037 SAA0632885
పపరర: గగపస నణగలకడమ

93-30/437

తసడడ:డ నరససమమ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-592
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ పరరసమ
ఇసటట ననస:128-14-592
వయససస:42
లస: పప
3034 AP151030426328
పపరర: చనన పస లశశటట �

3029 SAA0632844
పపరర: నననపననన వనసకటటశశరళళ

3054 SAA0558668
పపరర: హరనణథ ఇమమడడశశటట

93-30/453

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:128-14-601
వయససస:36
లస: పప
93-30/455

3057 SAA0432435
పపరర: నరసససహరరవప అరరగగల

93-30/456

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-14-602
వయససస:51
లస: పప
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3058 AP151030426260
పపరర: నణగమమ అరరగగల�

93-32/373

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-602
వయససస:42
లస: ససస స
3061 SAA0628255
పపరర: కరమననన ఆనసద రరవప

93-30/458

93-30/459

93-32/379

93-30/462

93-30/465

93-30/468

93-30/471

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-609
వయససస:40
లస: ససస స

3071 AP151030423286
పపరర: చనకకటయఖ ఆవపల�

3074 AP151030426413
పపరర: సరమమమ జఖస మలమర�

3077 SAA0627505
పపరర: మలమర అసకమమ రరవప

3080 AP151030423508
పపరర: చనవనసకటటశశరరరవప మలమర�

93-30/474

3083 SAA1278431
పపరర: లలత కలమమరర కకసకగపపడడ

93-30/463

3086 LFX1563824
పపరర: ఆదదనణరరయణ� ఆవపల�
తసడడ:డ నణగగశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-612
వయససస:34
లస: పప

3066 SAA0361238
పపరర: శకనవరసరరవప� పససడడర �

93-32/378

3069 SAA0334409
పపరర: ఈసమమ మలర స�

93-30/461

3072 AP151030423287
పపరర: పసదకకటయఖ ఆవపల�

93-30/464

తసడడ:డ పసదభకకలల�
ఇసటట ననస:128-14-605
వయససస:72
లస: పప
93-30/466

3075 SAA0334417
పపరర: అసజమమ మలమర�

93-30/467

భరస : చదననకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-606
వయససస:42
లస: ససస స
93-30/469

3078 SAA0649905
పపరర: మలమర శవయఖ

93-30/470

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-14-606
వయససస:27
లస: పప
93-30/472

3081 AP151030423481
పపరర: చనకకటయఖ మలమర�

93-30/473

తసడడ:డ ఈగయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-606
వయససస:47
లస: పప
93-39/758

భరస : నణగవరరసజననయబలల కకసకగపపడడ
ఇసటట ననస:128-14-608
వయససస:32
లస: ససస స
93-30/475

93-32/376

భరస : పసదబఈగయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-605
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈగయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-606
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పసదఈగయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-606
వయససస:49
లస: పప
3085 AP151030426211
పపరర: పపణఖవతఆవపల�

93-30/460

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:128-14-606
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఈగయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-606
వయససస:42
లస: పప
3082 AP151030423108
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మలమర�

3068 AP151030426506
పపరర: సరసమమమ జఖస మలమర�

3063 SAA0129569
పపరర: లకమణ� కరమననన�

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-604
వయససస:40
లస: పప

భరస : చననవనసకటటశశశరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-606
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-14-606
వయససస:42
లస: ససస స
3079 AP151030423097
పపరర: వనసకయఖ మలమర�

93-32/377

తసడడ:డ పసదకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-605
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-14-606
వయససస:40
లస: ససస స
3076 SAA0627273
పపరర: మలమర అసకమమ

3065 SAA0920380
పపరర: లకమణ కరమననన

93-30/457

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:128/14/603
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకగటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-605
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద ఇగయఖ
ఇసటట ననస:128-14-605
వయససస:38
లస: పప
3073 AP151030426638
పపరర: కకటయఖ మలమర

93-32/375

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కమమననన
ఇసటట ననస:128-14-604
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హహససనన�
ఇసటట ననస:128-14-604
వయససస:58
లస: పప
3070 SAA0725053
పపరర: శకనస మమలమ

3062 SAA0777559
పపరర: నణగ లకడమ కరమననన

3060 LFX2371201
పపరర: సరసమమమ జఖస కరమననన�

భరస : వనసకగటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-603
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:128/14/603
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : లకమణ కరమననన
ఇసటట ననస:128-14-604
వయససస:25
లస: ససస స
3067 SAA0128512
పపరర: బబషర� షపక�

93-32/374

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:128-14-602
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:128-14-603
వయససస:26
లస: పప
3064 SAA0919334
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కరమననన

3059 SAA0777948
పపరర: భబణబ చసదర అరరగరల

93-40/873
3084 SAA1272889
పపరర: నణగ వరసజననయబలల కకసకగపపడడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకసకగపపడడ
ఇసటట ననస:128-14-608
వయససస:32
లస: పప
93-30/476

3087 SAA0332023
పపరర: మబరళ ఆవపల�

93-30/477

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-612
వయససస:35
లస: పప

Page 106 of 348

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-47

3088 AP151030426014
పపరర: లకడమ ఆవపల�

93-30/478

భరస : రరమకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-613
వయససస:44
లస: ససస స
3091 SAA1148824
పపరర: చరసజవ ఆవపల

93-39/102

93-30/483

93-32/380

93-39/104

93-30/488

93-30/491

93-30/495

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:128-14-622
వయససస:29
లస: పప

3101 LFX1563709
పపరర: వమలమమ� ఆవపల�

3104 SAA0331991
పపరర: ససబబబరరవప� ఆవపల�

3107 AP151030426146
పపరర: శకరరవమమ పసననలకరర�

3110 SAA0726903
పపరర: రమణ తననలకరర

93-30/497

3113 AP151030423052
పపరర: కకషర యమమడడ�

93-30/486

3116 SAA0919656
పపరర: పపణఖవత ఇమమడడ
భరస : వనసకటరరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:128-14-623
వయససస:32
లస: ససస స

3096 AP151030423579
పపరర: బబబమరరవప ఆవపల�

93-30/485

3099 SAA1148766
పపరర: పసడత కలమమరర పడణల

93-39/103

3102 SAA0334383
పపరర: లకడమ ఆవపల�

93-30/487

భరస : నణసచణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-615
వయససస:40
లస: ససస స
93-30/489

3105 AP151030426702
పపరర: ధనలకడమ యదబనపపడడ

93-30/490

భరస : మబసలయఖ
ఇసటట ననస:128-14-618
వయససస:41
లస: ససస స
93-30/492

3108 LFX1563667
పపరర: శవనణగగశశరరరవప� పసననలకరర�

93-30/494

తసడడ:డ మబతణఖలయఖ� �
ఇసటట ననస:128-14-620
వయససస:34
లస: పప
93-32/382

3111 SAA0552695
పపరర: ససనత ఇమమడడ

93-30/496

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-622
వయససస:28
లస: ససస స
93-30/498

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-622
వయససస:47
లస: పప
93-32/384

93-30/482

భరస : చనన రరవప పడణల
ఇసటట ననస:128-14-614A
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-14-620
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కలకషన�
ఇసటట ననస:128-14-622
వయససస:45
లస: ససస స
3115 SAA0777153
పపరర: వనసకటటసశర రరవప ఇమమడడ

93-32/381

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-620
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతణఖలయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-620
వయససస:47
లస: పప
3112 AP151030426678
పపరర: కనకదసరర ఇమమడడ�

3098 SAA0361360
పపరర: శశషభమషణస� గసపల�

3093 AP151030426484
పపరర: వరరరఘవమమ ఆవపల

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-614
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నణసచణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-615
వయససస:36
లస: పప

భరస : మబసలయఖ
ఇసటట ననస:128-14-618
వయససస:67
లస: ససస స
3109 AP151030423144
పపరర: అపరపరరవప పసననలకరర�

93-30/484

భరస : ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-615
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నణసచణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-615
వయససస:34
లస: పప
3106 AP151030426697
పపరర: ససబబమమ కరమననన

3095 AP151030423449
పపరర: సరసబశవరరవప ఆవపల�

93-30/480

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:128-14-614
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ�
ఇసటట ననస:128-14-614
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ KEDARI
ఇసటట ననస:128-14-614A
వయససస:40
లస: పప
3103 SAA0331983
పపరర: శకనవరసరరవప ఆవపల�

93-30/481

తసడడ:డ బబమరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-614
వయససస:40
లస: పప

భరస : శశషభమషణస�
ఇసటట ననస:128-14-614
వయససస:50
లస: ససస స
3100 SAA1148667
పపరర: చనన రరవప పడణల

3092 LFX2371466
పపరర: పదణమవత � ఆవపల�

3090 AP151030423438
పపరర: రరమకకషర ఆవపల�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-613
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:128-14-614
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-614
వయససస:35
లస: పప
3097 SAA0390070
పపరర: నణగగశశరమమ� గసపల�

93-30/479

తసడడ:డ రరమకకషర.
ఇసటట ననస:128-14-613
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషర ఆవపల
ఇసటట ననస:128-14-613
వయససస:20
లస: పప
3094 SAA0332007
పపరర: కకషర ఆవపల�

3089 SAA0632315
పపరర: ఆవపల జయ కకషస ర

3114 SAA0777138
పపరర: గగపస ఇమమడడ

93-32/383

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:128-14-622
వయససస:25
లస: పప
93-30/499

3117 SAA0128603
పపరర: బబలర యఖ� ఇమమడడ�

93-32/385

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:128-14-623
వయససస:39
లస: పప
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3118 AP151030426029
పపరర: శకలకడమ ఇమమడడ�

93-30/500

భరస : రరసబబబ�
ఇసటట ననస:128-14-624
వయససస:44
లస: ససస స
3121 SAA1032564
పపరర: నణగరరరనన ఇమమడడ

93-30/503

93-30/506

93-30/509

93-34/573

93-34/575

93-32/389

93-32/391

తసడడ:డ చన అబబబలమర
ఇసటట ననస:128-15-631
వయససస:32
లస: పప

3131 SAA0775702
పపరర: వనసకరటరరవ వనమబల

3134 SAA1198951
పపరర: చనన శరసబయఖ డడడ

3137 SAA0677518
పపరర: దణదద ససరగసదడ

3140 AP151030423177
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పసనసమమడడ�

93-30/512

3143 SAA0726820
పపరర: పదమ పపలకరర

93-34/574

3146 SAA0389213
పపరర: మలలర శశరర� దణదద�
భరస : మబటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-633
వయససస:47
లస: ససస స

3126 AP151030423778
పపరర: నరసససహచణరర జలబ �

93-30/508

3129 SAA0361642
పపరర: శకనవరసరరవప� చకకస�

93-32/387

3132 SAA1079763
పపరర: అదద లకడమ పడమత

93-37/422

తసడడ:డ రరమ రరవప పడమత
ఇసటట ననస:128-15-76
వయససస:43
లస: ససస స
93-33/7

3135 SAA0361774
పపరర: జవన బబబబ� దణసరర�

93-32/388

తసడడ:డ జవన బబబబ�
ఇసటట ననస:128-15-135
వయససస:30
లస: పప
93-32/390

3138 SAA0334375
పపరర: లసగమమ నసదదగస�

93-30/510

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-409
వయససస:52
లస: ససస స
93-32/392

3141 SAA0627547
పపరర: జలలర పఅల ససజజతణ

93-30/511

భరస : లకడమ నణరరయణ
ఇసటట ననస:128-15-530
వయససస:36
లస: ససస స
93-32/393

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:128-15-580
వయససస:59
లస: ససస స
93-32/395

93-30/505

తసడడ:డ రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-6
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరననరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-467
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప � �
ఇసటట ననస:128-15-567
వయససస:35
లస: ససస స
3145 SAA0432252
పపరర: బబబ షపక

93-32/386

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-369
వయససస:26
లస: పప

తలర : పదణమవత
ఇసటట ననస:128-15-452
వయససస:29
లస: పప
3142 LFX1564335
పపరర: అసజమమ� మమడసరర �

3128 SAA0920422
పపరర: చననసమరనణరరవ దణడడ

3123 SAA0331975
పపరర: శకనవరసరరవప యమమడడ�

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-636
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ పసదబ వరరసరశమ డడడ
ఇసటట ననస:128-15-102
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:128-15-340
వయససస:66
లస: పప
3139 SAA0939183
పపరర: వర పడసరద యరకసశశటట

93-30/507

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-29/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ యయగయఖ శశవపలలదణ
ఇసటట ననస:128-15-86
వయససస:41
లస: పప
3136 SAA0777211
పపరర: పప టట యఖ ఆవల

3125 SAA0772294
పపరర: జలర నణగగశశరమమ

93-30/502

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-14-625
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప దణడడ
ఇసటట ననస:128-14-875
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-15-29/1
వయససస:46
లస: ససస స
3133 SAA0920711
పపరర: సరసబయఖ శశవపలలదణ

93-30/504

భరస : నరసససహ చణరర
ఇసటట ననస:128-14-633
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నణగయఖ� �
ఇసటట ననస:128-14-642
వయససస:57
లస: ససస స
3130 SAA0130237
పపరర: నరసయఖ మమమబలమ

3122 AP151030423164
పపరర: వనసకటబడవప యమమడడ�

3120 AP151030426635
పపరర: పపషరపవత ఇమమడడ�

భరస : వనసకటటసశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-625
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-625
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహచణరర�
ఇసటట ననస:128-14-632
వయససస:44
లస: పప
3127 LFX2371029
పపరర: ససశల ఆవపల� �

93-30/501

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-14-625
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:128-14-625
వయససస:23
లస: పప
3124 SAA0292615
పపరర: ససబబబరవప జలర �

3119 AP151030426095
పపరర: భబరత ఇమమదదర �

3144 SAA0334441
పపరర: బబజన� యలమర�

93-30/513

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:128-15-605
వయససస:39
లస: ససస స
93-32/396

3147 SAA0939001
పపరర: అదద పపరర రవకరసత కకతతరర

93-32/397

తలర : లకడమ కరమమశశరమమ కకతతరర
ఇసటట ననస:128-15-633
వయససస:25
లస: పప
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3148 AP151030426287
పపరర: పరమమశశరర కరటడ�

93-32/398

భరస : వనసకటనణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-634
వయససస:57
లస: ససస స
3151 AP151030423727
పపరర: వనసకట నణగగశశరరరవప కరటడ�

93-32/401

93-32/404

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కటటడ
ఇసటట ననస:128-15-636
వయససస:23
లస: ససస స
3157 SAA1059823
పపరర: వసశ మహన కరటటడ

93-32/407

93-32/410

93-32/413

93-32/416

93-32/419

93-32/422

భరస : కకసడణ రగడడర యరరస
ఇసటట ననస:128-15-640
వయససస:46
లస: ససస స
3175 SAA0392951
పపరర: వనసకటరమణ� చకకస�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-641
వయససస:42
లస: ససస స

3164 LFX1562016
పపరర: ససబబమమ దణదద

3167 SAA1059831
పపరర: శరకవణణ దణదద

3170 SAA1012996
పపరర: పడసరద బబబబ వపపరర

93-32/403

3156 AP151030429328
పపరర: వజయలకడమ కరటడ�

93-32/408

3159 AP151030423364
పపరర: నణగభమషణణచణరర కరటడ�

93-32/411

3162 SAA0332791
పపరర: శకనవరసరరవప కరటడ�

93-32/409

93-32/412

తసడడ:డ వసశనణధణచణరర�
ఇసటట ననస:128-15-637
వయససస:42
లస: పప
93-32/414

3165 SAA1059872
పపరర: చనన గగపస దణదద

93-32/415

తసడడ:డ ససబబబరరవప దణదద
ఇసటట ననస:128-15-638
వయససస:29
లస: పప
93-32/417

3168 SAA0389866
పపరర: ధనలకడమ� దణదద�

93-32/418

తసడడ:డ శకనస�
ఇసటట ననస:128-15-639
వయససస:28
లస: ససస స
93-32/420

3171 LFX2367571
పపరర: సరసబశవరరవప� దణదద�
తసడడ:డ అమరయఖ � �
ఇసటట ననస:128-15-639
వయససస:45
లస: పప

3173 SAA0940065
పపరర: ససవర రగడడర యరరస

3174 SAA1033059
పపరర: మలలర శశరర చకకస

93-32/423

93-32/421

93-32/424

భరస : సరసబశవ రరవప చకకస
ఇసటట ననస:128-15-641
వయససస:42
లస: ససస స

93-32/426 3177 SAA1033042
3176 SAA0939704
పపరర: వనసకట శరకవణ కలమమర ఇకలకరరస
పపరర: సరసబశవ రరవప చకకస

తసడడ:డ ససవర రరమ పడసరద ఇకలకరరస
ఇసటట ననస:128-15-641
వయససస:34
లస: పప

93-32/406

తసడడ:డ వశశనణధస�
ఇసటట ననస:128-15-636
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సససగరకకసడ ఆసజననయబలల వపపరర
ఇసటట ననస:128-15-639
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకసడణ రగడడర యరరస
ఇసటట ననస:128-15-640
వయససస:34
లస: పప
93-32/425

3153 SAA1009357
పపరర: పసడయమసక కరటటడ

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-636
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససరగసదడ దణదద
ఇసటట ననస:128-15-639
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-639
వయససస:33
లస: పప
3172 SAA0938953
పపరర: కకటటశశరమమ యరరస

93-32/405

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-15-638
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ � �
ఇసటట ననస:128-15-638
వయససస:43
లస: పప
3169 SAA0360479
పపరర: శకనస� దణదద�

3155 LFX1561307
పపరర: రజనకలమమరర� కరటడ�

3161 AP151030429590
పపరర: మహలకమమమ కరటడ�

93-32/400

తసడడ:డ నణగ భమషణ చణరర కరటటడ
ఇసటట ననస:128-15-636
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వశశనణధణచణరర�
ఇసటట ననస:128-15-637
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరశతశస�
ఇసటట ననస:128-15-637
వయససస:62
లస: పప
3166 LFX1565142
పపరర: ససబబబరరవప� దణదద�

93-32/402

తసడడ:డ వశశనణధస�
ఇసటట ననస:128-15-636
వయససస:46
లస: పప

భరస : నణగభమషణణచణరర�
ఇసటట ననస:128-15-637
వయససస:41
లస: ససస స
3163 AP151030423533
పపరర: వశశనణధణచణరర కరటడ�

3152 LFX1561620
పపరర: లకడమయశశదమమ�
వసకరయలపరటట�
భరస : పపరర చసదడరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-635
వయససస:53
లస: ససస స

3158 AP151030423217
పపరర: హనసమసతరరవప కరటడ�

3150 AP151030423511
పపరర: చనసరసబయఖ దణదద�

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-634
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-636
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కటటడ
ఇసటట ననస:128-15-636
వయససస:21
లస: పప
3160 SAA0334888
పపరర: ఉమమమహహశశరర కరటడ�

93-32/399

తసడడ:డ వనసకట నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-634
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నణగబడహమచణరర�
ఇసటట ననస:128-15-634
వయససస:64
లస: పప
3154 SAA1059815
పపరర: నణగ శరరష కటటడ

3149 AP151030423512
పపరర: నణగబడహమచణరర కరటడ�

93-32/427

తసడడ:డ వరయఖ చకకస
ఇసటట ననస:128-15-641
వయససస:45
లస: పప
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93-33/893

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చకకస
ఇసటట ననస:128-15-641
వయససస:18
లస: ససస స
3181 SAA1028332
పపరర: రజన యరకసశశటట

93-32/429

93-32/432

93-32/436

93-32/439

93-32/442

93-32/445

3191 SAA0390096
పపరర: ససనత బబ సత

3194 SAA0332783
పపరర: ససరర బబబబ� అరరగగల�

3197 AP151030426072
పపరర: లకడమదసరరరదచవ పసనసమమడడ�

93-32/448

3200 SAA0129767
పపరర: శకనవరస రరవప� యమరకసశశటట �

93-44/848

3203 SAA0610089
పపరర: ససతణరరవమమ పపలకకర
భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-653
వయససస:52
లస: ససస స

3205 AP151030423390
పపరర: వనసకయఖ జలలర పలర �

3206 SAA1234152
పపరర: పసచచయఖ కకమరరశశటట

93-32/452

తసడడ:డ కకటటశశరరకవప కకమరరశశటట
ఇసటట ననస:128-15-655
వయససస:49
లస: పప

93-32/431

3186 SAA0346460
పపరర: సరమమమ జఖస� చకకస�

93-32/435

3189 SAA0345538
పపరర: సరసబయఖ� చకకస�

93-32/438

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-645
వయససస:35
లస: పప
93-32/440

3192 AP151030426422
పపరర: రరమతషలశమమ అరరగగల�

93-32/441

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-646
వయససస:54
లస: ససస స
93-32/443

3195 LFX2367431
పపరర: పపలమరరరవప� అరరగగల�

93-32/444

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-646
వయససస:34
లస: పప
93-32/446

3198 LFX1563477
పపరర: భబగఖలకడమ� చకకస�

93-32/447

భరస : రరసబబబబ � �
ఇసటట ననస:128-15-648
వయససస:35
లస: ససస స
93-32/449

తసడడ:డ బబలయమఖ�
ఇసటట ననస:128-15-652
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ రరవప తదలరబబటట
ఇసటట ననస:128-15-652
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-654
వయససస:57
లస: పప

93-32/437

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-647
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-652
వయససస:43
లస: ససస స
3202 SAA1303122
పపరర: చకకధర తదలరబబటట

3188 SAA0128876
పపరర: కకపరజవనణ కలమమర� చకకస�

3183 LFX1561661
పపరర: పరమబలల� చకకస�

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-645
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-646
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-646
వయససస:58
లస: పప
3199 SAA0347625
పపరర: అననపపరర� యరసశశటట �

93-32/433

భరస : శరమమఖల బబ సత
ఇసటట ననస:128-15-646
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-646
వయససస:32
లస: పప
3196 AP151030423504
పపరర: నణగగశశరరరవప అరరగగల�

3185 AP151030429742
పపరర: కకటటశశరమమ చకకస�

93-32/428

తసడడ:డ రరమసరశమ � �
ఇసటట ననస:128-15-642
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:128-15-645
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-645
వయససస:57
లస: పప
3193 SAA0361659
పపరర: వనసకట శశషగరరరరరవప� అరరగగల�

93-32/430

భరస : వనసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-644
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-645
వయససస:52
లస: ససస స
3190 AP151030423295
పపరర: వనసకటటశశరరర చకకస�

3182 SAA0779746
పపరర: కకటటశశరమమ యరకసశశటట

3180 SAA1033034
పపరర: నణగలకడమ చకకస

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చకకస
ఇసటట ననస:128-15-642
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-15-642
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-643
వయససస:75
లస: పప
3187 AP151030429507
పపరర: కకటటశశరమమ చకక�

93-34/576

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చకకస
ఇసటట ననస:128-15-641
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరగసదడ బబబబ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-642
వయససస:31
లస: ససస స
3184 AP151030423471
పపరర: రరమసరశమ చకకస�

3179 SAA0872839
పపరర: హహమలత చకకస

3201 SAA1283878
పపరర: శకలత తదలరబబటట

93-36/1048

భరస : చకకధర తదలరబబటట
ఇసటట ననస:128-15-652
వయససస:22
లస: ససస స
93-32/450

3204 SAA0610071
పపరర: నణగగశశర రరవప పపలకకర

93-32/451

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:128-15-653
వయససస:62
లస: పప
93-30/823

3207 SAA0334797
పపరర: కలమమరర� పస రరమళళ�

93-32/453

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:128-15-655
వయససస:36
లస: ససస స
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3208 AP151030426561
పపరర: వజయ కలమమరర కకమరరశశటట

93-32/454

భరస : పసఛఛయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-655
వయససస:43
లస: ససస స
3211 SAA0920653
పపరర: గబరవయఖ చలవరదద

93-32/457

93-32/461

93-32/464

93-32/466

93-32/469

93-32/472

93-32/475

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:128-15-663
వయససస:36
లస: ససస స

3221 AP151030426427
పపరర: సరమమమ జఖస అలర డడ�

3224 SAA0986572
పపరర: ఆధదలకడమ అడపరల

3227 AP151030426156
పపరర: పరరశతమమ జరగనపలర �

3230 AP151030426706
పపరర: సతఖవత అలర స�

93-32/478

3233 SAA0333278
పపరర: ధనలకడమ� చసతల�

93-32/467

3236 SAA0617829
పపరర: కకసడల రరవప ఆరరర త
తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:128-15-663
వయససస:41
లస: పప

3216 SAA0079988
పపరర: బడహమరగడడర� కసదసల�

93-32/463

3219 SAA1093525
పపరర: దసరర భవరన అలమరడడ

93-34/577

3222 SAA0129833
పపరర: కకషర� అమమశశటట �

93-32/468

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-657
వయససస:37
లస: పప
93-32/470

3225 SAA0347245
పపరర: వనసకరయమమ� అలర స�

93-32/471

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-659
వయససస:36
లస: ససస స
93-32/473

3228 AP151030423446
పపరర: లసగయఖ అలర స�

93-32/474

తసడడ:డ రరధణకకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:128-15-659
వయససస:42
లస: పప
93-32/476

3231 SAA0779092
పపరర: మబరళ కకషర పపయలల

93-32/477

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:128-15-660
వయససస:33
లస: పప
93-31/41

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-663
వయససస:42
లస: ససస స
93-38/85

93-32/460

భరస : వనసకటటసశర రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:128-15-656
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-660
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప � �
ఇసటట ననస:128-15-662
వయససస:33
లస: ససస స
3235 SAA0617811
పపరర: శవ పరరశత ఆరరర త

93-32/465

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-659
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : మబరళ కకషర
ఇసటట ననస:128-15-660
వయససస:29
లస: ససస స
3232 LFX1564582
పపరర: చసదడకలమమరర � కకరరకలల�

3218 SAA0080002
పపరర: వనసకటటశశర రగడ�డర కసదసల�

3213 AP151030426440
పపరర: వనసకట నరసమమ అలర డడ�

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడ�డర
ఇసటట ననస:128-15-656
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:128-15-658
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ� �
ఇసటట ననస:128-15-659
వయససస:37
లస: ససస స
3229 SAA0779134
పపరర: రరధదక పపయలల

93-32/462

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-657
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-657
వయససస:60
లస: పప
3226 LFX1564459
పపరర: బబబ � అలర స�

3215 SAA0779050
పపరర: వనసకటటశశరరర రరవప అలమరడడ

93-32/456

భరస : ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-656
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హనమరగడడర�
ఇసటట ననస:128-15-656
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:128-15-657
వయససస:31
లస: ససస స
3223 AP151030423186
పపరర: శవయఖ అలర డడ�

93-32/458

తసడడ:డ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:128-15-656
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడ�డర
ఇసటట ననస:128-15-656
వయససస:35
లస: పప
3220 SAA0347617
పపరర: ససజజత� అమమశశటట �

3212 AP151030423175
పపరర: పసచచయఖ కకమరరశశటట �

3210 SAA0530410
పపరర: పసదబబబబ వపయమఖల

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:128-15-655
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-655
వయససస:47
లస: పప

భరస : తరపతయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-656
వయససస:92
లస: ససస స
3217 SAA0080028
పపరర: శక కరసతదడ
డ డర � కసదసల�

93-32/455

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దణవప
ఇసటట ననస:128-15-655
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ చలవరదద
ఇసటట ననస:128-15-655
వయససస:39
లస: పప
3214 AP151030426051
పపరర: వనసకటససబబమమ జరగనపలర �

3209 SAA1037952
పపరర: వజయ సరయ దణవప

3234 SAA0347708
పపరర: శకనవరసరరవప� చసతల�

93-31/42

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-663
వయససస:49
లస: పప
93-38/86

3237 AP151030426478
పపరర: శవ చటబటల�

93-32/479

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-664
వయససస:50
లస: ససస స
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3238 AP151030423430
పపరర: వనసకటటశశరరర చటబటల�

93-32/480

తసడడ:డ నణగభమషణస�
ఇసటట ననస:128-15-664
వయససస:54
లస: పప
3241 LFX1564848
పపరర: వరసససధర � జలలర పలర �

93-32/481

93-32/484

93-32/487

93-32/490

93-32/493

93-32/496

93-32/499

భరస : పరనకరలల�
ఇసటట ననస:128-15-668
వయససస:65
లస: ససస స

3251 LFX2367175
పపరర: బబలకకషర� మమమదసకకరర�

3254 AP151030423405
పపరర: వనసకటటశశరరర జలలర పలర �

3257 AP151030426386
పపరర: అసజమమ� కకమమరరశశటట �

3260 SAA0332759
పపరర: శరకవణ కలమమర� కకమరరశశటట �

93-32/502

3263 SAA1282276
పపరర: అనసష కకమరర శశటట

93-32/491

3266 SAA0334771
పపరర: లకడమ వనకకట�
భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:128-15-669
వయససస:52
లస: ససస స

3246 LFX1564780
పపరర: లకడమపరరశత� జలలర పలర �

93-32/486

3249 AP151030426387
పపరర: ససబబబయమమ జలలర పలర �

93-32/489

3252 AP151030423156
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జలలర పలర �

93-32/492

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-666
వయససస:40
లస: పప
93-32/494

3255 SAA0334805
పపరర: పదమ� పససపపలలటట�

93-32/495

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:128-15-667
వయససస:40
లస: ససస స
93-32/497

3258 LFX2371482
పపరర: రరజఖలకడమ� యనమల�

93-32/498

భరస : భదదన
డ ణరరయణ� �
ఇసటట ననస:128-15-667
వయససస:60
లస: ససస స
93-32/500

3261 SAA0332775
పపరర: ఏడడకకసడలల� పససపపలలటట�

93-32/501

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-667
వయససస:46
లస: పప
93-42/864

భరస : శకవణ కలమమర కకమరర శశటట
ఇసటట ననస:128-15-667
వయససస:27
లస: ససస స
93-32/504

93-32/483

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-666
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-667
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-667
వయససస:54
లస: పప
3265 SAA0292870
పపరర: వనసకరయమమ� జలలర పలర �

93-32/488

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-667
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:128-15-667
వయససస:25
లస: పప
3262 AP151030423729
పపరర: వనసకగటటశశరరరవప కకమరరశశటట �

3248 AP151030426209
పపరర: పపషరపవత మమమదసకకరర�

3243 AP151030423420
పపరర: నణరరయణ జలలర పలర �

భరస : వనసకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-15-666
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-666
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-667
వయససస:45
లస: ససస స
3259 SAA0939050
పపరర: పవన కలమమర పససపపలలటట

93-32/485

తసడడ:డ సదణశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-666
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-666
వయససస:44
లస: పప
3256 SAA0292862
పపరర: పపరరమమ� కకమరరశశటట �

3245 SAA0939043
పపరర: భదణడవత మమమడడకకరర

93-38/88

తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-665
వయససస:40
లస: పప

భరస : సదణశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-666
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పరనకరలల�
ఇసటట ననస:128-15-666
వయససస:78
లస: ససస స
3253 AP151030423155
పపరర: వనసకటబడవప జలలర పలర �

93-32/482

భరస : బబలకకషర మమమడడకకరర
ఇసటట ననస:128-15-666
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:128-15-666
వయససస:40
లస: ససస స
3250 AP151030426419
పపరర: సరమమమ జఖస మమమదసకకరర�

3242 LFX1564855
పపరర: భమలకడమ జలలర పలర � �

3240 LFX2389138
పపరర: గణణష� మదదబశశటట �

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:128-15-664
వయససస:40
లస: పప

భరస : మబసలయఖ� �
ఇసటట ననస:128-15-665
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-665
వయససస:57
లస: పప
3247 AP151030426416
పపరర: కలమమరర జలలర పలర �

93-38/87

భరస : గణణష� �
ఇసటట ననస:128-15-664
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నణరరయణ� �
ఇసటట ననస:128-15-665
వయససస:33
లస: ససస స
3244 AP151030423421
పపరర: మబసలయఖ జలలర పలర �

3239 LFX1566090
పపరర: నణగమలలర శశరర� మదదబశశటట �

3264 SAA0334789
పపరర: అరరణ� కకమరరశశటట �

93-32/503

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-668
వయససస:30
లస: ససస స
93-32/505

3267 SAA0341776
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వననకకట

93-32/506

తసడడ:డ పడసరద రరవప వననకకట
ఇసటట ననస:128-15-669
వయససస:29
లస: పప
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93-32/507

తసడడ:డ పడసరద రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-669
వయససస:29
లస: పప
93-32/509

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-670
వయససస:36
లస: ససస స
93-32/512

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:128-15-670
వయససస:43
లస: పప
93-32/515

భరస : లకడమనణరరయణ
ఇసటట ననస:128-15-671
వయససస:44
లస: ససస స
93-36/1049

3283 SAA0779472
పపరర: కనకగశశరర పసదదబశశటట

93-32/513

3278 LFX1562966
పపరర: పదమ� పరవపలకరర�

3286 SAA0532317
పపరర: కరరరసక పసనసమమడడ

3281 LFX1563642
పపరర: ససమలత� పరవపలకరర�

93-32/520

3284 SAA0779506
పపరర: జగదదష పసదబ దశశటట

93-32/516

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పసనసమమడడ
ఇసటట ననస:128-15-674
వయససస:28
లస: పప

3287 LFX1566512
పపరర: శకనవరసరరవప� అమకతస�

93-32/518

తసడడ:డ నణగగసదడస
ఇసటట ననస:128-15-674
వయససస:48
లస: పప

3290 SAA0396598
పపరర: నణగజజఖత� అమకతస�

93-32/521

భరస : వనసకటటసశరరర పసరరమమళర
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:39
లస: ససస స

3293 SAA0129155
పపరర: సరవతడ బమసర

93-32/524

3296 SAA0129841
పపరర: మహహశ� బబషర�
తసడడ:డ మహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:29
లస: పప

3279 LFX1565761
పపరర: ససరరబబబబ� పరవపలకరర�

93-32/517

3282 SAA0779423
పపరర: దచవ పసదబ దశశటట

93-32/519

3285 SAA0779449
పపరర: హరర వరర న పసదబ దశశటట

93-32/522

3288 AP151030423735
పపరర: నణగగశశరరరవప జలలర పలర �

93-32/525

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-674
వయససస:46
లస: పప
93-32/527

3291 SAA1050228
పపరర: ససరరష పసదబ దశశటట

93-32/528

భరస : శవరరమకకషర పసదబ దశశటట
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:30
లస: ససస స
93-32/530

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:45
లస: ససస స
93-32/532

93-32/514

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:128-15-674
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-675
వయససస:30
లస: ససస స
93-32/529

3276 AP151030423053
పపరర: వనసకగటటశశరరర జలలర పలర �

భరస : హరర వరర న
ఇసటట ననస:128-15-674
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల� �
ఇసటట ననస:128-15-674
వయససస:33
లస: పప
93-32/526

93-32/511

తసడడ:డ భకయఖ � �
ఇసటట ననస:128-15-672
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:128-15-674
వయససస:25
లస: పప
93-32/523

3273 LFX2367134
పపరర: కకటటశశరరరవప� సస డడశశటట �

తసడడ:డ నణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-670
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ససరరబబబబ� �
ఇసటట ననస:128-15-673
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:128-15-674
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చకకస
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:23
లస: పప

3275 AP151030423157
పపరర: నణరయణ జలలర పలర �

93-31/838

తసడడ:డ బబలకకషరరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-15-670
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససరరబబబబ� �
ఇసటట ననస:128-15-672
వయససస:51
లస: ససస స

భసధసవప: వనణబ అనససరరర
ఇసటట ననస:128-15-672
వయససస:18
లస: పప

3295 SAA1042910
పపరర: తరరపత రరవప చకకస

93-32/510

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-670
వయససస:46
లస: పప

3277 SAA0432930
పపరర: అనససరఖ ఆవపల

3292 SAA1050236
పపరర: అరరణణ కలమమరర పసరరమమళర

3272 AP151030426404
పపరర: పదమ జలలర పలర �

3270 SAA1304914
పపరర: నణగరరజ జలలర పలర

తసడడ:డ నణరరయణ జలలర పలర
ఇసటట ననస:128-15-670
వయససస:22
లస: పప

భరస : నణరరయణ�
ఇసటట ననస:128-15-670
వయససస:41
లస: ససస స

3274 SAA0129817
పపరర: నణగగశశరర రరవ� జలలర పఅల�

3289 SAA0779456
పపరర: వనసకట రమణ పసదబ దశశటట

93-32/508

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-669
వయససస:57
లస: పప

3271 SAA0779175
పపరర: వనసకట లకడమ జలలర పలర

3280 SAA1236884
పపరర: కకటటశశర రరవప బదణగతణర

3269 AP151030423150
పపరర: పడసరదస వనసకకట�

3294 AP151030429475
పపరర: వజయలకడమ పసదబ దశశటట �

93-32/531

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:57
లస: ససస స
93-32/533

3297 SAA0332809
పపరర: యలర మసద� పసదబ దశశటట �

93-32/534

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:33
లస: పప
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3298 LFX1565555
పపరర: రరమమసజననయబలల� అలర స�

93-32/535

తసడడ:డ పసదవరయఖ � �
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:37
లస: పప
3301 SAA1284504
పపరర: రమఖ కకషర జలలర పలర

93-36/1051

93-32/539

93-32/541

93-32/544

93-32/547

93-32/550

93-32/553

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-687
వయససస:87
లస: ససస స

3311 AP151030423185
పపరర: భబవనణనరరయణ రరవపల

3314 AP151030429115
పపరర: చననమమ యరకసశశటట �

3317 SAA0387811
పపరర: పదణమవత వననకకట

3320 SAA0129775
పపరర: శసకర� యమరకస శశటట �

93-32/556

3323 AP151030423554
పపరర: బబలయఖ యరకసశశటట �

93-32/545

3326 SAA0939571
పపరర: గరస షపక
భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:128-15-688
వయససస:34
లస: ససస స

3306 AP151030429413
పపరర: వజయ జలలనపలర �

93-32/540

3309 LFX1560077
పపరర: లల� జలలర పలర �

93-32/543

3312 SAA0341875
పపరర: అవసత� యరకసశశటట �

93-32/546

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:128-15-685
వయససస:32
లస: ససస స
93-32/548

3315 AP151030423460
పపరర: నణగగశశరరరవప యరకసశశటట �

93-32/549

తసడడ:డ లకడమనణరరయణ�
ఇసటట ననస:128-15-685
వయససస:40
లస: పప
93-32/551

3318 SAA0986549
పపరర: శకనవరస రరవప యరకస శశటట

93-32/552

తసడడ:డ ససబబబరరవప యరకస శశటట
ఇసటట ననస:128-15-686
వయససస:29
లస: పప
93-32/554

3321 SAA0382234
పపరర: సరసబశవరరవప� వననకకట�

93-32/555

తసడడ:డ రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-686
వయససస:56
లస: పప
93-32/557

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-686
వయససస:77
లస: పప
93-32/559

93-32/538

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-683
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-686
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:128-15-686
వయససస:72
లస: పప
3325 AP151030429204
పపరర: ససబబబయమమ యరకసశశటట �

93-32/542

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:128-15-686
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-686
వయససస:30
లస: పప
3322 AP151030423048
పపరర: పసదరరమయఖ యరకసశశటట �

3308 AP151030423404
పపరర: అపరపరరవప జలలర పలర

3303 LFX1560069
పపరర: నణగగసదడస� జలలర పలర �

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-681
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లకడమనణరరయణ�
ఇసటట ననస:128-15-685
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ చనససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-685
వయససస:42
లస: పప
3319 SAA0382242
పపరర: గగపస కలమమర� వననకకట�

93-34/578

తసడడ:డ మసరసనణడవప
ఇసటట ననస:128-15-684
వయససస:77
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-685
వయససస:47
లస: ససస స
3316 AP151030423204
పపరర: గగపయఖ యరకసశశటట �

3305 SAA0346023
పపరర: నరసససహరరవప� యమరకస శశటట �

93-36/1050

భరస : వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:128-15-677
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-15-681
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-683
వయససస:34
లస: పప
3313 AP151030429177
పపరర: పదణమవత యరకసశశటట �

93-32/537

తసడడ:డ అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:128-15-679
వయససస:41
లస: పప

భరస : పసదవనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-681
వయససస:72
లస: ససస స
3310 SAA0332817
పపరర: రరఘవనసదడరరవప� జగలలర పలర �

3302 LFX1562800
పపరర: అరరణ� అలర స�

3300 SAA1283563
పపరర: లకడమ రరజగశశరర జలలర పలర

భరస : అపపరరవప
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-677
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:128-15-679
వయససస:38
లస: ససస స
3307 AP151030429411
పపరర: ససబబబలల�

93-32/536

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప
ఇసటట ననస:128-15-676
వయససస:34
లస: ససస స
3304 SAA0557454
పపరర: లకడమదచవ యరకసశశటట

3299 SAA0775181
పపరర: రరసబబబబ మగరరల

3324 SAA0557405
పపరర: లకమమమ ఒసటటపపల

93-32/558

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:128-15-687
వయససస:73
లస: ససస స
93-32/560

3327 SAA0332833
పపరర: హరరపస
డ రద� దణదద�

93-32/561

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:128-15-688
వయససస:31
లస: పప
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3328 SAA0332825
పపరర: సతఖనణరరయణ� దణదద�

93-32/562

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-688
వయససస:56
లస: పప
3331 AP151030429672
పపరర: కకటటశశరమమ జలలర పలర �

93-32/565

93-32/568

93-32/571

93-32/574

93-32/577

93-32/580

93-32/583

తలర : ససబబబయమమ కరజజ
ఇసటట ననస:128-15-697
వయససస:32
లస: పప

3341 SAA0346494
పపరర: నణగమలలర శశరర� నలర గగరర �

3344 SAA0345561
పపరర: వర బబబబ� నలర గగరర �

3347 SAA0779563
పపరర: శరరష డడలర

3350 AP151030429208
పపరర: లకడమడడలర�

93-32/586

3353 SAA0386003
పపరర: వనసకటపపయఖ

93-32/575

3356 SAA0939670
పపరర: సరయ ససససమథ గబదద
భరస : రమమశ బబబబ గబదద
ఇసటట ననస:128-15-698
వయససస:25
లస: ససస స

3336 SAA0341578
పపరర: పడసనన కలమమర గరదద

93-32/570

3339 SAA0341651
పపరర: వనసకటటశశరరర� ఉగర స�

93-32/573

3342 AP151030429466
పపరర: అనససరఖ నలర గగరన�

93-32/576

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-693
వయససస:62
లస: ససస స
93-32/578

3345 SAA0292714
పపరర: వనసకటటశశరరర� నలర గగరర �

93-32/579

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-693
వయససస:35
లస: పప
93-32/581

3348 SAA0393496
పపరర: ససషమ కలమమరర

93-32/582

భరస : వనరనకటపపయఖ డడలర
ఇసటట ననస:128-15-696
వయససస:34
లస: ససస స
93-32/584

3351 SAA0360453
పపరర: వనసకట ససబబయఖ ఢడలర

93-32/585

తసడడ:డ వనసకటపయఖ ఢడలర
ఇసటట ననస:128-15-696
వయససస:33
లస: పప
93-34/579

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ డడలర
ఇసటట ననస:128-15-696
వయససస:37
లస: పప
93-32/587

93-32/567

తసడడ:డ సససగయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-691
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:128-15-696
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:128-15-696
వయససస:60
లస: పప
3355 SAA0128850
పపరర: అరవసద కలమమర కరజజ

93-32/572

భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:128-15-696
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-696
వయససస:53
లస: ససస స
3352 LFX1566199
పపరర: వనసకటబడమయఖ డడలర

3338 SAA0346478
పపరర: మలలర శశరర� ఉగర స�

3333 SAA0940123
పపరర: బబబబ షపక

తసడడ:డ వరబడహమ చణరర గరదద
ఇసటట ననస:128-15-690
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-693
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-693
వయససస:42
లస: పప
3349 SAA0346502
పపరర: శవమమ� ఢడలర�

93-32/569

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-693
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ � �
ఇసటట ననస:128-15-693
వయససస:33
లస: పప
3346 SAA0345553
పపరర: శకనస నలర గగరర �

3335 LFX1560119
పపరర: జజనకకబబయమమ� గరదద�

93-32/564

తసడడ:డ బబడచమయమ షపక
ఇసటట ననస:128-15-689
వయససస:39
లస: పప

భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-691
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:128-15-693
వయససస:34
లస: ససస స
3343 LFX1564830
పపరర: గగపయఖ� నలర గగరర �

93-32/566

భరస : వరబడహమచణరర� �
ఇసటట ననస:128-15-690
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-691
వయససస:33
లస: ససస స
3340 LFX1560127
పపరర: ససజజత� నలర గగరర �

3332 SAA0986515
పపరర: మణణ గగపస జలలర పఅల

3330 SAA0347633
పపరర: రరధదక� మమమడడకకరర�

భరస : పపషరపవత�
ఇసటట ననస:128-15-689
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:128-15-689
వయససస:24
లస: పప

భరస : దసరరరపడసరద గరదద
ఇసటట ననస:128-15-690
వయససస:37
లస: ససస స
3337 SAA0346486
పపరర: నణగలకడమ� ఉగర స�

93-32/563

తలర : కకటటశశరమమ జలలర పలర
ఇసటట ననస:128-15-689
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-689
వయససస:44
లస: ససస స
3334 SAA0779514
పపరర: నణగమణణ గరదద

3329 SAA0986556
పపరర: తడవనణణ జలలర పలర

3354 SAA1192392
పపరర: ససషమ కలమమరర డడలర

93-32/652

భరస : వనసకటపపయఖ డడలర
ఇసటట ననస:128-15-696 4-27
వయససస:34
లస: ససస స
93-32/588

3357 SAA0940198
పపరర: భవరన గబదద

93-32/589

తసడడ:డ రమమశ బబబబ గబదద
ఇసటట ననస:128-15-698
వయససస:46
లస: ససస స
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93-31/43

భరస : వరరబబబబ � �
ఇసటట ననస:128-15-699
వయససస:45
లస: ససస స
3361 AP151030423080
పపరర: వనసకయఖ దణదద�

93-31/46

93-32/592

93-32/595

93-32/599

93-32/602

93-32/605

93-32/608

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:50
లస: పప

3371 LFX1560283
పపరర: ససనదమమ దణదద

3374 SAA0346528
పపరర: తడవనణణ� దణదద�

3377 SAA0775272
పపరర: శరరష మగరరల

3380 SAA0779704
పపరర: పడసనన లకడమ దణడడ

93-32/612

3383 SAA0361667
పపరర: గణణష� దణదద�

93-32/600

3386 SAA0129957
పపరర: వనసకట రరవప� దణదద�
తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:50
లస: పప

3366 SAA0779647
పపరర: మణణకసఠ దణడడ

93-32/594

3369 SAA0779662
పపరర: గగపస దణడడ

93-32/597

3372 SAA1037911
పపరర: వరసవ దణడడ

93-32/601

తసడడ:డ వనసకట రరవప దణడడ
ఇసటట ననస:128-15-703
వయససస:24
లస: ససస స
93-32/603

3375 AP151030429279
పపరర: వరమమ దణదద�

93-32/604

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-703
వయససస:57
లస: ససస స
93-32/606

3378 AP151030429450
పపరర: రతణనలల దణదద

93-32/607

భరస : జవరతనస�
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:46
లస: ససస స
93-32/609

3381 SAA0920612
పపరర: శకనవరస దణడడ

93-32/611

తసడడ:డ జవర దణడడ
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:25
లస: పప
93-32/613

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:31
లస: పప
93-32/615

93-32/591

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-700
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:29
లస: పప
3385 SAA0779738
పపరర: మబతచస సశర రరవప దణడడ

93-32/596

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:46
లస: ససస స
3382 SAA0779712
పపరర: గగపరల రరవప దణడడ

3368 AP151030429156
పపరర: సరసశత దణదద

3363 SAA0779621
పపరర: శక లకడమ దణడడ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-15-699
వయససస:24
లస: పప

భరస : నణగరరజ�
ఇసటట ననస:128-15-703
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మబతచస సశర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:25
లస: ససస స
3379 SAA0129239
పపరర: పదణమ దణధద

93-32/593

భరస : చన సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-15-702
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:128-15-703
వయససస:28
లస: ససస స
3376 SAA0779720
పపరర: ససమమసజల దణడడ

3365 SAA0779605
పపరర: పపరరమమ దణడడ

93-31/45

భరస : చనన గగపస
ఇసటట ననస:128-15-699
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చననరరసససహరరవప
ఇసటట ననస:128-15-700
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-701
వయససస:41
లస: పప
3373 SAA0677583
పపరర: శరకవణణ దణదద

93-32/590

భరస : అమరయఖ
ఇసటట ననస:128-15-699
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:128-15-699
వయససస:34
లస: పప
3370 AP151030423731
పపరర: లకడమనణరరయణ చకకస�

3362 SAA0779589
పపరర: వర కలమమరర దణడడ

3360 SAA0282426
పపరర: వరబబబబ� దణదద�

తసడడ:డ అమరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-699
వయససస:50
లస: పప

భరస : పసదబ గగపస
ఇసటట ననస:128-15-699
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:128-15-699
వయససస:27
లస: ససస స
3367 SAA0610154
పపరర: రరజ మసచణల

93-31/44

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-699
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-699
వయససస:52
లస: పప
3364 SAA0610139
పపరర: శక లకడమ మసచణల

3359 AP151030426300
పపరర: వనసకటటశశరమమ దణదద�

3384 SAA0385070
పపరర: జవరతనస� దణదద�

93-32/614

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-704
వయససస:49
లస: పప
93-32/616

3387 SAA0346536
పపరర: నణగలకడమ� చకకస�

93-32/617

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-705
వయససస:35
లస: ససస స
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3388 AP151030429178
పపరర: రమణ చకలక�

93-32/618

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:128-15-705
వయససస:41
లస: ససస స
3391 SAA0341206
పపరర: నరసససహరరవప� ఆససల�

93-32/621

93-30/824

93-31/47

93-32/625

93-34/580

93-32/629

93-32/632

తసడడ:డ అదద నణరరయణ
ఇసటట ననస:128-15-718
వయససస:48
లస: పప

3401 SAA0128959
పపరర: ససబబబరరవప� అవల�

3404 SAA0532325
పపరర: జగదదష యరకసశశటట

3407 SAA0986580
పపరర: పదణమవత యరకసశశటట

3410 SAA0779852
పపరర: హకదయ రరణణ గగవసదస

93-32/635

3413 SAA0939209
పపరర: మధస ససదబ ద

93-32/626

3416 SAA1238237
పపరర: జజఖతఖత కటటట
తసడడ:డ వరననఉలక కటటట
ఇసటట ననస:128-15-719
వయససస:20
లస: ససస స

3396 SAA1006288
పపరర: వనసకటటష నసదదగస

93-38/90

3399 SAA0517664
పపరర: పరవన కటట

93-32/624

3402 AP151030429205
పపరర: శరసతమమ ఎకకకటటల�

93-32/627

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-716
వయససస:62
లస: ససస స
93-34/581

3405 SAA0779811
పపరర: అపరపమమ ససదబ ద

93-32/628

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:128-15-717
వయససస:30
లస: ససస స
93-32/630

3408 SAA1033083
పపరర: దసరర రరవప శలస

93-32/631

తసడడ:డ లకమయఖ శలస
ఇసటట ననస:128-15-717
వయససస:53
లస: పప
93-32/633

3411 SAA0342121
పపరర: ససబబయమమ యరకశశటట �

93-32/634

భరస : వనసకటబసరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-718
వయససస:57
లస: ససస స
93-32/636

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ససదబ ద
ఇసటట ననస:128-15-718
వయససస:37
లస: పప
93-32/638

93-32/623

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:128-15-715
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకడమ నణరరయణ
ఇసటట ననస:128-15-718
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ � �
ఇసటట ననస:128-15-718
వయససస:36
లస: పప
3415 SAA0779886
పపరర: లకడమ నణరరయణ ననలర కరర

93-31/48

భరస : కకషర మమరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-717
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:128-15-717
వయససస:56
లస: పప
3412 LFX1565415
పపరర: శకనవరసరరవప� యరకసశశటట �

3398 SAA0292888
పపరర: శవ లల� అవరర�

3393 SAA0677492
పపరర: గగపసరరజ దణదద

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:128-15-712
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:128-15-716
వయససస:37
లస: పప

భరస : దసరర రరవప శలస
ఇసటట ననస:128-15-717
వయససస:36
లస: ససస స
3409 SAA0779787
పపరర: హనసమసత రరవప ససదబ ద

93-38/89

తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-715
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యరకసశశటట కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:128-15-716
వయససస:29
లస: పప
3406 SAA1033091
పపరర: రమణ శలస

3395 SAA0336099
పపరర: భబరత యరకసశశటట

93-32/620

తసడడ:డ వరబబబబ
ఇసటట ననస:128-15-707
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-715
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-715
వయససస:38
లస: పప
3403 SAA0561357
పపరర: యరకసశశటట వర పడసరద

93-32/622

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:128-15-712
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:128-15-715
వయససస:23
లస: ససస స
3400 SAA0530246
పపరర: రరమకకషర కటట

3392 SAA0677468
పపరర: దణదద రరజకలమమరర

3390 SAA0342006
పపరర: పదణమవత ఆససల

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:128-15-706
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బబబబ
ఇసటట ననస:128-15-707
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబయఖ చకకస
ఇసటట ననస:128-15-710
వయససస:74
లస: పప
3397 SAA1032689
పపరర: ససజజత ఆవపల

93-32/619

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-705
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:128-15-706
వయససస:47
లస: పప
3394 SAA1272079
పపరర: రరమసరశమ చకకస

3389 AP151030423002
పపరర: రసగరరరవప చకకస�

3414 AP151030423313
పపరర: రరసబబబబ యరకసశశటట �

93-32/637

తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-718
వయససస:40
లస: పప
93-30/825

3417 SAA0557504
పపరర: శశకళ యరకసశశటట

93-32/639

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:128-15-719
వయససస:41
లస: ససస స
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3418 AP151030429206
పపరర: పదణమవత యరకసశశటట �

93-32/640

భరస : ససరర
ఇసటట ననస:128-15-719
వయససస:44
లస: ససస స
3421 SAA1039099
పపరర: మలర శవరర యరకసశశటట

93-32/644

93-32/647

93-32/649

93-34/583

93-36/1052

93-33/9

93-33/12

తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-727
వయససస:61
లస: ససస స

3429 SAA0650366
పపరర: దణ డడ మహ లకడమ

3434 SAA0361683
పపరర: అమరయఖ� పపలబసడ�

3437 SAA0393462
పపరర: పదణమవత� చకకస�

3440 SAA0345579
పపరర: దసరరర నణగ అభషసక� చకకస�

93-33/15

3443 SAA0531574
పపరర: వరలకడమ చదలర ల

93-34/584

3446 SAA0129791
పపరర: కరరణకలమమర� కకటస�
తసడడ:డ శవ పడసరద�
ఇసటట ననస:128-15-727
వయససస:37
లస: పప

3432 SAA0610253
పపరర: దణడడ శవయఖ

93-34/585

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:128-15-724
వయససస:61
లస: పప
93-32/651

3435 SAA0657163
పపరర: నణగగసదడ బబబబ గసగరధర

93-33/8

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-725
వయససస:26
లస: ససస స
93-33/10

3438 AP151030429443
పపరర: సరమమమ జఖస గటట స�

93-33/11

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-726
వయససస:51
లస: ససస స
93-33/13

3441 SAA0332866
పపరర: రరమనణధ� గడబస�

93-33/14

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-726
వయససస:31
లస: పప
93-33/16

తసడడ:డ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-15-727
వయససస:28
లస: ససస స
93-33/18

93-34/582

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-724
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-726
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-726
వయససస:60
లస: పప
3445 AP151030429726
పపరర: వనసకరయమమ చదలర ల

93-32/650

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-726
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-726
వయససస:72
లస: ససస స
3442 SAA0332858
పపరర: వనసకటటశశరరర గడర స�

3431 SAA0610238
పపరర: దణదద లకడమ నరగసదడ కలమమర

93-32/646

93-34/992
3426 SAA1271550
పపరర: రగహహత వనసకట హనసమసత రరవప
కకశనమమసత
తసడడ:డ వ వఎస చసదడ శశఖర కకశనమమసత
ఇసటట ననస:128-15-723
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:128-15-725
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గడబస
ఇసటట ననస:128-15-726
వయససస:28
లస: ససస స
3439 AP151030429223
పపరర: ససబబబయమమ చకకస�

3428 SAA0385096
పపరర: చసదడశశఖరరరవప కకషరసశశటట �

3423 SAA0382226
పపరర: శరఖమ� యరకసశశటట �

93-32/648

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:128-15-724
వయససస:31
లస: పప

భరస : లకడమ నరగసదడ కలమమర దణడడ
ఇసటట ననస:128-15-724
వయససస:23
లస: ససస స
3436 SAA0986499
పపరర: నణగలత గడబస

3425 SAA0530436
పపరర: నణగరరజ వషపలర

93-32/642

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-722
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-724
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:128-15-724
వయససస:50
లస: ససస స
3433 SAA1273093
పపరర: నలమ దణడడ

93-32/645

తసడడ:డ మమకరరజ
ఇసటట ననస:128-15-723
వయససస:43
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:128-15-724
వయససస:44
లస: ససస స
3430 SAA0610246
పపరర: దణడడ రరవనమమమ

3422 LFX1565803
పపరర: శరసతమమ� యరకసశశటట �

3420 AP151030423456
పపరర: పరడసద యరకసశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-15-719
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-722
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నణగరరజ
ఇసటట ననస:128-15-723
వయససస:36
లస: ససస స
3427 AP151030429053
పపరర: వరససత కకషరసశశటట �

93-32/641

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-719
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-721
వయససస:38
లస: ససస స
3424 SAA0531566
పపరర: అసకమమ వషపలర

3419 AP151030423459
పపరర: ససరర యరకసశశటట �

3444 AP151030429155
పపరర: వనసకటరతనస చదలర ల�

93-33/17

భరస : అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:128-15-727
వయససస:48
లస: ససస స
93-33/19

3447 LFX2367498
పపరర: ఆసజననయబలల చదలర ల�

93-33/20

తసడడ:డ వనసకటకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-727
వయససస:58
లస: పప
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93-33/21

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-728
వయససస:42
లస: ససస స
3451 LFX2379048
పపరర: ససరగష � పగడణల�

93-34/587

93-36/74

93-33/25

93-33/27

93-33/30

93-33/33

93-34/593

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:128-15-734
వయససస:35
లస: ససస స

3461 SAA0610204
పపరర: చణమసడచశశరర మబతణఖల

3464 AP151030429538
పపరర: అరరణ� బయన�

3467 SAA0130070
పపరర: బయనణ అసకమమమ

3470 SAA0425330
పపరర: ససబబబరరవప� యరకసశశటట �

93-33/34

3473 SAA0334920
పపరర: వజయలకడమ నసదదగరమ�

93-33/28

3476 SAA0129312
పపరర: ఈసశరమమమ రరమనణధమ
భరస : వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:128-15-734
వయససస:51
లస: ససస స

3456 LFX1562974
పపరర: రమమదచవ� మబపప�

93-33/24

3459 SAA0387647
పపరర: లకడమ నణరరయణ� తణడచపలర �

93-34/590

3462 SAA0610196
పపరర: సతఖవత దచవ మబతణఖల

93-33/29

భరస : వనసకటరరవప మబతణఖల
ఇసటట ననస:128-15-730
వయససస:48
లస: ససస స
93-33/31

3465 SAA0871559
పపరర: ససబబబరరవప యరకసశశటట

93-33/32

తసడడ:డ ఆసజననయబలల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-731
వయససస:40
లస: పప
93-34/591

3468 SAA0130088
పపరర: హహహమమవత బబననణ

93-34/592

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:128-15-732
వయససస:63
లస: ససస స
93-34/594

3471 SAA0340463
పపరర: మధసబబబబ� యరకసశశటట �

93-34/595

తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:128-15-732/1
వయససస:55
లస: పప
93-33/35

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-733
వయససస:44
లస: ససస స
93-33/37

93-34/589

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-729
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:128-15-732/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-733
వయససస:27
లస: ససస స
3475 SAA0531780
పపరర: శవకలమమరర శశటట

93-33/26

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:128-15-732
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:128-15-732/1
వయససస:36
లస: పప
3472 SAA0531590
పపరర: హహమలత నసదదగస

3458 SAA0646646
పపరర: తణడచపల సపతణరరమయఖ

3453 SAA0387704
పపరర: వనసకటటశశరరర� తణడచపలర �

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-729
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-731
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-732
వయససస:41
లస: పప
3469 SAA0340471
పపరర: శసకరబబబబ� యరకసశశటట �

93-33/23

తసడడ:డ వనసకటరరవప మబతణఖల
ఇసటట ననస:128-15-730
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-15-730
వయససస:57
లస: పప
3466 SAA0129742
పపరర: శసకర� బబననణ�

3455 SAA0646620
పపరర: తణడచపలర శకలత

93-34/586

తసడడ:డ గబరరసరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-728
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల
ఇసటట ననస:128-15-729
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప మబతణఖల
ఇసటట ననస:128-15-730
వయససస:31
లస: ససస స
3463 SAA0610188
పపరర: వనసకట రరవప మబతణఖల

93-34/588

భరస : ససతణరరమయయఖ
ఇసటట ననస:128-15-729
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తణడచపఅల
ఇసటట ననస:128-15-729
వయససస:36
లస: పప
3460 SAA0610170
పపరర: కవత మబతణఖల

3452 LFX2379055
పపరర: ససబబబరరవప � పగడణల�

3450 AP151030429314
పపరర: శవరరగమమ పగడణల�

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:128-15-728
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర� �
ఇసటట ననస:128-15-728
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-15-728
వయససస:37
లస: ససస స
3457 SAA0939142
పపరర: లకడమ నణరరయణ తణడచపఅల

93-33/22

తసడడ:డ యలమసద�
ఇసటట ననస:128-15-728
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకషర� �
ఇసటట ననస:128-15-728
వయససస:33
లస: పప
3454 SAA0657072
పపరర: రతన కలమమరర పగడణల

3449 SAA0129965
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర � అలర డడ�

3474 AP151030423342
పపరర: సరసబశవరరవప నసదదగమ�

93-33/36

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-733
వయససస:47
లస: పప
93-33/38

3477 SAA0986531
పపరర: వనసకటటశ రరమనణధస

93-33/39

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప రరమనణధస
ఇసటట ననస:128-15-734
వయససస:24
లస: పప
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3478 SAA0939290
పపరర: శకనవరస రరవప రరమనణధస

93-33/40

3479 SAA0129916
పపరర: వనసకట శవ పడసరద� రరమనదస�

తసడడ:డ వనసకటససబబబ రరవప రరమనణధస
ఇసటట ననస:128-15-734
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-734
వయససస:30
లస: పప

3481 AP151030429069
పపరర: ససబబబయమమ సససకర�

3482 AP151030429125
పపరర: ససబబబయమమ యరకసశశటట �

93-33/43

భరస : రరజగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-735
వయససస:44
లస: ససస స
3484 SAA0340497
పపరర: ధశరధరరమబడడ యరకసశశటట �

93-34/598

93-33/46

93-33/49

93-33/52

3491 LFX2367340
పపరర: అపరపరరవప� తరరబల�

3494 AP151030423387
పపరర: చసదడశశఖర యరకసశశటట �

93-33/55

3497 SAA0342436
పపరర: మసగయఖ ససదబ ద

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:128-15-739
వయససస:41
లస: పప

3500 SAA1310291
పపరర: వనసకటటశశరరర యరకసశశటట

తసడడ:డ మబతష
స సరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-740
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-740
వయససస:39
లస: ససస స

93-33/50

3506 AP151030429118
పపరర: వరలకడమ కనపరరస�
భరస : మమరరస�
ఇసటట ననస:128-15-740
వయససస:60
లస: ససస స

3486 SAA0129213
పపరర: శకలకడమ ససకల

93-33/45

3489 SAA0332932
పపరర: ససరగష� తరరబల�

93-33/48

3492 LFX1564673
పపరర: కనకదసరర � యరకసశశటట �

93-33/51

భరస : చసదడశశఖర� �
ఇసటట ననస:128-15-737
వయససస:34
లస: ససస స
93-33/53

3495 AP151030423450
పపరర: వనసకటటశశరరర యరకసశశటట �

93-33/54

తసడడ:డ చసచయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-737
వయససస:67
లస: పప
93-33/56

3498 SAA0347740
పపరర: అశశక కలమమర యరకసశశటట

93-33/57

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-739
వయససస:32
లస: పప
93-40/850

3501 SAA0129437
పపరర: వజయమభబయ పస ఏమ

93-33/59

భరస : మబతష
స సరశమ
ఇసటట ననస:128-15-740
వయససస:29
లస: ససస స
93-33/61

భరస : నణగయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-740
వయససస:32
లస: ససస స
93-33/63

93-34/597

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-736
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-739
వయససస:56
లస: పప

93-33/60 3503 SAA0418996
3502 SAA0392977
పపరర: వజయ భవరన� పస మబరరగపరప�
పపరర: రమమదచవ� యరకసశశటట �

3505 SAA0420836
పపరర: ధనలకడమ� బబ మమననన�

93-33/47

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:128-15-738
వయససస:36
లస: పప
93-33/58

3483 SAA0776502
పపరర: వనసకటటశ యరకసశశటట

భరస : శకనవరసరరవప ససకల
ఇసటట ననస:128-15-736
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-737
వయససస:41
లస: పప

భరస : చసదడమహన
ఇసటట ననస:128-15-738
వయససస:39
లస: ససస స
3499 AP151030423440
పపరర: రరజకకషస ర నసకకరర�

93-33/44

తసడడ:డ రరమయఖ � �
ఇసటట ననస:128-15-736
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-737
వయససస:57
లస: ససస స
3496 SAA0557546
పపరర: పరప ఓబననన

3488 LFX1564657
పపరర: వనసకటరమణమమ� తరరబల�

93-33/42

తసడడ:డ దశరథ రరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-735
వయససస:27
లస: పప

భరస : అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-736
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప తరదల
ఇసటట ననస:128-15-736
వయససస:50
లస: పప
3493 AP151030429318
పపరర: భబరత యరకసశశటట �

93-34/596

భరస : ససరగష తరరర ల
ఇసటట ననస:128-15-736
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:128-15-736
వయససస:53
లస: ససస స
3490 SAA1017558
పపరర: నరసససహ రరవప తరదల

3485 SAA0902388
పపరర: శరసత లకడమ తరరర ల

3480 SAA0129809
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర � రరమనదస�

తసడడ:డ వరయమఖ�
ఇసటట ననస:128-15-734
వయససస:65
లస: పప

భరస : దశరధరరమబడడ�
ఇసటట ననస:128-15-735
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-15-735
వయససస:52
లస: పప
3487 SAA0129254
పపరర: పదణమవత కకటమ

93-33/41

3504 SAA0392852
పపరర: వజయభబనస� పసరరమమక�

93-33/62

తసడడ:డ మబతష
స సరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-740
వయససస:32
లస: ససస స
93-33/64

3507 AP151030429478
పపరర: సరమమమ జఖస కనపరరస�

93-33/65

భరస : అకగకశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-740
వయససస:77
లస: ససస స
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93-33/66

తసడడ:డ మబతష
స సరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-740
వయససస:31
లస: పప
3511 SAA0677476
పపరర: యరకసశశటట నణగసరశత

93-33/69

93-33/72

93-34/600

93-34/603

93-34/606

93-33/76

93-34/601

3521 LFX2374148
పపరర: నణగగశశరమమ� యరకసశశటట �

3524 SAA1052729
పపరర: పపడమమవత బబ డపరటట

3527 AP151030429052
పపరర: సరమమమ జఖస పరలపరటట�

93-33/79

3530 SAA1302223
పపరర: నణగరరజ పలర పరటట

93-34/604

93-33/81

3535 AP151030429114
పపరర: ససబబబయమమ పససపపలలటట�

93-33/83

3533 SAA1233014
పపరర: శక దసరరరనసదనణ పలర పరటట

93-33/74

తసడడ:డ సరధణశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-754
వయససస:30
లస: పప

93-34/599

3519 SAA0418988
పపరర: ససనత� చలవరదద�

93-34/602

3522 SAA0345884
పపరర: కకసడలరరవప యరకసశశటట �

93-34/605

3525 SAA0425769
పపరర: నణగలకడమ� దణసరర�

93-33/75

భరస : గణణష�
ఇసటట ననస:128-15-750
వయససస:30
లస: ససస స
93-33/77

3528 SAA1032994
పపరర: సరయ కకటటశశరరరవప పరలపరటట

93-33/78

తసడడ:డ నణగరరజ పరలపరటట
ఇసటట ననస:128-15-750
వయససస:23
లస: పప
93-32/666

3531 SAA0346619
పపరర: రరధదక కనపరరస

93-33/80

భరస : వనసకట శవ లలటట
ఇసటట ననస:128-15-751
వయససస:34
లస: ససస స
93-36/1053

తసడడ:డ నణగరరజ పలర పరటట
ఇసటట ననస:128-15-751
వయససస:23
లస: పప
3536 SAA0467365
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర పససపపలలటట

3516 AP151030429275
పపరర: శవపరరశత యరకసశశటట �

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-748
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అరజసయమ రరవప పలర పరటట
ఇసటట ననస:128-15-751
వయససస:40
లస: పప

3532 SAA0939969
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
శనగవరపప
తసడడ:డ రరమ రరవప శనగవరపప
ఇసటట ననస:128-15-751
వయససస:34
లస: పప

93-33/71

భరస : అసజబబబబ�
ఇసటట ననస:128-15-748
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అరరననరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-750
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరననరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-750
వయససస:44
లస: పప

భరస : సదణశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-754
వయససస:48
లస: ససస స

3518 SAA0340646
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యరకసశశటట �

3513 AP151030423739
పపరర: బసవరరజ యరకసశశటట �

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-747
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-15-749
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నణగరరజ�
ఇసటట ననస:128-15-750
వయససస:41
లస: ససస స
3529 LFX2367472
పపరర: నణగరరజ పరలపరటట�

93-33/73

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-748
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-748
వయససస:35
లస: పప
3526 LFX2374197
పపరర: ఆదదలకడమ పరలపరటట�

3515 SAA0385112
పపరర: కరరరసక� ఆర�

93-33/68

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-741
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-747
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:128-15-748
వయససస:30
లస: ససస స
3523 SAA0342592
పపరర: వనసకటబడవప� చలవరదద�

93-33/70

తసడడ:డ మమరరస�
ఇసటట ననస:128-15-744
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససరఖరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-747
వయససస:67
లస: ససస స
3520 SAA0342600
పపరర: పరవన� చలవరదద�

3512 AP151030429561
పపరర: మలలర శశరర యరకసశశటట �

3510 AP151030423829
పపరర: అకగకశశరరరవప కనపరరస�

తసడడ:డ నణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-740
వయససస:82
లస: పప

భరస : బసవరరజ�
ఇసటట ననస:128-15-741
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-742
వయససస:46
లస: పప
3517 AP151030429274
పపరర: సరసబబడజఖస యరకసశశటట �

93-33/67

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � �
ఇసటట ననస:128-15-740
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బసవ రరజ
ఇసటట ననస:128-15-741
వయససస:28
లస: ససస స
3514 SAA0129940
పపరర: శకనవరస రరవప� సనసక�

3509 LFX1560531
పపరర: నణగరరజ యరకసశశటట � �

3534 SAA0920539
పపరర: రమమదచవ పససపపలలటట

93-33/82

భరస : రమమశ బబబబ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:128-15-754
వయససస:28
లస: ససస స
93-33/84

3537 SAA0129783
పపరర: ససరగసదడ బబబబ� పససపపలలటట�

93-33/85

తసడడ:డ సదణశవ రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-754
వయససస:30
లస: పప
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3538 SAA0128884
పపరర: రమమశ బబబబ� పససపపలలటట�

93-33/86

తసడడ:డ సరదణ శవ రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-754
వయససస:32
లస: పప
3541 SAA1033117
పపరర: అనల కలమమర తతట

93-33/89

93-34/607

93-33/93

93-34/610

93-34/612

93-34/615

93-34/617

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-769
వయససస:57
లస: పప

3551 SAA0340505
పపరర: శకనవరసస యరకసశశటట �

3554 SAA0342063
పపరర: నణగగశశరమమ� చటబటల�

3557 SAA0532374
పపరర: నణగగశశరరరవప కలమర

3560 SAA0346551
పపరర: బబల చననమమ� యరకసశశటట �

93-34/620

3563 SAA0425231
పపరర: నరసససహరరవప యరకసశశటట �

93-34/611

3566 SAA1060367
పపరర: రరజశ న షప క
భరస : మసరసన వల షప క
ఇసటట ననస:128-15-770
వయససస:31
లస: ససస స

3546 SAA0986630
పపరర: శరరష కగలస

93-33/92

3549 AP151030429001
పపరర: రమమదచవ యరకసశశటట �

93-34/609

3552 SAA1234236
పపరర: దచవక యరకసశశటట

93-36/1054

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-762
వయససస:20
లస: ససస స
93-34/613

3555 SAA0345827
పపరర: శకనవరసరరవప� చటబటల�

93-34/614

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-763
వయససస:45
లస: పప
93-34/616

3558 SAA1268457
పపరర: అనల కలమమర కలర

93-47/689

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప కలర
ఇసటట ననస:128-15-767
వయససస:21
లస: పప
93-34/618

3561 SAA0345876
పపరర: బబలకకషర� యరకసశశటట �

93-34/619

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-768
వయససస:40
లస: పప
93-34/621

తసడడ:డ ససబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-769
వయససస:40
లస: పప
93-37/424

93-33/91

భరస : బబలకకషర�
ఇసటట ననస:128-15-760
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-768
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-768
వయససస:65
లస: పప
3565 LFX2378479
పపరర: శకనవరసరరవప అలమరడడ�

93-33/94

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-15-767
వయససస:41
లస: పప

భరస : బబలకకకషర� �
ఇసటట ననస:128-15-768
వయససస:33
లస: ససస స
3562 SAA0345850
పపరర: నణగగశశరరరవప� యరకసశశటట �

3548 SAA0986663
పపరర: నణగగసదడమమ కగశలరరస

3543 AP151030423301
పపరర: వనసకయఖ తతట�

భరస : అనల కగలస
ఇసటట ననస:128-15-760
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నణగయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-763
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-767
వయససస:36
లస: ససస స
3559 LFX1561794
పపరర: తరరపతమమ� యరకసశశటట �

93-34/608

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-762
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-763
వయససస:41
లస: ససస స
3556 SAA0531632
పపరర: రమదచవ కలమర

3545 SAA0340604
పపరర: పపననయఖ యరకసశశటట

93-33/88

తసడడ:డ నణయబడడ�
ఇసటట ననస:128-15-757
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-15-760
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:128-15-762
వయససస:41
లస: ససస స
3553 SAA0342022
పపరర: నణగరరజ� చటబటల�

93-33/90

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:128-15-759
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-15-760
వయససస:31
లస: పప
3550 AP151030429004
పపరర: శవ యరకసశశటట �

3542 SAA0893280
పపరర: నణయబడడ తతట

3540 AP151030429145
పపరర: కలససమ తతట�

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-757
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ తతట
ఇసటట ననస:128-15-757
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:128-15-759
వయససస:42
లస: ససస స
3547 SAA0986648
పపరర: అనల కగశలరరస

93-33/87

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-754
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ తతట
ఇసటట ననస:128-15-757
వయససస:22
లస: పప
3544 AP151030429220
పపరర: రరజఖలకడమ యరకసశశటట

3539 AP151030423078
పపరర: సదణశవరరవప పససపపలలటట�

3564 AP151030438556
పపరర: లకడమ అలర డడ�

93-37/423

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-769
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/622

3567 LFX1562008
పపరర: మసరసన వల � షపక �

93-34/623

తసడడ:డ ఘనసనసరహహబ � �
ఇసటట ననస:128-15-770
వయససస:34
లస: పప
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93-33/95

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-771
వయససస:47
లస: పప
3571 SAA0342444
పపరర: రవకలమమర� అలర డడ�

93-34/626

93-35/1044

93-34/631

తసడడ:డ చనవనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-15-773
వయససస:34
లస: పప
3580 SAA0130179
పపరర: జహరర భ షపక

93-34/634

93-34/637

93-34/640

93-34/643

తసడడ:డ మదణర సరహహబ � �
ఇసటట ననస:128-15-779
వయససస:35
లస: పప

93-34/632

3587 AP151030429219
పపరర: వనసకటరతనస� బమసర�

3590 SAA0856643
పపరర: వజయ లకడమ మమమదసకలరర

93-34/646

3593 LFX1560598
పపరర: జజన బ� షపక�

93-34/635

3596 SAA0340653
పపరర: మదణరరసర షపక�
తసడడ:డ సరయబ జజన�
ఇసటట ననస:128-15-779
వయససస:72
లస: పప

3576 SAA0531624
పపరర: అసబకర అలర డడ

93-34/630

3579 SAA0610352
పపరర: అబమబ బడహహమసదడ

93-34/633

3582 SAA0425272
పపరర: శకనవరస రరవప పరననస

93-34/636

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:128-15-775
వయససస:40
లస: పప
93-34/638

3585 SAA0342584
పపరర: గరరరజ� చసదస�

93-34/639

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-777
వయససస:33
లస: ససస స
93-34/641

3588 SAA0775504
పపరర: అరరన రరవప మదదబరరల

93-34/642

తసడడ:డ వశశనణధస
ఇసటట ననస:128-15-777
వయససస:38
లస: పప
93-34/644

3591 SAA0856585
పపరర: రరసబబబబ మమమదసకలరర

93-34/645

తసడడ:డ కకసడయఖ మమమదసకలరర
ఇసటట ననస:128-15-778
వయససస:42
లస: పప
93-34/647

భరస : మదణర సరహహబ� �
ఇసటట ననస:128-15-779
వయససస:34
లస: ససస స
93-34/649

93-34/628

తసడడ:డ గబరవయఖ అబమబ
ఇసటట ననస:128-15-774
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరసబబబబ మమమదసకలరర
ఇసటట ననస:128-15-778
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:128-15-779
వయససస:33
లస: ససస స
3595 LFX1561778
పపరర: మసరసన వల � షపక �

3578 SAA0610378
పపరర: అబమబ లకడమ

3584 SAA0775462
పపరర: సససదరఖ మదదబరరల

3573 SAA0342428
పపరర: వనసకటబడవప అలర డడ

భరస : నణగ రరజ
ఇసటట ననస:128-15-773
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-777
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-777
వయససస:37
లస: పప
3592 SAA0130229
పపరర: బశరరన షపక

93-34/629

భరస : ఆరజరరవప
ఇసటట ననస:128-15-777
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశనణధస
ఇసటట ననస:128-15-777
వయససస:58
లస: ససస స
3589 SAA0292847
పపరర: శశషగరరరరరవప� చసదస�

3575 LFX1560556
పపరర: వనసకటససతతష కలమమర� అలర డడ
�
తసడడ:డ వనసకటరరవప � �
ఇసటట ననస:128-15-772
వయససస:34
లస: పప

3581 LFX1562479
పపరర: యమసఫ � షపక �

93-34/625

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-15-771
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఘనసనసరహహబ � �
ఇసటట ననస:128-15-775
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:128-15-775
వయససస:64
లస: పప
3586 SAA0775488
పపరర: శవపరరశత మదదబరరల

93-34/627

భరస : గమరవరరవ
ఇసటట ననస:128-15-774
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఈసస
ఇసటట ననస:128-15-775
వయససస:33
లస: ససస స
3583 LFX1560580
పపరర: చనన ఘన సరహహబ షపక

3572 SAA0342469
పపరర: ససరగశ అలర డడ

3570 AP151030429006
పపరర: వనసకరయమమ అలర డడ

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:128-15-771
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:128-15-771
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససతతష�
ఇసటట ననస:128-15-771
వయససస:31
లస: ససస స
3577 LFX2379303
పపరర: నణగరరజ అలర డడ

93-34/624

తసడడ:డ ససరగశ
ఇసటట ననస:128-15-771
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:128-15-771
వయససస:30
లస: పప
3574 SAA0130161
పపరర: తడవనణణ� అలర డడ�

3569 SAA0610345
పపరర: అలర డడ లకడమ

3594 AP151030429098
పపరర: జజనభ షపక�

93-34/648

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:128-15-779
వయససస:41
లస: ససస స
93-34/650

3597 SAA0678029
పపరర: చలలవరదద చదసచసలకడమ

93-34/651

భరస : పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-782
వయససస:43
లస: ససస స
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3598 AP151030429010
పపరర: భబరత యరకసశశటట

93-34/652

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:128-15-782
వయససస:52
లస: ససస స
3601 SAA0342394
పపరర: రరమచసదడరరవప యరకసశశటట

93-34/655

93-34/658

93-34/662

93-34/664

93-34/667

93-34/669

93-34/672

తసడడ:డ వజయకరసత బమబతక
ఇసటట ననస:128-15-792
వయససస:25
లస: ససస స

3611 SAA0387712
పపరర: వజయ బబబబ అలర డడ

3614 SAA0557322
పపరర: లకడమ జలలర పలర

3617 SAA0393272
పపరర: రరధణకలమమరర� కకనశశటట �

3620 SAA0775322
పపరర: వనసకట రమణ మలర పసదదబ

93-35/1047

3623 SAA0371658
పపరర: దచవ� కకమమశశటట

93-34/665

3626 LFX1561638
పపరర: అసజల� జలలగబ�
భరస : శవరజ� �
ఇసటట ననస:128-15-792
వయససస:35
లస: ససస స

3606 LFX2378834
పపరర: శకనవరసరరవప పలర పప�

93-34/661

3609 SAA0335059
పపరర: పదణమవత అలర డడ

93-34/663

3612 SAA0342337
పపరర: బబజబబబబ అలర డడ

93-34/666

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:128-15-789
వయససస:31
లస: పప
93-33/96

3615 AP151030429193
పపరర: శవమమ మబతణఖలల�

93-34/668

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:128-15-790
వయససస:62
లస: ససస స
93-34/670

3618 SAA0775330
పపరర: వనసకట లకడమ మలర పసదదబ

93-34/671

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:128-15-791
వయససస:32
లస: ససస స
93-34/673

3621 SAA0554246
పపరర: నరమల జజఖత గబసజ

93-35/1046

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-791
వయససస:28
లస: ససస స
93-37/425

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:128-15-791
వయససస:29
లస: ససస స
93-34/674

93-34/657

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:128-15-789
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎ
ఇసటట ననస:128-15-791
వయససస:41
లస: పప

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-791
వయససస:58
లస: ససస స
3625 SAA0920687
పపరర: బబగఖ శక బమబతక

93-35/1045

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-791
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : రరధణకలమమరర
ఇసటట ననస:128-15-791
వయససస:28
లస: పప
3622 SAA0554238
పపరర: మరరయమమ గబసజ

3608 SAA0531673
పపరర: లకమమమ ఒసటటపపల

3603 LFX1561158
పపరర: వనసకట లకడమ అచచ

తసడడ:డ పసదగగపరలస�
ఇసటట ననస:128-15-786
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-790
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-790
వయససస:67
లస: ససస స
3619 SAA0532390
పపరర: రరమకకషర కకనశశటట

93-34/660

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:128-15-789
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-15-789
వయససస:50
లస: పప
3616 AP151030429034
పపరర: ససతణరరవమమ కనపరరస�

3605 LFX1561174
పపరర: రరమతషలసమమ� పలమవప�

93-34/654

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-784
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:128-15-787
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:128-15-789
వయససస:26
లస: పప
3613 SAA0340695
పపరర: వనసకటబడవప అలమరడడ

93-34/656

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-786
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:128-15-787
వయససస:75
లస: పప
3610 SAA0610386
పపరర: అలదద రమమశ బబబబ

3602 SAA0920760
పపరర: ఆదదమమ ఓనట పపల

3600 SAA0677641
పపరర: చలలవరదద పపరర చసదడ రరవప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-15-782
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఓనట పపల
ఇసటట ననస:128-15-783
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-784
వయససస:48
లస: ససస స
3607 SAA0551234
పపరర: కకటటశశర రరవప ఒసటటపపల

93-34/653

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-782
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:128-15-782
వయససస:56
లస: పప
3604 LFX1561166
పపరర: సరమమమ జఖస� పలర పప�

3599 SAA0678045
పపరర: చలలవరదద మహహష బబబబ

3624 SAA0557330
పపరర: ఈశశరర దచవ కకమమశశటట

93-33/97

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-792
వయససస:31
లస: ససస స
93-34/675

3627 SAA0347815
పపరర: లకడమ� జలలగబ�

93-34/676

భరస : శవరజ�
ఇసటట ననస:128-15-792
వయససస:35
లస: ససస స
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3628 SAA0342048
పపరర: ససబబబయమమ అబబబ�

93-34/677

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-792
వయససస:41
లస: ససస స
3631 SAA0386169
పపరర: రరమకకషర జలలగమ

93-37/426

93-37/429

93-37/432

93-37/435

93-34/682

93-34/685

93-34/689

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:128-15-807/1
వయససస:43
లస: పప

3641 SAA0775777
పపరర: వజయలకడమ దణసరర

3644 SAA0433656
పపరర: శకనస దణసరర

3647 SAA0610451
పపరర: కలసగర బబగరఖ రరజ

3650 LFX1561364
పపరర: చననమమమయ� కరలసగర�

93-34/692

3653 SAA0389858
పపరర: కలమమర కరళసగర

93-34/680

3656 SAA0610485
పపరర: కరళసగర ఝమనస
భరస : రరజవ గరసధద
ఇసటట ననస:128-15-808
వయససస:27
లస: ససస స

3636 SAA0343566
పపరర: గరసధద గబనకరల

93-37/431

3639 LFX2393072
పపరర: అరరణ గబణకరల

93-37/434

3642 SAA0387662
పపరర: నరశసహరరవప� దణసరర�

93-34/681

తసడడ:డ శకనస�
ఇసటట ననస:128-15-802
వయససస:30
లస: పప
93-34/683

3645 SAA0567297
పపరర: పడమలమ కరలసగర

93-34/684

భరస : నణగ రరజ
ఇసటట ననస:128-15-804
వయససస:37
లస: ససస స
93-34/686

3648 SAA0387746
పపరర: నణగరరజ కరళసగర

93-34/687

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-15-804
వయససస:38
లస: పప
93-34/690

3651 SAA0335117
పపరర: జజఖత కరళసగర

93-34/691

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-807
వయససస:41
లస: ససస స
93-34/693

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:128-15-807
వయససస:33
లస: పప
93-34/695

93-37/428

భరస : అపపయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-15-798
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-807
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససస ద ర రరవ కర ళసగరల
ఇసటట ననస:128-15-807
వయససస:23
లస: పప
3655 SAA0293407
పపరర: రవసదడ కరళసగర

93-37/433

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:128-15-804
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దణసరర
ఇసటట ననస:128-15-806
వయససస:25
లస: పప
3652 SAA1060391
పపరర: వర బబబబ కర ళసగరల

3638 SAA0347773
పపరర: చలమయఖ గబణకరల

3633 AP151030438024
పపరర: వమలమదచవ యరకసశశటట

తసడడ:డ చలమయఖ గబనకరల
ఇసటట ననస:128-15-796
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చననరరససహహలల
ఇసటట ననస:128-15-803
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-15-804
వయససస:52
లస: ససస స
3649 SAA1033174
పపరర: వనణబ బబబబ దణసరర

93-37/430

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-802
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:128-15-803
వయససస:36
లస: ససస స
3646 SAA0335125
పపరర: ససశల కరళసదద

3635 SAA0338053
పపరర: మలలర శశరర గబణకరల

93-34/679

భరస : రరజగగపరలరరవప YARRAMSETTY
ఇసటట ననస:128-15-795
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-15-797
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-15-798
వయససస:46
లస: పప
3643 SAA0335141
పపరర: నసదదన దణసరర

93-37/427

భరస : గరసధద గబణకరల
ఇసటట ననస:128-15-796
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ గబణకరల
ఇసటట ననస:128-15-797
వయససస:58
లస: ససస స
3640 SAA0853276
పపరర: అపపయఖ గబణకరల

3632 SAA0384560
పపరర: సరసబశవరరవప కకమమశశటట

3630 LFX2378628
పపరర: శవరజ� జలలగబ �

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:128-15-792
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అసజననయబలల కకమమశశటట
ఇసటట ననస:128-15-793
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:128-15-795
వయససస:62
లస: పప
3637 AP151030438057
పపరర: శశషమమ గబణకరల

93-34/678

భరస : వజయ కరసత బబనమబతక
ఇసటట ననస:128-15-792
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ జలలగబ
ఇసటట ననస:128-15-792
వయససస:29
లస: పప
3634 SAA0343541
పపరర: రరజగగపరలరరవప యరకసశశటట

3629 SAA0921966
పపరర: మసరసనమమ బబనమబతక

3654 SAA0346585
పపరర: ససనత కరళసదద

93-34/694

భరస : రవసదడ
ఇసటట ననస:128-15-807/1
వయససస:41
లస: ససస స
93-34/696

3657 SAA0566398
పపరర: రరజ గరసధద కరళసగర

93-34/697

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-808
వయససస:30
లస: పప
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3658 AP151030429164
పపరర: దచవకలమమరర కరళసదద�

93-34/698

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-809
వయససస:43
లస: ససస స
3661 AP151030429736
పపరర: వజయకలమమరర కరళసగర�

93-34/701

93-34/704

93-34/708

93-34/711

93-34/714

93-34/717

93-36/75

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:128-15-817
వయససస:32
లస: పప

3671 SAA0425314
పపరర: శసకరరరవప ఈదరర �

3674 AP151030429277
పపరర: ఝమనస ఈదరర �

3677 LFX1563238
పపరర: నణగగశశరరరవప � ఈదరర �

3680 SAA0775751
పపరర: రతన కలమమరర కరళసగర

93-34/722

3683 SAA0532416
పపరర: సరసబశవరరవప నణమతతటట

93-34/712

3686 SAA0775629
పపరర: దసరర మచచ
భరస : దణసస
ఇసటట ననస:128-15-818
వయససస:37
లస: ససస స

3666 SAA0610402
పపరర: ఈదరర కకటటశశరర

93-34/707

3669 SAA0342568
పపరర: లకమయఖ� పప నసగబబబటట�

93-34/710

3672 SAA0775710
పపరర: అచచమమ ఈదరర

93-34/713

తసడడ:డ శసకరరవ
ఇసటట ననస:128-15-813
వయససస:24
లస: ససస స
93-34/715

3675 SAA1060193
పపరర: నణగరరజ ఈ దణరర

93-34/716

తసడడ:డ శవ యఖ ఈ దణరర
ఇసటట ననస:128-15-813
వయససస:22
లస: పప
93-34/718

3678 LFX2377455
పపరర: శవయఖ ఈదరర �

93-34/719

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-813
వయససస:60
లస: పప
93-34/720

3681 SAA0531640
పపరర: జయసత నణమతతటట

93-34/721

భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-15-815
వయససస:29
లస: ససస స
93-34/723

తసడడ:డ దదనయఖ
ఇసటట ననస:128-15-815
వయససస:33
లస: పప
93-34/725

93-34/703

తసడడ:డ చన దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-812
వయససస:30
లస: పప

భరస : భబగఖ రరజ
ఇసటట ననస:128-15-814
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దదనయఖ
ఇసటట ననస:128-15-815
వయససస:50
లస: ససస స
3685 SAA0384651
పపరర: సరసబశవరరవప పలర పప

93-34/709

తసడడ:డ శవయఖ� �
ఇసటట ననస:128-15-813
వయససస:34
లస: పప

భరస : అబడహస మదసబ
ఇసటట ననస:128-15-813
వయససస:48
లస: ససస స
3682 LFX1563105
పపరర: లకడమ నమతతటట

3668 SAA0335075
పపరర: మమరస ఈదరర �

3663 SAA0531764
పపరర: దసరరర తమమమ

తసడడ:డ ససకర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-812
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-813
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:128-15-813
వయససస:25
లస: పప
3679 SAA1033505
పపరర: కలమమరర మదసబ

93-34/706

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-812
వయససస:48
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-15-813
వయససస:32
లస: ససస స
3676 SAA0610444
పపరర: ఈదరర పరమమశశర రరవప

3665 SAA0532408
పపరర: నణగరరజ తషమమమ

93-34/700

భరస : నణగ రరజ
ఇసటట ననస:128-15-811
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-812
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-812
వయససస:45
లస: పప
3673 SAA0336115
పపరర: నణగలకడమ ఈధరరర

93-34/702

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:128-15-811
వయససస:34
లస: పప

భరస : చనదసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-812
వయససస:40
లస: ససస స
3670 LFX2379121
పపరర: చనదసరరరరరవప పప నసగబబబటట�

3662 SAA0335091
పపరర: లలత� తషమమ�

3660 SAA1060383
పపరర: ఆదదలకడమ కర ళసగరల

భరస : దచ వ కలమమర మసదసల శక
ఇసటట ననస:128-15-810
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరశమ�
ఇసటట ననస:128-15-811
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజకకబ� �
ఇసటట ననస:128-15-811
వయససస:37
లస: ససస స
3667 AP151030429622
పపరర: నణగరతనస పప నసగబబబటట�

93-34/699

తసడడ:డ చనకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-809
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-810
వయససస:47
లస: ససస స
3664 LFX1561315
పపరర: పదమ� మమలపరటట�

3659 SAA0340752
పపరర: పసచచయఖ కరళసగర�

3684 SAA0393215
పపరర: లకడమ� పలర పప�

93-34/724

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-817
వయససస:30
లస: ససస స
93-34/726

3687 LFX1561489
పపరర: వనసకటరతనస పలమవప

93-34/727

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:128-15-818
వయససస:75
లస: ససస స
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93-34/728

తసడడ:డ తరరపతయఖ� �
ఇసటట ననస:128-15-818
వయససస:60
లస: పప
3691 SAA0775595
పపరర: కకషరకలమమర బసటటపపల

93-34/731

93-37/437

93-30/514

93-34/736

93-34/738

93-34/741

93-34/744

భరస : చదననకగశవపలల
ఇసటట ననస:128-15-834
వయససస:35
లస: ససస స

3701 SAA0775694
పపరర: శకనస పరలపప

3704 AP151030429124
పపరర: పరరశత పలర పప�

3707 SAA0340711
పపరర: తరరపతయఖ పలర పప�

3710 AP151030438387
పపరర: శవపరరశత పసటటల�

93-34/746

3713 SAA0940669
పపరర: భదడయఖ దసఖస

93-34/737

3716 SAA0550863
పపరర: చదననకగశవపలల సరతషలకరర
తసడడ:డ నణసరయఖ
ఇసటట ననస:128-15-834
వయససస:42
లస: పప

3696 SAA0775579
పపరర: లకడమ మబతణఖల

93-34/733

3699 SAA0335067
పపరర: నణగగసదడస పలర పప�

93-34/735

3702 SAA1148071
పపరర: గగవరర న PALLAPU

93-30/515

భరస : గగపస పలర పప
ఇసటట ననస:128-15-827
వయససస:20
లస: ససస స
93-34/739

3705 SAA1033125
పపరర: గగపస పలర పప

93-34/740

తసడడ:డ జలర యఖ పలర పప
ఇసటట ననస:128-15-827
వయససస:26
లస: పప
93-34/742

3708 LFX1561182
పపరర: సరవతడ పలర పప

93-34/743

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:128-15-829
వయససస:36
లస: ససస స
93-37/438

3711 SAA0940651
పపరర: రరజఖ లకడమ దణసఖస

93-34/745

భరస : భదడయఖ దణసఖస
ఇసటట ననస:128-15-831
వయససస:28
లస: ససస స
93-34/747

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ దసఖస
ఇసటట ననస:128-15-831
వయససస:30
లస: పప
93-33/98

93-37/436

భరస : మమరరస�
ఇసటట ననస:128-15-826
వయససస:87
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-830
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చననయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-831
వయససస:43
లస: ససస స
3715 SAA0557470
పపరర: శరరద సరతషలకరర

93-34/734

తసడడ:డ మమరరస�
ఇసటట ననస:128-15-827
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మమరరస
ఇసటట ననస:128-15-829
వయససస:40
లస: పప
3712 SAA0342105
పపరర: కకటటశశరమమ తతటటటసపపడడ�

3698 SAA0346577
పపరర: లకడమ పలర పప�

3693 SAA0891698
పపరర: పపషపలత ఓనట పపల

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:128-15-825
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మమరరస�
ఇసటట ననస:128-15-827
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరస
ఇసటట ననస:128-15-827
వయససస:48
లస: పప
3709 SAA0340737
పపరర: శవయఖ పలర పప

93-34/732

తసడడ:డ తరపరటయఖ
ఇసటట ననస:128-15-826
వయససస:28
లస: పప

భరస : జలమరయ
ఇసటట ననస:128-15-827
వయససస:42
లస: ససస స
3706 SAA0340729
పపరర: జలలర యఖ పలర పప

3695 SAA0775611
పపరర: భబనసరగఖ మబతణఖల

93-34/730

భరస : శకనవరసరరవప ఓనట పపల
ఇసటట ననస:128-15-822
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-826
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తరపతయఖ
ఇసటట ననస:128-15-826
వయససస:27
లస: పప
3703 AP151030429141
పపరర: వరలకడమ పలర పప

93-34/1050

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:128-15-825
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషర మమరరస PALLAPU
ఇసటట ననస:128-15-826
వయససస:20
లస: ససస స
3700 SAA0775678
పపరర: కకషరమమరరస పరలపప

3692 SAA1466499
పపరర: ససధణ రరణణ ఒసటటపపల

3690 LFX1561208
పపరర: అననమమ� వసటటపపల�

భరస : కకకషర రరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-820
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గగపస ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:128-15-820
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరవప ఓనట పపల
ఇసటట ననస:128-15-822
వయససస:31
లస: పప
3697 SAA1147974
పపరర: శశషరరతనస PALLAPU

93-34/729

భరస : వనణబ పలమలల
ఇసటట ననస:128-15-819
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-820
వయససస:25
లస: పప
3694 SAA0891680
పపరర: శకనవరస ఓనట పపల

3689 SAA0920786
పపరర: రరజ పలర పప

3714 SAA0342519
పపరర: చననయఖ� తతటటటసపపడడ�

93-34/748

తసడడ:డ గరలయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-831
వయససస:50
లస: పప
93-34/749

3717 SAA0396762
పపరర: అసరమ భబనస� షపక�

93-33/99

తసడడ:డ అమర�
ఇసటట ననస:128-15-835
వయససస:29
లస: ససస స
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93-33/100

భరస : అమర
ఇసటట ననస:128-15-835
వయససస:47
లస: ససస స
3721 SAA0128868
పపరర: అమర� షపక�

93-33/103

93-36/76

93-34/753

93-34/756

93-34/759

93-34/762

93-38/1206

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:128-15-845
వయససస:53
లస: ససస స

3731 SAA0921602
పపరర: శకనవరసరరవప యరకసశశటట

3734 SAA0342543
పపరర: ససబబబరరవప� అననపపరగడడర�

3737 SAA0940594
పపరర: జజఖత అననపపరగడర డ

3740 SAA0637090
పపరర: దసమపరల అసజననయబలల

93-34/765

3743 LFX1565274
పపరర: వనసకటరమణ� యమసరల�

93-34/757

3746 SAA0375949
పపరర: ససబబబరరవప� బబలవనలక�
తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-845
వయససస:58
లస: పప

3726 SAA0921677
పపరర: లకడమ సడవసత యరకసశశటట

93-34/752

3729 SAA0921719
పపరర: ససబడమణఖఎస యరకసశశటట

93-34/755

3732 SAA0921578
పపరర: అసజమమ అననప రగడర డ

93-34/758

భరస : బబలయఖ అననపరగడర డ
ఇసటట ననస:128-15-837
వయససస:34
లస: ససస స
93-34/760

3735 SAA0342527
పపరర: బబలయఖ� అననపపరగడడర�

93-34/761

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-837
వయససస:34
లస: పప
93-34/763

3738 SAA1436435
పపరర: ససనత రరణణ ఎరర

93-34/1051

తలర : ససధఖ ఎరర
ఇసటట ననస:128-15-838
వయససస:18
లస: ససస స
93-36/79

3741 SAA1060292
పపరర: రమమదచవ, యమసరల,

93-34/764

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప, యమసరల,
ఇసటట ననస:128-15-843
వయససస:25
లస: ససస స
93-36/80

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:128-15-843
వయససస:41
లస: ససస స
93-36/82

93-34/751

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-836
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటనయమ
ఇసటట ననస:128-15-840
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప, యమసరల,
ఇసటట ననస:128-15-843
వయససస:28
లస: ససస స
3745 SAA0095232
పపరర: వనసకటటశశరమమ బలవనలక

93-34/754

భరస : ససబబబరరవప అననపపరగడర డ
ఇసటట ననస:128-15-838
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చననయఖ నసససమబ
ఇసటట ననస:128-15-839
వయససస:33
లస: ససస స
3742 SAA1060300
పపరర: కకటమమ, యమసరల,

3728 AP151030429429
పపరర: కకషర యరకసశశటట �

3723 SAA0342477
పపరర: అబబబల రహమమన� షపక�

భరస : ససబడమణఖఎస
ఇసటట ననస:128-15-836
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-837
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-837
వయససస:56
లస: పప
3739 SAA1343706
పపరర: పదమ నసససమబ

93-36/77

తసడడ:డ పపననయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-836
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ అననపరగడడర
ఇసటట ననస:128-15-837
వయససస:28
లస: పప
3736 SAA0342535
పపరర: అసజయఖ� అననపపరగడడర�

3725 SAA0394213
పపరర: చనన శకనస కకజజన

93-33/102

తసడడ:డ అమర�
ఇసటట ననస:128-15-835
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:128-15-836
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:128-15-836
వయససస:31
లస: పప
3733 SAA0940552
పపరర: లకడమ నణరరయణ అననపరగడర డ

93-34/750

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-15-835
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-15-836
వయససస:28
లస: ససస స
3730 SAA0342352
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� యరకసశశటట �

3722 SAA0921651
పపరర: హహసపసన బ షపక

3720 SAA0129890
పపరర: అబబబల రహమమన� షపక�

తసడడ:డ అమర�
ఇసటట ననస:128-15-835
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:128-15-835
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:128-15-835
వయససస:39
లస: ససస స
3727 SAA0921735
పపరర: ససధఖ రరణణ యరకసశశటట

93-33/101

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:128-15-835
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరససస సహహబ�
ఇసటట ననస:128-15-835
వయససస:51
లస: పప
3724 SAA0638700
పపరర: నణగగసదడస కకజన

3719 SAA0780123
పపరర: ఫరజల రహహమమన షపక

3744 LFX1565316
పపరర: కకటటశశరరరవప� యమసరల�

93-36/81

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:128-15-843
వయససస:46
లస: పప
93-36/83

3747 SAA0677955
పపరర: కకషర కలమమరర పసరరమమలపలర

93-34/766

భరస : నణగరరజ
ఇసటట ననస:128-15-846
వయససస:30
లస: ససస స
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93-34/767

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:128-15-846
వయససస:47
లస: ససస స
3751 SAA0095356
పపరర: ససలలచనణ� తతటటటసపపడడ�

93-36/84

93-37/949

93-36/88

93-37/439

93-36/91

93-33/105

93-34/769

భరస : వరసజననయబలల తతడదర సపపడడ
ఇసటట ననస:128-15-858
వయససస:29
లస: ససస స

3761 SAA0093807
పపరర: నణగగనబసన � చచవపలమ�

3764 SAA0557702
పపరర: కరరణణ మయబడడ చసతపలర

3767 SAA0530451
పపరర: ఉమమ పడకరష దససపల

3770 SAA0940578
పపరర: రమమశ వనలపపరర

93-34/772

3773 SAA0775371
పపరర: జగనణనథస వనలకపరర

93-37/440

3776 SAA0940685
పపరర: వరసజననయబలల తతడదర సపపడడ
తసడడ:డ బబడర యఖ తతడదర సపపడడ
ఇసటట ననస:128-15-858
వయససస:31
లస: పప

3756 SAA0095349
పపరర: నణగమలలర శశరర� చదవపల�

93-36/87

3759 SAA0375824
పపరర: బమడర యఖ� తతటటటసపపడడ�

93-36/90

3762 SAA0344580
పపరర: నసరయఖ� చచవపలమ�

93-37/441

తసడడ:డ నణసర దణసస�
ఇసటట ననస:128-15-851
వయససస:43
లస: పప
93-36/92

3765 AP151030429674
పపరర: ససబబబయమమ తతట�

93-33/104

భరస : సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:128-15-856
వయససస:59
లస: ససస స
93-33/106

3768 SAA0332882
పపరర: నలయ� తతట�

93-33/107

తసడడ:డ గరరర�
ఇసటట ననస:128-15-856
వయససస:30
లస: పప
93-34/770

3771 SAA0921982
పపరర: కకటటశశరమమ వనలలపరర

93-34/771

తసడడ:డ జగనణనధస వనలలపరర
ఇసటట ననస:128-15-857
వయససస:44
లస: ససస స
93-34/773

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-15-857
వయససస:46
లస: పప
93-34/774

93-36/86

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-851
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనలపపరర
ఇసటట ననస:128-15-856
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జగనణనథస
ఇసటట ననస:128-15-857
వయససస:27
లస: పప
3775 SAA0940628
పపరర: దసరర తతడదర సపపడడ

93-36/89

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128-15-856
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనలలపరర రమమశ
ఇసటట ననస:128-15-856
వయససస:24
లస: ససస స
3772 SAA0775363
పపరర: నణగగసశరర రరవప వనలకపరర

3758 SAA0094904
పపరర: దచవ తతటటటసపపడడ

3753 LFX2389518
పపరర: ఏడడకకసడలల� అననపపరగడడర�

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-850
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర
ఇసటట ననస:128-15-853
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనస�
ఇసటట ననస:128-15-856
వయససస:29
లస: పప
3769 SAA1013010
పపరర: వనలలపరర చదనతనఖ

93-37/950

భరస : నణసరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-851
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరరణణమయబడడ
ఇసటట ననస:128-15-853
వయససస:38
లస: ససస స
3766 SAA0128827
పపరర: సతశకలమమర� దససపరల�

3755 SAA1273002
పపరర: వజయ లకడమ బబ బమబరర

93-34/1052

తసడడ:డ గబరవయఖ� �
ఇసటట ననస:128-15-848
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబడర యఖ
ఇసటట ననస:128-15-851
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనవరరజ�
ఇసటట ననస:128-15-851
వయససస:39
లస: ససస స
3763 SAA0551705
పపరర: జజఖత చసతపలర

93-36/85

భరస : పరమమసశరర రరవప బబ బమబరర
ఇసటట ననస:128-15-849
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషరయఖ
ఇసటట ననస:128-15-850
వయససస:35
లస: పప
3760 SAA0094367
పపరర: శకలకడమ� చచవపలమ�

3752 SAA0378695
పపరర: రమమదచవ� అననపరగడడర�

3750 SAA1398437
పపరర: పపరర లకడమ తతటటటసపపడడ

తసడడ:డ నరసససహరరవప తతటటటసపపడడ
ఇసటట ననస:128-15-847
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:128-15-848
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ బమబరర
ఇసటట ననస:128-15-849
వయససస:39
లస: పప
3757 SAA0375865
పపరర: నరసససహరరవప చచవప లమ

93-34/768

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:128-15-846
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-847
వయససస:34
లస: ససస స
3754 SAA1238914
పపరర: పరమమశశర రరవప బబ బమబరర

3749 SAA0678011
పపరర: పసరరమమలపలర నణగరరజ

3774 SAA0780040
పపరర: ఆదదలకడమ తతటటటసపపడడ

93-33/109

తసడడ:డ బబడర యఖ
ఇసటట ననస:128-15-858
వయససస:26
లస: ససస స
93-34/775

3777 AP151030429354
పపరర: ససబబబయమమ ఒడచ�

93-33/110

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-859
వయససస:59
లస: ససస స
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3778 AP151030426129
పపరర: మలలర శశరర ఆళళ�

93-33/111

భరస : ససబబబరగడడర�
ఇసటట ననస:128-15-859
వయససస:60
లస: ససస స
3781 AP151030429181
పపరర: చసకకమమ ఎకకకటటల�

93-33/113

93-33/115

93-33/118

93-33/119

93-33/122

93-30/517

93-33/124

భరస : పపషపరరజ
ఇసటట ననస:128-17
వయససస:32
లస: ససస స

3791 LFX2367555
పపరర: నణగరరజ� దణదద�

3794 SAA0345488
పపరర: బబచచయఖ దణదద�

3797 SAA0676544
పపరర: ఏలక గబరరశసకరరరవప

3800 SAA0920752
పపరర: వనణబ పలర పప

93-34/779

3803 SAA0433730
పపరర: శకనస దణసరర

93-33/120

3806 SAA0610949
పపరర: బబ డపరటట అరరణకలమమరర
భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:128-17
వయససస:35
లస: ససస స

3786 AP151030426269
పపరర: మహలకమమమ చకకస�

93-33/117

3789 SAA1285022
పపరర: ఏసస బబబబ మసదడపప

93-40/874

3792 LFX2367548
పపరర: నణగగశశర రరవప దణడడ�

93-33/121

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-875
వయససస:42
లస: పప
93-33/123

3795 SAA0676601
పపరర: ఏలక లకడమ గరతణసజల

93-30/516

తసడడ:డ గబరర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-877
వయససస:28
లస: ససస స
93-30/518

3798 SAA0676478
పపరర: ఏలక బలరరమయఖ

93-30/519

తసడడ:డ గబరరపరధస
ఇసటట ననస:128-15-877
వయససస:77
లస: పప
93-34/777

3801 AP151030429272
పపరర: నరమల దణసరర�

93-34/778

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-16-806
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/780

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-16-806
వయససస:30
లస: పప
93-34/782

93-36/1055

తసడడ:డ గసగయఖ మసదడపప
ఇసటట ననస:128-15-871
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:128-15-879
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-16-806
వయససస:26
లస: పప
3805 SAA0610923
పపరర: బబ డపరటట జజఖత కమలమ

93-31/49

తసడడ:డ బలరరమయఖ
ఇసటట ననస:128-15-877
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమరగడడర� �
ఇసటట ననస:128-15-877
వయససస:37
లస: ససస స
3802 SAA0775736
పపరర: రరమబ దణసరర

3788 SAA0432856
పపరర: నణగగసదడస మసదడపప

3783 SAA1232917
పపరర: శవ నగగశ చటబటల

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-865
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-876
వయససస:47
లస: పప

భరస : గబరరశసకర రరవప
ఇసటట ననస:128-15-877
వయససస:46
లస: ససస స
3799 LFX1564020
పపరర: అననపపరర� పపలగస�

93-33/116

తసడడ:డ శవయఖ � �
ఇసటట ననస:128-15-875
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-876
వయససస:42
లస: ససస స
3796 SAA0676627
పపరర: ఏలక ఇసదదర

3785 LFX1564970
పపరర: పసచచమమ� చకకస�

93-34/776

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చటబటల
ఇసటట ననస:128-15-862
వయససస:22
లస: పప

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:128-15-871
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నణగయఖ� �
ఇసటట ననస:128-15-875
వయససస:37
లస: ససస స
3793 AP151030426644
పపరర: నణగమలలర శశరర దణదద�

93-33/114

భరస : రరమమరరవప � �
ఇసటట ననస:128-15-865
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:128-15-865
వయససస:42
లస: పప
3790 LFX1564996
పపరర: వరలకడమ� దణదద�

3782 AP151030423738
పపరర: నణరయఖ ఎకకకటటల�

3780 SAA0920737
పపరర: అసజమమ శశవపలలదణ

భరస : సరసబయఖ శశవపలలదణ
ఇసటట ననస:128-15-860
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-861
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనస � �
ఇసటట ననస:128-15-865
వయససస:34
లస: ససస స
3787 AP151030423126
పపరర: శకనస చకకస�

93-33/112

తసడడ:డ శవయఖ � �
ఇసటట ననస:128-15-859
వయససస:34
లస: పప

భరస : నణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-15-861
వయససస:57
లస: ససస స
3784 LFX1563592
పపరర: భమలకడమ� చకకస�

3779 LFX1565589
పపరర: ఆసజననయబలల� బడచ�

3804 LFX2378859
పపరర: వనసకటటశశరరర దణసరర� �

93-34/781

తసడడ:డ నరసససహహలల� �
ఇసటట ననస:128-16-806
వయససస:47
లస: పప
93-34/783

3807 LFX1560838
పపరర: పపషపరరజ బబ డపరటట

93-34/784

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:128-17
వయససస:34
లస: పప
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3808 SAA0420059
పపరర: అసకమమరరవప బబ డపరటట

93-34/785

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:128-17
వయససస:40
లస: పప
3811 LFX2374015
పపరర: ససబబమమ మదదర

93-34/787

93-34/790

93-34/793

93-30/521

93-34/798

93-34/800

93-34/802

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:128-27
వయససస:49
లస: ససస స

3821 SAA0433185
పపరర: సరళ బబ డపరటట

3824 SAA0919532
పపరర: రరజఖ లకడమ గటట ఎస

3827 SAA1060326
పపరర: జజషషవర బబ డ పర టట

3830 AP151030429455
పపరర: కకటటశశరమమ గబసటట�

93-34/805

3833 SAA0433524
పపరర: శశషగరరర గబసటట

93-34/796

3836 SAA0776718
పపరర: అనల గబసటట
తసడడ:డ శవ రరవప
ఇసటట ననస:128-27
వయససస:26
లస: పప

3816 SAA0335455
పపరర: వమలమమ బబ డపరటట�

93-34/792

3819 SAA0633842
పపరర: మలమర వనసకయఖ

93-30/520

3822 AP151030429247
పపరర: నరమల బబ డపరటట�

93-34/797

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:128-24
వయససస:47
లస: ససస స
93-30/522

3825 SAA0335463
పపరర: ససమత బబ డపరటట

93-34/799

భరస : రవబబబబ
ఇసటట ననస:128-25
వయససస:45
లస: ససస స
93-34/801

3828 SAA0636977
పపరర: అమమమశశరరప ససమగరరర

93-36/94

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:128-25-682
వయససస:32
లస: ససస స
93-34/803

3831 SAA0921297
పపరర: రరజ గబసటటట

93-34/804

తసడడ:డ శశష గరరర గబసటటట
ఇసటట ననస:128-26
వయససస:24
లస: పప
93-34/806

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:128-26
వయససస:41
లస: పప
93-34/808

93-34/789

తసడడ:డ కకటపప
ఇసటట ననస:128-23-399
వయససస:57
లస: పప

భరస : పరపయఖ�
ఇసటట ననస:128-26
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:128-26
వయససస:35
లస: పప
3835 SAA0335513
పపరర: పపననమమ గబసటట

93-34/795

తసడడ:డ ఆబడ హస బబ డ పర టట
ఇసటట ననస:128-25-323
వయససస:24
లస: పప

భరస : హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:128-26
వయససస:40
లస: ససస స
3832 SAA0341826
పపరర: కకటటశశర రరవప� గబసటట�

3818 LFX2378057
పపరర: జయపరల బబ డపరటట�

3813 SAA0611145
పపరర: యమరరస వజయమమ

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:128-22
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమసససదణరవప గటట ఎస
ఇసటట ననస:128-24-452
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : రవబబబబ
ఇసటట ననస:128-25
వయససస:27
లస: పప
3829 SAA0335489
పపరర: పడమల గబసటట�

93-34/791

భరస : కరకసత కలమమర
ఇసటట ననస:128-24
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:128-24
వయససస:33
లస: పప
3826 SAA0532754
పపరర: వనసకటరరవప బబ డపరటట

3815 SAA0776668
పపరర: ససచతడ పసటట టట

93-34/786

భరస : కనకరరజ
ఇసటట ననస:128-21
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:128-23
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అకకకరగడడర � �
ఇసటట ననస:128-23-410
వయససస:38
లస: పప
3823 SAA0341719
పపరర: కరకసత కలమమర� బబ డపరటట�

93-34/788

భరస : కక షస ర
ఇసటట ననస:128-22
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జయపరల�
ఇసటట ననస:128-23
వయససస:52
లస: ససస స
3820 LFX2367019
పపరర: శకధరగకడ�డర జకకకరగడ�డర

3812 LFX1566272
పపరర: పపరరషస తస మ రరవప మధదర

3810 LFX1564327
పపరర: పదణమవత మదదర

భరస : పపరరషస తస మ రరవప
ఇసటట ననస:128-20
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-20
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరరకణరరవప � �
ఇసటట ననస:128-21
వయససస:34
లస: పప
3817 AP151030429192
పపరర: మమరరమమ బబ డపరటట�

93-37/442

భరస : రరమకకషర జలలగబ
ఇసటట ననస:128-17-792
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:128-20
వయససస:60
లస: ససస స
3814 LFX2377067
పపరర: కనకరరజ � యమమరరస �

3809 SAA0371013
పపరర: లకడమ తరరపతమమ జలలగబ

3834 SAA0341859
పపరర: హనసమయఖ గబసటట�

93-34/807

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:128-26
వయససస:41
లస: పప
93-34/809

3837 SAA0776684
పపరర: సరసబయఖ గబసటట

93-34/810

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:128-27
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: వరమమ బబ డపరటట�
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93-34/811

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:128-28
వయససస:67
లస: ససస స
3841 SAA0336206
పపరర: జజఖత గడర స

93-34/814

93-34/818

93-34/821

93-34/824

93-34/827

93-34/831

93-34/834

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:128-39
వయససస:40
లస: పప

3851 SAA0343004
పపరర: మసరసన రరవప ననలటటరర�

3854 SAA0335927
పపరర: పడశరసత కటబట�

3857 SAA0921404
పపరర: కమలమమ బబ డ పరటటట

3860 SAA0921420
పపరర: ఛ టటట బబ డ పరటటట

93-34/837

3863 SAA0335885
పపరర: దదన కలమమరర బబ డపరటట

93-34/825

3866 AP151030429699
పపరర: జజఖత బబ డపరటట�
భరస : చనరరయపప�
ఇసటట ననస:128-40
వయససస:41
లస: ససస స

3846 AP151030429381
పపరర: చనన అదదబ మమ తషరకర

93-34/820

3849 LFX2374064
పపరర: వనజ ననలటటరర

93-34/823

3852 SAA0342980
పపరర: రరజలల ననలటటరర�

93-34/826

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-31
వయససస:47
లస: పప
93-34/828

3855 SAA1060086
పపరర: నవన కటబట

93-34/829

తసడడ:డ సస భబ రర వప కటబట
ఇసటట ననస:128-32
వయససస:22
లస: పప
93-34/832

3858 SAA0342899
పపరర: ఆనసద రరవప� బబ డపరటట�

93-34/833

తసడడ:డ రరయపప�
ఇసటట ననస:128-37
వయససస:30
లస: పప
93-34/835

3861 AP151030429509
పపరర: ఆరగగఖమమ బబ డపరటట�

93-34/836

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-38
వయససస:64
లస: ససస స
93-34/838

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:128-39
వయససస:35
లస: ససస స
93-34/840

93-34/816

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:128-31
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరల రరజ బబ డ పరటటట
ఇసటట ననస:128-38
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:128-38
వయససస:31
లస: పప
3865 SAA0342915
పపరర: బబబబ బబ డపరటట�

93-34/822

భరస : రరయపప బబ డ పరటటట
ఇసటట ననస:128-37
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-37
వయససస:53
లస: పప
3862 SAA0342881
పపరర: పరలరరజ బబ డపరటట

3848 SAA0611301
పపరర: ననలటటరర ధరణణ

3843 SAA0342972
పపరర: పసచచయఖ గడర స

భరస : పరనయఖ
ఇసటట ననస:128-30
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-32
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆ నస ద బబబబ బబ డ పరటటట
ఇసటట ననస:128-37
వయససస:27
లస: ససస స
3859 SAA0342873
పపరర: రరయపప� బబ డపరటట�

93-34/819

తసడడ:డ కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:128-31
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-31
వయససస:67
లస: పప
3856 SAA0921412
పపరర: వజయ బబ డ పరటటట

3845 SAA0335968
పపరర: మమరరమమ నణమమ�

93-34/813

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-29
వయససస:47
లస: పప

భరస : పపలమరరరవ
ఇసటట ననస:128-31
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-31
వయససస:34
లస: పప
3853 SAA0342998
పపరర: కకపరరరవప ననలటటరర�

93-34/815

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:128-30
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : మమరరమమ�
ఇసటట ననస:128-30
వయససస:31
లస: పప
3850 LFX2377935
పపరర: పపలమరరరవప � ననలటటరర �

3842 SAA0921461
పపరర: ససరగష గడబస

3840 SAA0921479
పపరర: ససజజత గడబస

తసడడ:డ పసచచయఖ గడబస
ఇసటట ననస:128-29
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ గడబస
ఇసటట ననస:128-29
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మరరయమమ
ఇసటట ననస:128-30
వయససస:25
లస: ససస స
3847 SAA0081828
పపరర: బబబబ� నణమమ�

93-34/812

తసడడ:డ చసతయఖ�
ఇసటట ననస:128-28
వయససస:72
లస: పప

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:128-29
వయససస:34
లస: ససస స
3844 SAA0611285
పపరర: నణమమ జజఖత

3839 SAA0341941
పపరర: ఆసజననయబలల బబ డపరటట�

3864 AP151030429174
పపరర: మరరయమమ బబ డపరటట�

93-34/839

భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:128-39
వయససస:67
లస: ససస స
93-34/841

3867 SAA0342907
పపరర: చనరరయపప బబ డపరటట�

93-34/842

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:128-40
వయససస:43
లస: పప
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93-34/843

భరస : రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:128-41
వయససస:37
లస: ససస స
3871 SAA0335919
పపరర: మలర శశరర� బబ డపరటట�

93-34/846

93-34/850

93-34/853

93-34/856

93-30/523

93-34/861

93-34/864

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:128-57
వయససస:43
లస: ససస స

3881 AP151030429481
పపరర: అసకయమమ బబ డపరటట

3884 SAA1060128
పపరర: భబరత బబరద గబసట

3887 LFX1562727
పపరర: చననమమమయ చసతణబతస న

3890 SAA0921206
పపరర: పపషప లత బబ డపరటట

93-34/867

3893 SAA0078634
పపరర: కకటటశశరరరవప� బబ డపరటట�

93-34/857

3896 SAA0776155
పపరర: మహ లకడమ గగగబల
భరస : గగపరల రరజ
ఇసటట ననస:128/57
వయససస:50
లస: ససస స

3876 SAA0335737
పపరర: భబగఖస� వనమబల�

93-34/852

3879 SAA0343038
పపరర: అచచయఖ� వనమబల�

93-34/855

3882 LFX2379063
పపరర: కనకరరజ బబ డపరటట�

93-34/858

తసడడ:డ దచవదణనస�
ఇసటట ననస:128-45
వయససస:42
లస: పప
93-34/859

3885 SAA0335976
పపరర: ససబబబయమమ బబరదగబసట

93-34/860

భరస : జనణరర న రరవప
ఇసటట ననస:128-47
వయససస:38
లస: ససస స
93-34/862

3888 SAA1033190
పపరర: పపషప రరజ చసత

93-34/863

తసడడ:డ ససధణకర రరవప చసత
ఇసటట ననస:128-48
వయససస:22
లస: పప
93-34/865

3891 AP151030429523
పపరర: మరరయమమ బబ డపరటట

93-34/866

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-49
వయససస:42
లస: ససస స
93-34/868

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:128-49
వయససస:33
లస: పప
93-33/125

93-34/848

తసడడ:డ ససజవ రరవప�
ఇసటట ననస:128-44
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరకవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-49
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరకవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:128-49
వయససస:24
లస: పప
3895 SAA0777112
పపరర: పదమ తణదదబబ యన

93-34/854

భరస : ససధణకరరరవప
ఇసటట ననస:128-48
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబరకయఖ
ఇసటట ననస:128-48
వయససస:40
లస: పప
3892 SAA0921198
పపరర: వసశ బబ డపరటట

3878 SAA0343012
పపరర: పపరరయఖ� తతరరకర�

3873 LFX2378982
పపరర: వరరలబబబబ � బబ డపరటట �

భరస : అచచయఖ�
ఇసటట ననస:128-44
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జనణరబ న రరవ బబరద గబసట
ఇసటట ననస:128-47
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప� �
ఇసటట ననస:128-47
వయససస:45
లస: పప
3889 LFX1560903
పపరర: ససధణకరరరవప చసతబతస న

93-34/851

భరస : దచవదణనస
ఇసటట ననస:128-45
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఉపప
ఇసటట ననస:128-45-1
వయససస:27
లస: పప
3886 LFX1562719
పపరర: జనణరరనరరవప � బబరదగబసట�

3875 AP151030429614
పపరర: యయససదయమమ బబ డపరటట�

93-34/845

తసడడ:డ అబడహస� �
ఇసటట ననస:128-42
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సససదరర రరవప�
ఇసటట ననస:128-44
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:128-45
వయససస:34
లస: ససస స
3883 SAA0856403
పపరర: అనసత మమరరస రరజ ఉపప

93-34/847

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:128-43
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆచచయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:128-44
వయససస:28
లస: పప
3880 LFX2374239
పపరర: ససజజత బబ డపరటట

3872 AP151030429404
పపరర: పడకరష కలమమరర బబ డపరటట�

3870 LFX2379071
పపరర: ఆనసద బబబబ� బబ డపరటట �

తసడడ:డ రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:128-41
వయససస:35
లస: పప

భరస : అబడహమబ�
ఇసటట ననస:128-42
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:128-43
వయససస:30
లస: ససస స
3877 SAA1060243
పపరర: ససజవ రరవ వనమబల

93-34/844

భరస : రతస యఖ�
ఇసటట ననస:128-41
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వరరల బబబబ�
ఇసటట ననస:128-42
వయససస:30
లస: ససస స
3874 SAA0335901
పపరర: రతన పడభబవత� బబ డపరటట�

3869 AP151030429296
పపరర: శశరమమ బబ డపరటట�

3894 AP151030423826
పపరర: కకటయఖ సరదదననన

93-30/524

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:128-57
వయససస:70
లస: పప
93-33/126

3897 SAA0776130
పపరర: నణగరరరనన గగగబల

93-33/127

తసడడ:డ గగపరల రరజ
ఇసటట ననస:128/57
వయససస:30
లస: పప
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3898 SAA0776148
పపరర: వనసకటటష గగగబల
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93-33/128

తసడడ:డ గగపరల రరజ
ఇసటట ననస:128/57
వయససస:32
లస: పప
3901 SAA0128660
పపరర: ఏడడకకసడలల కగసరన

93-33/131

93-31/52

93-30/525

93-31/872

93-30/528

93-30/529

93-30/532

తసడడ:డ కకషర మమరరస పపరస
ఇసటట ననస:128-66
వయససస:45
లస: పప

3911 SAA0726812
పపరర: రమణ పపల

3914 SAA0777054
పపరర: ససబడహమణఖస పపల

3917 LFX1562172
పపరర: రమమదచవ � కమతస�

3920 LFX2367118
పపరర: పపనణనరరవప కమతస�

93-33/136

3923 SAA0334615
పపరర: కకటటశశరమమ జలలర పలర �

93-33/133

3926 SAA1200195
పపరర: హరర పపరస
తసడడ:డ కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:128-66
వయససస:45
లస: పప

3906 SAA0129031
పపరర: శకనవరస రగడడర � చలకల�

93-33/132

3909 SAA0347476
పపరర: శశశలజ� కమతస�

93-31/54

3912 LFX1561976
పపరర: లకడమ� కమతస�

93-30/527

భరస : శకనస � �
ఇసటట ననస:128-63
వయససస:35
లస: ససస స
93-33/134

3915 SAA1284678
పపరర: పసడయసకర కమటస

93-40/851

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128-63
వయససస:18
లస: ససస స
93-30/530

3918 LFX2371391
పపరర: అసజమమ కమతస�

93-30/531

భరస : మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:128-64
వయససస:60
లస: ససస స
93-30/533

3921 SAA0129189
పపరర: ససబబడమణఖస� పపల�

93-33/135

తసడడ:డ వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:128-65
వయససస:45
లస: పప
93-33/137

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:128-66
వయససస:52
లస: ససస స
93-33/139

93-31/51

భరస : బబజ బబబబ�
ఇసటట ననస:128-62
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:128-64
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప � �
ఇసటట ననస:128-66
వయససస:33
లస: ససస స
3925 SAA1197995
పపరర: హరర పపరస

93-30/526

భరస : రరమమరరవప � �
ఇసటట ననస:128-64
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచమమ�
ఇసటట ననస:128-64
వయససస:41
లస: పప
3922 LFX1564541
పపరర: నణరరయణమమ నననపననన

3908 SAA0936031
పపరర: శక కరసత బబ సత

3903 LFX2371250
పపరర: శవకలమమరర � చలకల�

తసడడ:డ పపనణన రగడర డ�
ఇసటట ననస:128/59
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:128-63
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపనణనరరవప
ఇసటట ననస:128-64
వయససస:24
లస: ససస స
3919 AP151030423451
పపరర: రరమమరరవప కమతస�

93-31/53

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:128-62
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ � �
ఇసటట ననస:128-63
వయససస:37
లస: పప
3916 SAA1005785
పపరర: రరపరదచవ కమతస

3905 SAA0331843
పపరర: పపనణనరగడడర� చలకల�

93-33/130

భరస : పపనణనరగడడర � �
ఇసటట ననస:128-59
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల బబ సత
ఇసటట ననస:128-61
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబజ బబబబ కమటస
ఇసటట ననస:128-62
వయససస:18
లస: ససస స
3913 LFX1563139
పపరర: శకనస� కమతస�

93-31/50

తసడడ:డ గరలరగడ�డర
ఇసటట ననస:128-59
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకకరసత బబ సత
ఇసటట ననస:128-61
వయససస:29
లస: ససస స
3910 SAA1335553
పపరర: హరర పసడయ కమటస

3902 SAA0628644
పపరర: చలకల నణగ లకడమ

3900 SAA0776114
పపరర: గగపరల రరజ గగగబల

తసడడ:డ అడచఇఆ
ఇసటట ననస:128/57
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవర రగడడర
ఇసటట ననస:128-59
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనణన రగడర డ
ఇసటట ననస:128-59
వయససస:31
లస: పప
3907 SAA0937732
పపరర: మలలర శశరర బబ సత

93-33/129

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:128-57
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ యమనణదద
ఇసటట ననస:128/58
వయససస:46
లస: పప
3904 SAA0626986
పపరర: చలకల శవర రగడర డ

3899 SAA0777088
పపరర: నరసససహ రరవప తణదదబబ యన

3924 SAA0332486
పపరర: అపరపరరవప� జలలర పలర �

93-33/138

తసడడ:డ నణరయఖ�
ఇసటట ననస:128-66
వయససస:50
లస: పప
93-33/140

3927 SAA1200534
పపరర: రమదచవ పపరస

93-33/141

భరస : హరర పపరస
ఇసటట ననస:128-66
వయససస:31
లస: ససస స
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3928 SAA0432740
పపరర: భబగఖలకడమ జలబ
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93-30/534

భరస : శకనవరస చణరర
ఇసటట ననస:128-67
వయససస:37
లస: ససస స
3931 AP151030426019
పపరర: ససబబమమ డబమబరర�

93-30/537

93-31/56

93-30/539

93-30/542

93-30/545

93-30/548

93-30/551

భరస : నణరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-76
వయససస:65
లస: ససస స

3941 SAA0676460
పపరర: తయఖగమర వదణఖసరగర రగడర డ

3944 SAA0772062
పపరర: చకకస వనసకట శక లలఖ

3947 SAA0334342
పపరర: పరవన ససగస�

3950 AP151030423524
పపరర: తరరపతరగడడర ససగస�

93-33/143

3953 SAA0347096
పపరర: పడబవథద� యలవరరస�

93-30/543

3956 LFX1562784
పపరర: శకనవరసస� యలవరరస�
తసడడ:డ నరసససహరరవప � �
ఇసటట ననస:128-76
వయససస:34
లస: పప

3936 SAA0347492
పపరర: అననపపరర కససరల

93-31/57

3939 SAA0676288
పపరర: సరశత తయఖగమర

93-30/541

3942 AP151030423099
పపరర: శకనవరస రగడడర� తయఖగమర�

93-30/544

తసడడ:డ శశషసరగడ�డర
ఇసటట ననస:128-72
వయససస:52
లస: పప
93-30/546

3945 AP151030426634
పపరర: సరళళదదవ చకకస�

93-30/547

భరస : పపరరచసదణడరరవప�
ఇసటట ననస:128-73
వయససస:42
లస: ససస స
93-30/549

3948 LFX2371102
పపరర: కనకదసరర ససగస�

93-30/550

భరస : తరరపతరగడ�డర
ఇసటట ననస:128-74
వయససస:52
లస: ససస స
93-30/552

3951 AP151030423408
పపరర: ఓబబలరగడడర ససగస�

93-30/553

తసడడ:డ పపరరషస తమరగడడర�
ఇసటట ననస:128-74
వయససస:67
లస: పప
93-30/554

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-76
వయససస:39
లస: ససస స
93-30/556

93-31/55

భరస : పపరసధర వదణఖ సరగర రగడర డ
ఇసటట ననస:128-72
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తమరగడడర�
ఇసటట ననస:128-74
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ భబనస తచజ�
ఇసటట ననస:128/74
వయససస:29
లస: పప
3955 AP151030426424
పపరర: గబణసససదరర యలవరరస�

93-30/540

తసడడ:డ ఓబబలరగడడర�
ఇసటట ననస:128-74
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఓబబల రగడడర�
ఇసటట ననస:128-74
వయససస:64
లస: ససస స
3952 SAA0128454
పపరర: తరరపత రగడడర � ససగమ�

3938 AP151030423181
పపరర: చసదడశశఖరరగడడర తయఖగమర�

3933 SAA0843004
పపరర: కకపపపల వనసకట నరసమమ

తసడడ:డ రరమకకకషర
ఇసటట ననస:128-69
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:128-73
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశయఖ�
ఇసటట ననస:128-73
వయససస:72
లస: పప
3949 AP151030426677
పపరర: హనసమమయమమ ససగస�

93-33/142

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:128-72
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:128-73
వయససస:25
లస: ససస స
3946 AP151030423171
పపరర: అపరపరరవప చకకస�

3935 SAA0361345
పపరర: దసరరర రరవప� డబమబరర�

93-30/536

భరస : సరగశదయ కలమమర
ఇసటట ననస:128-68
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషసరగడ�డర
ఇసటట ననస:128-71
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరగడడర
ఇసటట ననస:128-72
వయససస:48
లస: ససస స
3943 SAA0771965
పపరర: చకకస సరయ సససదస

93-30/538

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-68
వయససస:30
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరగడ�డర
ఇసటట ననస:128-71
వయససస:42
లస: ససస స
3940 AP151030426122
పపరర: శవ కలమమరర తయఖగమర

3932 SAA0432500
పపరర: వరరసజననయబలల డబమబరర

3930 AP151030423461
పపరర: శసకరరచణరర జలర �

తసడడ:డ పరరశతమమ�
ఇసటట ననస:128-67
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-68
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-68
వయససస:50
లస: పప
3937 SAA0334292
పపరర: శకదచవ తయఖగమర�

93-30/535

భరస : శసకరరచణరర�
ఇసటట ననస:128-67
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:128-68
వయససస:72
లస: ససస స
3934 SAA0773417
పపరర: కకపపపల సరగశదయ కలమమర

3929 AP151030426196
పపరర: రరఘవమమ జలబ �

3954 AP151030426680
పపరర: ససగరతలకడమ యలవరరస�

93-30/555

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-76
వయససస:41
లస: ససస స
93-30/557

3957 SAA0345322
పపరర: శవనణగగశశరరరవప యలవరరస�

93-30/558

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:128-76
వయససస:42
లస: పప
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3958 AP151030423244
పపరర: నరసససహరరవప యలమరరస�

93-30/559

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:128-76
వయససస:68
లస: పప
3961 SAA1032473
పపరర: అపరప రరవప కసదసల

93-30/562

తసడడ:డ శసకర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:128-77
వయససస:34
లస: పప
3964 SAA0777005
పపరర: కకటటశశర రరవప సస దబల

93-33/145

93-30/567

93-30/563

3965 SAA0937773
పపరర: శరరష వరససససటట

3968 SAA0331918
పపరర: దసరరరపడసరద వరససససటట

93-30/570

3971 SAA1040120
పపరర: రరజకలమమర యకకకటటల

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-81
వయససస:54
లస: ససస స

3974 LFX1563071
పపరర: కకటటశశరరరవప� ఓబబలపపరస�

తసడడ:డ కకషరమమరరస � �
ఇసటట ననస:128-82
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:128-82
వయససస:46
లస: పప
3982 SAA0732850
పపరర: జయ లకడమ బడచ

భరస : బబల కకషరరరగడడర చచరగడడర
ఇసటట ననస:128-83
వయససస:46
లస: ససస స

3980 AP151030423478
పపరర: కకషరమమరరస యరకసశశటట �

93-33/147

93-30/581

3983 SAA0732876
పపరర: నణగమలలర శశరర లకకకసశశటట

3966 AP151030426435
పపరర: నణగమమ చసతకరయల�

3969 SAA1040112
పపరర: బబలజజఖతసత యకకకటటల

93-30/571

3972 AP151030423085
పపరర: వనసకటటశశరరర యకకకటటల�

93-30/566

93-30/569

93-30/572

తసడడ:డ కలమమరసరశమ�
ఇసటట ననస:128-80
వయససస:60
లస: పప
93-30/574

3975 SAA0771791
పపరర: ఓబబల పపరస రరజఖ లకడమ

93-30/575

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-81L
వయససస:36
లస: ససస స
93-30/577

3978 SAA0919284
పపరర: శవ ససబడహమణఖస బడచ

93-30/578

తసడడ:డ రరమ కకషర పడసరద బడచ
ఇసటట ననస:128-82
వయససస:40
లస: పప
93-30/580

3981 SAA0732868
పపరర: చగడచశశరర యరకసశశటట

93-33/146

భరస : శసకర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128/82
వయససస:33
లస: ససస స
93-33/148

3984 SAA0732884
పపరర: శసకర రరవప యరకసశశటట

భరస : తషలసస రమణ బబబబ లకకకమమరటటట
ఇసటట ననస:128/82
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర మమరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128/82
వయససస:40
లస: పప

3986 SAA0919268
పపరర: భబరర వ రగడడర చచరగడడర

3987 SAA0776965
పపరర: బబల కకషర రగడడర చచరరడడ

తసడడ:డ బబలకకషర రగడడర చచరగడడర
ఇసటట ననస:128-83
వయససస:27
లస: పప

93-33/144

భరస : రరజకలమమర యకకకటటల
ఇసటట ననస:128-80
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:128-82
వయససస:77
లస: పప

భరస : ససవర ససబడహమణఖస బడచ
ఇసటట ననస:128/82
వయససస:43
లస: ససస స
3985 SAA0919219
పపరర: హహమమవత చచరగడడర

93-30/568

తసడడ:డ కకషరమమరరస � �
ఇసటట ననస:128-82
వయససస:40
లస: పప
93-30/579

3963 SAA0776973
పపరర: వజయ కలమమరర సస దబల

భరస : లకడమనణరరయణ�
ఇసటట ననస:128-79
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � �
ఇసటట ననస:128-81
వయససస:36
లస: పప

93-30/576 3977 LFX1562495
3976 LFX2367241
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప� యరకసశశటట �
పపరర: శవశసకరరరవప� యరకసశశటట �

3979 AP151030423112
పపరర: ఆసజననయబలల యరకసశశటట �

93-30/564

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర యకకకటటల
ఇసటట ననస:128-80
వయససస:33
లస: పప
93-30/573

93-30/561

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:128-78
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వరససససటట
ఇసటట ననస:128-79
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-80
వయససస:36
లస: ససస స
3973 AP151030426305
పపరర: చనన ఓబబలమపపరస

3962 AP151030426556
పపరర: నణరరయణమమ కసదసల�

3960 SAA0347187
పపరర: ససబబబయమమ కసదసల�

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:128-77
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : దసరరరపడసరద వరససససటట
ఇసటట ననస:128-79
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వరససససటట
ఇసటట ననస:128-79
వయససస:31
లస: పప
3970 AP151030426135
పపరర: ఆరగగఖమమ ఎకకకటటల

93-30/560

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-78
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:128-78
వయససస:38
లస: పప
3967 SAA0937781
పపరర: మణణవరసస వరససససటట

3959 SAA1032481
పపరర: వ ఆర ససనతణ కలమమరర
కసదసల
భరస : అపరపరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:128-77
వయససస:35
లస: ససస స

93-30/582

93-33/149

93-33/150

తసడడ:డ బబలకకటట రగడర డ
ఇసటట ననస:128/83
వయససస:62
లస: పప
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3988 SAA0919672
పపరర: లకడమ దసరర వపపపటటరర

93-30/583

భరస : రరమ రగడడర వపపపటటరర
ఇసటట ననస:128-84
వయససస:29
లస: ససస స
3991 AP151030423609
పపరర: పడసరదరగడడర ఉపపపటటరర�

93-30/586

93-30/589

93-30/592

3995 SAA0347153
పపరర: ఆదదలకడమ పరరమశశటట �

3998 SAA0919615
పపరర: భబసకర రగడడర గబవశల

93-33/151

4001 SAA0418913
పపరర: రరమకకషర� గగళళ�

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పడమత
ఇసటట ననస:128/87
వయససస:38
లస: పప
93-30/599

93-30/601

భరస : కకషస ర
ఇసటట ననస:128-91
వయససస:35
లస: ససస స

4010 SAA0920562
పపరర: మమరరస కనననబబ యన

93-33/155

4013 AP151030423167
పపరర: చనమబతణఖలరరవప దణదద�

93-33/152

4016 SAA0390443
పపరర: ససజజన� దణదద�
భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-92
వయససస:33
లస: ససస స

3996 SAA0919599
పపరర: వనసకట లకడమ గబవశల

93-30/591

3999 SAA0432484
పపరర: మసగరపత పరరసమశశటట

93-30/594

4002 SAA1079508
పపరర: మమనమమమ పడమత

93-30/595

భరస : వర వనసకటటసశర రరవప పడమత
ఇసటట ననస:128/87
వయససస:34
లస: ససస స
93-30/597

4005 SAA0732744
పపరర: అశశక కలమమర తతట

93-30/598

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:128-88
వయససస:26
లస: పప
93-30/600

4008 SAA1148303
పపరర: గగపస రరజ దణదద

93-31/58

తసడడ:డ చనన సరసబయఖ దణదద
ఇసటట ననస:128-89
వయససస:25
లస: పప
93-33/153

4011 SAA0347252
పపరర: రరఘవమమ దణదద�

93-33/154

భరస : చనసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-90
వయససస:48
లస: ససస స
93-33/156

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-90
వయససస:62
లస: పప
93-33/158

93-30/588

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:128-85
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బడమయఖ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:128-90
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:128-90
వయససస:48
లస: పప
4015 SAA0467290
పపరర: వనసకటరమణ దణదద

93-30/593

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:128-88
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చనన మబతణఖలయఖ
ఇసటట ననస:128-90
వయససస:26
లస: పప
4012 SAA0793860
పపరర: నణగరరరనన నలక
ర రర

4007 SAA0331900
పపరర: శకనవరసరరవప యమడడపలర �

3993 LFX1566850
పపరర: పదమజ� యసడడపలర �

భరస : భబసకరరగడడర గబవశల
ఇసటట ననస:128-85
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128-88
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128-88
వయససస:26
లస: పప
4009 SAA0632182
పపరర: దణదద నణగగశశరరరవప

93-30/590

తసడడ:డ బబలలడడ�
ఇసటట ననస:128/85
వయససస:42
లస: పప

93-30/596 4004 SAA0771759
4003 SAA1079516
పపరర: వర వనసకటటసశర రరవప పడమత
పపరర: తతట మమలత

93-30/585

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:128-85
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమరగడర డ గబవశల
ఇసటట ననస:128-85
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ�
ఇసటట ననస:128/85
వయససస:32
లస: పప

4006 SAA0676080
పపరర: రరసపడసరద తతట

93-30/587

భరస : మసగరవత�
ఇసటట ననస:128-85
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రగడడర గబవశల
ఇసటట ననస:128-85
వయససస:39
లస: పప
4000 SAA0740572
పపరర: అనల కలమమర� పరరమశశటట �

3992 SAA0919409
పపరర: లలకపరవరన గబవశల

3990 LFX1561224
పపరర: రరమ రగడర డ వపపపటటరర

తసడడ:డ వర పడసరద రగడర డ వపపపటటరర
ఇసటట ననస:128-84
వయససస:36
లస: పప

భరస : అశశక కలమమర రగడడర గబవశల
ఇసటట ననస:128-85
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మనమధ రగడర డ గబవశల
ఇసటట ననస:128-85
వయససస:36
లస: ససస స
3997 SAA0919425
పపరర: అశశక కలమమర రగడర డ గబవశల

93-30/584

భరస : వర పడసరద రగడర డ వపపపటటరర
ఇసటట ననస:128-84
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనరశరగడ�డర
ఇసటట ననస:128-84
వయససస:62
లస: పప
3994 SAA0919458
పపరర: మధస రరమ గబవశల

3989 AP151030426425
పపరర: రరధ వపపపటటరర

4014 SAA0986564
పపరర: తరరమల దచవ మమడణ

93-33/157

భరస : ససవర నణగగశశరరరవప మమడణ
ఇసటట ననస:128-91
వయససస:26
లస: ససస స
93-33/159

4017 SAA0361634
పపరర: ససబబబరరవప� దణదద�

93-33/160

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-92
వయససస:37
లస: పప
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93-33/161

భరస : హనసమసతరరవప పరరమశశటట
ఇసటట ననస:128-93
వయససస:32
లస: ససస స
4021 LFX1564368
పపరర: హనసమసతరరవప� పరరమశశటట �

93-33/164

93-33/167

93-33/170

93-33/173

93-33/176

93-33/179

93-30/602

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-100
వయససస:44
లస: పప

4031 SAA0920646
పపరర: శరఖమల అలమరస

4034 SAA0129635
పపరర: రరజశశకర� ఆలర స�

4037 AP151030426695
పపరర: ససతమమ పపరస�

4040 SAA0517813
పపరర: తచజససశన బయఖవరపప

93-33/184

4043 AP151030426021
పపరర: వరలకడమ అలర స�

93-33/174

4046 AP151030423546
పపరర: నణగగశశరరరవప అలర స�
తసడడ:డ మసరసనణడవప�
ఇసటట ననస:128-100
వయససస:67
లస: పప

4026 SAA0341248
పపరర: మహనరరవప మదణబల�

93-33/169

4029 SAA0347609
పపరర: ససతమమ� పస రరమళ�

93-33/172

4032 AP151030426142
పపరర: శశషమమ అలర స�

93-33/175

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:128-97
వయససస:46
లస: ససస స
93-33/177

4035 AP151030423423
పపరర: శకనవరసరరవప అలర స�

93-33/178

తసడడ:డ మసరసనణడవప�
ఇసటట ననస:128-97
వయససస:47
లస: పప
93-33/180

4038 SAA0341818
పపరర: గసగమమ� బడడరల�

93-33/181

భరస : బబలకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-99
వయససస:43
లస: ససస స
93-33/182

4041 SAA0347591
పపరర: సరసబబడజఖస� ఆలమ�

93-33/183

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:128-100
వయససస:32
లస: ససస స
93-33/185

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-100
వయససస:62
లస: ససస స
93-33/187

93-33/166

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-96
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:128-100
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనణబగగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:128-100
వయససస:34
లస: ససస స
4045 AP151030423426
పపరర: వనణబ గగపరలరరవప అలర స�

93-33/171

భరస : కకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:128-98
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రవసదడబబబబ
ఇసటట ననస:128-100
వయససస:55
లస: ససస స
4042 SAA0389916
పపరర: భబవననశశరర� అలర స�

4028 AP151030426325
పపరర: కలమమరర కకటటట�

4023 AP151030426363
పపరర: పరరశత మదణబల�

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:128-94
వయససస:60
లస: పప

తలర : వనసకట శశషమమమ�
ఇసటట ననస:128-97
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప అలర స
ఇసటట ననస:128-97
వయససస:68
లస: పప
4039 SAA0552562
పపరర: మరరయ రగజమమ గగవసదస

93-33/168

భరస : శకనవరసరరవప అలమరస
ఇసటట ననస:128-97
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : వనసకటటసశరరర అలర స
ఇసటట ననస:128-97
వయససస:60
లస: ససస స
4036 SAA0920604
పపరర: వనసకటటసశరరర అలర స

4025 LFX2367100
పపరర: కకషర� మదణబల�

93-33/163

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:128-94
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-96
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-96
వయససస:38
లస: పప
4033 SAA0920596
పపరర: సరగజన దచవ అలర స

93-33/165

తసడడ:డ మహనరరవప � �
ఇసటట ననస:128-94
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బకయఖ�
ఇసటట ననస:128-95
వయససస:40
లస: పప
4030 SAA0129346
పపరర: శకనస� పస రరమల�

4022 AP151030423146
పపరర: చలపతరరవప పరరమశశటట �

4020 AP151030426460
పపరర: ససబడమనననశశరర పరరమశశటట �

భరస : చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:128-93
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ భసవయఖ�
ఇసటట ననస:128-93
వయససస:70
లస: పప

భరస : పస తషరరజ � �
ఇసటట ననస:128-94
వయససస:50
లస: ససస స
4027 AP151030423251
పపరర: పస తషరరజ మమడణ�

93-33/162

భరస : రఘబ కలమమర�
ఇసటట ననస:128-93
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప � �
ఇసటట ననస:128-93
వయససస:34
లస: పప
4024 LFX2371094
పపరర: శవమమ� మమడ �

4019 SAA0368035
పపరర: ఆషరజజఖత� ఉలర �

4044 SAA0129643
పపరర: శకనవరస రరవప� ఆలమ�

93-33/186

తసడడ:డ గసగయఖ�
ఇసటట ననస:128/100
వయససస:33
లస: పప
93-33/188

4047 SAA0939191
పపరర: నణగతచజ దణసరర

93-33/189

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ దణసరర
ఇసటట ననస:128-101
వయససస:24
లస: ససస స
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4048 AP151030426473
పపరర: సతఖవత దణసరర�

93-33/190

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-101
వయససస:41
లస: ససస స
4051 SAA0405696
పపరర: జయలకడమ� పరశరస�

93-33/193

93-33/196

93-33/199

93-33/202

93-33/205

93-38/92

93-38/95

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ భటర సకక
ఇసటట ననస:128-112
వయససస:39
లస: పప

4061 SAA0920455
పపరర: తచజగసశరరరగడడర తషమమమ

4064 SAA0920471
పపరర: వనసకటససవ రగడడర తషమమ

4067 SAA0802893
పపరర: పరపటర ససనతణ

4070 SAA0802869
పపరర: పరపటర శకధర

93-33/207

4073 SAA0939175
పపరర: అనససరఖ ఆవపల

93-33/203

4076 SAA0843772
పపరర: మహన రఘబనణథ బబబబ
మమచరర
తసడడ:డ వనణబగగపరలసరశమ మమచరర
ఇసటట ననస:128-112
వయససస:49
లస: పప

4056 SAA0646299
పపరర: పరరసరసమ ససపసడయ

93-33/198

93-33/201
4059 SAA0939134
పపరర: రఘబ రరమమ చణరరఖలల పరరశరస

4062 AP151030423514
పపరర: పస తషరరజజరగడడర తషమమమ�

93-33/204

తసడడ:డ యమనణదదరగడడర�
ఇసటట ననస:128-104
వయససస:74
లస: పప
93-33/206

4065 SAA0802844
పపరర: పరపటర మరరయమమ

93-38/91

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:128-108
వయససస:30
లస: ససస స
93-38/93

4068 SAA0802927
పపరర: మగరల చరర బడహమయఖ

93-38/94

తసడడ:డ చనన పస తషరరజ
ఇసటట ననస:128-108
వయససస:32
లస: పప
93-38/96

4071 SAA1466929
పపరర: పకథదశ దసబబ

93-36/1177

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రగడడర దసబబ
ఇసటట ననస:128-109
వయససస:21
లస: పప
93-33/208

భరస : లకడమ నణరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:128-110
వయససస:46
లస: ససస స
93-33/209

93-33/195

తసడడ:డ వ యస శకనవరసర చణరరఖలల పరరశరస
ఇసటట ననస:128-103
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజరరన
ఇసటట ననస:128-108
వయససస:38
లస: పప

భరస : పరమబలల చకకస
ఇసటట ననస:128-110
వయససస:29
లస: ససస స
4075 SAA1009332
పపరర: నణగ బబబబ భటర సకక

93-33/200

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:128-108
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరన
ఇసటట ననస:128-108
వయససస:33
లస: పప
4072 SAA0779373
పపరర: శరరష చకకస

4058 AP151030426045
పపరర: లకడమ కరసస�

4053 SAA1025767
పపరర: కకషర కకరరత పరరసరరమ

తసడడ:డ శకనవరసరచణరరఖలల
ఇసటట ననస:128-103
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తష రరజ రగడర డ తషమమమ
ఇసటట ననస:128-105
వయససస:48
లస: పప

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:128-108
వయససస:33
లస: ససస స
4069 SAA0802810
పపరర: పరపటర మహహష

93-33/197

తసడడ:డ వనసకట ససవర రగడర డ తషమమమ
ఇసటట ననస:128-104
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకట ససవర రగడర డ తషమమమ
ఇసటట ననస:128-105
వయససస:45
లస: ససస స
4066 SAA0802950
పపరర: మగరల చరర ఉదయలకడమ

4055 SAA0779001
పపరర: శకనవరస రరవప ఉసగబటటరర

93-33/192

తసడడ:డ రవ కలమమర పరరసరరమ
ఇసటట ననస:128-102
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకరరమ రగడడర�
ఇసటట ననస:128-103
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసరసభరగడడర�
ఇసటట ననస:128-103
వయససస:54
లస: పప
4063 SAA0920463
పపరర: పదణమవత తషమమమ

93-33/194

తసడడ:డ నణగ భమషణస
ఇసటట ననస:128-102
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననసకటశశషశకనవరస�
ఇసటట ననస:128-103
వయససస:43
లస: ససస స
4060 AP151030423500
పపరర: శకరరమరగడడర కరసస�

4052 AP151030426299
పపరర: అననపపరర మమ తయఖగమర�

4050 SAA0129924
పపరర: బబలకకటయఖ� బదసబలమ�

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-101
వయససస:53
లస: పప

భరస : నణగరరగడడర�
ఇసటట ననస:128-102
వయససస:72
లస: ససస స

తలర : పరరశరస పరరరసరరధద ఆచణరరఖలల
ఇసటట ననస:128-102
వయససస:50
లస: పప
4057 AP151030426562
పపరర: దచవమమ పరరశస�

93-33/191

తసడడ:డ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:128-101
వయససస:47
లస: పప

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:128-102
వయససస:40
లస: ససస స
4054 SAA0561316
పపరర: పరరశరస రవ కలమమర

4049 SAA0332734
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దణసరర�

4074 SAA1232966
పపరర: శకనవరస రరవప అలర స

93-36/1046

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:128/110
వయససస:19
లస: పప
93-33/210

4077 LFX1565456
పపరర: ససనదమమ� అలమరడడ�

93-33/211

భరస : కకసడలరరవప� �
ఇసటట ననస:128-113
వయససస:54
లస: ససస స
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4078 AP151030429294
పపరర: అననపపరర అలర డడ�

93-33/212

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:128-113
వయససస:67
లస: ససస స
4081 AP151030429316
పపరర: బబపమమ అలర డడ�

93-34/870

93-33/215

93-33/218

93-34/873

93-34/875

93-33/220

93-34/880

భరస : ఈశశరయఖ�
ఇసటట ననస:128-118
వయససస:72
లస: ససస స

4091 SAA0342501
పపరర: శసకరయఖ� అనసతబబ డర �

4094 LFX2374221
పపరర: వనసకరయమమ� దణసరర�

4097 SAA0775074
పపరర: అరచన సససకగ

4100 SAA0775090
పపరర: నణగరరజ సససకగ

93-33/221

4103 SAA0346635
పపరర: పదమ పరలపరటట

93-34/874

4106 SAA0332924
పపరర: నణగబబబబ� పరలపరటట�
తసడడ:డ ఈశశరయఖ�
ఇసటట ననస:128-118
వయససస:34
లస: పప

4086 SAA0396689
పపరర: సరమమమ జఖస� గరరర పరటట�

93-33/217

4089 SAA0775058
పపరర: ఆదదలకడమ ససరరశశటట

93-34/872

4092 SAA1233006
పపరర: భసకరరరవప ససరరశశటట

93-34/991

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరరశశటట
ఇసటట ననస:128-115
వయససస:58
లస: పప
93-34/876

4095 SAA0921552
పపరర: రరమమసజననయబలల దణసరర

93-34/877

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దణసరర
ఇసటట ననస:128-116
వయససస:40
లస: పప
93-34/878

4098 SAA0775082
పపరర: శశశతణ సససకగ

93-34/879

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:128-117
వయససస:33
లస: ససస స
93-34/881

4101 SAA0425322
పపరర: చనన బడహమస� సససకగ�

93-34/882

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:128-117
వయససస:56
లస: పప
93-33/222

భరస : నణగబబబబ
ఇసటట ననస:128-118
వయససస:32
లస: ససస స
93-33/224

93-33/214

భరస : ఉపపసదడ
ఇసటట ననస:128-115
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:128-117
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:128-118
వయససస:24
లస: ససస స
4105 AP151030429676
పపరర: అనససరఖ పరలపరటట�

93-33/219

భరస : నణగరరజ
ఇసటట ననస:128-117
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బడహమస�
ఇసటట ననస:128-117
వయససస:33
లస: పప
4102 SAA0890963
పపరర: ససవర నణగ మణణ పరలపరటట

4088 SAA0341321
పపరర: భబగఖరరజ ఆర�

4083 SAA0610162
పపరర: పడసనన లకడమ ఆరగ

భరస : వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-115
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:128-116
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బడహమస�
ఇసటట ననస:128-117
వయససస:35
లస: పప
4099 SAA0425199
పపరర: హనసమయఖ� సససకగ�

93-33/216

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:128-115
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమమసజననయబలల దణసరర
ఇసటట ననస:128-116
వయససస:34
లస: ససస స
4096 SAA0128819
పపరర: నణగరరజ� ససమమక�

4085 AP151030429579
పపరర: శవపరరశత ససరరశశటట

93-34/869

భరస : భబగఖ రరజ
ఇసటట ననస:128-115
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరస�
ఇసటట ననస:128-115
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-115
వయససస:33
లస: పప
4093 SAA0921545
పపరర: ఉమమమహహశవరర దణసరర

93-34/871

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:128-115
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నడడపస బబషర ఆవపల
ఇసటట ననస:128-115
వయససస:26
లస: పప
4090 LFX2378230
పపరర: ఉదయ � ససరరశశటట �

4082 SAA0425215
పపరర: సతఖనణరరయణ అలర డడ�

4080 LFX2374072
పపరర: రమమదచవ అలమరడడ�

భరస : నణగమలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:128-114
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-114
వయససస:66
లస: పప

భరస : కరరరసక�
ఇసటట ననస:128-115
వయససస:31
లస: ససస స
4087 SAA1039115
పపరర: నబసరబమ ఆవపల

93-33/213

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-113
వయససస:74
లస: పప

భరస : సతఖనణనరరయణ�
ఇసటట ననస:128-114
వయససస:57
లస: ససస స
4084 SAA0334946
పపరర: ససధణరరణణ ఆర�

4079 AP151030423083
పపరర: పపలమరరరవప అలర డడ�

4104 SAA0129379
పపరర: రరజఖలకడమ పరలపటట

93-33/223

భరస : సరసబ శవరరరవప
ఇసటట ననస:128-118
వయససస:42
లస: ససస స
93-33/225

4107 SAA0432286
పపరర: ససరగష అరరర ల

93-33/226

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:128-118
వయససస:37
లస: పప
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4108 SAA0130138
పపరర: వనసకరయమమ అననపపరగడర డ

93-34/883

భరస : కకటయమఖ
ఇసటట ననస:128-119
వయససస:53
లస: ససస స
4111 AP151030429009
పపరర: జయలకడమ యరకసశశటట �

93-34/886

93-34/889

93-34/892

93-34/895

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-122
వయససస:54
లస: ససస స
4126 SAA1343458
పపరర: లసగర రగడడర పలలర ల
తసడడ:డ చనన అసజ రగడడర పలలర ల
ఇసటట ననస:128-124
వయససస:20
లస: పప
4129 SAA0775256
పపరర: శవ అమమశశటట

93-34/899

తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:128-126వయససస:40
లస: పప

4121 SAA1410943
పపరర: రమమదచవ తషపరకలల

4124 SAA0557389
పపరర: లకడమ కతదస రమళళ

4127 SAA0775264
పపరర: సరమమమ జఖస అమమశశటట

4130 SAA1417872
పపరర: నరమద పలలర ల

93-37/444

4133 LFX2374098
పపరర: గగవరబన కకలగరన

93-34/1047

4136 SAA0345785
పపరర: పపరరచసదడరరవప కకలగరన
తసడడ:డ గగవసదస
ఇసటట ననస:128-126
వయససస:42
లస: పప

4119 SAA0345603
పపరర: శవరరమకకషర యరకసశశటట �

93-34/894

4122 SAA1267871
పపరర: చసదడ కరసత పససపపలలటట

93-36/1047

తసడడ:డ శశభన బబబబ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:19
లస: పప
93-33/228

4125 SAA0551226
పపరర: నణరరయణ కతదస రమళళ

93-34/896

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:128-123
వయససస:48
లస: పప
93-34/897

4128 SAA0775306
పపరర: నణరరయణమమ రరజజసరగడర డ

93-34/898

భరస : ససబబ రగడర డ
ఇసటట ననస:128-124
వయససస:33
లస: ససస స
93-34/1048

4131 AP151030438424
పపరర: లకడమ కసచరర

93-37/443

భరస : వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:128-124
వయససస:57
లస: ససస స
93-34/900

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:128-126
వయససస:36
లస: ససస స
93-34/902

93-34/891

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చనన అసజ రగడడర పలలర ల
ఇసటట ననస:128-124
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసచరర
ఇసటట ననస:128-124
వయససస:29
లస: పప
4135 SAA0570861
పపరర: శకనవరసరరవప కకలగరన

93-34/893

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:128-124
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:128-124
వయససస:32
లస: పప
4132 SAA0387852
పపరర: మసరసనరరవప కసచరర �

4118 SAA0775165
పపరర: ససరగష కలమమర యరకసశశటట

93-34/888

తసడడ:డ ఈసశరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:28
లస: పప

భరస : నణరరయణ
ఇసటట ననస:128-123
వయససస:45
లస: ససస స
93-33/922

4113 SAA0775231
పపరర: ససబబబయమమ యరకసశశటట

93-34/890 4116 SAA0775215
4115 SAA0775207
పపరర: ఈసశర పడసరద రరవప యరకసశశటట
పపరర: పపసడరరకరకడడ యరకసశశటట

భరస : నరగసదడ బబబబ తషపరకలల
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:22
లస: ససస స
93-33/227

93-34/885

భరస : ఈసశరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర రరవప
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:64
లస: పప
4123 SAA0780008
పపరర: వజయ రరయల

93-34/887

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:34
లస: పప
4120 SAA0775132
పపరర: యరకసశశటట శక హరరహర రరవప

4112 AP151030429008
పపరర: గర య తడ దచ వ పసస పప లల టట

4110 SAA0334979
పపరర: శకదచవ� యరకసశశటట �

భరస : శవరరమకకషర�
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శశభన బబబబ పససపప లల టట
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శక హరర రరవప
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:58
లస: ససస స
4117 SAA0551077
పపరర: వరగసదడ బబబబ యరకసశశటట

93-34/884

భరస : ససరగష కలమమర
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:128-121
వయససస:42
లస: ససస స
4114 SAA0775157
పపరర: వనసకలలమమ యరకసశశటట

4109 SAA0775116
పపరర: యరకస ససటట లకడమ తషలసస

4134 AP151030429045
పపరర: శవ కకలగన

93-34/901

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:128-126
వయససస:60
లస: ససస స
93-34/903

4137 SAA0570838
పపరర: గగవసదస కకలగరన

93-34/904

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:128-126
వయససస:62
లస: పప
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పపరర: నణగజజఖత కకలగరన
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93-40/872

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:128-126
వయససస:18
లస: ససస స
4141 LFX1560887
పపరర: శకనవరసరరవప మబనగపరటట

93-34/907

93-34/910

93-34/913

93-34/915

93-34/918

93-34/921

93-35/1048

93-34/925

భరస : శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-134
వయససస:60
లస: ససస స
4165 SAA0940784
పపరర: మమధసరర యరకసశశటట
తసడడ:డ ఆసజననయబలల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:26
లస: ససస స

93-37/445

4151 SAA0334995
పపరర: వనసకటలకడమ నసదదగస�

4154 LFX1562024
పపరర: రవకలమమర నసదదగస

4157 SAA0335000
పపరర: ఆదదమమ ఆలమరడడ

4160 SAA1278621
పపరర: అల లషకర కలదస
బ స

93-34/916

4146 SAA1013028
పపరర: యరకసశశటట నణగ సరయ

4149 SAA0362228
పపరర: చసదడశశఖర� మసడడ�

93-34/919

4155 SAA0340513
పపరర: గరరరశసకర రరవప నసదదగస

93-34/917

93-34/920

తసడడ:డ ససబబబ రరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:128-131
వయససస:59
లస: పప
93-34/922

4158 SAA0340554
పపరర: కకటటశశరరరవప అలర డడ

93-34/923

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-133
వయససస:62
లస: పప
93-38/1101

4161 SAA0130153
పపరర: గరయతడ అలర డడ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:128-134
వయససస:33
లస: ససస స

4163 LFX2377786
పపరర: రవకలమమర� అలమరడడ �

4164 SAA0347757
పపరర: శకనస అలర డడ�

తసడడ:డ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:26
లస: ససస స

93-33/229

4152 AP151030429568
పపరర: లలతణసబ నసదదగస�

తసడడ:డ అబమ
బ లజబబర అల లషకర కలదస
బ స
ఇసటట ననస:128-133
వయససస:32
లస: పప

4166 SAA0610329
పపరర: యమరకస సపటట పసడయసకర

93-34/912

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-131
వయససస:77
లస: ససస స

93-34/926

తసడడ:డ శకరరమబలల � �
ఇసటట ననస:128-134
వయససస:38
లస: పప
93-34/928

93-34/909

తసడడ:డ చటటటబబబబ�
ఇసటట ననస:128-131
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128-133
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:128-133
వయససస:31
లస: ససస స
4162 AP151030429727
పపరర: శవమమ అలర డడ�

4148 SAA0551390
పపరర: లకడమ మలర శశటట

4143 SAA0392845
పపరర: సరసశత� యరకసశశటట �

తలర : శవ లల
ఇసటట ననస:128-129
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గరరరశసకర
ఇసటట ననస:128-131
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:128-133
వయససస:36
లస: ససస స
4159 SAA0130112
పపరర: రరధణ కరరటట

93-34/911

భరస : గరరరశసకర�
ఇసటట ననస:128-131
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరర శసకర
ఇసటట ననస:128-131
వయససస:33
లస: పప
4156 SAA0130146
పపరర: హహహమమవత అలర డడ

4145 AP151030429111
పపరర: ససవరలల యరకసశశటట

93-34/906

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:128-129
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససరగష కలమమర
ఇసటట ననస:128-130
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర నసదదగస
ఇసటట ననస:128-131
వయససస:35
లస: ససస స
4153 SAA0342212
పపరర: ససరగష నసదదగస

93-34/908

భరస : వనసకటటసశరరర లలట యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-129
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసలయఖ లలటట�
ఇసటట ననస:128-129
వయససస:34
లస: పప
4150 SAA1005835
పపరర: యమమన నసదదగస

4142 LFX1561984
పపరర: చనవనసకటటశశరరర మబనగపరటట

4140 LFX1561968
పపరర: పరరశతమమ మబనగపరటట

భరస : చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-127
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చనససబబయఖ
ఇసటట ననస:128-127
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:128-129
వయససస:54
లస: ససస స
4147 SAA0425298
పపరర: శవ శసకర� యరకసశశటట �

93-34/905

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరమబబదస
ఇసటట ననస:128-127
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-127
వయససస:37
లస: పప
4144 AP151030429678
పపరర: వమల మరరఖల�

4139 SAA0920695
పపరర: అసజల రరమబబదస

93-34/924

93-34/927

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:128-134
వయససస:41
లస: పప
93-34/929

4167 SAA0843905
పపరర: పడవణ యయరకసశశటట

93-34/930

భరస : ససరగష యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:38
లస: ససస స
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పపరర: పడవణ యయరకసశశటట
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93-34/931

భరస : ససరగష బబబబ
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:37
లస: ససస స
4171 AP151030429528
పపరర: కనకదసరర యరకసశశటట

93-34/934

93-34/937

93-34/940

93-34/943

93-34/945

93-34/948

93-37/447

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:128-141
వయససస:42
లస: పప

4181 SAA0340562
పపరర: లకడమనణరరయణ అలర డడ

4184 SAA0340596
పపరర: పడసరద అలర డడ

4187 SAA0345868
పపరర: రమమష బబబబ� యరకసశశటట �

4190 SAA0805541
పపరర: ససరగష కలమమర అలర డడ

93-37/450

4193 SAA1033679
పపరర: యశవసత కలమమర అలర డడ

93-34/944

4196 SAA0343897
పపరర: శశషయఖ అలర డడ�
తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-141
వయససస:67
లస: పప

4176 SAA0425223
పపరర: రరజగష యరకసశశటట

93-34/939

4179 LFX1560366
పపరర: లకడమకరకసత అలమరడడ

93-34/942

4182 SAA1279926
పపరర: గజలకడమ గరయతడ బరరదసకకటబ

93-37/948

భరస : శకనవరస రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:128-136
వయససస:35
లస: ససస స
93-34/946

4185 SAA0342360
పపరర: చనవనసకయఖ అలర డడ

93-34/947

తసడడ:డ పసదబబబబయ
ఇసటట ననస:128-137
వయససస:62
లస: పప
93-34/949

4188 SAA0941584
పపరర: మమధవ అలమరడడ

93-37/446

భరస : ససరగష కలమమర అలమరడడ
ఇసటట ననస:128-140
వయససస:32
లస: ససస స
93-37/448

4191 LFX1566579
పపరర: శకదచవ� అలర డడ�

93-37/449

భరస : ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:128-141
వయససస:39
లస: ససస స
93-37/451

తలర : పడమల అలర డడ
ఇసటట ననస:128-141
వయససస:24
లస: పప
93-37/453

93-34/936

భరస : లకడమనణరరయణ
ఇసటట ననస:128-136
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అలర డడ
ఇసటట ననస:128-140
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:128-141
వయససస:42
లస: ససస స
4195 LFX2378933
పపరర: ససబబబరరవప అలర డడ�

93-34/941

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:128-138
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అలర డడ
ఇసటట ననస:128-140
వయససస:26
లస: పప
4192 AP151030438421
పపరర: పడమల అలర డడ�

4178 SAA0775355
పపరర: సతఖనణరరయణ యయరకసశశటట

4173 AP151030429570
పపరర: హనసమమయమమ యరకసశశటట

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకయఖ
ఇసటట ననస:128-137
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమమష బబబబ� �
ఇసటట ననస:128-138
వయససస:35
లస: ససస స
4189 SAA0805566
పపరర: ఈశశర సరయ అలర డడ

93-34/938

తసడడ:డ నణగగశశరరవప
ఇసటట ననస:128-136
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:128-137
వయససస:32
లస: ససస స
4186 LFX1561786
పపరర: మమధవ� యరకసశశటట �

4175 LFX2377406
పపరర: మహన కలమమర � యరకసశశటట �

93-34/933

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:128-136
వయససస:35
లస: పప
4183 SAA0531616
పపరర: శవ లకడమ అలర డడ

93-34/935

తసడడ:డ సతఖనణనరరయణ� �
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనణనరరయణ
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:38
లస: పప
4180 LFX1564475
పపరర: వనసకటటశశరరరవప � అలర డడ �

4172 AP151030429343
పపరర: పపషపవత వరనరరశ

4170 LFX1564590
పపరర: లలమవత యరకసశశటట

భరస : ఆసజననయలల
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:28
లస: పప
4177 LFX1561232
పపరర: ససరగష యరకసశశటట

93-34/932

భరస : సతఖనణనరరయణ�
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:128-135
వయససస:56
లస: ససస స
4174 SAA0610311
పపరర: యరకస సపటట సపటట వజయ కకషర

4169 AP151030429412
పపరర: శరరద యరకసశశటట �

4194 SAA0619221
పపరర: సరయ మణణకసఠ అలర డడ

93-37/452

తలర : పడమలమ అలర డడ
ఇసటట ననస:128-141
వయససస:26
లస: పప
93-37/454

4197 SAA0371492
పపరర: లకడమ� అడపర�

93-37/455

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:128-143
వయససస:33
లస: ససస స
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4198 AP151030438600
పపరర: శవ జలలర పలర

93-37/456

భరస : అపరపరరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:128-143
వయససస:52
లస: ససస స
4201 SAA0343772
పపరర: అపరపరరవప జలలర పలర

93-37/459

93-36/97

93-37/462

93-37/465

93-34/950

93-34/952

93-34/976

భరస : మబతస యఖ�
ఇసటట ననస:128,-2-126
వయససస:52
లస: ససస స

4211 AP151030438439
పపరర: జయలకడమ కకమమ

4214 SAA0557538
పపరర: అసజల తరరమలపపరపప

4217 SAA0844184
పపరర: వనసకట రతనస పసదబ ద

4220 SAA0433201
పపరర: వనసకరయమమ గబసటట

93-30/772

4223 SAA0772021
పపరర: పపరర చసదడ రరవప చకకస

93-37/466

4226 AP151030429036
పపరర: సరమమమ జఖస చకకస�
భరస : చసతయఖ�
ఇసటట ననస:128,-2-130
వయససస:47
లస: ససస స

4206 AP151030438339
పపరర: వనసకటసతఖవత కకమమ

93-37/461

4209 LFX2378040
పపరర: మసరసనరరవప కకమమ

93-37/464

4212 SAA0346197
పపరర: చసదడశశఖర కకమమమ

93-37/467

తసడడ:డ శవరరమయఖ కకమమమ
ఇసటట ననస:128-147
వయససస:41
లస: పప
93-33/230

4215 SAA0921941
పపరర: వజజడమమ తషరక

93-34/951

భరస : ఫణణసదడ తషరక
ఇసటట ననస:128-2267
వయససస:24
లస: ససస స
93-33/231

4218 LFX1561026
పపరర: ఏససబబబబ� ననలపరటట �

93-34/979

తసడడ:డ ఆదణస� �
ఇసటట ననస:128_2-119
వయససస:34
లస: పప
93-34/977

4221 SAA0335497
పపరర: అననమమరర గబసటట�

93-34/978

భరస : శశషగరరర�
ఇసటట ననస:128_26
వయససస:40
లస: ససస స
93-30/773

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:128_73
వయససస:51
లస: పప
93-34/966

93-36/96

తసడడ:డ చసదడయఖ� కకమమ
ఇసటట ననస:128-146
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:128_26
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:128_73
వయససస:67
లస: ససస స
4225 SAA0385237
పపరర: శరసతమమ దదమమమ�

93-37/463

భరస : హనసమసతష రరవప
ఇసటట ననస:128-15717
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ అననపపరగడడర,
ఇసటట ననస:128_15_837
వయససస:51
లస: ససస స
4222 SAA0334359
పపరర: ఛణయమమ చకకస�

4208 SAA0532655
పపరర: చసదడకలమమర కకమమ

4203 SAA0078949
పపరర: ససరగష బబబబ� గరరరశశటట �

భరస : మసరసన రరవప కకమమ
ఇసటట ననస:128-146
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:128-528
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:128-6330
వయససస:34
లస: ససస స
4219 SAA1060284
పపరర: బబజనమమ అననపప రగడర డ,

93-37/460

భరస : శవరరమయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:128-147
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కలమమర�
ఇసటట ననస:128-259
వయససస:33
లస: ససస స
4216 SAA0554162
పపరర: హవలమ తషరకర

4205 AP151030438587
పపరర: వనసకటనరసమమ పపల�

93-37/458

తసడడ:డ శవ రరమకకకషర�
ఇసటట ననస:128-144
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప కకమమ
ఇసటట ననస:128-146
వయససస:27
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర కకమమమ
ఇసటట ననస:128-147
వయససస:36
లస: ససస స
4213 SAA0335224
పపరర: మలర క� నణమతతటట�

93-36/95

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:128-145
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:128-146
వయససస:70
లస: ససస స
4210 SAA0805582
పపరర: వరరసజన కకమమమ

4202 LFX2396158
పపరర: నణగగశశరమమ గరరరససటట �

4200 SAA0343780
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జలలర పలర

తసడడ:డ అపరపరరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:128-143
వయససస:35
లస: పప

భరస : శవరరమకకషర�
ఇసటట ననస:128-144
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:128-144
వయససస:60
లస: పప
4207 SAA0371617
పపరర: పపననమమ� మరరక�

93-37/457

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:128-143
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:128-143
వయససస:57
లస: పప
4204 AP151030435049
పపరర: శవరరమకకషర గరరరశశటట �

4199 AP151030438420
పపరర: వరమమ అలర డడ�

4224 SAA0532457
పపరర: కకటటశశరరరవప తణడడగరరర

93-34/965

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:128,-2-76
వయససస:52
లస: పప
93-34/967

4227 LFX2377893
పపరర: దచవసహయస� బబ డపరటట �

93-34/968

తసడడ:డ సతణఖనసదస� �
ఇసటట ననస:128,-3-236
వయససస:34
లస: పప
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93-34/969

తసడడ:డ వనసకటటశ
ఇసటట ననస:128,-3-238
వయససస:61
లస: పప
4231 AP151030429440
పపరర: ససభబగఖమమ కకడడరగకక

93-34/972

93-30/605

93-30/608

93-31/61

93-31/64

4238 SAA0920224
పపరర: శరరష తణళళ

4241 AP151030426241
పపరర: వనసకరయమమ తణళళ�

4244 SAA0842634
పపరర: ఆలమ శవ

93-31/67

4247 SAA0726861
పపరర: ఝమనస రరణణ వటటటకకటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-1-5/1
వయససస:28
లస: పప
93-33/237

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర చలకల
ఇసటట ననస:129-1-9
వయససస:26
లస: ససస స

4253 SAA0379230
పపరర: సరమమమ జఖస� కడడయస�

93-31/62

4256 SAA0347393
పపరర: నణగగసదడస� పళళళ�
భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-1-18
వయససస:29
లస: ససస స

4236 AP151030423572
పపరర: పపననయఖ ఉపపప�

93-30/607

4239 SAA1059757
పపరర: రమఖ తణళర

93-31/60

4242 SAA0842816
పపరర: పససడదస పడణత

93-31/63

భరస : వర పడసరద
ఇసటట ననస:129-1-5
వయససస:44
లస: ససస స
93-31/65

4245 SAA0561431
పపరర: వరపడసరద పస

93-31/66

తసడడ:డ చటటటయఖ
ఇసటట ననస:129-1-5
వయససస:46
లస: పప
93-33/232

4248 SAA0775967
పపరర: వరరరఘవమమ వటటటకకటట

93-33/233

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-1-5/1
వయససస:50
లస: ససస స
93-33/235

4251 SAA0775892
పపరర: ససధ కకషర వనణణ షసకనస

93-33/236

భరస : ససధణకర బబబబ
ఇసటట ననస:129-1-5/2
వయససస:27
లస: ససస స
93-36/98

భరస : కరసతణరరవప�
ఇసటట ననస:129-1-7
వయససస:37
లస: ససస స
93-30/609

93-30/604

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తణళర
ఇసటట ననస:129-1-5
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:129-1-5/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-1-5/2
వయససస:33
లస: పప
4255 SAA0711291
పపరర: తడవనణణ చలకల

93-31/59

భరస : నణగ రరజ
ఇసటట ననస:129-1-5/1
వయససస:30
లస: ససస స

93-33/234 4250 SAA0726879
4249 SAA0775843
పపరర: ఉమమమహహశశర రరవప వటటటకకటట
పపరర: నణగరరజ వటటటకకటట

4233 LFX1561992
పపరర: పదమ� ఉపపప�

తసడడ:డ ససతయఖ�
ఇసటట ననస:129-1-2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:129-1-5
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవపలల�
ఇసటట ననస:129-1-5
వయససస:46
లస: పప

4252 SAA0775934
పపరర: ససధణకర బబబబ షసకనస

93-30/606

భరస : వనసకటటశశరరలల�
ఇసటట ననస:129-1-5
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:129-1-5
వయససస:67
లస: ససస స
4246 AP151030423756
పపరర: వనసకటటశశరరర తణళళ�

4235 AP151030426052
పపరర: అచచమమ ఉపపపల�

93-34/971

భరస : పపననయఖ� �
ఇసటట ననస:129-1-2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తణళళ
ఇసటట ననస:129-1-5
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:129-1-5
వయససస:38
లస: ససస స
4243 SAA0292599
పపరర: పపరమమ దణదద�

93-30/603

భరస : ససతయఖ�
ఇసటట ననస:129-1-2
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతయఖ�
ఇసటట ననస:129-1-2
వయససస:52
లస: పప
4240 SAA0774761
పపరర: అల రరధ

4232 SAA0347526
పపరర: శవ శరసత� మసడలననన�

4230 SAA0341198
పపరర: రవకలమమర లమలమదద�

తసడడ:డ ససరయఖ�
ఇసటట ననస:128,-4-297
వయససస:47
లస: పప

భరస : నణగరరజ�
ఇసటట ననస:129-1-2
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:129-1-2
వయససస:47
లస: ససస స
4237 AP151030423030
పపరర: శవయఖ ఉపపప�

93-34/970

తసడడ:డ యమకకబబ
ఇసటట ననస:128,-3-261
వయససస:54
లస: పప

భరస : కనకరసబరస
ఇసటట ననస:128,-5-317
వయససస:52
లస: ససస స
4234 SAA0334268
పపరర: కకమమరర ఉపపల�

4229 SAA0775868
పపరర: పడసరదస కరఖససపటట

4254 SAA0376202
పపరర: కరసతణరరవప� కడడయస�

93-36/99

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:129-1-7
వయససస:43
లస: పప
93-31/68

4257 SAA0347401
పపరర: కరసలఖ పలమర

93-31/69

భరస : పళళ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-1-18
వయససస:33
లస: ససస స
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93-31/70

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-1-18
వయససస:52
లస: ససస స
4261 SAA0432955
పపరర: భమలకడమ మమదణసస

93-33/238

93-33/241

93-33/244

93-31/73

93-31/76

93-31/80

93-31/81

భరస : శశఖర�
ఇసటట ననస:129-2-25
వయససస:42
లస: ససస స

4271 SAA0331496
పపరర: శకనసవరసరరవప పససడణఖలమ�

4274 SAA0331504
పపరర: రరమమసజననయబలల రరయ�

4277 SAA0776015
పపరర: రరణణ రరయ

4280 SAA0842725
పపరర: తతట వజయలకడమ

93-31/84

4283 SAA0774662
పపరర: మదసబల కకటటశశరమమ

93-31/74

4286 AP151030423693
పపరర: శశఖర రరయ�
తసడడ:డ ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-25
వయససస:47
లస: పప

4266 SAA0361162
పపరర: శవ నణగగశశర రరవప� చసకరక�

93-33/243

4269 SAA0919730
పపరర: రరజశశఖర పససడణఖల

93-30/611

4272 SAA1032937
పపరర: అనసరరధ పపషరపల

93-31/75

భరస : రరమ కకషర పపషరపల
ఇసటట ననస:129-2-23
వయససస:30
లస: ససస స
93-31/78

4275 SAA1032945
పపరర: రరమకకషర పపషరపల

93-31/79

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ పపషరపల
ఇసటట ననస:129-2-23
వయససస:36
లస: పప
93-31/777

4278 SAA0776064
పపరర: ఫరతమమ షపక

93-33/245

భరస : అబబబలమ రహహమమన
ఇసటట ననస:129-2-23
వయససస:26
లస: ససస స
93-31/82

4281 AP151030426467
పపరర: కలమఖణణ రరయ�

93-31/83

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-2-24
వయససస:47
లస: ససస స
93-31/85

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:129-2-24
వయససస:64
లస: ససస స
93-31/88

93-33/240

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససడణఖల
ఇసటట ననస:129-1-22
వయససస:29
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-2-24
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-24
వయససస:57
లస: ససస స
4285 AP151030426610
పపరర: వరరరఘవమమ రరయ�

93-30/610

భరస : శక రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:129-2-23
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నణసచణరయఖ� �
ఇసటట ననస:129-2-24
వయససస:40
లస: ససస స
4282 SAA0332981
పపరర: లకడమ జసపరనససబబమమ�

4268 SAA0919748
పపరర: సడవసత పససడణఖల

4263 SAA0128504
పపరర: రరమకకషర� కససలమ�

తసడడ:డ నణగగసదడస�
ఇసటట ననస:129-1-21
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-23
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-23
వయససస:57
లస: పప
4279 LFX2371359
పపరర: ససబబమమ� జసపన �

93-33/242

తసడడ:డ నరసససహ�
ఇసటట ననస:129-1-22
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-23
వయససస:52
లస: ససస స
4276 AP151030423758
పపరర: శకనవరసరరవప రరయ�

4265 SAA0361154
పపరర: శకనవరస రరవప� చసకరక�

93-31/72

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:129-1-18
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససడణఖల
ఇసటట ననస:129-1-22
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:129-1-22
వయససస:48
లస: ససస స
4273 AP151030426537
పపరర: రసగరయమమ రరయ�

93-33/239

తసడడ:డ నణగగసదడస�
ఇసటట ననస:129-1-21
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:129-1-21
వయససస:56
లస: పప
4270 AP151030426359
పపరర: భమలకడమ పససడణఖల�

4262 SAA0570226
పపరర: గగపస పలమర

4260 AP151030423215
పపరర: కకటటశశరరరవప పలర �

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-1-18
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-1-18
వయససస:28
లస: పప

భరస : నణగగసదడస�
ఇసటట ననస:129-1-21
వయససస:51
లస: ససస స
4267 SAA0361147
పపరర: నణగగసదడస� చసకరక�

93-31/71

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-1-18
వయససస:27
లస: పప

భరస : యయససబబబబ
ఇసటట ననస:129-1-18
వయససస:29
లస: ససస స
4264 SAA0391045
పపరర: లలత� చసకరక�

4259 SAA0632455
పపరర: పలమర గగపస

4284 SAA0432534
పపరర: నణసచణరయఖ జసపరన

93-31/87

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:129-2-24
వయససస:40
లస: పప
93-31/89

4287 AP151030426280
పపరర: మమధవ రరయ�

93-31/90

భరస : నణనయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-26
వయససస:42
లస: ససస స
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93-31/91

తలర : సరసబబడజఖస
ఇసటట ననస:129-2-26
వయససస:44
లస: పప
4291 AP151030423057
పపరర: సరసబశవరరవప రరయ�

93-31/94

93-31/805

93-31/904

93-31/97

93-31/98

93-33/248

93-33/251

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-36
వయససస:47
లస: ససస స

4301 SAA0128181
పపరర: ససరగశ� బసడణర�

4304 LFX1561430
పపరర: పడసరద� తణళళ�

4307 SAA0128579
పపరర: ససబబబరరవప� ఇవపరర�

4310 SAA1200567
పపరర: నణగవరసస జలలర పలర

93-31/102

4313 SAA0128199
పపరర: అశశకకలమమర� కరసచణరరర�

93-33/246

4316 SAA1059799
పపరర: గగపయఖ కరసరన
తసడడ:డ ససబబబరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:129-2-36
వయససస:27
లస: పప

4296 SAA1457993
పపరర: ససధణ రరణణ కకట

93-31/880

4299 SAA0347310
పపరర: జయమమ జజనల

93-31/96

4302 SAA0129429
పపరర: శకనవరసరరవప� జజలమ�

93-33/247

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-31
వయససస:50
లస: పప
93-31/99

4305 AP151030426558
పపరర: సరమమమ జఖస కమతస�

93-31/100

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-34
వయససస:67
లస: ససస స
93-33/249

4308 SAA0128355
పపరర: శకనవరసరరవప ఈవపరర

93-33/250

తసడడ:డ వనసకట నణరరయణ
ఇసటట ననస:129-2-34
వయససస:43
లస: పప
93-33/252

4311 LFX1560341
పపరర: పరరశత � అమరగశ �

93-31/101

భరస : గణణష � �
ఇసటట ననస:129-2-35
వయససస:36
లస: ససస స
93-33/253

తసడడ:డ కకషరకలమమర�
ఇసటట ననస:129-2-35
వయససస:30
లస: పప
93-31/103

93-30/613

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:129-2-31
వయససస:49
లస: ససస స

భసధసవప: గరకసడ మదర
ఇసటట ననస:129-2-34
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-35
వయససస:41
లస: పప
4315 AP151030426056
పపరర: వనసకటటశశరమమ కగసరన�

93-31/95

తసడడ:డ వనసకట నణరరయణ�
ఇసటట ననస:129-2-34
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-34
వయససస:69
లస: పప
4312 AP151030423218
పపరర: గణణష అమరగశ�

4298 LFX2371110
పపరర: బబలమమ బసడర � �

4293 AP151030423241
పపరర: ససబబబరరవప జలర �

భరస : వర పడసరద రగడడర కకట
ఇసటట ననస:129-2-30
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ � �
ఇసటట ననస:129-2-32
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-2-34
వయససస:29
లస: పప
4309 SAA0128322
పపరర: వనసకట నణరరయణ� ఇవపరర�

93-31/879

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-31
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:129-2-32
వయససస:62
లస: ససస స
4306 SAA0129692
పపరర: కకషర కమతస

4295 SAA1457951
పపరర: వర పడసరద రగడడర కకట

93-31/93

తసడడ:డ శసకరరచణరర�
ఇసటట ననస:129-2-28
వయససస:44
లస: పప

భరస : హనసమయఖ� �
ఇసటట ననస:129-2-31
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-31
వయససస:47
లస: పప
4303 AP151030426176
పపరర: రరజఖస తణళర�

93-30/612

తసడడ:డ పపద రరమ రగడడర కకట
ఇసటట ననస:129-2-30
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద రగడడర కకట
ఇసటట ననస:129-2-30
వయససస:19
లస: పప
4300 AP151030423772
పపరర: హనసమయఖ బసడర �

4292 AP151030426057
పపరర: లకడమ జలబ �

4290 AP151030426512
పపరర: సరమమమ జఖస రరయ�

భరస : ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-27
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-28
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప జలక
ర
ఇసటట ననస:129-2-28
వయససస:19
లస: పప
4297 SAA1457860
పపరర: తచజగశశర రగడడర కకట

93-31/92

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-27
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమమ జఖస�
ఇసటట ననస:129-2-27
వయససస:40
లస: పప
4294 SAA1301431
పపరర: గణణశశర చరర జలక
ర

4289 SAA0292623
పపరర: శకదచవ� రరయ�

4314 SAA0128769
పపరర: అవనణష� కరసచణరర �

93-33/254

తసడడ:డ కకషరకలమమర�
ఇసటట ననస:129-2-35
వయససస:34
లస: పప
93-31/104

4317 SAA0128223
పపరర: సరసబబ శవ రరవప కరసరన

93-31/105

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-2-36
వయససస:30
లస: పప
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4318 AP151030423280
పపరర: ససబబబరరవప కకసరన�

93-31/106

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-36
వయససస:52
లస: పప
4321 AP151030426557
పపరర: రమణ అమరగశ�

93-31/109

93-31/112

93-31/115

93-33/257

93-31/117

93-31/120

93-42/865

తసడడ:డ కకసడలల వడదర పలర
ఇసటట ననస:129-2-49
వయససస:21
లస: పప

4331 SAA0843483
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ డ

4334 SAA0347344
పపరర: రరజఖలకడమ� జసపన�

4337 LFX1561646
పపరర: వరపడసరద� జసపరన�

4340 SAA0632430
పపరర: వడచపలర జజఖత

93-31/125

4343 SAA0632414
పపరర: వడచపలర వజయ బబబబ

93-33/258

4346 SAA0332999
పపరర: దసరర కగసరన
భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:129-2-50
వయససస:36
లస: ససస స

4326 AP151030426096
పపరర: రరజఖలకడమ గసగరధర�

93-31/114

4329 SAA0775553
పపరర: జజఖత బబ డ

93-33/256

4332 SAA0347294
పపరర: పపషరపవత� బబలరసకకసడ�

93-31/116

భరస : కనకరరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-45
వయససస:36
లస: ససస స
93-31/118

4335 SAA0282459
పపరర: నణగమమ జసపరన�

93-31/119

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-46
వయససస:47
లస: ససస స
93-31/121

4338 SAA0347302
పపరర: పదమ� నలలర బబ యన�

93-31/122

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:129-2-47
వయససస:41
లస: ససస స
93-31/123

4341 SAA0347385
పపరర: నరసమమ� జసజ�

93-31/124

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:129-2-49
వయససస:36
లస: ససస స
93-31/126

తసడడ:డ కకననర నయమఖ
ఇసటట ననస:129-2-49
వయససస:30
లస: పప
93-46/678

93-31/111

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:129-2-44
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయ బబబబ
ఇసటట ననస:129-2-49
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వడచర పలర కకసడలల�
ఇసటట ననస:129-2-49
వయససస:43
లస: ససస స
4345 SAA1272335
పపరర: పడశరసత వడదర పలర

93-33/255

తసడడ:డ రసగరరరవప � �
ఇసటట ననస:129-2-46
వయససస:35
లస: పప

భరస : నణగయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:129-2-48
వయససస:33
లస: ససస స
4342 SAA0347351
పపరర: వనసకరయమమమ� వడదర �

4328 SAA0775785
పపరర: ధన లకడమ బబ డ

4323 AP151030426356
పపరర: ససనదమమ అమరగశ�

భరస : నణరరయణ�
ఇసటట ననస:129-2-40
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద�
ఇసటట ననస:129-2-46
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:129-2-46
వయససస:34
లస: పప
4339 SAA1272426
పపరర: శవ జజఖత బబ సత

93-31/113

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:129-2-44
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-45
వయససస:62
లస: ససస స
4336 SAA0432518
పపరర: శవయఖ జసపరన

4325 AP151030423351
పపరర: నణగగశశరరరవప ఇమమడద�

93-31/108

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:129-2-39
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:129-2-44
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజన ేచయబలల బబ డ
ఇసటట ననస:129-2-44
వయససస:27
లస: పప
4333 LFX2371375
పపరర: నణగగశశరమమ జసపరన�

93-31/110

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-39
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-44
వయససస:67
లస: ససస స
4330 SAA0775652
పపరర: రమమశ బబ డ

4322 LFX2371425
పపరర: నణగగశశరమమ ఇమమడడ�

4320 AP151030423823
పపరర: శవనణనరరయణ కగసన�

తసడడ:డ యమనణదద�
ఇసటట ననస:129-2-38
వయససస:47
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-39
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర�
ఇసటట ననస:129-2-39
వయససస:46
లస: పప
4327 AP151030426524
పపరర: పపననమమ తణడడబబ యన

93-31/107

భరస : శనణనరరయణ� �
ఇసటట ననస:129-2-38
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-39
వయససస:40
లస: ససస స
4324 AP151030423242
పపరర: శకనసవరసరరవప అమరగశ�

4319 LFX2371300
పపరర: రమమదచవ � కగశన�

4344 SAA0128520
పపరర: కకసడలల వడచపలర

93-33/259

తసడడ:డ లసగయమఖ
ఇసటట ననస:129-2-49
వయససస:51
లస: పప
93-31/127

4347 SAA0292607
పపరర: ససమలత� తతటససరర�

93-31/128

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-51
వయససస:33
లస: ససస స
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93-31/129

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-2-51
వయససస:68
లస: ససస స
4351 SAA0432948
పపరర: సరసబబడజఖస తతలలససరర

93-33/260

93-31/134

93-31/137

94-4/1425

93-31/140

93-31/143

93-33/262

4361 AP151030426554
పపరర: నణగగశశరమమ దసటట�

4364 LFX1560309
పపరర: ససగబణ కలమమరర � పప టట
ర రర �

93-31/148

93-31/138

తసడడ:డ పససడదస హనసమసత రరవప పససడదస
ఇసటట ననస:129-2-70
వయససస:19
లస: ససస స

4356 SAA0842899
పపరర: ననరరసస నణగ రరజ

93-31/136

4359 SAA1280080
పపరర: నరరస రగడడర దసటట

93-33/865

4362 SAA0347336
పపరర: ససతణరరవమమ� భమరగడడర�

93-31/141

4365 SAA0347328
పపరర: దసరరర� పప టట
ర రర�

93-31/142

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-60
వయససస:40
లస: ససస స

93-31/144 4368 LFX1564111
4367 SAA0938862
పపరర: వనసకట ససవర నణగరరజ ఇసటటరర
పపరర: శకనవరసరరవప � పప టట
ర రర�

4370 SAA0552422
పపరర: రమమదచవ చసతల

4373 AP151030426192
పపరర: మరరయమమ బళళళ�

4376 LFX2371367
పపరర: హనసమమయమమ పససడదస�
భరస : హనసమసతషరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-70
వయససస:47
లస: ససస స

93-31/139

భరస : సరసబరగడడర�
ఇసటట ననస:129-2-59
వయససస:68
లస: ససస స

93-31/145

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
��
ఇసటట ననస:129-2-60
వయససస:60
లస: పప
93-31/146

4371 SAA0347286
పపరర: నణగలకడమ� చసతల�

93-31/147

భరస : సససదరరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-62
వయససస:56
లస: ససస స
93-31/149

భరస : దచవదణసస�
ఇసటట ననస:129-2-68
వయససస:42
లస: ససస స
93-30/835

93-31/133

తసడడ:డ వనసకటరగడడర దసటట
ఇసటట ననస:129-2-58
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:129-2-62
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : జకకయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-67
వయససస:50
లస: ససస స
4375 SAA1229814
పపరర: పససడదస దదవఖ జజఖత పససడదస

93-33/261

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:129-2-60
వయససస:36
లస: పప

తలర : రమ దచవ చసతల
ఇసటట ననస:129-2-61
వయససస:21
లస: పప
4372 SAA0347278
పపరర: యయలశమమ� బళళ�

4358 SAA0129759
పపరర: సస మబబబబ� ననరరప�

4353 SAA0938847
పపరర: అసజల ననరరసస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-2-56
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:129-2-60
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:129-2-60
వయససస:34
లస: పప
4369 SAA1200021
పపరర: నణగ మలలర శశర రరవప చసతల

93-31/135

భరస : నరరరరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-2-59
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-2-59
వయససస:62
లస: పప
4366 LFX1560259
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� పప టట
ర రర�

4355 SAA0773599
పపరర: ననలలసస సస సబబబబ

93-31/131

భరస : నణగరరజ ననరరసస
ఇసటట ననస:129-2-56
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:129-2-56
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మబమ మహహశశర రగడర డ
ఇసటట ననస:129-2-58
వయససస:22
లస: పప
4363 AP151030423005
పపరర: నరరసరగడడర దసటట

93-31/132

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-2-56
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-56
వయససస:102 లస: పప
4360 NDX2854016
పపరర: ఫణణసదడ రగడడర కకటర

4352 SAA1148196
పపరర: శరరష ననరరసస

4350 SAA0432492
పపరర: శకనవరసరరవప తతలలససరర

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:129-2-51
వయససస:57
లస: పప

భరస : సస సబబబబ ననరరసస
ఇసటట ననస:129-2-56
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-2-56
వయససస:48
లస: ససస స
4357 AP151030423769
పపరర: వనసకటటశశరరర ననరరస�

93-31/130

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-51
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:129-2-51
వయససస:51
లస: ససస స
4354 SAA0773540
పపరర: ననరరసస ధనలకడమ

4349 SAA0331488
పపరర: శవయఖ� తతలలససరర�

4374 SAA0920109
పపరర: తచజ బబబబ బలర

93-31/150

తసడడ:డ దచవర దణసస బలర
ఇసటట ననస:129-2-68
వయససస:24
లస: పప
93-31/151

4377 SAA0856296
పపరర: చసదడస పససడదస

93-31/152

తసడడ:డ హనసమసత రరవప పససడదస
ఇసటట ననస:129-2-70
వయససస:26
లస: పప
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4378 SAA1490176
పపరర: హనసమసతరరవప పససడదస�

93-31/153

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-70
వయససస:52
లస: పప
4381 SAA0332973
పపరర: వజయ� పససడదస�

93-31/156

93-31/159

93-31/161

93-31/164

93-31/167

93-31/170

93-33/265

భరస : భమషణస� �
ఇసటట ననస:129-2-81
వయససస:43
లస: ససస స

4391 AP151030423093
పపరర: శకరరమబలల దమబమ రననస�

4394 LFX1561109
పపరర: కరరణణకరరరవప� నణగమరర�

4397 LFX2371284
పపరర: ఙఙఙనమమ బతష
స ల� �

4400 SAA1052737
పపరర: రమఖ మమరరగ

93-31/173

4403 LFX1566785
పపరర: వరమమ� శరనస�

93-31/165

4406 LFX2371276
పపరర: కకటటశశరమమ బబరదగబసట�
భరస : మబతస యఖ�
ఇసటట ననస:129-2-81
వయససస:62
లస: ససస స

4386 SAA0360735
పపరర: సరమయయలల బబ సత

93-33/264

4389 AP151030426519
పపరర: చదననమమ దమబమ�

93-31/163

4392 LFX1561265
పపరర: కమలకలమమరర � నణగమరర�

93-31/166

భరస : కరరణణకరరరవప � �
ఇసటట ననస:129-2-77
వయససస:42
లస: ససస స
93-31/168

4395 SAA1032820
పపరర: ఏసస
స న రరణణ యమరరర

93-31/169

భరస : నవన యమరరర
ఇసటట ననస:129-2-78
వయససస:27
లస: ససస స
93-31/171

4398 AP151030423046
పపరర: రవ బతష
స ల�

93-31/172

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-79
వయససస:41
లస: పప
93-33/266

4401 SAA1289966
పపరర: కకటటశశర రరవప శరనస

93-30/836

భసధసవప: ఏసస బబబబ నణగమరర
ఇసటట ననస:129-2-80
వయససస:18
లస: పప
93-31/174

భరస : రరమమరరవప � �
ఇసటట ననస:129-2-80
వయససస:41
లస: ససస స
93-31/176

93-31/158

భరస : శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:129-2-74
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:129-2-79
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప శరనస
ఇసటట ననస:129-2-80
వయససస:23
లస: ససస స
4405 LFX1566793
పపరర: శవపరరశత కటబట� �

93-31/162

భరస : ససతయఖ� �
ఇసటట ననస:129-2-79
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:129-2-79
వయససస:38
లస: ససస స
4402 SAA0986333
పపరర: నల వనణణ శరనస

4388 SAA0432351
పపరర: రసజతషకమమర బతష
స ల

4383 SAA0938789
పపరర: రరజగష బబ సత

తసడడ:డ రరబబనస
ఇసటట ననస:129-2-71
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస � �
ఇసటట ననస:129-2-77
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ యమరరర
ఇసటట ననస:129-2-78
వయససస:30
లస: పప
4399 SAA0517425
పపరర: అనణనమణణ బతష
స ల

93-31/160

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-2-74
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కరరణణకర రరవప నణగబరర
ఇసటట ననస:129-2-77
వయససస:23
లస: పప
4396 SAA1032853
పపరర: నవన యమరరర

4385 AP151030423113
పపరర: ఆసజననయబలల పససడస

93-31/155

తసడడ:డ శరమమఖల బబ సత
ఇసటట ననస:129-2-71
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:129-2-72
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల � �
ఇసటట ననస:129-2-74
వయససస:33
లస: పప
4393 SAA1032838
పపరర: యయసస బబబబ నణగబరర

93-31/157

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:129-2-71
వయససస:62
లస: పప

భరస : రసజత
ఇసటట ననస:129-2-72
వయససస:37
లస: ససస స
4390 LFX1561596
పపరర: రతనస� దమబమ�

4382 AP151030426184
పపరర: పసద వనసకరయమమ పససకగస�

4380 SAA0561373
పపరర: పససడదస నరమల

భరస : పససడదస లలత బబబబ
ఇసటట ననస:129-2-71
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:129-2-71
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల � �
ఇసటట ననస:129-2-71
వయససస:34
లస: పప
4387 SAA0552356
పపరర: కవలమమ బతష
స ల

93-31/154

తసడడ:డ శరమమఖల బబ సత
ఇసటట ననస:129-2-71
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:129-2-71
వయససస:34
లస: ససస స
4384 LFX1566694
పపరర: లలతబబబబ� పససడదస�

4379 SAA0938771
పపరర: రరజజ రతనస బబ సత

4404 LFX1560994
పపరర: రరమమరరవప� శరనస�

93-31/175

తసడడ:డ నలమసబడస � �
ఇసటట ననస:129-2-80
వయససస:44
లస: పప
93-31/177

4407 SAA0128215
పపరర: రతనబబబబ� దమమమ�

93-33/267

తసడడ:డ అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:129-2-81
వయససస:30
లస: పప
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93-30/614

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దమబమ
ఇసటట ననస:129-2-82
వయససస:26
లస: ససస స
4411 SAA0282020
పపరర: వనసకటటశశరరర దమబమ�

93-31/180

93-31/181

93-31/881

93-31/184

93-31/187

93-33/270

93-31/192

తసడడ:డ పడసరద � �
ఇసటట ననస:129-2-90
వయససస:35
లస: పప

4421 LFX1561901
పపరర: వజయ� మమరరగ�

4424 LFX1561893
పపరర: భబరత � దమబమ �

4427 LFX1562875
పపరర: ససజజత� దమబమ�

4430 SAA0632471
పపరర: కనననబబ యనణ బడహమస

93-31/195

4433 LFX2371342
పపరర: రతణనలల � దమబమ�

93-31/185

4436 AP151030423548
పపరర: పడసరదరరవప వరససమళర
తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:129-2-90
వయససస:58
లస: పప

4416 AP151030423312
పపరర: ఆసజననయబలల దమబమ�

93-31/183

4419 SAA1233782
పపరర: సశపన మమరరగ

93-34/997

4422 LFX1561257
పపరర: ఆనసదరరవప� మమరరగ�

93-31/186

తసడడ:డ పడసరద � �
ఇసటట ననస:129-2-85
వయససస:43
లస: పప
93-31/188

4425 AP151030423356
పపరర: యయససబబబబ దమబమ�

93-31/189

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:129-2-86
వయససస:41
లస: పప
93-31/190

4428 SAA0633941
పపరర: కననన బబ యనణ రమన

93-31/191

భరస : బడహమమ
ఇసటట ననస:129-2-87
వయససస:45
లస: ససస స
93-31/193

4431 AP151030426128
పపరర: ససజజత వడడర �

93-31/194

భరస : అబబరరమబ�
ఇసటట ననస:129-2-88
వయససస:40
లస: ససస స
93-31/196

తసడడ:డ ఆసజననయబలల � �
ఇసటట ననస:129-2-90
వయససస:33
లస: ససస స
93-31/198

93-33/269

తసడడ:డ ఆనసదరరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:129-2-84
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అయతమరరజ
ఇసటట ననస:129-2-87
వయససస:24
లస: పప

భరస : అబబరరమబ�
ఇసటట ననస:129-2-88
వయససస:67
లస: ససస స
4435 LFX1561760
పపరర: దణసస� వరససమళళ�

93-32/671

భరస : దణసస � �
ఇసటట ననస:129-2-87
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:129-2-87
వయససస:47
లస: పప
4432 AP151030426437
పపరర: మమణణకఖస వడడర�

4418 SAA1291608
పపరర: రగజ మమరరగ

4413 SAA0362277
పపరర: చనరతనస� దమబమ�

తసడడ:డ చననపపననయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-83
వయససస:52
లస: పప

భరస : యయససబబబబ � �
ఇసటట ననస:129-2-86
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగసదడ�
ఇసటట ననస:129-2-86
వయససస:32
లస: ససస స
4429 AP151030423255
పపరర: దణసస దమబమ

93-31/182

భరస : ఆనసద రరవప � �
ఇసటట ననస:129-2-85
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వజయ� �
ఇసటట ననస:129-2-86
వయససస:34
లస: ససస స
4426 SAA0391649
పపరర: లకడమ తరరపతమమ� కటటరర�

4415 AP151030426048
పపరర: కమలమమ దమబమ�

93-31/179

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-2-82
వయససస:30
లస: పప

భసధసవప: చసదడస పససడదస
ఇసటట ననస:129-2-84
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:129-2-85
వయససస:22
లస: ససస స
4423 LFX1561919
పపరర: సశపన� దమబమ �

93-33/268

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:129-2-83
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప మమరరగ
ఇసటట ననస:129-2-84
వయససస:19
లస: ససస స
4420 SAA1050715
పపరర: సశపన మమరరగ

4412 SAA0390005
పపరర: ససశల� దమబమ�

4410 LFX2367092
పపరర: దచవదణసస� దమబమ�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � �
ఇసటట ననస:129-2-82
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ దచవదణసస�
ఇసటట ననస:129-2-82
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజజననఇలల దమబమ
ఇసటట ననస:129-2-83
వయససస:26
లస: ససస స
4417 SAA1334945
పపరర: రగజ మమరరగ

93-31/178

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-2-82
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదపపననయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-82
వయససస:57
లస: పప
4414 SAA0920083
పపరర: పడసనన కలమమరర దమబమ

4409 AP151030426290
పపరర: పడభబవత దమబమ�

4434 AP151030426343
పపరర: శరరమమ వరససమలర �

93-31/197

భరస : పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-90
వయససస:57
లస: ససస స
93-31/199

4437 SAA1079565
పపరర: ససబబ రరవప కకమమననన

93-33/271

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:129-2-92
వయససస:48
లస: పప
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4438 SAA1080340
పపరర: పడభబ కలమమర కకమమననన

93-35/1049

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:129-2-92
వయససస:23
లస: పప
4441 SAA0676809
పపరర: అమరగశశరర నలర బబ యన

93-31/200

93-31/203

93-33/273

93-31/206

93-31/208

93-33/275

93-31/212

భరస : బసవయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-111
వయససస:35
లస: ససస స

4451 SAA0676775
పపరర: జజఖత బబబబ బదదననడడ

4454 SAA0938912
పపరర: లకడమ శశటట

4457 SAA0347419
పపరర: సరయలత� చరరల�

4460 LFX2367282
పపరర: నణగమలలర శశరరరవప � చరరల�

93-31/215

4463 LFX2371326
పపరర: వజయలకడమ� బబణణవతష�

93-31/207

4466 SAA1335256
పపరర: రరఘవయఖ మబవశ
తసడడ:డ రరమయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:129-2-135
వయససస:73
లస: పప

4446 SAA1031780
పపరర: నలర బబ యన వజయ

93-33/272

4449 SAA0333054
పపరర: ససధణరరణణ� బబదదననడడ�

93-31/205

4452 SAA0331967
పపరర: వనసకటటసశరరర శశటట

93-30/616

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:129-2-106
వయససస:35
లస: పప
93-31/209

4455 SAA0390583
పపరర: ధనలకడమ శశటట

93-33/274

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:129-2-106
వయససస:42
లస: ససస స
93-31/210

4458 SAA0732934
పపరర: కగశవ గసగమమ

93-31/211

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-2-108
వయససస:42
లస: ససస స
93-31/213

4461 LFX1561240
పపరర: నణగరరజ చరరల

93-31/214

తసడడ:డ జయరరస
ఇసటట ననస:129-2-108
వయససస:34
లస: పప
93-31/216

భరస : ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:129-2-109
వయససస:35
లస: ససస స
93-31/217

93-31/202

భరస : జజఖత బబబబ�
ఇసటట ననస:129-2-105
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవప� �
ఇసటట ననస:129-2-108
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:129-2-108
వయససస:49
లస: పప
4465 SAA0332965
పపరర: జజఖత� దణదద�

93-33/866

భరస : నణగరరజ�
ఇసటట ననస:129-2-108
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జయరరస�
ఇసటట ననస:129-2-108
వయససస:57
లస: ససస స
4462 SAA0732926
పపరర: కగశవ శకనవరస రరవప

4448 SAA1262591
పపరర: పపడమ కలమమర నలర బబ యన

4443 SAA0938763
పపరర: సరయ కలమమర మసదసల

భరస : కకషస ర
ఇసటట ననస:129-2-99
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర శశటట
ఇసటట ననస:129-2-106
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-106
వయససస:52
లస: పప
4459 AP151030426330
పపరర: శవనణగగశశరర చరరల�

93-31/204

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:129-2-105
వయససస:38
లస: పప

భరస : శశఖర శశటట
ఇసటట ననస:129-2-106
వయససస:28
లస: ససస స
4456 SAA0362020
పపరర: శకనవరసరరవప� శశటట �

4445 LFX2367290
పపరర: వనసకటటశశరరర� మసదసల�

93-51/236

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసదసల
ఇసటట ననస:129-2-94
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషస ర నలర బబ యన
ఇసటట ననస:129-2-99
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-2-105
వయససస:40
లస: ససస స
4453 SAA0938805
పపరర: శరసతకలమమరర శశటట

93-31/201

తసడడ:డ పస తషరరజ � �
ఇసటట ననస:129-2-94
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:129-2-99
వయససస:44
లస: ససస స
4450 SAA0432674
పపరర: కలమఖణస బబదదననడడ

4442 LFX1566454
పపరర: పదమ మసదసల

4440 SAA1081587
పపరర: ససత మహ లకడమ కకమమననన

భరస : ససబబ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:129-2-92
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-2-94
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసదసల
ఇసటట ననస:129-2-94
వయససస:28
లస: పప
4447 SAA0776254
పపరర: మసగమమ గసడడ

93-51/235

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:129-2-92
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:129-2-93
వయససస:32
లస: ససస స
4444 SAA0938854
పపరర: చన పస తష రరజ మసదసల

4439 SAA1081611
పపరర: భబగఖ లకడమ కకమమననన

4464 LFX1564178
పపరర: బసవయఖ� దణదద�

93-30/617

తసడడ:డ పసదససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:129-2-111
వయససస:36
లస: పప
93-31/875

4467 SAA1335298
పపరర: శరసత కలమమరర మబవశ

93-31/876

భరస : రరఘవయఖ మబవశ
ఇసటట ననస:129-2-135
వయససస:57
లస: ససస స
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93-31/877

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ సరదదననన
ఇసటట ననస:129-2-135
వయససస:42
లస: పప
4471 AP151030426171
పపరర: ధనలకడమ మదన�

93-33/276

93-33/279

93-31/218

93-33/282

93-31/223

93-31/226

93-31/228

93-31/230

భరస : శవనణయక
ఇసటట ననస:129-2-170
వయససస:45
లస: ససస స
4495 SAA1301621
పపరర: పపరర చసదడ రరవప వరససమలర
భసధసవప: ఏసస బబబబ నణగమరర
ఇసటట ననస:129-2-172
వయససస:18
లస: పప

93-31/219

4481 SAA0552745
పపరర: బబజన కకతణబబ

4484 SAA0843327
పపరర: రరమ దణస నణయక భబకక

4487 SAA0128991
పపరర: వనసకటటషరనయక బబకరఖ

93-30/834

4490 SAA0432328
పపరర: మలర ఖరరననరరవప ఆలమ

4476 AP151030423565
పపరర: నరశసహరరవప గగళళమమడడ�

4479 AP151030423550
పపరర: హనసమసతష బబకరఖ

93-31/221

4482 AP151030426521
పపరర: సతఖవత ఆలమ

93-33/281

93-31/220

93-31/222

భరస : మలర ఖమరరనన
ఇసటట ననస:129-2-168
వయససస:45
లస: ససస స
93-31/224

4485 SAA0331512
పపరర: రరమబనణయక� భబకరఖ�

93-31/225

తసడడ:డ ధళనణయక�
ఇసటట ననస:129-2-168
వయససస:37
లస: పప
93-33/283

4488 SAA0986358
పపరర: చరసజవ ఆలమ

93-31/227

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప ఆలమ
ఇసటట ననస:129-2-169
వయససస:24
లస: పప
93-31/229

4491 SAA1445592
పపరర: ససమత ననననబబ యన

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:129-2-169
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబజ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:129-2-169
వయససస:30
లస: ససస స

93-31/231
4493 SAA0843194
పపరర: నణగ మలలర సశర రరవప నణయక
బబణవతష
తసడడ:డ శవనణయక
ఇసటట ననస:129-2-170
వయససస:26
లస: పప

4494 LFX1560788
పపరర: శవనణయక బబణణవత
తసడడ:డ కకటటశశరరరవపనణయక
ఇసటట ననస:129-2-170
వయససస:50
లస: పప

4496 AP151030426003
పపరర: ససధణరరణణ వరససమలర �

4497 SAA0341479
పపరర: సససస నస వరససమళర�

భరస : సససస నస�
ఇసటట ననస:129-2-172
వయససస:47
లస: ససస స

93-33/278

తసడడ:డ దణళళ
ఇసటట ననస:129-2-167
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ తషలసస నణయక
ఇసటట ననస:129-2-168
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:129-2-169
వయససస:26
లస: పప
4492 LFX1560853
పపరర: సరమమమ జఖస బబణణవత

4478 SAA0676395
పపరర: భబకరఖ బబలమజ నణయక

4473 AP151030423560
పపరర: వరరరగడడర మదన�

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-150
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ తషలసస నణయక
ఇసటట ననస:129-2-168
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ధళళనణయక�
ఇసటట ననస:129-2-168
వయససస:56
లస: పప
4489 SAA0676304
పపరర: సరయ గగపస ఆలమ

93-33/280

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-2-168
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : తషలసస
ఇసటట ననస:129-2-168
వయససస:50
లస: ససస స
4486 AP151030423800
పపరర: తషలలససనణయక బబకరఖ�

4475 SAA0361584
పపరర: గగళళమమడడ� ఫణణధర�

93-40/915

తసడడ:డ సరసబరగడడర�
ఇసటట ననస:129-2-149
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హనసమమ నణయక
ఇసటట ననస:129-2-167
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబకరకన హనసమ నణయక
ఇసటట ననస:129-2-167
వయససస:27
లస: పప
4483 SAA0333013
పపరర: పరప భమకరఖ

93-33/277

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-150
వయససస:37
లస: పప

భరస : హనసమసతష�
ఇసటట ననస:129-2-167
వయససస:44
లస: ససస స
4480 SAA0561498
పపరర: బబకరకన బబలమజ నణయక

4472 SAA0332726
పపరర: నణగరరగడడర� యదన�

4470 SAA1472471
పపరర: దసరర దచవ తరరగబ

భరస : పరమమశశర రరవప తరరగబ
ఇసటట ననస:129-2-139
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-2-149
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-150
వయససస:54
లస: ససస స
4477 SAA0333005
పపరర: పరరశత భబకరఖ�

93-40/914

తసడడ:డ ఉమమమహహశశర రరవప తగబరర
ఇసటట ననస:129-2-139
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరరరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-2-149
వయససస:67
లస: ససస స
4474 AP151030426297
పపరర: బబలససద గగళళమమడడ�

4469 SAA1472463
పపరర: పరమమశశర రరవప తగబరర

93-31/233

93-31/903

93-31/232

93-31/234

తసడడ:డ చకకయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-172
వయససస:52
లస: పప
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పపరర: జజసఫ వరససమలర
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93-33/886

తసడడ:డ సససస నస వరససమలర
ఇసటట ననస:129-2-172
వయససస:26
లస: పప
4501 AP151030426229
పపరర: వనసకటనరసమమ తతట�

93-31/235

93-31/238

93-31/241

93-31/244

93-33/286

93-31/248

93-33/288

తసడడ:డ అదదయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-189
వయససస:57
లస: పప

4511 AP151030423210
పపరర: వనసకటటశశరరగడడర రరమరగడడర�

4514 SAA0530154
పపరర: శవకకషర తడడబబ యన

4517 LFX1560457
పపరర: వనణబ నకక

4520 SAA1059773
పపరర: లకడమ తతట

93-31/253

4523 AP151030426085
పపరర: పరరశత తతట�

93-31/245

4526 LFX1560358
పపరర: నణగలకడమ� తతట�
తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:129-2-190
వయససస:35
లస: ససస స

4506 SAA0938821
పపరర: సరసబశవ రరవప అల

93-31/240

4509 LFX1561588
పపరర: మమధవరరవప� శశసఠర�

93-31/243

4512 AP151030423587
పపరర: శకనసవరసరగడడర రరమరగడడర�

93-31/246

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-2-183
వయససస:44
లస: పప
93-33/287

4515 SAA0920158
పపరర: వనసకట ససమ నకక

93-31/247

భరస : వనణబగగపరల రరవప నకక
ఇసటట ననస:129-2-185
వయససస:24
లస: ససస స
93-31/249

4518 AP151030423817
పపరర: నరసససహరరవప వకరక

93-31/250

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-2-185
వయససస:56
లస: పప
93-31/251

4521 AP151030426483
పపరర: కలమమరర తతట�

93-31/252

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-188
వయససస:57
లస: ససస స
93-31/254

భరస : వనమయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-189
వయససస:52
లస: ససస స
93-31/256

93-31/237

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:129-2-180
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడసరద తతట
ఇసటట ననస:129-2-187
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవయఖ తతట
ఇసటట ననస:129-2-189
వయససస:27
లస: ససస స
4525 AP151030423223
పపరర: వనమమయఖతతట�

93-31/242

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:129-2-185
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-185
వయససస:41
లస: పప
4522 SAA1148220
పపరర: లకడమ నణగమణణ తతట

4508 SAA0333021
పపరర: వనసకటటశశరమమ� కపపపరర�

4503 AP151030423476
పపరర: వరయఖ ఆలమ

తసడడ:డ వరయఖ అల
ఇసటట ననస:129-2-179
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమమ
ఇసటట ననస:129-2-184
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప � �
ఇసటట ననస:129-2-185
వయససస:50
లస: ససస స
4519 SAA0128918
పపరర: గజగసదడరరవప� నకక�

93-31/239

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-2-183
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:129-2-184
వయససస:27
లస: పప
4516 LFX1560614
పపరర: భబగఖలకడమ� నకరక�

4505 SAA0938839
పపరర: శవ బబబబ ఆల

93-33/285

తసడడ:డ మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:129-2-178
వయససస:72
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-180
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-2-183
వయససస:35
లస: ససస స
4513 SAA0570200
పపరర: సరసబశవ రరవప తడడబబ యన

93-31/236

తసడడ:డ ససనమ ఆల
ఇసటట ననస:129-2-179
వయససస:24
లస: పప

భరస : మమధవరరవప శశసఠర
ఇసటట ననస:129-2-180
వయససస:25
లస: ససస స
4510 SAA0333088
పపరర: ససబబబలల� రరమరగడడర�

4502 AP151030423345
పపరర: వరరసజననయబలల తతట

4500 SAA0362137
పపరర: సతఖనణరరయణ తషలమలర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-2-174
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-2-175
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:129-2-179
వయససస:42
లస: ససస స
4507 SAA0938755
పపరర: వనసకటటసశరమమ శశసఠర

93-33/284

భరస : ససరఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:129-2-174
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-2-175
వయససస:67
లస: ససస స
4504 AP151030426071
పపరర: రరజగశశరర ఆలమ

4499 SAA0391508
పపరర: భమలకడమ తషలర మలర

4524 LFX1560242
పపరర: శవయఖ� తతట�

93-31/255

తసడడ:డ వనమయఖ � �
ఇసటట ననస:129-2-189
వయససస:33
లస: పప
93-31/257

4527 AP151030423588
పపరర: సరసబయఖ తతట

93-31/258

తసడడ:డ ఆదదతఖ
ఇసటట ననస:129-2-190
వయససస:42
లస: పప
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4528 AP151030423480
పపరర: సరసబయఖ మమయఖతతట�

93-31/259

తసడడ:డ అదదయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-190
వయససస:62
లస: పప
4531 SAA1281807
పపరర: మసగ కకట

93-41/962

93-31/262

93-31/265

93-31/268

93-31/271

93-31/274

93-33/289

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-2-201
వయససస:57
లస: పప

4541 SAA0282293
పపరర: పపరరచసదడరరవప బబదదననన�

4544 AP151030426143
పపరర: వనసకటశకలకడమ గసగరధర�

4547 SAA0361188
పపరర: సరసబశవరరవప� గసగరధర�

4550 SAA0361170
పపరర: రరమబబబబ� గబమమమ�

93-31/279

4553 AP151030426320
పపరర: వనసకటరతనమమ చరరల�

93-31/269

4556 LFX1565217
పపరర: ససబబబరరవప� యరగరన�
తసడడ:డ రరమబలల � �
ఇసటట ననస:129-2-201
వయససస:60
లస: పప

4536 SAA0676767
పపరర: మమధవ రరవప బజగనటట

93-31/264

4539 SAA0986382
పపరర: రరమ కకషర బబ ననడడ

93-31/267

4542 SAA0938870
పపరర: శరసత గసగరధర

93-31/270

భరస : సరసబశవ రరవప గసగరధర
ఇసటట ననస:129-2-200
వయససస:26
లస: ససస స
93-31/272

4545 AP151030426259
పపరర: రమమదచవ గసగరధర�

93-31/273

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-200
వయససస:57
లస: ససస స
93-31/275

4548 LFX1562123
పపరర: నణగరరజ� గసగరధర�

93-31/276

తసడడ:డ నరససహరరవప � �
ఇసటట ననస:129-2-200
వయససస:35
లస: పప
93-33/290

4551 SAA0341909
పపరర: నణగరరణణ� చరరల�

93-31/278

భరస : శవ నణగరరజ�
ఇసటట ననస:129-2-201
వయససస:32
లస: ససస స
93-31/280

భరస : బడహమస�
ఇసటట ననస:129-2-201
వయససస:52
లస: ససస స
93-31/282

93-31/261

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:129-2-195
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబబమరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-200
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-2-201
వయససస:48
లస: ససస స
4555 AP151030423399
పపరర: బడహమస చరరల�

93-31/266

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-200
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-200
వయససస:30
లస: పప
4552 SAA0333039
పపరర: వమలమమ యరగరన

4538 AP151030426414
పపరర: భబరత బబదదకన�

4533 SAA0676692
పపరర: నణగమణణ బజగనటట

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:129-2-193
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-2-200
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:129-2-200
వయససస:25
లస: పప
4549 SAA0128934
పపరర: ససరగష� గసగరదర�

93-31/263

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-2-195
వయససస:48
లస: పప

భరస : నణగరరజ గసగరధర
ఇసటట ననస:129-2-200
వయససస:28
లస: ససస స
4546 SAA0843111
పపరర: గసగరధర నణగగసదడ బబబబ

4535 SAA0676783
పపరర: నరససమమ రరవప బదదననడడ

93-40/966

భరస : మమధవ రరవప
ఇసటట ననస:129-2-193
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపరర చసడడరరవప�
ఇసటట ననస:129-2-195
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:129-2-195
వయససస:25
లస: పప
4543 SAA1032812
పపరర: నణగరతనస గసగరధర

93-31/260

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:129-2-193
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-2-193
వయససస:54
లస: పప
4540 SAA0986408
పపరర: శకనవరస రరవప బబదదననడడ

4532 SAA0774472
పపరర: ఉపప పపణఖవత

4530 SAA1380781
పపరర: పదణమవత కకట

భరస : వనసకట ససబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:129-2-190
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-2-192
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-2-193
వయససస:77
లస: ససస స
4537 SAA0774449
పపరర: బదదననడడ సరసబశవరరవప

93-31/914

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:129-2-190
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటష కకట
ఇసటట ననస:129-2-190
వయససస:25
లస: ససస స
4534 AP151030426234
పపరర: ససబబమమ బబదదకన�

4529 SAA1335488
పపరర: రరజగశ కకట

4554 LFX1560267
పపరర: శవనణగరరజ� చరరల�

93-31/281

తసడడ:డ బడహమస� �
ఇసటట ననస:129-2-201
వయససస:35
లస: పప
93-31/283

4557 LFX2371268
పపరర: మసగమమ వరసస శశటట � �

93-31/284

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:129-2-202
వయససస:47
లస: ససస స
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4558 LFX2367373
పపరర: నణగరరజ� వరససశటటట �
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93-31/285

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప �
ఇసటట ననస:129-2-202
వయససస:35
లస: పప
4561 SAA0773474
పపరర: జలలర పలర రమఖ కకషర

93-31/287

93-31/290

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-204
వయససస:62
లస: పప
4567 SAA0776338
పపరర: శకనవరసమమ చససడసరర

93-33/292

భరస : వనణబ కకషస ర బబబబ
ఇసటట ననస:129-2-211
వయససస:50
లస: ససస స
4570 AP151030426374
పపరర: పదమ తతట�

93-31/293

93-31/296

93-30/618

తసడడ:డ చసపసరయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-76
వయససస:42
లస: పప
4582 SAA0333047
పపరర: సరమమమ జఖస కరటటరర�

భరస : రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:129-3-107
వయససస:68
లస: ససస స

4568 SAA0776304
పపరర: కకషస ర బబబబ చససడసరర

4569 SAA1059765
పపరర: అనసరరధ తతట

93-33/293

4574 SAA1032788
పపరర: శవశసకర తతట

4577 LFX1561539
పపరర: రమమదచవ � తణళళ�

4580 AP151030423380
పపరర: దచవరరజ తణళళ�

93-31/304

93-31/294

4566 SAA0776353
పపరర: లకడమ శశశలజ చససడసరర

93-31/292

4572 LFX1560291
పపరర: ఆనసదరరవప తతట

93-31/295

93-31/297

4575 SAA1032796
పపరర: పసద సరసబయఖ తతట

93-31/298

తసడడ:డ ఆదదయఖ తతట
ఇసటట ననస:129-2-288
వయససస:58
లస: పప
93-31/299

4578 LFX1561521
పపరర: పదమ తణళళ

93-31/300

భరస : దచవరరజ
ఇసటట ననస:129-3-76
వయససస:35
లస: ససస స
93-31/302

4581 SAA0331652
పపరర: చసపసరయఖ తణళళ�

93-31/303

తసడడ:డ పసదసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-76
వయససస:67
లస: పప

93-31/305 4584 SAA0517466
4583 SAA0842360
పపరర: అదద పపరర రవ కరసత కకతత
పపరర: లకడమ కరమమశశరమమ కకతత
స రర
స రర

4586 SAA0334326
పపరర: ససజజత� తయఖగమర�
భరస : ససబబబరగడడర�
ఇసటట ననస:129-3 -205
వయససస:34
లస: ససస స

93-33/291

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:129-2-287
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశష రరవప
ఇసటట ననస:129-3-107
వయససస:25
లస: పప
93-33/295

93-31/289

భరస : ఆనసదరరవప తతట
ఇసటట ననస:129-2-287
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చసపసరయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-76
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-107
వయససస:57
లస: ససస స
4585 SAA0517441
పపరర: నణగ ససబబమమ కకరపరటట

తసడడ:డ వనణబ కకశశర బబబబ
ఇసటట ననస:129-2-211
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రమమష � �
ఇసటట ననస:129-3-76
వయససస:33
లస: ససస స
93-31/301

4563 SAA0773516
పపరర: జలలర పలర శకనవరసరరవప

93-31/291
4565 SAA0920067
పపరర: భబవన వనసకట చకకధర
చససడసరర
తసడడ:డ వనణబ కకశశర బబబబ చససడసరర
ఇసటట ననస:129-2-211
వయససస:24
లస: పప

4571 LFX1560234
పపరర: పడసరదస� తతట�

93-31/878

తసడడ:డ కగశవరరవప
ఇసటట ననస:129-2-204
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పసద సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:129-2-288
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:129-2-989
వయససస:44
లస: పప
4579 AP151030423009
పపరర: రమమష తణళళ�

93-31/288

తసడడ:డ శవయఖ � �
ఇసటట ననస:129-2-287
వయససస:35
లస: పప

భరస : పసద సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:129-2-288
వయససస:48
లస: ససస స
4576 SAA1031772
పపరర: నలర బబ యన కకషస ర

4562 SAA0773458
పపరర: పడసనణనసజననయ సరశమ
జలలర పలర
తసడడ:డ కగశవరరవప
ఇసటట ననస:129-2-204
వయససస:38
లస: పప

4560 SAA1387422
పపరర: రసగయఖ సరశమ ఎమ

తసడడ:డ కకటయఖ ఎమ
ఇసటట ననస:129-2-202
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ పరపసశశటట
ఇసటట ననస:129-2-211
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-287
వయససస:62
లస: ససస స
4573 SAA1032804
పపరర: కలమమరర తతట

93-31/286

తసడడ:డ చనబబరకయఖ�
ఇసటట ననస:129-2-202
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:129-2-204
వయససస:30
లస: ససస స
4564 AP151030423349
పపరర: కగశవరరవప జలలర పలర �

4559 AP151030423444
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వరససశశటట �

93-33/294

భరస : శశషరరవప
ఇసటట ననస:129-3-107
వయససస:48
లస: ససస స
93-30/619

4587 SAA0347518
పపరర: దసరర � కఠరరర�

93-31/306

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:129-3-206
వయససస:37
లస: ససస స
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4588 SAA0347070
పపరర: ససబబమమ కఠరరర�
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93-31/307

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-206
వయససస:64
లస: ససస స

4589 LFX1561398
పపరర: గసగయఖ � కఠరరర�

93-31/308

తసడడ:డ వనసకయఖ � �
ఇసటట ననస:129-3-206
వయససస:35
లస: పప

4591 SAA0776726
పపరర: నణగమణణ కటబరర

93-33/296

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:129-3-206
వయససస:29
లస: ససస స

4592 AP151030426696
పపరర: మలలశశరర పససపపలలటట�

93-31/312

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-209
వయససస:52
లస: పప

4595 SAA0627018
పపరర: సస మ రరజ వనసకట లకడమ

93-31/310

93-31/315

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-3-210
వయససస:30
లస: పప

4598 SAA0347716
పపరర: సతష� సస మరరజ�

4593 AP151030426103
పపరర: ససబబబయమమ పససపపలలటట�

93-31/313

4596 AP151030426232
పపరర: హహమలత సరయళరరజ�

93-31/316

4599 AP151030423101
పపరర: వనసకటటశశరరర సరమరరజ�

భరస : శకనస � �
ఇసటట ననస:129-3-212
వయససస:38
లస: ససస స
4603 LFX1561554
పపరర: అసజ నలర బబ యన

93-31/321

93-31/324

93-31/327

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప గగపపదచసస
ఇసటట ననస:129-3-215
వయససస:27
లస: ససస స

4607 SAA0282384
పపరర: నణరరయణ� నలర బబ యన�

4610 AP151030423516
పపరర: రతస యఖ తణడడబబ యన�

93-31/330

4613 SAA0331546
పపరర: రరమబ గగపసదచశ�

93-31/325

4616 SQX2102028
పపరర: శరరష గగపసదచశ
తసడడ:డ నణగగశశరరరవప గగపసదచశ
ఇసటట ననస:129-3-215
వయససస:21
లస: ససస స

4605 SAA0333096
పపరర: కకటటశశరర నలర బబ యన

93-31/323

4608 AP151030423519
పపరర: సరసబయఖ నలర బబ యన�

93-31/326

తసడడ:డ పదసకకసడలల�
ఇసటట ననస:129-3-213
వయససస:71
లస: పప
93-31/328

4611 AP151030426120
పపరర: అరరణ గగపసదచశ

93-31/329

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:129-3-215
వయససస:47
లస: ససస స
93-31/331

తసడడ:డ సససహదద�డ
ఇసటట ననస:129-3-215
వయససస:50
లస: పప
93-31/882

93-31/320

భరస : నణరరయణ
ఇసటట ననస:129-3-213
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-214
వయససస:62
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-3-215
వయససస:47
లస: ససస స
4615 SAA1335264
పపరర: నణగమలలర శశరర గగపపదచసస

93-31/322

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-213
వయససస:40
లస: పప

భరస : రతస యఖ�
ఇసటట ననస:129-3-214
వయససస:57
లస: ససస స
4612 AP151030426436
పపరర: దసరరర గగపసదచశ� సస�

4604 AP151030423425
పపరర: గసగయఖ నలర బబ యన�

4602 LFX1561752
పపరర: శకనస� నలర బబ యన�

తసడడ:డ గసగయఖ � �
ఇసటట ననస:129-3-212
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పదసకకసడలల�
ఇసటట ననస:129-3-212
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-213
వయససస:47
లస: ససస స
4609 AP151030426543
పపరర: శవ తణడడబబ యన�

93-31/319

భరస : అసజ� �
ఇసటట ననస:129-3-212
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:129-3-212
వయససస:42
లస: పప
4606 AP151030426190
పపరర: కకటటశశరమమ నలర బబ యన�

4601 LFX1562099
పపరర: శవపరరశత � నలర బబ యన�

93-31/317

తసడడ:డ ససజవయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-210
వయససస:54
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-47
93-31/318

93-31/314

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-3-210
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-3-210
వయససస:33
లస: పప

4600 LFX1562115
పపరర: మసగమమ� నలర బబ యన�

93-31/311

భరస : వనసకటబడమయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-209
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతచశ
ఇసటట ననస:129-3-210
వయససస:26
లస: ససస స

4597 SAA0347724
పపరర: దసరర పడసరద� సస మరరజ�

93-31/309

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:129-3-206
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:129-3-209
వయససస:41
లస: ససస స

4594 AP151030423199
పపరర: శకనవరసరరవప పనసపపలలటట�

4590 SAA0432393
పపరర: వనసకటబడవప కఠరరర

4614 AP151030423249
పపరర: నణగగశశరరరవప గగపసదచశ�

93-31/332

తసడడ:డ సససహదద�డ
ఇసటట ననస:129-3-215
వయససస:52
లస: పప
95-3/1019

4617 SAA0776197
పపరర: నణగ లకడమ కటబరర

93-31/333

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:129-3-216
వయససస:30
లస: ససస స
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4618 AP151030426321
పపరర: జయలకడమ కఠరరర�

93-31/334

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:129-3-216
వయససస:40
లస: ససస స
4621 SAA0655811
పపరర: మబరళ కటబరర

93-31/337

93-31/340

93-31/343

93-31/345

93-31/348

93-31/350

93-31/353

భరస : వనసకటటశశర రగడడర
ఇసటట ననస:129-4-225
వయససస:47
లస: ససస స

4631 SAA0361311
పపరర: రమమష� ననరరసస�

4634 AP151030423556
పపరర: వనసకటరగడడర సససగస�

4637 LFX1564988
పపరర: లకడమరరజఖస� సససగస�

4640 LFX2367506
పపరర: ససధణకర రగడడర� సససగస�

93-31/356

4643 SAA0552430
పపరర: తనసజ తషమమడడపపడడ

93-33/298

4646 AP151030426092
పపరర: వనసకటబడమమమ ససగమ�
భరస : మబతణఖలరగడర డ�
ఇసటట ననస:129-4-225
వయససస:78
లస: ససస స

4626 AP151030426091
పపరర: వరలకడమ తతట�

93-31/342

4629 AP151030426159
పపరర: సరసమమమ జఖస ననరరస�

93-31/344

4632 SAA0333393
పపరర: గబరవమమ సససగస

93-31/347

భరస : వనసకటరగడడర
ఇసటట ననస:129-3-223
వయససస:48
లస: ససస స
93-31/349

4635 SAA1449651
పపరర: మహహశ రరయబడడ వనపపరర

93-31/905

తసడడ:డ హరర బబబబ వనపపరర
ఇసటట ననస:129-4
వయససస:28
లస: పప
93-31/351

4638 SAA0432682
పపరర: రమమదచవ సససగస

93-31/352

భరస : నరరసరగడడర
ఇసటట ననస:129-4-224
వయససస:46
లస: ససస స
93-31/354

4641 AP151030423203
పపరర: నరరసరగడడర సససగస�

93-31/355

తసడడ:డ వనసకటపరపరగడడర�
ఇసటట ననస:129-4-224
వయససస:46
లస: పప
93-31/357

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడడర
ఇసటట ననస:129-4-225
వయససస:26
లస: ససస స
93-31/359

93-31/339

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:129-3-222
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరపరగడడర � �
ఇసటట ననస:129-4-224
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట అపరపరగడడర సససగస
ఇసటట ననస:129-4-224
వయససస:47
లస: పప
4645 SAA0432690
పపరర: నరమల తషమమలపపడడ

93-33/297

భరస : ససతణరరమరగడడర � �
ఇసటట ననస:129-4-224
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరపరగడడర
ఇసటట ననస:129-4-224
వయససస:67
లస: ససస స
4642 SAA0920034
పపరర: ససతణరరమరగడడర సససగస

4628 SAA0361303
పపరర: వమల కలమమర� తతట�

4623 LFX2367613
పపరర: ఆసజననయబలల� కఠరరర�

భరస : సదణశవరరవప�
ఇసటట ననస:129-3-220
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతణరరమరగడడర�
ఇసటట ననస:129-3-223
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నరరసరగడడర సససగస
ఇసటట ననస:129-4-224
వయససస:21
లస: ససస స
4639 AP151030426138
పపరర: రరమ తషలసమమ సససగస

93-31/341

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:129-3-222
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:129-3-223
వయససస:31
లస: పప
4636 SAA1148261
పపరర: నరజ సససగస

4625 AP151030423314
పపరర: శవయఖ కఠరరర�

93-31/336

తసడడ:డ శవయఖ � �
ఇసటట ననస:129-3-216
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సదణశవ రరవప�
ఇసటట ననస:129/3/220
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:129-3-222
వయససస:35
లస: పప
4633 SAA0626937
పపరర: సససగస అరరనన రగడడర

93-31/338

తసడడ:డ మమణణకఖస�
ఇసటట ననస:129-3-216
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:129-3-220
వయససస:58
లస: పప
4630 LFX2367266
పపరర: శవనణగగశశరరరవప� ననరరసస�

4622 SAA0776213
పపరర: కలమమర కటబరర

4620 SAA0632513
పపరర: కతతరర తరరపత రరవప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:129-3-216
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కలమమర
ఇసటట ననస:129-3-216
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శఒవయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-216
వయససస:57
లస: పప
4627 AP151030423348
పపరర: సదణశవరరవప తతట�

93-31/335

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:129-3-216
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:129-3-216
వయససస:31
లస: పప
4624 AP151030423397
పపరర: శకనసవరసరరవప కఠరరర�

4619 AP151030426344
పపరర: పరరశత కఠరరర�

4644 SAA0552885
పపరర: నసదన శక గగసగటట

93-31/358

తసడడ:డ నరరసరగడడర
ఇసటట ననస:129-4-225
వయససస:29
లస: ససస స
93-31/360

4647 SAA0552398
పపరర: ఉషరరరణణ తణళళ

93-31/361

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:43
లస: ససస స
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93-31/362

భరస : చనన సరసబయఖ
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:38
లస: ససస స
4651 SAA0331793
పపరర: అసకమమరరవప తణళళ�

93-31/365

93-31/368

93-33/300

93-31/370

93-31/373

93-31/376

93-31/379

భరస : గబరరనణదమ�
ఇసటట ననస:129-4-233
వయససస:57
లస: ససస స

4661 AP151030423760
పపరర: శకనస దణదద�

4664 SAA0333161
పపరర: జయలకడమ తణళర�

4667 LFX1562438
పపరర: లకడమ� తణళళ�

4670 SAA0331801
పపరర: రరఘవయఖ సతడశల�

93-31/381

4673 AP151030423337
పపరర: నణగరరజ గసడడ�

93-31/371

4676 SAA0432450
పపరర: సరసబశవరరవప రరవపరర
తసడడ:డ గబరరనణధస
ఇసటట ననస:129-4-233
వయససస:33
లస: పప

4656 SAA0776437
పపరర: శకవలర దచవరరరల

93-33/299

4659 LFX1562412
పపరర: నణగలకడమ� దణదద �

93-31/369

4662 AP151030423400
పపరర: శవబబబబ దణదద�

93-31/372

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-227
వయససస:43
లస: పప
93-31/374

4665 LFX1561455
పపరర: చనససబబయఖ తణళళ

93-31/375

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:129-4-228
వయససస:34
లస: పప
93-31/377

4668 SAA0938896
పపరర: వనసకట ససబబయఖ తళళ

93-31/378

తసడడ:డ కకషర మమరరస తళళ
ఇసటట ననస:129-4-229
వయససస:43
లస: పప
93-31/380

4671 SAA1334762
పపరర: నణగరరజ సతడశరల

93-31/915

తసడడ:డ రరఘవయఖ సతడశరల
ఇసటట ననస:129-4-231
వయససస:31
లస: పప
93-31/382

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-232
వయససస:40
లస: పప
93-31/384

93-31/367

తసడడ:డ శవబబబబ� �
ఇసటట ననస:129-4-227
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-231
వయససస:62
లస: పప

భరస : నణగరరజ � �
ఇసటట ననస:129-4-232
వయససస:34
లస: ససస స
4675 SAA0333377
పపరర: రరవపరర ఇసదసమత�

93-33/301

భరస : వనసకటససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:129-4-229
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపళర రరవప తషలవ
ఇసటట ననస:129-4-230
వయససస:52
లస: పప
4672 LFX1562396
పపరర: శవకలమమరర � గసడడ �

4658 SAA0776379
పపరర: కరసస వశశనణధ దచవరరరల

4653 AP151030423195
పపరర: చనసరసబయఖ తణళళ�

భరస : కరసస వశశనణధ
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-228
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:129-4-228
వయససస:57
లస: పప
4669 SAA1032846
పపరర: వనసకట ససబబయఖ తషలవ

93-31/883

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-227
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:129-4-228
వయససస:33
లస: ససస స
4666 SAA0331603
పపరర: రరమయఖ తణళళ�

4655 SAA1335322
పపరర: అరరణ తచజ తలర

93-31/364

తసడడ:డ చనశవయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చనన సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:38
లస: పప

భరస : పరపయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-227
వయససస:62
లస: ససస స
4663 SAA0333369
పపరర: శకలకడమ తణళళ

93-31/366

తసడడ:డ చనన శరసబయఖ తలర
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:36
లస: పప
4660 AP151030426107
పపరర: వనసకరయమమ దణదద�

4652 SAA0345256
పపరర: శకనవరసరరవప తణళళ�

4650 SAA0558759
పపరర: వనసకట ససబబయఖ తణళళ

తసడడ:డ చనన శవయఖ
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చనశవయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చనసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:72
లస: పప
4657 SAA0128587
పపరర: మహహష� ఏలర వనటట�

93-31/363

భరస : చననశవయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ చనశవయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-226
వయససస:41
లస: పప
4654 AP151030423056
పపరర: చనశవయఖ తణళళ�

4649 AP151030426626
పపరర: సరసమమమ జఖస తణలర �

4674 LFX1562032
పపరర: శకలకడమ రరవపరర

93-31/383

భరస : శవనణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:129-4-233
వయససస:33
లస: ససస స
93-31/385

4677 LFX1561422
పపరర: శకనవరసరరవప� రరవపరర�

93-31/386

తసడడ:డ గబరరనణధస � �
ఇసటట ననస:129-4-233
వయససస:34
లస: పప
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4678 AP151030423338
పపరర: శవనణగగశశరరరవపస రరవపరర�

93-31/387

తసడడ:డ గబరరనణధస�
ఇసటట ననస:129-4-233
వయససస:41
లస: పప
4681 SAA0517623
పపరర: రరధణ కకషరమమ తతలకచరర

93-33/302

93-30/620

93-31/394

93-31/395

93-31/396

93-31/399

93-31/402

భరస : బబలమజ�
ఇసటట ననస:129-4-244
వయససస:47
లస: ససస స

4691 SAA0389965
పపరర: అమరమమ� దణరపననన�

4694 AP151030426049
పపరర: లకడమ చసదడగరర�ర

4697 SAA0333401
పపరర: నణగలకడమ� చదనసనపలర �

4700 LFX2371011
పపరర: ససతణమహలకడమ గసగరధర

93-31/405

4703 SAA0347062
పపరర: ససనతణ గసగగధణరర

93-33/305

4706 SAA0331827
పపరర: బబలమజ భమకరఖ�
తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-244
వయససస:52
లస: పప

4686 SAA0626952
పపరర: శకనవరస ననమల

93-31/393

4689 SAA0530279
పపరర: శకనవరస రరవప ననమల

93-33/304

4692 SAA0361337
పపరర: అసజననయబలల� దణరపననన�

93-33/306

తసడడ:డ చదననయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-237
వయససస:58
లస: పప
93-31/397

4695 AP151030423703
పపరర: నణగగశశరరరవప చసదడగరర�ర

93-31/398

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-239
వయససస:42
లస: పప
93-31/400

4698 AP151030426144
పపరర: భమలకడమ తణళర�

93-31/401

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-241
వయససస:42
లస: ససస స
93-31/403

4701 SAA0333385
పపరర: పడభబవత గసగరఢడ

93-31/404

భరస : కకషరమమరరస గసగరఢడ
ఇసటట ననస:129-4-242
వయససస:58
లస: ససస స
93-31/406

భరస : శవ నణగరరజ
ఇసటట ననస:129-4-243
వయససస:33
లస: ససస స
93-31/408

93-31/391

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-4-236
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:129-4-242
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర మమరరస గసగరధర
ఇసటట ననస:129-4-242
వయససస:41
లస: పప
4705 AP151030426016
పపరర: కగశరభబయ బబకరఖ�

93-33/303

భరస : భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:129-4-240
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:129-4-241
వయససస:26
లస: పప
4702 AP151030423764
పపరర: ససవర శసకర గసగరధర

4688 SAA0128421
పపరర: మసరసన రరవప� గసగరదరర�

4683 AP151030423557
పపరర: అసకమమరరవప తతలలససరర�

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ననమల
ఇసటట ననస:129-4-236
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-239
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:129-4-239
వయససస:62
లస: పప
4699 SAA0628347
పపరర: తణలమ శకనవరస

93-31/392

భరస : అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:129-4-237
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-4-239
వయససస:33
లస: ససస స
4696 AP151030423542
పపరర: కకటయఖ చసదడగరర�ర

4685 AP151030426566
పపరర: శవపరరశత గసగరదర�

93-31/389

తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:129-4-235
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప�
ఇసటట ననస:129-4-236
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-4-237
వయససస:27
లస: పప
4693 SAA0552661
పపరర: పదమ చసదడగరరర

93-31/390

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:129-4-236
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-236
వయససస:52
లస: పప
4690 SAA0677310
పపరర: బబపయఖ వనలగలలటట

4682 LFX1562040
పపరర: లకడమ� తతలలచసరర �

4680 AP151030423802
పపరర: అసకమరరవప తతలచసరర�

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-234
వయససస:61
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప � �
ఇసటట ననస:129-4-235
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప గసగరధర
ఇసటట ననస:129-4-236
వయససస:35
లస: ససస స
4687 AP151030423143
పపరర: సరసబశవరరవప గసగరధర�

93-31/388

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:129-4-234
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:129-4-234
వయససస:36
లస: ససస స
4684 SAA0919763
పపరర: శవ రగజజ గసగరధర

4679 AP151030423393
పపరర: నణగగసదడస తతలలచసరర

4704 AP151030423517
పపరర: ససవర నణగరరజ గసగరధర

93-31/407

తసడడ:డ కకషర మమరరస గసగరధర
ఇసటట ననస:129-4-243
వయససస:39
లస: పప
93-31/409

4707 AP151030423372
పపరర: రరమబ భమకరఖ�

93-31/410

తసడడ:డ పసకరనణయక�
ఇసటట ననస:129-4-244
వయససస:57
లస: పప
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పపరర: బబలమమ దణరరవత
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93-33/307

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-4-244
వయససస:30
లస: ససస స
4711 LFX1560689
పపరర: వనసకరయమమ ఆరరదల

93-31/412

93-31/415

93-31/418

93-31/421

93-31/424

93-31/427

93-30/930

భరస : నణగభమషణస�
ఇసటట ననస:129-4-257
వయససస:72
లస: ససస స

4721 SAA0432641
పపరర: కలమమరర గగరసటర

4724 SAA0432658
పపరర: ససబబబయమమ గగరసటర

4727 SAA0887580
పపరర: శకకరసత గగరసటర

4730 SAA1345594
పపరర: రరతష వలలర పప

93-31/431

4733 SAA0891607
పపరర: తరరపత రరజ ససదరర

93-31/422

4736 AP151030426701
పపరర: నణగగసదడమమ చదరర �
భరస : పపననయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-257
వయససస:77
లస: ససస స

4716 SAA1032879
పపరర: తడవనణణ గగరసటర

93-31/417

4719 AP151030423697
పపరర: వనసకటటశశరరర గగరసటర �

93-31/420

4722 SAA1032648
పపరర: గగపస గగరసటర

93-31/423

తసడడ:డ రరమయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:129-4-250
వయససస:31
లస: పప
93-31/425

4725 SAA0432344
పపరర: ససబబబరరవప గగరసటర

93-31/426

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:129-4-251
వయససస:52
లస: పప
93-31/428

4728 AP151030423521
పపరర: లకడమనణరయణ గగరసటర �

93-31/429

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:129-4-253
వయససస:62
లస: పప
93-30/931

4731 LFX1560697
పపరర: పపషరపవత � ఆవల�

93-31/430

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:129-4-254
వయససస:35
లస: ససస స
93-31/432

తసడడ:డ ససబబబరరవప ససదరర
ఇసటట ననస:129-4-255
వయససస:29
లస: పప
93-31/434

93-31/414

తసడడ:డ అసకమమ�
ఇసటట ననస:129-4-249
వయససస:57
లస: పప

భరస : గగపస వలలర పప
ఇసటట ననస:129-4-254
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నణగగసదడమమ
ఇసటట ననస:129-4-255
వయససస:52
లస: ససస స
4735 AP151030426252
పపరర: పరరశత తతట�

93-31/419

తసడడ:డ లకడమనణరరయణ గగరసటర
ఇసటట ననస:129-4-253
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనస వలలర పప
ఇసటట ననస:129-4-254
వయససస:26
లస: పప
4732 SAA0432666
పపరర: కరమమశశరర చదరర

4718 SAA1032861
పపరర: అనల గగరసటర

4713 LFX1562370
పపరర: నణగరరజ ఆరరదల

భరస : అనల గగరసటర
ఇసటట ననస:129-4-249
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-4-251
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకడమనణరరయణ�
ఇసటట ననస:129-4-253
వయససస:57
లస: ససస స
4729 SAA1345586
పపరర: గగపస వలలర పప

93-31/416

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:129-4-250
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ�
ఇసటట ననస:129-4-250
వయససస:52
లస: పప
4726 AP151030426115
పపరర: భమలకడమ గగరసటర �

4715 AP151030423315
పపరర: సరసబయఖ ఆరరదల�

93-33/309

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:129-4-245
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గగరసటర
ఇసటట ననస:129-4-249
వయససస:32
లస: పప

భరస : గగపస గగరసటర
ఇసటట ననస:129-4-250
వయససస:19
లస: ససస స
4723 AP151030423520
పపరర: రరమయఖ గగరసటర �

93-31/413

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-245
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-4-249
వయససస:52
లస: ససస స
4720 SAA1148212
పపరర: దదవఖ గగరసటర

4712 AP151030426319
పపరర: కకటటశశరమమ ఆరరదల�

4710 SAA0129585
పపరర: వనసకటటశరశరరర� దణరవత�

తసడడ:డ బబలల�
ఇసటట ననస:129-4-244
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-245
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:129-4-245
వయససస:34
లస: పప
4717 AP151030426145
పపరర: శవమమ గగరసటర �

93-33/308

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129--4-244
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-4-245
వయససస:33
లస: ససస స
4714 SAA0345215
పపరర: ససబబబరరవప ఆరరదల

4709 SAA0776692
పపరర: నణగ లకడమ ధనవత

4734 AP151030423212
పపరర: ససబబబరరవప చదరర �

93-31/433

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-255
వయససస:57
లస: పప
93-31/435

4737 SAA0986374
పపరర: శవ రరజ చదరర

93-31/436

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-4-257
వయససస:24
లస: పప
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4738 LFX1562669
పపరర: వనసకటటశశరరర� చదరర �
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93-31/437

తసడడ:డ పపననయఖ � �
ఇసటట ననస:129-4-257
వయససస:43
లస: పప
4741 AP151030426102
పపరర: కనకమమ ఢడలర�

93-31/440

93-33/311

93-31/444

93-31/447

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:129-4-263
వయససస:45
లస: పప
4756 AP151030423698
పపరర: శవయఖ ఢడలర�
తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-264
వయససస:57
లస: పప
4759 SAA0347427
పపరర: శశబబ రరణణ� యరగరన�

93-31/454

భరస : నణగమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:129-4-268
వయససస:32
లస: ససస స

93-31/448

4754 AP151030426175
పపరర: పరరశత ఢడలర�

4757 SAA0609941
పపరర: గసగదచవ డడలర

4760 LFX1560606
పపరర: బబలకకటమమ� యరగరన�

93-31/457

4763 SAA0843368
పపరర: సతష ఎరగన

93-31/451

4766 AP151030426469
పపరర: ఏసమమ భబకరఖ�
భరస : వసరడమబ�
ఇసటట ననస:129-4-269
వయససస:67
లస: ససస స

93-31/446

4752 LFX2367050
పపరర: పడసరద బబ డణ� �

93-31/449

4755 LFX1560861
పపరర: జవరనసదస� డడలర�

93-31/452

తసడడ:డ శవయఖ � �
ఇసటట ననస:129-4-264
వయససస:35
లస: పప
93-33/312

4758 SAA0432591
పపరర: శకనవరసరరవప యమరరగరన

93-33/313

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-4-265
వయససస:36
లస: పప
93-31/455

4761 LFX1561653
పపరర: ససనదణరరవప� యరగరన�

93-31/456

తసడడ:డ ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:129-4-266
వయససస:35
లస: పప
93-31/458

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:129-4-267
వయససస:27
లస: పప
93-31/460

4749 LFX1566751
పపరర: ఆదదమమ� గబతస �

తసడడ:డ ఆసజననయబలల � �
ఇసటట ననస:129-4-263
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమబలల � �
ఇసటట ననస:129-4-266
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ� �
ఇసటట ననస:129-4-267
వయససస:41
లస: ససస స
4765 SAA0552729
పపరర: అలవనలల మసగమమ భమకరఖ

4751 SAA0627489
పపరర: వజయ ఈగలపరటట

93-31/443

భరస : కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:129-4-263
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జవనసదస
ఇసటట ననస:129-4-264
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససనదణరరవప�
ఇసటట ననస:129-4-266
వయససస:32
లస: ససస స
4762 LFX1560648
పపరర: ససబబబలల � యరగరన�

93-31/445

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-264
వయససస:52
లస: ససస స
93-31/453

93-33/310

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:129-4-261
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మమలమఖదదడ
ఇసటట ననస:129-4-263
వయససస:31
లస: పప
93-31/450

4743 SAA0389718
పపరర: హహమలత� పలమర�

93-31/442 4746 SAA0457564
4745 SAA0333112
పపరర: వనసకటటశశరమమ� దణన బబ యన�
పపరర: వనసకగటశశరరరవప దనబబ యన

4748 LFX1561737
పపరర: పదమ� ఈగలపరటట �

93-31/439

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:129-4-260
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమలమదద�డ �
ఇసటట ననస:129-4-263
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మలమడడడ
ఇసటట ననస:129-4-263
వయససస:27
లస: పప
4753 LFX1563949
పపరర: మమలమదద�డ ఈగలపరటట�

93-31/441

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-4-261
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వజయ ఈగలపరటట
ఇసటట ననస:129-4-263
వయససస:23
లస: ససస స
4750 SAA0986366
పపరర: కకటటశశర రరవప ఈగలపరటట

4742 AP151030423165
పపరర: పపలర యఖ ఢడలర�

4740 SAA0333120
పపరర: శవ పరరశత� పగడణల�

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:129-4-260
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-260
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ కకసటయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-260
వయససస:42
లస: పప
4747 SAA1059732
పపరర: తడవనణణ ఈగలపరటట

93-31/438

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:129-4-259
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:129-4-260
వయససస:67
లస: ససస స
4744 SAA0361212
పపరర: అపరపరరవప� పపలర �

4739 SAA0552802
పపరర: నణగలకడమ యరకగరన

4764 SAA0331520
పపరర: హనసమయఖ� యరగరన�

93-31/459

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:129-4-267
వయససస:60
లస: పప
93-31/461

4767 LFX2367365
పపరర: నణగమలలర శశరరరవప� భమకరఖ�

93-31/462

తసడడ:డ వసరడమబ � �
ఇసటట ననస:129-4-269
వయససస:35
లస: పప
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4768 AP151030423768
పపరర: వసరడమబ బబకరఖ�

93-31/463

తసడడ:డ రరమదణసస�
ఇసటట ననస:129-4-269
వయససస:72
లస: పప
4771 AP151030426118
పపరర: వరకలమమరర తషలర మలర �

93-31/466

93-31/469

93-31/472

93-31/475

93-31/478

93-31/481

93-31/484

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:129-4-278
వయససస:82
లస: పప

4781 AP151030423347
పపరర: ససతణరరమయఖ గకగబలలత�

4784 SAA0774373
పపరర: భబకక సరసబయఖ నణయక

4787 AP151030426531
పపరర: భబరత తణళర�

4790 AP151030426242
పపరర: లసగమమ తషలర మలర �

93-31/487

4793 SAA0389007
పపరర: శకలకడమ తణళళ

93-31/476

4796 AP151030426055
పపరర: పరరశతమమ కరజ�
భరస : మధస�
ఇసటట ననస:129-4-279
వయససస:42
లస: ససస స

4776 LFX1562107
పపరర: వనసకటరమణ భమకరఖ

93-31/471

4779 SAA0333138
పపరర: తషలశమమ భబకరఖ�

93-31/474

4782 AP151030426382
పపరర: బబలమమ భబకరఖ�

93-31/477

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:129-4-274
వయససస:42
లస: ససస స
93-31/479

4785 AP151030423216
పపరర: శకనస బబకరఖ�

93-31/480

తసడడ:డ బకరరర�
ఇసటట ననస:129-4-274
వయససస:44
లస: పప
93-31/482

4788 SAA0331561
పపరర: శకనవరసరరవప� మమమలమ�

93-31/483

తసడడ:డ హరరబబబబ�
ఇసటట ననస:129-4-275
వయససస:33
లస: పప
93-31/485

4791 AP151030423429
పపరర: శకనస తషలర మమలర�

93-31/486

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-276
వయససస:46
లస: పప
93-33/314

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:129-4-277
వయససస:37
లస: ససస స
93-31/489

93-31/468

భరస : బకరరర�
ఇసటట ననస:129-4-273
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-276
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ చసపసరయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-277
వయససస:41
లస: పప
4795 SAA0432336
పపరర: మసరసన గగరసటర

93-31/473

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-275
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:129-4-275
వయససస:46
లస: పప
4792 AP151030423007
పపరర: పడభకర తణళళ�

4778 AP151030426268
పపరర: పసచచమమ చలమర�

4773 AP151030423427
పపరర: రరసబబబబ తషళమలర

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:129-4-273
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస
ఇసటట ననస:129-4-274
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:129-4-275
వయససస:32
లస: ససస స
4789 AP151030423089
పపరర: హరర మమమలమ

93-31/470

తసడడ:డ నసదనణయక�
ఇసటట ననస:129-4-273
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నణయక
ఇసటట ననస:129-4-274
వయససస:25
లస: పప
4786 SAA0774308
పపరర: మమమల వనసకట నణగలకడమ

4775 SAA0347666
పపరర: సరసబశవరరవప� భమకరఖ�

93-31/465

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తషళమలర
ఇసటట ననస:129-4-270
వయససస:56
లస: పప

భరస : చసతయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-273
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర�
ఇసటట ననస:129-4-273
వయససస:40
లస: పప
4783 SAA0774365
పపరర: భబకక రరమబ నణయక

93-31/467

తసడడ:డ బకరరర�
ఇసటట ననస:129-4-272
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-273
వయససస:48
లస: ససస స
4780 AP151030423773
పపరర: వనసకటటశశరరర బబకరఖ�

4772 SAA0628073
పపరర: తషల మల లకమణ

4770 SAA1148246
పపరర: ఉమమ మహహశశరర తషలర మలర

భరస : రరమయఖ తషలర మలర
ఇసటట ననస:129-4-270
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ బబబబ
ఇసటట ననస:129-4-270
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:129-4-272
వయససస:32
లస: ససస స
4777 AP151030426221
పపరర: కలమమరర సడశలత�

93-31/464

భరస : లకమయఖ తషలర మలర
ఇసటట ననస:129-4-270
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:129-4-270
వయససస:57
లస: ససస స
4774 SAA0774316
పపరర: భబకక ఆనసద కలమమరర

4769 SAA1148253
పపరర: నగరరజ తషలర మలర

4794 AP151030426477
పపరర: మసగమమ గగరసటర �

93-31/488

భరస : మసరసనస�
ఇసటట ననస:129-4-278
వయససస:77
లస: ససస స
93-31/490

4797 SAA0128439
పపరర: అసకమమరరవప కరజ

93-33/315

తసడడ:డ మధస
ఇసటట ననస:129-4-279
వయససస:30
లస: పప

Page 163 of 348

4798 SAA0552364
పపరర: శవకలమమరర సససగస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-47
93-30/621

భరస : వనసకటటశశర రగడడర
ఇసటట ననస:129-4-280
వయససస:56
లస: ససస స
4801 SAA0856494
పపరర: నణగ దదపసస ససగస

93-31/491

93-31/494

93-33/320

93-31/497

93-33/322

93-31/500

93-31/503

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:129-4-290
వయససస:27
లస: ససస స

4811 AP151030423010
పపరర: వనసగళరగడడర ససగస�

4814 SAA0128405
పపరర: రమణరగడ�డర మమదదబ రగడడర �

4817 AP151030423433
పపరర: శకనస చదరర �

4820 SAA0333187
పపరర: జయలకడమ� గరరరబబ యన�

93-31/506

4823 LFX1561463
పపరర: గసగరధర� గరరరబబ యన�

93-31/498

4826 SAA0517516
పపరర: ససబబబయమమ బటట
భరస : రరజ
ఇసటట ననస:129-4-290
వయససస:42
లస: ససస స

4806 SAA0361220
పపరర: హనమరగడడర� ససగస�

93-33/319

4809 AP151030426043
పపరర: రరమకకటమమ ససగస�

93-31/496

4812 SAA0389825
పపరర: వనసకట శరరషర� మదదబరగడ�డర

93-33/321

భరస : రమణణరగడడర�
ఇసటట ననస:129-4-282
వయససస:35
లస: ససస స
93-33/323

4815 AP151030426162
పపరర: సరమమమ జఖస చదరర �

93-31/499

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:129-4-283
వయససస:42
లస: ససస స
93-31/501

4818 SAA0432625
పపరర: రమమదచవ గరరరబబ యన

93-31/502

భరస : గసగరధర
ఇసటట ననస:129-4-289
వయససస:33
లస: ససస స
93-31/504

4821 SAA0676346
పపరర: తణళర గగవరరన

93-31/505

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-4-289
వయససస:29
లస: పప
93-31/507

తసడడ:డ పరనయఖ � �
ఇసటట ననస:129-4-289
వయససస:37
లస: పప
93-33/324

93-31/493

భరస : వనసగళరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-4-282
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పరనయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-289
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-289
వయససస:35
లస: పప
4825 SAA0517540
పపరర: కకషర వనణణ బటట

93-31/495

తసడడ:డ పలర కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-283
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:129-4-289
వయససస:40
లస: ససస స
4822 SAA0292557
పపరర: శవశసకర� గరరరబబ యన�

4808 SAA0333146
పపరర: వజయలకడమ� సససగస�

4803 SAA0632547
పపరర: కకటట రగడడర పరవపలకరర

తసడడ:డ నణరరయణరగడడర�
ఇసటట ననస:129-4-281
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపదబ వనసకట రగడడర �
ఇసటట ననస:129-4-282
వయససస:60
లస: పప

భరస : పలర కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-283
వయససస:67
లస: ససస స
4819 SAA0333195
పపరర: రరపర� గరరరబబ యన�

93-33/318

తసడడ:డ హనమరగడడర�
ఇసటట ననస:129-4-282
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రగడడర �
ఇసటట ననస:129-4-282
వయససస:31
లస: పప
4816 AP151030426204
పపరర: జయలకడమ చదరర �

4805 SAA0390476
పపరర: దదవఖ� ససగస�

93-33/317

తసడడ:డ అచచ రగడడర
ఇసటట ననస:129-4-281
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససధణకరరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-4-282
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరగడడర�
ఇసటట ననస:129-4-282
వయససస:47
లస: పప
4813 SAA0128892
పపరర: వనసకటటశశర రగడడర మడడర రగడడర

93-31/492

భరస : నణరరయణరగడడర�
ఇసటట ననస:129-4-281
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతణరరమరగడడర �
ఇసటట ననస:129-4-281
వయససస:50
లస: పప
4810 SAA0331579
పపరర: ససధణకరరగడ�డర సససగస�

4802 AP151030426380
పపరర: కలససమ ససగస�

4800 SAA0557421
పపరర: మబసతణజ సయఖద

భరస : కరలలష
ఇసటట ననస:129-4-280
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : నణరరయణరగడడర�
ఇసటట ననస:129-4-281
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరగడడర�
ఇసటట ననస:129-4-281
వయససస:52
లస: పప
4807 SAA0129825
పపరర: ససధణకర రగడడర � సససగస�

93-33/316

భరస : బబడచ
ఇసటట ననస:129-4-280
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నణరరయణ రగడడర ససగస
ఇసటట ననస:129-4-281
వయససస:34
లస: ససస స
4804 SAA0347682
పపరర: నణరయణరగడడర ససగస�

4799 SAA0557447
పపరర: మసరసనమమ షపక

4824 SAA0345231
పపరర: పరనయఖ� గరరరబబ యన�

93-31/508

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-289
వయససస:75
లస: పప
93-33/325

4827 SAA0530170
పపరర: రరజ బటట

93-33/326

తసడడ:డ చనవనసకయఖ
ఇసటట ననస:129-4-290
వయససస:47
లస: పప
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4828 SAA0774282
పపరర: కటబరర వనసకటటసశరమమ

93-31/509

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:129-4-291
వయససస:28
లస: ససస స
4831 AP151030426612
పపరర: పదణమవత తణళర�

93-31/512

93-31/916

93-31/516

93-31/518

93-31/520

93-31/523

93-31/525

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:129-4-317
వయససస:57
లస: ససస స

4841 LFX1562420
పపరర: కనణఖకలమమరర � దణదద �

4844 SAA0347435
పపరర: మసగమమ దణదద�

4847 SAA0676841
పపరర: దణదద పసదబ నరసససహ రరవప

4850 SAA0333179
పపరర: లకడమ కకటటశశరర� తణళళ�

93-31/528

4853 LFX1562248
పపరర: శకనసవరసస� తణళళ�

93-31/519

4856 AP151030426116
పపరర: శశషరరతనస యలగరల�
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-4-317
వయససస:82
లస: ససస స

4836 SAA0333336
పపరర: ససజనఖ� నలర గగరర �

93-31/515

4839 SAA0333302
పపరర: నణగమలర శశరర� నలర గగరర �

93-31/517

4842 SAA1450535
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కకట

93-31/917

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కకట
ఇసటట ననస:129-4-303
వయససస:58
లస: పప
93-31/521

4845 AP151030426523
పపరర: శశషమమ కటటటబబ యన�

93-31/522

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-4-312
వయససస:62
లస: ససస స
93-31/524

4848 SAA1272483
పపరర: శకలత డడడ

93-31/806

భరస : గగపస డడడ
ఇసటట ననస:129-4-312
వయససస:18
లస: ససస స
93-31/526

4851 AP151030426390
పపరర: పదణమవత తణళర�

93-31/527

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:129-4-315
వయససస:42
లస: ససస స
93-31/529

తసడడ:డ చనసరసబయఖ � �
ఇసటట ననస:129-4-315
వయససస:33
లస: పప
93-31/531

93-31/514

భరస : రరమబ�
ఇసటట ననస:129-4-299
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:129-4-315
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:129-4-315
వయససస:77
లస: ససస స
4855 AP151030426341
పపరర: ధనలకడమ యలగరల�

95-155/776

తసడడ:డ చనన వర సరశమ
ఇసటట ననస:129-4-312
వయససస:67
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:129-4-313
వయససస:56
లస: ససస స
4852 AP151030426185
పపరర: వనసకటరథనమ తణలర �

4838 SQX2344398
పపరర: అసకమమ రరవప నలర గగరర

4833 AP151030423441
పపరర: అపరపరరవప తణళళ�

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:129-4-298
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-4-312
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:129-4-312
వయససస:28
లస: పప
4849 SAA0774241
పపరర: పటటటల వజయలకడమ

93-33/327

భరస : శకనస � �
ఇసటట ననస:129-4-302
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:129-4-312
వయససస:28
లస: ససస స
4846 SAA0676817
పపరర: దణదద గగపస

4835 SAA0570937
పపరర: శకకరసత తణళర

93-31/511

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:129-4-297
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పరమబలల నలర గగరర
ఇసటట ననస:129-4-298
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పరమబలల�
ఇసటట ననస:129-4-299
వయససస:42
లస: పప
4843 SAA0676833
పపరర: దణదద వర కలమమరర

93-31/513

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:129-4-297
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పరమబలల�
ఇసటట ననస:129-4-298
వయససస:41
లస: పప
4840 AP151030423198
పపరర: రరసపడసరదస నలర గగరర �

4832 SAA0628388
పపరర: తణలమ శక కరసత

4830 LFX1561471
పపరర: గసగయఖ� కఠరరర�

తసడడ:డ అసకరలయఖ � �
ఇసటట ననస:129-4-291
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:129-4-297
వయససస:31
లస: పప

భరస : అపపరరవప తలర
ఇసటట ననస:129-4-297
వయససస:43
లస: ససస స
4837 AP151030423024
పపరర: అసకమమరరవప నలర గగరర �

93-31/510

భరస : అసకరలయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-291
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చనసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-297
వయససస:47
లస: ససస స
4834 SAA1436591
పపరర: పదణమవత తలర

4829 SAA0333419
పపరర: బబలలర మమ� కఠరరర�

4854 LFX1562446
పపరర: శకదచవ � యలగల�

93-31/530

భరస : నణగరరజ � �
ఇసటట ననస:129-4-317
వయససస:33
లస: ససస స
93-31/532

4857 AP151030423403
పపరర: బబలర యఖయలగరల�

93-31/533

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:129-4-317
వయససస:40
లస: పప
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4858 AP151030423700
పపరర: ఏడకకసడలల యలగరల�

93-31/534

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-4-317
వయససస:62
లస: పప
4861 SAA1148238
పపరర: సరసబశవపడడ తతలససరర

93-31/537

93-31/884

93-31/539

93-31/541

93-31/544

93-33/330

93-31/549

తసడడ:డ పసదసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-5-330
వయససస:52
లస: పప

4871 AP151030426140
పపరర: శవనణగగసదడస నలర గగరర �

4874 AP151030426217
పపరర: భమలకడమ తతట�

4877 AP151030426141
పపరర: పదణమవత దణదద�

4880 AP151030423187
పపరర: అసకమమరరవప దణదద�

93-31/552

4883 AP151030426303
పపరర: రరజగశశరర తణళళ�

93-31/542

4886 SAA0345249
పపరర: శకనవరసరరవప� నలగగరర �
తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-5-332
వయససస:35
లస: పప

4866 SAA0333328
పపరర: పదమ నలర గగరర �

93-31/538

4869 SAA0389924
పపరర: లకడమ� అబబబ�

93-33/329

4872 SAA0986390
పపరర: అవనణష తణదదబబ యన

93-31/543

తసడడ:డ పపళర రరవప
ఇసటట ననస:129-5-326
వయససస:23
లస: పప
93-31/545

4875 SAA0331736
పపరర: సరసబయఖ తతట�

93-31/546

తసడడ:డ ససరరనణరయణ�
ఇసటట ననస:129-5-328
వయససస:62
లస: పప
93-31/547

4878 AP151030426623
పపరర: ఆదదమమ దణదద�

93-31/548

భరస : పసదమబతణఖలల�
ఇసటట ననస:129-5-329
వయససస:57
లస: ససస స
93-31/550

4881 AP151030423277
పపరర: పసదమబతఖలల దణదద�

93-31/551

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:129-5-329
వయససస:62
లస: పప
93-31/553

భరస : జగనణనధస�
ఇసటట ననస:129-5-330
వయససస:47
లస: ససస స
93-31/555

93-30/933

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:129-5-325
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదమబతణఖలల�
ఇసటట ననస:129-5-329
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగపసబబబబ తణళళ
ఇసటట ననస:129-5-330
వయససస:26
లస: ససస స
4885 AP151030423160
పపరర: జగనణనధస తణళళ�

93-31/540

భరస : పసదమబతణఖలల�
ఇసటట ననస:129-5-329
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదమబతణఖలల�
ఇసటట ననస:129-5-329
వయససస:41
లస: పప
4882 SAA1032762
పపరర: తరరమల తణళళ

4868 AP151030423377
పపరర: అసకమమరరవప నలర గగరర �

4863 SAA1456565
పపరర: అసకమరరవప తదలలకలటర

భరస : అసకమరరవప�
ఇసటట ననస:129-5-325
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-5-328
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససరఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:129-5-328
వయససస:69
లస: ససస స
4879 AP151030423022
పపరర: ససబబయఖ దణదద�

93-33/328

భరస : పరమబలల�
ఇసటట ననస:129-5-326
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమబలల
ఇసటట ననస:129-5-326
వయససస:36
లస: పప
4876 SAA0531368
పపరర: సరసబబడజఖస తతట

4865 SAA0128314
పపరర: రమమష� గగపస�

93-31/536

తసడడ:డ వర పడసరద బబబబ టటకలకకటబర
ఇసటట ననస:129-4-321
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకరమబలల�
ఇసటట ననస:129-5-325
వయససస:49
లస: పప

భరస : చనన అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:129-5-326
వయససస:28
లస: ససస స
4873 SAA0676916
పపరర: చనన అసకమమ రరవప నలర గగరర

93-31/807

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:129-4-337/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:129-5-325
వయససస:28
లస: పప
4870 SAA0676932
పపరర: నలర గగరర అనసషర యమమన

4862 SAA1291319
పపరర: గగపస ఠగలలససరర

4860 AP151030426431
పపరర: చటటటమమ తతలలససరర�

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:129-4-319
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమ రరవప ఠగలలససరర
ఇసటట ననస:129-4-319
వయససస:18
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప తదలలకలటర
ఇసటట ననస:129-4-321
వయససస:30
లస: ససస స
4867 SAA0676361
పపరర: నలర గగరర అశశక కలమమర

93-31/535

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:129-4-319
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస తతలససరర
ఇసటట ననస:129-4-319
వయససస:23
లస: పప
4864 SAA1471259
పపరర: లకడమ తదలలకలటర

4859 AP151030426087
పపరర: అమబమలల తతలలససరర�

4884 SAA0331785
పపరర: గగపసబబబబ� తణ�ే్ళ�

93-31/554

తసడడ:డ జగనణనథస�
ఇసటట ననస:129-5-330
వయససస:30
లస: పప
93-31/556

4887 SAA0128561
పపరర: రవకలమమర� నలర గగరర �

93-33/332

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-5-332
వయససస:34
లస: పప
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పపరర: చసదన ససగస
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93-30/934

తసడడ:డ రరజశశఖర రగడడర
ఇసటట ననస:129-5-333
వయససస:25
లస: ససస స
4891 SAA0517581
పపరర: లకమమమ చలమర

4889 SAA0938888
పపరర: వననషరవ చలమర

తసడడ:డ జయనణగరరజ చలమర
ఇసటట ననస:129-5-333
వయససస:26
లస: ససస స
93-31/559

4892 SAA0920174
పపరర: దదననశ చలమర

భరస : శవరరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:129-5-333
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ జయనణగరరన చలమర
ఇసటట ననస:129-5-333
వయససస:24
లస: పప

93-31/562
4894 SAA0842543
పపరర: వనసకట ససబడమణణఖశశర యమదవ
తతట
తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-5-334
వయససస:25
లస: పప

4895 LFX1562610
పపరర: కకటటశశరమమ� నలర గగరర �
భరస : శకనస � �
ఇసటట ననస:129-5-337
వయససస:34
లస: ససస స

4897 SAA0333203
పపరర: ససబబమమ నలర గగరర �

4898 AP151030426497
పపరర: సరమమమ జఖస నలర గగరర �

93-31/565

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-5-337
వయససస:52
లస: ససస స
4900 AP151030423201
పపరర: అపరపరరవప తతట�

93-31/568

93-31/571

93-31/574

93-31/577

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:129-6-351
వయససస:35
లస: పప

4907 SAA0432617
పపరర: వనసకటరతనస తణళర

4910 AP151030426317
పపరర: సరమమమ జఖస పపలబసడర �

93-31/580

4913 SAA0333211
పపరర: సతఖవత� తణళళ�

93-31/566

4916 LFX1560960
పపరర: నణగరరజ� తణళళ�
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ � �
ఇసటట ననస:129-6-351
వయససస:36
లస: పప

93-31/561

4896 AP151030426278
పపరర: మలలర శశరర తతట�

93-31/564

4899 AP151030423378
పపరర: శకనస నలర గగరర �

93-31/567

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-5-337
వయససస:47
లస: పప
93-31/569

4902 AP151030426400
పపరర: మహలకడమ తణళర�

93-31/570

భరస : వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:129-6-341
వయససస:57
లస: ససస స
93-31/572

4905 SAA0331629
పపరర: శకనవరసరరవప తణళళ�

93-31/573

తసడడ:డ బబలర యఖ�
ఇసటట ననస:129-6-343
వయససస:42
లస: పప
93-31/575

4908 AP151030423595
పపరర: లకడమయఖ తణళళ�

93-31/576

తసడడ:డ పసదసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-6-344
వయససస:54
లస: పప
93-31/578

4911 SAA0331678
పపరర: శకనవరసస� పపలబసడర �

93-31/579

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-6-350
వయససస:34
లస: పప
93-31/581

భరస : శవ నణగరరజ�
ఇసటట ననస:129-6-351
వయససస:41
లస: ససస స
93-31/583

4893 SAA0361279
పపరర: జయనణగరరజ� చలమర�

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:129-5-337
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-6-350
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:129-6-351
వయససస:32
లస: ససస స
4915 SAA0677229
పపరర: కదదరర రమమష బబబబ

93-31/563

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:129-6-344
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:129-6-350
వయససస:29
లస: ససస స
4912 SAA0677245
పపరర: కదదరర అలలఖఖ

4904 AP151030426082
పపరర: శవమమ తణళళ

93-31/558

తసడడ:డ శవ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-5-333
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబలర యఖ
ఇసటట ననస:129-6-343
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద సరసబయఖ
ఇసటట ననస:129-6-343
వయససస:62
లస: పప
4909 SAA0774225
పపరర: పపల బసడర ససజజత

93-31/560

తసడడ:డ లలదఆదదయఖ�
ఇసటట ననస:129-5-337
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:129-6-343
వయససస:35
లస: ససస స
4906 AP151030423596
పపరర: బబలలర యఖ తణళళ

4901 AP151030423379
పపరర: సరసబయఖ తతట�

4890 SAA0391318
పపరర: వనసకట మహలకడమ� చలమర�

భరస : జయనణగరరజ�
ఇసటట ననస:129-5-333
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-5-337
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-5-337
వయససస:52
లస: పప
4903 SAA0292649
పపరర: పదణమవత� ఆళళ�

93-31/557

4914 SAA0677260
పపరర: కదదరర నణరమమ

93-31/582

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:129-6-351
వయససస:55
లస: ససస స
93-31/584

4917 SAA0677286
పపరర: హనసమసత రరవప కదదరర

93-31/585

తసడడ:డ నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:129-6-351
వయససస:63
లస: పప
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93-31/586

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:129-6-352
వయససస:37
లస: ససస స
4921 SAA0774183
పపరర: వనమ అనసరరధ

93-31/588

93-31/591

93-31/594

93-31/597

93-31/600

93-31/602

93-31/605

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-7-367
వయససస:57
లస: పప

4931 SAA0774068
పపరర: బబ లసగర వనసకటటష

4934 AP151030423072
పపరర: వరయఖ తణళళ�

4937 SAA0676650
పపరర: తణడడబబ యన సరసబశవ రరవప

4940 SAA0773391
పపరర: గబగగరతష గగపస నణయక

93-31/608

4943 SAA1148279
పపరర: సరసబశవ రరవప తతట

93-31/598

4946 SAA0633958
పపరర: బనణవథ పరరశత బబఈ
భరస : శకనస
ఇసటట ననస:129-7-368
వయససస:30
లస: ససస స

4926 SAA0773995
పపరర: చలసగర హలమమ

93-31/593

4929 SAA0843251
పపరర: బబ చసచ ససమన

93-31/596

4932 AP151030426624
పపరర: నణరరయణమమ తణళళ�

93-31/599

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:129-6-356
వయససస:47
లస: ససస స
93-31/601

4935 LFX2378560
పపరర: ససధణకర మననకకరర�

93-35/1050

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:129-6-711
వయససస:46
లస: పప
93-31/603

4938 SAA0676676
పపరర: తణదథబబ యన శవకకషర

93-31/604

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:129-7-184
వయససస:27
లస: పప
93-31/606

4941 AP151030423525
పపరర: కకషరరనణయక గబగగరత�

93-31/607

తసడడ:డ నసదణనణయక�
ఇసటట ననస:129-7-365
వయససస:57
లస: పప
93-31/609

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:129-7-367
వయససస:31
లస: పప
93-31/611

93-31/590

తసడడ:డ కకసరయఖ
ఇసటట ననస:129-6-355
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషర నణయక
ఇసటట ననస:129-7-365
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:129-7-367
వయససస:28
లస: ససస స
4945 AP151030423470
పపరర: అపరపరరవప మమకల�

93-31/595

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:129-7-184
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకషరరనణయక�
ఇసటట ననస:129-7-365
వయససస:52
లస: ససస స
4942 SAA1059740
పపరర: నణగ మలలశవరర తతట

4928 SAA1012988
పపరర: అణబ రరధ జకకస

4923 SAA0774167
పపరర: వనమ బబజ బబబబ

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:129-6-355
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-6-356
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరర�
ఇసటట ననస:129-7-184
వయససస:62
లస: ససస స
4939 AP151030426332
పపరర: గరరవమమ గబగగరత�

93-31/592

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:129-6-355
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:129-6-356
వయససస:32
లస: పప
4936 AP151030426389
పపరర: ససబబబయమమ తతట�

4925 SAA0432302
పపరర: కకషర వనమమ

93-33/895

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:129-6-354
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రగడర డ జకకస
ఇసటట ననస:129-6-355
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:129-6-355
వయససస:34
లస: పప
4933 SAA0432443
పపరర: రరజగష తణళళ

93-31/589

తసడడ:డ తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:129-6-354
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-6-355
వయససస:32
లస: ససస స
4930 SAA0331769
పపరర: కకటటశశరరరవప� నలగగరర �

4922 SAA0333229
పపరర: అసజమమ� వనమమ�

4920 SAA1451699
పపరర: రమఖ వనమ

తసడడ:డ బబజ బబబబ వనమ
ఇసటట ననస:129-6-352/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకషర�
ఇసటట ననస:129-6-354
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర�
ఇసటట ననస:129-6-354
వయససస:34
లస: పప
4927 SAA0628487
పపరర: నలమ గగరరకర అరరణణ కలమమరర

93-31/587

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:129-6-352
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:129-6-354
వయససస:26
లస: ససస స
4924 SAA0133603
పపరర: శకనవరస� వనమమ�

4919 AP151030423765
పపరర: సరసబయఖ తణళళ�

4944 LFX1560184
పపరర: ససరరబబబబ మమకల

93-31/610

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:129-7-367
వయససస:35
లస: పప
93-31/612

4947 LFX1565787
పపరర: సరమమమ జఖస చనన� బబణణవత �

93-31/613

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:129-7-368
వయససస:34
లస: ససస స
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4948 LFX1560085
పపరర: శశమర బబయ� బబణణవత �

93-31/614

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:129-7-368
వయససస:40
లస: ససస స
93-31/617

4954 SAA0517482
పపరర: వజయ లకడమ తణటట

93-33/333

93-31/621

4955 SAA0522367
పపరర: శవనణగ రరజ తతట

4958 AP151030423696
పపరర: వనసకటరగడడర రరమరగడడర�

93-31/624

4961 SAA0629121
పపరర: తతలలమల బసవర శసకర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-8-380
వయససస:47
లస: పప

4964 SAA1280064
పపరర: మణణదదప రగడడర పపలగస

93-30/837

4967 SAA1113646
పపరర: శవ కలమమరర వనలకపరర

భరస : సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:129-09
వయససస:51
లస: ససస స

93-31/620

93-31/622

4959 SAA0627158
పపరర: తషల మల తడవనన

93-31/623

భరస : బసవర శసకర
ఇసటట ననస:129-7-372
వయససస:27
లస: ససస స
93-31/625

4962 SAA0361204
పపరర: అసజననయబలల� పగరడలమ�

93-33/335

తసడడ:డ వనసకటటశశరర
ర �
ఇసటట ననస:129-7-374
వయససస:43
లస: పప
93-50/935

4965 SAA1450840
పపరర: గగపస ఉగర స

93-33/896

తసడడ:డ శశఖర ఉగర స
ఇసటట ననస:129-8-390
వయససస:21
లస: పప

4970 SAA1397611
పపరర: అరరనన దచవ కకసడపలర

4971 SAA1397660
పపరర: నలమ కకసడపలర

4973 SAA1397884
పపరర: వనసకట దదలప కలమమర కకసడపలర

93-30/622

93-31/885

4976 AP151030426323
పపరర: శవనణగగశశరమమ యకకకటటల�
భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-09
వయససస:57
లస: ససస స

93-31/886

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకసడపలర
ఇసటట ననస:129-8-420
వయససస:21
లస: ససస స
93-39/826

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకసడపలర
ఇసటట ననస:129-8-420
వయససస:27
లస: పప
93-30/626

4956 LFX1560655
పపరర: రమమదచవ � రరమరగడడర �

భరస : ఎస సతఖ సరయ బబబబ వనలకపరర
ఇసటట ననస:129-8-413
వయససస:41
లస: ససస స

4972 SAA1397694
పపరర: ఏడడకకసడలల కకసడపలర
తసడడ:డ అసకరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:129-8-420
వయససస:49
లస: పప

93-31/619

93-30/623
4968 SAA1168046
పపరర: వనసకట సరయ పవన అవనణష
వనలకపరర
తసడడ:డ ఎస సతఖ సరయ బబబబ వనలకపరర
ఇసటట ననస:129-8-413
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కకసడపలర
ఇసటట ననస:129-8-420
వయససస:43
లస: ససస స

93-39/825

4953 SAA0774514
పపరర: తతట జయమమ

భరస : శకనవరసరగడడర � �
ఇసటట ననస:129-7-371
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర పపలగస
ఇసటట ననస:129-8-388
వయససస:21
లస: పప

93-30/624
4969 SAA1113653
పపరర: ససబడహమణఖ సతఖ సరయ బబబబ
వనలకపరర
తసడడ:డ చకకపరణణ వనలకపరర
ఇసటట ననస:129-8-413
వయససస:52
లస: పప

4975 SAA0333435
పపరర: అదద శశషష� చదరరకకరర�

93-33/334

తసడడ:డ రరమ బబబబ
ఇసటట ననస:129-7-372
వయససస:30
లస: పప
93-31/626

93-31/616

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-7-370
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమరగడడర�
ఇసటట ననస:129-7-371
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరమబబబమ
ఇసటట ననస:129-7-372
వయససస:28
లస: పప

4966 SAA1267525
పపరర: వనసకట లకడమ రవకలమమర
వరడరగవప
తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖస వరడరగవప
ఇసటట ననస:129-8/412
వయససస:52
లస: పప

93-31/618

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-7-370
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-7-371
వయససస:57
లస: ససస స

4963 LFX2367480
పపరర: కకటటశశరరరవప తతట�

4952 AP151030423213
పపరర: ఫసలలనబబయ బబణణవతష�

4950 LFX1560093
పపరర: సరసబయఖ� బబణణవత�

తసడడ:డ కకటటశశరరరవపనణయక � �
ఇసటట ననస:129-7-368
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సస మబలల�
ఇసటట ననస:129-7-369
వయససస:82
లస: పప

భరస : శవ నణగ రరజ
ఇసటట ననస:129-7-370
వయససస:36
లస: ససస స

4960 SAA0628008
పపరర: తషల మల రరమబడడ

93-31/615

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-7-368
వయససస:72
లస: ససస స

4951 SAA0774548
పపరర: కకటటశశర రరవప నణయక
బబణవతష
తసడడ:డ కకట నణయక
ఇసటట ననస:129-7-368
వయససస:72
లస: పప

4957 SAA0333070
పపరర: సరమమమ జఖస రరమరగడడర�

4949 SAA0333062
పపరర: భధడమమ భబణణవతష�

4974 SAA0347146
పపరర: రరజఖలకడమ� యకకకటటల�

93-30/625

భరస : దసరరరకలమమర�
ఇసటట ననస:129-09
వయససస:36
లస: ససస స
93-30/627

4977 AP151030423581
పపరర: శకనవరస యకకకటటల�

93-30/628

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-09
వయససస:33
లస: పప
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4978 SAA1292135
పపరర: దసరరర కలమమర యమకకటటలమ

93-42/818

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప యమకకటటలమ
ఇసటట ననస:129-09
వయససస:44
లస: పప
4981 SAA0551135
పపరర: బబలససరర గగరర

93-35/1051

93-33/338

93-33/864

93-30/633

93-33/341

93-30/637

93-33/343

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:129-14
వయససస:72
లస: ససస స

4991 AP151030426160
పపరర: జయలకడమ యకకకటల�

4994 SAA0776908
పపరర: శకనవరస రరవప తణదదబబ యన

4997 SAA0345264
పపరర: శవ నణగగశశరరరవప� చగడకకడడ�

5000 SAA0128330
పపరర: శకనవరస రరవప సస డగబడడ

93-30/640

5003 AP151030426691
పపరర: గగవరబన గగపస�

5006 SAA0128389
పపరర: గగపస శకకరసత�
తసడడ:డ తణతణరరవప�
ఇసటట ననస:129/14
వయససస:31
లస: పప

4986 SAA0129494
పపరర: శకనవరస� యమకకటటల�

93-33/340

4989 AP151030423153
పపరర: శకనస యకకకటటల

93-30/632

93-30/634

4992 LFX1561570
పపరర: శవనణగమలలర శశరరరవప�
యకకకటటల�
తసడడ:డ వరయఖ � �
ఇసటట ననస:129-12
వయససస:35
లస: పప

93-30/635

93-33/342

4995 SAA0432716
పపరర: ససజజత సస డగమడడ

93-30/636

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:129-13
వయససస:33
లస: ససస స
93-30/638

4998 AP151030423088
పపరర: కకటటశశరరరవప సస దగబడడ�

93-30/639

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:129-13
వయససస:62
లస: పప
93-33/344

5001 SAA0129593
పపరర: ససతణ రరమయఖ� వనమబల�

93-33/345

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-13/1
వయససస:30
లస: పప
93-30/641

భరస : శకరరమమరరస�
ఇసటట ననస:129-14
వయససస:47
లస: ససస స
93-30/643

93-30/630

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-11
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సస డగబడడ
ఇసటట ననస:129/13
వయససస:38
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరననరరవప�
ఇసటట ననస:129-13-383
వయససస:34
లస: ససస స
5005 SAA0334250
పపరర: చనణనమమమయ గగపస�

93-30/631

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:129-13
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:129/13
వయససస:41
లస: ససస స
5002 SAA0334391
పపరర: రరజ� చసతకరయల�

4988 LFX1562073
పపరర: పదమ� యకకకటటల�

4983 AP151030426329
పపరర: వనసకరయమమ పపల�

తసడడ:డ నణగ రరజ�
ఇసటట ననస:129/10
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:129-12
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-13
వయససస:57
లస: ససస స
4999 SAA0776791
పపరర: వనసకట పదణమవత సస డణగబడడ

93-33/339

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-12
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:129-12
వయససస:37
లస: ససస స
4996 AP151030426412
పపరర: ఆసడణళమమ సస డగబడడ�

4985 SAA0726895
పపరర: అనల యకకకటటల

93-33/337

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-10
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకనస � �
ఇసటట ననస:129-11
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవనణగమలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:129-12
వయససస:33
లస: ససస స
4993 SAA0776874
పపరర: బసవమమ తణదదబబ యన

93-30/629

తసడడ:డ నణగ రరజ
ఇసటట ననస:129/10
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:129-10
వయససస:71
లస: ససస స
4990 SAA0333443
పపరర: ససమలత� యకకతదల�

4982 LFX2371235
పపరర: శవకలమమరర యకకకటల

4980 SAA0129122
పపరర: సతఖనణరరయణ� చచరరకలరర�

తసడడ:డ దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:129-9/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : నణగరరజ
ఇసటట ననస:129-10
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:129/10
వయససస:27
లస: ససస స
4987 SAA1267327
పపరర: వనసకయమమ పపల

93-33/336

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:129-9/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లమజరస
ఇసటట ననస:129-9-910
వయససస:56
లస: పప
4984 SAA0776767
పపరర: అనతణ యకకకటటల

4979 SAA0128397
పపరర: హరరపస
డ రద� చచరరకలరర�

5004 SAA0333427
పపరర: వరలకడమ� గగపస�

93-30/642

భరస : గగపస తణత రరవప�
ఇసటట ననస:129-14
వయససస:57
లస: ససస స
93-33/346

5007 SAA1147842
పపరర: శరరష గగపస

93-30/644

భరస : శకనవరస గగపస
ఇసటట ననస:129-15
వయససస:21
లస: ససస స
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5008 SAA0628651
పపరర: గగపస వనసకట అసజల
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93-30/645

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:129-15
వయససస:29
లస: ససస స
5011 SAA0627877
పపరర: రమమశ గగపస

93-30/648

93-39/105

93-33/349

93-31/627

93-30/651

93-30/833

93-30/654

93-33/352

తసడడ:డ దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:129/21
వయససస:33
లస: పప
5035 AP151030441645
పపరర: సరమమమ జఖస అలర డడ�
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-23
వయససస:67
లస: ససస స

93-33/350

5021 AP151030426609
పపరర: నణగగసదడమమ బబ సతణ�

5024 LFX1561711
పపరర: దసరరరరరవప� దణదద�

5027 SAA1335462
పపరర: రరజగశ పరతకకట

93-36/101

5030 SAA0771668
పపరర: ఇమడబతస న నణగగసదడమమ

5016 SAA0776858
పపరర: ససరగష కరటటరర

93-33/348

5019 SAA0129114
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� కతతరర�

93-31/628

5022 AP151030423753
పపరర: నణగయఖ బబ సతణ

93-33/351

93-31/629

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:129-18
వయససస:40
లస: పప
93-30/652

5025 AP151030423091
పపరర: చనససబబబరరవప దణదద�

93-30/653

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-20
వయససస:62
లస: పప
93-31/874

5028 SAA1148691
పపరర: రగజజ దణదద

93-39/106

భరస : దసరరరరరవప దణదద
ఇసటట ననస:129-20
వయససస:20
లస: ససస స
93-30/655

5031 AP151030423025
పపరర: దసరరరపడసరదస ఇయదణబతష
స న�

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:129-21
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:129-21
వయససస:57
లస: పప

93-38/1102
5033 SAA1297803
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ
యమమడణబథదనణ
భరస : శకనవరస రరవప యయమడణబథసన
ఇసటట ననస:129-21
వయససస:24
లస: ససస స

5034 AP151030441646
పపరర: వనసకటలత అలర డడ�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:129-23
వయససస:41
లస: ససస స

5036 SAA1148717
పపరర: నవన అలమరడడ

5037 SAA0937765
పపరర: ససపసడయ పరలకరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:129-23
వయససస:21
లస: పప

93-30/650

తసడడ:డ పడకరశస�
ఇసటట ననస:129-15/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప పరతకకట
ఇసటట ననస:129-20
వయససస:34
లస: పప

భరస : దసరరరపడసరద�
ఇసటట ననస:129-21
వయససస:50
లస: ససస స
5032 SAA0530261
పపరర: శకనవరస రరవప ఇమడబతస న

5018 SAA0530253
పపరర: రరమపడభబ తతలకచరర

5013 AP151030423090
పపరర: శవయఖ గగపస�

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:129-15/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చనససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:129-20
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరజగశ పరతకకట
ఇసటట ననస:129-20
వయససస:29
లస: ససస స
5029 AP151030426106
పపరర: సతఖవత ఇమడణబతస న�

93-33/347

భరస : రగశయఖ�
ఇసటట ననస:129-18
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:129-20
వయససస:25
లస: ససస స
5026 SAA1240399
పపరర: వనసకట పదమ సససధసజ పరతకకట

5015 SAA0776825
పపరర: రమణ కరటటరర

93-30/647

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:129-15
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:129-15/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : నణగయఖ
ఇసటట ననస:129-18
వయససస:38
లస: ససస స
5023 AP151030426498
పపరర: చననసరమమమ జఖస దణదద�

93-30/649

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:129-15/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:129-15/1
వయససస:34
లస: పప
5020 SAA0773367
పపరర: బబ సత శవ జజఖత

5012 AP151030423229
పపరర: వనసకటబడవప బసడడకలలర�

5010 SAA0628677
పపరర: శకనవరస గగపస

తసడడ:డ శవయఖ గగపస
ఇసటట ననస:129-15
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రమబలల�
ఇసటట ననస:129-15
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస గగపస
ఇసటట ననస:129-15
వయససస:21
లస: ససస స
5017 SAA0129528
పపరర: పడసరద కరతతరర

93-30/646

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:129-15
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయమఖ గగపస
ఇసటట ననస:129-15
వయససస:33
లస: పప
5014 SAA1148808
పపరర: శరరష గగపస

5009 SAA0334243
పపరర: వనసకటరమణ గగపస�

93-39/107

93-30/656

93-36/100

93-30/657

భరస : శకనవరస కకషస ర రగడర డ
ఇసటట ననస:129-24
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: శక లకడమ పరలకరర
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93-30/658

తసడడ:డ ససబబబరగడడర పరలకరర
ఇసటట ననస:129-24
వయససస:35
లస: ససస స
5041 AP151030426365
పపరర: ససబబబలల బబగగవతష బబనవతష

93-30/661

93-30/664

93-30/667

93-30/670

93-30/673

93-30/677

93-30/679

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర సససగస
ఇసటట ననస:129-30
వయససస:23
లస: పప

5051 SAA1025734
పపరర: నణగరరజ బసడడకలలర

5054 SAA0331850
పపరర: సరసబశవరరవప బసడడకలలర�

5057 LFX2367183
పపరర: నణగగశశరరరవప యకకకటటల�

5060 AP151030423552
పపరర: తరరపతరగడడర సససగస�

93-30/682

5063 SAA0331876
పపరర: మబతణఖలరగడర డ సససగస�

93-30/671

5066 SAA0432831
పపరర: పడమలమ సససగస
భరస : శకనవరసరగడడర
ఇసటట ననస:129-31
వయససస:42
లస: ససస స

5046 SAA1032572
పపరర: ససనత బసడడకలలర

93-30/666

5049 AP151030426281
పపరర: ససభబగఖవత బసడడకలలర�

93-30/669

5052 SAA0331868
పపరర: వరబబబబ బసడడకటర �

93-30/672

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:129-25
వయససస:35
లస: పప
93-30/675

5055 LFX1565605
పపరర: ససరగష� యకకటటల�

93-30/676

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:129-26
వయససస:34
లస: పప
93-30/678

5058 SAA0391474
పపరర: సశపన యకకకటటల

93-33/353

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:129/26
వయససస:35
లస: ససస స
93-30/680

5061 AP151030426632
పపరర: అనసరరధ సససగస�

93-30/681

భరస : శకనవసరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-30
వయససస:41
లస: ససస స
93-30/683

తసడడ:డ అపసపరగడడర�
ఇసటట ననస:129-30
వయససస:67
లస: పప
93-39/108

93-30/663

భరస : వనసకటడవప�
ఇసటట ననస:129-25
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగరరగడడర�
ఇసటట ననస:129-29
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మబతణఖలరగడర డ�
ఇసటట ననస:129-30
వయససస:50
లస: పప
5065 SAA1148659
పపరర: గగవరరన రగడడర సససగస

93-30/668

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-26
వయససస:57
లస: పప

భరస : తరరపతరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-29
వయససస:47
లస: ససస స
5062 AP151030423197
పపరర: శకనవరసరరగడడర సససగస�

5048 AP151030426081
పపరర: శకలసతల బసడడకలలర�

5043 LFX2367233
పపరర: వరపడసరదదడ
డ డర � కకట�

భరస : వర బబబబ బసడడకలలర
ఇసటట ననస:129-25
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:129-25
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప �
ఇసటట ననస:129-26
వయససస:34
లస: పప
5059 SAA0334276
పపరర: శవమమ సససగస�

93-30/665

తసడడ:డ నరసససహరరవప బసడడకలలర
ఇసటట ననస:129-25
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల బసడడకలలర
ఇసటట ననస:129-25
వయససస:45
లస: పప
5056 LFX1562636
పపరర: రవకకశశర� యకకటటల�

5045 AP151030423027
పపరర: గగపరలరగడడర పరవపలకరర�

93-30/660

తసడడ:డ రరమరగడడర � �
ఇసటట ననస:129-24
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-25
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమబలల�
ఇసటట ననస:129-25
వయససస:82
లస: ససస స
5053 SAA1032556
పపరర: దసరరరరరవప బసడడకలలర

93-30/662

తసడడ:డ రరమరగడడర�
ఇసటట ననస:129-24
వయససస:67
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప బసడడకలలర
ఇసటట ననస:129-25
వయససస:41
లస: ససస స
5050 AP151030426629
పపరర: లకడమదచవమమ బసదదకలలర�

5042 LFX2367258
పపరర: శకనవరస కకశశర రగడర డ పరలకరర

5040 SAA1490143
పపరర: భబలకడమ పరలకరర

భరస : గగపరలరగడడర
ఇసటట ననస:129-24
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రగడర డ పరలకరర
ఇసటట ననస:129-24
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమరగడడర�
ఇసటట ననస:129-24
వయససస:64
లస: పప
5047 SAA1032549
పపరర: పడభబవత బసడడకలలర

93-30/659

భరస : గగపరలరగడడర�
ఇసటట ననస:129-24
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:129-24
వయససస:62
లస: ససస స
5044 AP151030423317
పపరర: ససబబబరగడడర పరవపలకరర�

5039 AP151030426468
పపరర: ససదణరరణణ పరవపలకరర�

5064 SAA0128413
పపరర: శకకర రగడ�డర దనపరరజ�

93-33/354

తలర : వనసకరయమమ�
ఇసటట ననస:129-30
వయససస:30
లస: పప
93-30/684

5067 AP151030426546
పపరర: కలమమరర సససగస

93-30/685

భరస : శవరరగడడర
ఇసటట ననస:129-31
వయససస:52
లస: ససస స
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93-30/686

భరస : కకషరరరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-31
వయససస:72
లస: ససస స
5071 SAA0128488
పపరర: అపసపరగదబ ద� సససగమ�

93-33/355

93-30/689

93-33/356

93-30/694

93-30/697

93-30/700

93-30/703

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:129/48
వయససస:34
లస: పప

5081 SAA0334318
పపరర: దచవపసడయ� తయఖగమర�

5084 AP151030423183
పపరర: బససవరగడడర తయఖగమర�

5087 SAA0331892
పపరర: శవనణగగశశరరరవప అలర డడ�

5090 SAA1338938
పపరర: కకరస ర రగడడర భవనస

93-30/705

5093 SAA0432732
పపరర: నణగలకడమ పరరమశశటట

93-30/695

5096 AP151030426114
పపరర: శశషమమ ఉలర �
భరస : శశషగరరర�
ఇసటట ననస:129-49
వయససస:52
లస: ససస స

5076 SAA0432476
పపరర: సరసబరగడడర సససగస

93-30/691

5079 SAA0331884
పపరర: శకనవరసరరగడడర సససగస�

93-30/693

5082 AP151030426334
పపరర: నణగరతనస తయఖగమర�

93-30/696

భరస : బససవ రగడడర�
ఇసటట ననస:129-39
వయససస:62
లస: ససస స
93-30/698

5085 AP151030426417
పపరర: పదణమవత అలమరడడర �

93-30/699

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-40
వయససస:50
లస: ససస స
93-30/701

5088 SAA0333476
పపరర: పదణమవత� భవనస�

93-30/702

భరస : శవ రగడడర�
ఇసటట ననస:129-43
వయససస:35
లస: ససస స
93-30/932

5091 AP151030426476
పపరర: నరమల ససగస�

93-30/704

భరస : సరసబరగడడర�
ఇసటట ననస:129-47
వయససస:65
లస: ససస స
93-30/706

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:129-48
వయససస:51
లస: ససస స
93-33/357

93-39/110

తసడడ:డ జజలరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-35
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవ రగడడర భవనస
ఇసటట ననస:129-43
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరగడడర
ఇసటట ననస:129-47
వయససస:43
లస: పప
5095 SAA0129171
పపరర: లకమణ పరరమశశటట

93-30/692

తసడడ:డ పసదపరపరరరవప�
ఇసటట ననస:129-40
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరగడడర
��
ఇసటట ననస:129-43
వయససస:40
లస: పప
5092 AP151030423608
పపరర: రరమ రగడడర ససగస

5078 SAA0334300
పపరర: నణగలకడమ� ససగస�

5073 SAA1148774
పపరర: శవరన సససగస

తసడడ:డ జజలరగడడర
ఇసటట ననస:129-34
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నణరరయణరగడడర�
ఇసటట ననస:129-39
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససవర నణగగశశర రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:129-40
వయససస:28
లస: పప
5089 LFX1560028
పపరర: శవరరగడడర� భవనస�

93-30/690

భరస : కకషర రగడడర�
ఇసటట ననస:129-39
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బససవరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-39
వయససస:40
లస: పప
5086 SAA1012905
పపరర: ఉదయ కలమమర అలమరడడ

5075 AP151030426191
పపరర: శశవమమ సససగస

93-30/688

భరస : అపసపరగడడర సససగస
ఇసటట ననస:129-31
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరగడడర�
ఇసటట ననస:129-35
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పరమబలరగడడర�
ఇసటట ననస:129-37
వయససస:82
లస: ససస స
5083 AP151030423141
పపరర: కకషరరరగడడర తయఖగమర�

93-39/109

భరస : బబలరగడడర
ఇసటట ననస:129-34
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరగడడర�
ఇసటట ననస:129/34
వయససస:34
లస: పప
5080 AP151030426333
పపరర: నణగగసదడమమ సససగస�

5072 SAA1148832
పపరర: శకలకడమ ససజనఖ రగడర డ సససగస

5070 SAA0432468
పపరర: శవరరగడడర సససగస

తసడడ:డ కకషరరరగడడర
ఇసటట ననస:129-31
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర సససగస
ఇసటట ననస:129-31
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబరగడడర�
ఇసటట ననస:129-34
వయససస:49
లస: ససస స
5077 SAA0361329
పపరర: చలమమ రగడడర� ససగస�

93-30/687

తసడడ:డ అపరపరగడడర�
ఇసటట ననస:129-31
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవ రగడడర �
ఇసటట ననస:129/31
వయససస:30
లస: పప
5074 AP151030426335
పపరర: వనసకటబడమమమ సససగస�

5069 SAA0345272
పపరర: కకషరరరగడడర సససగస�

5094 AP151030423075
పపరర: రగశయఖ పరరమశశటట

93-30/707

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:129-48
వయససస:57
లస: పప
93-30/708

5097 AP151030426133
పపరర: ససతణరరవమమ ఉలర �

93-30/709

భరస : చననరగశయఖ�
ఇసటట ననస:129-49
వయససస:72
లస: ససస స
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5098 AP151030423039
పపరర: శశషగరరరరరవప ఉలర �

93-30/710

తసడడ:డ చనరగశయఖ�
ఇసటట ననస:129-49
వయససస:57
లస: పప
5101 AP151030423008
పపరర: అపరపరరవప పరరమశశటట �

93-30/713

93-30/715

93-31/633

93-31/637

93-31/638

93-31/641

93-31/644

భరస : పడసరద రగడడర
ఇసటట ననస:129-57
వయససస:45
లస: ససస స

5111 SAA0390385
పపరర: పదణమవత� తణళళ�

5114 SAA0552901
పపరర: తరరమల మమమలమ

5117 AP151030426430
పపరర: వనసకరయమమ అకకక

5120 AP151030423344
పపరర: సరసబశవరరవప అకకక�

93-31/646

5123 SAA0609917
పపరర: ససనత ఇతస డడ

93-33/359

5126 AP151030426615
పపరర: వనసకటరతనస ససగస�
భరస : పరమబలరగడర డ�
ఇసటట ననస:129-57
వయససస:77
లస: ససస స

5106 SAA0333344
పపరర: వజయలకడమ తతట�

93-31/631

5109 AP151030426618
పపరర: శరరద తణళళ�

93-31/636

5112 SAA0530196
పపరర: ససబబబ రరవప తణళర

93-33/360

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:129-53
వయససస:36
లస: పప
93-31/639

5115 SAA0552828
పపరర: తడపపరకలమమరర అకకక

93-31/640

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:129-56
వయససస:34
లస: ససస స
93-31/642

5118 SAA0919938
పపరర: అజయ కలమమర అకకక

93-31/643

తసడడ:డ అసకమమరరవప అకకక
ఇసటట ననస:129-56
వయససస:24
లస: పప
93-31/645

5121 SAA0361246
పపరర: గబరవరరరవప� ఆచసచ�

93-33/361

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:129-56
వయససస:48
లస: పప
93-31/647

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-56-1
వయససస:42
లస: ససస స
93-31/648

93-30/714

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129-53
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగమలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-56
వయససస:42
లస: పప

తలర : ససనతణ ఇతణడడ
ఇసటట ననస:129-56-1
వయససస:24
లస: ససస స
5125 SAA0627836
పపరర: ససగస శకలసతల

93-31/635

భరస : నణగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:129-56
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:129-56
వయససస:35
లస: పప
5122 SAA0920364
పపరర: నహరరక ఇతణడడ

5108 SAA0628305
పపరర: తణలమ శవ పరరశత

5103 SAA0676486
పపరర: కససల మబరళకకషర

భరస : శవనణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-52
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతష బబబబ
ఇసటట ననస:129-56
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:129-56
వయససస:42
లస: ససస స
5119 SAA0558676
పపరర: సతష బబబబ మమమలమ

93-31/630

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:129-53
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ నలలపలరర
ఇసటట ననస:129-56
వయససస:27
లస: ససస స
5116 AP151030426429
పపరర: పదణమవత అకకక�

5105 AP151030426239
పపరర: పడమల తతట�

93-30/712

తసడడ:డ రరమకకషర
ఇసటట ననస:129-50/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవ బబబబ
ఇసటట ననస:129-53
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:129-53
వయససస:33
లస: పప
5113 SAA0920406
పపరర: అరరణణ నలలపలరర

93-33/358

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:129-52
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబచచరరజ�
ఇసటట ననస:129-52
వయససస:52
లస: పప
5110 LFX1561414
పపరర: శవబబబబ తణళళ

5102 SAA0390120
పపరర: ససతణమహలకడమ� పరరమశశటట �

5100 LFX1565712
పపరర: భబసకర� పరరమశశటట �

తసడడ:డ అపరపరరవప � �
ఇసటట ననస:129-50
వయససస:35
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:129/50
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర
ఇసటట ననస:129-50/1
వయససస:30
లస: పప
5107 AP151030423161
పపరర: ససబబబరరవప తతట�

93-30/711

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:129-50
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:129-50
వయససస:62
లస: పప
5104 SAA0842576
పపరర: కససల సరసబశవ రరవప

5099 AP151030426228
పపరర: బబరత పరరమశశటట �

5124 SAA1233188
పపరర: మణణకరసత నఖల ఇతడడ

93-34/998

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప లమతచ ఇతడడ
ఇసటట ననస:129-56-1
వయససస:18
లస: పప
93-31/649

5127 SAA0331728
పపరర: పడసరదరగడడర ససగస�

93-31/650

తసడడ:డ పరమబలరగడర డ�
ఇసటట ననస:129-57
వయససస:43
లస: పప
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93-31/651

భరస : శకనవరసరగడడర � �
ఇసటట ననస:129-58
వయససస:37
లస: ససస స
5131 AP151030423269
పపరర: పపటబటరగడడర ససగస�

93-31/654

93-31/656

93-31/779

93-31/661

93-31/666

93-33/362

93-33/365

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:129-69
వయససస:68
లస: ససస స

5141 AP151030423140
పపరర: సరసబశవరరవప తతట�

5144 AP151030426383
పపరర: పపరమమ తణళళ�

5147 SAA0128231
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప� పరడచ�

5150 SAA0292839
పపరర: దచడ పదద� పలర పరటట�

93-33/368

5153 AP151030426395
పపరర: భమలకడమ తతట�

93-31/664

5156 SAA0467373
పపరర: నణరరయణ తతట
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:129-69
వయససస:33
లస: పప

5136 AP151030423226
పపరర: పడకరశరగడడర సససగస

93-31/658

5139 LFX1560747
పపరర: మమరరతగబపస � కకలర శశటట �

93-31/660

5142 SAA0919953
పపరర: రరజగశశరర తళళ

93-31/665

తసడడ:డ పస తషరరజ తళళ
ఇసటట ననస:129-65
వయససస:26
లస: ససస స
93-31/667

5145 AP151030423702
పపరర: పస తషరరజ తణళళ

93-31/668

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:129-65
వయససస:49
లస: పప
93-33/363

5148 SAA0530220
పపరర: శవనణగ రరజ తణళర

93-33/364

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:129-65
వయససస:39
లస: పప
93-33/366

5151 SAA0129361
పపరర: శకనవరస చణరర జలలనప

93-33/367

తసడడ:డ శసకర చణరర జలలనప
ఇసటట ననస:129-67
వయససస:38
లస: పప
93-31/669

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-69
వయససస:57
లస: ససస స
93-31/671

93-31/655

తసడడ:డ కకషరమమరరస � �
ఇసటట ననస:129-60
వయససస:33
లస: పప

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:129-67
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:129-67
వయససస:41
లస: పప
5155 AP151030426073
పపరర: ససబబబలల బసడర

93-31/659

తసడడ:డ కగశవపలల�
ఇసటట ననస:129-65
వయససస:30
లస: పప

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:129-67
వయససస:35
లస: ససస స
5152 SAA0292672
పపరర: శసకరర� పలర పరటట�

5138 SAA0628511
పపరర: కకల సపటట అనసరరధణ

5133 SAA0627851
పపరర: ససగస నణగ పసడయసకర

తసడడ:డ ససతణరరమరగడడర
ఇసటట ననస:129-59
వయససస:50
లస: పప

భరస : పస తషరరజ�
ఇసటట ననస:129-65
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శవనణగ రరజ
ఇసటట ననస:129-65
వయససస:30
లస: ససస స
5149 SAA0292813
పపరర: ససజజత� పలర పరటట�

93-31/657

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-62
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-65
వయససస:33
లస: ససస స
5146 SAA0517607
పపరర: భబగఖలకడమ తణళళ

5135 AP151030426616
పపరర: వనసకటరతనస సససగస�

93-31/653

భరస : హనమ రగడడర
ఇసటట ననస:129-59
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:129-60
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస � �
ఇసటట ననస:129-60
వయససస:37
లస: పప
5143 SAA0292698
పపరర: పరరశత� ఆలమ�

93-31/778

భరస : ససతణరరమరగడడర�
ఇసటట ననస:129-59
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస రగడడర సససగస
ఇసటట ననస:129-59
వయససస:22
లస: పప
5140 LFX1560705
పపరర: శకనస� కకలర శశటట �

5132 SAA1148170
పపరర: రరకగష రగడడర ససగస

5130 AP151030423248
పపరర: శకనవరసరగడడర ససగస�

తసడడ:డ పపటబటరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-58
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరగడడర ససగస
ఇసటట ననస:129-58
వయససస:20
లస: పప

భరస : పడకరశరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-59
వయససస:42
లస: ససస స
5137 SAA1148295
పపరర: ససతణరరమ రగడడర సససగస

93-31/652

భరస : పపటబటరగడ�డర
ఇసటట ననస:129-58
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసపరగడడర�
ఇసటట ననస:129-58
వయససస:77
లస: పప
5134 AP151030426216
పపరర: అనససరఖమమ సససగస�

5129 AP151030426105
పపరర: సరమమమ జఖస ససగస�

5154 AP151030426111
పపరర: కకటటశశరమమ దమబమ�

93-31/670

భరస : రరమబలల�
ఇసటట ననస:129-69
వయససస:62
లస: ససస స
93-31/672

5157 SAA0432310
పపరర: అసకమమరరవప అకకక

93-31/673

తసడడ:డ నణగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:129-69
వయససస:45
లస: పప
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5158 AP151030423591
పపరర: వనసకటటశశరరర తతట�

93-31/674

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-69
వయససస:47
లస: పప
5161 SAA1059781
పపరర: శరరష తతటకకర

93-31/676

93-31/679

93-31/682

93-31/685

93-31/688

93-31/689

93-31/692

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:129-83
వయససస:29
లస: పప

5171 AP151030426164
పపరర: మహలకడమ నలర గగరర �

5174 SAA1008268
పపరర: రరజశశఖర అరరగగల

5177 SAA0333260
పపరర: కకషరదచవ� అరరగగల�

5180 SAA0627182
పపరర: శశక నణగమరబ

93-31/695

5183 SAA0986507
పపరర: భబషర షపక

93-31/686

5186 AP151030426513
పపరర: ఫరతమమ షపక�
భరస : అబబర లమర�
ఇసటట ననస:129-84
వయససస:47
లస: ససస స

5166 LFX1561562
పపరర: పదణమరరవప� నలగగరర �

93-31/681

5169 SAA0627067
పపరర: నలమ గగరరకర వనసకరయమమ

93-31/684

5172 SAA0676379
పపరర: నలర గగరర అశశక

93-31/687

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:129-75
వయససస:26
లస: పప
93-30/717

5175 SAA1194026
పపరర: ససతమమ అరరగగల

93-30/718

భరస : కకషరమమరరస అరరగగల
ఇసటట ననస:129-82
వయససస:73
లస: ససస స
93-31/690

5178 AP151030423599
పపరర: నణగరరజ అరరగగల�

93-31/691

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:129-82
వయససస:43
లస: పప
93-31/693

5181 SAA0628438
పపరర: శశక మదణర బ

93-31/694

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:129-83
వయససస:35
లస: ససస స
93-33/369

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:129-83
వయససస:24
లస: పప
93-33/371

93-31/678

భరస : వనసకట సతచశ
ఇసటట ననస:129-74
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమ�ేరన
ఇసటట ననస:129-83
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రసజజన�
ఇసటట ననస:129-83
వయససస:52
లస: ససస స
5185 SAA0986440
పపరర: భబజ షపక

93-31/683

భరస : నణగ రరజ�
ఇసటట ననస:129-82
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:129-82
వయససస:47
లస: పప
5182 AP151030426017
పపరర: బబజజన షపక�

5168 AP151030423401
పపరర: వనసకయఖ నలర గగరర �

5163 AP151030423334
పపరర: శవశసకరరరవప అకకక�

తసడడ:డ వనసకయఖ � �
ఇసటట ననస:129-73
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ అరరగగల
ఇసటట ననస:129-82
వయససస:25
లస: పప

భరస : సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:129-82
వయససస:42
లస: ససస స
5179 SAA0331686
పపరర: సతఖనణరరయణ అరరగగల�

93-31/680

భరస : వనసకటటశశరరలల�
ఇసటట ననస:129-75
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నలర గగరర
ఇసటట ననస:129-75
వయససస:26
లస: పప
5176 AP151030426070
పపరర: ససత అరరగగల

5165 LFX1564574
పపరర: లకడమ� నలర గగరర �

93-30/716

తసడడ:డ నణగమలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-72
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:129-73
వయససస:72
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:129-74
వయససస:35
లస: ససస స
5173 SAA0919979
పపరర: గగపస నలర గగరర

93-31/677

భరస : పదణమరరవప � �
ఇసటట ననస:129-73
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:129-73
వయససస:41
లస: పప
5170 SAA0628321
పపరర: అకకక వనసకరయమమ

5162 SAA0627661
పపరర: అకకక ససజజతణ

5160 SAA0676452
పపరర: తయఖగమర లలమధర రగడడర

తసడడ:డ చసదడశశఖరరగడడర
ఇసటట ననస:129-71
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవ ససకర రరవప
ఇసటట ననస:129-72
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:129-73
వయససస:33
లస: ససస స
5167 AP151030423543
పపరర: అసకమమరరవప నలర గగరర �

93-31/675

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:129-69
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రమమష తతటకకర
ఇసటట ననస:129-72
వయససస:22
లస: ససస స
5164 SAA0333310
పపరర: సరమమమ జఖస� నలర గగరర �

5159 AP151030423054
పపరర: రరమబలల దమబమ�

5184 SAA0128249
పపరర: నణగబలల� షపక�

93-33/370

తసడడ:డ రసజన�
ఇసటట ననస:129-83
వయససస:29
లస: పప
93-31/696

5187 SAA0391441
పపరర: హహసపసన బ� షపక�

93-33/372

భరస : అబబబలమర�
ఇసటట ననస:129-84
వయససస:53
లస: ససస స
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5188 AP151030426066
పపరర: హహసపసన భ షపక�

93-33/373

భరస : అబబబలమర�
ఇసటట ననస:129-84
వయససస:59
లస: ససస స
5191 SAA0347450
పపరర: ఫరతమబన� షపక�

93-31/698

93-33/375

93-38/1103

93-31/703

93-31/706

93-31/709

93-33/378

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:129-94
వయససస:62
లస: పప

93-33/377

5198 SAA0773870
పపరర: కసతచటట రమమదచవ

తసడడ:డ మదణల సరహహబ�
ఇసటట ననస:129-86
వయససస:43
లస: పప
93-31/701

5201 SAA0432633
పపరర: మలర శశరర అరరగగల

5204 SAA0552844
పపరర: రరధణరరణణ తతటకకర

5207 SAA0774027
పపరర: తతటకకర పపలర యఖ

5210 SAA0776494
పపరర: గగపసచసద తతటకకర

93-31/713

5213 AP151030426236
పపరర: దచవ శశషస�

93-31/704

5216 SAA1238062
పపరర: కకసడమమ సనసకరర
భరస : రరమకకషర మమరరస సనసకరర
ఇసటట ననస:129-98
వయససస:47
లస: ససస స

93-31/702

5202 AP151030426494
పపరర: హహహమమవత అరరగగల�

93-31/705

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-91
వయససస:57
లస: ససస స
93-31/707

5205 SAA0333286
పపరర: బబల కలమమరర� కకసనణ�

93-31/708

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:129-92
వయససస:38
లస: ససస స
93-31/710

5208 LFX1566678
పపరర: రమమష� తతటకకర�

93-31/711

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:129-92
వయససస:44
లస: పప
93-33/379

5211 SAA1032929
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససకతణల

93-31/712

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ససకతణల
ఇసటట ననస:129-93
వయససస:47
లస: పప
93-31/714

భరస : గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:129-94
వయససస:57
లస: ససస స
93-31/716

5199 SAA0773854
పపరర: కసతచటట గగపస కలమమర
తసడడ:డ పపల రరజ
ఇసటట ననస:129-89
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:129-92
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవనణనరరయణ శశషస
ఇసటట ననస:129-94
వయససస:23
లస: ససస స
5215 AP151030423569
పపరర: గగపరలరరవప శశషస�

5196 SAA0332544
పపరర: మసరసన షపక�

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-92
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:129-92
వయససస:24
లస: పప
5212 SAA1148204
పపరర: సరసశత శశషస

93-33/376

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:129-92
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:129-92
వయససస:57
లస: ససస స
5209 SAA0776460
పపరర: శకకరసత తతటకకర

93-31/700

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:129-91
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరససహరరవప�
ఇసటట ననస:129-91
వయససస:33
లస: పప
5206 AP151030426225
పపరర: చనన తతటకకర�

5193 SAA1032903
పపరర: శరఖమ జలయస రరజగసదడ
వనననస
తసడడ:డ ఆగషట స జయ రరవప వనననస
ఇసటట ననస:129-86
వయససస:49
లస: పప

భరస : పపల రరజ
ఇసటట ననస:129-89
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129-89
వయససస:55
లస: పప
5203 SAA0331702
పపరర: వనసకటబడవప� అరరగగల�

5195 SAA0128173
పపరర: ససబబన� షపక�

93-31/697

93-31/699

తసడడ:డ బషసన�
ఇసటట ననస:129-86
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:129-87
వయససస:21
లస: పప
5200 SAA0773904
పపరర: కసతచటట పపల రరజ

5192 AP151030423487
పపరర: కరరమబలమర షపక

5190 SAA0628453
పపరర: శశక నగరనణ పరవన

తసడడ:డ కరరమమలమర
ఇసటట ననస:129-85
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మదణరరసహహబ
ఇసటట ననస:129-85
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసరసన � �
ఇసటట ననస:129-86
వయససస:40
లస: ససస స
5197 SAA1294917
పపరర: మహమమద బబష షపక

93-33/374

తసడడ:డ బబషరసరహహబ�
ఇసటట ననస:129-84
వయససస:62
లస: పప

భరస : కరరమబలమర�
ఇసటట ననస:129-85
వయససస:44
లస: ససస స
5194 LFX2371490
పపరర: జజన బ � షపక �

5189 AP151030423484
పపరర: అబబబలమర షపక�

5214 LFX1564681
పపరర: శవనణనరరయణ� శశషస�

93-31/715

తసడడ:డ గగపరలరరవప � �
ఇసటట ననస:129-94
వయససస:33
లస: పప
93-30/838

5217 SAA0938797
పపరర: పడశరసత ససకలరర

93-31/717

తసడడ:డ రరమకకషర మమరరస ససకలరర
ఇసటట ననస:129-98
వయససస:26
లస: ససస స
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5218 SAA1148287
పపరర: రరమ కకషర మమరరస ససకలరర

93-31/718

తసడడ:డ హనసమయఖ ససకలరర
ఇసటట ననస:129-98
వయససస:54
లస: పప
5221 SAA0558692
పపరర: శకనవరస రరవప మమమదసకకరర

93-31/721

93-33/381

93-30/826

93-30/829

93-33/894

93-38/98

93-40/964

భరస : జజషషవర
ఇసటట ననస:129-109
వయససస:28
లస: ససస స

5231 LFX1562578
పపరర: నణగ రరజ పరలలమ

5234 SAA1465004
పపరర: యబబ యరకగబసటర

5237 SAA1289404
పపరర: పరవన కమతస

5240 SAA1314749
పపరర: శవ గసగగతడ దమమలపరటట

93-31/725

5243 SAA0773730
పపరర: కటటకరల శకనవరసరరవప

93-31/723

5246 SAA0552455
పపరర: వరలకడమ మమదణసస
భరస : ఏససబబబబ
ఇసటట ననస:129-109
వయససస:28
లస: ససస స

5226 SAA0530188
పపరర: నణగ రరజ మబరగగసడడ

93-33/383

5229 SAA1244904
పపరర: నణగ రరజ పరలలస

93-30/828

5232 SAA1464726
పపరర: చననమమయ యరకగబసటర

93-31/873

భరస : అనసదరరవప యరకగబసటర
ఇసటట ననస:129-103
వయససస:56
లస: ససస స
93-33/923

5235 SAA0806333
పపరర: రమణమమ పసటట ట

93-38/97

తసడడ:డ పరపసరగడడర
ఇసటట ననస:129-103
వయససస:51
లస: ససస స
93-40/852

5238 SAA1314756
పపరర: నరసమమ దదమమమలపత

93-40/963

భరస : ఏడడకకసడలల దదమమమలపత
ఇసటట ననస:129-105
వయససస:52
లస: ససస స
93-40/965

5241 SAA0842451
పపరర: కటటకరల ససనతణ

93-31/724

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:129-107
వయససస:37
లస: ససస స
93-31/726

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:129-107
వయససస:42
లస: పప
93-31/728

93-33/380

తసడడ:డ వరయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:129-101
వయససస:32
లస: పప

భరస : మణణకరసత దమమలపరటట
ఇసటట ననస:129-105
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:129-107
వయససస:58
లస: ససస స
5245 SAA0677294
పపరర: మమదణసస పదణమవత

93-30/827

తసడడ:డ నణరరయణ కమతస
ఇసటట ననస:129-103
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల దమమలపరటట
ఇసటట ననస:129-105
వయససస:29
లస: పప
5242 SAA0842493
పపరర: కటటకరల ధనలకడమ

5228 SAA1244920
పపరర: నణగమమ పరలలస

5223 SAA0986622
పపరర: వనసకట రతనస చససచస

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:129-99
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అనసదరరవప యరకగబసటర
ఇసటట ననస:129-103
వయససస:35
లస: పప

భరస : జయరరమరగడడర
ఇసటట ననస:129-103
వయససస:60
లస: ససస స
5239 SAA1314731
పపరర: మణణకరసత దమమలపరటట

93-33/382

తసడడ:డ వరయమఖ
ఇసటట ననస:129-101
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ యరకగబసటర
ఇసటట ననస:129-103
వయససస:60
లస: పప
5236 SAA0444414
పపరర: సరసబమమ బబల

5225 SAA0128496
పపరర: ససధణకర� చససచస�

93-31/720

భరస : సరసబశవ రరవప చససచస
ఇసటట ననస:129-99
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వరయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:129-101
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నణగరజ పరలలస
ఇసటట ననస:129-101
వయససస:29
లస: ససస స
5233 SAA1465376
పపరర: అనసదరరవప యరకగబసటర

93-31/722

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప�
ఇసటట ననస:129-99
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నణగయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:129-101
వయససస:63
లస: పప
5230 SAA1244169
పపరర: శరకవణణ పరలలస

5222 AP151030423701
పపరర: సరసబశవరరవప చససచస�

5220 AP151030426353
పపరర: వనసకటరతనస చససచస�

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:129-99
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:129-99
వయససస:62
లస: పప

భరస : యగయఖ
ఇసటట ననస:129-99
వయససస:70
లస: ససస స
5227 SAA1244995
పపరర: వరయఖ పరలలస

93-31/719

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:129-99
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:129-99
వయససస:39
లస: పప
5224 SAA0517565
పపరర: లకమమమ మబరగగసడ

5219 SAA0552786
పపరర: రరమమసజల దచవ మమమదసకకరర

5244 SAA0347443
పపరర: సలమ

93-31/727

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:129-108
వయససస:60
లస: ససస స
93-31/729

5247 SAA0331637
పపరర: జజషషవర� మమదణసస�

93-31/730

తసడడ:డ దణనయఖ�
ఇసటట ననస:129-109
వయససస:32
లస: పప
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93-31/731

తసడడ:డ దణనయఖ
ఇసటట ననస:129-109
వయససస:33
లస: పప
5251 SAA1237650
పపరర: సతశ కసదదవలస

93-30/830

93-38/100

93-38/103

93-36/1057

93-32/669

తసడడ:డ ససతణరరస మబరకడ
ఇసటట ననస:129-119/1,turpu bazar
వయససస:30
లస: పప
5266 AP151030435400
పపరర: శకనస అరరగగల�

93-38/107

93-38/109

భరస : మహనణడవప�
ఇసటట ననస:129-130
వయససస:60
లస: ససస స

93-38/104

5261 SAA1267517
పపరర: ససతణరరస మబరకడ

93-38/112

93-32/667

5256 SAA0458315
పపరర: శకనవరస రరవప పదణఖలమ

5259 SAA0806010
పపరర: రరమమరరవప బలలర పలర

5262 SAA1267574
పపరర: తవటమమ మబరకడ

93-32/668

భరస : ససతణరరస మబరకడ
ఇసటట ననస:129-119/1,turpu bazar
వయససస:53
లస: ససస స

5264 SAA1267608
పపరర: నణగమణణ మబరకడ

5265 SAA0434076
పపరర: రవ అరరగగల

5267 LSB1746536
పపరర: నళన యరరక

5270 SAA0871732
పపరర: దదననశ రగడడర భబటటకకరర

5273 SAA0386151
పపరర: అనసరరధ� చలలవరదద�

5276 LFX1566587
పపరర: శసకర� చలవరదద�
తసడడ:డ మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:129-130
వయససస:35
లస: పప

93-38/102

93-38/105

తసడడ:డ అపపల సరశమ మబరకడ
ఇసటట ననస:129-119/1,TURPU BAZAR
వయససస:63
లస: పప
93-32/670

93-38/106

తసడడ:డ పసదవరయఖ
ఇసటట ననస:129-121
వయససస:28
లస: పప
93-30/832

5268 SAA0984774
పపరర: బబజన భబతషకకరర

93-38/108

భరస : కకటట రగడడర భబతషకకరర
ఇసటట ననస:129-129
వయససస:55
లస: ససస స
93-38/110

5271 SAA0294462
పపరర: అనష రగడడర � బబటటకలరర�

93-38/111

తసడడ:డ కకటట రగడడర �
ఇసటట ననస:129-129
వయససస:30
లస: పప
93-38/113

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:129-130
వయససస:36
లస: ససస స
93-38/115

93-38/99

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ బలలర పలర
ఇసటట ననస:129-118
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రగడడర భబటటకకరర
ఇసటట ననస:129-129
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రగశ రగడడర భబతషకకరర
ఇసటట ననస:129-129
వయససస:60
లస: పప
5275 AP151030441699
పపరర: పరమబలల చలవరదద�

5258 SAA0806028
పపరర: నణగ గగపస జలలర పల

5253 SAA0457739
పపరర: నణగగసదడస పదణఖలమ

తసడడ:డ సరసబయఖ పదణఖలమ
ఇసటట ననస:129-116
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమమసజననయబలల కకసడడకలసట
ఇసటట ననస:129-121 FLAT NO 503
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : యసకయఖ
ఇసటట ననస:129-129
వయససస:55
లస: ససస స
5272 SAA0985061
పపరర: కకటట రగడడర భబతషకకరర

93-38/101

భరస : వనసకటటష మబరకడ
ఇసటట ననస:129-119/1,turpu bazar
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదవరయఖ�
ఇసటట ననస:129-121
వయససస:57
లస: పప
5269 SAA0806101
పపరర: ఈరమమ మమమతషకకరర

5255 SAA0806184
పపరర: గగపస కకషర పరడణఖల

93-31/733

భరస : శకనవరస రరవప పదణఖలమ
ఇసటట ననస:129-116
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:129-118
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనణబ బబబబ గరజల
ఇసటట ననస:129-118/1
వయససస:36
లస: ససస స
5263 SAA1267616
పపరర: వనసకటటష మబరకడ

93-30/831

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరడణఖల
ఇసటట ననస:129-116
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:129-118
వయససస:26
లస: ససస స
5260 SAA1242700
పపరర: లకడమ గరజల

5252 SAA1237692
పపరర: లకడమ కసదదవలస

5250 SAA0331751
పపరర: దణనయఖ మమదణసస�

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:129-109
వయససస:65
లస: పప

భరస : సతశ కసదదవలస
ఇసటట ననస:129-111
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరడణఖల
ఇసటట ననస:129-116
వయససస:23
లస: పప
5257 SAA0806002
పపరర: అనసరరధ జలలర పల

93-31/732

తసడడ:డ దణనయఖ�
ఇసటట ననస:129-109
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కసదదవలస
ఇసటట ననస:129-111
వయససస:28
లస: పప
5254 SAA1033786
పపరర: యవ కకషర పరడణఖల

5249 SAA0331744
పపరర: బబజద మమదణసస�

5274 SAA0382895
పపరర: చలవరదద రరజగశశరర�

93-38/114

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:129-130
వయససస:39
లస: ససస స
93-38/116

5277 AP151030435474
పపరర: కకటటశశరరరవప చలలవరదద�

93-38/117

తసడడ:డ మహనరరవప�
ఇసటట ననస:129-130
వయససస:40
లస: పప
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5278 AP151030435470
పపరర: మహనరరవప చలలవరదద�

93-38/118

తసడడ:డ ఎరకకకటయఖ�
ఇసటట ననస:129-130
వయససస:62
లస: పప
5281 SAA1032663
పపరర: గగపస దణదద

93-31/735

93-31/760

93-30/776

93-37/469

93-39/111

5288 AP151030426550
పపరర: వమలమమ అలమరడడ�

5291 SAA0678557
పపరర: పససపపలలటట వనసకట నణగరరరనన

5294 SAA1024082
పపరర: జమలమ భబణబ షపక

93-39/114

93-30/775

5289 SAA0444497
పపరర: దచవలలతమమ పగడణల
భరస : రరమకకకషర
ఇసటట ననస:130
వయససస:36

93-37/470

93-37/468

లస: ససస స

5292 SAA0619387
పపరర: దరరర ససరరశర

93-37/471

భరస : శకనస బబబబ
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:26
లస: ససస స

5297 AP151030444205
పపరర: వరశశఖరరరవప
యమమడణబతష
స న�
తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:130-1-682
వయససస:70
లస: పప

93-39/115

5298 SAA1028365
పపరర: అసజన దచవ వనటటరస ర

93-39/116

5300 LFX2402238
పపరర: కకకషర రరరవప� గరదద�

93-39/118

5303 SAA0245050
పపరర: సరసబశవరరవప� పరలలటట�

భరస : చసదడ శశఖర కరసస
ఇసటట ననస:130-1-720
వయససస:34
లస: ససస స

93-31/762

93-39/113

5302 LFX2402287
పపరర: మలర ఖమరరననరరవప� గరదద�

భరస : లలట మబరళధర వనటటరస ర
ఇసటట ననస:130-1-714
వయససస:60
లస: ససస స

5306 SAA0944596
పపరర: కలససమ కలమమరర దదవ
భరస : వరసస దచవ దదవ
ఇసటట ననస:130-1-720
వయససస:55
లస: ససస స

5301 LFX2402212
పపరర: ససరగశ బబబబ గరదద� �

93-39/119

తసడడ:డ మలర ఖమరరననరరవప� �
ఇసటట ననస:130-1-715
వయససస:35
లస: పప
93-39/121

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-1-718
వయససస:77
లస: పప
93-39/123

5286 AP151030423256
పపరర: గగపరలస బనణవరత

5295 SAA0245183
పపరర: వనసకట లకడమ రజన కలమమర
పససడణఖల
తసడడ:డ వనసకటటశశర శరససస స పససడణఖల
ఇసటట ననస:130-1-670
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖమరరననరరవప� �
ఇసటట ననస:130-1-715
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకకషరయఖ� �
ఇసటట ననస:130-1-715
వయససస:56
లస: పప

93-31/764

93-39/112

93-39/117
5299 LFX2402428
పపరర: వనసకట లకడమ పడసనన కలమమర
పససడణఖల
తసడడ:డ వనసకటటశశర శరససస స పససడణఖల
ఇసటట ననస:130-1-714
వయససస:40
లస: పప
93-39/120

5283 AP151030423394
పపరర: హరరకకషరమమరరస కకలశశటట

తసడడ:డ కకటటనణయక
ఇసటట ననస:129_2_109
వయససస:73
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:130-1-420
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అసతతన�
ఇసటట ననస:130-1-682
వయససస:43
లస: పప

5305 SAA0943846
పపరర: లకడమ రరధ కరసస

93-31/761

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:130
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పపరరచసదడరరవప బసదదడ
డ డర
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:40
లస: పప
5296 SAA0311852
పపరర: రవ కలమమర� వలక
ర రర�

5285 SAA0632257
పపరర: బనణవథ రరమ నణయక

93-38/119

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:129_2_91
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:129_22
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130వయససస:68
లస: ససస స
5293 SAA0948028
పపరర: రరమకకషర బసదదడ
డ డర

93-31/763

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:129_2_109
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటశవరరగడడర�
ఇసటట ననస:129_7_365
వయససస:47
లస: ససస స
5290 SAA0444505
పపరర: శవ పరరశత బకకస

5282 SAA0774803
పపరర: కకలర శశటట భదణడవత

5280 SAA0383984
పపరర: ససజజత� గబసడడ

తసడడ:డ వనయ
ఇసటట ననస:129-1210
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హరరకకషర మమరరస
ఇసటట ననస:129_2_91
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:129_2_109
వయససస:41
లస: ససస స
5287 AP151030426314
పపరర: సశరర కలమమరర బసడడ�

93-31/734

తసడడ:డ కకషరరరరవప గసడడ
ఇసటట ననస:129-189
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప దణదద
ఇసటట ననస:129-5329
వయససస:25
లస: పప
5284 AP151030426485
పపరర: ససరమమ బబణణవతష�

5279 SAA1148188
పపరర: సరసబశవ రరవప గసడడ

5304 SAA0566224
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కలపరపల

93-39/122

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:130-1-719
వయససస:47
లస: పప
93-39/124

5307 SAA0945339
పపరర: సతఖ దదపక దదవ

93-39/125

తసడడ:డ వరసస దచవ దదవ
ఇసటట ననస:130-1-720
వయససస:32
లస: పప
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5308 SAA0943887
పపరర: చసదడ శశఖర కరసస
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93-39/126

తసడడ:డ ఆశరరశదస కరసస
ఇసటట ననస:130-1-720
వయససస:48
లస: పప
5311 SAA0947004
పపరర: భమలకడమ పసదబ ద

93-39/129

93-39/132

93-39/135

93-39/138

93-39/141

93-39/144

5321 SAA0245167
పపరర: కకరణ కకలక
ర రర�

5324 SAA0945230
పపరర: నణగమణణ ఇసడర

5327 SAA0388058
పపరర: వనసకట రరజఖలకడమ� క�లలర�

93-39/147

5330 SAA1028399
పపరర: శకదచవ మబవశ

93-39/150

5333 AP151030444354
పపరర: వశశనణధస ఒరరగసటట�
తసడడ:డ శకనవరసస�
ఇసటట ననస:130-1-736
వయససస:60
లస: పప

5335 SAA0311753
పపరర: శకనవరసరరవప� హరర�

5336 SAA0394775
పపరర: వనసకటససబడమణఖస� రరజ�

93-39/153

తసడడ:డ ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:130-1-742
వయససస:52
లస: పప

93-39/131

5316 SAA0947327
పపరర: సరసబశవ రరవప కలక
ర రర

93-39/134

5319 SAA0947335
పపరర: రరజగశ కలమమర అసకరల

93-39/137

తసడడ:డ ససబబ రరమయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:130-1-728
వయససస:28
లస: పప
93-39/139

5322 SAA0245126
పపరర: కమలమకర కకలక
ర రర�

93-39/140

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-1-729
వయససస:70
లస: పప
93-39/142

5325 SAA0993924
పపరర: కకరస ర చచదరర పస ద

93-39/143

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పస ద
ఇసటట ననస:130-1-730
వయససస:34
లస: పప
93-39/145

5328 SAA0926750
పపరర: లకడమ కనక దసరర అననదణనస

93-39/146

భరస : వనసకట సతఖ హనసమసత రవ
ఇసటట ననస:130-1-735
వయససస:40
లస: ససస స
93-39/148

భరస : మమధవ రరవప మబవశ
ఇసటట ననస:130-1-736
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ చసదడ మమరరస మబవశ
ఇసటట ననస:130-1-736
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:130-1-741
వయససస:56
లస: పప

93-39/136

భరస : వరససదచవరరవప�
ఇసటట ననస:130-1-735
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:130-1-735
వయససస:38
లస: పప
5332 SAA1028381
పపరర: మమధవ రరవప మబవశ

5318 SAA0945438
పపరర: శకలకడమ పరవపలకరర

5313 SAA0947020
పపరర: రతన కలమమరర కలక
ర రర

తసడడ:డ వరయఖ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:130-1-725
వయససస:70
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:130-1-730
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పసరవల
ఇసటట ననస:130-1-730
వయససస:52
లస: పప
5329 SAA0434753
పపరర: వరససదచవరరవప వ�లలర

93-39/133

తసడడ:డ బబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-1-729
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:130-1-730
వయససస:30
లస: ససస స
5326 SAA0944836
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప పసరవల

5315 SAA0946972
పపరర: చచదరయఖ పసదబ ద

93-39/128

భరస : సరసబశవ రరవప కలక
ర రర
ఇసటట ననస:130-1-725
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరజగశ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:130-1-728
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకతణస
ఇసటట ననస:130-1-729
వయససస:24
లస: పప
5323 SAA0945362
పపరర: అనసశర ఇసడర

93-39/130

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పసదబ ద
ఇసటట ననస:130-1-725
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శకనస ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:130-1-726
వయససస:43
లస: పప
5320 SAA0946865
పపరర: రరజకమమర కకతణస

5312 SAA0947244
పపరర: సరగజన పసదబ ద

5310 SAA0245092
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప� చగడణ�

తసడడ:డ వశశరరపరచణరర�
ఇసటట ననస:130-1-721
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర పసదబ ద
ఇసటట ననస:130-1-725
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసచణరరఖలల
ఇసటట ననస:130-1-725
వయససస:42
లస: పప
5317 SAA0566323
పపరర: హనసమసతష అలహరర

93-39/127

తసడడ:డ శకమనణనరరఖన దదవ
ఇసటట ననస:130-1-720
వయససస:65
లస: పప

భరస : చచదరయఖ పసదబ ద
ఇసటట ననస:130-1-725
వయససస:52
లస: ససస స
5314 SAA0515346
పపరర: హనసమత పడసరద ఆళహరర

5309 SAA0944745
పపరర: వరసస దచవ దదవ

5331 SAA0945701
పపరర: రవతచజ ఓరరగసటట

93-39/149

తసడడ:డ వశశనణథస
ఇసటట ననస:130-1-736
వయససస:32
లస: పప
93-39/151

5334 SAA0311712
పపరర: వనసకటపడసరద రరవప� హరర�

93-39/152

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:130-1-741
వయససస:43
లస: పప
93-39/154

5337 AP151030444553
పపరర: ససతణరరమమమరరస బసదణ�

93-39/155

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:130-1-742
వయససస:59
లస: పప
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5338 SAA0469080
పపరర: నణగగశశరరరవప పరటట
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93-39/156

తసడడ:డ వజయవరబన
ఇసటట ననస:130-1-744
వయససస:36
లస: పప
5341 SAA0515361
పపరర: మణణకకటటరగడడర చససడడ

93-39/159

93-39/162

93-39/165

93-43/568

93-38/121

93-38/124

93-33/384

5351 SAA1098128
పపరర: చసదడ శశఖర కకరరకల

5354 SAA0806309
పపరర: రరమ దచవ తణదదబబ యన

5357 SAA0949638
పపరర: నణగమణణ కరశరగడర డ

5360 LFX1565720
పపరర: కలమమరర బడచ

93-33/392

5363 SAA1028241
పపరర: శకదచవ శకపసరరసబడడరర

93-51/237

5366 SAA0301952
పపరర: మసగమమ తణడచపలర
భరస : వనసకటటశశరరర తణడచపలర
ఇసటట ననస:130.5-171
వయససస:62
లస: ససస స

5346 SAA0261156
పపరర: రవశసకరరగడ�డర యకకసటట�

93-39/164

5349 LFX2402220
పపరర: శవపడసరదరగడడర� దససడడ�

93-39/167

5352 AP151030441469
పపరర: శతణరరవమమ చగబరరపరటట�

93-38/120

భరస : కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:130-2-518
వయససస:77
లస: ససస స
93-38/122

5355 SAA0806291
పపరర: వజయ లకడమ తణదదబబ యన

93-38/123

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-2-520
వయససస:58
లస: ససస స
93-38/125

5358 SAA0420000
పపరర: మబబనణ� షపక�

93-38/126

భరస : కరరమమలమర�
ఇసటట ననస:130-2-521
వయససస:29
లస: ససస స
93-33/390

5361 LFX1565738
పపరర: వనసకట ససబబబ రరవప బడచ

93-33/391

తసడడ:డ శవయఖ బడచ
ఇసటట ననస:130-4-136
వయససస:39
లస: పప
93-30/719

భరస : హరనణథ బబబబ శకపసరరసబడడరర
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:51
లస: ససస స
93-33/393

93-39/161

తసడడ:డ రరమకకటటరగడడర� �
ఇసటట ననస:130-1-752
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప బడచ
ఇసటట ననస:130-4-136
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవరరవ సససగరపప
ఇసటట ననస:130-4-931
వయససస:36
లస: పప
5365 SAA0859050
పపరర: వనసకట రవ కలమమర
చసతలపరటట
తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:130-5-151
వయససస:39
లస: పప

93-39/166

భరస : జజన రగడడర కరశరగడడర
ఇసటట ననస:130-2-521
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ సససగరపప
ఇసటట ననస:130-3-237
వయససస:27
లస: ససస స
5362 SAA0777369
పపరర: రరసబబబబ సససగరపప

5348 SAA0813817
పపరర: నణరరయణ రగడర డ బబవనస

5343 SAA0246116
పపరర: శవపడసరదరగడడర � ధససడడ�

తసడడ:డ కకసడణరగడడర�
ఇసటట ననస:130-1-751
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-2-520
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:130-2-520
వయససస:53
లస: పప
5359 SAA0777328
పపరర: నసదదన సససగరపప

93-39/163

తసడడ:డ బబల గబరవయఖ కకరరకల
ఇసటట ననస:130-2-62
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమణయఖ బబ లర ననన
ఇసటట ననస:130-2-520
వయససస:37
లస: ససస స
5356 SAA0927550
పపరర: రమణయఖ బబ లర ననన

5345 SAA0815755
పపరర: ఆదదలకడమ బబవణస

93-39/158

తసడడ:డ రరమకకటటరగడడర �
ఇసటట ననస:130-1-748
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రగడడర
ఇసటట ననస:130-1-751
వయససస:66
లస: పప

భరస : చన అమరయఖ
ఇసటట ననస:130.2-28
వయససస:57
లస: ససస స
5353 SAA0927576
పపరర: వనసకరయమమ బబ లర ననన

93-39/160

భరస : నణరరయణ రగడర డ
ఇసటట ననస:130-1-751
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:130-1-751
వయససస:56
లస: పప
5350 AP151030450232
పపరర: సరవతడ బరరదస

5342 SAA0515353
పపరర: శవపడసరద రగడడర చససడడ

5340 SAA0311944
పపరర: సరసబ శవరరవప� మమమలమ�

తలర : గసగమమ�
ఇసటట ననస:130-1-745
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటరగడడర
ఇసటట ననస:130-1-748
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:130-1-750
వయససస:46
లస: పప
5347 SAA1033984
పపరర: ససరరఖ పదణమకర ఆదదరరజ

93-39/157

తసడడ:డ కగశవరరవప�
ఇసటట ననస:130-1-744
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద రగడడర
ఇసటట ననస:130-1-748
వయససస:26
లస: పప
5344 SAA0444968
పపరర: భబసకర రరవప కనపరరస

5339 SAA0245217
పపరర: వజయవరబ న� పరటట�

5364 SAA1028258
పపరర: నరగసదడ దదపక శకపసరరసబడడరర

93-30/720

తసడడ:డ హరనణథ బబబబ శకపసరరసబడడరర
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:29
లస: పప
93-43/569

5367 SAA0324152
పపరర: పడసరద రరవప యమదల

93-43/570

తసడడ:డ పడభబడస యదల
ఇసటట ననస:130.5-171
వయససస:50
లస: పప
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5368 SAA0426072
పపరర: రతనకలమమరర� తణళరబటటట �

93-36/102

భరస : ససరఖనణరరయణరరజ�
ఇసటట ననస:130-5-521
వయససస:50
లస: ససస స
5371 SAA0131490
పపరర: రరజగశశరర నరరమమలమ

93-43/14

93-36/107

93-37/1026

93-37/526

93-37/529

93-37/532

93-37/535

తసడడ:డ లకమయఖ శలస
ఇసటట ననస:130-7-239
వయససస:53
లస: పప

5381 SAA0344234
పపరర: బబన బబషర సయఖద

5384 SAA0093203
పపరర: ఊమమదచవ� మబనగర�

5387 AP151030441461
పపరర: సరమమమ జఖస శలస�

5390 SAA0891656
పపరర: నణగ జజఖత శలస

93-37/538

5393 AP151030441044
పపరర: శవకలమమరర శలస�

93-37/527

5396 SAA1060847
పపరర: రమణ శలస
భరస : దసరరరరరవప శలస
ఇసటట ననస:130-7-240
వయససస:36
లస: ససస స

5376 SAA0094813
పపరర: దసరర కకజజన

93-36/108

5379 SAA0092247
పపరర: అహహ పపనణ� సయఖద�

93-37/525

5382 SAA0566430
పపరర: సరరర సయఖద

93-37/528

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:130-7-234
వయససస:65
లస: పప
93-37/530

5385 AP151030441465
పపరర: వజయలకడమ మబనగర�

93-37/531

భరస : కకటటశశరరరకవప�
ఇసటట ననస:130-7-235
వయససస:49
లస: ససస స
93-37/533

5388 SAA0805772
పపరర: నణగరరరనన శలస

93-37/534

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-237
వయససస:27
లస: పప
93-37/536

5391 SAA0346312
పపరర: మహహశ� సపలస�

93-37/537

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:130-7-238
వయససస:30
లస: పప
93-37/539

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-239
వయససస:44
లస: ససస స
93-37/541

93-36/106

భరస : సరరబర�
ఇసటట ననస:130-7-234
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : మహహశ శలస
ఇసటట ననస:130-7-238
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససరగష బబబబ శలస
ఇసటట ననస:130-7-239
వయససస:21
లస: ససస స
5395 SAA1033711
పపరర: వనసకటటసశరరర శలస

93-37/524

భరస : శసకరరకవప�
ఇసటట ననస:130-7-237
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-237
వయససస:52
లస: పప
5392 SAA1114925
పపరర: వరకలమమరర శలస

5378 SAA0093500
పపరర: షబన బబగమ

5373 SAA1148519
పపరర: జజఖత పరలపరరస

భరస : శకనవరసరరవప కకజజన
ఇసటట ననస:130-7-176
వయససస:42
లస: ససస స

తలర : వజయలకడమ�
ఇసటట ననస:130-7-235
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయలకడమ�
ఇసటట ననస:130-7-235
వయససస:32
లస: పప
5389 SAA0346304
పపరర: శసకరరకవప శలస�

93-34/954

తసడడ:డ సరరబర సయఖద
ఇసటట ననస:130-7-234
వయససస:39
లస: పప

భరస : నరగశ కలమమర మబనగ
ఇసటట ననస:130-7-235
వయససస:27
లస: ససస స
5386 SAA0425157
పపరర: నరగశ కలమమర� మమనగర�

5375 SAA0334953
పపరర: యమబన రరణణ� కరలశశటట �

93-43/13

భరస : నణగరరజ పరలపరరస
ఇసటట ననస:130-7వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబన బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:130-7-234
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరర�
ఇసటట ననస:130-7-234
వయససస:35
లస: పప
5383 SAA1033729
పపరర: అనసశర మబనగ

93-43/15

భరస : శవ పడసరద�
ఇసటట ననస:130-7-128
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏ బబజ దసపరనణబబ ఈనణ
ఇసటట ననస:130-7-233
వయససస:31
లస: ససస స
5380 SAA0344242
పపరర: జజన� సయఖద�

5372 SAA0549212
పపరర: రమమదచవ కకడడమల

5370 AP151030450364
పపరర: శవమమ అలర డడ

భరస : పడసరదరరవప అలమరడడI
ఇసటట ననస:130-6-231
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకడమ వరపడసరద
ఇసటట ననస:130-6-1538
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప అలర డడ
ఇసటట ననస:130-7వయససస:28
లస: ససస స
5377 SAA1348549
పపరర: మధవ దసపరనణబబ ఈనణ

93-43/266

తసడడ:డ కరలలషర సయఖద
ఇసటట ననస:130-6.-196
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస నరరమలర
ఇసటట ననస:130-6-290
వయససస:39
లస: ససస స
5374 SAA1148485
పపరర: సరహహత అలర డడ

5369 SAA0679597
పపరర: నణగమర వల సయఖద

5394 SAA0343996
పపరర: ససరగశ బబబబ� ససలస�

93-37/540

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:130-7-239
వయససస:33
లస: పప
93-37/542

5397 SAA1060839
పపరర: దసరర రరవప శలస

93-37/543

తసడడ:డ లకమయఖ శలస
ఇసటట ననస:130-7-240
వయససస:53
లస: పప
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93-31/887

భరస : నరగసదడ బబబబ ఏరసపమ
ఇసటట ననస:130-7-241
వయససస:36
లస: ససస స
5401 LFX2378784
పపరర: మమలకకసడయఖ వరగశస�

93-37/545

93-37/548

93-37/551

93-37/555

93-37/558

93-37/561

93-37/564

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:57
లస: పప

5411 SAA0619056
పపరర: లకమణ సరశమ అలర స

5414 SAA0343988
పపరర: కకటటశశరరరవప� పపల�

5417 AP151030441412
పపరర: నణరరయణ తతట

5420 AP151030441460
పపరర: బబయమమ పపల�

93-37/567

5423 SAA0805756
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపల

93-37/556

5426 SAA0378299
పపరర: లకడమ� అలర డడ�
భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-249
వయససస:39
లస: ససస స

5406 SAA1033620
పపరర: పడకరశ బబ ళళవపల

93-37/550

5409 LFX2378032
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ ళళవపల�

93-37/553

5412 SAA0382309
పపరర: శవనణగమలలర శశరర� పపల�

93-37/557

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-244
వయససస:34
లస: ససస స
93-37/559

5415 SAA0774571
పపరర: భమలకడమ పపల

93-37/560

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:40
లస: ససస స
93-37/562

5418 AP151030441751
పపరర: వనసకటరమణమమ తతట

93-37/563

భరస : ససతణరరమయఖ
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:50
లస: ససస స
93-37/565

5421 SAA0805681
పపరర: శవకకటటశశరరవప జజననలగడర

93-37/566

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:26
లస: పప
93-37/568

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:44
లస: పప
93-37/570

93-37/547

తసడడ:డ పసదబబబబయ�
ఇసటట ననస:130-7-242
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చననసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:42
లస: పప
5425 SAA0425249
పపరర: ససతణరరమయఖ తతట�

93-37/552

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:52
లస: ససస స
5422 SAA0343970
పపరర: వనసకటటశశరరరవప�

5408 SAA0343681
పపరర: బబలచసదడ రరవప చసకరక

5403 SAA0093559
పపరర: హనసమసతరమమమ డథకరక

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బబ ళళవపల
ఇసటట ననస:130-7-242
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చనసరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-244
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:40
లస: ససస స
5419 SAA0393199
పపరర: రమమదచవ జజననలగడర

93-37/549

తసడడ:డ రరసబబబబ అలర స
ఇసటట ననస:130-7-243
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-7-244
వయససస:60
లస: ససస స
5416 LFX2396679
పపరర: సతఖవత� పపల�

5405 AP151030441622
పపరర: లకమమమ బబ లమరవపల�

93-37/544

భరస : బబలచసదడ రరవప డదకరక
ఇసటట ననస:130-7-242
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవ చసకక
ఇసటట ననస:130-7-242
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ అలర స
ఇసటట ననస:130-7-243
వయససస:28
లస: పప
5413 SAA0382291
పపరర: ససతణరరవమమ� పపల�

93-37/546

భరస : పసదబబబబయ�
ఇసటట ననస:130-7-242
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబబబబయ�
ఇసటట ననస:130-7-242
వయససస:42
లస: పప
5410 SAA0619049
పపరర: రరమబడడ అలర స

5402 AP151030441623
పపరర: శరరద బబ లమరవపల�

5400 AP151030441561
పపరర: ససబబబయమమ వరగశస�

భరస : మమలకకడయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-241
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకడనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-242
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-7-242
వయససస:48
లస: ససస స
5407 LFX2378123
పపరర: శకనవరసరరవప బబ లమరవపల�

93-31/907

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ ఏరసమ
ఇసటట ననస:130-7-241
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-241
వయససస:76
లస: పప
5404 AP151030441066
పపరర: లకడమకలమమరర బబ లమరవపల�

5399 SAA1388693
పపరర: నరగసదడ బబబబ ఏరసపమ

5424 SAA0343954
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జజననలగడర �

93-37/569

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-246
వయససస:52
లస: పప
93-37/571

5427 SAA0343962
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అలర డడ�

93-37/572

తసడడ:డ యలర మసదయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-249
వయససస:42
లస: పప
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పపరర: ససనల అలర డడ
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93-43/631

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అలర డడ
ఇసటట ననస:130-7-249
వయససస:19
లస: పప
5431 SAA0678607
పపరర: పససపపలలటట దసరరరపడసరద

93-37/575

93-37/578

93-37/581

93-37/585

93-33/924

93-37/590

93-37/957

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-261
వయససస:37
లస: ససస స

5441 SAA0406009
పపరర: సరసబశవరరవప� అకలల�

5444 SAA0337667
పపరర: గగటటటపరటట రసగమమ�

5447 SAA0806820
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపజల

5450 SAA1349349
పపరర: శకనవరస రరవప శకపల శశటట

93-37/594

5453 LFX1564608
పపరర: ససనత� వలలర ల�

93-37/586

5456 AP151030441306
పపరర: సరమమమ జఖస వలలర ల�
భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-261
వయససస:57
లస: ససస స

5436 LFX1564244
పపరర: ధనలకడమ� డచగల�

93-37/580

5439 SAA0805673
పపరర: అనసత లకడమ భమమమ

93-37/583

5442 SAA0343939
పపరర: నణగగశశరరరవప� భమమమ�

93-37/587

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-7-255
వయససస:59
లస: పప
93-37/588

5445 SAA0853292
పపరర: అనల కలమమర పపజల

93-37/589

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-256
వయససస:29
లస: పప
93-37/591

5448 SAA0343798
పపరర: అసజననయబలల� గగటటటపరటట�

93-37/592

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:130-7-256
వయససస:58
లస: పప
93-37/1027

5451 SAA0346361
పపరర: సరసబశవరరవప వలలర ల

93-37/593

తసడడ:డ ఆనసదరరవప వలలర ల
ఇసటట ననస:130-7-260
వయససస:43
లస: పప
93-37/595

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:130-7-261
వయససస:35
లస: ససస స
93-37/597

93-37/577

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-255
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ శకపల శశటట
ఇసటట ననస:130-7-256
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరససలల పరసస
ఇసటట ననస:130-7-261
వయససస:34
లస: ససస స
5455 LFX1564269
పపరర: వజయలకడమ� వలలర ల�

93-37/582

తసడడ:డ తరపరటట రరయబడడ
ఇసటట ననస:130-7-256
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప శకపళసపత
ఇసటట ననస:130-7-256
వయససస:37
లస: ససస స
5452 SAA0941824
పపరర: కలమమరర పరసస

5438 LFX2377851
పపరర: పసచచయఖ� డచగల�

5433 LFX2396612
పపరర: పదమ� కనననబబ యన�

భరస : పసచచయఖ� �
ఇసటట ననస:130-7-254
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:130-7-256
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:130-7-256
వయససస:32
లస: పప
5449 SAA1272509
పపరర: రమదచవ శకపళసపత

93-37/579

తసడడ:డ రమణరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-255
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకపల శశటట
ఇసటట ననస:130-7-256
వయససస:18
లస: పప
5446 SAA0346163
పపరర: వనసకట రరమమరరవప గగటటటపరటట

5435 LFX2379014
పపరర: ససరగష కనననబబ యన�

93-37/574

భరస : ఆదదవషష
ర ��
ఇసటట ననస:130-7-252
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:130-7-254
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరవప�
ఇసటట ననస:130-7-255
వయససస:31
లస: పప
5443 SAA1343425
పపరర: వనసకట రవ తచజ శకపల శశటట

93-37/576

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:130-7-252
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:130-7-254
వయససస:34
లస: పప
5440 SAA0344010
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర � అకలల�

5432 SAA0434274
పపరర: పదమజ కనననబబ యన

5430 SAA0678573
పపరర: అలమరడడ గగపస

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:130-7-250
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:130-7-252
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకరరమబలల కనననబబ యన
ఇసటట ననస:130-7-252
వయససస:61
లస: ససస స
5437 LFX1565423
పపరర: వరసస � డచగల�

93-37/573

భరస : యలర మసదయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-250
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : కనకదసరరర
ఇసటట ననస:130-7-251
వయససస:30
లస: పప
5434 AP151030441619
పపరర: వజయలకడమ కనననబబ యన

5429 AP151030441621
పపరర: అమబమలల అలర డడ�

5454 LFX1564624
పపరర: ధనలకడమ� వలలర ల�

93-37/596

భరస : రమమష బబబబ� �
ఇసటట ననస:130-7-261
వయససస:35
లస: ససస స
93-37/598

5457 SAA0344085
పపరర: రమమషరబబబ వలలర ల�

93-37/599

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-261
వయససస:40
లస: పప
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పపరర: శకనవరసరరవప వలలర ల�
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93-37/600

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-261
వయససస:41
లస: పప
5461 LFX1565753
పపరర: కలమమరర� ఆకలల�

93-37/603

93-37/606

93-37/609

93-37/611

93-37/614

93-37/617

93-37/620

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పగడణల
ఇసటట ననస:130-7-275
వయససస:27
లస: పప

5471 SAA0346338
పపరర: మహహశ బబబబ� అకలల�

5474 SAA0891649
పపరర: లకడమ దసరర పరడద

5477 SAA0566463
పపరర: కగశవపలల పరడడ

5480 SAA0346932
పపరర: పరడడ వనసకట రమణ�

93-37/623

5483 SAA0395418
పపరర: రరమమ౦జమమ పగడణల

93-37/612

5486 SAA0922063
పపరర: హనసమసత రరవప పగడణల
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పగడణల
ఇసటట ననస:130-7-275
వయససస:29
లస: పప

5466 SAA0619247
పపరర: ససలమ భబరత

93-37/608

5469 SAA1270230
పపరర: కకషర రరవప శలస

93-38/1106

5472 LFX2378172
పపరర: రమణణరరవప ఆకలల�

93-37/613

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-269
వయససస:55
లస: పప
93-37/615

5475 SAA0382317
పపరర: ససబబబయమమ� పరడద�

93-37/616

భరస : కగశవపలల�
ఇసటట ననస:130-7-270
వయససస:48
లస: ససస స
93-37/618

5478 AP151030441023
పపరర: సశరరజఖలకడమ పరడద�

93-37/619

భరస : చదననయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-271
వయససస:41
లస: ససస స
93-37/621

5481 SAA0388835
పపరర: వనసకటపపయఖ� పరడడ�

93-37/622

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-272
వయససస:40
లస: పప
93-37/624

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-7-275
వయససస:46
లస: ససస స
93-37/626

93-37/605

తసడడ:డ పపలర యఖ శలస
ఇసటట ననస:130-7-268
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-272
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబబబల రహహస
ఇసటట ననస:130-7-275
వయససస:31
లస: ససస స
5485 SAA0922204
పపరర: సరసబశవరరవప పగడణల

93-37/610

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:130-7-270
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-271
వయససస:42
లస: పప
5482 SAA0551507
పపరర: షహహరర బబగస షపక

5468 SAA0806713
పపరర: పడవలర క ససలస

5463 SAA0344051
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆకలల�

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:130-7-266
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససతణరరమయఖ పరడద
ఇసటట ననస:130-7-270
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కగశవ రరవప పరడచ
ఇసటట ననస:130-7-270
వయససస:29
లస: పప
5479 SAA0346320
పపరర: చదననయఖ పరడచ�

93-37/607

తసడడ:డ రరమన రరవప�
ఇసటట ననస:130-7-269
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవకకటటశశర రరవప పరడచ
ఇసటట ననస:130-7-270
వయససస:23
లస: ససస స
5476 SAA1060813
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప పరడచ

5465 SAA0344044
పపరర: సరసబయఖ ఆకలల�

93-37/602

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-263
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకషర
ఇసటట ననస:130-7-268
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమణణరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-269
వయససస:47
లస: ససస స
5473 SAA1060805
పపరర: శవ లల పరడచ

93-37/604

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-7-263
వయససస:61
లస: పప

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:130-7-266
వయససస:53
లస: ససస స
5470 AP151030441022
పపరర: అలవనలమమ ఆకలల�

5462 AP151030441308
పపరర: జశసత ఆకలల�

5460 SAA0378323
పపరర: ధనలకడమ� ఆకలల�

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-263
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-263
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-7-263
వయససస:54
లస: పప
5467 SAA0515700
పపరర: కకటటశశరమమ శలస

93-37/601

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-261
వయససస:62
లస: పప

భరస : బకస� �
ఇసటట ననస:130-7-263
వయససస:49
లస: ససస స
5464 SAA0344036
పపరర: భకస� ఆకలల�

5459 SAA0344069
పపరర: ఆనసదరరవప వలలర ల�

5484 SAA0378349
పపరర: మత షపక�

93-37/625

భరస : ఘన ససనదణ�
ఇసటట ననస:130-7-275
వయససస:47
లస: ససస స
93-37/627

5487 LFX2378412
పపరర: అబబబల రహహస � షపక �

93-37/628

తసడడ:డ గన ససనదణ� �
ఇసటట ననస:130-7-275
వయససస:35
లస: పప
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93-37/629

తసడడ:డ మమబబససభబన�
ఇసటట ననస:130-7-275
వయససస:54
లస: పప
5491 SAA1272558
పపరర: లకడమ పడసనన శలస

93-42/827

93-37/634

93-36/109

93-37/636

93-37/639

93-37/642

93-37/645

93-37/648

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:130-7-295
వయససస:46
లస: ససస స

5496 SAA1268341
పపరర: శవ పరరశత అలర స

93-36/1065

5499 SAA1033745
పపరర: రరప రరణణ గబనణకలమ

93-37/635

93-37/637 5502 SAA0344218
5501 SAA0532713
పపరర: వనసకట దదననష కలమమర గబనకరల
పపరర: హనసమయఖ గబనకరల�

5504 AP151030441313
పపరర: లకడమ గబణకరల

5507 AP151030441628
పపరర: శకలకడమ గబనకరల�

5510 AP151030441072
పపరర: ఆదదమమ అడపరల�

5513 SAA0806887
పపరర: వహహడడయన షపక

5516 SAA0806861
పపరర: మసరసన వలర షపక
తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:130-7-295
వయససస:28
లస: పప

93-37/638

తసడడ:డ బబలలర యఖ�
ఇసటట ననస:130-7-287
వయససస:57
లస: పప
93-37/640

5505 SAA1056580
పపరర: ఫణణసదడ కలమమర గబనణకలమ

93-37/641

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబనణకలమ
ఇసటట ననస:130-7-289
వయససస:25
లస: పప
93-37/643

5508 SAA1060821
పపరర: హరర నగగష కసదసరర

93-37/644

తసడడ:డ తరరపరల కసదసరర
ఇసటట ననస:130-7-290
వయససస:30
లస: పప
93-37/646

5511 SAA0344226
పపరర: శకనవరస రరవప� అదణసరలమ�

93-37/647

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-292
వయససస:46
లస: పప
93-37/649

భరస : శభబన
ఇసటట ననస:130-7-294
వయససస:28
లస: ససస స
93-37/651

93-37/633

తసడడ:డ హనసమయఖ గబనణకలమ
ఇసటట ననస:130-7-287
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-292
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:130-7-293
వయససస:67
లస: ససస స
5515 SAA0806846
పపరర: కరరమబన షపక

93-36/110

భరస : రఘబరరమయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-290
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:130-7-292
వయససస:35
లస: ససస స
5512 AP151030441302
పపరర: రరమకకటమమ నసదదగస�

5498 SAA0394957
పపరర: సరసబబశవరరవప� కకమమశశటట �

5493 SAA0806671
పపరర: ససబబబరరవప పపల

భరస : దసరర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:130-7-282
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గబణకరల
ఇసటట ననస:130-7-289
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : హరర నగగష కసదసరర
ఇసటట ననస:130-7-290
వయససస:27
లస: ససస స
5509 LFX2396398
పపరర: శవపరరశత� అడడపరల�

93-32/54

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:130-7-287
వయససస:27
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప అలర స
ఇసటట ననస:130-7-288
వయససస:42
లస: ససస స
5506 SAA1060854
పపరర: దదవఖ మమనక కసదసరర

5495 SAA1117597
పపరర: శక లకడమ అలర స

93-37/631

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:130-7-280
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-285
వయససస:45
లస: పప

భరస : హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-287
వయససస:50
లస: ససస స
5503 SAA0371096
పపరర: శవ పరరశత అలర స

93-37/632

తసడడ:డ దసరరర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:130-7-282
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-285
వయససస:45
లస: ససస స
5500 AP151030441270
పపరర: రమమదచవ గబనకరల�

5492 SAA0806655
పపరర: భబగఖలకడమ పపల

5490 SAA0344028
పపరర: వనసకటటశశరరరవప శలస�

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-276
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130-7-280
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-281
వయససస:82
లస: ససస స
5497 SAA0382812
పపరర: కకటటశశరమమ� కకమమననన�

93-37/630

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-7-276
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకకరసత శలస
ఇసటట ననస:130-7-276
వయససస:25
లస: ససస స
5494 AP151030441243
పపరర: పదణమవత పపల�

5489 SAA0092791
పపరర: రమమదచవ� శలస�

5514 SAA0344184
పపరర: ససబబన� శశక�

93-37/650

తసడడ:డ వకకససనదణ�
ఇసటట ననస:130-7-294
వయససస:33
లస: పప
93-37/652

5517 SAA0344168
పపరర: బబబబ షపక�

93-37/653

తసడడ:డ మమబబససభబన�
ఇసటట ననస:130-7-295
వయససస:47
లస: పప
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93-37/654

భరస : నణగరరజ�
ఇసటట ననస:130-7-296
వయససస:36
లస: ససస స
5521 SAA0657049
పపరర: అనసష చకకల

93-37/656

93-37/659

93-37/662

93-37/665

93-37/668

93-37/671

93-37/663

5531 SAA0984899
పపరర: శకనవరసరరవప పసనయఉవరర

5534 SAA0619288
పపరర: జవరశజ ససరరశర

5537 AP151030441310
పపరర: వనసకరయమమ జవరశజ�

93-36/111

5540 SAA0639039
పపరర: శశశలజ పసటల

93-37/666

93-37/675

5545 SAA0532101
పపరర: శకనవరసరరవప కసభబల

93-36/115

5526 SAA0984980
పపరర: రరసబబబబ అలమరస

5529 LFX2396026
పపరర: సరగజన దచవ పయమఖవపల

5532 SAA0619429
పపరర: యమరరరమసపటట సరసబబ శవరరవ

93-37/669

5535 SAA0619270
పపరర: జవరశజ పపరర కలమమరర

93-37/672

93-37/667

93-37/670

5538 SAA0344127
పపరర: రరమకకకషర� జజజశజ�

93-37/673

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:130-7-302
వయససస:32
లస: పప
93-36/112

5541 SAA0638981
పపరర: గనణనవరరరమమ ఊషర

93-36/113

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130-7-307
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-309
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-313
వయససస:58
లస: ససస స

93-37/664

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-7-302
వయససస:27
లస: ససస స

93-37/676 5544 SAA0516435
5543 SAA0388900
పపరర: గరరరశసకర రరవప� ఇమడణబతస న�
పపరర: పదమజ కసభబల

5546 SAA0386722
పపరర: భబరత� నదదగస�

93-37/661

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:130-7-300
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:130-7-307
వయససస:29
లస: ససస స

5542 SAA0389759
పపరర: మహన రసగరరరవప�
ఇమమడణబతస న�
తసడడ:డ గరరరశసకర రరవప�
ఇసటట ననస:130-7-309
వయససస:29
లస: పప

93-37/658

భరస : వనసకటటశశరరర పయమఖవపల
ఇసటట ననస:130-7-299
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : రరమబలల�
ఇసటట ననస:130-7-302
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప గసధస
ఇసటట ననస:130-7-303
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతణరరమయఖ
ఇసటట ననస:130-7-310
వయససస:42
లస: పప

5528 AP151030441613
పపరర: వజయ లకడమ పయమఖవపల

5523 AP151030441627
పపరర: ససతణరరవమమ చకకస�

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అలమరస
ఇసటట ననస:130-7-298
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-7-302
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖనణనరరయణ�
ఇసటట ననస:130-7-302
వయససస:44
లస: ససస స
5539 SAA1050731
పపరర: శకదచవ గసధస

93-37/660

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసనయఉవరర
ఇసటట ననస:130-7-299
వయససస:57
లస: పప

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-301
వయససస:56
లస: ససస స
5536 AP151030441577
పపరర: లకడమసరమమమ జఖస జవరశజ�

5525 SAA0344150
పపరర: వనసకట కకషర అలర స

93-40/879

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-297
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పయమఖవపల
ఇసటట ననస:130-7-299
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పయమఖవపల
ఇసటట ననస:130-7-299
వయససస:29
లస: పప
5533 SAA0678581
పపరర: పససపపలలటట కనకదసరరర

93-37/657

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:130-7-298
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-298
వయససస:61
లస: పప
5530 SAA0619452
పపరర: సరయ రరసపడసరద పయమఖవపల

5522 AP151030441054
పపరర: శవపరరశత నసదదగస

5520 SAA1272533
పపరర: ధనలకడమ పరలమపప డ లక

భరస : వనసకటససబబ రరవప పరలమపప డ లక
ఇసటట ననస:130-7-296
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:130-7-297
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-298
వయససస:58
లస: ససస స
5527 SAA0344143
పపరర: కకటటశశరరరవప� అలర స�

93-37/655

తసడడ:డ పపలర యఖ� �
ఇసటట ననస:130-7-296
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:130-7-297
వయససస:27
లస: ససస స
5524 SAA0128983
పపరర: మహలకడమ� అలర స�

5519 LFX2377943
పపరర: నణగరరజ నసదదగస� �

93-36/114

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130-7-310
వయససస:38
లస: ససస స
93-36/116

5547 SAA0375519
పపరర: రతస యఖ� నసదదగమ�

93-36/117

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-313
వయససస:34
లస: పప
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పపరర: ససతణరరస నగరస
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93-36/118

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నగరస
ఇసటట ననస:130-7-315
వయససస:24
లస: పప
5551 SAA1060664
పపరర: వనసకట మహన చసదస దచవరళళ

93-36/121

93-36/124

93-36/127

93-36/128

93-36/131

93-41/968

93-36/134

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:130-7-345
వయససస:33
లస: ససస స

5561 SAA1060680
పపరర: సతష అలర డడ

5564 SAA1060714
పపరర: సరయ కలమమర వనమబల

5567 SAA1268176
పపరర: ఉదయ లకడమ గరగనపపడడ

5570 SAA1060656
పపరర: శకదచవ వనమబల

93-36/137

5573 SAA0848970
పపరర: భబగఖ లకడమ బబయళ నననవత

93-36/129

5576 SAA0095513
పపరర: నణగలకడమ� నణగగరడణ�
భరస : హరరషరబబబ�
ఇసటట ననస:130-7-345
వయససస:41
లస: ససస స

5556 SAA0551267
పపరర: లకడమ మలలర ల

93-36/126

5559 SAA1457472
పపరర: జలమన షపక

93-36/1185

5562 SAA1060706
పపరర: పవన కలమమర వనమబల

93-36/130

తసడడ:డ పరసధణమయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:130-7-331
వయససస:24
లస: పప
93-36/132

5565 SAA1153287
పపరర: శవపరరశత అలర స

93-36/133

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అలర స
ఇసటట ననస:130-7-335
వయససస:21
లస: ససస స
93-36/1066

5568 SAA1430230
పపరర: నణగ అనసష సస మరరతష

93-36/1186

భరస : గగపస కకషర సస మరరతష
ఇసటట ననస:130-7-339
వయససస:22
లస: ససస స
93-36/135

5571 SAA1148493
పపరర: శవ శసకర వనమబల

93-36/136

తసడడ:డ పరసధణమయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:130-7-340
వయససస:20
లస: పప
93-36/138

తసడడ:డ బబల నణయక నననవత
ఇసటట ననస:130-7-345
వయససస:27
లస: ససస స
93-36/140

93-36/123

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:130-7-323
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:130-7-340
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-341
వయససస:30
లస: పప
5575 SAA0095927
పపరర: రరమమసజమమ కకరగనపరటట

93-34/955

భరస : హరగసదడ గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:130-7-336
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసధణమయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:130-7-340
వయససస:21
లస: ససస స
5572 SAA0778235
పపరర: నరసససహ రరవప బబలరస

5558 SAA1039123
పపరర: షమ షషననసర నసరరవపభబషర

5553 SAA0638213
పపరర: అననవరపప శకనస

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130-7-321
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:130-7-332
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:130-7-335
వయససస:32
లస: పప
5569 SAA1148469
పపరర: జయశక వనమబల

93-36/125

తసడడ:డ రరసబబబబ అలర డడ
ఇసటట ననస:130-7-327
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:130-7-332
వయససస:20
లస: ససస స
5566 SAA1272319
పపరర: కరకసత కలమమర అలర స

5555 SAA0375402
పపరర: శకనవరస రరవప గసడవరస

93-36/120

తసడడ:డ నణగయఖ
ఇసటట ననస:130-7-318
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:130-7-322
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షసక
ఇసటట ననస:130-7-325
వయససస:24
లస: ససస స
5563 SAA1153279
పపరర: హహమబసదస వనమబల

93-36/122

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:130-7-318
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప నగరస
ఇసటట ననస:130-7-321
వయససస:38
లస: ససస స
5560 SAA1060649
పపరర: రగహనణ షసక

5552 SAA1060672
పపరర: నరగసదడ అననవరపప

5550 SAA0637488
పపరర: అననవరపప ససబబబలల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:130-7-318
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస అననవరరపప
ఇసటట ననస:130-7-318
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ భమషణస� �
ఇసటట ననస:130-7-318
వయససస:44
లస: పప
5557 SAA0941477
పపరర: లకడమ నగరస

93-36/119

భరస : శవపడడ జజలమదద
ఇసటట ననస:130-7-318
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగరరజ దచవరళళ
ఇసటట ననస:130-7-318
వయససస:22
లస: పప
5554 LFX2389500
పపరర: కకసడయఖ� ఏటటకకరర�

5549 SAA1060730
పపరర: తరరమల జజ లమ దద

5574 SAA0779910
పపరర: రరసబబయ నసకపస గబ

93-36/139

భరస : నరసజన
ఇసటట ననస:130-7-345
వయససస:33
లస: ససస స
93-36/141

5577 SAA0779928
పపరర: సరగజన నణగమలర

93-36/142

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:130-7-345
వయససస:51
లస: ససస స
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5578 SAA0408310
పపరర: ససతమమ� కకరపరటట�
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93-36/143

భరస : ససతణరరమరగడడర�
ఇసటట ననస:130-7-345
వయససస:80
లస: ససస స
5581 SAA0779902
పపరర: నరసజన ననకపస గబ

93-36/146

93-36/148

93-36/150

93-36/154

93-36/157

93-43/632

93-36/162

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:130-7-383
వయససస:29
లస: ససస స

5591 SAA0376582
పపరర: నణసచణరయఖ� కటబ�

5594 SAA0095307
పపరర: కలమమరర మమచదరర

5597 SAA0296079
పపరర: చదననయఖ చదరర

5600 SAA0637496
పపరర: వరరసజననయబలల కలసభ

93-36/165

5603 SAA1310739
పపరర: మమకకరర ససషమ దచవ

93-36/155

5606 SAA1272822
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప చరరల
తసడడ:డ చననయఖ చరరల
ఇసటట ననస:130-7-383
వయససస:22
లస: పప

93-36/149

5589 SAA0394486
పపరర: శవనణగగశశరరరవప� కటబట�

93-36/153

5592 AP151030435210
పపరర: అచచయఖ కటబట�

93-36/156

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-370
వయససస:52
లస: పప
93-36/158

5595 SAA0925679
పపరర: రవ కలమమర మమచరరర

93-36/159

తసడడ:డ మసరసన మమచరరర
ఇసటట ననస:130-7-372
వయససస:35
లస: పప
93-36/160

5598 SAA1093723
పపరర: తరరమల ఉయమఖల

93-36/161

భరస : శకనవరస రరవప ఉయమఖల
ఇసటట ననస:130-7-376
వయససస:26
లస: ససస స
93-36/163

5601 AP151030435188
పపరర: నణరరయణ కలపరపల

93-36/164

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-7-376
వయససస:40
లస: పప
93-40/880

తసడడ:డ మమకకరర కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-7-380
వయససస:20
లస: ససస స
93-36/1067

5586 SAA1153337
పపరర: ససమలత మమడణ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-369
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:130-7-376
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అరరననరరవప
ఇసటట ననస:130-7-376
వయససస:41
లస: పప
5605 SAA1268853
పపరర: గరత శక చరరల

93-36/151

తసడడ:డ మణణశ
ఇసటట ననస:130-7-374
వయససస:47
లస: పప

భరస : వరరసజననయబలల
ఇసటట ననస:130-7-376
వయససస:27
లస: ససస స
5602 SAA0376558
పపరర: శకనవరస రరవ కకజజన

5588 SAA0385740
పపరర: రమమదచవ� కరటబ�

93-36/147

భరస : వరరసజననయబలల మమడణ
ఇసటట ననస:130-7-367
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర మమచదరర
ఇసటట ననస:130-7-372
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జగదదశ శసబబ
ఇసటట ననస:130-7-372
వయససస:42
లస: ససస స
5599 SAA0637520
పపరర: శరకవరణణ కలసభ

93-36/1187

తసడడ:డ కకటటశశర రరవ�
ఇసటట ననస:130-7-370
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-371
వయససస:62
లస: ససస స
5596 SAA1268812
పపరర: పరరశత శసబబ

5585 SAA1375013
పపరర: ససరరజన షపక

5583 LFX1566116
పపరర: దసరరరపడసరదస� కకసడణ�
తసడడ:డ బబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:130-7-350
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-369
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పసదకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-7-370
వయససస:37
లస: ససస స
5593 AP151030441147
పపరర: లకడమ కటబట�

93-40/857

భరస : నణగమర వరల షపక
ఇసటట ననస:130-7-355
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యయససబబబబ
ఇసటట ననస:130-7-367
వయససస:31
లస: ససస స
5590 SAA0383125
పపరర: రమణ కటట

5582 SAA1284611
పపరర: ససభబషసణ అసబటట

93-36/145
5580 SAA0848814
పపరర: అశశక కలమమర నణయక నననవత

తసడడ:డ బబల నణయక నననవత
ఇసటట ననస:130-7-345
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-347
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:130-7-350
వయససస:34
లస: పప
5587 SAA0515916
పపరర: నణగరరజ తతకల

93-36/144

తసడడ:డ బబ లమ నణయక నననవత
ఇసటట ననస:130-7-345
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నసకపస గబ
ఇసటట ననస:130-7-345
వయససస:41
లస: పప
5584 LFX1566108
పపరర: గగపరలకకషర� కకసడణ�

5579 SAA0848699
పపరర: శవ శసకర నణయక నననవత

5604 SAA1283779
పపరర: మమకకరర కకటటశశరరరవప

93-43/633

తసడడ:డ మమకకరర వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:130-7-380
వయససస:54
లస: పప
93-40/881

5607 SAA1294776
పపరర: వరణణ మదసబల

93-41/969

భరస : ససరగష మదసబల
ఇసటట ననస:130-7-383
వయససస:46
లస: ససస స
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5608 SAA0780214
పపరర: రరమరగడడర యయమపరటట

93-36/166

తసడడ:డ రమణ రగడడర
ఇసటట ననస:130-7-387
వయససస:29
లస: పప
5611 SAA1294982
పపరర: వనసకయమమ వనమమపత

93-41/970

93-36/1070

93-36/167

93-40/858

93-36/171

93-36/174

93-36/178

భసధసవప: రమణ ససదస
ఇసటట ననస:130-7-427
వయససస:58
లస: పప

5621 SAA0387266
పపరర: వనసకటరమణ� మమరరబతష
స ల�

5624 SAA0779308
పపరర: శరత బబబబ మబతణఖల

5627 SAA0376665
పపరర: రరజజరరవ� వనమమ�

5630 AP151030441122
పపరర: పదణమవత మమనసకకసడ�

93-36/176

93-36/169

5616 SAA1400845
పపరర: పడతణప రజనల

93-39/827

5619 SAA1235191
పపరర: ససతణరరమయఖ బబఠమమసత

5622 SAA0779282
పపరర: వనసకట లకడమ మబతణఖల

93-36/172

5625 SAA0779324
పపరర: ససబడహమణఖస బబదదననన

భరస : కకకకలరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-427
వయససస:52
లస: ససస స

93-36/170

93-36/173

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:130-7-405
వయససస:51
లస: పప
93-36/175

5628 SAA0778714
పపరర: వనజజకడ భబగదద

93-36/177

భరస : నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:130-7-413
వయససస:31
లస: ససస స
93-39/179

5631 SAA1033422
పపరర: ససతతషస భబవనగరరర

93-36/179

భరస : మహహశ గరరర భబవనగరరర
ఇసటట ననస:130-7-416
వయససస:31
లస: ససస స

93-36/1071 5634 SAA1243989
5633 SAA1243880
పపరర: వనసకట ససరగశ కలమమర బబఠమమసత
పపరర: లకడమ వరసవ బబఠమమసత

5636 LFX2374056
పపరర: వనసకటరమణ ససదస�

93-31/808

తసడడ:డ బబజన
ఇసటట ననస:130-7-404
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-425
వయససస:38
లస: పప
93-31/809

93-36/1069

తసడడ:డ బబలయగర బబఠమమసత
ఇసటట ననస:130-7-397
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-414
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మబనగపరటట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-7-421
వయససస:35
లస: పప
5635 SAA1305044
పపరర: కకకకల రరవప ససదస

93-36/168

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:130-7-409
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-7-413
వయససస:33
లస: పప
5632 SAA0433904
పపరర: మబనగపరటట భబసకర

5618 SAA0375840
పపరర: వనసకట రగడడర బ

5613 SAA1303080
పపరర: వనసకరయమమ యరకసశశటట

భసధసవప: నణగగశశరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:130-7-394
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబజన
ఇసటట ననస:130-7-404
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:130-7-409
వయససస:26
లస: పప
5629 SAA0778730
పపరర: నరసససహ మమరరస భగరదద

93-38/1107

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-401
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:130-7-404
వయససస:43
లస: ససస స
5626 SAA0778961
పపరర: సససదర రరవప వనమ

5615 SAA1295823
పపరర: మణణకలమమర యరకసశశటట

93-40/882

భరస : నణగగశశరరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:130-7-394
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రగడడర
ఇసటట ననస:130-7-396
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససతణరరమయఖ బబఠమమసత
ఇసటట ననస:130-7-397
వయససస:33
లస: ససస స
5623 SAA0779340
పపరర: ససజజత బదదననన

93-36/1068

తసడడ:డ నగగశశరరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:130-7-394
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట రగడడర భవనస
ఇసటట ననస:130-7-396
వయససస:40
లస: ససస స
5620 SAA1268127
పపరర: శవ లకడమ బబఠమమసత

5612 SAA1286111
పపరర: నణగగశశరరరవప యరకసశశటట

5610 SAA1277326
పపరర: వనసకయమమ ననలపరటట

భరస : వనసకట రగడడర ననలపరటట
ఇసటట ననస:130-7-387
వయససస:78
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకరయమమ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:130-7-394
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నగగశశరరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:130-7-394
వయససస:18
లస: ససస స
5617 SAA0095257
పపరర: చసదడ కళళవత భవనస

93-39/178

భరస : వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:130-7-387
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రమణరగడడర వనమమపత
ఇసటట ననస:130-7-387
వయససస:43
లస: ససస స
5614 SAA1282417
పపరర: శరకవణణ యరకసశశటట

5609 AP151030441197
పపరర: వనసకరయమమ వనసపరటట�

93-36/1072

తసడడ:డ వనసకట ససరగశ కలమమర
ఇసటట ననస:130-7-425
వయససస:33
లస: ససస స
93-33/399

5637 SAA0939092
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ ససదస

93-33/400

తసడడ:డ కకకకలరరవప ససదస
ఇసటట ననస:130-7-427
వయససస:30
లస: పప
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93-46/679

భరస : కకకకల రరవప ససదస
ఇసటట ననస:130-7-427
వయససస:53
లస: ససస స
5641 SAA1401272
పపరర: రతణలల పప తభతన

93-36/1188

93-36/183

93-50/943

93-36/186

93-37/679

93-37/683

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-7-467
వయససస:41
లస: ససస స
5662 SAA0566588
పపరర: దసరరర పడసరద జమబమల

తసడడ:డ కకటటససరఖసరరజ� �
ఇసటట ననస:130-7-467
వయససస:64
లస: పప

93-36/184

5651 AP151030441455
పపరర: శకదచవ రరగవరపప�

5654 SAA0941675
పపరర: మణణదదప రరఘవరపప

5657 SAA0711523
పపరర: బబలమ తడపపర సససదరర సరరరకకసడ

5660 SAA0468868
పపరర: శరసతకలమమరర సరరకకసడ

93-37/689

5663 SAA0711515
పపరర: దసరరర పడసరద రరజ సరరరకకసడ

93-37/677

5666 SAA0378497
పపరర: శశషమమ చసతకరయల�
భరస : శశషరదద�డ
ఇసటట ననస:130-7-470
వయససస:47
లస: ససస స

5646 SAA1374941
పపరర: కకషరరరరనన రగడడర దదసడచటట

93-36/1191

5649 SAA0779878
పపరర: నణగగశశర రరవప తలకరర

93-36/185

5652 LFX1564749
పపరర: రసగరదచవ రరఘవరపప� �

93-37/678

భరస : పడసరదస� �
ఇసటట ననస:130-7-465
వయససస:42
లస: ససస స
93-37/680

5655 SAA0807141
పపరర: వనసకటటష రరఘవరపప

93-37/681

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130-7-465
వయససస:26
లస: పప
93-37/684

5658 SAA0386433
పపరర: వజయ లకడమ సరరరకకసడణ

93-37/685

తసడడ:డ రరమ రరజ సరరరకకసడణ
ఇసటట ననస:130-7-467
వయససస:41
లస: ససస స
93-37/687

5661 LFX1561745
పపరర: వనసకటససబబమమ� సరరకకసడ�

93-37/688

భరస : కకటటససరఖసరరజ� �
ఇసటట ననస:130-7-467
వయససస:80
లస: ససస స
93-37/690

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ సరరరకకసడ
ఇసటట ననస:130-7-467
వయససస:39
లస: పప
93-37/692

93-36/182

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:130-7-452
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమరరజ
ఇసటట ననస:130-7-467
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబయమఖ
ఇసటట ననస:130-7-467
వయససస:39
లస: పప
5665 LFX2378677
పపరర: రరమరరజ సరరకకసడ� �

5648 SAA0779894
పపరర: కకటటశశరర తషళళరర

భరస : దసరరర పడసరద రరజ సరరరకకసడ
ఇసటట ననస:130-7-467
వయససస:37
లస: ససస స
93-37/686

5643 SAA0094607
పపరర: దదవరఖ ససనతణ� మకగక�

తసడడ:డ ఈశశర రగడడర
ఇసటట ననస:130-7-447
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరఘవరపప
ఇసటట ననస:130-7-465
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-465
వయససస:47
లస: పప
5659 SAA0386250
పపరర: ఆదదలకడమ జమబమల�

93-36/1190

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-465
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-465
వయససస:62
లస: ససస స
5656 SAA0293845
పపరర: శకనవరసరరవప రరగవరపప�

5645 SAA1374982
పపరర: నణగమణణ దదసడచటట

93-36/181

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-444
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-452
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:130-7-454
వయససస:56
లస: పప
5653 SAA0382473
పపరర: రతస మమ రరగవరపప�

93-36/1189

భరస : కకషరరరరనన రగడడర
ఇసటట ననస:130-7-447
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరనన రగడడర దదసడచటట
ఇసటట ననస:130-7-447
వయససస:25
లస: ససస స
5650 SAA0873050
పపరర: నరరలశశటట మసరసన రరవప

5642 SAA1401249
పపరర: లలత పప థణభతన

5640 LFX1563204
పపరర: నణగగసదడస� టసగబటటరర�

భరస : నణగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:130-7-429
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రతణలల పప థణభతన
ఇసటట ననస:130-7-438
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-7-444
వయససస:44
లస: పప
5647 SAA1281260
పపరర: నణగమణణ దదసడచటట

93-36/180

తసడడ:డ రరమకకషర కకతస
ఇసటట ననస:130-7-428
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర పప థణభతన
ఇసటట ననస:130-7-438
వయససస:46
లస: పప
5644 SAA0375345
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప మకకక

5639 SAA1148477
పపరర: లకడమ తడవనణణ కకతస

5664 SAA0387928
పపరర: మలర కరరరనన� జమబమల�

93-37/691

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-467
వయససస:42
లస: పప
93-36/187

5667 AP151030441579
పపరర: రగణబకరదచవ గబనకరల�

93-37/693

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-471
వయససస:40
లస: ససస స
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5668 SAA0807133
పపరర: కకటటశశర రరవప గగనణకలమ

93-37/695

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:130-7-471
వయససస:38
లస: పప
5671 SAA1267426
పపరర: శవలకడమ గబనకరల

93-42/828

93-37/699

93-36/188

93-37/702

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-480
వయససస:56
లస: ససస స
5683 SAA1278647
పపరర: నరసమమ అమమశశటట

93-37/959

93-37/960

5676 SAA1200823
పపరర: రమఖ చసతకరయల

93-33/401

5681 SAA0941790
పపరర: ససవర శసకర అమమశశటట

93-37/703

5679 SAA1461920
పపరర: శశషరరతనస చసతకరయల

93-37/1028

భరస : శశషరదదడ చసతకరయల
ఇసటట ననస:130-7-479
వయససస:48
లస: ససస స
5682 SAA0385435
పపరర: సరసబయఖ� అమమశశటట �

93-37/704

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-480
వయససస:62
లస: పప
93-37/705

5685 SAA0619361
పపరర: లకడమ పడసనన కలమమర తషలమశ

93-37/707

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ పడసరద తషలమశ
ఇసటట ననస:130-7-482
వయససస:38
లస: పప
93-37/708

5688 SAA0378406
పపరర: రతన కలమమరర� గబసడబబ లల�

93-37/709

భరస : శవ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:130-7-483
వయససస:71
లస: ససస స

93-37/710

93-37/711
5690 SAA0344556
పపరర: జగన మహన అరరణ కలమమర�
బహదసర గబసడబబ లల�
తసడడ:డ శవ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:130-7-483
వయససస:42
లస: పప

5691 SAA0344549
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప�
గబసడబబ లల�
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-483
వయససస:74
లస: పప

93-37/712

93-37/713

5693 LFX2396315
పపరర: ఆదదలకడమ� పససపపలలటట�

5694 LFX2396299
పపరర: యగ ససనత�

93-37/715

భరస : రమణబబబబ� �
ఇసటట ననస:130-7-484
వయససస:36
లస: ససస స
5695 AP151030441636
పపరర: వజయలకడమకలమమరర
పససపపలలటట�
భరస : వరభదడరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-484
వయససస:57
లస: ససస స

93-37/701

5687 SAA0551424
పపరర: వజయలకడమ ఆలలటట

93-37/698

భరస : వనసకట సతఖనణరరయణ చసతకరయల
ఇసటట ననస:130-7-479
వయససస:21
లస: ససస స

5678 SAA0344572
పపరర: వనసకట సతఖనణరరయణ
చసతకరయల
తసడడ:డ శశషరదదడ చసతకరయల
ఇసటట ననస:130-7-479
వయససస:29
లస: పప

5684 SAA0619379
పపరర: నణగ సతఖ పరవన తషలమశ

5673 AP151030441468
పపరర: ససరఖకరసతమమ గబనకరల�

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:130-7-483
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏ
ఇసటట ననస:130-7-483
వయససస:40
లస: పప
5692 LFX2396307
పపరర: జజఖతణసతదచవ� ఏ.�

93-37/700

భరస : లకడమ పడసనన కలమమర తషలమశ
ఇసటట ననస:130-7-482
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషలఖ
ఇసటట ననస:130-7-482
వయససస:71
లస: పప
5689 SAA0551143
పపరర: రమమష ఏ

5675 SAA0550871
పపరర: శరఖమ గదణశల

93-37/958

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-472
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ అమమశశటట
ఇసటట ననస:130-7-480
వయససస:36
లస: పప

భరస : శరసబయఖ అమమశశటట
ఇసటట ననస:130-7-480
వయససస:57
లస: ససస స
5686 SAA1282037
పపరర: సతఖ నణరరయణ తషలఖ

93-37/697

తసడడ:డ గటట పప గదణశల
ఇసటట ననస:130-7-478
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ నరరససహరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-479
వయససస:52
లస: పప
5680 SAA0094383
పపరర: నరసమమ� అమమశశటట �

5672 SAA0386995
పపరర: సరసబబడజఖస� గబనకరల�

5670 SAA1281955
పపరర: సరసబశవ రరవప గబనణకఅలమ

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గబనణకఅలమ
ఇసటట ననస:130-7-471
వయససస:20
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-472
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:130-7-478
వయససస:57
లస: ససస స
5677 AP151030435020
పపరర: శశషరదదడ చసతకరయల�

93-37/696

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-471
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గబనకరల
ఇసటట ననస:130-7-471
వయససస:21
లస: ససస స
5674 SAA0092478
పపరర: జజవమమమ వలబబ

5669 SAA0293829
పపరర: శకనవరసరరవప గబనకరల�

93-37/714

భరస : శవనణగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:130-7-484
వయససస:37
లస: ససస స
93-37/717

5696 SAA0344523
పపరర: నణగయఖ� పససపపలలటట�
తసడడ:డ చనన వరయమఖ�
ఇసటట ననస:130-7-484
వయససస:30
లస: పప

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:130-7-484
వయససస:37
లస: ససస స
93-37/718

5697 LFX2378701
పపరర: శవనణగగశశరరరవప �
పససపపలలటట�
తసడడ:డ వరభదణడరరవప � �
ఇసటట ననస:130-7-484
వయససస:36
లస: పప

93-37/719
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93-37/720

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:130-7-484
వయససస:49
లస: పప
5701 SAA0807117
పపరర: అరరణ అనససటట

93-37/723

93-37/726

93-37/729

93-37/733

93-36/1075

93-37/1030

93-37/736

భరస : వరబడహమస� �
ఇసటట ననస:130-7-497
వయససస:40
లస: ససస స

5705 SAA0993288
పపరర: బ బ ఫరతమమ షపహ

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:130-7-486
వయససస:59
లస: పప
93-37/727

5708 SAA0922238
పపరర: ససభబన షపక

5711 SAA1268671
పపరర: పపషప చసదన సరయ దణరర

5714 SAA1267475
పపరర: అనసష పసరరకల

5717 SAA0806986
పపరర: ఆదదలకడమ మమడడశశటట

5720 AP151030441273
పపరర: రమమదచవ ఇమమడడ�

93-37/739

5723 SAA0385419
పపరర: నణగగశశరరరవప� ఇమడణబతస న�

93-37/731

5726 SAA0444430
పపరర: రరధ చగపపర
భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:130-7-497
వయససస:24
లస: ససస స

93-37/728

5709 SAA0387878
పపరర: వనసకటటశశర రరజ� సరరక�ేసడ�

93-37/732

తసడడ:డ కకటటససరఖ రరజ�
ఇసటట ననస:130-7-487
వయససస:61
లస: పప
93-37/961

5712 SAA1232560
పపరర: దచవరరజ పసరరకల

93-36/1074

తసడడ:డ వనసకయఖ పసరరకల
ఇసటట ననస:130-7-489
వయససస:56
లస: పప
93-37/962

5715 SAA1422633
పపరర: సరసబశవ రరవప నసతలపరటట

93-37/1029

తసడడ:డ వనసకట కకషరయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:130-7-489
వయససస:56
లస: పప
93-37/734

5718 SAA0806978
పపరర: రరజ తమబశశటట

93-37/735

తసడడ:డ హరర
ఇసటట ననస:130-7-490
వయససస:39
లస: పప
93-37/737

5721 LFX2378735
పపరర: చననమసరసనణడవప ఇమమడడ� �

93-37/738

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:130-7-493
వయససస:46
లస: పప
93-37/740

తసడడ:డ పపరయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-493
వయససస:50
లస: పప
93-37/742

5706 SAA0515791
పపరర: శశభ ఓలలటట
భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:130-7-487
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:130-7-493
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-7-493
వయససస:50
లస: పప
5725 LFX1565654
పపరర: వనసకటరమణ� చగపపర�

93-37/725

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:130-7-490
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసనణడవప�
ఇసటట ననస:130-7-493
వయససస:31
లస: ససస స
5722 AP151030432001
పపరర: మసట నణడవప ఇమమడడ�

5703 SAA0891664
పపరర: యగయఖ ససరగ

తసడడ:డ దచవరరజ పసరరకల
ఇసటట ననస:130-7-489
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:130-7-489
వయససస:53
లస: ససస స
5719 SAA0093708
పపరర: దచవ రగణబకర� ఇమమడడ�

93-37/724

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దణరర
ఇసటట ననస:130-7-487
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దచవరరజ బబ డడర
ఇసటట ననస:130-7-489
వయససస:40
లస: ససస స
5716 SAA1422625
పపరర: శశషరరతనస నసతలపరటట

5702 SAA0807125
పపరర: శకకరసత అనససటట అనససటట

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:130-7-487
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చననకకటటసరశమ
ఇసటట ననస:130-7-487
వయససస:62
లస: పప
5713 SAA1232990
పపరర: ససనత బబ డడర

93-37/722

భరస : మహబమబ ససబబన శశక
ఇసటట ననస:130-7-487
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరజ� �
ఇసటట ననస:130-7-487
వయససస:53
లస: ససస స
5710 SAA0570853
పపరర: వరభదడరరవప పససపపలలటట

5700 SAA0476747
పపరర: జయ రరమ కలమమరర
మసచకలపరటట
భరస : శకనవరస రరవప మసచకలపరటట
ఇసటట ననస:130-7-485
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మబరళ
ఇసటట ననస:130-7-486
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ
ఇసటట ననస:130-7-487
వయససస:27
లస: ససస స
5707 LFX1564731
పపరర: ధనలకడమ� సరరకకసడ�

93-37/721

తసడడ:డ చనన కకటబసరశమ�
ఇసటట ననస:130-7-484
వయససస:51
లస: పప

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:130-7-486
వయససస:39
లస: ససస స
5704 SAA0515775
పపరర: లలమ పడసనన ఓలలటట

5699 SAA0344515
పపరర: చనన వరయమఖ� పససపపలలటట�

5724 LFX2378222
పపరర: వనసకటటశశరరర ఇమమడడ�

93-37/741

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-493
వయససస:76
లస: పప
93-37/743

5727 AP151030441312
పపరర: వనసకటరమణ చగపపర�

93-37/744

భరస : వరబడహమస�
ఇసటట ననస:130-7-497
వయససస:45
లస: ససస స
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5728 AP151030441277
పపరర: ససతణరరవమమ పససపపలలటట�

93-37/745

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-497
వయససస:54
లస: ససస స

93-37/746

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-7-497
వయససస:62
లస: ససస స

5731 SAA0941816
పపరర: బబజబబబబ పగడణల

93-37/748

తసడడ:డ వనసకయఖ పగడణల
ఇసటట ననస:130-7-500
వయససస:27
లస: పప

5732 SAA0993619
పపరర: ఝమనస ఓలలటట

93-37/751

భరస : శకనసవరసస�
ఇసటట ననస:130-7-503
వయససస:45
లస: ససస స

5735 SAA0344259
పపరర: నణగ వనసకట రమణ ఓలలటట

93-37/749

93-36/189

తసడడ:డ భబసకర రరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:130-7-534
వయససస:23
లస: పప
5740 SAA0979296
పపరర: షపక సతణసర

5738 SAA0131235
పపరర: శవ పరరశత కలరరక

93-37/752

తసడడ:డ షపక జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:130-8
వయససస:37
లస: పప

5741 SAA0779944
పపరర: శకనవరస రరవప కకససలల

93-43/16

93-36/191

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:130-8-507
వయససస:62
లస: పప

5744 SAA1028456
పపరర: ససవర మసజల

93-36/190

93-36/192

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:130-8-508
వయససస:31
లస: ససస స

5747 SAA1060748
పపరర: వనసకట రరవప దసడడ కల

5736 SAA0346379
పపరర: శకనవరస� ఓలలటట�

93-37/753

5739 SAA0887655
పపరర: కరరణ గరల

93-39/180

5742 SAA0383042
పపరర: వనసకటరతనస బసడణరర�

93-39/182

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-506
వయససస:45
లస: ససస స
93-38/131

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప మసజల
ఇసటట ననస:130-8-507
వయససస:28
లస: పప

5746 SAA0379339
పపరర: నణగరరజ� దసడడకల�

93-37/750

భరస : శకనవరసరరవప గరల
ఇసటట ననస:130-8
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:130-8-20
వయససస:44
లస: పప

5743 AP151030435226
పపరర: సరసబయఖ దసడడకల

5733 SAA1037093
పపరర: రమలలమకలమమరర ఓలలటట

తసడడ:డ బడహమనసదశరమ�
ఇసటట ననస:130-7-503
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమకకషర కలరక
ఇసటట ననస:130-7-1247
వయససస:38
లస: ససస స
93-39/181

93-37/747

భరస : శకనవరసరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:130-7-503
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:130-7-503
వయససస:32
లస: పప

5737 SAA1060607
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప జజలమదద

5730 SAA0094060
పపరర: వనసకరయమమ� పగడణలమ�

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130-7-500
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:130-7-503
వయససస:29
లస: ససస స

5734 SAA0382382
పపరర: లల� ఓలలటట�

5748 SAA1017590
పపరర: సరమమమ జఖస దసడడకల

5729 AP151030441261
పపరర: సరమమమ జఖస చగపపర�

5745 AP151030441183
పపరర: నణగమమ దసడడకల�

93-39/183

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-507
వయససస:57
లస: ససస స
93-36/193

తసడడ:డ పసదపపరర యఖ దసడడకల
ఇసటట ననస:130-8-508
వయససస:37
లస: పప
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93-36/194

భరస : వనసకట కకషర దసడడకల
ఇసటట ననస:130-8-509
వయససస:29
లస: ససస స
5751 SAA0779142
పపరర: అనత కలమమర లసగరల

భరస : వనసకటవనయ కలమమర�
ఇసటట ననస:130-8-520
వయససస:34
లస: ససస స

93-36/195

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-509
వయససస:67
లస: పప
93-36/197

తసడడ:డ బబలమజ
ఇసటట ననస:130-8-510
వయససస:27
లస: పప
5754 SAA0408302
పపరర: ససధణరరణణ� డదకలక�

5749 AP151030435224
పపరర: పసదబకకటటశశరరరవప దసడడకల�

5752 SAA0779977
పపరర: సరసబ రగడర డ అససడడ

5755 SAA0385757
పపరర: హరరన దచవ� క�లలసస�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:130-8-520
వయససస:35
లస: ససస స

93-36/196

తసడడ:డ బబలమజ లసగరల
ఇసటట ననస:130-8-510
వయససస:24
లస: ససస స
93-36/198

తసడడ:డ పడసరద రగడర డ
ఇసటట ననస:130-8-517
వయససస:35
లస: పప
93-36/200

5750 SAA0925927
పపరర: వనసకటనణగ కకరస ర ససజనఖ లసగరల

5753 AP151030435219
పపరర: కకటటశశరరరవప దసడడకల�

93-36/199

తసడడ:డ పరమమశ�
ఇసటట ననస:130-8-517
వయససస:67
లస: పప
93-36/201

5756 AP151030435215
పపరర: వనసకటవనయ కలమమర డదకలక�

93-36/202

తసడడ:డ గగవసదరరజలల�
ఇసటట ననస:130-8-520
వయససస:42
లస: పప
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5757 SAA0293548
పపరర: గగవసదరరజలల డదకలక�

93-36/203

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-520
వయససస:65
లస: పప
5760 SAA1200609
పపరర: నణగ జజఖత కకరపరటట

93-33/402

93-38/1108

93-38/1210

93-36/206

93-36/209

93-36/212

93-36/215

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:47
లస: పప

5770 SAA0408500
పపరర: వజయలకడమ� నతస ల�

5773 LFX2396661
పపరర: నణరరయణమమ� వసతణ�

5776 SAA0095422
పపరర: లకడమ� తణమమననన�

5779 LFX2389492
పపరర: జయభబరతరగడ�డర వసతణ�

93-36/218

5782 SAA0569947
పపరర: శకనవరస రగడడర తణమమననన

93-36/207

5785 SAA0374777
పపరర: జయ రరవప� నతస ల�
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:52
లస: పప

5765 SAA1256890
పపరర: వరణణ కలరపరటట

93-38/1110

5768 SAA0095521
పపరర: ఉమమమహహశశరర అనణడడ

93-36/205

5771 SAA0639419
పపరర: పపలలలమ సపటట జగదచశశరర

93-36/208

భరస : వనసకట రమమశ
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:45
లస: ససస స
93-36/210

5774 LFX2396653
పపరర: వనసకటలకడమ� వసతణ�

93-36/211

భరస : సరసబరగడడర� �
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:53
లస: ససస స
93-36/213

5777 SAA0090282
పపరర: శవరరమకకషర రగడడర వసత

93-36/214

తసడడ:డ అసకక రగడడర వసత
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:33
లస: పప
93-36/216

5780 SAA0779985
పపరర: బబషర షపక

93-36/217

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:41
లస: పప
93-36/219

తసడడ:డ బడహమ రగడడర
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:45
లస: పప
93-36/221

93-36/204

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరగడడర� �
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నణగ బబషరనణమ సస మ
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:45
లస: పప
5784 SAA0376624
పపరర: ఏడడకకసడలల� అనసస�

93-40/883

భరస : బడహమరగడడర�
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరగడడర� �
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:33
లస: పప
5781 SAA1033414
పపరర: గసగరధర రరవప సస మ

5767 SAA1283530
పపరర: మణణకరసటటశశరర కలరపరటట

5762 AP151030435211
పపరర: నణగరరగడడర కకరపరటట�

తసడడ:డ నణగర రగడడర కలరపరటట
ఇసటట ననస:130-8-521
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అసకకరగడ�డర �
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:53
లస: ససస స
5778 LFX2389476
పపరర: శకకరసతరగడ�డర వసతణ�

93-38/1109

భరస : జయరరవప�
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : భగత సససగ�
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:47
లస: ససస స
5775 SAA0095570
పపరర: పదదమన� ననరరసస�

5764 SAA1256882
పపరర: నణగ జజఖత కలరపరటట

93-39/185

తసడడ:డ కనకరరగడ�డర
ఇసటట ననస:130-8-521
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నగరరగడడర కలరపరటట
ఇసటట ననస:130-8-521
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గసగరధర రరవప సస మ
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:39
లస: ససస స
5772 AP151030441446
పపరర: మలలర శశరర యలవరరస�

93-33/403

తసడడ:డ నణగర రగడడర కలరపరటట
ఇసటట ననస:130-8-521
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరరగడడర కలరపరటట
ఇసటట ననస:130-8-521
వయససస:21
లస: ససస స
5769 SAA1033430
పపరర: ఆదదలకడమ సస మ

5761 SAA1200799
పపరర: లకడమ కలమమరర కకరపరటట

5759 AP151030441090
పపరర: కకటమమ డదకలక�

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-520
వయససస:87
లస: ససస స

భసధసవప: నణగరరగడడర కకరపరటట
ఇసటట ననస:130-8-521
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నగరరగడడర కలరపరటట
ఇసటట ననస:130-8-521
వయససస:46
లస: ససస స
5766 SAA1417393
పపరర: వరణణ కలరపరటట

93-39/184

భరస : గగవసదరరజలల�
ఇసటట ననస:130-8-520
వయససస:60
లస: ససస స

భసధసవప: నణగరరగడడర కకరపరటట
ఇసటట ననస:130-8-521
వయససస:26
లస: ససస స
5763 SAA1256874
పపరర: లకడమ కలమమరర కలరపరటట

5758 AP151030441101
పపరర: నణగమణణ డదకలక�

5783 SAA0637629
పపరర: పపలలలమ సపటట వనసకట రమమశ

93-36/220

తసడడ:డ రమన రరవప
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:45
లస: పప
93-36/222

5786 LFX2389484
పపరర: సరసబరగడడర� వసతణ�

93-36/223

తసడడ:డ ఆనసదరగడ�డర �
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:55
లస: పప
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93-36/224

తసడడ:డ ఆనసదరగడ�డర �
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:65
లస: పప
5790 SAA0778698
పపరర: మహ లకడమ కసదసల

93-36/226

93-36/229

93-36/232

93-36/235

93-36/237

93-47/690

93-47/693

తసడడ:డ ఓసకరర
ఇసటట ననస:130-8-537
వయససస:32
లస: ససస స

5800 SAA0779779
పపరర: వనసకట శవ పప దదల

5803 SAA0638072
పపరర: మమదణ రరమబబబమ

5806 SAA1285071
పపరర: మమడ లకడమ కసఠమమ

5809 AP151030441086
పపరర: పదమ జజలమదద�

93-36/240

5812 SAA1060763
పపరర: భబసకర రరవప జజ లమ దద

93-36/236

5815 SAA0637561
పపరర: మబరరకకపపడడ సరమమమమజజఖమ
భరస : బబలమ ససరఖమ
ఇసటట ననస:130-8-537
వయససస:57
లస: ససస స

5795 SAA0636795
పపరర: పస దదల వరమమ

93-36/231

5798 SAA0779761
పపరర: నణగ దసరర పప దదల

93-36/234

5801 AP151030441143
పపరర: వనసకటటశశరమమ పప దదల�

93-39/186

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-530
వయససస:50
లస: ససస స
93-36/238

5804 SAA0638254
పపరర: మమదణ శవయఖ

93-36/239

తసడడ:డ వనకటబ సరశమ
ఇసటట ననస:130-8-532
వయససస:52
లస: పప
93-47/691

5807 SAA1285352
పపరర: రసబబబబ మమడ

93-47/692

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:130-8-532
వయససస:31
లస: పప
93-39/187

5810 AP151030441088
పపరర: జజఖత జజలమదద�

93-39/188

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130-8-535
వయససస:42
లస: ససస స
93-36/241

తసడడ:డ రరమబలల జజలమదద
ఇసటట ననస:130-8-536
వయససస:40
లస: పప
93-36/242

93-36/228

భరస : వనసకట శవ
ఇసటట ననస:130-8-530
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-8-534
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల� �
ఇసటట ననస:130-8-536
వయససస:34
లస: పప
5814 SAA0779753
పపరర: చణమసడచశశరర మబరరకకపపడడ

93-36/233

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:130-8-532
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మమడ రసబబబబ
ఇసటట ననస:130-8-532
వయససస:24
లస: ససస స
5811 LFX2389351
పపరర: శవపడడ� జజలమదద�

5797 SAA0293118
పపరర: శకనస� అననపరగడడర�

5792 SAA0778656
పపరర: మహహష గరరర కసదసల

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:130-8-529
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:130-8-532
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:130-8-532
వయససస:51
లస: పప
5808 SAA1286046
పపరర: పరలపరరస తరరపఠమమ

93-36/230

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:130-8-530
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:130-8-532
వయససస:47
లస: ససస స
5805 SAA1285394
పపరర: శవయఖ మమడ

5794 SAA0638528
పపరర: లకడమ పప దదల

93-38/1111

తసడడ:డ కసదసల
ఇసటట ననస:130-8-525
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-529
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససనదసలల
ఇసటట ననస:130-8-530
వయససస:38
లస: ససస స
5802 SAA0636662
పపరర: మమదణ లకడమ కరసతమమమ

93-36/227

భరస : నణరరయణ
ఇసటట ననస:130-8-529
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:130-8-529
వయససస:34
లస: పప
5799 SAA0096032
పపరర: శవ మకగకన

5791 SAA0778672
పపరర: భబరత కసదసల

5789 SAA1256668
పపరర: మనక రగడడర

తసడడ:డ వనసకట రగడడర రగడడర
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహహష గరరర
ఇసటట ననస:130-8-525
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససనల కలమమర ఉపపపతతళళ
ఇసటట ననస:130-8-527
వయససస:35
లస: ససస స
5796 SAA0570945
పపరర: నణరరయణ పప దదల

93-36/225

తసడడ:డ కకటయఖ జగటట బబ యన
ఇసటట ననస:130-8-522
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ మహహష గరరర
ఇసటట ననస:130-8-525
వయససస:29
లస: ససస స
5793 SAA1093749
పపరర: వజయ లకడమ ఉపపపతతళళ

5788 SAA0941378
పపరర: వరయఖ జగటట బబ యన

5813 SAA0382986
పపరర: కమల జజలమదద�

93-39/189

భరస : రరమబలల�
ఇసటట ననస:130-8-536
వయససస:70
లస: ససస స
93-36/243

5816 SAA0433979
పపరర: ఓసకరరస మబరరకకపపడడ

93-36/244

తసడడ:డ బబల శశరర
ఇసటట ననస:130-8-537
వయససస:40
లస: పప
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5817 SAA0384891
పపరర: బబల శశరర మబరరకకపపడడ�

93-36/245

తసడడ:డ ఓసకరరరచణరర�
ఇసటట ననస:130-8-537
వయససస:67
లస: పప
5820 SAA0434480
పపరర: శకలకడమ మలలర ల

93-36/247

93-36/250

93-36/253

93-36/256

93-36/259

93-39/191

93-36/264

తసడడ:డ పపరరయఖ
ఇసటట ననస:130-8-549
వయససస:32
లస: పప

5830 SAA0779381
పపరర: తరరపత రరవప వనమబల

5833 SAA0637454
పపరర: వనమబల అసజననయబలల

5836 SAA0293480
పపరర: పసదవనసకటయఖ వనమబల�

5839 SAA0638783
పపరర: ఉపపపటబలమ భవరన

93-36/267

5842 SAA0637066
పపరర: ఉపపపటబలమ రరజశశఖర

93-36/257

5845 AP151030441047
పపరర: కలమమరర దసడడకల�
భరస : పసదబపపరర యఖ�
ఇసటట ననస:130-8-549
వయససస:47
లస: ససస స

5825 SAA0779530
పపరర: శవ లకమణ రరవప ఒరరస

93-36/252

5828 SAA0637470
పపరర: వనమబల వజయమకలమమరర

93-36/255

5831 SAA0637462
పపరర: వనమబల నణగగశశర రరవప

93-36/258

తసడడ:డ రరమనయమఖ
ఇసటట ననస:130-8-543
వయససస:28
లస: పప
93-36/260

5834 AP151030435199
పపరర: రమణయఖ వనమబల�

93-36/261

తసడడ:డ చనవనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-543
వయససస:47
లస: పప
93-36/262

5837 SAA0638346
పపరర: పపచణచ అసజల

93-36/263

భరస : పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:130-8-545
వయససస:27
లస: ససస స
93-36/265

5840 SAA0638429
పపరర: ఉపపపటబలమ రరజ

93-36/266

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:130-8-547
వయససస:27
లస: ససస స
93-36/268

తసడడ:డ రరయపప
ఇసటట ననస:130-8-547
వయససస:27
లస: పప
93-36/270

93-36/249

భరస : అసజననయబలల
ఇసటట ననస:130-8-543
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:130-8-547
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరయనన
ఇసటట ననస:130-8-547
వయససస:50
లస: ససస స
5844 SAA0376129
పపరర: ఏడడకకసడలల దసడడకల

93-36/254

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-544
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ యగగశయమ
ఇసటట ననస:130-8-545
వయససస:31
లస: పప
5841 SAA0468942
పపరర: అసజమమ ఉపపప

5827 SAA0779415
పపరర: లకడమ దచవ వనమబల

5822 AP151030435202
పపరర: శకనవరస మలలర ల�

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:130-8-540
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమనయమఖ
ఇసటట ననస:130-8-543
వయససస:32
లస: పప

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-543
వయససస:42
లస: ససస స
5838 SAA0638312
పపరర: పపచణచ పపలమర రరవప

93-36/251

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-8-543
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-8-543
వయససస:28
లస: పప
5835 AP151030441397
పపరర: ఆదదలకడ వనమబల�

5824 SAA0434498
పపరర: మలర శశరర ఉపపపతతళళ

93-36/246

తసడడ:డ చనరగశయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-539
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-8-543
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-8-543
వయససస:39
లస: ససస స
5832 SAA0637504
పపరర: వనమబల వనసకటటశశర రరవప

93-36/248

భరస : శవ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130-8-540
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నణరరయణ
ఇసటట ననస:130-8-541
వయససస:49
లస: ససస స
5829 SAA0638452
పపరర: వనమబల కకసడమమ

5821 SAA0393967
పపరర: మణణకసటసరశమ మలలర ల

5819 SAA0387464
పపరర: రరజఖలకడమ మలలర ల

భరస : మణణకసఠ
ఇసటట ననస:130-8-539
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చననరగషయఖ
ఇసటట ననస:130-8-539
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:130-8-540
వయససస:28
లస: ససస స
5826 SAA0434506
పపరర: శవమమ బతష
స ల

93-39/190

భరస : వరబడహమచణరర�
ఇసటట ననస:130-8-537
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130-8-539
వయససస:35
లస: ససస స
5823 SAA0779548
పపరర: లకడమ ఒరరస

5818 AP151030441094
పపరర: సరగజనదచవ యలవరరసపరటట�

5843 SAA0516328
పపరర: నవమణణ దసడడకల

93-36/269

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:130-8-549
వయససస:29
లస: ససస స
93-39/192

5846 SAA0925976
పపరర: భమలకడమ కరపపరపప

93-36/271

భరస : శకనవరసరరవప కరపపరపప
ఇసటట ననస:130-8-550
వయససస:37
లస: ససస స

Page 198 of 348

5847 SAA0387191
పపరర: ససజజత దసడడకల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-47
93-36/272

భరస : పపరరయఖ
ఇసటట ననస:130-8-550
వయససస:42
లస: ససస స
5850 SAA0293431
పపరర: వనసకయఖ కరరపరపప�

93-36/275

93-36/277

93-36/279

93-39/195

93-36/284

93-36/287

93-36/290

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:130-9-563
వయససస:27
లస: పప

5860 SAA0638304
పపరర: వనమబల శవ

5863 SAA0394122
పపరర: మలర కరరరననరరవప� వనమబల�

5866 SAA1009431
పపరర: వజయ లకడమ దచవళర

5869 SAA0926040
పపరర: గబరవయఖ దచవళర

93-38/1112

5872 SAA1293570
పపరర: సరయ కకరణ దచవళర

93-36/282

5875 SAA0780032
పపరర: వనసకట మహహష చదనసనపలర
తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:130-9-563
వయససస:28
లస: పప

5855 SAA0434613
పపరర: భవరన దసడడకల

93-36/278

5858 AP151030435222
పపరర: చనశకనస దసడడకల�

93-36/281

5861 SAA0387365
పపరర: ససభబషసణణ వనమబల

93-36/283

భరస : వనసకటదసరరరరరవప
ఇసటట ననస:130-8-554
వయససస:33
లస: ససస స
93-36/285

5864 SAA0393603
పపరర: వనసకటదసరరరరరవప� వనమబల�

93-36/286

తసడడ:డ వనసకట కకసడయమఖ�
ఇసటట ననస:130-8-554
వయససస:36
లస: పప
93-36/288

5867 SAA0095992
పపరర: లకమమమ� దచవపళళ�

93-36/289

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-556
వయససస:71
లస: ససస స
93-36/291

5870 SAA0376814
పపరర: బబబబ� దచవరలమ�

93-36/292

తసడడ:డ కకటటనయమ�
ఇసటట ననస:130-8-556
వయససస:47
లస: పప
93-38/1113

తసడడ:డ బబబబ దచవళర
ఇసటట ననస:130-8-556
వయససస:24
లస: పప
93-36/294

93-36/276

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-8-552
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-8-556
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరయ కకరణ దచవళర
ఇసటట ననస:130-8-556
వయససస:26
లస: ససస స
5874 SAA0780057
పపరర: చరసజవ చదనసనపలర

93-36/280

భరస : మసరసన రరవప దచవళర
ఇసటట ననస:130-8-556
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ దచవళర
ఇసటట ననస:130-8-556
వయససస:46
లస: పప
5871 SAA1293638
పపరర: ససనదమమ దచవళర

5857 SAA0941493
పపరర: వనసకట కకషర దసడడకల

5852 SAA0856890
పపరర: శకనవరస రగడర డ జకకకరగడడర

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:130-8-552
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకసడయమఖ�
ఇసటట ననస:130-8-554
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:130-8-556
వయససస:41
లస: ససస స
5868 SAA1009449
పపరర: మసరసన దచవళర

93-39/194

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-8-553
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట క�ేస�డయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-554
వయససస:52
లస: ససస స
5865 SAA0095505
పపరర: రమణ దచవళళ

5854 AP151030441286
పపరర: రరమతషలసమమ జకకకరగడడర�

93-36/274

తసడడ:డ రరఘవ రగడర డ జకకకరగడడర
ఇసటట ననస:130-8-551
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దసడడకల
ఇసటట ననస:130-8-552
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-8-552
వయససస:60
లస: ససస స
5862 SAA0385724
పపరర: పదమ� వనమబల�

93-39/193

భరస : రరఘవరగడడర�
ఇసటట ననస:130-8-551
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:130-8-552
వయససస:37
లస: ససస స
5859 AP151030441039
పపరర: మలలర శశరర దసడడకల�

5851 AP151030441285
పపరర: నరసమమ కరరపరపప�

5849 SAA0293456
పపరర: బడహమస కరరపరపప�

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-550
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-550
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరగడడర�
ఇసటట ననస:130-8-551
వయససస:26
లస: పప
5856 SAA0570101
పపరర: అనసతలకడమ దసడడకల

93-36/273

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130-8-550
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరమమ�
ఇసటట ననస:130-8-550
వయససస:62
లస: పప
5853 SAA0293415
పపరర: రరఘవ రగడడర జకకకరగడ�డర

5848 SAA0293472
పపరర: శకనస� కరరపరపప�

5873 AP151030441078
పపరర: కలమమరర చదనసనపలర

93-36/293

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:130-9-563
వయససస:42
లస: ససస స
93-36/295

5876 AP151030435102
పపరర: వరయఖ చదనసనపలర

93-36/296

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:130-9-563
వయససస:47
లస: పప
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93-36/297

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:130-9-565
వయససస:38
లస: ససస స
5880 SAA1031749
పపరర: దణనయయలల కరరనటట

93-36/300

5887 SAA0561191
పపరర: ననరరస వనసకట ససబబబ రరవప

93-39/197

5888 SAA0253328
పపరర: భబరత కరరరమసచ

తలర : ననరరస మలర కరరరనన రరవప
ఇసటట ననస:130-10
వయససస:63
లస: పప
93-42/929

5890 SAA1465442
పపరర: సరవతడ ఆదదమమలపప

93-43/697

5893 SAA1464452
పపరర: రరజ వకకమ ఆదదమమలపప

93-43/695

5896 SAA1297928
పపరర: ససధ చవపకలల

5899 SAA0679985
పపరర: కకతష
స శకనవరస రరవప

93-50/996

భరస : జజసఫ కలమమర నసదదగరమ
ఇసటట ననస:130-11-594
వయససస:47
లస: ససస స

93-43/698

భరస : శకనవరస రరవప కక తష
స
ఇసటట ననస:130-12-618
వయససస:44
లస: ససస స

5902 SAA0680389
పపరర: రవ కలమమర కకతష
స

93-42/866

5905 SAA0642579
పపరర: శలప పరతపరటట
భరస : చసదడశశఖర వర ససశశటట
ఇసటట ననస:130-12-620
వయససస:34
లస: ససస స

93-43/696

93-40/876
5894 SAA1276187
పపరర: లకడమ నణరరయణ శరససస స చవపకలల

5897 SAA1266246
పపరర: సస ఫసయ గగరరర నసదదగరమ

93-37/955

తసడడ:డ జజసఫ కలమమర నసదదగరమ
ఇసటట ననస:130-11-594
వయససస:18
లస: ససస స
93-43/18

5900 SAA0681197
పపరర: పడశరసత కకతష
స

93-43/19

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కక తష
స
ఇసటట ననస:130-12-618
వయససస:26
లస: ససస స
93-43/21

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కక తష
స
ఇసటట ననస:130-12-618
వయససస:28
లస: పప
93-43/23

5891 SAA1464684
పపరర: వకకమ ఆదదమమలపప

తసడడ:డ రరధ కకషర మమరరస చవపకలల
ఇసటట ననస:130-11-101
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కక తష
స
ఇసటట ననస:130-12-616
వయససస:53
లస: పప
93-43/20

93-43/17

తసడడ:డ హహరరకనలస ఆదదమమలపప
ఇసటట ననస:130-10-575
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హహరరకనలస ఆదదమమలపప
ఇసటట ననస:130-10-575
వయససస:26
లస: పప
93-40/877

93-40/884

భరస : రరజ కరరమసచ
ఇసటట ననస:130-10
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హహరరకనలస ఆదదమమలపప
ఇసటట ననస:130-10-575
వయససస:54
లస: ససస స

5898 SAA1389857
పపరర: రతన కలమమరర నసతకకక

తసడడ:డ అనల కలమమర గమడసరర
ఇసటట ననస:130-12-620
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరరలసరశమ కరర
ఇసటట ననస:130-9-567
వయససస:43
లస: ససస స

93-36/305

భరస : లకడమ నణరరయణ శరససస స చవపకలల
ఇసటట ననస:130-11-101
వయససస:65
లస: ససస స

5904 SAA0641191
పపరర: హహమలతణ గమడసరర

93-36/302

5885 SAA1282557
పపరర: శకవలర పసదబ ద రరజ రరజగశశరర
చచనరలసపటట
తసడడ:డ శకనవరస వర పడసరద బబబబ
ఇసటట ననస:130-9-567
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ శరససస స చవపకలల
ఇసటట ననస:130-11-101
వయససస:38
లస: ససస స

5901 SAA0680363
పపరర: కలపన కకతష
స

5882 SAA0941394
పపరర: మలలర శశరర కరర

93-36/304

తసడడ:డ హహరరకనలస ఆదదమమలపప
ఇసటట ననస:130-10-575
వయససస:26
లస: పప
5895 SAA1276468
పపరర: సరశత చవపకలల

93-36/301

5884 SAA0779829
పపరర: శకనవరస వర పడసరద బబబబ
చదసగలలరటటట
తసడడ:డ గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:130-9-567
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజ వకకమ ఆదదమమలపప
ఇసటట ననస:130-10-575
వయససస:26
లస: ససస స
5892 SAA1463520
పపరర: రరజ వకకమ ఆదదమమలపప

93-36/299

93-36/303

భరస : లకడమనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-9-571
వయససస:68
లస: ససస స
5889 SAA1466028
పపరర: మబనన ఆదదమమలపప

5881 SAA0779795
పపరర: భబరత చదసగరలలసటటట

5879 SAA1031731
పపరర: వనసకట లకడమ కరరనటట

భరస : దణనయయలల కరరనటట
ఇసటట ననస:130-9-566
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:130-9-567
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ కరర
ఇసటట ననస:130-9-567
వయససస:47
లస: పప
5886 SAA0551754
పపరర: వజయమమ తణడచపలర

93-36/298

తసడడ:డ ససఘమయఖ� �
ఇసటట ననస:130-9-565
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరరనటట
ఇసటట ననస:130-9-566
వయససస:38
లస: పప
5883 SAA0941386
పపరర: వరలసరశమ కరర

5878 LFX1563147
పపరర: శకనస� టసగబటటరర�

5903 SAA0642488
పపరర: వసపమ సపటట భబనసపసడయమ

93-43/22

భరస : శకనవరసరరవ వర ససశశటట
ఇసటట ననస:130-12-620
వయససస:27
లస: ససస స
93-43/24

5906 SAA0641928
పపరర: దసరరర కలమమరర గమడసరర

93-43/25

భరస : రరమలసగగశశరరరవ గమడసరర
ఇసటట ననస:130-12-620
వయససస:57
లస: ససస స
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5907 SAA0363515
పపరర: రమదచవ వరససశశటట
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93-43/26

భరస : వనసకట రరవప వరససశశటట
ఇసటట ననస:130-12-620
వయససస:60
లస: ససస స
5910 SAA1072222
పపరర: చసదడశశఖర వరససససటట

93-43/29

5916 SAA0418962
పపరర: రరమబ� కనకస�

5917 SAA1200245
పపరర: అసజల బబయ దదసవతష

93-34/956

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:130/12/1221
వయససస:40
లస: పప
93-42/930

తసడడ:డ రరమయఖ రరవప
ఇసటట ననస:130-13-630 Flat 503
వయససస:53
లస: పప

భసధసవప: బబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:130-13-632
వయససస:43
లస: ససస స
5925 SAA1282797
పపరర: భబగఖ లకడమ గగడసటట

93-50/937

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగడణసత
ఇసటట ననస:130-13-632
వయససస:21
లస: పప
5931 SAA1278852
పపరర: వనసకటరరవప సరగశపలర

93-50/941

తసడడ:డ వనసకట దశయఖ సరగశపలర
ఇసటట ననస:130-13-638 FNO 303
వయససస:52
లస: పప
5934 SAA0515403
పపరర: మలర కర మబననసగర
తసడడ:డ రరజగష మబననసగర
ఇసటట ననస:130-14
వయససస:28
లస: ససస స

93-33/404

5915 SAA1349794
పపరర: జయసతష కలమమర దణసరర

5920 SAA1414820
పపరర: శరత చసదడ కలమమర వనమ

5921 SAA1293141
పపరర: శవకలమమర కకలమడడ

5923 SAA1292986
పపరర: అరరణదచవ కకతస పలర

5926 SAA1292952
పపరర: బబబబరరవప కకట

5929 SAA1292291
పపరర: గసడడకకట ససరఖ నణరరయణ

93-50/997

93-33/405
5918 SAA1200237
పపరర: నణగగశశర రరవప నణయక దచసవతష

తసడడ:డ బబల నణయక దదసవతష
ఇసటట ననస:130-13-630
వయససస:42
లస: పప

93-42/1149

93-50/918

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ కకలమడడ
ఇసటట ననస:130-13-632
వయససస:48
లస: పప
93-50/920

5924 SAA1282029
పపరర: శకనవరసరరవప గగడణసత

93-50/936

భసధసవప: భబగఖ లకడమ గగడణసత
ఇసటట ననస:130-13-632
వయససస:45
లస: పప
93-50/938

5927 SAA1282094
పపరర: భవషఖ గగడణసత

93-50/939

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగడణసత
ఇసటట ననస:130-13-632
వయససస:22
లస: ససస స
93-40/853

5930 SAA1350255
పపరర: సరయచరణ గనబ క
న కటబ

93-50/1085

తసడడ:డ గసడడకకట పసచచయఖ
ఇసటట ననస:130-13-637 FLAT NO 101
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనణరరయణ గనబ క
న కటబ
ఇసటట ననస:130-13-637,flat 101
వయససస:30
లస: పప

5932 SAA1278886
పపరర: మమలన దచవ సరగశపలర

93-52/737
5933 SAA1293117
పపరర: శకనవరస శవసరయ పవనకలమమర
సరగశపలర
తసడడ:డ వనసకటరరవప సరగశపలర
ఇసటట ననస:130-13-638 F NO 303
వయససస:23
లస: పప

93-50/942

భరస : వనసకటరరవప సరగశపలర
ఇసటట ననస:130-13-638 FNO 303
వయససస:47
లస: ససస స
93-43/34

93-43/31

భరస : నణగగశశర రరవప నణయక దదసవతష
ఇసటట ననస:130-13-630
వయససస:37
లస: ససస స

భసధసవప: అరరణదచవ కకతస పలర
ఇసటట ననస:130-13-632
వయససస:43
లస: పప
93-50/940

5912 SAA0131326
పపరర: ససజజన మహమమద

భసధసవప: సరల కలమమరర దణసరర
ఇసటట ననస:130-12-624
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:130-13-632
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరససర రరవప గగడణసత
ఇసటట ననస:130-13-632
వయససస:43
లస: ససస స
5928 SAA1282839
పపరర: పడణణత గగడణసత

93-43/33

తలర : రరజగశశరర వనమ
ఇసటట ననస:130-13-632
వయససస:38
లస: పప
93-50/919

93-43/28

భరస : శమశర మహమమద
ఇసటట ననస:130-12-621
వయససస:34
లస: ససస స

5914 SAA0257212
పపరర: సరరదచవ వజయ లకడమ�
భరస : మసస హరగ సరర
ఇసటట ననస:130-12-622
వయససస:48
లస: ససస స

5922 SAA1280791
పపరర: పరరశదబమమ కకట

93-43/30

తసడడ:డ అపరపరరవ గమడసరర
ఇసటట ననస:130-12-620
వయససస:62
లస: పప
93-43/32

5909 SAA0641274
పపరర: అనల కలమమర గమడసరర

తసడడ:డ రరమలసగగశశరరరవ గమడసరర
ఇసటట ననస:130-12-620
వయససస:37
లస: పప

5911 SAA0643072
పపరర: రరమలసగగశశరరరవప గమడసరర

భరస : వనసకటటశశర రరవప పగడణల
ఇసటట ననస:130-12-621 FLAT NO302 SRI A
వయససస:34
లస: ససస స

5919 NDX0230037
పపరర: నణగగశశర రరవప రరవప

93-43/27

తసడడ:డ వనసకరటరరవ వరససససటట
ఇసటట ననస:130-12-620
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప వరససససటట
ఇసటట ననస:130-12-620
వయససస:39
లస: పప
5913 SAA1080068
పపరర: సరశత గగవసదస

5908 SAA1094515
పపరర: శకణణనణశస రరవప వరససససటట

5935 SAA0985913
పపరర: ససహససన పపల
భరస : ససధఖ కకరణ పపల
ఇసటట ననస:130-14-330
వయససస:39
లస: ససస స

93-43/35

5936 SAA0256818
పపరర: ఉమమ పపల

93-43/36

భరస : శశకకరణ పపల
ఇసటట ననస:130-14-645
వయససస:35
లస: ససస స
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93-43/37

భరస : శరసతకకరణ పపల
ఇసటట ననస:130-14-645
వయససస:43
లస: ససస స
5940 SAA0256826
పపరర: భబరత రరవపరర

93-43/39

93-39/200

93-39/203

93-39/206

93-43/42

93-43/44

93-39/210

భరస : సరసబయఖ కకరరసరల
ఇసటట ననస:130-14-652
వయససస:41
లస: ససస స

5950 SAA0945792
పపరర: రరమ రరవప చలర గబసడర

5953 SAA0254615
పపరర: శకనవరసరరవప� వనమమ�

5956 SAA0131342
పపరర: మహనదచవ ససదస

5959 SAA0851015
పపరర: గరయతడ మబళరపపడడ

93-43/49

5962 SAA1431337
పపరర: సతఖనణరరయణ రగడర డ పపలలసస

93-39/207

5965 LFX2409241
పపరర: పరరశత చసదస
భరస : వనసకటటశశరరర chandu
ఇసటట ననస:130-14-652
వయససస:53
లస: ససస స

5945 SAA0948184
పపరర: ధన లకడమ చలర గబసడర

93-39/202

5948 SAA0740606
పపరర: ససరగసదడ� అలమ�

93-39/205

5951 SAA0548701
పపరర: లమవణఖ కకటబనల

93-43/41

భరస : శవ బడహమచణరర కకటబనల
ఇసటట ననస:130-14-648
వయససస:32
లస: ససస స
93-39/208

5954 SAA0256875
పపరర: శకలకడమ వనమమ

93-43/43

భరస : శకనవరసరరవప వనమమ
ఇసటట ననస:130-14-649
వయససస:39
లస: ససస స
93-43/45

5957 SAA0244905
పపరర: రరజగష� బసడణరర�

93-39/209

తసడడ:డ వనసకటశవయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-651
వయససస:35
లస: పప
93-43/46

5960 AP151030450327
పపరర: శరఖమల కనననబబ యన

93-43/47

భరస : శకనవరసరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:130-14-651
వయససస:46
లస: ససస స
93-43/699

భసధసవప: ఇసదదరర వరణణ పపలలసస
ఇసటట ననస:130-14-651
వయససస:63
లస: పప
93-43/50

93-43/40

తసడడ:డ చన బకకయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-648
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కకషర మమరరస మబళరపపడడ
ఇసటట ననస:130-14-651
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:130-14-651
వయససస:25
లస: పప
5964 SAA0256461
పపరర: కలమమరర కకరరసరల

93-39/204

భరస : ససబబబరరవప ససదస
ఇసటట ననస:130-14-650
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశవయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-651
వయససస:36
లస: పప
5961 SAA0641936
పపరర: కనననబబ యనణ సరన కలమమర

5947 SAA0948291
పపరర: హనసమసత రరవప చలర గబసడర

5942 SAA0959140
పపరర: కరతణఖయన చలర గబసడర

భరస : రరమమరరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:130-14-648
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-649
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససరగసదడ అలమ
ఇసటట ననస:130-14-650
వయససస:33
లస: ససస స
5958 SAA0254581
పపరర: శకనవరసరరవప� బసడణరర�

93-39/201

తసడడ:డ రరఘబశలల చలర గబసడర
ఇసటట ననస:130-14-648
వయససస:74
లస: పప

భరస : సతఖనణనరరయణ కకటబనల
ఇసటట ననస:130-14-648
వయససస:54
లస: ససస స
5955 SAA0420851
పపరర: నణగలకడమ ఆలమ

5944 SAA0945990
పపరర: ససమలత చలర గబసడర

93-43/38

భరస : శకనవరసరరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:130-14-647
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:130-14-648
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-648
వయససస:52
లస: పప
5952 AP151030450148
పపరర: దసరర కకటనల

93-39/199

భరస : హనసమసత రరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:130-14-648
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-14-648
వయససస:34
లస: పప
5949 SAA0244780
పపరర: శకనవరసరరవప కనననబబ యన�

5941 SAA0549592
పపరర: సతష రరవపరర

5939 SAA0884008
పపరర: శరరష రరవపరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:130-14-646
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130-14-647
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవ బడహమచణరర�
ఇసటట ననస:130-14-648
వయససస:32
లస: ససస స
5946 SAA0434688
పపరర: మమధవచణరర క�టబనల

93-39/198

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-14-646
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:130-14-646
వయససస:41
లస: ససస స
5943 SAA0388223
పపరర: లమవరణఖ� కకటబనల�

5938 SAA0549394
పపరర: శకనవరస ఆసబటట

5963 SAA1431022
పపరర: ఇసదదరర వరణణ పపలలసస

93-43/700

భరస : సతఖనణరరయణ రగడర డ పపలలసస
ఇసటట ననస:130-14-651
వయససస:57
లస: ససస స
93-43/51

5966 AP151030450291
పపరర: లకడమ పపల

93-43/52

భరస : శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:130-14-653
వయససస:40
లస: ససస స
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5967 AP151030450292
పపరర: శరరద పపల

93-43/53

భరస : ససబబబరరవప పపల
ఇసటట ననస:130-14-653
వయససస:41
లస: ససస స
5970 SAA0549014
పపరర: రరజగశశరర ఇమడణబతష
స న

93-43/54

93-39/211

93-41/1111

93-43/58

93-50/921

93-43/63

93-39/217

భరస : శకనవరస రరవప గబరరకల
ఇసటట ననస:130-14-659
వయససస:31
లస: ససస స

5980 AP151030450286
పపరర: వనసకటలకమమమ అసదద

5983 SAA0641597
పపరర: ససకరర లకడమ

5986 SAA0468983
పపరర: శకనస వనలగపపడడ

5989 SAA0679746
పపరర: దదపసస అసదద

93-43/66

5992 AP151030450288
పపరర: ససజజత అసదద

93-43/59

5995 SAA0681726
పపరర: శకలకడమ రరమశశటట
భరస : రరమమరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:130-14-659
వయససస:31
లస: ససస స

5975 AP151030444460
పపరర: ససబబబరరవప చసదస�

93-39/213

5978 SAA0815953
పపరర: లకడమ నరగషర అసదచ

93-43/57

5981 SAA0642553
పపరర: అననర నరగశ బబబబ

93-43/60

తసడడ:డ రమన అసదచ
ఇసటట ననస:130-14-656
వయససస:26
లస: పప
93-43/61

5984 SAA0642108
పపరర: ససకరర గసగర భవరన

93-43/62

భరస : సతఖనణరరయణ సససకరరర
ఇసటట ననస:130-14-657
వయససస:47
లస: ససస స
93-39/215

5987 SAA0255190
పపరర: రరమకకషర� కకమమమరర�

93-39/216

తసడడ:డ నణగగసదడరర రరవప�
ఇసటట ననస:130-14-658
వయససస:46
లస: పప
93-43/64

5990 SAA0816274
పపరర: పదమ కకరలమకలసట

93-43/65

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:130-14-658
వయససస:30
లస: ససస స
93-43/67

భరస : పసచచయఖ అసదచ
ఇసటట ననస:130-14-658
వయససస:74
లస: ససస స
93-43/69

93-43/56

తసడడ:డ రరమ కకషర అసదచ
ఇసటట ననస:130-14-656
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పవన కలమమర అసదద
ఇసటట ననస:130-14-658
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమకకషమ కకమబమఉరర
ఇసటట ననస:130-14-658
వయససస:39
లస: ససస స
5994 SAA0549105
పపరర: శవపరరశత గబరరకల

93-39/214

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:130-14-658
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-658
వయససస:52
లస: పప
5991 SAA0131367
పపరర: పదణమవత కకమమమరర

5977 SAA0255133
పపరర: రరమకకషర� అసధచ�

5972 LFX1563675
పపరర: శకనవరస ఇమడణవతష
స న

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-14-655
వయససస:50
లస: పప

భరస : నణగబ సససకరరర
ఇసటట ననస:130-14-657
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనణనరరయణ సససకరరర
ఇసటట ననస:130-14-657
వయససస:30
లస: పప
5988 SAA0261164
పపరర: పవనసకమమర అసదద�

93-39/212

భరస : రరమదణసస అసదచ
ఇసటట ననస:130-14-656
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:130-14-656
వయససస:23
లస: పప
5985 SAA0641902
పపరర: నణగబ సససకరరర

5974 SAA0946170
పపరర: మసరసన రరవప యయరక

93-43/701

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఇసడవతషన
ఇసటట ననస:130-14-654
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమణ�
ఇసటట ననస:130-14-656
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమణ అసదచ
ఇసటట ననస:130-14-656
వయససస:49
లస: ససస స
5982 SAA1289800
పపరర: నరగశ బబబబ అసదద

93-43/55

తసడడ:డ తరరపతయఖ యయరక
ఇసటట ననస:130-14-655
వయససస:34
లస: పప

తలర : శవ పపల
ఇసటట ననస:130-14-655
వయససస:18
లస: పప
5979 AP151030450287
పపరర: వనసకరయమమ అసదద

5971 SAA0549246
పపరర: ససతణరరవమమ ఇమడణబతష
స న

5969 SAA1439603
పపరర: శకధర బబబబ జజననకకటట

తసడడ:డ పరల పడసరద జజననకకటట
ఇసటట ననస:130-14-653/A
వయససస:52
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప ఇమడబతష
స న
ఇసటట ననస:130-14-654
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-655
వయససస:30
లస: పప
5976 SAA1396449
పపరర: హహమసత పపల

93-43/629

తసడడ:డ పరల పడసరద రరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:130-14-653/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససరగష ఇమమడబతష
స న
ఇసటట ననస:130-14-654
వయససస:36
లస: ససస స
5973 SAA0254946
పపరర: సతఖనణరరయణ� చసదస�

5968 SAA1266584
పపరర: శకధర బబబబ జజననకకటట

5993 SAA0659896
పపరర: శకకరసత అసదద

93-43/68

తలర : పరవన కలమమర అసదచ
ఇసటట ననస:130-14-658
వయససస:29
లస: పప
93-43/70

5996 SAA0257238
పపరర: పసచచమమ లలబబకలల

93-43/71

భరస : సలస బబయ లబకలల
ఇసటట ననస:130-14-659
వయససస:35
లస: ససస స
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5997 AP151030450277
పపరర: నణరరయణమమ పససపపలలటట

93-43/72

భరస : కకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:130-14-659
వయససస:57
లస: ససస స
6000 SAA0883984
పపరర: నణగలకడమ చదనణన

93-43/75

93-43/78

93-39/221

93-39/224

93-43/81

93-39/225

93-39/228

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద�
ఇసటట ననస:130-14-664
వయససస:40
లస: పప

6010 SAA0928145
పపరర: వనసకటటసశరమమ చదకక

6013 SAA0641316
పపరర: కకనణస నణగరరజ

6016 SAA0817645
పపరర: సరయ కలమమర చదనణన

6019 SAA0515304
పపరర: శకనవరస చకకవరరస అలపరటట

93-39/231

6022 SAA0311993
పపరర: హరరశరకవప� లలగరసపటట �

93-43/79

6025 AP151030444330
పపరర: మమధవరగడడర కరసస�
తసడడ:డ శకరరమరగడడర�
ఇసటట ననస:130-14-664
వయససస:72
లస: పప

6005 SAA0468991
పపరర: రరజశశఖర శరకపలర

93-39/220

6008 SAA0245787
పపరర: మధస� కకసడ�

93-39/223

6011 SAA0256479
పపరర: కకసడణ వజయ లకడమ

93-43/80

భరస : నణగ రరజ కకసడ
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:34
లస: ససస స
93-43/82

6014 SAA0642637
పపరర: లలబకలకరర సలమ బబబబ

93-43/83

తసడడ:డ అసజననయబలల లబకలల
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:40
లస: పప
93-39/226

6017 SAA0515312
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస అలపరటట

93-39/227

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస అలపరటట
ఇసటట ననస:130-14-662
వయససస:29
లస: పప
93-39/229

6020 AP151030444539
పపరర: ఆసజననయశరఖసపడసరద రగఖపలర �

93-39/230

తసడడ:డ శశషరరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-663
వయససస:55
లస: పప
93-39/232

తసడడ:డ ససబడమణఖమ�
ఇసటట ననస:130-14-664
వయససస:31
లస: పప
93-39/234

93-43/77

తసడడ:డ వనసకట రరమబడడ�
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:130-14-662
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శశషర రరవప రగకపలర
ఇసటట ననస:130-14-663
వయససస:57
లస: పప
6024 SAA0408393
పపరర: రవ� బసడదడ
డ డర �

93-39/222

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-14-662
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:130-14-662
వయససస:51
లస: పప
6021 SAA0947400
పపరర: వ ఎ శరఖమ పడసరద రగకపలర

6007 SAA0817629
పపరర: రరజ తణసడణఖల

6002 SAA0252866
పపరర: నణరరయణమమ తషపరవరల

తసడడ:డ వ.ఏ. శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనoకటబడవపడడ కకసత
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస అలపరటట
ఇసటట ననస:130-14-662
వయససస:28
లస: ససస స
6018 SAA0515320
పపరర: మబరళకకషర ఆలపరటట

93-39/219

భరస : గగలక చకరక
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చదనన
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:44
లస: ససస స
6015 SAA0944687
పపరర: అలపరటట అపపరరప

6004 SAA0092510
పపరర: రరమలకడమ� మబతణఖల�

93-39/218

భరస : కకకషరయఖ తషపరకలలల
ఇసటట ననస:130-14-660
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:46
లస: పప
6012 AP151030450278
పపరర: వనసకటనణగమమ చదనణన

93-43/76

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:130-14-661
వయససస:32
లస: పప
6009 SAA0254524
పపరర: పడసరద� మబతణఖల�

6001 SAA0252858
పపరర: శవమమ తషపరకలల

5999 AP151030444083
పపరర: కకటటశశరరరవప తషపరకలల�

తసడడ:డ కకకషరయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-660
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప తషపరకలలల
ఇసటట ననస:130-14-660
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవరకకటటశశరరరవప తడవరరర
ఇసటట ననస:130-14-660
వయససస:31
లస: పప
6006 SAA0434704
పపరర: సలమ బబబబ వనబబకలల

93-43/74

తసడడ:డ నణరరయణ రరమశశటట
ఇసటట ననస:130-14-659
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చదనణన
ఇసటట ననస:130-14-660
వయససస:26
లస: ససస స
6003 SAA1029736
పపరర: బబల వర శసకర తడవరరర

5998 SAA0681288
పపరర: రరమరరవప రరమశశటట

6023 SAA0444893
పపరర: రవ బసడదడ
డ డర

93-39/233

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:130-14-664
వయససస:33
లస: పప
93-39/235

6026 LFX2402444
పపరర: పసదబ సరసబరగడడర కరసస�

93-39/236

తసడడ:డ శకరరమరగడడర�
ఇసటట ననస:130-14-664
వయససస:82
లస: పప
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93-43/84

భరస : మహహశశరరరవప వనరవలర
ఇసటట ననస:130-14-664
వయససస:39
లస: ససస స
6030 SAA0444901
పపరర: జజసఫ తలతతటట

93-39/239

93-43/702

93-39/241

93-39/244

93-39/247

93-39/250

93-39/253

తసడడ:డ రరమమసరశమ
ఇసటట ననస:130-14-669
వయససస:63
లస: పప

6040 SAA0245779
పపరర: నరగశ� కకసడ�

6043 SAA0311860
పపరర: మధస� గగలర �

6046 SAA0549469
పపరర: నరసససహ ససదబ స

6049 LFX2402022
పపరర: రరధణకకషరమమరరస� పగడణల�

93-43/87

6052 SAA0388116
పపరర: ధనలకడమ� చననస�

93-39/245

6055 SAA0444927
పపరర: వనసకయఖ జ మమలమబడడ
తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:130-14-671
వయససస:31
లస: పప

6035 SAA0549451
పపరర: శకనవరస రగడడర భమననన

93-39/240

6038 SAA0386417
పపరర: ససభబషసణణ� క�ేసడణ�

93-39/243

6041 SAA0817033
పపరర: శకనస బబ య

93-39/246

తసడడ:డ నరసనన బబ య
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:34
లస: పప
93-39/248

6044 SAA0244939
పపరర: కకటటశశరరరవప� మబపరపళర�

93-39/249

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:41
లస: పప
93-39/251

93-39/252
6047 SAA0245845
పపరర: రరమ బడహమహరర� పరతకమమరర�

తసడడ:డ వనసకట చణరర�
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:60
లస: పప
93-39/254

6050 SAA0408385
పపరర: బబ గరశశటట ససబడహమణఖస�

93-39/255

తసడడ:డ లకమణ సరశమ�
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:66
లస: పప
93-39/256

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-669
వయససస:58
లస: ససస స
93-39/258

93-43/86

భరస : మధస�
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నణసరయఖ� �
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నగగష కకలకలకరర
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:34
లస: పప
6054 SAA0570739
పపరర: వరరసరశమ కకజజన

93-39/242

తసడడ:డ మమదనన
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వరరరగడ�డర �
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:64
లస: పప
6051 SAA0851999
పపరర: వసదనస కకలకలకరర

6037 SAA0816993
పపరర: మనణ బబ య

6032 SAA0364091
పపరర: లకడమ దచవ వరరర

తసడడ:డ చనన బబచచరగడడర
ఇసటట ననస:130-14-667
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రసగనన�
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరగడడర
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:57
లస: పప
6048 LFX2402014
పపరర: ససజవరగడ�డర గబసటక�

94-2/1373

తసడడ:డ రరమబడడ�
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరధణకకషరమమరరస
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:36
లస: పప
6045 SAA0469015
పపరర: సతఖనణరరయణరగడడర పపలగస

6034 NDX2982221
పపరర: ఫణణశశర రరవప సరగర

93-39/238

తసడడ:డ బడహమయఖ వరరక
ఇసటట ననస:130-14-665
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనస బబ య
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ బడహమచణరర�
ఇసటట ననస:130-14-668
వయససస:33
లస: పప
6042 SAA0444919
పపరర: నరగసదడకలమమర పగడణల

93-43/85

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130-14-666
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వ ససబబబరరవప మమగసటట
ఇసటట ననస:130-14-667
వయససస:72
లస: పప
6039 SAA0245803
పపరర: బబజ� పరతకమమరర�

6031 SAA0252841
పపరర: పదమ బతస న

6029 SAA0245753
పపరర: బబల ససబబబరరవప� బతస న�

తసడడ:డ చనన గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-665
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప బతస న
ఇసటట ననస:130-14-665
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరననశశరరరవ సరగర
ఇసటట ననస:130-14-666
వయససస:18
లస: పప
6036 SAA0986085
పపరర: ససరఖపడకరశ మమగసటట

93-39/237

తలర : రమన కలమమరర
ఇసటట ననస:130-14-665
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:130-14-665
వయససస:70
లస: పప
6033 SAA1431998
పపరర: మహహశ సరగర

6028 SAA0469007
పపరర: శక కరసత రగడడర కకసడమడడలమ

6053 LFX2402154
పపరర: పపననయఖ జమలర మబడడ� �

93-39/257

తసడడ:డ వవకగకయఖ� �
ఇసటట ననస:130-14-669
వయససస:57
లస: పప
93-39/259

6056 LFX2402162
పపరర: ఓకకయఖ� జమళరమమడడ�

93-39/260

తసడడ:డ పపననయఖ� �
ఇసటట ననస:130-14-671
వయససస:35
లస: పప
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6057 AP151030444235
పపరర: కలమమరసరశమ దణసరర�

93-39/261

తసడడ:డ రగడయఖ�
డర
ఇసటట ననస:130-14-671
వయససస:54
లస: పప
6060 SAA1025916
పపరర: శకనవరస రరవప కరరక

93-39/264

93-39/267

93-43/89

93-39/269

93-39/272

93-43/92

93-43/95

తసడడ:డ వనసకటటశరశరరర
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:48
లస: పప

6070 SAA0566281
పపరర: హనసమసత రరవప మరరయమల

6073 SAA0394791
పపరర: అసతతన పసరరకక�

6076 SAA0363440
పపరర: అరరణణ మరరయమల

6079 SAA0993932
పపరర: మమనస కకపలలర

93-39/277

6082 SAA0245951
పపరర: ససరగశ� కడడయస�

93-39/270

6085 SAA0246017
పపరర: వనసకయఖ� కడడయస�
తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:60
లస: పప

6065 SAA0851874
పపరర: కకటటశశరమమ ఆలకరర

93-43/88

6068 SAA0816449
పపరర: ఆదణమబ కరరరమమరర

93-43/91

6071 SAA0549477
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కటటటబబ యన

93-39/271

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:130-14-674
వయససస:36
లస: పప
93-39/273

6074 SAA0394759
పపరర: ససబబయఖ పసరరకక�

93-39/274

తసడడ:డ పసదమబసలయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-674
వయససస:92
లస: పప
93-43/93

6077 SAA0363432
పపరర: రమన మరరయమల

93-43/94

భరస : నణగగశశర రరవ మరరయమల
ఇసటట ననస:130-14-674
వయససస:50
లస: ససస స
93-39/275

6080 SAA0777641
పపరర: శకనవరస దణసరర

93-39/276

తసడడ:డ కలమమరసరశమ దణసరర
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:28
లస: పప
93-39/278

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:35
లస: పప
93-39/280

93-39/266

తసడడ:డ నణగయఖ కరరరమబరర
ఇసటట ననస:130-14-673
వయససస:46
లస: పప

భరస : రవ తచజ కకపలలర
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:32
లస: పప
6084 SAA0444935
పపరర: బబసకరరరవప రరవపరటట

93-43/90

భరస : హనసమసత రరవ మరరయమల
ఇసటట ననస:130-14-674
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మబరగగనర
ఇసటట ననస:130-14-674
వయససస:31
లస: పప
6081 SAA0469023
పపరర: సరయకలమమర చలర సచరర

6067 SAA0815680
పపరర: పసరయఖ కకట

6062 AP151030444458
పపరర: జయరరవ పపరరక�

భరస : కకటటశశరరరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:130-14-673
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-674
వయససస:47
లస: పప

భరస : మలర కరరరనన రరవప మబరగగనర
ఇసటట ననస:130-14-674
వయససస:27
లస: ససస స
6078 SAA0928772
పపరర: మలర కరరరనన రరవప మబరగగనర

93-39/268

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-14-674
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:130-14-674
వయససస:38
లస: పప
6075 SAA0928749
పపరర: నళన ససఘహశశటట

6064 SAA0469031
పపరర: వనసకటటశశరరర చలర సచరర

93-39/263

తసడడ:డ తరరపరల�
ఇసటట ననస:130-14-673
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పరమబలలర కకట
ఇసటట ననస:130-14-673
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-14-674
వయససస:30
లస: పప
6072 SAA0549527
పపరర: ససరగష ఇమమడబతష
స న

93-39/265

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:130-14-673
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమ కరరరమబరర
ఇసటట ననస:130-14-673
వయససస:25
లస: పప
6069 SAA0444851
పపరర: ససరగష మరరయమల

6061 AP151030444097
పపరర: ఆనసద పపరరక�

6059 SAA1025908
పపరర: లకడమ దచవ కరరక

భరస : శకనవరస రరవప కరరక
ఇసటట ననస:130-14-673
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపరల�
ఇసటట ననస:130-14-673
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-14-673
వయససస:48
లస: పప
6066 SAA0816043
పపరర: నవన కరరరమమరర

93-39/262

భరస : ఆసథథన�
ఇసటట ననస:130-14-672
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరరక
ఇసటట ననస:130-14-673
వయససస:36
లస: పప
6063 SAA0549543
పపరర: శకనవరస రరవప రరవపరర

6058 SAA0388009
పపరర: చననమమమయ� పపరరక�

6083 SAA0434738
పపరర: రరజగసదడపస
డ రదరరవప దణసరర

93-39/279

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:36
లస: పప
93-39/281

6086 SAA0311985
పపరర: దచవయమఖ� జమమలమబడడ�

93-39/282

తసడడ:డ పపననయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:63
లస: పప
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93-39/283

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:63
లస: పప
6090 SAA0728792
పపరర: కకరణ తచరరటట

93-43/96

93-39/288

93-39/291

93-39/294

93-39/297

93-39/300

93-39/303

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:45
లస: ససస స

6100 SAA0844549
పపరర: ఖలలఅహమద షపక

6103 SAA0092692
పపరర: కసస
స రర� మమరగమళర�

6106 SAA0549519
పపరర: శకనవరస రగడడర జజననల

6109 AP151030444543
పపరర: కకటటశశరరరవప ససరఖ�

93-39/306

6112 SAA1033885
పపరర: జయలకడమ ఆవపల

93-39/295

6115 SAA0388074
పపరర: వమల� క�టటట �
భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:62
లస: ససస స

6095 LFX2402121
పపరర: శవరసజననయబలల� పరతణళస�

93-39/290

6098 SAA0844671
పపరర: హరరక జజననల

93-39/293

6101 SAA1009530
పపరర: శకదచవ గబతషల

93-39/296

భరస : రరజ గబతషల
ఇసటట ననస:130-14-679
వయససస:30
లస: ససస స
93-39/298

6104 SAA0549618
పపరర: రరజ గబతష
స ల

93-39/299

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:130-14-679
వయససస:34
లస: పప
93-39/301

6107 AP151030444300
పపరర: సతఖనణరరయణ నసబమరర�

93-39/302

తసడడ:డ గబరరనణధస�
ఇసటట ననస:130-14-679
వయససస:48
లస: పప
93-39/304

6110 SAA0947459
పపరర: లమవణఖ వరక

93-39/305

తసడడ:డ చదననకగశవ రరవప వరక
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:24
లస: ససస స
93-39/307

భరస : కకశశర ఆవపల
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:30
లస: ససస స
93-39/309

93-39/287

తసడడ:డ శకనవరస రగడర డ జజననల
ఇసటట ననస:130-14-678
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర మసద�
ఇసటట ననస:130-14-679
వయససస:87
లస: పప

భరస : పసధ మమరస యఖ బరరదస
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:26
లస: ససస స
6114 SAA0387977
పపరర: ఉమమమహహశశరర� పపరరక�

93-39/292

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:130-14-679
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:130-14-679
వయససస:70
లస: పప
6111 SAA1009522
పపరర: నణగమణణ బరరదస

6097 LFX2402113
పపరర: సరసబశవరరవప� పరతణళస�

6092 SAA0741307
పపరర: చసదడ కరసత దథననపపడడ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:130-14-677
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:130-14-679
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:130-14-679
వయససస:46
లస: పప
6108 SAA0549600
పపరర: సరసబశవరరవప కటటటబబ యన

93-39/289

తసడడ:డ లమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:130-14-678
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-679
వయససస:39
లస: ససస స
6105 SAA0245886
పపరర: రరజ� కరరరమసచ�

6094 LFX2402147
పపరర: కకషస ర కలమమర� పరతణళస�

93-39/285

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దథననపపడడ
ఇసటట ననస:130-14-676
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:130-14-677
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ లమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:130-14-678
వయససస:32
లస: పప
6102 SAA0092809
పపరర: వరణణ� మమరగమళర�

93-39/286

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:130-14-677
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపదబ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-677
వయససస:49
లస: పప
6099 SAA1013341
పపరర: జహహర అహమద షపక

6091 SAA0741315
పపరర: వర మలర క దథననపపడడ

6089 SAA0244996
పపరర: రరధణకకకషరమమరరస� దణసరర�

తసడడ:డ రగడరయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దథననపపడడ
ఇసటట ననస:130-14-676
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:130-14-676
వయససస:41
లస: పప
6096 SAA0255224
పపరర: రరమమరరవప� ససరగ�

93-39/284

తసడడ:డ రరధణకకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తచరరటట
ఇసటట ననస:130-14-675
వయససస:32
లస: పప
6093 SAA0246058
పపరర: పడసరదరరవ� మమమలమ�

6088 AP151030444091
పపరర: రగడయఖ
డర
దణసరర�

6113 SAA0388348
పపరర: నణగరరణణ� క�టటట �

93-39/308

భరస : శవరజ�
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:38
లస: ససస స
93-39/310

6116 SAA0815730
పపరర: పరరర సరరధద పపరరషస తపటనస

93-39/311

తసడడ:డ సరయ శకనవరస పపరరషస తపటనస
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:27
లస: పప
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6117 SAA0311928
పపరర: కకశశర ఆవపల
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93-39/312

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:33
లస: పప
6120 SAA0311910
పపరర: బబబమలమల� కరరలమ�

93-39/315

93-39/318

93-39/322

93-39/325

93-39/328

93-39/331

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-685
వయససస:44
లస: పప

6133 SAA0244970
పపరర: వనసకటటశశరరర నకరక�

6136 SAA0244947
పపరర: మరరయరరజ� కఠరరర�

93-39/334

6139 SAA0245928
పపరర: డచవడ రరజ� మబపపవరపప�

93-39/323

6128 SAA0943945
పపరర: గగపరల రగడర డ భవనస

93-39/324

తసడడ:డ పపళర రగడడర భవనస
ఇసటట ననస:130-14-681
వయససస:37
లస: పప
93-39/326

93-39/337

6142 LFX2402436
పపరర: శసకరరరవప� మమమలమ�

93-39/327
6131 LFX2402485
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� నణగబబ యన�

తసడడ:డ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:130-14-681
వయససస:50
లస: పప
93-39/329

6134 SAA0444943
పపరర: ససధణకర డచగల

93-39/330

తసడడ:డ యయససదణనస
ఇసటట ననస:130-14-682
వయససస:40
లస: పప
93-39/332

6137 SAA0549436
పపరర: ససభబన షపక

93-39/333

తసడడ:డ ఘన పపదణ
ఇసటట ననస:130-14-684
వయససస:43
లస: పప
93-39/335

తసడడ:డ వరరసజననయబలల�
ఇసటట ననస:130-14-685
వయససస:35
లస: పప

6140 SAA0245993
పపరర: సతఖనణరరయణ� మరహరర�

93-39/336

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-685
వయససస:36
లస: పప
93-39/338

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ� �
ఇసటట ననస:130-14-685
వయససస:50
లస: పప

93-39/340 6145 SAA0948200
6144 SAA0246009
పపరర: అసజననయబలల� మబపపవరపప�
పపరర: శరసత దచవరగడడర

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-685
వయససస:61
లస: పప

93-39/321

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-684
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:130-14-685
వయససస:26
లస: పప
6141 SAA0245902
పపరర: వనసకటరరవ� కలక
ర రర�

6130 AP151030444467
పపరర: వనసకటచదననకగశవరరవప నకరక�

93-39/317

6125 AP151030444124
పపరర: వరరరఘవపలల
పపరరషస తస పటనస�
తసడడ:డ పరనకరలల�
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ససజవయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-681
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ పసద కకటయఖ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:130-14-683
వయససస:37
లస: పప
6138 SAA0561209
పపరర: చసదడశశఖర కసఠసననన

6127 SAA0093120
పపరర: పదణమవత� వలర భబపపరస�

6122 SAA0311746
పపరర: కకషర మమరరస� ధమమమ�

93-39/320

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-14-681
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శశసయమఖ
ఇసటట ననస:130-14-681
వయససస:66
లస: పప
6135 SAA0947434
పపరర: శకనవరస రరవప కకలకలకరర

6124 LFX2402451
పపరర: వనసకటటశశరరర� ఆవపల�

93-39/314

తసడడ:డ కకషర వనణణ�
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:43
లస: పప

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:130-14-681
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-14-681
వయససస:47
లస: పప
6132 SAA0434720
పపరర: నరసససహరరవ మమధణ

93-39/316

తసడడ:డ కగశవపలల� �
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:55
లస: పప

భరస : గగపరల రగడడర భవనస
ఇసటట ననస:130-14-681
వయససస:33
లస: ససస స
6129 AP151030444030
పపరర: శకనవరసరరవప నకరక�

6121 SAA0246033
పపరర: భబరర వ� ఆవపలమ�

6119 SAA0311738
పపరర: వనసకట రగడ�డర కకలర �

తలర : వజయ లకడమ�
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బసవ పపరనయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:46
లస: పప
6126 SAA0944000
పపరర: ససవర కలమమరర భవనస

93-39/313

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కసస
స రర�
ఇసటట ననస:130-14-680
వయససస:39
లస: పప
6123 SAA0244731
పపరర: జయ పరల� ననననపరమబ�

6118 SAA0566273
పపరర: కకశశర ఆవపల

6143 SAA0246082
పపరర: నణగగశశరరరవప� ఆలమ�

93-39/339

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-14-685
వయససస:52
లస: పప
93-39/341

తసడడ:డ వనసకరటరరమమసజననయబలల దచవరగడర డ
ఇసటట ననస:130-14-686
వయససస:27
లస: ససస స

6146 SAA0946931
పపరర: రరమమసజననయ రగడర డ దచవరగడడర

93-39/342

తసడడ:డ తరరపత రగడడర దచవరగడడర
ఇసటట ననస:130-14-686
వయససస:30
లస: పప
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6147 SAA1017657
పపరర: చదనతనఖ మబళరపపడడ
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93-39/343

6148 SAA0469049
పపరర: వనసకటరరవ పపససలకరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఎస
ఇసటట ననస:130-14-686
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అసకమయఖ
ఇసటట ననస:130-14-686
వయససస:45
లస: పప

93-39/346
6150 SAA0566315
పపరర: శవ నణగగశశర రరవ వషష
ర
మలకల
తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:130-14-691
వయససస:67
లస: పప

6151 SAA0469056
పపరర: కకలర పర కకషర మమరరస

6153 SAA0328336
పపరర: రరమకకషర� కలరరక�

93-39/349

తసడడ:డ వరయమఖ�
ఇసటట ననస:130-14-694
వయససస:39
లస: పప
6156 SAA0245936
పపరర: లకడమనణరరయణ� దథమమమటట�

93-39/352

తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-695
వయససస:33
లస: పప
6159 LFX2402279
పపరర: శశషగరరరరరవప� కకడణల�

93-39/355

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:130-14-695
వయససస:66
లస: పప
6162 SAA0245035
పపరర: ససదబ దబబబబ� ఉగరరరరల�

93-39/358

93-39/361

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససస స పససడణఖల
ఇసటట ననస:130-14-714
వయససస:67
లస: పప
6168 SAA0469064
పపరర: కకరణకలమమర నసదదరరజ

93-39/364

తసడడ:డ పపళర రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:130-14-717
వయససస:25
లస: పప
6174 SAA0549584
పపరర: షసనదణ మసరసన షపక
తసడడ:డ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:130-14-723
వయససస:78
లస: పప

6154 SAA0515338
పపరర: వజయ భబసకర రరవప
కసభసపరటట
తసడడ:డ రరజజరతనస
ఇసటట ననస:130-14-694
వయససస:41
లస: పప

93-39/350

6157 LFX2402295
పపరర: వరవనసకటరరఘవనసదడరరవప�
కకడణల�
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� �
ఇసటట ననస:130-14-695
వయససస:34
లస: పప

93-39/353

93-39/348

6160 SAA0945768
పపరర: రరజగశ బబబబ కనపరరరర

93-39/356

6155 SAA0328302
పపరర: హరరపస
డ రద� కలరరక�

93-39/351

6158 LFX2402261
పపరర: వరససగణణష� కకడణల�

93-39/354

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� �
ఇసటట ననస:130-14-695
వయససస:38
లస: పప
6161 SAA0245076
పపరర: గగవసదరరవప� జడడగబ�

93-39/357

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-14-698
వయససస:45
లస: పప
93-39/360

తసడడ:డ వనసకట సససదర శరససస స కసభసపరటట
ఇసటట ననస:130-14-699
వయససస:27
లస: పప

6164 SAA0245043
పపరర: వనసకట సససదర శరససస స
కసభసపరటట
తసడడ:డ ససరఖనణరరయణ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:130-14-699
వయససస:58
లస: పప

6166 SAA1013333
పపరర: రగణబక దచవ గరడద

6167 SAA0457788
పపరర: ససవరరర లకడమ గగడవరరస

93-39/363

93-39/359

93-39/362

6169 AP151030444272
పపరర: శకరరమచసదడమమరరస నసదదరరజ

భరస : శకనవరస రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:130-14-716
వయససస:48
లస: ససస స
93-39/365

6170 SAA0947483
పపరర: హరర పకఠరశరరజ గగడవరరస

93-39/368 6173 SAA0549493
6172 SAA0328328
పపరర: సరసబ శవరరరవప� మమమడణల�
పపరర: లకడమ వరపడసరద కకడడమమల

6175 SAA0944885
పపరర: ఏడడకకసదలల పపటట
తసడడ:డ మసరసనయఖ పపటట
ఇసటట ననస:130-14-725
వయససస:53
లస: పప

93-39/366

తసడడ:డ శకనవరస గగడవరరస
ఇసటట ననస:130-14-717
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-14-722
వయససస:50
లస: పప
93-39/370

6152 AP151030444547
పపరర: పడసరదరరవప అలర డడ�

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-694
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130-14-716
వయససస:64
లస: పప
93-39/367

93-39/345

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-693
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకషర రరవప గరడద
ఇసటట ననస:130-14-715
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస
ఇసటట ననస:130-14-716
వయససస:34
లస: పప
6171 SAA0944083
పపరర: నవన బబబబ గగడవరరస

93-39/347

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:130-14-692
వయససస:66
లస: పప

6163 SAA0946949
పపరర: ససరరఖ నణరరయణ కసభసపరటట

6149 SAA0457762
పపరర: శక లకడమ వషష
ర మలకల

భరస : శవ నణగగశశర రరవప వషష
ర మలకల
ఇసటట ననస:130-14-691
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబబ కనపరరరర
ఇసటట ననస:130-14-698
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అసకమరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-698
వయససస:55
లస: పప
6165 LFX2402410
పపరర: వనసకటటశశర శరససస స పససడణఖల

93-39/344

93-39/369

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-14-723
వయససస:40
లస: పప
93-39/372

6176 SAA0311803
పపరర: రవకలమమర యలపరరస�

93-39/373

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-14-726
వయససస:37
లస: పప
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6177 SAA0261198
పపరర: రవకలమమర� యలవరరస�

93-39/374

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-14-726
వయససస:37
లస: పప
6180 SAA0945404
పపరర: గరత పసరవల

93-39/377

6181 SAA0945289
పపరర: సరసబశవ రరవప ఇసడర

93-39/380

6184 SAA0515395
పపరర: హనసమసతరరవప గడర స
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-14-733
వయససస:33
లస: పప

93-39/383
6186 SAA0926743
పపరర: వనసకట సతఖ హనసమసత రవ
అననదణనస
తసడడ:డ రరమకకషర సస మయమజలల
ఇసటట ననస:130-14-734
వయససస:47
లస: పప

6187 SAA0948234
పపరర: జయ సరయ గరతమ పసదబ ద
తసడడ:డ చచదయఖ పసదబ ద
ఇసటట ననస:130-14-735
వయససస:32
లస: పప

6189 AP151030444034
పపరర: శవపడసరద అదబసకక�

6190 SAA0311977
పపరర: ససపత కలమమర� బకసదణవనస�

93-39/386

తసడడ:డ పటట లనణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-736
వయససస:60
లస: పప

భరస : మహన శరమ
ఇసటట ననస:130-14-738
వయససస:69
లస: ససస స
6195 SAA0311779
పపరర: మసరసన వల� ఏస కగ�

93-39/392

93-39/395

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ� �
ఇసటట ననస:130-14-752
వయససస:58
లస: పప

6196 SAA0311886
పపరర: సరర�ే్� ఏస కగ�

6199 SAA0944406
పపరర: రరజఖలకడమ తగరసపపడడ

93-39/398

6202 SAA0245241
పపరర: సశరర రరజ� డచగల�

93-39/384

6205 SAA0943796
పపరర: మననహర సపగబ
తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప సపగబ
ఇసటట ననస:130-14-753
వయససస:37
లస: పప

93-39/379

6185 SAA0926552
పపరర: ససరగష బబబబ బసడణరర పలర

93-39/382

6188 SAA0888554
పపరర: ససగస శకనవరస భగవరన రగడర డ

93-39/385

తసడడ:డ చసదడ మహన రగడర డ ససగస
ఇసటట ననస:130-14-736
వయససస:40
లస: పప
93-39/387

6191 SAA0850793
పపరర: వరరత రరపరన పపలజల

93-39/388

భరస : వసశధర పపలజల
ఇసటట ననస:130-14-738
వయససస:35
లస: ససస స
93-39/390

6194 SAA0557777
పపరర: వనసకట ససబబబరగడడర మబనగరల

93-39/391

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడడర
ఇసటట ననస:130-14-740
వయససస:45
లస: పప
93-39/393

6197 SAA0944976
పపరర: వనసకట నణగమణణ నలక
ర రర

93-39/394

భరస : అమరలసగగశశర రరవప మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:130-14-747
వయససస:46
లస: ససస స
93-39/396

6200 SAA0549410
పపరర: వనసకటటశశర రగడడర మబనగరల

93-39/397

తసడడ:డ పసదబ నణరరయణ రగడర డ
ఇసటట ననస:130-14-749
వయససస:68
లస: పప
93-39/399

తసడడ:డ గరబడయయలల�
ఇసటట ననస:130-14-752
వయససస:34
లస: పప
93-39/402

6182 SAA0926578
పపరర: తరరమల బసడణరర పలర

తసడడ:డ కకసడయఖ బసడణరర పలర
ఇసటట ననస:130-14-733
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడ రరవప తగరసపపడడ
ఇసటట ననస:130-14-747
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ� �
ఇసటట ననస:130-14-752
వయససస:34
లస: పప
6204 LFX2402246
పపరర: ససబబబరరవప� గగడడగబలకరర�

93-39/381

తసడడ:డ బబ సతషసరహహబ�
ఇసటట ననస:130-14-745
వయససస:51
లస: పప

భరస : జగన మహనరరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:130-14-747
వయససస:72
లస: ససస స
6201 LFX2402253
పపరర: నరసససహరరవప� చదరరకకరర�

6193 SAA0986218
పపరర: అపరపరరవప హరర

93-39/376

భరస : ససరగష బబబబ బసడణరర పలర
ఇసటట ననస:130-14-733
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప హరర
ఇసటట ననస:130-14-738
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సరర�ే్�
ఇసటట ననస:130-14-745
వయససస:30
లస: పప
6198 SAA0945032
పపరర: వజయ భబరత నలక
ర రర

93-39/378

తసడడ:డ నణరరయణణచణరరఖలల�
ఇసటట ననస:130-14-736
వయససస:67
లస: పప
93-39/389

6179 SAA0469072
పపరర: సతశ కలమమర అసకరలమ

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:130-14-728
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:130-14-732
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరసబబబబ తణదదబబ యన
ఇసటట ననస:130-14-733
వయససస:56
లస: ససస స

6192 SAA0817066
పపరర: రసగనణయకమమ వనలవరరరపటటట

93-39/375

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-726
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరవప పసరవల
ఇసటట ననస:130-14-732
వయససస:39
లస: ససస స
6183 SAA0947509
పపరర: శశషమమ తణదదబబ యన

6178 SAA0245068
పపరర: వనకటటశశరరర యలపరరస�

6203 SAA0245191
పపరర: సతఖనణరరయణ� గగడడగబలకరర�

93-39/400

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-14-752
వయససస:35
లస: పప
93-39/403

6206 SAA0816936
పపరర: వనసకటయఖ మససపపరర

93-39/404

తసడడ:డ నణగయఖ
ఇసటట ననస:130-14-753
వయససస:48
లస: పప
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6207 AP151030444537
పపరర: వనసకటటశశరరర చదనణన�

93-39/405

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:130-14-6651
వయససస:56
లస: పప
6210 SAA0928640
పపరర: చననమబమలల యసడసరర

93-43/99

93-43/102

93-43/105

93-43/108

93-43/111

తసడడ:డ ససబబడమణఖస లలగరససటట
ఇసటట ననస:130-15-694
వయససస:33
లస: ససస స
6225 SAA0741125
పపరర: శక దచవ దసడమమడడ

93-43/115

93-43/118

భరస : ధనససజయ రరవప ఉనణనవర
ఇసటట ననస:130-16-705
వయససస:55
లస: ససస స

93-43/106

6220 AP151030450122
పపరర: పదణమవత రగఖపలర

93-43/121

93-43/109

6215 SAA0853128
పపరర: హహహమమవత అలపరటట

93-43/104

6218 SAA0852989
పపరర: మబరళ కకషర అలపరటట

93-43/107

6221 SAA0654996
పపరర: రరజశశఖర రగకపలర

93-43/110

భరస : వనసకటబజజఖనణయసరఖకకశసరద రగఖపలర
ఇసటట ననస:130-15-693
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ఆసజననయ శరఖమ పడసరద రగఖపలర
ఇసటట ననస:130-15-693
వయససస:29
లస: పప

6223 SAA0406256
పపరర: నణగపదమ బసడదడ
డ డర

6224 SAA0131383
పపరర: ససధణ లకడమ పలమతతటట

93-43/113

6226 AP151030450316
పపరర: ఎసపస రమమ పసరరక

6229 AP151030450273
పపరర: పదమ ససరఖ

6232 SAA0642082
పపరర: అలమర సమతణ

6235 SAA0636159
పపరర: తరరమల రరవప తతకల
తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:130-16-705
వయససస:42
లస: పప

93-43/114

భరస : జయకకరస న పరలయటట
ఇసటట ననస:130-15-696
వయససస:37
లస: ససస స
93-43/116

6227 SAA0253542
పపరర: రరజఖస వజజడల

93-43/117

భరస : వనసకటటడ
డ డర వజడస
ఇసటట ననస:130-16-71
వయససస:46
లస: ససస స
93-43/119

6230 SAA0320580
పపరర: రరజఖలకడమ చగడణ

93-43/120

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప చగడణ
ఇసటట ననస:130-16-703
వయససస:42
లస: ససస స
93-43/122

భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:130-16-704
వయససస:53
లస: ససస స
93-43/124

93-43/101

తసడడ:డ అపరపరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:130-15-691
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ససరఖస
ఇసటట ననస:130-16-184
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:130-16-704
వయససస:26
లస: ససస స
6234 SAA0641712
పపరర: ఉననవ మహలకడమ

6217 SAA0853169
పపరర: కకషర కలమమరర అలపరటట

6212 SAA0928178
పపరర: గగలక చదకక

తసడడ:డ అపరపరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:130-15-684
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : రరయపప పసరరక
ఇసటట ననస:130-16
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రగడడర వజడల
ఇసటట ననస:130-16-71
వయససస:27
లస: పప
6231 SAA0642066
పపరర: అలమర నసదదన

93-43/103

భరస : రవ బసదరగడడర
ఇసటట ననస:130-15-695
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ దసడమమడడ
ఇసటట ననస:130-16
వయససస:34
లస: ససస స
6228 SAA0816969
పపరర: నరగసదడ రగడడర వజడల

6214 SAA0853078
పపరర: ససవర కలమమరర అలపరటట

93-43/98

తసడడ:డ దచవదణసస చకరక
ఇసటట ననస:130-15-683
వయససస:35
లస: పప

భరస : మబరళ కకషర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:130-15-691
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబరదగబసట మషప
ఇసటట ననస:130-15-692
వయససస:26
లస: పప
6222 SAA0131359
పపరర: హహహమమవత లలఘహశశటట

93-43/100

భరస : శకనవరస చకకవరరస అలపరటట
ఇసటట ననస:130-15-684
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చకకవరరస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:130-15-684
వయససస:28
లస: పప
6219 SAA0884032
పపరర: నణగగశశరరరవప బబరదగబసట

6211 SAA0927808
పపరర: హరరత అలపరటట

6209 SAA0816860
పపరర: మరరయమమ కకలకలకరర

భరస : వసదనస కకలకలకరర
ఇసటట ననస:130-15-668
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మరలకకషర అలపరటట
ఇసటట ననస:130-15-683
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసమమరరస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:130-15-684
వయససస:28
లస: ససస స
6216 SAA0852823
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస అలపరటట

93-43/97

భరస : జయరరవప పసరరక
ఇసటట ననస:130-15
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప యసడసరర
ఇసటట ననస:130-15-682
వయససస:32
లస: ససస స
6213 SAA0985822
పపరర: అపపరరప ఆలపరటట

6208 AP151030450189
పపరర: మలలర శశరర పసరరక

6233 SAA0816472
పపరర: అనసపమ ఉననవ

93-43/123

భరస : ధనసజయరరవప ఉనణనవర
ఇసటట ననస:130-16-705
వయససస:36
లస: ససస స
93-43/125

6236 SAA0642710
పపరర: ఉననవ ధనసనణనరర రరవప

93-43/126

తసడడ:డ ససతణ రరమయఖ ఉనణనవర
ఇసటట ననస:130-16-705
వయససస:65
లస: పప
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పపరర: కమల రగమలర
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93-43/127

భరస : యయససపరదస రగమలర
ఇసటట ననస:130-16-706
వయససస:27
లస: ససస స
6240 SAA0642439
పపరర: శశక ఉసరమన అల

93-43/130

6241 SAA1269158
పపరర: సరశత కలపరపల

93-43/132

6244 SAA0728909
పపరర: శక వలర రరజగసవరర పసననయల

93-41/963

6247 SAA0928046
పపరర: సరశతశక పససడణఖల

6242 SAA0406199
పపరర: శవపరరశత కలపపల

93-43/133

93-43/136

6248 SAA0301424
పపరర: ననద భబరత బబయ
భరస : బబల నణయక నసడణ
ఇసటట ననస:130-17
వయససస:43
లస: ససస స

6249 SAA0131425
పపరర: నణగరతనస కడడయస

6250 SAA0328252
పపరర: బబలమర నణయక ననణద

6251 SAA0302042
పపరర: శరకవణణ పరరగపలర

6252 AP151030450150
పపరర: ససతణరరవమమ ససరఖ
భరస : కకటటశశరరరవప ససరఖస
ఇసటట ననస:130-17-184
వయససస:82
లస: ససస స
6255 SAA0458380
పపరర: నరమలమ కకలమ

93-43/143

93-43/146

తసడడ:డ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:130-17-741
వయససస:25
లస: ససస స

6256 LFX1567593
పపరర: లకడమ పడమలమదచవ� కలసదసరరస�

6259 SAA0131284
పపరర: కవత పపటబట

93-43/149

6262 LFX1567312
పపరర: అసజనణదచవ గరదద గరదద

93-43/144

6265 SAA0642017
పపరర: గగడవరరస ససవరరరలకడమ
భరస : శకనవరసరరవ గగడవరరస
ఇసటట ననస:130-17-741
వయససస:46
లస: ససస స

6254 SAA0131292
పపరర: ఉజశలమ పరరగపలర

93-43/142

6257 LFX1567585
పపరర: సరయకలమమర� కలసదసరరస�

93-43/145

తసడడ:డ వనసకటపడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:130-17-726
వయససస:35
లస: పప
93-43/147

6260 SAA0253484
పపరర: నణగలకడమ కసభసపరటట

93-43/148

భరస : వనసకట సససదర శరససస స కసభసపరటట
ఇసటట ననస:130-17-734
వయససస:54
లస: ససస స
93-43/150

భరస : మలర ఖమరరననరరవప గరదద
ఇసటట ననస:130-17-739
వయససస:47
లస: ససస స
93-43/152

93-43/140

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణరరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:130-17-726
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల పపటట
ఇసటట ననస:130-17-728
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససరగశ బబబబ గరడచ
ఇసటట ననస:130-17-739
వయససస:29
లస: ససస స
6264 SAA0650283
పపరర: గగడవరరస లకడమ భవఖ

93-42/628

భరస : వనసకటపడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:130-17-726
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరచసదడ రరవప� �
ఇసటట ననస:130-17-726
వయససస:61
లస: పప
6261 SAA0458372
పపరర: శరసత గరడచ

6253 SAA1192731
పపరర: శసగరయఖ

93-43/137

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ రరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:130-17-72
వయససస:31
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:130-17-726
వయససస:35
లస: పప

భరస : నణగ ససబబబ రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:130-17-726
వయససస:43
లస: ససస స
6258 LFX1567601
పపరర: వనసకటపడసరదరరవప� కలసదసరరస�

93-43/139

తసడడ:డ ససబబబయ ననణద
ఇసటట ననస:130-17
వయససస:51
లస: పప
93-43/141

93-40/855

భరస : వనసకట శరససస స పససడణఖల
ఇసటట ననస:130-16-714
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పరడపతతకలమమర వ ఎల పససడణఖల
ఇసటట ననస:130-16-714
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:130-17
వయససస:49
లస: ససస స

93-43/131

6245 SAA1283506
పపరర: శకవలర రరజగశశరర పససడణఖల

భరస : వనసకట లకడమ రజన కలమమర పససడణఖల
ఇసటట ననస:130-16-714
వయససస:32
లస: ససస స
93-43/138

93-43/129

భరస : వనసకటటశశరరరవప కలపపలమ
ఇసటట ననస:130-16-709
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర సతతఖ పసననయమల
ఇసటట ననస:130-16-713
వయససస:61
లస: ససస స
93-43/134

6239 SAA0301879
పపరర: షపక మఇమబననసర

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:130-16-708
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలపరపల
ఇసటట ననస:130-16-709
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మయఖ కలపపలమ
ఇసటట ననస:130-16-709
వయససస:48
లస: పప
6246 SAA0728867
పపరర: సశరర సససదరర పససడణఖల

93-43/128

తసడడ:డ యలమసద remalla
ఇసటట ననస:130-16-706
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమహబమబ సర షపక
ఇసటట ననస:130-16-708
వయససస:71
లస: పప
6243 SAA0740614
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కలపపల

6238 SAA0680686
పపరర: యయససపదస రగమలర

6263 AP151030450353
పపరర: వజయలకడమ నసదదరరజ

93-43/151

భరస : శకరరమచసదడమమరరస నసదదరరజ
ఇసటట ననస:130-17-740
వయససస:59
లస: ససస స
93-43/153

6266 SAA0253518
పపరర: పదణమవత పరలలటట

93-43/154

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:130-17-742
వయససస:50
లస: ససస స
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పపరర: కమల రరజ
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93-43/155

భరస : వనసకటససబడమణఖస రరజ
ఇసటట ననస:130-17-743
వయససస:42
లస: ససస స
6270 SAA0515510
పపరర: రరజఖలకడమ బకసదణవనస

93-43/158

93-43/161

93-43/164

93-43/167

93-43/170

93-43/173

93-43/176

తసడడ:డ ససబబబరరయబడడ ననలబబ టర
ఇసటట ననస:130-18-765
వయససస:70
లస: పప

6280 SAA0248666
పపరర: ఆదదనణరరయణరరవప పరరగపలర

6283 AP151030450328
పపరర: ససజజతణ బసదణ

6286 SAA0643114
పపరర: చవల వదణఖ

6289 SAA0471219
పపరర: పవన కలమమర పససగళ

93-43/179

6292 SAA0642801
పపరర: వవలక వరససదచవ రరవప

93-43/168

6295 SAA0642074
పపరర: కరలవరకకలనస మహటట శకకరరర
తసడడ:డ రరమకకషర శరరమ కరలశకకలనస
ఇసటట ననస:130-18-767
వయససస:29
లస: ససస స

6275 SAA0655845
పపరర: రరమరరవప ససరగ

93-43/163

6278 SAA0253666
పపరర: ససజజత పరరగపలర

93-43/166

6281 SAA0655829
పపరర: పడసనణనలకడమ దణమరగడర డ

93-43/169

భరస : ససపత కలమమర రగడడర
ఇసటట ననస:130-18-728
వయససస:27
లస: ససస స
93-43/171

6284 SAA0711606
పపరర: ససరఖ కలమమరర కకచమసచ

93-43/172

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకచమసచ
ఇసటట ననస:130-18-762
వయససస:69
లస: ససస స
93-43/174

6287 SAA0458398
పపరర: గరరరజజ కలమమరర చవల

93-43/175

భరస : బబజ రరవప చవల
ఇసటట ననస:130-18-763
వయససస:58
లస: ససస స
93-43/177

6290 SAA0471201
పపరర: బబజ రరవప చణవల

93-43/178

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ చణవల
ఇసటట ననస:130-18-763
వయససస:64
లస: పప
93-43/180

తసడడ:డ భబసకరరరవ వవళళళ
ఇసటట ననస:130-18-764
వయససస:38
లస: పప
93-43/182

93-43/160

భరస : ఆదదనణరరయణ పరరరపలర
ఇసటట ననస:130-18-726
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససగళ
ఇసటట ననస:130-18-763
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరససదచవ రరవప వవళళళ
ఇసటట ననస:130-18-764
వయససస:28
లస: ససస స
6294 SAA0389098
పపరర: శకనవరస ననలబబ టర

93-43/165

తసడడ:డ బబజ రరవప చవల
ఇసటట ననస:130-18-763
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజరరవప చణవరల
ఇసటట ననస:130-18-763
వయససస:30
లస: పప
6291 SAA0643122
పపరర: వవలక రరజఖలకడమ

6277 SAA0817140
పపరర: సససస నస చలమక

6272 SAA0131441
పపరర: వననణకటరరజగశశరర పటబలస

తసడడ:డ పసదబససబబబరరయబడడ సస రర
ఇసటట ననస:130-18
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససతణరరమమమరరస బసడ
ఇసటట ననస:130-18-762
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమ మమరరస బసధణ
ఇసటట ననస:130-18-762
వయససస:32
లస: పప
6288 SAA0471623
పపరర: సరయ శకనవరస చణవల

93-43/162

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:130-18-726
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరగడడర అలమర
ఇసటట ననస:130-18-762
వయససస:41
లస: ససస స
6285 SAA0711671
పపరర: కకషర సరయకలమమర బసధణ

6274 SAA0301853
పపరర: ధనలకడమ పరతణళస

93-43/157

భరస : శవ పరతణళస
ఇసటట ననస:130-18
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననహహమఖ చలమక
ఇసటట ననస:130-18-668
వయససస:39
లస: పప

తలర : ఓబబల రగడడర
ఇసటట ననస:130-18-726
వయససస:31
లస: పప
6282 SAA0643031
పపరర: అలమర నరజజ

93-43/159

భరస : సరసబశవరరవప పరతణళస
ఇసటట ననస:130-18
వయససస:60
లస: ససస స

తలర : సససస నస చలమక
ఇసటట ననస:130-18-668
వయససస:35
లస: ససస స
6279 SAA0655837
పపరర: ససపత కలమమర రగడడర దణమ రగడర డ

6271 SAA0642199
పపరర: పటబలమ భవరన

6269 SAA0328393
పపరర: మమరరతకకషర బకసదణవనస

భరస : ససపత కలమమర బకసదణవరనస
ఇసటట ననస:130-17-744
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకశశర కలమమర పరతణళస
ఇసటట ననస:130-18
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:130-18
వయససస:41
లస: ససస స
6276 SAA0816654
పపరర: మరరయరరణణ చలమక

93-43/156

భరస : వనసకటటశశరరర యమలయరరస
ఇసటట ననస:130-17-743
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససపత కలమమర బకసదణవనస
ఇసటట ననస:130-17-744
వయససస:61
లస: ససస స
6273 SAA0257360
పపరర: ససరగ కరమమశశరర

6268 LFX2409530
పపరర: మలలర శశరర యలవరరస

93-43/181
6293 SAA0328484
పపరర: గమతరరజఖలకడమ� రరవనసతల�

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-18-765
వయససస:78
లస: ససస స
93-43/183

93-43/184
6296 SAA0458406
పపరర: మహసత శక కరరర కరలలవ కకలనస

తసడడ:డ రరమ కకషర శరరమ కరలలవ కకలనస
ఇసటట ననస:130-18-767
వయససస:30
లస: ససస స
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6297 SAA0641944
పపరర: కరలవరకకలనస జజనకక దచవ

93-43/185

భరస : రరమకకషరశరరమ కరలశకకలనస
ఇసటట ననస:130-18-767
వయససస:57
లస: ససస స
6300 SAA0253617
పపరర: పపషపలత కకలక
ర రర

93-43/188

93-43/191

93-43/195

93-43/198

93-43/201

93-43/204

93-43/206

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-18-782
వయససస:26
లస: ససస స

6310 SAA0679662
పపరర: ఆససరర మరరసగసటట రసగమణణ

6313 SAA0641845
పపరర: వనమమవరరపప శకనస

6316 SAA1371889
పపరర: వనసకట రరజ ససలలచన గబరకస

6319 SAA0969966
పపరర: సచ దచవ వణబకకరర

93-43/209

93-43/212

6322 LFX2409340
పపరర: ససబబలకడమ అననదణనస

93-43/190

6305 SAA0548891
పపరర: ఫరతమబననసర షపక

93-43/194

6308 SAA0131144
పపరర: మసగలకడమ వనమవరపప

93-43/199

6311 SAA0885436
పపరర: శవ కలమమర కకలమర

93-43/200

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలమర
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:36
లస: పప
93-43/202

6314 SAA0642033
పపరర: కకలమ నరససమమ రరవప

93-43/203

తసడడ:డ హనసమయఖ కకలమ
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:62
లస: పప
93-41/1112

6317 SAA0679183
పపరర: కరవపరర కకరన కలమమరర

93-43/205

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:130-18-779
వయససస:38
లస: ససస స
93-43/207

6320 SAA0969941
పపరర: సరసబశవ రరవప వనసకకరర

93-43/208

తసడడ:డ రరమదణస వణబకలరర
ఇసటట ననస:130-18-780
వయససస:69
లస: పప
93-43/210

6323 SAA0515536
పపరర: వనసకట రమణ గడర స

93-43/211

భరస : రరమకకషరసస మయజలల అననదణనస
ఇసటట ననస:130-18-781
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-18-782
వయససస:26
లస: ససస స

6325 SAA0641605
పపరర: తణడడబబ యనణ ససజజతణ

6326 SAA0650275
పపరర: తణడడబబ యనణ శశషమమమ

భరస : అనల కలమమర తడడబబ యన
ఇసటట ననస:130-18-782
వయససస:32
లస: ససస స

93-43/197

భరస : శకనస వనమమవరరపప
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప వణబకలరర
ఇసటట ననస:130-18-780
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : నరసజన�
ఇసటట ననస:130-18-781
వయససస:41
లస: ససస స
6324 SAA0641472
పపరర: గడణరమ అసజల కలమమరర

93-43/196

భరస : కకషరయఖ
ఇసటట ననస:130-18-778
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అసకరల ససబబరరమయఖ
ఇసటట ననస:130-18-779
వయససస:57
లస: ససస స
6321 SAA0425793
పపరర: కలససమకలమమరర� మలమదద�

6307 SAA0641456
పపరర: కకలమ సశరరజఖలకడమ

6302 SAA1028266
పపరర: రరజ కలమమర కకతణస

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవ వనమమవరరపప
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:46
లస: పప

భరస : వషష
ర వరరన అపసపకటర
ఇసటట ననస:130-18-775
వయససస:55
లస: ససస స
6318 LFX1565779
పపరర: అసకరల కకషర కలమమరర

93-43/193

భరస : రరఘవ చణరరఖలల
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ నరససమమ రరవప కకలమ
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:36
లస: పప
6315 SAA0253708
పపరర: శరసతణదచవ అపసపకటర

6304 SAA0548933
పపరర: హహమలత కసఠసననన

93-43/187

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకతణస
ఇసటట ననస:130-18-773
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరసససహరరవ కకలమ
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ నరసససహ కసఠకనన
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:46
లస: ససస స
6312 SAA0641290
పపరర: కకలమ పవన కలమమర

93-43/189

తసడడ:డ రరమ నరసససహ కరసతననన
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరగడడర
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:35
లస: ససస స
6309 SAA0548925
పపరర: చదనతనఖ కసఠసననన

6301 SAA0679209
పపరర: ససదరరన౦ రతస యఖ

6299 SAA0641696
పపరర: కకలక
ర రర కమల

భరస : బబబబ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:130-18-771
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగయఖ
ఇసటట ననస:130-18-771
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనస వనమమవరరపప
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:25
లస: ససస స
6306 SAA0549204
పపరర: నణగ పరవన జజననల

93-43/186

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ కరలశకకలనస
ఇసటట ననస:130-18-767
వయససస:58
లస: పప

భరస : బబబబరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:130-18-771
వయససస:66
లస: ససస స
6303 SAA0641746
పపరర: వనమమవరరపప లకడమ తషలసస

6298 SAA0643148
పపరర: కరలవర కకలనస రరమ కకషరశరరమ

93-43/213

93-43/215

భరస : రరమబబబమ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:130-18-782
వయససస:60
లస: ససస స
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93-43/216

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-18-782
వయససస:25
లస: పప
6330 LFX1567635
పపరర: పదమశక చససడసరర

93-43/219

93-43/222

6334 SAA0680736
పపరర: ఆనసద చససదసరర

93-43/226

93-43/238

6337 SAA1094465
పపరర: భబరత పస తషగబసటర

తసడడ:డ జజజ నశశఖరన గగవసదసరశమ ఆచణరర
ఇసటట ననస:130-19-809
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ తడనణధ రరవప లలట దచవప
ఇసటట ననస:130-19-809
వయససస:37
లస: పప

6345 SAA0958993
పపరర: కకషర కలమమరర దణవపలకరర

6346 SAA0959421
పపరర: మబరళ ధర దణవపలకరర

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దణవపలకరర
ఇసటట ననస:130-19-810
వయససస:64
లస: పప
93-39/415

93-43/236

93-43/227

93-43/224

6338 SAA1094473
పపరర: ససరగశరబబబ పస తషగబసటర

93-43/237

తసడడ:డ మహలకడమ బరర
ఇసటట ననస:130-19-808
వయససస:57
లస: పప
93-43/230

6352 SAA0387209
పపరర: ఆషర లత� క�పసపశశటట �

6355 SAA0944547
పపరర: జజత మసడణ
భరస : యయససదణసస మసడణ
ఇసటట ననస:130-27
వయససస:33
లస: ససస స

6344 SAA0959389
పపరర: అరరణణ బబబబ కక రబసడడ

93-43/231

తసడడ:డ తరరపతయఖ కక రబసడడ
ఇసటట ననస:130-19-809
వయససస:38
లస: పప
93-43/233

93-43/239

6347 SAA0959439
పపరర: పవన కలమమర దణవపలకరర

93-43/234

తసడడ:డ మధసససధన రరవప దణవపలకరర
ఇసటట ననస:130-19-810
వయససస:36
లస: పప
6350 SAA0388579
పపరర: ఊషర రరణణ� వనన కకట�

93-39/414

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130-26
వయససస:29
లస: ససస స
93-39/416

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-26
వయససస:35
లస: ససస స
93-39/418

6335 LFX2405025
పపరర: భగవరనసలల చససడసరర
తసడడ:డ ససతణరరమయఖ చససదసరర
ఇసటట ననస:130-18-783
వయససస:75
లస: పప

భరస : ససజవరగడడర గబసటక
ఇసటట ననస:130-22A
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వననకకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:130-26
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-26
వయససస:60
లస: పప

93-43/223

తసడడ:డ మధసససధన రరవప దణవపలకరర
ఇసటట ననస:130-19-810
వయససస:34
లస: పప

93-43/235 6349 SAA0328476
6348 SAA0958977
పపరర: మధసససధన రరవప దణవపలకరర
పపరర: కకటటశశరమమ గబసటక

6354 SAA0549428
పపరర: సరసబశవ రరవప వననకకట

భరస : భబగవణబలల చససదసరర
ఇసటట ననస:130-18-783
వయససస:67
లస: ససస స

93-43/228
6341 SAA1034271
పపరర: సతఖ సరయ గగపరల రరవప బరర

6343 SAA0959595
పపరర: చదనతనఖ కకషర దచవప

భరస : మధసససధన రరవప దణవపలకరర
ఇసటట ననస:130-19-810
వయససస:57
లస: ససస స

93-43/221

6340 SAA0959470
పపరర: తచజశశ బతష
స ల

6342 SAA1013424
పపరర: నణగరరజన జజజ న

93-43/232

6332 LFX1567536
పపరర: లకడమ సరసశత చసడసరర

తసడడ:డ మహన రరవప పస తషగబసటర
ఇసటట ననస:130-19-802, MODEPALLI RESI
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:130-19-807
వయససస:27
లస: ససస స

93-43/229

93-43/218

భరస : మహన రరవప పస తషగబసటర
ఇసటట ననస:130-19-802, MODEPALLI RESI
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ పస తషగబసటర
ఇసటట ననస:130-19-802, MODEPALLI RESI
వయససస:57
లస: పప

6351 SAA0387225
పపరర: వననకకట అనసష

93-43/220

తసడడ:డ భగవరనసలల చససదసరర
ఇసటట ననస:130-18-783
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వసశ కకషర కకపపపల
ఇసటట ననస:130-18-4085
వయససస:27
లస: ససస స
6339 SAA1094440
పపరర: మహన రరవప పస తషగబసటర

6331 SAA0363465
పపరర: ఆదద నణగలకడమ చససడసరర

6329 SAA0318436
పపరర: నరసజన� మలమరదద�

తసడడ:డ నరసససహ మమరరస�
ఇసటట ననస:130-18-782
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటబడమయఖ చససదసరర
ఇసటట ననస:130-18-783
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడమయఖ� �
ఇసటట ననస:130-18-783
వయససస:75
లస: ససస స
6336 SAA0643130
పపరర: కకపపపల లకడమ పడసనణన

93-43/217

తసడడ:డ రరసబబబబ తడడపస సనణ
ఇసటట ననస:130-18-782
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఆనసద చససదసరర
ఇసటట ననస:130-18-783
వయససస:41
లస: ససస స
6333 LFX1567486
పపరర: అనససరఖ� అయతపప�

6328 LFX2405074
పపరర: అనల కలమమర తణడడబబ యన

6353 SAA0387175
పపరర: కకషరవనణణ� క�పసపశశటట �

93-39/417

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-26
వయససస:55
లస: ససస స
93-39/419

6356 SAA0382085
పపరర: కకసడమమ� మసదణ�

93-39/420

భరస : వకకకయఖ�
ఇసటట ననస:130-27
వయససస:51
లస: ససస స
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6357 SAA1024074
పపరర: వనసకట పవన కలమమర ఆవపల

93-39/421

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:130-27
వయససస:23
లస: పప
6360 SAA0311894
పపరర: వకకకయమఖ� మసధణ�

93-39/424

93-39/425

93-43/243

93-39/429

93-39/431

93-39/434

93-39/437

భరస : యయసనన�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:40
లస: ససస స

6370 SAA0301440
పపరర: అసజల� మబపరపళళ�

6373 SAA0387993
పపరర: నణయమ� గగన�

6376 SAA0388587
పపరర: లలర పపషప� నసదదగస�

6379 SAA0388181
పపరర: సశరరప� బ�డడర�

93-39/440

6382 SAA0388157
పపరర: చనన కలమమరర� కకటబ�

93-43/244

6385 SAA0388736
పపరర: అనతణ కలమమరర� మసదపరటట�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:40
లస: ససస స

6365 SAA0301465
పపరర: దచవ లతణసబ

93-43/242

6368 SAA0388280
పపరర: నరసమమ� బబతసచరర �

93-39/428

6371 LFX1567650
పపరర: శతణరరవమమ కనననగసటట

93-43/245

భరస : శశషగరరరరరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:130-29
వయససస:65
లస: ససస స
93-39/432

6374 SAA0388249
పపరర: బబఖలమ� ససకకరర�

93-39/433

తసడడ:డ సరమయయలల�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:36
లస: ససస స
93-39/435

6377 SAA0388793
పపరర: యననస ససజన�

93-39/436

తసడడ:డ పడభబకర�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:37
లస: ససస స
93-39/438

6380 SAA0388355
పపరర: కరరణ� దచవరక�ేసడ�

93-39/439

భరస : ఏలషర పరల�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:38
లస: ససస స
93-39/441

భరస : అరబన కలమమరర�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:39
లస: ససస స
93-39/443

93-43/241

భరస : ససజవ రరవప�
ఇసటట ననస:130-29
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తమత�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:38
లస: ససస స
6384 SAA0388140
పపరర: ససనత� దణదదపస గబ�

93-39/427

తసడడ:డ ఇసరడయల�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవరరస రరజ�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:37
లస: ససస స
6381 SAA0388728
పపరర: రగచల� కరరర �

6367 SAA0382077
పపరర: శవపరరశత� బబతసచచరర�

6362 SAA0302158
పపరర: నణరరయణమమ పపలగస

తసడడ:డ రరధణకకషరమమరరస latamba
ఇసటట ననస:130-28
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ దణనయయలల�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరకశరససస �స
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:36
లస: ససస స
6378 SAA0388553
పపరర: మమరరస� పలలటట�

93-39/426

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-29
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడవణ రరమమ పపరస
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:29
లస: ససస స
6375 SAA0388041
పపరర: ఎసపస రర రరణణ� చననపస గబ�

6364 AP151030444053
పపరర: ససజవరరవప బబతసచదరర�

93-39/423

భరస : సతఖనణరరయణరగడడర పపలగస
ఇసటట ననస:130-27
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:130-29
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:130-29
వయససస:31
లస: పప
6372 SAA0926651
పపరర: రరతత రరమమ పపరస

93-43/240

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:130-28
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరధణకకషరమమరరస పగడణల
ఇసటట ననస:130-28
వయససస:65
లస: ససస స
6369 SAA0255091
పపరర: వనసకటటశశరరర� బబతమ చరర �

6361 SAA0302067
పపరర: వజయలకడమ పరలకరర

6359 SAA0944513
పపరర: యయససదణసస మసడణ

తసడడ:డ వకకఆ మసడణ
ఇసటట ననస:130-27
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశరశరరగడ్డర పరలకరర
ఇసటట ననస:130-27
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ భర�
ఇసటట ననస:130-28
వయససస:62
లస: పప
6366 SAA0301457
పపరర: కరసలమఖదచవ పగడణల

93-39/422

తసడడ:డ వకకకయమఖ�
ఇసటట ననస:130-27
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:130-27
వయససస:57
లస: పప
6363 SAA0311845
పపరర: బబలబహహధసరర� కగ�

6358 SAA0311936
పపరర: రరజగశ� మసదణ�

6383 SAA0388124
పపరర: వనజ� గబదచటట�

93-39/442

భరస : రమమష� గబదదటట
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:40
లస: ససస స
93-39/444

6386 SAA0926792
పపరర: షరరగన పపషప నణగబతష
స ల

93-39/445

భరస : సలమమన రరజ నణగబతష
స ల
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:41
లస: ససస స
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93-39/446

తసడడ:డ పడభబకర రరవప�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:41
లస: ససస స
6390 SAA0388272
పపరర: వజడమమ� మసచణల�

93-39/449

93-39/471

93-39/500

93-43/248

93-43/250

93-51/242

93-39/503

తసడడ:డ హనసమయఖ ఉలదదడ
ఇసటట ననస:130-32
వయససస:36
లస: పప

6400 SAA0444844
పపరర: రరబబన రరజ కరసస

6403 AP151030456157
పపరర: కరశసబ షపక

6406 SAA0557868
పపరర: శకమనణనరరయణ సమబదణడల

6409 SAA0826398
పపరర: పరపపలమమ కకలలకలల

93-43/251

6412 SAA0549097
పపరర: మహలకడమ ససదబ ణ

93-39/501

6415 SAA0515379
పపరర: పడసరద దసడల
తసడడ:డ నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-33
వయససస:29
లస: పప

6395 SAA0740168
పపరర: వరబడహమస� చ�పపర�

93-39/490

6398 SAA0458463
పపరర: నణగ సపశ వరలథథటట

93-43/247

6401 SAA0548750
పపరర: హససనణ షపక

93-43/249

భరస : ఖమదర వల షపఖ
ఇసటట ననస:130-31
వయససస:27
లస: ససస స
93-51/240

6404 AP151030456158
పపరర: మబబ షపక

93-51/241

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:130-31
వయససస:83
లస: ససస స
93-36/306

6407 SAA0826380
పపరర: అమల మమరర పసన రగడర డ

93-39/502

తసడడ:డ బబలసరశమ రగడర డ
ఇసటట ననస:130-32
వయససస:30
లస: ససస స
93-39/504

6410 SAA0826406
పపరర: నరమల పపషప కలమమరర
కకమమమరగడడర
తసడడ:డ అసథథన రగడడర
ఇసటట ననస:130-32
వయససస:73
లస: ససస స

93-39/505

93-43/252

6413 SAA0131375
పపరర: నణగరరజఖలకడమ పస టకమమరర

93-43/253

భరస : నరసససహ ససదర
ఇసటట ననస:130-32
వయససస:48
లస: ససస స
93-43/254

93-39/470

భరస : వనసకట సరఈ వరలథథటట
ఇసటట ననస:130-30-7
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపస రగడర డ
ఇసటట ననస:130-32
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : బబజ పరటకమబరర
ఇసటట ననస:130-32
వయససస:30
లస: ససస స
6414 SAA0851932
పపరర: ఈరనన ఉలదదడ

93-43/246

తసడడ:డ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:130-32
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకరరర రగడడర
ఇసటట ననస:130-32
వయససస:36
లస: ససస స
6411 SAA0131409
పపరర: వనసకట కనకదసరర పస టకమమరర

6397 SAA0642355
పపరర: కకలమరర వనసకటటశశరరరవ

6392 SAA0388751
పపరర: గగకస� దణసరర�

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:40
లస: పప

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:130-31
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:130-31
వయససస:31
లస: పప
6408 SAA0826414
పపరర: ససదఖ తషమమ

93-39/489

తసడడ:డ మబరరగన
ఇసటట ననస:130-31
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఈరనన ఉలదదడ
ఇసటట ననస:130-31
వయససస:32
లస: ససస స
6405 SAA0435040
పపరర: ఖమదర వల షపక

6394 SAA0444760
పపరర: యయసస బబ అలక
ర రర

93-39/448

తసడడ:డ నణగభమషణస�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ సరశమ కకలరర
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:55
లస: పప

భరస : లమజర పరశస
ఇసటట ననస:130-30-9
వయససస:42
లస: ససస స
6402 SAA0816688
పపరర: కరమమకడ ఉలదదడ

93-39/469

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:74
లస: పప
6399 SAA0363697
పపరర: మమరస మమ పరసమ

6391 SAA0388827
పపరర: కరరణ� దణరర �

6389 SAA0947269
పపరర: దచవర కరరణ ససదదపమబ

భరస : లమలయఖ ససదదపరమబ
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ దణవదస�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:59
లస: ససస స
6396 SAA0468967
పపరర: సతఖనణరరయణ కకలసపటట

93-39/447

భరస : యయససదణసస�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మషప�
ఇసటట ననస:130-30
వయససస:43
లస: ససస స
6393 SAA0388785
పపరర: కకటటశశరమమ� వనమమ�

6388 SAA0387985
పపరర: జయమమ� దణదదపస గబ�

భరస : రరమబడహమచరర పరటకమబరర
ఇసటట ననస:130-32
వయససస:54
లస: ససస స
93-39/506

6416 SAA0570150
పపరర: పడసరద నలర మతషల

93-39/507

తసడడ:డ అసకలలల
ఇసటట ననస:130-33
వయససస:34
లస: పప
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పపరర: శక లకడమ భమరగడర డ
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93-43/255

భరస : శకనవరస రగడడర భమరగడడర
ఇసటట ననస:130-33
వయససస:39
లస: ససస స
6420 SAA0252890
పపరర: శవమమ కకజజన

93-43/257

93-43/260

93-39/508

93-37/755

6427 SAA0986127
పపరర: రరమకకషర కరళగగటబర

6430 SAA1006130
పపరర: లకడమబబయ చలర రరగగ

93-37/758

6433 SAA1033968
పపరర: తడవనణణ జజనణనకకటట

93-43/719

6436 SAA0372037
పపరర: శకనవరస వననకకట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-49
వయససస:29
లస: పప

6438 SAA0385542
పపరర: వజయ� దనత�

6439 SAA0387183
పపరర: రమణ� పపలవరరస�

93-37/759

భరస : పడభబకర�
ఇసటట ననస:130-54
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-54
వయససస:31
లస: పప
6444 SAA0338210
పపరర: వనసకట ససజజత� బబ లమరవపల�
భరస : బబలచసదర�
ఇసటట ననస:130-61
వయససస:35
లస: ససస స

93-39/509

6442 LFX1562602
పపరర: అరరణ చగపపర

93-37/756

6445 SAA0344341
పపరర: బబల చసదర� బబ లమరవపల�
తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:130-61
వయససస:38
లస: పప

6425 SAA1448109
పపరర: శశషషబబబబ ససరగ

93-31/906

6428 SAA0131417
పపరర: రమణ కలమమరర కకసడమడడగబల

93-43/262

6431 SAA0807158
పపరర: పడశరసత చలలర రరగర

93-37/757

తసడడ:డ మబరళ చలలర రరగర
ఇసటట ననస:130-43
వయససస:25
లస: పప
93-39/510

6434 SAA0254672
పపరర: కరరసరల సరసబశవ రరవప�

93-39/511

తసడడ:డ రరజజ రరవప�
ఇసటట ననస:130-44
వయససస:51
లస: పప
93-51/243

6437 SAA0435032
పపరర: హనసమమ వననకకట

93-51/244

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-49
వయససస:39
లస: పప
93-37/760

6440 SAA0806911
పపరర: శకకరసత పపలవరరస

93-37/761

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-54
వయససస:25
లస: పప
93-43/263

భరస : శవనణగగశశరరరవప చగపరపర
ఇసటట ననస:130-58
వయససస:39
లస: ససస స
93-37/763

93-43/259

భరస : కకటటరగడడర కకసడమడడగబల
ఇసటట ననస:130-41
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రమణ�
ఇసటట ననస:130-54
వయససస:52
లస: ససస స
93-37/762

6422 SAA1149012
పపరర: వసససధర ససరసపలర

తసడడ:డ యగయఖ ససరగ
ఇసటట ననస:130-36
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజనణనకకటట
ఇసటట ననస:130-43
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ nageswararao nageswararao
ఇసటట ననస:130-48
వయససస:22
లస: ససస స

6441 SAA0806895
పపరర: వసశకకషర పపలవరరస

93-43/261

భరస : మమధవరరవప చలర రరగగ
ఇసటట ననస:130-43
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప చలర రరగగ
ఇసటట ననస:130-43
వయససస:59
లస: పప
6435 SAA1419589
పపరర: పబబరరజ పపజత pubbaraju

6424 SAA1149004
పపరర: కకషరరరరవప ససరసపలర

93-50/750

భరస : కకషర రరవప ససరసపలర
ఇసటట ననస:130-35
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ కరళగగటబర
ఇసటట ననస:130-37
వయససస:43
లస: పప

భరస : మబరళ చలర రరగగ
ఇసటట ననస:130-43
వయససస:52
లస: ససస స
6432 SAA1006106
పపరర: మబరళ చలర రరగగ

93-43/258

తసడడ:డ రరమమమరరస ససరసపలర
ఇసటట ననస:130-35
వయససస:67
లస: పప

భరస : సతఖనణరరయణ కకలశశటట
ఇసటట ననస:130-36
వయససస:66
లస: ససస స
6429 SAA1006114
పపరర: ఉమమ రరణణ చలర రరగగ

6421 AP151030450297
పపరర: కకసడమమ పసరరకక

6419 SAA1196021
పపరర: రవ కలమమర కకటటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకటటట
ఇసటట ననస:130-33-4
వయససస:28
లస: పప

భరస : జయరరవప పసరరకక
ఇసటట ననస:130-35
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వరర సరశమ కకజజన
ఇసటట ననస:130-35
వయససస:58
లస: ససస స
6426 SAA0947046
పపరర: ససజజత కకలశశటట

93-43/256

తసడడ:డ బబచచ రగడడర భమరగడడర
ఇసటట ననస:130-33
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనణబశసకర కకజజన
ఇసటట ననస:130-35
వయససస:42
లస: ససస స
6423 SAA0131110
పపరర: కకటటశశరమమ కకజజన

6418 SAA0679340
పపరర: శకనవరస రగడడర భమరగడడర

6443 LFX1565647
పపరర: రరధణ చగపపర

93-43/264

భరస : దసరరరపడసరదస చగపరపర
ఇసటట ననస:130-58
వయససస:40
లస: ససస స
93-37/764

6446 SAA0817223
పపరర: శకనవరస మమరరస అకకరరజ

93-43/267

తసడడ:డ ససరరఖ నణరరయణ మమరరస అకకరరజ
ఇసటట ననస:130-61
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: నసదదన వరసకక
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93-33/406

తసడడ:డ వనసకట రమణ వరసకక
ఇసటట ననస:130/63
వయససస:22
లస: ససస స
6450 SAA0941840
పపరర: వనసకరటరమణ వరసకక

93-37/767

93-37/769

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-67
వయససస:42
లస: ససస స
6456 SAA0344309
పపరర: భబనస పడకరశ� మమడణ�

93-37/772

93-37/775

93-37/778

93-37/782

93-37/785

భరస : సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:72
లస: ససస స

93-37/773

6463 SAA0337683
పపరర: కనననకసటట లలత బబజన�

6466 SAA0382416
పపరర: కకమల� అలర స�

6469 SAA1193747
పపరర: జజషషవ బసదనఢస

93-37/787

6472 SAA0515726
పపరర: రగణబకరదచవ రరయబడడ

93-37/776

6475 AP151030441578
పపరర: పసచచమమ దణరర �
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:72
లస: ససస స

6455 SAA0922048
పపరర: గరయతడ బబదసబ

93-37/771

6458 SAA1063510
పపరర: శకదచవ వననకకట

93-37/774

6461 SAA1063502
పపరర: ససబబబరరవప వననకకట

93-37/777

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వననకకట
ఇసటట ననస:130-71
వయససస:49
లస: పప
93-37/780

6464 AP151030441071
పపరర: దణనమమ కనననగసటట�

93-37/781

భరస : లకడమనణరరయణ�
ఇసటట ననస:130-74
వయససస:52
లస: ససస స
93-37/783

6467 AP151030441435
పపరర: పపణఖవత అలర స�

93-37/784

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:130-75
వయససస:56
లస: ససస స
93-33/407

6470 SAA0444398
పపరర: వరలకడమ దణరర

93-37/786

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:38
లస: ససస స
93-37/788

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:44
లస: ససస స
93-37/790

93-37/768

భరస : ససబబబరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:130-71
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లలరర
ర రరజ బసదనఢస
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:20
లస: పప

భరస : పఠరన మబనన�
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:40
లస: ససస స
6474 AP151030441629
పపరర: ససబబలకడమ ధరమవరపప�

6460 SAA0397315
పపరర: వననకకట నణగరతనమమ

6452 AP151030441069
పపరర: జయలకడమ�

భరస : గగపరల కకలర మరర
ఇసటట ననస:130-68
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమమసజననయబలల�
ఇసటట ననస:130-75
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:130-75
వయససస:41
లస: పప
6471 AP151030441355
పపరర: గరలబ బ�

93-37/770

తసడడ:డ మమరకసడచయబలల�
ఇసటట ననస:130-74
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:130-74
వయససస:62
లస: పప
6468 SAA0346395
పపరర: రరమమసజననయబలల అలర స�

6457 SAA0344291
పపరర: వరపడసరద� మమడణ�

93-37/766

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-67
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-71
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర
ఇసటట ననస:130-71
వయససస:51
లస: పప
6465 SAA0566505
పపరర: లకడమనణరరయణ కనననగసటట

6454 SAA0566372
పపరర: నణగగశశరరరవప అలర స

93-37/1025

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-68
వయససస:40
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-71
వయససస:44
లస: ససస స
6462 SAA0346387
పపరర: నణగగశశరరరవప వననకకట

6451 SAA1418508
పపరర: ������ �����������
������ ����
తసడడ:డ ������ ����� ����
ఇసటట ననస:130-63
వయససస:19
లస: పప

6449 SAA0984881
పపరర: వనసకటటశ అమరర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అమరర
ఇసటట ననస:130-63
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:130-67
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-68
వయససస:38
లస: పప
6459 SAA0092734
పపరర: పదణమవత దచవ వననకకట

93-37/765

భరస : వనసకరటరమణ వరసకక
ఇసటట ననస:130-63
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర మమరరస వరసకక
ఇసటట ననస:130-63
వయససస:48
లస: పప
6453 AP151030441353
పపరర: వజయలకడమ�

6448 SAA0941808
పపరర: మమలలసశరర వరసకక

6473 SAA0444612
పపరర: వనసకటఅనసతలకడమ పససపరటట

93-37/789

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:50
లస: ససస స
93-37/791

6476 SAA0532788
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరయబడడ

93-37/792

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:27
లస: పప
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93-37/793

తసడడ:డ దదరగరయబలల�
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:40
లస: పప
6480 SAA0532770
పపరర: శకనవరసరరవప రరయడడ

93-37/796

93-30/727

93-37/797

93-37/800

93-37/803

93-37/806

93-37/809

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:64
లస: పప

6490 SAA0092742
పపరర: బసధనణధస� మమరర�

93-37/812

93-37/801

6485 SAA0777443
పపరర: కరవఖ కలపపల

93-33/408

6488 SAA0551747
పపరర: లమవణఖ కరవపరర

93-37/799

6491 SAA0386698
పపరర: పరరశత� పపరసశశటట �

93-37/802

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:42
లస: ససస స

93-37/804 6494 SAA0370676
6493 SAA0807067
పపరర: వజయమమహహశవరర దచవ కకషరశశటట
పపరర: కనఖకలమమరర� గమడసరర�

6496 SAA0370973
పపరర: మధసరరదచవ� గమడసరర�

6499 SAA0344382
పపరర: రమమష� అమకతస�

6502 SAA0807091
పపరర: శకనవరస రరవప కకషరశశటట

6505 SAA0386623
పపరర: కలమఖణణ� చదరరకకరర�
తసడడ:డ శరఖమ�
ఇసటట ననస:130-81
వయససస:28
లస: ససస స

93-37/805

భరస : సస మమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:50
లస: ససస స
93-37/807

6497 SAA0346411
పపరర: ససబబబరతనస� ససరగ�

93-37/808

తసడడ:డ యగయఖ�
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:32
లస: పప
93-37/810

6500 SAA0922220
పపరర: చటటట బబబబ కనపరరస

93-37/811

తసడడ:డ దయమరతనస కనపరరర
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:40
లస: పప
93-37/813

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:53
లస: పప
93-37/815

93-30/726

భరస : యలమసదయఖ
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:45
లస: పప
6504 SAA0346429
పపరర: నగగశశరరరవప యనసమబల�

93-37/798

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల అమకతస
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:37
లస: పప
6501 SAA0806960
పపరర: రరజ బసదనదస

6487 SAA0922212
పపరర: ధనలకడమ కనపరరరర

6482 SAA1025643
పపరర: వజయలకడమ కలపర

తసడడ:డ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130/79
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:59
లస: ససస స
6498 SAA1033638
పపరర: శకనవరస రరవప అమకతస

93-30/728

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:42
లస: ససస స
6495 SAA0382440
పపరర: ససబబబయమమ యనసమబలల�

6484 SAA1025635
పపరర: నణరరయణ కలపర

93-37/795

భరస : నణరరయమ కలపర
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చటటట బబబబ కనపరరస
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:36
లస: ససస స
6492 SAA0386300
పపరర: కకటటశశరమమ� క�పపపల�

93-30/725

తసడడ:డ అసకయఖ కలపర
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అమకతస
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:33
లస: ససస స
6489 SAA0092163
పపరర: బబబబకకటటశశరర� ఆకలల�

6481 SAA1025676
పపరర: నణగలకడమ కలపర

6479 LFX2378743
పపరర: పఠరన మబనన�

తసడడ:డ మమబబ�
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల కలపర
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నణరరయణ కలపర
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:44
లస: పప
6486 SAA1033646
పపరర: నణగ జజఖత అమకతస

93-37/794

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:130-78
వయససస:49
లస: పప
6483 SAA1025668
పపరర: ఆసజననయబలల కలపర

6478 SAA0570879
పపరర: శకనవరసరరవప దణరర

6503 SAA0387753
పపరర: సస మమశశరరరవప గమడసరర

93-37/814

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:130-79
వయససస:55
లస: పప
93-37/816

6506 SAA0386938
పపరర: ససవరరర కలమమరర చదరరకకరర�

93-37/817

భరస : శరఖమ�
ఇసటట ననస:130-81
వయససస:51
లస: ససస స
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93-37/818

తసడడ:డ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130-81
వయససస:55
లస: పప
6510 LFX1565670
పపరర: షరజరరననసర� పఠరన�

93-37/821

93-37/824

93-37/827

93-37/830

93-37/833

93-37/836

93-37/828

6520 AP151030441354
పపరర: చటటటమమ మచణచ�

6523 SAA0805608
పపరర: నణగమణణ బలబబ మమల

6526 SAA0532663
పపరర: చదనతనఖసపన అచచ

93-37/839

6531 SAA1060912
పపరర: prabhavathi బబడడస

93-37/842

6529 SAA0532671
పపరర: వనసకటటశశరరర అచచ

93-37/831

భరస : నణగరరరనన బబడడస
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:30
లస: ససస స

6535 SAA0531293
పపరర: సలలమ నణగబతష
స ల
భరస : రరజ కలమమర
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:39
లస: ససస స

93-37/826

6518 SAA0807018
పపరర: జజన మమరక కరకరన

93-37/829

6521 SAA0807042
పపరర: శకనవరస రరవప చమట

93-37/832

93-37/834

6524 SAA0805616
పపరర: వనసకట తషలససరరస
బబలబబ మమల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130-90
వయససస:41
లస: పప

93-37/837

93-37/838
6527 SAA0343855
పపరర: దసరరరపడసరద గరతమ� తణళళబటర �

93-37/835

తసడడ:డ ససరఖనణరరయణరరజ�
ఇసటట ననస:130-91
వయససస:33
లస: పప
93-37/840

6530 SAA1060920
పపరర: ససజనఖ చననస

93-37/841

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చననస
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:24
లస: ససస స
93-37/843

తసడడ:డ రరమమహన రరవప� బబడడస
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:31
లస: ససస స
93-37/845

6515 SAA0570846
పపరర: వనసకటబడవప యలవరరస

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-88
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బలరరమయఖ
ఇసటట ననస:130-91
వయససస:61
లస: పప
6532 SAA0092411
పపరర: హరరక� బబడడశ�

93-37/823

తసడడ:డ దచవసహయమమబ
ఇసటట ననస:130-87
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-91
వయససస:27
లస: పప

6528 SAA0343863
పపరర: ససరఖనణరరయణరరజ�
తణళళబటర �
తసడడ:డ పటబటభ రరమరరజ�
ఇసటట ననస:130-91
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:35
లస: ససస స

6517 SAA0678623
పపరర: చటటటబబబబ నలర గగరర

6512 SAA0806994
పపరర: అపరప రరవప రరమబడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-86
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130-90
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-90
వయససస:55
లస: పప

6534 SAA0371914
పపరర: శవ నణగలకడమ� అడపరల�

93-37/825

భరస : సససగయఖ�
ఇసటట ననస:130-88
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరగడడర � �
ఇసటట ననస:130-88
వయససస:65
లస: పప
6525 SAA0805624
పపరర: శకనవరస రరవప బబలబబ మమల

6514 SAA0619312
పపరర: యమలవరరర వనసకట నలన

93-37/820

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130-85
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రతనగరరర
ఇసటట ననస:130-87
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130-88
వయససస:34
లస: ససస స
6522 LFX1561042
పపరర: శవరరమరగడడర � కకలర �

93-37/822

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:130-86
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:130-87
వయససస:42
లస: ససస స
6519 SAA0807034
పపరర: ఉషరరరణణ చమట

6511 LFX2396380
పపరర: జయలకడమ� తరరబల�

6509 SAA0344424
పపరర: వనసకట నణరరయణ� నణగస�

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:130-84
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:130-85
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన � �
ఇసటట ననస:130-85
వయససస:42
లస: పప
6516 AP151030441356
పపరర: రగబబక లసగసగబసటర �

93-37/819

భరస : వనసకట నణరరయణ�
ఇసటట ననస:130-84
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అనశర భబషర� �
ఇసటట ననస:130-85
వయససస:38
లస: ససస స
6513 LFX1563386
పపరర: అనశర బబషర � పఠరన �

6508 SAA0338228
పపరర: లకడమ� నణగస�

6533 SAA0434266
పపరర: అనసషర అలర స

93-37/844

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:32
లస: ససస స
93-37/846

6536 SAA0370908
పపరర: లలమ కలమమరర� మబతణఖల�

93-37/847

భరస : బబజన�
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:43
లస: ససస స
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6537 SAA1060896
పపరర: లకడమ ససబననస ససచననస

93-37/848

భరస : వనసకటటశశరరర చననస
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:43
లస: ససస స
6540 SAA0093880
పపరర: కకటటశశరమమమ� బబడడశ�

93-37/851

93-37/854

93-37/857

93-37/860

93-38/1104

93-37/862

93-39/514

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130-108
వయససస:57
లస: ససస స

6550 SAA0343806
పపరర: రరమమహనణ రరవప బబడడస

6553 SAA1283894
పపరర: శవరసజన కలపరపల

6556 SAA0425173
పపరర: ఓబయఖ అలర స� అలర స

6559 AP151030441161
పపరర: కరరణ ఉపపప�

93-40/875

6562 SAA0346924
పపరర: యయసదడపగ
డ డ బబల ససరగఖ�

93-37/861

6565 SAA0294033
పపరర: రమమశ� యమనబ ప
న గ
డ డ�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-108
వయససస:29
లస: పప

6545 SAA0343830
పపరర: రరజగష� పరవపలకరర�

93-37/856

6548 SAA0343905
పపరర: శవ శసకర రరవప� అడపరల�

93-37/859

6551 SAA1280759
పపరర: యశశసత బబబబ కలపపల

93-37/963

తసడడ:డ పస తషరరజ కలపపల
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:21
లస: పప
93-38/1105

6554 AP151030441206
పపరర: రమమదచవ పస రరమళళ�

93-39/512

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-99
వయససస:42
లస: ససస స
93-37/863

6557 AP151030441106
పపరర: లకడమ తరరపతమమ పస రరమళళ�

93-39/513

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:130-101
వయససస:42
లస: ససస స
93-39/515

6560 LFX2393197
పపరర: చదసచమమ బసడణరర

93-37/864

భరస : శకనవరసరరవప బసడణరర
ఇసటట ననస:130-107
వయససస:42
లస: ససస స
93-37/865

తసడడ:డ రమమశ�
ఇసటట ననస:130-108
వయససస:31
లస: ససస స
93-37/867

93-37/853

తసడడ:డ చన గగపయఖ�
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-105
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:130-107
వయససస:50
లస: ససస స
6564 AP151030438044
పపరర: కకటటశశరర అలర స�

93-37/858

తసడడ:డ రగశయఖ� అలర స
ఇసటట ననస:130-100
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-101
వయససస:62
లస: ససస స
6561 SAA1272228
పపరర: శకనవరసరరవప బసడరర

6547 SAA0425181
పపరర: ససరగష అలర స�

6542 SAA1060904
పపరర: కకకసస సబబబబ చననస

తసడడ:డ పరమబలల�
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:32
లస: పప

భరస : పస తషరరజ కలపరపల
ఇసటట ననస:130/97
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఓబయఖ�
ఇసటట ననస:130-100
వయససస:50
లస: ససస స
6558 AP151030441160
పపరర: వనసకటససబబమమ పస రరమళళ�

93-37/855

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప� బబడడస
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:61
లస: పప

భసధసవప: శవరసజన కలపపల
ఇసటట ననస:130/97
వయససస:47
లస: పప
6555 SAA0347849
పపరర: ససతణమహలకడమ అలర స�

6544 SAA0657056
పపరర: వనసకట రరవప నసదదగస

93-37/850

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చననస
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ చననస
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:46
లస: పప
6552 SAA1283845
పపరర: పస తషరరజ కలపపల

93-37/852

తసడడ:డ యలర మసద రరవప
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప బబడడస
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:33
లస: పప
6549 SAA1060938
పపరర: వనసకటటశశరరర చననస

6541 AP151030438369
పపరర: ఓబబలమమ అలర స�

6539 AP151030438303
పపరర: ససబబబయమమ అలర స�

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:26
లస: పప
6546 SAA0343814
పపరర: నణగరరనన బబడడస

93-37/849

భరస : పరమబలల � �
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప� బబడడస
ఇసటట ననస:130-97
వయససస:56
లస: ససస స
6543 SAA0657064
పపరర: పపరరషస తస స నసదదగస

6538 LFX2393130
పపరర: లకడమ పరవపలకరర� �

6563 SAA0457697
పపరర: కనకర దసరరర ఆలమ

93-37/866

భరస : అశశక ఆలమ
ఇసటట ననస:130-108
వయససస:34
లస: ససస స
93-37/868

6566 SAA0346221
పపరర: అశశక అలర స�

93-37/869

తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130-108
వయససస:42
లస: పప
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93-37/870

భరస : రవ
ఇసటట ననస:130-109
వయససస:30
లస: ససస స
6570 SAA0532689
పపరర: రమణ కలమమర రరపరరస

93-37/873

93-36/308

6576 SAA1093988
పపరర: నణగలకడమ వనలరసకక

93-37/878

93-37/882

93-37/885

93-37/888

93-37/879

6580 SAA1093996
పపరర: ససబడహమణఖ శరససస స వనలరసకక

6583 AP151030438337
పపరర: ససనత అలర స�

6586 SAA0384974
పపరర: వర శసకరరరవప� అలర స�

93-37/891

6589 LFX1560663
పపరర: ససతమమ గబడడకసదసల

93-37/883

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-114
వయససస:54
లస: ససస స

6592 SAA0343913
పపరర: ససధణకర� ఉదబగరర�ర

93-37/886

6595 SAA0346940
పపరర: అలమరడడ శవ లకడమ�
తసడడ:డ ఆదద శశష రరవప�
ఇసటట ననస:130-116
వయససస:30
లస: ససస స

93-37/877

6578 SAA1023613
పపరర: కకశశర బబబబ సదదననన

93-37/881

6581 SAA0347039
పపరర: నణగలకడమ తషలశదచవ� అలర స�

93-37/884

6584 SAA0346247
పపరర: మధసససదన అలర స�

93-37/887

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-111
వయససస:43
లస: పప
93-37/889

6587 SAA0346270
పపరర: వరగశ శనగరరపప�

93-37/890

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:130-113
వయససస:72
లస: పప
93-37/892

6590 SAA0346999
పపరర: రమమదచవ వననకకట�

93-37/893

భరస : అరరననరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:130-114
వయససస:42
లస: ససస స
93-37/895

తసడడ:డ వర వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-114
వయససస:34
లస: పప
93-38/1208

6575 SAA0531319
పపరర: కసస
స రర సరదదననన

భరస : మధస ససధనరరవప�
ఇసటట ననస:130-111
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ GUDIKANDULA
ఇసటట ననస:130-114
వయససస:35
లస: ససస స
93-37/894

93-36/307

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ సదదననన
ఇసటట ననస:130-110
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరయమఖ�
ఇసటట ననస:130-111
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససధణకర ఉదబగరరర
ఇసటట ననస:130-114
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప బతషల
ఇసటట ననస:130-115
వయససస:24
లస: ససస స

6577 SAA0531301
పపరర: ససబబబయమమ సరదదననన

6572 SAA1115872
పపరర: వనలరసకక నణగలకడమ

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:130-110
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130-111
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-111
వయససస:46
లస: పప

6594 SAA1368315
పపరర: జజఖత బతషల

93-37/876

తసడడ:డ నరసససహస వనలరసకక
ఇసటట ననస:130-110
వయససస:60
లస: పప

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130-111
వయససస:40
లస: ససస స

6591 LFX2393098
పపరర: మలలర శశరర ఉదబగరర�ర

6574 SAA1023621
పపరర: యమమన సదదననన

93-37/872

భరస : ససబడహమనఖ శరససస స వనలరసకక
ఇసటట ననస:130-110
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:130-110
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనరరయఖ
ఇసటట ననస:130-110
వయససస:47
లస: పప

6588 SAA0346916
పపరర: అనసరరధ ఉదబగరరర

93-37/874

భరస : కకశశర బబబబ సదదననన
ఇసటట ననస:130-110
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖ శరససస స వనలరసకక
ఇసటట ననస:130-110
వయససస:54
లస: ససస స

6585 SAA0342287
పపరర: శకనవరసరరవప అలర స�

6571 SAA0346254
పపరర: శకహరర అలర స�

6569 LFX2377760
పపరర: రవ � అలర స�

తసడడ:డ రసగరరరవప � �
ఇసటట ననస:130-109
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:130-109
వయససస:40
లస: పప

6573 SAA1115864
పపరర: ససబడహమనఖ శరససస స వనలరసకక
వనలరసకక
తసడడ:డ లకడమ నరసససహస వనలరసకక
ఇసటట ననస:130-110
వయససస:61
లస: పప

6582 AP151030438265
పపరర: నలమ అలర స�

93-37/871

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:130-109
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరరయబడడ
ఇసటట ననస:130-109
వయససస:36
లస: పప

6579 SAA0532697
పపరర: రరజ కలమమర నణగబతష
స ల

6568 AP151030438700
పపరర: నణగగశశరమమ అలర స�

6593 SAA0346288
పపరర: శకనవరసరరవప చసతకరయల�

93-37/896

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ�
ఇసటట ననస:130-115
వయససస:41
లస: పప
93-37/897

6596 SAA0093328
పపరర: అనసరరధణ� అలర డడ�

93-37/898

తసడడ:డ ఆదదశశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:130-116
వయససస:31
లస: ససస స
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6597 AP151030441046
పపరర: రరజమణణకఖస అలర డడ�

93-37/899

భరస : ఆదదశశషరరరవప�
ఇసటట ననస:130-116
వయససస:57
లస: ససస స
6600 SAA0566471
పపరర: ససబబబరరవప నరరలశశటట

93-37/902

93-37/1024

93-37/906

93-36/309

93-36/1179

93-36/1058

93-36/313

6610 SAA1042936
పపరర: శకధర రరవప కరకలమమనస

6613 SAA1334028
పపరర: నరరయణమమ ససదస

6616 SAA1232594
పపరర: భనస
ర శక ససదన

6619 SAA0095208
పపరర: ససధణఖ� యమరకసశశటట �

93-33/409

6622 AP151030423278
పపరర: రరమమరరవప చకకస�

93-36/310

6625 SAA0432294
పపరర: వజయ యరకసశశటట
తసడడ:డ వనణబగగపరల
ఇసటట ననస:130-139
వయససస:35
లస: పప

6605 LFX1564384
పపరర: వనసకరయమమ� సరగర�

93-37/905

6608 LFX2378131
పపరర: వనసకటబడవప జవరశజ�

93-37/908

6611 AP151030435080
పపరర: వనసకటటశశరరర చకకస

93-36/311

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:130-129
వయససస:62
లస: పప
93-36/1180

6614 SAA1334036
పపరర: జజగర రసగయఖ ససదస

93-36/1181

తసడడ:డ ఆసజననయబలల ససదస
ఇసటట ననస:130/129
వయససస:24
లస: పప
93-36/1059

6617 SAA0095406
పపరర: మధవ గగవసదస

93-36/312

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130-131
వయససస:48
లస: ససస స
93-36/314

6620 SAA1060599
పపరర: మహహశవరర నణరరశశటట

93-36/315

భరస : ఉమమ మహహష నణరరశశటట
ఇసటట ననస:130-137
వయససస:24
లస: ససస స
93-33/410

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-138
వయససస:47
లస: పప
93-36/316

93-37/1023

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:130-118
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససరగష�
ఇసటట ననస:130-134
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప చకకస
ఇసటట ననస:130-138
వయససస:42
లస: ససస స
6624 SAA1160738
పపరర: గరతమ సరయ పసడయమసక
బబదదననన
తసడడ:డ ససబడహమణఖస బబదదననన
ఇసటట ననస:130-138
వయససస:20
లస: ససస స

93-37/907

తసడడ:డ శకనవరస ససదన
ఇసటట ననస:130-130
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:130-131
వయససస:46
లస: పప
6621 LFX1562529
పపరర: శవ కలమమరర చకకస

6607 LFX1561687
పపరర: రమమదచవ� జవరశదద�

6602 SAA1466309
పపరర: హరర బబబబ అలర డడ

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:130-117
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల ససదస
ఇసటట ననస:130/129
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస ససదన
ఇసటట ననస:130-130
వయససస:19
లస: పప
6618 AP151030435082
పపరర: కకటటశశరరరవప పపల�

93-37/904

తసడడ:డ జనణరర న రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:130-127
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప ససదస
ఇసటట ననస:130/129
వయససస:49
లస: పప
6615 SAA1232180
పపరర: హరరశ కలమమర ససదన

6604 SAA0619262
పపరర: సరగర దచవకర

93-37/901

తసడడ:డ ఆదదశశష రరవప అలర డడ
ఇసటట ననస:130-116
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప� �
ఇసటట ననస:130-118
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకధర రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:130-127
వయససస:45
లస: ససస స
6612 SAA1334010
పపరర: ఆసజననయబలల ససదస

93-37/903

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:130-117
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనయఖ� �
ఇసటట ననస:130-117
వయససస:70
లస: పప
6609 SAA1042928
పపరర: మమధసరర కరకలమమనస

6601 SAA0344101
పపరర: ఆదదశశషరరరవప అలర డడ�

6599 SAA0343921
పపరర: పరసడడ నరరలశశటట �

తసడడ:డ మసరసనణడవప�
ఇసటట ననస:130-116
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదయఖ�
ఇసటట ననస:130-116
వయససస:62
లస: పప

భరస : హరర బబబబ అలర డడ
ఇసటట ననస:130-116
వయససస:21
లస: ససస స
6606 LFX2377398
పపరర: ససబబబరరవప � సరగర�

93-37/900

తసడడ:డ ఆదదశశషరరరవప�
ఇసటట ననస:130-116
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనణడవప
ఇసటట ననస:130-116
వయససస:44
లస: పప
6603 SAA1466051
పపరర: శకవరణణ అలర డడ

6598 SAA0425264
పపరర: హరరబబబబ� అలర డడ�

6623 SAA0532366
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససదస

93-34/957

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:130-138
వయససస:54
లస: పప
93-33/411

6626 SAA1060771
పపరర: నణగ మ లలర శశరర పససపపలలటట

93-36/317

భరస : ససరగష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:130-141
వయససస:23
లస: ససస స
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93-36/318

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:130-141
వయససస:28
లస: పప
6630 SAA0638056
పపరర: మబపరప రమమదచవ

93-36/320

93-36/1060

93-40/854

93-36/322

93-36/323

93-39/520

93-39/521

తసడడ:డ వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:130-177
వయససస:45
లస: పప

6640 LFX1567320
పపరర: లకడమ లసకర

6643 SAA1235225
పపరర: వనసకటటశశరమమ అలర డడ

6646 SAA1446756
పపరర: వనణబగగపరల చటబటల

6649 AP151030441057
పపరర: పదణమవత రరవపరర�

93-39/524

6652 SAA1334317
పపరర: వనసకటటశశరరర చటబటల

93-43/268

6655 AP151030441384
పపరర: జజనకక కకపపరరజ�
భరస : రరమకకషర�
ఇసటట ననస:130-177
వయససస:57
లస: ససస స

6635 AP151030441245
పపరర: కకటటశశరమమ రరవపరర�

93-39/518

6638 LFX2396596
పపరర: పరరశత� పసదబ దసటట�

93-38/133

6641 LFX1567346
పపరర: ఉదయకలమమరర పడయమగ

93-43/269

భరస : సతఖనణరరయణ పడయమగ
ఇసటట ననస:130-156
వయససస:59
లస: ససస స
93-36/1061

6644 AP151030441211
పపరర: జయమమ అలర డడ�

93-39/519

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-160
వయససస:50
లస: ససస స
93-32/715

6647 SAA1238575
పపరర: జజహనవ గబసటటపలర

93-37/956

తసడడ:డ బల సరశమ గబసటటపలర
ఇసటట ననస:130-162
వయససస:20
లస: ససస స
93-39/522

6650 AP151030441051
పపరర: ససతమమ జలలర పలర �

93-39/523

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130-162
వయససస:52
లస: ససస స
93-36/1182

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చటబటల
ఇసటట ననస:130-169
వయససస:42
లస: పప
93-36/326

93-32/672

భరస : వనసకటపతరరవప� �
ఇసటట ననస:130-154
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనణబబబబబ�
ఇసటట ననస:130-162
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130-168
వయససస:60
లస: ససస స
6654 SAA0376343
పపరర: శవ కలమమర� మమడడ శశటట �

93-38/132

తసడడ:డ రమమసజననయబలల చటబటల
ఇసటట ననస:130-162
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనణబబబబబ�
ఇసటట ననస:130-162
వయససస:40
లస: ససస స
6651 AP151030441170
పపరర: శవపరరశత చటబటల�

6637 SAA0379867
పపరర: అనసతలకడమ� పసదబ దననడడ�

6632 SAA1291426
పపరర: అజయ కలమమర కకపరరజ

భరస : వనణబబబబబ�
ఇసటట ననస:130-153
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నగరరరజ
ఇసటట ననస:130-160
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130-160
వయససస:64
లస: ససస స
6648 AP151030441488
పపరర: ధనలకడమ రరవపరర�

93-39/517

భరస : గగపరలకకషర లసక
ఇసటట ననస:130-156
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబబ వనమమల
ఇసటట ననస:130-157
వయససస:22
లస: ససస స
6645 AP151030441246
పపరర: ఎరరకలమమ అలర డడ�

6634 AP151030441178
పపరర: లలమవత పపలబసడర �

93-39/516

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకపరరజ
ఇసటట ననస:130-148
వయససస:21
లస: పప

భరస : పస లరరజ�
ఇసటట ననస:130-154
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ అలడడ
ఇసటట ననస:130-155
వయససస:24
లస: పప
6642 SAA1060623
పపరర: గరతమ వనమమల

93-36/321

భరస : చసదణడరరవప�
ఇసటట ననస:130-150
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:130-153
వయససస:21
లస: ససస స
6639 SAA1060615
పపరర: శవపసరద అలడడ

6631 SAA0637983
పపరర: మబపరప లకడమ నణరరయణ

6629 SAA0944042
పపరర: వనసకటటసశరరర బబచచ

తసడడ:డ బడహమ రగడర డ బబచచ
ఇసటట ననస:130-146
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130-147
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకపరరజ
ఇసటట ననస:130-148
వయససస:19
లస: పప
6636 SAA1283118
పపరర: కకరస ర అలదద

93-36/319

తసడడ:డ భమపతయఖ
ఇసటట ననస:130-143
వయససస:48
లస: పప

భరస : లకడమ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130-147
వయససస:42
లస: ససస స
6633 SAA1268168
పపరర: అవనణష కకపరరజ

6628 SAA0557751
పపరర: శవ నణగగసదడస కసబబల

6653 AP151030441016
పపరర: సరసబకలమఖణస�

93-39/525

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:130-174
వయససస:52
లస: ససస స
93-39/526

6656 LFX2396745
పపరర: పడమల� వనమబల�

93-36/327

భరస : గబరరమమరరస� �
ఇసటట ననస:130-180
వయససస:40
లస: ససస స
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6657 LFX2389526
పపరర: గబరరమమరరస� వనమబల�

93-36/328

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:130-180
వయససస:45
లస: పప
6660 AP151030441060
పపరర: వనసకరయమమ మబతణఖల�

93-39/529

93-36/330

93-36/332

93-36/333

93-36/335

93-34/999

93-36/339

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:130-199
వయససస:31
లస: ససస స

6670 SAA1334069
పపరర: పపరరరమ సస మశశటట

6673 SAA0779183
పపరర: హరరకకషర బబ దసబలకరర

6676 AP151030441159
పపరర: నణగగసదడస దసడడకల

6679 SAA0726671
పపరర: దసరర రరవప బతష
స ల

93-36/1062

6682 SAA1232818
పపరర: అమకత కవఖ బతష
స ల

93-36/1183

6685 SAA0551374
పపరర: ఖమససస బ పఠరన
భరస : ఉమర వలర
ఇసటట ననస:130-199
వయససస:48
లస: ససస స

6665 AP151030441031
పపరర: రమణ కకరరకలల�

93-39/531

6668 SAA0379040
పపరర: లకడమ కరనసరర�

93-39/533

6671 SAA0779167
పపరర: అనసష బబ దసబలకరర

93-36/334

భరస : హరరకకషర
ఇసటట ననస:130-191
వయససస:29
లస: ససస స
93-36/336

6674 SAA0095067
పపరర: మలలశశరర� కకరరకలల

93-36/337

భరస : శక నవరసర రరవప
ఇసటట ననస:130-195
వయససస:51
లస: ససస స
93-39/534

6677 SAA0385971
పపరర: రరధ� బతష
స ల�

93-36/338

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:130-198
వయససస:33
లస: ససస స
93-36/340

6680 SAA0394072
పపరర: శకనస� బతష
స లమ�

93-36/341

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130-198
వయససస:36
లస: పప
93-36/1063

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:130-198
వయససస:20
లస: ససస స
93-36/343

93-36/329

భరస : మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:130-189
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-198
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:130-198
వయససస:43
లస: పప
6684 SAA0095661
పపరర: నణగలకడమ� గబడడమమటర�

93-39/532

భరస : వనసకటటశశరరర దసడడకల
ఇసటట ననస:130-196
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-198
వయససస:55
లస: ససస స
6681 SAA1233956
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

6667 AP151030441029
పపరర: లకడమ వపలర సగబల�

6662 SAA0378505
పపరర: ససరగష కలమమర తణయ

భరస : వజయకమమర�
ఇసటట ననస:130-186
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:130-191
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దసడడకల
ఇసటట ననస:130-196
వయససస:40
లస: పప
6678 SAA0388165
పపరర: వనసకటమమ బతష
స ల

93-36/331

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సస మశశటట
ఇసటట ననస:130-190
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:130-191
వయససస:22
లస: పప
6675 SAA1232396
పపరర: పడభబకర దసడడకల

6664 SAA0394056
పపరర: రరజగశ� కలరకలలమ�

93-39/528

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:130-184
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130-188
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నణగరరరనన ఇలమ
ఇసటట ననస:130-190
వయససస:24
లస: ససస స
6672 SAA1093830
పపరర: సరయ అసబటట

93-39/530

తసడడ:డ వజయకలమమర�
ఇసటట ననస:130-186
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబలయగర బబతసశశటట
ఇసటట ననస:130-187
వయససస:62
లస: ససస స
6669 SAA1033448
పపరర: శక లకడమ ఇలమ

6661 SAA0384545
పపరర: బబలలర మమమయ పస రరమళళ�

6659 AP151030441137
పపరర: శశషమమ మబతణఖల�

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:130-182
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరకవప�
ఇసటట ననస:130-183
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130-184
వయససస:62
లస: పప
6666 SAA1060631
పపరర: లకరర మమరర బబతసశశటట

93-39/527

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:130-180
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:130-182
వయససస:77
లస: ససస స
6663 SAA0378307
పపరర: చసదడశశఖర తణయ�

6658 SAA0379024
పపరర: శవకలమమరర జగటట బబ యన�

6683 SAA1231752
పపరర: సరయ భబరర వ బతష
స ల

93-36/1064

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:130-198
వయససస:19
లస: ససస స
93-36/344

6686 SAA0779365
పపరర: రవ గబడడమమటర

93-36/345

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:130-199
వయససస:34
లస: పప
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93-36/346

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:130-205
వయససస:30
లస: ససస స
6690 SAA0395012
పపరర: శకనవరసరరవప� డచగల�

93-36/349

93-36/352

93-36/355

93-36/360

93-36/363

93-36/366

93-36/369

భరస : రసగ రరవప వడర
ఇసటట ననస:130-218
వయససస:35
లస: ససస స

6700 SAA0925935
పపరర: వనసకట భమలకడమ ఈరర

6703 SAA0386672
పపరర: గగవసదమమ� ఈరర �

6706 SAA0984600
పపరర: పదమ బతష
స ల

6709 SAA0926016
పపరర: పడకరశరరవ బతష
స ల

93-36/372

6712 SAA0941360
పపరర: నరగశ బబబబ వడర పపడడ

93-36/361

6715 SAA1424183
పపరర: దయ సరగర బబబబ మబడడసబ
తసడడ:డ శత రరమ చణరరఖలల మబడడసబ
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:64
లస: పప

6695 SAA0551663
పపరర: రమణ వనమబల

93-36/354

6698 SAA0457689
పపరర: రరమనజ వనమబల

93-36/358

6701 SAA0383240
పపరర: దసరర ఇరర

93-36/362

భరస : శవనణగరరజ
ఇసటట ననస:130-210
వయససస:33
లస: ససస స
93-36/364

6704 SAA0293555
పపరర: శవనణగరరజ� ఇరరర�

93-36/365

తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:130-210
వయససస:35
లస: పప
93-36/367

6707 SAA0925687
పపరర: నణగ రరజ భబతష
స ల

93-36/368

తసడడ:డ ఆసజజననఇలల భబతష
స ల
ఇసటట ననస:130-211
వయససస:25
లస: పప
93-36/370

6710 AP151030435243
పపరర: ఆసజననయబలల బతష
స ల�

93-36/371

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:130-211
వయససస:54
లస: పప
93-36/373

తసడడ:డ రసగ రరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:130-218
వయససస:30
లస: పప
93-43/630

93-36/351

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:130-209
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజజననయబలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:130-211
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:130-218
వయససస:29
లస: పప
6714 SAA1271766
పపరర: ససబబలకడమ వడర పరడడ

93-36/356

భరస : పడకరశ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:130-211
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:130-211
వయససస:31
లస: పప
6711 SAA0887218
పపరర: శవరరస వడర పపడడ

6697 SAA1033513
పపరర: శవ వనమబల

6692 SAA1033547
పపరర: పదణమవత బబ దణటట

భరస : ససతణరరమయఖ
ఇసటట ననస:130-209
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:130-210
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-210
వయససస:57
లస: పప
6708 SAA0532085
పపరర: మలర కరరరననరరవప బతష
స ల

93-36/353

భరస : శకనవరసస ఈరర
ఇసటట ననస:130-210
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ ఈరర
ఇసటట ననస:130-210
వయససస:33
లస: ససస స
6705 AP151030435239
పపరర: వనసకటసరశమ ఇరరర

6694 SAA1033554
పపరర: రరధణ కకషర మమరరస బబ దణటట

93-36/348

భరస : రరధణ కకషర మమరరస బబ దణటట
ఇసటట ననస:130-207
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతణ రరమయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:130-209
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:130-209
వయససస:53
లస: పప
6702 SAA0925943
పపరర: శకనవరసస ఈరర

93-36/350

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బబ దణటట
ఇసటట ననస:130-207
వయససస:66
లస: పప

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:130-209
వయససస:48
లస: ససస స
6699 SAA0557728
పపరర: ససతణరరమయఖ వనమబల

6691 SAA1033539
పపరర: ఉమమ రరణణ బబ దణటట

6689 SAA0394338
పపరర: రరసబబబమ� డచగల�

తసడడ:డ వనసకట రరయడడ�
ఇసటట ననస:130-205
వయససస:34
లస: పప

భరస : జయ రరజ బబ దణటట
ఇసటట ననస:130-207
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధణ కకషర మమరరస బబ దణటట
ఇసటట ననస:130-207
వయససస:33
లస: పప
6696 SAA0551838
పపరర: గరరర తమమశశటట

93-36/347

భరస : వనసకటరరయబడడ�
ఇసటట ననస:130-205
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరయడస�
ఇసటట ననస:130-206
వయససస:43
లస: పప
6693 SAA1033521
పపరర: జయ రరజ బబ దణటట

6688 SAA0387217
పపరర: సరసబబడజఖల� డచగల�

6713 SAA0887226
పపరర: రసగరరరవప వడర పపడడ

93-36/374

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:130-218
వయససస:58
లస: పప
93-43/707

6716 SAA1424928
పపరర: సయద మహబమబ పరష

93-43/708

తసడడ:డ సయద యకలబ అల
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:64
లస: పప
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93-43/709

భరస : దయ సరగర బబబబ మబడడసబ
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:58
లస: ససస స
6720 SAA1424985
పపరర: సయద ఉమమర పరష

93-43/712

93-43/715

93-36/375

93-39/536

93-39/537

93-36/379

93-39/540

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:130-231
వయససస:44
లస: పప

6730 SAA1447341
పపరర: సయద నజమ

6733 SAA0943705
పపరర: లకడమ వనలగపపడడ

6736 SAA0726606
పపరర: శకనవరస రరవప కటరర

6739 SAA0780073
పపరర: జయరరణణ బబ సదలపరటట

93-39/541

6742 SAA0816597
పపరర: పవన వకరస మబళరపపడడ

93-43/717

6745 SAA0780206
పపరర: మలర శశరర రరమననన
భరస : నరగష
ఇసటట ననస:130-232
వయససస:28
లస: ససస స

6725 NDX2739548
పపరర: వనసకటనణరరయణ చలసరన

94-53/854

6728 SAA0566307
పపరర: ససధఖ కకరణ పపల

93-39/535

6731 LFX2389385
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� దణదద�

93-36/377

తసడడ:డ వరరసరశమ� �
ఇసటట ననస:130-229
వయససస:34
లస: పప
93-39/538

6734 SAA0925729
పపరర: చసదన వనమబల

93-36/378

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరవప వనమబల
ఇసటట ననస:130-230
వయససస:26
లస: ససస స
93-36/380

6737 SAA0434662
పపరర: శశ కకరణ పపల

93-39/539

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద పపల
ఇసటట ననస:130-230
వయససస:42
లస: పప
93-36/381

6740 SAA0780099
పపరర: గసగరధర సరయ మననజ
కలమమర కకటర
తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-231
వయససస:26
లస: పప

93-36/382

93-39/542

6743 SAA0549501
పపరర: శవ వనసకట నణరరయణ నలస

93-39/543

తసడడ:డ రరధణకకషర మమరరస
ఇసటట ననస:130-231
వయససస:27
లస: పప
93-39/544

93-43/714

తసడడ:డ రరజగసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:130-228
వయససస:39
లస: పప

భరస : సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-231
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:130-231
వయససస:25
లస: పప
6744 SAA0444877
పపరర: రరమణయఖ మరరక

93-36/376

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-230
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వకటర పరల
ఇసటట ననస:130-230
వయససస:64
లస: పప
6741 SAA0985707
పపరర: భవరన శసకర కనననబబ యన

6727 SAA0726655
పపరర: యయసస దణసస పససపపలలటట

6722 SAA1426857
పపరర: సయద రగశవన పరష

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మమరరస చలసరన
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనస వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:130-229
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130-230
వయససస:37
లస: ససస స
6738 SAA0566356
పపరర: శరసత కకరణ పపల

93-43/716

భరస : సయద మహబమబ పరష
ఇసటట ననస:130-228, f no 402
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:130-229
వయససస:28
లస: ససస స
6735 SAA0726614
పపరర: నణగ లకడమ కటరర

6724 NDX0716944
పపరర: ససధదర బబబబ కనపరరరర

93-43/711

తసడడ:డ సయద మహబమబ పరష
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:130-228
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:130-228
వయససస:64
లస: పప
6732 SAA0943663
పపరర: అసబకర వనలగపపడడ

93-43/713

తసడడ:డ ససరగశ బబబబ
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:29
లస: పప

భరస : యయససదణస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:130-228
వయససస:35
లస: ససస స
6729 SAA0549345
పపరర: పడకరశ రరవప ఇమమడబతష
స న

6721 SAA1423052
పపరర: లకడమసరరరకర మబడడసబ

6719 SAA1424969
పపరర: సయద రరజశన పరష

తసడడ:డ సయద మహబమబ పరష
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దయ సరగర బబబబ మబడడసబ
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దయమసరగర బబబబ మబడడసబ
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:29
లస: పప
6726 SAA0726648
పపరర: మలలర శశరర పససపపలలటట

93-43/710

భసధసవప: ససనత
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద మహబమబ పరష
ఇసటట ననస:130-225
వయససస:32
లస: పప
6723 SAA1423177
పపరర: శక రరస మబడడసబ

6718 NDX0376202
పపరర: ససరగశ బబబబ కనపరరరర

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:130-231
వయససస:43
లస: పప
93-36/383

6746 SAA0780107
పపరర: రమఖ శక కకటర

93-36/384

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-232
వయససస:28
లస: ససస స
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93-36/385

భరస : తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:130-232
వయససస:30
లస: ససస స
6750 AP151030444088
పపరర: ససబబబరరవప పపల�

93-39/546

93-39/549

93-36/388

6754 SAA0093377
పపరర: భవరన� కనణన�

6757 SAA0780081
పపరర: ఆసజననయబలల చదలవరడ

93-36/390

6760 SAA0388298
పపరర: శవ� పపల�

తసడడ:డ శవపడసరద శవపడసరద
ఇసటట ననస:130-241
వయససస:34
లస: పప

6763 SAA0253633
పపరర: వలర ఒరరగసటట

భరస : సతష శరమ కకనసరర
ఇసటట ననస:130-252
వయససస:39
లస: ససస స

6769 SAA0959264
పపరర: శకనవరస రరవప సససగస

భరస : లకడమ కరసత అమరగశశర రరవప వనలవరరస ప
ఇసటట ననస:130-252
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ సససగస
ఇసటట ననస:130-252
వయససస:52
లస: పప

6771 SAA1041235
పపరర: రమణ అలర క

6772 SAA0377036
పపరర: శవ గసగరధర రరవ� పపడడసటట�

93-43/280

తసడడ:డ గణపత రరవప అలర క
ఇసటట ననస:130-253
వయససస:33
లస: పప
6774 SAA1088343
పపరర: అనసపమ పసనతపప

93-36/389

93-39/552

6775 SAA1088350
పపరర: కకకకల దచవ పసనతపప

6755 SAA0551515
పపరర: భబగఖలకడమ లలళళ

93-36/387

6758 SAA0515288
పపరర: నణసర వల షపక

93-39/551

6761 LFX1567445
పపరర: అననపపరర మమ రరజ

93-43/270

భరస : ససజవరరవప రరజ
ఇసటట ననస:130-241
వయససస:73
లస: ససస స
93-43/272

6764 SAA0959116
పపరర: శకతరసగరన భమవరపప

93-43/273

భరస : సరయరరస భమవరపప
ఇసటట ననస:130-252
వయససస:29
లస: ససస స
93-43/275

6767 SAA0959272
పపరర: శకలసతల సససగస

93-43/276

భరస : శకనవరస రరవప సససగస
ఇసటట ననస:130-252
వయససస:45
లస: ససస స
93-43/278

93-43/279
6770 SAA0959124
పపరర: లకడమ కరసత అమరగశశర రరవప
వనలవరరస పరటట
తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ వనలవరరస పరటట
ఇసటట ననస:130-252
వయససస:59
లస: పప

93-36/391

6773 SAA1291749
పపరర: అపపరరవప

తసడడ:డ పరరర సరరదద�
ఇసటట ననస:130-254
వయససస:31
లస: పప
93-41/107

93-39/548

తసడడ:డ మధణర
ఇసటట ననస:130-234
వయససస:33
లస: పప

భరస : గసగరధర రరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:130-252
వయససస:40
లస: ససస స
93-43/277

6752 AP151030444533
పపరర: శకనవరసరరవప పపల�

భరస : తణతణరరవప
ఇసటట ననస:130-234
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వశశనణధస ఒరరగసటట
ఇసటట ననస:130-242
వయససస:55
లస: ససస స

93-43/274 6766 SAA0959108
6765 SAA0959090
పపరర: కగ వ ఎన ఎల శశశలజ కకనసరర
పపరర: రగవత కకనసరర

6768 SAA0959256
పపరర: దణకకయణణ వనలవరరస పరటట

93-36/386

భరస : రరమ రరవప�
ఇసటట ననస:130-235
వయససస:39
లస: ససస స
93-43/271

93-39/545

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:130-232
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నణగగసదడస
ఇసటట ననస:130-234
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ తణతణరరవప
ఇసటట ననస:130-235
వయససస:31
లస: పప
6762 LFX1567668
పపరర: నణగససరఖపడకరష అదబసకక

93-39/547

భరస : రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:130-234
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:130-234
వయససస:28
లస: పప
6759 SAA0557553
పపరర: తరరమల రరవప లలళళ

6751 SAA0887341
పపరర: నణరరయణ మడడ

6749 SAA0817090
పపరర: రగజజ తచరరటట

భరస : కకరణ తచరరటట
ఇసటట ననస:130-232
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ మడడ
ఇసటట ననస:130-232
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వరమలర యఖ�
ఇసటట ననస:130-232
వయససస:57
లస: పప
6756 SAA0557785
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చదలవరడ

93-36/1184

భరస : ఆసజననయబలల చదలవరడ
ఇసటట ననస:130-232
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:130-232
వయససస:44
లస: పప
6753 AP151030444126
పపరర: వశశరరపరచణరర రరగర�

6748 SAA1465772
పపరర: నణగమణణ చదలవరడ

93-40/856

తసడడ:డ వనసకట శవమమహనరరవప
ఇసటట ననస:130-255 APPARAO COMPLEX
వయససస:44
లస: పప
93-41/108

6776 SAA1088368
పపరర: నణగ ససరగష కలమమర పసనతపప

93-41/109

భరస : నణగ ససరగశకమమర పసనతపప
భరస : రతణనపపరర చణరర పసనతపప
తసడడ:డ రతణనపపరర చణరర పసనతపప
ఇసటట ననస:130-255 KOKILA DEVI INTER N ఇసటట ననస:130-255 KOKILA DEVI INTER N ఇసటట ననస:130-255 KOKILA DEVI INTER N
వయససస:40
లస: ససస స
వయససస:71
లస: ససస స
వయససస:49
లస: పప
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6777 SAA1348929
పపరర: బసవలసగయఖ వనమమరర

93-49/669

6778 SAA1348838
పపరర: వనసకట లకడమ వనమమరర

తసడడ:డ లలట చనన ససబబరరయబడడ వనమమరర
ఇసటట ననస:130-257
వయససస:69
లస: పప

భరస : బసవలసగయఖ వనమమరర
ఇసటట ననస:130-257
వయససస:59
లస: ససస స

6780 SAA0557793
పపరర: అబబబల సతణసర షపక

6781 SAA0679811
పపరర: మమరరససనణగలకడమ

93-36/392

తసడడ:డ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:130-299
వయససస:61
లస: పప
6783 SAA0681932
పపరర: బబ సతససజజత

93-43/284

93-43/286

6787 SAA0131391
పపరర: మలలర శశరర గగలమర

93-36/395

6790 SAA0941352
పపరర: అసజల బబ సత
భరస : వనసకట శకనవరస రరవప బబ సత
ఇసటట ననస:130-318
వయససస:36
లస: ససస స

93-36/398
6792 SAA0941337
పపరర: తరరపత వనసకటటశశర రరవప
దణమనబబ యన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప దణమనబబ యన
ఇసటట ననస:130-318
వయససస:26
లస: పప

6793 SAA0941345
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప బబ సత
తసడడ:డ వరయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:130-318
వయససస:39
లస: పప

6795 SAA1289412
పపరర: వరణణ బబ సత

6796 SAA0516468
పపరర: వరరరఘవమమ దరరర

93-40/878

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప బబ సత
ఇసటట ననస:130-318
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:130-319
వయససస:62
లస: పప
6801 SAA0551317
పపరర: హహమలత సమబదడల

భరస : పపరరషస తస స పశలడ
ఇసటట ననస:130-320
వయససస:36
లస: ససస స

6799 AP151030441217
పపరర: నణగమమ దరరశ

93-36/405

6802 LFX1564517
పపరర: బబలకకటయఖ� గడర స�

93-43/287

6805 SAA1013382
పపరర: భబరత అరవపలర

93-43/283

6785 SAA0637942
పపరర: దసరరర అయల

93-36/393

6788 SAA0637538
పపరర: సస రగబబ యనణ పదణమవత

93-36/394

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:130-317
వయససస:50
లస: ససస స
93-36/396

6791 SAA0516492
పపరర: నణగగసదడస బబ సతణ

93-36/397

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:130-318
వయససస:53
లస: ససస స
93-36/399

6794 SAA0531830
పపరర: వరయఖ బబ సత

93-36/400

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:130-318
వయససస:60
లస: పప
93-36/401

6797 LFX1565209
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప� దరరర�

93-36/402

తసడడ:డ వనసకటరరవప� �
ఇసటట ననస:130-319
వయససస:33
లస: పప
93-39/553

6800 LFX1564525
పపరర: మలలర శశరర� గడర స�

93-36/404

భరస : బబలకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:130-320
వయససస:43
లస: ససస స
93-36/406

తసడడ:డ అసకమమ� �
ఇసటట ననస:130-320
వయససస:49
లస: పప
93-39/555

6782 SAA0681882
పపరర: నణగరరజ మమరరసస

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:130--307
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప దరరశ
ఇసటట ననస:130-319
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకమనణనరరయణ
ఇసటట ననస:130-320
వయససస:48
లస: ససస స
6804 SAA0871757
పపరర: ఉష కకరణ పస

93-43/285

భరస : రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-319
వయససస:29
లస: ససస స
93-36/403

93-43/281

తసడడ:డ ఓబయఖ మరసస
ఇసటట ననస:130-299
వయససస:28
లస: పప

భరస : మధస గగళర
ఇసటట ననస:130-312
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:130-317
వయససస:54
లస: పప

6798 SAA0532119
పపరర: వనసకటబడవప దరరర

93-43/282

తసడడ:డ హనసమసతష రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:130-301
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అబడహహమబ పరశరఖమ
ఇసటట ననస:130-309
వయససస:57
లస: పప
6789 SAA0637512
పపరర: సస రగబబ యనణ మసరసన రరవప

6784 SAA0471292
పపరర: శసకర బబబబ కకసడవటట

6779 AP151030447428
పపరర: వనసకటసరయ కరజ

తసడడ:డ హరనణథ బబబబ కరజజ
ఇసటట ననస:130-262
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఒబయఖ మరసస
ఇసటట ననస:130-299
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చనన బబ సత
ఇసటట ననస:130-300
వయససస:33
లస: ససస స
6786 SAA0471300
పపరర: లమజర పరశరఖమ

93-49/670

6803 SAA0944455
పపరర: మటబటరరణణ కకలకలకరర

93-39/554

భరస : శశషగరరర కకలకలకరర
ఇసటట ననస:130-320
వయససస:27
లస: ససస స
93-39/556

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:130-322
వయససస:35
లస: ససస స

6806 SAA1013390
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
అరవపలర
తసడడ:డ రరధ కకషర మమరరస అరవపలర
ఇసటట ననస:130-322
వయససస:42
లస: పప

93-39/557
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93-31/736

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:130-323
వయససస:33
లస: పప
6810 SAA0919912
పపరర: ఝమనసరరణణ నలర బబ యన

93-31/737

93-31/740

93-39/558

తసడడ:డ నణగర రగడడర
ఇసటట ననస:130-326
వయససస:68
లస: పప
6819 LFX1565183
పపరర: నణగరరజ� జసకల�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:130-327
వయససస:34
లస: పప
6822 AP151030441208
పపరర: వనసకటరమణ జసకల

93-39/559

93-39/562

93-36/416

భరస : రమన
ఇసటట ననస:130-333
వయససస:31
లస: ససస స

93-36/411

6826 SAA1113919
పపరర: కకటటశశరమమ గడర స

6829 SAA0806390
పపరర: దచవ పసడయమ గసగరధరర

93-38/136

6832 AP151030441038
పపరర: శవమమ పగడణల

93-36/414

6835 SAA0434548
పపరర: శక ససతణరరవమమ దణదద
భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130-333
వయససస:34
లస: ససస స

93-36/410

6818 LFX1565191
పపరర: పదమ� జసకల�

93-36/412

6821 LFX2389328
పపరర: నణగమలలర శశరరరవప� జసకల�

93-36/415

తసడడ:డ నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:130-327
వయససస:42
లస: పప
93-39/560

6824 SAA0948101
పపరర: దదపసస పసడయమసక గబలవసదల

93-39/561

తసడడ:డ ససరగష గబలవసదల
ఇసటట ననస:130-328
వయససస:28
లస: ససస స
93-43/288

6827 SAA1380559
పపరర: ససతతష కలమమర గడర స

93-43/718

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడర స
ఇసటట ననస:130-329
వయససస:19
లస: పప
93-38/134

6830 SAA0434365
పపరర: భమలకడమ గసగదణరర

93-38/135

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130-330
వయససస:23
లస: ససస స
93-39/563

భరస : శవయఖ పగడణల
ఇసటట ననస:130-330
వయససస:47
లస: ససస స
93-36/417

6815 SAA0557694
పపరర: శవయఖ ననననబబ యన

భరస : నణగమలలర శశరరరవప� �
ఇసటట ననస:130-327
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:130-330
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:130-330
వయససస:23
లస: ససస స
6834 SAA0638320
పపరర: yaama మహలకడమ

6817 SAA0386086
పపరర: నణగమలలర శశరర� జసకల�

6823 SAA0948002
పపరర: రరజశశ రరవప రరవప జజరరగగ

93-31/739

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:130-325
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఆసజననయబలల గడర స
ఇసటట ననస:130-329
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:130-330
వయససస:52
లస: పప
6831 SAA0434373
పపరర: పపలర మమ జసకలమ

93-36/409

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర జజరరగగ
ఇసటట ననస:130-327
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:130-328
వయససస:49
లస: పప
6828 AP151030435246
పపరర: శవయఖ పగడణల�

6814 LFX1565118
పపరర: హనసమమయమమ�
ననననబబ యన�
భరస : ఆదదనణరరయణ� �
ఇసటట ననస:130-324
వయససస:35
లస: ససస స

6820 AP151030435733
పపరర: ఆదదనణరరయణ ననననబబ యన

93-36/408

భరస : సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-324
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:130-327
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర జసకల
ఇసటట ననస:130-327
వయససస:52
లస: ససస స
6825 SAA1025890
పపరర: కమల సరహహబ సయఖద

93-31/738 6812 SAA0552760
6811 SAA0552810
పపరర: శకలకడమ తరరపతమమ నలర బబ యన
పపరర: ఆదదలకడమ నలర బబ యన

భరస : నణగరరజ�
ఇసటట ననస:130-327
వయససస:31
లస: ససస స
93-36/413

6809 SAA0434001
పపరర: సరసబయఖ ననననబబ యన

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:130-323
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:130-324
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130-324
వయససస:33
లస: పప
6816 SAA0826422
పపరర: వనసకటటశశర రగడడర సససగస

93-36/407

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:130-323
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గసగరధర నలర బబ యన
ఇసటట ననస:130-324
వయససస:24
లస: ససస స
6813 SAA0558544
పపరర: శకనవరసస నలర బబ యన

6808 LFX1565126
పపరర: ధనలకడమ� ననననబబ యన�

6833 SAA0844739
పపరర: సరసబ రగడడ అదసరర

93-39/564

తసడడ:డ చదనణన రగడర డ అదసరర
ఇసటట ననస:130-332
వయససస:72
లస: పప
93-36/418

6836 SAA0678318
పపరర: యమమ రమణ

93-36/419

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:130-333L
వయససస:36
లస: పప
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పపరర: వనసకట రమణ దణదద
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93-36/420

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130-334
వయససస:36
లస: ససస స
6840 SAA0941329
పపరర: శశశలజ దణదద

93-36/423

6841 SAA0551846
పపరర: వనసకటరమణ చసదస

93-36/426

6844 AP151030441664
పపరర: ససతడమమ దణదద

భరస : వరరరఘవపలల� దణదద
ఇసటట ననస:130-336
వయససస:46
లస: ససస స

6847 LFX1563758
పపరర: కకటటశశరరరవప� దణదద�

తసడడ:డ రరజ యమజ
ఇసటట ననస:130-338
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-353
వయససస:57
లస: పప
6855 SAA1009514
పపరర: జయదదప రగడడర అనననస

93-39/570

93-39/573

భరస : ససబడహమణఖస కకనల
ఇసటట ననస:130-357
వయససస:35
లస: ససస స

6856 SAA0570986
పపరర: రరమ కకషర రగడడర కకలర

6859 SAA0419960
పపరర: రతణనకలమమరర� కకరకపరటట�

93-39/576

6862 SAA1470608
పపరర: దదపపస యననస

93-33/412

6865 SAA0814633
పపరర: అననపపరర మమ పససపపలలటట
భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:130-357
వయససస:62
లస: ససస స

6845 SAA0569970
పపరర: సరసబశవరరవప దణదద

93-36/427

6848 SAA1268267
పపరర: రరజ యమజ

93-30/839

6851 SAA1233360
పపరర: నరమల యమజ

93-34/1000

భరస : రరజ యమజ
ఇసటట ననస:130-338
వయససస:59
లస: ససస స
93-39/568

6854 SAA0457747
పపరర: సరగజన మమనసకకసడ

93-39/569

భరస : గగవసద రగడడర మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:130-354
వయససస:74
లస: ససస స
93-39/571

6857 SAA0444984
పపరర: వజయ కలమమర పలలర

93-39/572

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:130-355
వయససస:30
లస: పప
93-39/574

6860 SAA0571273
పపరర: రవ కలమమర శకసగరరపరటట

93-39/575

తసడడ:డ కకపర రరవప
ఇసటట ననస:130-356
వయససస:45
లస: పప
93-50/999

తసడడ:డ పరపస రగడడర యననస
ఇసటట ననస:130-356
వయససస:19
లస: ససస స
93-39/578

93-36/425

తసడడ:డ అసజయఖ యమజ
ఇసటట ననస:130-338
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససతణ రరమమసజననయ శరరమ�
ఇసటట ననస:130-356
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రతణనరగడడర
ఇసటట ననస:130-356
వయససస:60
లస: పప
6864 SAA0975047
పపరర: లకడమ పడసనన కకనల

93-36/428

తసడడ:డ రరమ కకటట రగడర డ కకలర
ఇసటట ననస:130-354
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన�
ఇసటట ననస:130-355
వయససస:50
లస: పప
6861 SAA0444992
పపరర: శవరరమరగడడర ఆరరమళర

6853 SAA0457754
పపరర: వజయ లకడమ కకలర

6842 SAA0376905
పపరర: యలమసద రరవప� దణదద�

తసడడ:డ వరరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:130-336
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమ కకటట రగడర డ కకలర
ఇసటట ననస:130-354
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : ససనత అనననస
ఇసటట ననస:130-354
వయససస:27
లస: పప
6858 SAA0406090
పపరర: హమద� షపక�

93-39/565

భరస : యమమమజ రరజ
ఇసటట ననస:130-338
వయససస:60
లస: ససస స
93-39/567

93-36/422

తసడడ:డ చనన వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:130-335
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యలమసదయఖ� �
ఇసటట ననస:130-337
వయససస:43
లస: పప

93-30/840 6850 SAA1148360
6849 SAA1268739
పపరర: గసగరదర వజయ శసకర యమజ
పపరర: నరమల యమసనణమజ

6852 SAA0826307
పపరర: శవ రరమయఖ కకడసరర

93-36/424

భరస : వరసరశమ దణదద
ఇసటట ననస:130-335
వయససస:45
లస: ససస స
93-39/566

6839 SAA0532127
పపరర: శకనవరసరరవప దణదద

తసడడ:డ పసదబ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:130-334
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130-335
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసదయఖ�
ఇసటట ననస:130-335
వయససస:57
లస: పప
6846 AP151030441338
పపరర: కరమమశశరర దణదద

93-36/421

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:130-334
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : యలమసద రరవప దణదద
ఇసటట ననస:130-335
వయససస:27
లస: ససస స
6843 AP151030435245
పపరర: వరరసరశమ దణదద�

6838 SAA0094573
పపరర: సరమమమ జఖస దణదద

6863 SAA1005975
పపరర: మమనస పపల

93-39/577

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపల
ఇసటట ననస:130-357
వయససస:24
లస: ససస స
93-39/579

6866 SAA0378968
పపరర: వనసకరయమమ అలర డడ� అలర డడ

93-39/580

భరస : ఆసజననయబలల అలర డడ
ఇసటట ననస:130-357
వయససస:72
లస: ససస స
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పపరర: మమససకల కరటటట పలర
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93-39/581

తసడడ:డ శరమమఖల
ఇసటట ననస:130-358
వయససస:31
లస: పప

93-39/582

భరస : దసరర రరవప
ఇసటట ననస:130-362
వయససస:30
లస: ససస స

6870 SAA0857492
పపరర: రరసబబబబ కకనసబన

93-39/584

తసడడ:డ సససదర రరవప కకనసబన
ఇసటట ననస:130-364
వయససస:47
లస: పప

6871 SAA1005967
పపరర: కఠలఇసగమ మబటట
స

93-39/587

తసడడ:డ రరమ రరవప చలర గబసడర
ఇసటట ననస:130-367
వయససస:36
లస: పప
6876 SAA0945859
పపరర: సస మసపసకర పడసరద గమడసరర

93-39/585

93-39/590

93-39/588

93-39/593

6880 SAA0845711
పపరర: వనసకట రతనమమ అదసరర

93-39/591

భరస : రరఘవయఖ బసడణరర
ఇసటట ననస:130-415
వయససస:58
లస: ససస స

6883 SAA0947830
పపరర: ససపపలల గగరర

93-39/594

93-39/599

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:130-419
వయససస:27
లస: ససస స
6888 SAA1024066
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

6886 SAA1019869
పపరర: ఇశకతషననసర షపక

93-39/597

తసడడ:డ చనన దరరయమ షపక
ఇసటట ననస:130-419
వయససస:49
లస: పప

6889 SAA0857484
పపరర: రరమ కకషర కసదసల

93-39/600

93-39/605

తసడడ:డ కరకలమమనస జజన
ఇసటట ననస:130-421
వయససస:37
లస: పప

6892 SAA1025924
పపరర: శక నతఖ సససగసశశటట

93-39/603

తసడడ:డ వనసకట చదననకగశవ రరవప నకక
ఇసటట ననస:130-423
వయససస:28
లస: పప

6895 SAA0944927
పపరర: కకటటశశరరరవప శకపత

93-39/592

6881 SAA1028357
పపరర: వజయ కలమమరర నననక

93-39/595

6884 SAA0993916
పపరర: ఇమమనల చసతల

93-39/598

6887 SAA1019851
పపరర: అబమబకర ససదబ దక షపక

93-39/601

6890 SAA0945180
పపరర: కరకలమమనస ధనలకడమ

93-39/604

భరస : కరకలమమనస జజన దణనయయలల
ఇసటట ననస:130-421
వయససస:31
లస: ససస స
93-39/606

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:130-422
వయససస:23
లస: ససస స
93-39/608

6878 SAA0975039
పపరర: వనసకట భబవయఖ దదవ

తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:130-419
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:130-420
వయససస:36
లస: పప

6891 SAA0945149
పపరర: కరకలమమనస జజన దణనయయలల

93-39/589

తసడడ:డ గరబడయయల చసతల
ఇసటట ననస:130-418
వయససస:53
లస: పప

భరస : శరరఫ సస మహమమద
ఇసటట ననస:130-419
వయససస:29
లస: ససస స
93-39/602

6875 SAA1005876
పపరర: షపక కలలలససమబనసర బబగమ

భరస : శకనవరస రరవప నననక
ఇసటట ననస:130-414
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బకమయఖ గగరర
ఇసటట ననస:130-415
వయససస:25
లస: పప

6885 SAA1019885
పపరర: నగరనణ ఫరజల షపక

93-39/586

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప దదవ
ఇసటట ననస:130-372
వయససస:48
లస: పప

భరస : సరసబ రగడడర అదసరర
ఇసటట ననస:130-413
వయససస:67
లస: ససస స
93-39/596

6872 SAA0857500
పపరర: రరమ కకషర కలరరక

భరస : ఖమససస
ఇసటట ననస:130-368
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫస
ఇసటట ననస:130-371
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వపరకరణస
ఇసటట ననస:130-373
వయససస:26
లస: పప
6882 SAA0857518
పపరర: శవపరరశతబ బసడణరర

6877 SAA0445007
పపరర: రవ కకరణ తలతతటట

93-39/583

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:130-366
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జయమణణ మమలపరటట
ఇసటట ననస:130-367
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషర మమరరస గమడసరర
ఇసటట ననస:130-370
వయససస:39
లస: పప
6879 SAA0947970
పపరర: రరమ కకషర శరమ వపరకరణస

6874 SAA1005926
పపరర: జజన వనసససర మమలపరటట

6869 SAA0945834
పపరర: మమనక గమడసరర

తసడడ:డ సస మశశఖర పడసరద గమడసరర
ఇసటట ననస:130-363
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కతలసగ
ఇసటట ననస:130-365
వయససస:53
లస: పప

6873 SAA0948267
పపరర: శకనవరసరరవప చలర గబసడర

6894 SAA0328351
పపరర: వనసకట కకశశర నకక

6868 SAA0851007
పపరర: దసరర భవరన మమమలవరపప

6893 SAA1013325
పపరర: ససతణరరవమమ మబకలక

93-39/607

భరస : ససబబబ రగడర డ మబకలక
ఇసటట ననస:130-422
వయససస:65
లస: ససస స
93-39/609

తసడడ:డ మసరసన శకపత
ఇసటట ననస:130-423
వయససస:67
లస: పప
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6896 SAA1031905
పపరర: తషమమపపడడ మహహశశర రగడర డ

93-39/610

తసడడ:డ కకటట రగడడర
ఇసటట ననస:130-424
వయససస:28
లస: పప
6899 SAA0948150
పపరర: సతష కటబట

93-39/613

93-39/616

93-39/619

93-37/910

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:130-470
వయససస:30
లస: పప
6911 SAA0963422
పపరర: వనసకట సతష శరమ కకనసరర

93-39/621

93-39/624

93-39/627

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:130-519
వయససస:37
లస: ససస స

93-39/620

6909 SAA0344390
పపరర: పడకరశ� గసటటపలర �

93-37/911

6915 SAA0947871
పపరర: పడశసత పమడడ

6918 SAA0844473
పపరర: రగహహత గగరరరన కకనసబన

93-39/630

6921 SAA0879041
పపరర: రజన కసచరర గబసట

6924 SAA0328278
పపరర: రవతచజ� పస లలరర�
తసడడ:డ హరరనణథ రరవప�
ఇసటట ననస:130-1772
వయససస:40
లస: పప

6904 SAA1019844
పపరర: రమమశ బబబబ మమళచచరరవప

93-39/618

6907 LFX1564723
పపరర: పదణమవత� గబసటటపలర �

93-37/909

6910 SAA0344408
పపరర: కకటటశశర రరవ� గటటట పలర �

93-37/912

తసడడ:డ ససరఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:130-470
వయససస:48
లస: పప
93-39/622

6913 SAA0857435
పపరర: జయ లకడమ దథనస రరజ

93-39/623

భరస : ససధదర కలమమర దథనస రరజ
ఇసటట ననస:130-502
వయససస:38
లస: ససస స
93-39/625

6916 SAA0947210
పపరర: జజనసన ఎస

93-39/626

తసడడ:డ ఏలయమ ఎస
ఇసటట ననస:130-503
వయససస:36
లస: పప
93-39/628

6919 SAA0947111
పపరర: వరలకడమ నసదస

93-39/629

భరస : వనణబగగపరల రరవప నసదస
ఇసటట ననస:130-510
వయససస:44
లస: ససస స
93-39/631

భరస : రరధ కకషర మమరరస కసచరర గబసట
ఇసటట ననస:130-512
వయససస:49
లస: ససస స
93-39/633

93-39/615

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:130-470
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ గగరరరన కకనసబన
ఇసటట ననస:130-508
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస నసదస
ఇసటట ననస:130-511
వయససస:59
లస: పప
6923 SAA1041029
పపరర: ససధఖ రరణణ తతట

6906 SAA0963471
పపరర: సససదర ఇమమనసయయల
వడచర సశరపప
తలర : సశరర లత వడచరసశరపప
ఇసటట ననస:130-434
వయససస:25
లస: పప

6912 SAA0947178
పపరర: ససవర రరస పడసరద పలర సపత

6901 SAA0515387
పపరర: రగడడర శకనవరస

తసడడ:డ రరమ శరససస స మమళచచరరవప
ఇసటట ననస:130-432
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:130-503
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇనణక
ఇసటట ననస:130-504
వయససస:28
లస: ససస స
6920 SAA0947160
పపరర: వనణబ గగపరల రరవప నసదస

93-39/617

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప పలర సపత
ఇసటట ననస:130-501
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససవర రరస పడసరద పలర సపత
ఇసటట ననస:130-502
వయససస:49
లస: ససస స
6917 SAA0515676
పపరర: వజగత నసతలపరటట

6903 SAA0947632
పపరర: ససతణరరమయ గగబర

93-39/612

తసడడ:డ రగడడర ససరరఖ రరవప
ఇసటట ననస:130-429
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:130-470
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:130-501
వయససస:45
లస: పప
6914 SAA0947079
పపరర: పరప లకడమ పలర సపత

93-39/614

భరస : కకటటసశ రరవప దగబర
ఇసటట ననస:130-431
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబబ మమళచచరరవప
ఇసటట ననస:130-433
వయససస:48
లస: ససస స
6908 SAA0344416
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� గటటట పలర �

6900 SAA0947228
పపరర: శరరదణసబ శకపత

6898 SAA0872425
పపరర: సశపన బబలబబ యన

భరస : లకమణ కలమమర బబలబబ యన
ఇసటట ననస:130-428
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప శకపత
ఇసటట ననస:130-429
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతనస తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:130-430
వయససస:74
లస: పప
6905 SAA1019877
పపరర: మమధవ మమళచచరరవప

93-39/611

భరస : ససతరరమయఖ కకడసరర
ఇసటట ననస:130-426
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటబట
ఇసటట ననస:130-428
వయససస:39
లస: పప
6902 SAA0850744
పపరర: సతఖనణరరయణ తతనసగబసటర

6897 SAA0850926
పపరర: మమధవ కకడసరర

6922 SAA1050632
పపరర: సరయ బబబబ పసరవల

93-39/632

తసడడ:డ ససబబ రరవప పసరవల
ఇసటట ననస:130-517
వయససస:22
లస: పప
93-43/289

6925 SAA1385327
పపరర: భబనసశక యయననడడ

93-42/940

భసధసవప: సరసబశవరరవప జకక
ఇసటట ననస:130-6182
వయససస:18
లస: ససస స
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6926 LFX2379170
పపరర: ఆదదవషష
ర కనననబబ యన�

93-37/913

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:130-7252
వయససస:41
లస: పప
6929 AP151030441233
పపరర: చననమమ పపల�

93-40/817

93-36/785

93-36/788

93-36/791

93-36/794

93-36/797

93-36/800

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130_7_307
వయససస:52
లస: పప

6939 SAA0262253
పపరర: శవ నణగమణణ� చసకకబబ టర �

6942 SAA0557611
పపరర: ససభబన షపక

6945 SAA0650069
పపరర: వనసకట నరసమమ కరరపరపప

6948 AP151030441396
పపరర: అననపపరర మమ చదలర ల

93-36/803

6951 SAA0294256
పపరర: ఏడడకకసడలల చదలర ల

93-36/792

6954 AP151030435037
పపరర: ససబబబరరవప చదలర ల
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:130_7_307
వయససస:77
లస: పప

6934 SAA0296319
పపరర: శవపడసరద� కరలశశటట �

93-36/787

6937 SAA0386896
పపరర: వనమబల రగణబకర దచవ�

93-36/790

6940 SAA0902768
పపరర: శవ నణగరరరనన కరళశశటట

93-36/793

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ కరళశశటట
ఇసటట ననస:130_7_298
వయససస:31
లస: పప
93-36/795

6943 SAA0476762
పపరర: జలలర పలర రమమదచవ

93-36/796

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:130_7_303
వయససస:51
లస: ససస స
93-36/798

6946 SAA0650077
పపరర: శకనవరస రరవప కరరపరపప

93-36/799

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కరరపరపప
ఇసటట ననస:130_7_305
వయససస:49
లస: పప
93-36/801

6949 SAA0378596
పపరర: మహలకడమ చదలర ల

93-36/802

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_307
వయససస:67
లస: ససస స
93-36/804

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_307
వయససస:31
లస: పప
93-36/806

93-40/819

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_286
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130_7_307
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130_7_307
వయససస:31
లస: పప
6953 AP151030435036
పపరర: వనసకటటశశరరర చదలర ల

93-36/789

భరస : శకనవరస రరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:130_7_305
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130_7_307
వయససస:31
లస: ససస స
6950 SAA0090316
పపరర: సరసబబశవరరవప� చదలర ల�

6936 SAA0386680
పపరర: ఊషర లమవరణఖ� చకకస�

6931 SAA0993890
పపరర: దసరర సవనసస

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ�
ఇసటట ననస:130_7_128
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబడచ
ఇసటట ననస:130_7_298
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_303
వయససస:60
లస: పప
6947 SAA0093773
పపరర: అనసష చదలర ల

93-36/786

భరస : అనల కలమమర�
ఇసటట ననస:130_7_298
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ కరలశశటట
ఇసటట ననస:130_7_298
వయససస:33
లస: పప
6944 SAA0292938
పపరర: శవ� జలలర పలర �

6933 SAA0262238
పపరర: కకటటశశరమమ� కరలశశటట �

93-43/571

తసడడ:డ శవయఖ సవనసస
ఇసటట ననస:130_7-436
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఆదదనణరరయణ�
ఇసటట ననస:130_7_129
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:130_7_286
వయససస:36
లస: పప
6941 SAA0778417
పపరర: ససవర కరళ చరణ కరలశశటట

93-40/818

భరస : ఆదదనణరరయణ�
ఇసటట ననస:130_7_128
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ�
ఇసటట ననస:130_7_128
వయససస:39
లస: పప
6938 SAA0294249
పపరర: రరమమరరవప వనమబల

6930 AP151030435121
పపరర: వనసకట రరవప యడమ

6928 SAA0655878
పపరర: సరసబశవ రరవప జకరక

తసడడ:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:130_6_182
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:130_7-434
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవశలకర�
ఇసటట ననస:130_7_128
వయససస:37
లస: ససస స
6935 SAA0262220
పపరర: శవశసకర� కరలశశటట �

93-36/637

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130.8539
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130_7-403
వయససస:67
లస: ససస స
6932 SAA0267302
పపరర: భబరత� కరలశశటట �

6927 SAA0638916
పపరర: మలలర ల కలమమరర

6952 LFX1561141
పపరర: శకనవరసరరవప చదలర ల

93-36/805

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_307
వయససస:34
లస: పప
93-36/807

6955 SAA0925299
పపరర: ససజజత ఓబబల పపరస

93-36/808

భరస : ఆనసద రరవప ఓబబలపపరస
ఇసటట ననస:130_7_309
వయససస:34
లస: ససస స

Page 235 of 348
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పపరర: సస మరగటట శవ
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93-36/809

భరస : సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_309
వయససస:47
లస: ససస స
6959 SAA0293001
పపరర: కకటయఖ ఓబబలమపపరస�

93-36/812

93-36/816

93-36/819

93-36/823

93-36/826

93-36/829

93-36/832

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_321
వయససస:30
లస: పప

6969 SAA0378588
పపరర: అలవనలమమ కలపరపల

6972 LFX1560713
పపరర: శవపరరశత� దచవళర�

6975 AP151030441442
పపరర: కకషరవనణణ చటబటల�

6978 SAA0778292
పపరర: రసగర రరవప చటబటల

93-36/835

6981 SAA0638932
పపరర: జలలల పలర రజన

93-36/824

6984 SAA0638585
పపరర: జలలల పలర నణగగశశర రరవప
తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_321
వయససస:32
లస: పప

6964 AP151030441644
పపరర: లకడ చదననసశశటట �

93-36/818

6967 SAA0386706
పపరర: సరసబబడజఖస శరనస�

93-36/822

6970 SAA0531822
పపరర: ససరగష ఇమమడడ

93-36/825

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_316
వయససస:27
లస: పప
93-36/827

6973 LFX1560515
పపరర: బబబ� దచవళర�

93-36/828

భరస : మహనరరవప� �
ఇసటట ననస:130_7_318
వయససస:55
లస: ససస స
93-36/830

6976 SAA0382580
పపరర: ససబబబయమమ చటబటల�

93-36/831

భరస : రసగరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_319
వయససస:62
లస: ససస స
93-36/833

6979 SAA0387134
పపరర: వరణణశక షపక

93-36/834

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:130_7_320
వయససస:40
లస: ససస స
93-36/836

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_321
వయససస:28
లస: ససస స
93-36/839

93-36/815

భరస : చనన�
ఇసటట ననస:130_7_316
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగ భమషణస
ఇసటట ననస:130_7_319
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అహమమద
ఇసటట ననస:130_7_320
వయససస:47
లస: పప
6983 SAA0638866
పపరర: జలలల పలర సరసబబ శవ రరవప

93-36/821

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_319
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_319
వయససస:47
లస: పప
6980 SAA0637306
పపరర: శశక మహ బమబ ససభబన

6966 SAA0515833
పపరర: శకలకడమ ఇమమడడ

6961 SAA0638031
పపరర: వనమబల నణగ లకడమ

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:130_7_315
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నణగరరజ� �
ఇసటట ననస:130_7_318
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:130_7_318
వయససస:40
లస: పప
6977 AP151030435746
పపరర: వనసకయఖ చటబటల

93-36/817

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_316
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశర రరవ
ఇసటట ననస:130_7_316
వయససస:46
లస: పప
6974 LFX1560879
పపరర: నణగరరజ దచవళర

6963 SAA0678177
పపరర: పపలబసడర నరసయఖ

93-36/811

భరస : లకమ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_313
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_316
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_316
వయససస:44
లస: ససస స
6971 SAA0376038
పపరర: వరర పడసరద కరటటడ

93-36/813

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:130_7_314
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_315
వయససస:46
లస: పప
6968 SAA0515817
పపరర: రమణ ఇమమడడ

6960 AP151030441447
పపరర: వనసకట నరసమమ చటబటల�

6958 SAA0293019
పపరర: ఆనసదరరవప ఓబబలమపపరస�

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_309
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_311
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:130_7_313
వయససస:34
లస: పప
6965 SAA0292987
పపరర: శకనవరసరరవప చదననసశశటట

93-36/810

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_309
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_309
వయససస:72
లస: పప
6962 SAA0375527
పపరర: లకడమనణరరయణ వనమబల

6957 AP151030441538
పపరర: ససబబబయమమ ఓబబలమపపరస�

6982 LFX1561216
పపరర: మసగమమ� ఆలమ�

93-36/837

భరస : వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:130_7_321
వయససస:38
లస: ససస స
93-36/840

6985 LFX2389021
పపరర: వనసకయఖ ఆలమ

93-36/841

తసడడ:డ బకకయఖ
ఇసటట ననస:130_7_321
వయససస:45
లస: పప
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93-36/842

భరస : మహమద రఫస�
ఇసటట ననస:130_7_323
వయససస:34
లస: ససస స
6989 SAA0378539
పపరర: హలమ షపక

93-36/845

93-36/848

93-36/851

93-36/854

93-36/857

93-36/860

93-36/863

భరస : శశరరలల� �
ఇసటట ననస:130_7_334
వయససస:50
లస: ససస స

6999 AP151030441202
పపరర: ససతణమహలకడమ అలర డడ

7002 AP151030435021
పపరర: వరబబబబ అలర డడ

7005 AP151030441642
పపరర: లకడమ వనమబల

7008 AP151030441002
పపరర: రరణణ వనమబల

93-36/867

7011 SAA0726747
పపరర: రరమకకటటసశర రరవప వనమబల

93-36/855

7014 SAA0531806
పపరర: లకరర యఖ జజగరరర
తసడడ:డ శశరరలల
ఇసటట ననస:130_7_334
వయససస:28
లస: పప

6994 SAA0375378
పపరర: శకనవరస రరవప� అలర డడ�

93-36/850

6997 SAA0408294
పపరర: రరసబబబబ అలమరడడ

93-36/853

7000 SAA0408286
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� అలమరడడ�

93-36/856

తసడడ:డ వరబబబబ�
ఇసటట ననస:130_7_328
వయససస:33
లస: పప
93-36/858

7003 AP151030435086
పపరర: పరసడడరసగరరరవప పససడణఖల

93-36/859

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:130_7_329
వయససస:50
లస: పప
93-36/861

7006 SAA0378471
పపరర: పపషరపవత వనమబల�

93-36/862

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_331
వయససస:67
లస: ససస స
93-36/864

7009 SAA0639211
పపరర: వనమబల దచవ పసడయమ వరరన

93-36/866

భరస : తరరపతణఖ
ఇసటట ననస:130_7_333
వయససస:29
లస: ససస స
93-36/868

తసడడ:డ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_333
వయససస:27
లస: పప
93-36/870

93-36/847

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:130_7_327
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130_7_332
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_333
వయససస:54
లస: ససస స
7013 LFX1563014
పపరర: నణగమమ� జజజగరరర�

93-36/852

భరస : పరసదణమయఖ
ఇసటట ననస:130_7_331
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_331
వయససస:45
లస: పప
7010 SAA0778268
పపరర: వనసకరయమమమ వనమబల

6996 SAA0408351
పపరర: అనల కలమమర� అలమరడడ�

6991 AP151030435023
పపరర: ససభబన షపక�

తసడడ:డ రరమ బబబబ�
ఇసటట ననస:130_7_327
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:130_7_328
వయససస:57
లస: పప

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:130_7_330
వయససస:55
లస: ససస స
7007 AP151030435017
పపరర: పరసధణమయఖ వనమబల�

93-36/849

భరస : వరబబబబ
ఇసటట ననస:130_7_328
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వరబబబబ� �
ఇసటట ననస:130_7_328
వయససస:35
లస: పప
7004 SAA0378513
పపరర: భమలకడమ జజజగరరర

6993 AP151030441229
పపరర: పదణమవత అలర డడ

93-36/844

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:130_7_325
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:130_7_327
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_328
వయససస:32
లస: ససస స
7001 LFX2389203
పపరర: శకనవరసరరవప� అలర డడ�

93-36/846

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:130_7_327
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబబ� �
ఇసటట ననస:130_7_327
వయససస:33
లస: పప
6998 SAA0094599
పపరర: రరజఖలకడమ� అలర డడ�

6990 AP151030441198
పపరర: మసరసనబ షపక�

6988 AP151030435027
పపరర: మహమమదడఫస

తసడడ:డ బహరర
ఇసటట ననస:130_7_323
వయససస:40
లస: పప

భరస : భబషర�
ఇసటట ననస:130_7_325
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:130_7_325
వయససస:52
లస: పప
6995 LFX2389245
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� అలమరడడ�

93-36/843

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:130_7_323
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:130_7_325
వయససస:40
లస: ససస స
6992 AP151030435024
పపరర: భబషర షపక�

6987 SAA1033562
పపరర: శసషరద బబగస షపక

7012 SAA0639005
పపరర: వనమబల తరరపతయఖ

93-36/869

తసడడ:డ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_333
వయససస:32
లస: పప
93-36/871

7015 LFX2389195
పపరర: వజయ రరజ� జజగరరర�

93-36/872

తసడడ:డ ససరయఖ� �
ఇసటట ననస:130_7_334
వయససస:37
లస: పప
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93-36/873

తసడడ:డ లకరబయఖ� �
ఇసటట ననస:130_7_334
వయససస:65
లస: పప
7019 SAA0385807
పపరర: లకడమ నరసమమ అలర స

93-36/876

93-36/879

93-36/883

93-36/886

93-36/889

93-36/892

93-36/895

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_341
వయససస:46
లస: పప

7029 SAA0294223
పపరర: బబలక సరరకకసడ

7032 SAA0294231
పపరర: శకనవరస రరవప� గసడర �

7035 LFX1566637
పపరర: ఈశశరమమ� వనమబల�

7038 AP151030435001
పపరర: పరసధణమయఖ వనమబల

93-36/898

7041 AP151030441531
పపరర: వజయలకడమ సససకర�

93-36/887

7044 SAA0382606
పపరర: కలమమరర� వనమబల�
భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:130_7_343
వయససస:49
లస: ససస స

7024 AP151030441193
పపరర: వనసకరయమమ గరరనపపడడ

93-36/881

7027 SAA0094029
పపరర: సరమమమ జఖస సరరరకకసడ

93-36/885

7030 SAA0394924
పపరర: సరసబబశవరరజ సరరకకసడ

93-36/888

తసడడ:డ ససరఖసరరజ
ఇసటట ననస:130_7_338
వయససస:58
లస: పప
93-36/890

7033 SAA0374173
పపరర: ససబబబరరవప గరసడర

93-36/891

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:130_7_339
వయససస:66
లస: పప
93-36/893

7036 AP151030441275
పపరర: ధనలకడమ వనమబల�

93-36/894

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_340
వయససస:41
లస: ససస స
93-36/896

7039 SAA0292920
పపరర: ససబబబరరవప వనమబల

93-36/897

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:130_7_340
వయససస:47
లస: పప
93-36/899

భరస : నణరరయణ�
ఇసటట ననస:130_7_341
వయససస:42
లస: ససస స
93-36/901

93-36/878

భరస : బబలక సరరకకసడ
ఇసటట ననస:130_7_338
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:130_7_340
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పరనర మయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:130_7_340
వయససస:73
లస: పప
7043 AP151030435005
పపరర: నణరరయణ సససకర�

93-36/884

భరస : పరసధణమయఖ� �
ఇసటట ననస:130_7_340
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమమరరస
ఇసటట ననస:130_7_340
వయససస:40
లస: పప
7040 AP151030435002
పపరర: కకషరమమరరస వనమబల

7026 AP151030435011
పపరర: శకనస గసధస

7021 LFX1566777
పపరర: నణగరసజననయబలల అలర స

భరస : సరసభశవరరవప
ఇసటట ననస:130_7_336
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_339
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరమబబబమ
ఇసటట ననస:130_7_340
వయససస:31
లస: ససస స
7037 AP151030435004
పపరర: రరసబబబబ వనమబల

93-36/880

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_338
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_7_339
వయససస:28
లస: ససస స
7034 SAA0638338
పపరర: వనమబల రరజఖ లకడమ

7023 AP151030435012
పపరర: బబలకకటయఖ అలర స

93-36/875

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:130_7_335
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130_7_337
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_338
వయససస:52
లస: ససస స
7031 SAA0657080
పపరర: హహమలత గరసడర

93-36/877

తసడడ:డ నణగయఖ
ఇసటట ననస:130_7_335
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:130_7_337
వయససస:35
లస: ససస స
7028 SAA0468892
పపరర: కకటటశశరమమ సరరకకసడ

7020 AP151030441614
పపరర: శశషమమ అలర స�

7018 SAA0378448
పపరర: పదణమవత అలర స�

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_335
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబల కకటయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_335
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:130_7_335
వయససస:40
లస: పప
7025 SAA0434472
పపరర: పరరశత గసధస

93-36/874

భరస : ఆసజననయలల� �
ఇసటట ననస:130_7_335
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నణగయఖ
ఇసటట ననస:130_7_335
వయససస:40
లస: ససస స
7022 AP151030435013
పపరర: ఆసజననయబలల అలర స

7017 LFX1566843
పపరర: శవనణరయణ అలర స�

7042 SAA0639195
పపరర: ససకరర శవ పడసరద

93-36/900

తసడడ:డ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_341
వయససస:28
లస: పప
93-36/902

7045 SAA0293035
పపరర: రరమమరరవప వనమబల

93-36/903

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వనమబల
ఇసటట ననస:130_7_343
వయససస:35
లస: పప
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7046 SAA0293043
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� వనమబల�

93-36/904

తసడడ:డ నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:130_7_343
వయససస:56
లస: పప
7049 SAA0379164
పపరర: అనసరరధణ కటబట

93-36/907

93-36/910

93-36/913

93-36/916

93-36/919

93-36/922

93-36/925

భరస : ససభడమనణఖ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_355
వయససస:42
లస: ససస స

7059 SAA0639245
పపరర: శకనవరస రరవప ససరరశశటట

7062 LFX1560382
పపరర: కకటటశశరరరవప ఓబబలమపపరస

7065 SAA0378554
పపరర: ససబబబయమమ� అలమరడడ�

7068 SAA0434027
పపరర: ససబబబరరవప జలలర పలర

93-36/928

7071 AP151030435053
పపరర: శకనవరసరరవప అలడడ

93-36/917

7074 SAA0778490
పపరర: ససరగష చగలసగర
తసడడ:డ వర వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:130_7_355
వయససస:31
లస: పప

7054 SAA0639450
పపరర: గబసడణరరజఖలకడమ

93-36/912

7057 SAA0984790
పపరర: గగపస కకషర ససరరశశటట

93-36/915

7060 SAA0993882
పపరర: సరశత ఓబలమపపరస

93-36/918

భరస : కకటటశశర రరవప ఓబలమపపరస
ఇసటట ననస:130_7_348
వయససస:30
లస: ససస స
93-36/920

7063 LFX1560390
పపరర: శకనవరసరరవప� ఓబబలమపపరస�

93-36/921

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:130_7_348
వయససస:35
లస: పప
93-36/923

7066 SAA0639153
పపరర: జలలల పలర శకనవరస రరవప

93-36/924

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_350
వయససస:25
లస: పప
93-36/926

7069 SAA0551341
పపరర: లమవణఖ అలర డడ

93-36/927

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_7_353
వయససస:35
లస: ససస స
93-36/929

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:130_7_353
వయససస:40
లస: పప
93-36/931

93-36/909

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_7_347
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నణగయఖ
ఇసటట ననస:130_7_350
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:130_7_353
వయససస:67
లస: ససస స
7073 SAA0637181
పపరర: రరఘవరపప జజఖత

93-36/914

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130_7_350
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_350
వయససస:45
లస: పప
7070 SAA0378612
పపరర: సరసశత అలర డడ

7056 SAA0639260
పపరర: ససకనణఖ ససరరశశటట

7051 SAA0375550
పపరర: నణగరరజ� కటబట�

భరస : లకడమ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_346
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:130_7_348
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నణగయఖ
ఇసటట ననస:130_7_350
వయససస:33
లస: ససస స
7067 SAA0639138
పపరర: జలలల పలర వనసకటటశశర రరవప

93-36/911

తసడడ:డ మనమధ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_347
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఓబబలపపరస
ఇసటట ననస:130_7_348
వయససస:37
లస: ససస స
7064 SAA0650127
పపరర: జలలల పలర లకడమ

7053 SAA0375584
పపరర: ఏడడకకసడలల� కటబట�

93-36/906

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:130_7_345
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130_7_347
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_7_347
వయససస:27
లస: పప
7061 SAA0925307
పపరర: జజనస లకకసకక ఓబబల పపరస

93-36/908

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:130_7_345
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_346
వయససస:46
లస: పప
7058 SAA0637272
పపరర: ససరర సపటట పడతణప

7050 SAA0093740
పపరర: కకటటశశరర కటబట

7048 SAA0515882
పపరర: శవనణగలకడమ కటబట

భరస : నణగరరజ
ఇసటట ననస:130_7_345
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:130_7_345
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:130_7_345
వయససస:32
లస: పప
7055 SAA0638973
పపరర: గబనర లకడమ నణరరయణ

93-36/905

తసడడ:డ నరరససహరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_344
వయససస:44
లస: పప

భరస : వననకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_345
వయససస:31
లస: ససస స
7052 SAA0375568
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబట

7047 AP151030435044
పపరర: సరసబశవరరవప వనమబల�

7072 SAA0638049
పపరర: రరఘవరపప లకడమ భబరర వ

93-36/930

తసడడ:డ ససభడమనణఖ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_355
వయససస:28
లస: ససస స
93-36/932

93-36/933
7075 SAA0638205
పపరర: రరఘవరపప ససబడమణఖ కకటటశశర
రరవప
తసడడ:డ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:130_7_355
వయససస:47
లస: పప
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7076 AP151030435056
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససదసల

93-36/935

తసడడ:డ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_356
వయససస:57
లస: పప
7079 SAA0639302
పపరర: దసడణ వనసకట లకడమ

93-36/938

93-36/941

93-36/944

93-36/947

93-36/950

93-36/953

93-36/956

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:130_7_368
వయససస:35
లస: ససస స

7089 AP151030435067
పపరర: శసకర అలర డడ�

7092 SAA0382705
పపరర: పరవన� పస రరమళర�

7095 SAA0984675
పపరర: వరగసదడ కలమమర జజజల

7098 AP151030441358
పపరర: మరరయమమ తతకల�

93-36/959

7101 AP151030435069
పపరర: కకషరరరరవప తతకల�

93-36/948

7104 SAA0378653
పపరర: ససతతషస� తతకల�
భరస : చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_368
వయససస:57
లస: ససస స

7084 SAA0444547
పపరర: మలలర శశరర యరకసశశటట

93-36/943

7087 AP151030441226
పపరర: వరలకడమ అలర డడ�

93-36/946

7090 SAA0394114
పపరర: ససరగష� చగకరక�

93-36/949

తసడడ:డ భకకలల�
ఇసటట ననస:130_7_362
వయససస:52
లస: పప
93-36/951

7093 SAA0293134
పపరర: బబజబబబబ� పస రరమళర�

93-36/952

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_365
వయససస:40
లస: పప
93-36/954

7096 LFX1562859
పపరర: రమణ తతకల

93-36/955

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_367
వయససస:33
లస: ససస స
93-36/957

7099 LFX1562750
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� తతకల�

93-36/958

తసడడ:డ కకషరరరరవప� �
ఇసటట ననస:130_7_367
వయససస:37
లస: పప
93-36/960

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_367
వయససస:57
లస: పప
93-36/962

93-36/940

భరస : శసకర�
ఇసటట ననస:130_7_362
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_367
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరననరరవప
ఇసటట ననస:130_7_367
వయససస:45
లస: పప
7103 LFX1562842
పపరర: నణసచణరమమ తతకల

93-36/945

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:130_7_366
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_367
వయససస:42
లస: ససస స
7100 AP151030435070
పపరర: కకటటశశరరరవప కకజజన

7086 SAA0778342
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర అలర డడ

7081 SAA0639328
పపరర: దసడణ రజత

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130_7_361
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబజబబబబ�
ఇసటట ననస:130_7_365
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:130_7_366
వయససస:60
లస: ససస స
7097 AP151030441602
పపరర: సరమమమ జఖస కకజజన�

93-36/942

తసడడ:డ కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_362
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_362
వయససస:72
లస: పప
7094 SAA0984642
పపరర: రరమబలమమ జజజల

7083 SAA0639237
పపరర: యరకసశశటట నణగ మలలశశరర

93-36/937

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:130_7_358
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరయ కలమమర
ఇసటట ననస:130_7_362
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:130_7_362
వయససస:51
లస: ససస స
7091 SAA0374231
పపరర: కకసడలరరవప అలర డడ�

93-36/939

భరస : నణగరరనన
ఇసటట ననస:130_7_361
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_361
వయససస:33
లస: పప
7088 SAA0778284
పపరర: లలమవత చగకరక

7080 SAA0638999
పపరర: దసడణ ససమతడ

7078 AP151030441407
పపరర: కకటటశశరమమ ఆకలల�

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_357
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:130_7_358
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_358
వయససస:49
లస: పప
7085 SAA0375642
పపరర: నణగరరనన� యమరకస శశటట �

93-36/936

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_357
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబబ
ఇసటట ననస:130_7_358
వయససస:27
లస: ససస స
7082 SAA0639435
పపరర: దసడణ రవసదడ బబబబ

7077 AP151030441359
పపరర: నణగరతనస నమల

7102 LFX1562867
పపరర: మలలర శశరర తతకల

93-36/961

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:130_7_368
వయససస:33
లస: ససస స
93-36/963

7105 LFX1562909
పపరర: రగశయఖ� తతకల�

93-36/964

తసడడ:డ చసదడయఖ� �
ఇసటట ననస:130_7_368
వయససస:37
లస: పప
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93-36/965

తసడడ:డ చసదడయఖ� �
ఇసటట ననస:130_7_368
వయససస:40
లస: పప
7109 LFX2389187
పపరర: కకటటశశరరరవప కటబట

93-36/968

93-36/971

93-36/974

93-36/978

93-36/981

93-36/984

93-36/987

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_378
వయససస:54
లస: ససస స

7119 SAA0090357
పపరర: లకమయఖ అననపపరగడర డ

7122 AP151030435072
పపరర: వరయఖ తతకల

7125 SAA0090225
పపరర: పడసరద అననపపరగడర డ

7128 SAA0374264
పపరర: ఈశశర బబబబ చదలర ల

93-36/990

7131 SAA0778433
పపరర: శవనణనరరయణ కకతస

93-36/979

7134 SAA0639021
పపరర: మసచణ రవ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_378
వయససస:36
లస: పప

7114 SAA0557561
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కటబట

93-36/973

7117 SAA0378752
పపరర: లకడమ అననపపరగడర డ

93-36/977

7120 AP151030441259
పపరర: కకషర వనణణ తతకల�

93-36/980

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_373
వయససస:52
లస: ససస స
93-36/982

7123 SAA0925893
పపరర: సరసబబడజఖస ఉలర గడణరల

93-36/983

భరస : కకటటశశరరరవప ఉలర గడణరల
ఇసటట ననస:130_7_374
వయససస:30
లస: ససస స
93-36/985

7126 SAA0778425
పపరర: ససతణ మహలకడమ కకతస

93-36/986

భరస : శవనణనరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_377
వయససస:34
లస: ససస స
93-36/988

7129 SAA0740143
పపరర: శసకర బబబబ చదలర ల

93-36/989

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:130_7_377
వయససస:33
లస: పప
93-36/991

తసడడ:డ సససగరరయఖ
ఇసటట ననస:130_7_377
వయససస:44
లస: పప
93-36/993

93-36/970

భరస : లకమయఖ అననపపరగడర డ
ఇసటట ననస:130_7_372
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_377
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_377
వయససస:36
లస: పప
7133 AP151030441256
పపరర: పరరశత మసచణల

93-36/976

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:130_7_374
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_377
వయససస:54
లస: ససస స
7130 LFX1561117
పపరర: ససధణకర� చదలర ల�

7116 LFX2389427
పపరర: సరసబయఖ కటబట�

7111 SAA0382747
పపరర: మలలర శశరర కటబట�

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:130_7_371
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:130_7_373
వయససస:60
లస: పప

భరస : చదననయఖ
ఇసటట ననస:130_7_374
వయససస:43
లస: ససస స
7127 SAA0378810
పపరర: ఈశశరమమ చదలర ల�

93-36/972

తసడడ:డ ససతదనయమ అననపపరగడర డ
ఇసటట ననస:130_7_372
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:130_7_373
వయససస:33
లస: పప
7124 SAA0378729
పపరర: ససశల బబనరర

7113 SAA0515924
పపరర: నణగగసదడస కటబట

93-36/967

భరస : అచచయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_371
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_371
వయససస:72
లస: పప

భరస : ససతదనయమ అననపపరగడడర
ఇసటట ననస:130_7_372
వయససస:50
లస: ససస స
7121 SAA0925349
పపరర: సరసబశవ రరవప తతకల

93-36/969

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:130_7_371
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన లకమయఖ
ఇసటట ననస:130_7_371
వయససస:48
లస: పప
7118 SAA0378737
పపరర: కలమమరర అననపపరగడర డ

7110 SAA0925885
పపరర: మహలకడమ కటబట

7108 AP151030441648
పపరర: మలలర శశరర కటబట

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_369
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర కటబట
ఇసటట ననస:130_7_371
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:130_7_371
వయససస:43
లస: ససస స
7115 SAA0375709
పపరర: శకనస కరరపరపప

93-36/966

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_369
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చననకకటయఖ
ఇసటట ననస:130_7_369
వయససస:52
లస: పప
7112 SAA0095240
పపరర: రమమదచవ కరరపరపప

7107 SAA0515999
పపరర: జజఖత కటబట

7132 SAA0637991
పపరర: మసచణ జజఖత

93-36/992

భరస : రవ
ఇసటట ననస:130_7_378
వయససస:30
లస: ససస స
93-36/994

7135 LFX1561125
పపరర: శకనస� మసచణల�

93-36/995

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_378
వయససస:36
లస: పప
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93-36/996

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_7_379
వయససస:31
లస: ససస స
7139 SAA0638494
పపరర: అసజల గళళ

93-36/999

93-36/1002

93-36/1005

93-36/1008

93-36/1011

93-36/1014

93-36/1017

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:130_7_385
వయససస:67
లస: పప

7149 AP151030435074
పపరర: నణసరయఖ అబబబ�

7152 SAA0382770
పపరర: బబలమమ� అననపపరగడడర�

7155 AP151030441223
పపరర: సరమమమ జఖస గబరరకల

7158 SAA0638163
పపరర: బబ డడ వనసకట శవననణరరయణ

93-36/1020

7161 LFX1560754
పపరర: లకడమతరరపతమమ చకకస

93-36/1009

7164 SAA0385765
పపరర: కకటటశశరమమ� ససదస�
భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_387
వయససస:40
లస: ససస స

7144 LFX2396406
పపరర: పరరశత� అబబబ�

93-36/1004

7147 LFX2389286
పపరర: శవనణనరరయణ అబబబ

93-36/1007

7150 SAA0778755
పపరర: హహమలత గబరరకల

93-36/1010

తసడడ:డ శవనణరరయమణ
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:27
లస: ససస స
93-36/1012

7153 SAA0638544
పపరర: బబ డడ శవ పరరశత

93-36/1013

భరస : వనసకట శవననణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:42
లస: ససస స
93-36/1015

7156 SAA1033604
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప బబ డడ

93-36/1016

తసడడ:డ వనసకట శవనణరరయమణ బబ డడ
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:23
లస: పప
93-36/1018

7159 SAA0394254
పపరర: కకటటశశరరరవప� ఉలర గడర ల�

93-36/1019

తలర : బబదచవరమమ�
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:45
లస: పప
93-36/1021

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:130_7_385
వయససస:40
లస: ససస స
93-36/1023

93-36/1001

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:130_7_381
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపత
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:52
లస: పప
7163 AP151030435076
పపరర: వనసకటటశశరరర చకకస

93-36/1006

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవననణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:30
లస: పప
7160 AP151030435734
పపరర: శవనణనరరయణ గబరరకల

7146 AP151030435073
పపరర: శవయఖ అబబబ

7141 AP151030441080
పపరర: వనసకరయమమ గలమర�

భరస : శవనణనరరయణ� �
ఇసటట ననస:130_7_381
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడసరద�
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవనణనరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:47
లస: ససస స
7157 SAA0638247
పపరర: బబ డడ భబసకర

93-36/1003

తసడడ:డ మబసలయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_382
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవననణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_384
వయససస:29
లస: ససస స
7154 AP151030441282
పపరర: వజయ గబరరకల

7143 SAA0515940
పపరర: వజయలకడమ అబబబ

93-36/998

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_380
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:130_7_381
వయససస:41
లస: పప

భరస : నణసరయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_382
వయససస:62
లస: ససస స
7151 SAA0639054
పపరర: బబ డడ గరయతడ దచవ

93-36/1000

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:130_7_381
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_381
వయససస:72
లస: ససస స
7148 AP151030441048
పపరర: సరమమమ జఖస అబబబ�

7140 SAA0387530
పపరర: పపలర మమ� గలమర�

7138 SAA0296178
పపరర: శకనవరస రరవప గలమర

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130_7_379
వయససస:34
లస: పప

భరస : అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:130_7_380
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:130_7_380
వయససస:50
లస: పప
7145 AP151030441234
పపరర: కకసడమమ అబబబ�

93-36/997

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_379
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయబలల
ఇసటట ననస:130_7_380
వయససస:29
లస: ససస స
7142 SAA0394130
పపరర: అసజననయబలల గలమర

7137 AP151030441651
పపరర: కకటటశశరమమ గలమర�

7162 AP151030441128
పపరర: భబరత చకకస

93-36/1022

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_385
వయససస:62
లస: ససస స
93-36/1024

7165 SAA0515965
పపరర: శశశలమజ చదలర ల

93-36/1025

భరస : ఆదదనణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_387
వయససస:42
లస: ససస స
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7166 AP151030441754
పపరర: దసరరరసబ చదలర ల

93-36/1026

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:130_7_387
వయససస:67
లస: ససస స
7169 LFX2396265
పపరర: సరమమమ జఖస అలర డడ�

93-36/1029

93-36/1032

93-36/1035

93-40/689

93-40/692

93-40/695

93-40/698

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరయల
ఇసటట ననస:130_7_394
వయససస:26
లస: ససస స

7179 SAA0778573
పపరర: అవనణశ అలమరడడ

7182 AP151030441655
పపరర: రరమమశశరర చరరల�

7185 SAA0778516
పపరర: సరసబబడజఖస పససడణఖల

7188 SAA0078915
పపరర: అనల కలమమర పససడణఖల

93-40/701

7191 SAA0296269
పపరర: బబబమరరవప పససడణఖల�

93-40/690

7194 SAA0638759
పపరర: రరయలమ పదణమ
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_7_394
వయససస:48
లస: ససస స

7174 AP151030435084
పపరర: భమపతరరవప అలర డడ

93-36/1034

7177 AP151030441150
పపరర: ససదణరరణణ అలర డడ

93-36/1037

7180 AP151030435099
పపరర: శకనవరసరరవప అలర డడ

93-40/691

తసడడ:డ పసదబఅపరపరరవప
ఇసటట ననస:130_7_390
వయససస:52
లస: పప
93-40/693

7183 AP151030435090
పపరర: చదననయఖ చరరల�

93-40/694

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_391
వయససస:58
లస: పప
93-40/696

7186 AP151030441239
పపరర: భమలకడమ పససడణఖల

93-40/697

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:130_7_392
వయససస:52
లస: ససస స
93-40/699

7189 SAA0078907
పపరర: వరగసదడ నణథ� పససడణఖల�

93-40/700

తసడడ:డ కకషర పడసరద�
ఇసటట ననస:130_7_392
వయససస:34
లస: పప
93-40/702

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_392
వయససస:55
లస: పప
93-40/704

93-36/1031

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130_7_390
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర పడసరద పససడణఖల
ఇసటట ననస:130_7_392
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ రరవప�
ఇసటట ననస:130_7_392
వయససస:38
లస: పప
7193 SAA1033596
పపరర: సరయ లకడమ రరయల

93-36/1036

భరస : పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_392
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకషరపడసరద
ఇసటట ననస:130_7_392
వయససస:52
లస: ససస స
7190 SAA0375915
పపరర: సతశకలమమర� పపసడణఖలమ�

7176 SAA0778557
పపరర: అనసష అలమరడడ

7171 SAA0394163
పపరర: మహనరరవప� అలర డడ�

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:130_7_389
వయససస:56
లస: పప

భరస : చదననయయమఖ�
ఇసటట ననస:130_7_391
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:130_7_392
వయససస:26
లస: ససస స
7187 AP151030441141
పపరర: రమమదచవ పససడణఖల

93-36/1033

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలమరడడ
ఇసటట ననస:130_7_390
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:130_7_390
వయససస:87
లస: పప
7184 SAA0778524
పపరర: దదపసస పససడణఖల

7173 AP151030435075
పపరర: శకనవరస చకకస

93-36/1028

తసడడ:డ భమపతరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_389
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_7_390
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:130_7_390
వయససస:77
లస: ససస స
7181 AP151030435101
పపరర: పసదబఅపరపరరవప అలర డడ

93-36/1030

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_389
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_389
వయససస:77
లస: పప
7178 AP151030441065
పపరర: రరమససతమమ అలర డడ

7170 LFX2396273
పపరర: అనససరఖమమ అలమరడడ�

7168 SAA0394007
పపరర: తరరపతయఖ� ససదస�

తసడడ:డ పపదతరరమలలనయమ�
ఇసటట ననస:130_7_387
వయససస:54
లస: పప

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_389
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ భమపతరరవప
ఇసటట ననస:130_7_389
వయససస:34
లస: పప
7175 AP151030435083
పపరర: చనఅపరపరరవప అలర డడ�

93-36/1027

తసడడ:డ చనన కకటయఖ
ఇసటట ననస:130_7_387
వయససస:51
లస: పప

భరస : భమపతరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_389
వయససస:53
లస: ససస స
7172 LFX1561695
పపరర: శవపరసడడరసగరరవప అలర డడ

7167 SAA0531889
పపరర: ఆదదనణరరయణ చదలర ల

7192 SAA0778540
పపరర: కకషర పడసరద వనసడణఖల

93-40/703

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:130_7_392
వయససస:61
లస: పప
93-40/705

7195 AP151030441249
పపరర: లకడమ నరసమమ యడర పలర �

93-40/706

భరస : భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_394
వయససస:62
లస: ససస స
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7196 SAA0638353
పపరర: వనసకట నణగ సరయ రరయల

93-40/707

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_7_394
వయససస:27
లస: పప
7199 SAA0293183
పపరర: భబసకరరరవప యడర పలర

93-40/710

93-40/713

93-40/716

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_396
వయససస:27
లస: పప
7208 AP151030435077
పపరర: బబలశశరరలల యకకటటలర ల

93-40/719

93-40/722

93-40/725

93-40/728

భరస : వనసకటకకకషన
ఇసటట ననస:130_7_402
వయససస:45
లస: ససస స
7223 SAA0638692
పపరర: పపల భడమరరసబ
భరస : శవ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_403
వయససస:33
లస: ససస స

7204 SAA0925463
పపరర: దసరర పడసరద చగకక

93-40/715

7206 SAA0294280
పపరర: రరజశశకర�

93-40/717

7207 SAA0925364
పపరర: వనసకట నణరరయణ
మబపపవరపప
తసడడ:డ మత యఖ మబపపవరపప
ఇసటట ననస:130_7_396
వయససస:58
లస: పప

93-40/718

93-40/720

7210 SAA0378794
పపరర: అనససరఖమమ వరసర�

93-40/721

7209 SAA0095117
పపరర: వనసకరయమమ� అలమ�

7212 SAA0926032
పపరర: ససనతణ యయకకకతచల

7215 SAA0638726
పపరర: సస మరగఠర గగపస

7218 SAA0778391
పపరర: జజఖత పపల

7221 AP151030435108
పపరర: వనసకటకకషర పపల
తసడడ:డ వనసకటసరమ
ఇసటట ననస:130_7_402
వయససస:50
లస: పప

93-40/734

93-40/712

తసడడ:డ కకటటశశరరకవప చగకక
ఇసటట ననస:130_7_396
వయససస:24
లస: పప

భరస : పపననయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_397
వయససస:87
లస: ససస స
93-40/723

7213 SAA0557512
పపరర: రమణ ససదస

93-40/726

7216 SAA0638395
పపరర: సస మరగటట సరసబబ శవ రరవప

93-40/727

తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:130_7_399
వయససస:52
లస: పప
93-40/729

7219 SAA0468918
పపరర: ససబబబయమమ ససరరశశటట

93-40/730

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_402
వయససస:42
లస: ససస స
93-40/732

7222 SAA0551853
పపరర: రరజగశశరర మబసలమ

93-40/733

భరస : వనసకట దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_403
వయససస:33
లస: ససస స

93-40/735 7225 SAA0551499
7224 SAA0639062
పపరర: ఓబబలమపపరమ వనసకట శవయఖ
పపరర: శశషష కలమమరర జలలర పలర

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_405
వయససస:28
లస: పప

93-40/724

భరస : పపరరచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_398
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_402
వయససస:26
లస: ససస స
93-40/731

7201 AP151030441033
పపరర: పదమ చగకరక

భరస : వనసకట నణరరయణ మబపపవరపప
ఇసటట ననస:130_7_396
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_399
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:130_7_402
వయససస:24
లస: ససస స
7220 AP151030441237
పపరర: కకటటశశరర పపల

93-40/714

భరస : శకనవరసరరవప యయకకకతచల
ఇసటట ననస:130_7_398
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_398
వయససస:46
లస: పప
7217 SAA0984725
పపరర: నసదదన పపల

7203 SAA0925356
పపరర: వరలకడమ మబపపవరపప

93-40/709

భరస : కకటటశశరరకవప
ఇసటట ననస:130_7_396
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:130_7_397
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:130_7_397
వయససస:39
లస: పప
7214 SAA0551176
పపరర: పపరరచసదడ రరవప ససదస

93-40/711

తసడడ:డ బబలమససరరలక�
ఇసటట ననస:130_7_396
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:130_7_396
వయససస:62
లస: పప
7211 SAA0375980
పపరర: భబసకర రరవ� అలమ�

7200 SAA0378844
పపరర: పసచచమమ యమటల�

7198 AP151030435098
పపరర: శకనవరసరరవప యడర పలర �

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_394
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130_7_395
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : బబలశశరరలల�
ఇసటట ననస:130_7_396
వయససస:52
లస: ససస స
7205 SAA0638957
పపరర: చగకక నణగగనబ న బబబబ

93-40/708

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_394
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససగయఖ
ఇసటట ననస:130_7_394
వయససస:67
లస: పప
7202 AP151030441140
పపరర: ససదచషర ర యకకటటలర ల�

7197 AP151030435097
పపరర: ఏడడకకసడలల యడర పలర �

93-40/736

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_406
వయససస:30
లస: ససస స
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7226 LFX1561703
పపరర: శశషషదసరరరరరవప జలలర పలర

93-40/737

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:130_7_406
వయససస:33
లస: పప
7229 AP151030441134
పపరర: కకటటశశరమమ అలర డడ

93-40/740

93-40/743

93-40/741

7233 SAA0778623
పపరర: శకనవరస రరవప ససదబ ద

93-40/746

7236 SAA0778581
పపరర: శవపరరశత పసయఖల

93-40/744

93-40/747

93-40/750

భరస : ససవర నణగగశశర రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:130_7_412
వయససస:41
లస: ససస స
7241 AP151030435117
పపరర: రవ మమనసకకసడ

7242 SAA0516070
పపరర: శవ నణగమలలర శశరర మమనసకకసడ

93-40/753

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:130_7_413
వయససస:52
లస: పప
7244 SAA0638858
పపరర: మబతణఖల శకదచవ
భరస : వనకటబ కకషర పడసరద
ఇసటట ననస:130_7_415
వయససస:41
లస: ససస స
7247 SAA0095174
పపరర: వనసకట రమమదచవ కరటటడ

93-40/758

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:130_7_419
వయససస:27
లస: ససస స

93-40/756

93-40/761

7251 SAA0925323
పపరర: తడవనణణ ఓబబల పపరస

93-40/759

7254 SAA0636944
పపరర: భమలకడమ యమడణ బతష
స న
భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_424
వయససస:49
లస: ససస స

93-40/748

7240 SAA0531939
పపరర: హరరష కలమమర మమనసకకసడ

93-40/751

7243 AP151030435119
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమనసకకసడ�

93-40/754

7246 SAA0637298
పపరర: చచరరకలరర నణగ లకడమ

93-40/757

7249 SAA0639351
పపరర: చచరరకలరర సరసబబ శవ రరవప

93-40/760

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_416
వయససస:36
లస: పప
93-40/762

భరస : వనసకరవప ఓబబలపపరస
ఇసటట ననస:130_7_417
వయససస:30
లస: ససస స
93-40/764

7237 SAA0925778
పపరర: నణగలకడమ మమనసకకసడ

భరస : సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_416
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_416
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_416
వయససస:57
లస: పప
7253 SAA0638106
పపరర: శకలకడమ అననపపరగడర డ

7248 SAA0637348
పపరర: రమణమమ చదరరకకరర

93-40/745

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_414
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఆర కగ మమరరస
ఇసటట ననస:130_7_415
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట వరపడసరద
ఇసటట ననస:130_7_416
వయససస:37
లస: ససస స
7250 SAA0639096
పపరర: చచరరకలరర నణగగశశర రరవప

7245 SAA0557629
పపరర: వనసకట కకషరపడసరద మబతణఖల

7234 SAA0638940
పపరర: కటబట వనసకట లకడమ

తసడడ:డ రవకలమమర
ఇసటట ననస:130_7_413
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_414
వయససస:29
లస: ససస స
93-40/755

93-40/742

తసడడ:డ ససవర నణగగశశర రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:130_7_412
వయససస:25
లస: ససస స

7239 AP151030435118
పపరర: ససవర నణగగశశర రరవప
మమనసకకసడ
తసడడ:డ అచచయఖ మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:130_7_412
వయససస:47
లస: పప

93-40/752

7231 AP151030435112
పపరర: మదన మహన రరవప అలర డడ

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_409
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:130_7_410
వయససస:27
లస: ససస స
93-40/749

93-40/739

తసడడ:డ పసదబఅపరపరరవప
ఇసటట ననస:130_7_407
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:130_7_408
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:130_7_409
వయససస:34
లస: పప
7238 SAA0095265
పపరర: రమమదచవ మమనసకకసడ

7230 SAA0293209
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప� అలమరడడ�

7228 SAA0095042
పపరర: సరవతడ మబపపవరపప

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:130_7_407
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన మహన రరవప�
ఇసటట ననస:130_7_407
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_7_408
వయససస:35
లస: ససస స
7235 SAA0637249
పపరర: కటబట వనసకటటశశర రరవప

93-40/738

భరస : ఉమమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_407
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:130_7_407
వయససస:56
లస: ససస స
7232 SAA0551457
పపరర: వనసకట శశకళ ససదబ ద

7227 SAA0638023
పపరర: సరశత అలర డడ

7252 SAA0375501
పపరర: వనసకటరరవప� ఓబబలమపపరస�

93-40/763

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_417
వయససస:34
లస: పప
93-40/765

93-40/766
7255 SAA0639336
పపరర: లకడమనణథ యశశసత
ఇమడణబతష
స న
తసడడ:డ నణగగశశర రరవప ఇమడణబతష
స న
ఇసటట ననస:130_7_424
వయససస:27
లస: పప
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7256 SAA0925992
పపరర: దదవఖ శక ఇమమదబతషన

93-40/767

భరస : నణగగశశరరరవప ఇమమదబతషన
ఇసటట ననస:130_7_425
వయససస:25
లస: ససస స
7259 SAA0778631
పపరర: నణగ శక ససదస

93-40/770

93-40/773

93-40/776

93-40/779

93-40/782

93-40/785

93-40/788

తసడడ:డ శవ సనకరర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_437
వయససస:47
లస: ససస స

7269 LFX1566553
పపరర: దసరరశవపరరశత మబతణఖల

7272 SAA0637934
పపరర: కమలమమ యడమ

7275 SAA0778847
పపరర: నణగ లకడమ గగపప

7278 LFX1562677
పపరర: సరసబయఖ గగపప

93-40/791

7281 SAA0383315
పపరర: శవయఖ� సవనణసస�

93-40/780

7284 SAA0638734
పపరర: తడలరకకక ఆయఖపరప
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_437
వయససస:27
లస: పప

7264 SAA0379214
పపరర: పరమబలమమ మబతణఖల

93-40/775

7267 SAA0925919
పపరర: నణగగశశరరరవప ఉసగబటటరర

93-40/778

7270 SAA0637926
పపరర: యడమ పదణమ

93-40/781

భరస : రగడరయఖ
ఇసటట ననస:130_7_434
వయససస:49
లస: ససస స
93-40/783

7273 SAA0531970
పపరర: దసరరరపడసరద యడమ

93-40/784

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:130_7_434
వయససస:30
లస: పప
93-40/786

7276 SAA0638437
పపరర: గగపప పరసమమమమజజఖమ

93-40/787

తసడడ:డ ససబబనయమఖ
ఇసటట ననస:130_7_435
వయససస:55
లస: ససస స
93-40/789

7279 SAA0382887
పపరర: సరమమమ జఖస� ససవనణసస�

93-40/790

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_436
వయససస:47
లస: ససస స
93-40/792

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130_7_436
వయససస:52
లస: పప
93-40/794

93-40/772

తసడడ:డ చసదడయఖ ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:130_7_429
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:130_7_435
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:130_7_436
వయససస:28
లస: పప
7283 SAA0638015
పపరర: తడలకకక లకడమ

93-40/777

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:130_7_435
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ యడమ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:130_7_435
వయససస:29
లస: పప
7280 SAA0531947
పపరర: నరసససహరరవప ససనసస

7266 SAA0375816
పపరర: అపరపరరవప� మబతణఖల�

7261 SAA0925752
పపరర: రరమబ ససదస

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:130_7_429
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_434
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:130_7_434
వయససస:50
లస: పప
7277 SAA0531988
పపరర: యడమ రమమశ

93-40/774

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:130_7_430
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:130_7_434
వయససస:50
లస: ససస స
7274 AP151030435122
పపరర: రగడయఖ
దర
యడథమ

7263 SAA0984691
పపరర: శకనవరస రరవప గబసడదబబ యన

93-40/769

తసడడ:డ గగపయఖ ససదస
ఇసటట ననస:130_7_426
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:130_7_429
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_429
వయససస:52
లస: పప
7271 SAA0636290
పపరర: యడమ ధనలకడమ

93-40/771

తసడడ:డ వనసకట నణరరయణ
ఇసటట ననస:130_7_428
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:130_7_429
వయససస:47
లస: ససస స
7268 SAA0678250
పపరర: కకతణస రరమకకషర

7260 SAA0638536
పపరర: ససదన నణగ శశషమమమ

7258 SAA0374579
పపరర: రరజగసదడపస
డ రద కకలమ

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:130_7_425
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:130_7_426
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_7_428
వయససస:28
లస: ససస స
7265 SAA0678243
పపరర: కకతణస రమమదచవ

93-40/768

భరస : రరజగసదడపస
డ రద
ఇసటట ననస:130_7_425
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:130_7_426
వయససస:24
లస: ససస స
7262 SAA0778813
పపరర: రజన కలమమరర గబసడడబబ మబ

7257 SAA0516153
పపరర: భబనసభబరత కకలమ

7282 SAA0516054
పపరర: పదదమన అయల

93-40/793

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:130_7_437
వయససస:28
లస: ససస స
93-40/795

7285 SAA0531905
పపరర: శవయఖ అయల

93-40/796

తసడడ:డ లకడమ
ఇసటట ననస:130_7_437
వయససస:35
లస: పప
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7286 SAA0638809
పపరర: శవశసకర రరవప తడలరకకక

93-40/797

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:130_7_437
వయససస:55
లస: పప
7289 SAA0516096
పపరర: రరఘవమమ పస తణబతస న

93-40/800

93-40/803

93-40/806

93-40/809

93-40/812

93-40/815

93-40/820

భరస : లకడమనణరరయణ
ఇసటట ననస:130_121
వయససస:44
లస: ససస స

7299 LFX1563766
పపరర: కకషర బబరర

7302 SAA0925430
పపరర: ససతణ పలమర

7305 LFX2367456
పపరర: హనసమసతరరవప మబతణఖల

7308 SAA0532002
పపరర: పపరరచసదడరరవప దసడడకల

93-40/823

7311 SAA0468900
పపరర: వనసకరయమమ పపచచల

93-40/810

7314 SAA0531855
పపరర: లకడమనణరరయణ అలర డడ
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:130_122
వయససస:49
లస: పప

7294 SAA0636696
పపరర: రమణ ఎరకగబసటర

93-40/805

7297 AP151030441018
పపరర: వనసకట రమణ బబరర

93-40/808

7300 AP151030435105
పపరర: శవనణగగశశరరరవప పపల

93-40/811

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_503
వయససస:41
లస: పప
93-40/813

7303 SAA0378885
పపరర: నణగమలలర శశరర� ససదస�

93-40/814

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:130_7_508
వయససస:34
లస: ససస స
93-40/816

7306 SAA0531871
పపరర: యయససబబబబ తతకల

93-36/784

తసడడ:డ కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:130_7_3467
వయససస:33
లస: పప
93-40/821

7309 SAA0378638
పపరర: మలలర శశరర� అననపపరగ�డడర �

93-40/822

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:130_8-529
వయససస:33
లస: ససస స
93-40/824

భరస : వనగయఖ
ఇసటట ననస:130_8-545
వయససస:50
లస: ససస స
93-36/638

93-40/802

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_450
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:130_8-507
వయససస:33
లస: పప

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:130_8-539
వయససస:39
లస: ససస స
7313 SAA0515858
పపరర: శవకలమమరర అలర డడ

93-40/807

తసడడ:డ వనకసటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_530
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పపరరచసదడరరవప
ఇసటట ననస:130_8-507
వయససస:28
లస: ససస స
7310 SAA0636688
పపరర: మలలర ల గగవసదమమ

7296 LFX1564152
పపరర: నణగలకడమ బబరర� �

7291 SAA0531962
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పస తణబతస న

భరస : మరరయదణసస
ఇసటట ననస:130_7_441
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపనన రరవప పలమర
ఇసటట ననస:130_7_505
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:130_7_526
వయససస:27
లస: పప
7307 SAA0516187
పపరర: శరసత దసడడకల

93-40/804

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_450
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ భమయఖ�
ఇసటట ననస:130_7_503
వయససస:26
లస: పప
7304 SAA0531913
పపరర: మణణదదప ససదస

7293 SAA0094839
పపరర: లకడమ అయల

93-40/799

తసడడ:డ రరజజ రరవప పస తణబతస న
ఇసటట ననస:130_7_439
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకషర� �
ఇసటట ననస:130_7_450
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ
ఇసటట ననస:130_7_450
వయససస:31
లస: పప
7301 AP151030435107
పపరర: వనసకటటశశరరర పపల�

93-40/801

భరస : మమలమఖలక
ఇసటట ననస:130_7_440
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:130_7_443
వయససస:30
లస: ససస స
7298 SAA0531897
పపరర: నరగష అయలమ

7290 SAA0531954
పపరర: మణణకసఠ పస తణబతస న

7288 SAA0678227
పపరర: పస తణబతష
స న ససనత

భరస : మణణకసట
ఇసటట ననస:130_7_439
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_439
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరగష
ఇసటట ననస:130_7_440
వయససస:26
లస: ససస స
7295 SAA0657098
పపరర: వనసకటలకడమ నసదదగస

93-40/798

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:130_7_438
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_7_439
వయససస:50
లస: ససస స
7292 SAA0678201
పపరర: ఐలమ అనసష

7287 SAA0637009
పపరర: నణగగసశరమమ ససదస

7312 SAA0619254
పపరర: సరగర సరసబబశవ అసజననయబలల

93-37/928

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:130_117
వయససస:28
లస: పప
93-36/639

7315 SAA0423509
పపరర: దసరర ససనత కకమరరశశటట

93-36/640

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130_127
వయససస:37
లస: ససస స
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7316 AP151030441082
పపరర: ససబబబయమమ కకమరరశశటట

93-36/641

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_127
వయససస:62
లస: ససస స
7319 SAA0293068
పపరర: వనసకటటశశరరర కకమరరశశటట

93-36/644

93-36/647

93-36/650

93-36/653

93-36/656

93-36/659

93-36/662

తసడడ:డ వనణబగగపరల
ఇసటట ననస:130_134
వయససస:36
లస: పప

7329 SAA0639286
పపరర: చణల నరమలమ

7332 AP151030435081
పపరర: శకరరమబలల పపల�

7335 SAA0925398
పపరర: సరసబశవ రరవప పపల

7338 SAA0636803
పపరర: మలలశశరర జలలర పలర

93-36/665

7341 LFX1560796
పపరర: రమమష� యరకసశశటట �

93-36/654

7344 LFX2389534
పపరర: వనణబగగపరల యరకసశశటట �
తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:130_134
వయససస:62
లస: పప

7324 LFX1565951
పపరర: ఆదదనణరరయణ చకకస

93-36/649

7327 SAA0637603
పపరర: పపల దదపసకర

93-36/652

7330 AP151030441654
పపరర: మసరసనమమ పపల�

93-36/655

భరస : శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:130_131
వయససస:60
లస: ససస స
93-36/657

7333 AP151030441238
పపరర: పదమ పపల�

93-36/658

భరస : శవకకటయఖ�
ఇసటట ననస:130_132
వయససస:42
లస: ససస స
93-36/660

7336 AP151030435109
పపరర: శవకకటయఖ పపల

93-36/661

తసడడ:డ వనసకటసరమ
ఇసటట ననస:130_132
వయససస:47
లస: పప
93-36/663

7339 SAA0638742
పపరర: జలలర పలర నరగసదడ

93-36/664

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:130_133
వయససస:28
లస: పప
93-36/666

తసడడ:డ వనణబగగపరల� �
ఇసటట ననస:130_134
వయససస:34
లస: పప
93-36/668

93-36/646

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_131
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:130_133
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:130_134
వయససస:33
లస: ససస స
7343 LFX2389096
పపరర: ససరగష యరకసశశటట

93-36/651

తసడడ:డ శవరకకటయఖ పపల
ఇసటట ననస:130_132
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:130_133
వయససస:24
లస: ససస స
7340 SAA0678342
పపరర: యరకసశశటట లకడమ పడసనణన

7326 AP151030435079
పపరర: శకనవరస ససదన

7321 SAA0639088
పపరర: శవర అలమరడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_129
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:130_131
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటయఖ పపల
ఇసటట ననస:130_132
వయససస:26
లస: పప
7337 SAA0925497
పపరర: వనసకట ఎన కలమఖణణ జలలర పలర

93-36/648

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:130_131
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల
ఇసటట ననస:130_131
వయససస:35
లస: పప
7334 SAA0639120
పపరర: వనసకటటశ పపల

7323 SAA0678193
పపరర: సరమమమ జఖస ససదస

93-36/643

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అలమరడడ
ఇసటట ననస:130_128
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:130_130
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130_131
వయససస:35
లస: ససస స
7331 LFX1562081
పపరర: శకనవరస పపల

93-36/645

భరస : రసగర రరవప
ఇసటట ననస:130_129
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస�
ఇసటట ననస:130_130
వయససస:36
లస: ససస స
7328 SAA0378828
పపరర: భబగఖలకడమ� పపల�

7320 SAA0638833
పపరర: భమలకడమ అలమరడడ

7318 SAA0941451
పపరర: ససబబబరరవప గగవసదస

తసడడ:డ చనన వరయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:130_127
వయససస:50
లస: పప

భరస : ససవర అలమరడడ
ఇసటట ననస:130_128
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130_129
వయససస:52
లస: ససస స
7325 SAA0382853
పపరర: వజయదసరర � ససదన�

93-36/642

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130_127
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:130_127
వయససస:67
లస: పప
7322 AP151030441429
పపరర: పదణమవత చకకస�

7317 SAA0740408
పపరర: సరసబశవరరవప� కకమరరశశటట �

7342 LFX2389088
పపరర: వజయ యరకసశశటట � �

93-36/667

తసడడ:డ వనణబగగపరల� �
ఇసటట ననస:130_134
వయససస:36
లస: పప
93-36/669

7345 SAA0678292
పపరర: దచవనబసడ గగవసదమమ

93-36/670

భరస : మసరసన రగడడర
ఇసటట ననస:130_137
వయససస:54
లస: ససస స
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7346 SAA0637546
పపరర: నణరరసపటట వనసకరయమమ

93-36/671

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_137
వయససస:55
లస: ససస స
7349 AP151030435124
పపరర: శకనవరసరరవప నణరరశశటట

93-36/674

93-36/677

93-36/680

93-36/683

93-36/686

93-36/689

93-36/692

భరస : శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_150
వయససస:28
లస: ససస స

7359 SAA0636860
పపరర: పపవరశడ ససధణ లకడమ

7362 SAA0378919
పపరర: లకడమకలమమరర� కమతస�

7365 AP151030435128
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కమతస�

7368 LFX1562289
పపరర: అసజల� కకపపరరజ�

93-36/695

7371 LFX2389179
పపరర: శకనవరసరరవప కకపపరరజ�

93-36/684

7374 LFX1563063
పపరర: శవకకటటశశరరరవప� పపలబసడర �
తసడడ:డ చసదణడరరవప� �
ఇసటట ననస:130_150
వయససస:35
లస: పప

7354 SAA0376228
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర యమరకస శశటట

93-36/679

7357 SAA0610287
పపరర: పససపపర టట ససరగశ బబబబ

93-36/682

7360 SAA0638387
పపరర: పపవరశడ హహమమలతణ

93-36/685

భరస : రరమమరరవ
ఇసటట ననస:130_145
వయససస:43
లస: ససస స
93-36/687

7363 SAA0638924
పపరర: వససతణ కమతస

93-36/688

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_146
వయససస:55
లస: ససస స
93-36/690

7366 SAA0557660
పపరర: జయ శసకర మబపరప

93-36/691

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మబపరప
ఇసటట ననస:130_147
వయససస:28
లస: పప
93-36/693

7369 LFX1562297
పపరర: ససమత� కకపపరరజ�

93-36/694

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:130_149
వయససస:35
లస: ససస స
93-36/696

తసడడ:డ మసరసనణడవప�
ఇసటట ననస:130_149
వయససస:42
లస: పప
93-36/698

93-36/676

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:130_141
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:130_149
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:130_149
వయససస:70
లస: ససస స
7373 SAA0778920
పపరర: సడవసత పపలబసడర

93-36/681

తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:130_146
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చరసజవ
ఇసటట ననస:130_147
వయససస:48
లస: పప
7370 SAA0386961
పపరర: వనసకట సరగజన కకపపరరజ

7356 SAA0610295
పపరర: పససపపర టట పడకరశ బబబబ

7351 SAA0516120
పపరర: బబలమమ కరలలవ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_139
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట మబరళ కకషర�
ఇసటట ననస:130_146
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_146
వయససస:36
లస: పప
7367 AP151030435131
పపరర: శకనవరసరరవప మబపరప

93-36/678

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_145
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:130_145
వయససస:43
లస: పప
7364 LFX2389047
పపరర: వనసకట మబరళకకషర కమతస

7353 SAA0516203
పపరర: పరవన యరకసశశటట

93-36/673

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:130_138
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబబ శవరరవ
ఇసటట ననస:130_141
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఇననయఖ� �
ఇసటట ననస:130_143
వయససస:55
లస: ససస స
7361 SAA0638569
పపరర: పపవరశడ శకనవరస రరవప

93-36/675

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_139
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:130_141
వయససస:57
లస: ససస స
7358 LFX1562461
పపరర: ససబబబయమమ� ఎనసమబల�

7350 SAA0678276
పపరర: దచవనబసడ మసరసన రగడడర

7348 SAA0376269
పపరర: ఉమమ మహహశ నణరరశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_137
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమదణసస రగడర డ
ఇసటట ననస:130_137
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:130_138
వయససస:38
లస: పప
7355 SAA0334987
పపరర: రమమదచవ పససపపలలటట

93-36/672

తసడడ:డ మసరసన రగడడర
ఇసటట ననస:130_137
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:130_137
వయససస:57
లస: పప
7352 SAA0531996
పపరర: నణగరరజ కరలలవ

7347 SAA0638718
పపరర: రరమదణసస రగడర డ దచవనబసడ

7372 LFX2389062
పపరర: పడసరదరరవప కకపపరరజ�

93-36/697

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:130_149
వయససస:44
లస: పప
93-36/699

7375 AP151030435132
పపరర: చసదడరరవప పపలబసడర

93-36/700

తసడడ:డ నణరరయణ
ఇసటట ననస:130_150
వయససస:70
లస: పప
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7376 SAA0379289
పపరర: వనసకటనరసమమ� అలర డడ�

93-36/701

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:130_151
వయససస:35
లస: ససస స
7379 LFX1562339
పపరర: కకటటశశరర� అలమరడడ�

93-36/704

93-36/707

93-36/710

93-36/713

93-36/716

93-36/719

93-36/722

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:130_168
వయససస:36
లస: ససస స

7389 SAA0925547
పపరర: వరరసజన ససదదన పలర

7392 LFX1562503
పపరర: దసరర � ఓనమమల�

7395 AP151030435133
పపరర: ససబబబరరవప అలర డడ�

7398 SAA0925521
పపరర: రరమబ రరమ శశటట

93-36/725

7401 SAA0778946
పపరర: శకదచవ పపలబసడర

93-36/714

7404 SAA0779027
పపరర: భబరర వ కళళఖణస
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:130_173
వయససస:29
లస: ససస స

7384 SAA0379107
పపరర: జయలకడమ� బబ డపరటట�

93-36/709

7387 SAA0374355
పపరర: వనసకటటశశరరర� బబ డపరటట�

93-36/712

7390 SAA0925539
పపరర: మబరహరర రరవప ససదదన పలర

93-36/715

తసడడ:డ వరయఖ ససదదన పలర
ఇసటట ననస:130_156
వయససస:73
లస: పప
93-36/717

7393 SAA0532028
పపరర: హరరబబబబ వనమమల

93-36/718

తసడడ:డ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:130_157
వయససస:28
లస: పప
93-36/720

7396 SAA0095018
పపరర: నణగలకడమ� రరమశశటట �

93-36/721

భరస : రరమమ�
ఇసటట ననస:130_162
వయససస:35
లస: ససస స
93-36/723

7399 SAA0078923
పపరర: శకనవరసరరవప తణడడవరక

93-36/724

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:130_162
వయససస:41
లస: పప
93-36/726

తసడడ:డ ససరగష
ఇసటట ననస:130_166
వయససస:26
లస: ససస స
93-36/729

93-36/706

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130_154
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప రరమ శశటట
ఇసటట ననస:130_162
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:130_162
వయససస:62
లస: పప
7403 LFX1562230
పపరర: శవ పరరశత� చటబటల�

93-36/711

తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:130_160
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:130_162
వయససస:40
లస: ససస స
7400 SAA0374405
పపరర: సరసబశవరరవప జలలర పలర �

7386 SAA0078931
పపరర: రరధణకకషర� బబ డపరటట�

7381 SAA0374322
పపరర: వనసకటరరమమరరవప అలర డడ�

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130_154
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరయబబబబ� �
ఇసటట ననస:130_157
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130_160
వయససస:34
లస: పప
7397 LFX1562511
పపరర: రరమలకడమ� తణడడవరక�

93-36/708

భరస : మబరహరర రరవప ససదదన పలర
ఇసటట ననస:130_156
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకహరరరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:130_157
వయససస:24
లస: ససస స
7394 SAA0374306
పపరర: నణగరరజ� అలమరడడ�

7383 SAA0779019
పపరర: దదవఖ పసదబ దసటట

93-36/703

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130_153
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130_154
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:130_155
వయససస:44
లస: పప
7391 SAA0926008
పపరర: రరజగశశరర వనమమల

93-36/705

భరస : శవ గసగరధర
ఇసటట ననస:130_154
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ జయలకడమ
ఇసటట ననస:130_154
వయససస:28
లస: పప
7388 SAA0778987
పపరర: రరసబబబబ అలమరడడ

7380 SAA0374348
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అలర డడ�

7378 SAA0516252
పపరర: లకడమ పసదబ దననన

భరస : నణగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:130_152
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:130_153
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_153
వయససస:70
లస: పప
7385 SAA0532010
పపరర: నణగరరజ బబ డపరటట

93-36/702

తసడడ:డ ఆసజననయబలల అలర డడ
ఇసటట ననస:130_151
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటరరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:130_153
వయససస:40
లస: ససస స
7382 AP151030435134
పపరర: సరసబశవరరవప అలర డడ

7377 LFX2389237
పపరర: శకనవరస రరవప అలర డడ

7402 SAA0133082
పపరర: ససరగష పపలబసడర

93-36/727

తసడడ:డ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:130_166
వయససస:33
లస: పప
93-36/730

7405 SAA0779043
పపరర: జజఖత కళళఖణస

93-36/731

భరస : పదమ రరవప
ఇసటట ననస:130_173
వయససస:30
లస: ససస స
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7406 LFX1565159
పపరర: పదణమరరవప� కళళఖణస�

93-36/732

తసడడ:డ ఆసజననయబలల� �
ఇసటట ననస:130_173
వయససస:33
లస: పప
7409 SAA0779068
పపరర: నణగ సరళ దణసరర

93-36/735

93-36/738

93-36/741

తసడడ:డ రరమకకషర�
ఇసటట ననస:130_177
వయససస:28
లస: పప
7418 SAA0374462
పపరర: శకనవరస రరవప పపవరశడ

93-36/744

93-36/747

93-36/750

తసడడ:డ ేదశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130_182
వయససస:36
లస: పప
7430 SAA0925588
పపరర: అశశక కలమమర పస రరమళ
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పస రరమళ
ఇసటట ననస:130_183
వయససస:25
లస: పప
7433 SAA0551432
పపరర: కసస
స రర తణయ
భరస : శసకర
ఇసటట ననస:130_184
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమ మహహశశర రరవప కకపపరరజ
ఇసటట ననస:130_177
వయససస:25
లస: ససస స
7416 LFX2389054
పపరర: రరమకకషర కకపపరరజ�

7417 SAA0384602
పపరర: వనణబకలమమరర� పపవరశడ�

93-36/743

93-36/742

7419 SAA0925562
పపరర: భబరత వసగ

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:130_178
వయససస:34
లస: ససస స
93-36/745

7422 AP151030435144
పపరర: పరమబలరగడర డ వసగర

7425 SAA0374447
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� అసబటట�

7428 SAA0293290
పపరర: శకనవరసరరవప మబతణఖల�

7431 AP151030435150
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పస రరమళళ�

93-36/748

7434 SAA0551556
పపరర: కకమల తణయ
భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:130_185
వయససస:29
లస: ససస స

93-36/746

7423 SAA0468934
పపరర: రమణ వసగర

93-36/749

భరస : ఆదదనణరరయణరగడడర
ఇసటట ననస:130_180
వయససస:32
లస: ససస స
93-36/751

7426 SAA0779100
పపరర: శవ కలమమరర మబతణఖల

93-36/752

భరస : అనల కలమమర
ఇసటట ననస:130_182
వయససస:31
లస: ససస స
93-36/754

7429 SAA0925612
పపరర: హహహమమవత పస రరమళ

93-36/755

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పస రరమళ
ఇసటట ననస:130_183
వయససస:28
లస: ససస స
93-36/757

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:130_183
వయససస:47
లస: పప
93-36/759

7420 LFX2389435
పపరర: ఆదదనణరరయణరగడడర� వసగ�
తసడడ:డ పరమబలరగడర డ� �
ఇసటట ననస:130_179
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:130_182
వయససస:52
లస: పప
93-36/756

93-36/737

93-36/740

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:130_181
వయససస:39
లస: పప
93-36/753

7411 SAA0393587
పపరర: నరసససహరరవప� దణసరర�

7414 SAA0394080
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప�
కకపపరరజ�
తసడడ:డ రరమకకషర�
ఇసటట ననస:130_177
వయససస:28
లస: పప

93-36/739

తసడడ:డ కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:130_179
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:130_181
వయససస:36
లస: ససస స
7427 SAA0383273
పపరర: అనల కలమమర మబతణఖల

7413 SAA0714220
పపరర: ససజనఖ కకపపరరజ

93-36/734

తసడడ:డ కరసతణరరవప�
ఇసటట ననస:130_175
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రగడర డ వసగ
ఇసటట ననస:130_179
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమబల రగడర డ వసగ
ఇసటట ననస:130_179
వయససస:37
లస: పప
7424 SAA0379115
పపరర: లకడమరరజఖస� అసబబటట�

93-36/736

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:130_177
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_178
వయససస:41
లస: పప
7421 SAA0925554
పపరర: శకనవరస రగడడర వసగ

7410 SAA0732819
పపరర: వనసకట మహ లకడమ దణసరర

7408 SAA0133108
పపరర: ఆసజననయబలల కళళఖణస�

తసడడ:డ పసదబబబబయ�
ఇసటట ననస:130_174
వయససస:57
లస: పప

భరస : కరసత రరవప దణసరర
ఇసటట ననస:130_175
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:130_175
వయససస:49
లస: పప
7415 SAA0394973
పపరర: పడతణపకలమమర� కకపపరరజ�

93-36/733

తసడడ:డ ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:130_173
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:130_175
వయససస:29
లస: ససస స
7412 SAA0374421
పపరర: కరసతణరరవప దణసరర�

7407 SAA0133090
పపరర: సరసబశవరరవప� కళళఖణస�

7432 SAA0925794
పపరర: అనసరరధ తమ

93-36/758

భరస : చసదడశశఖర తమ
ఇసటట ననస:130_184
వయససస:38
లస: ససస స
93-36/760

7435 SAA0551762
పపరర: మహలకడమ బలజగపలర

93-36/761

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:130_185
వయససస:36
లస: ససస స
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7436 SAA0551903
పపరర: లకడమకలమమరర కలరరకలల

93-36/762

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:130_186
వయససస:29
లస: ససస స
7439 AP151030435157
పపరర: మబకకసటట కకరరకలల�

93-36/765

93-36/768

93-36/771

93-36/774

93-36/778

93-36/781

93-34/973

భరస : కకరణ బబబబ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-6
వయససస:33
లస: ససస స

7449 SAA0384529
పపరర: కవత భమపత

7452 SAA0925620
పపరర: ససదరరన దచవ అసబటట

7455 SAA0849119
పపరర: లకరరఙ మమరర మబపపపరర

7458 SAA0986176
పపరర: అనతణ బబతసస

93-39/636

7461 AP151030435511
పపరర: యహనస బబతస

93-36/776

7464 SAA0380600
పపరర: శరసత డచగల
భరస : సరసబయఖ డచగల
ఇసటట ననస:131-1-6
వయససస:33
లస: ససస స

7444 SAA0779126
పపరర: మసగమమ ఉలర సగబల

93-36/770

7447 SAA0638098
పపరర: రగలమ రరమకకషర

93-36/773

7450 SAA0925810
పపరర: దసరరరదచవ భమపత

93-36/777

భరస : వనసకటటసశరరర భమపత
ఇసటట ననస:130_190
వయససస:65
లస: ససస స
93-36/779

7453 SAA0384669
పపరర: లకడమ� అసబటట�

93-36/780

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:130_191
వయససస:37
లస: ససస స
93-36/782

7456 AP151030435152
పపరర: శకనవరసరరవప కకరరకలల�

93-36/783

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:130_195
వయససస:52
లస: పప
93-39/634

7459 SAA0434399
పపరర: సలలమ బబతస

93-39/635

భరస : శశరర బబతస
ఇసటట ననస:131-1-2
వయససస:50
లస: ససస స
93-39/637

తసడడ:డ రరయపప బబతస
ఇసటట ననస:131-1-2
వయససస:92
లస: పప
93-39/639

93-36/767

తసడడ:డ పపదబ రరమబలల
ఇసటట ననస:130_188
వయససస:35
లస: పప

భరస : జజసప బబతసస
ఇసటట ననస:131-1-2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర బబతస
ఇసటట ననస:131-1-2
వయససస:33
లస: పప
7463 SAA0380576
పపరర: వజగత పచచల

93-36/772

భరస : వనసకటటసశర రరవప మబపపపరర
ఇసటట ననస:130_195
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:130,-7-427
వయససస:57
లస: పప
7460 SAA0308742
పపరర: జజసఫ బబతస

7446 SAA0638296
పపరర: వలవనటట శవశసకర

7441 SAA0637900
పపరర: వలవనటట శవ కలమమరర

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130_188
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:130_191
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:130_191
వయససస:45
లస: పప
7457 LFX2377877
పపరర: కకకకలరరవప ససదస�

93-36/769

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:130_190
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_190
వయససస:42
లస: పప
7454 AP151030435528
పపరర: శకనవరసరరవప అసబటట�

7443 SAA0386227
పపరర: సరసబబడజఖస� వపసడవలర �

93-36/764

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:130_188
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరనన
ఇసటట ననస:130_188
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబలయఖ భమపత
ఇసటట ననస:130_189
వయససస:37
లస: ససస స
7451 LFX1562149
పపరర: శకనవరసరరవప భమపత

93-36/766

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:130_188
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరనన
ఇసటట ననస:130_188
వయససస:33
లస: పప
7448 SAA0925802
పపరర: నణగలకడమ భమపత

7440 SAA0551523
పపరర: శకలకడమ వలవనటట

7438 SAA0384644
పపరర: ససతణరరవమమ� కకరరకలల�

భరస : మబకకసటట�
ఇసటట ననస:130_187
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ
ఇసటట ననస:130_188
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:130_188
వయససస:33
లస: ససస స
7445 SAA0638148
పపరర: వలవనటట శవ

93-36/763

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130_186
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:130_187
వయససస:42
లస: పప
7442 SAA0636670
పపరర: రగలమ కకటటశశరర

7437 AP151030435153
పపరర: వజయ కలమమర కకరరకలల

7462 SAA0380592
పపరర: పడమల పచచల

93-39/638

భరస : అరరణకలమమర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-6
వయససస:32
లస: ససస స
93-39/640

7465 AP151030441546
పపరర: ఏససదయమమ పచచల

93-39/641

భరస : పడకరశరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-6
వయససస:50
లస: ససస స
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7466 LFX1560408
పపరర: అరరణ కలమమర పచచల

93-39/642

తసడడ:డ పడకరశరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-6
వయససస:36
లస: పప
7469 LFX1566009
పపరర: శశషమమ బబలమర

93-39/645

93-39/648

93-39/651

93-39/654

93-39/657

93-39/660

93-39/663

తసడడ:డ యయసస బబ కటటట
ఇసటట ననస:131-1-13
వయససస:24
లస: పప

7479 LFX1565886
పపరర: రరజ అతతసట

7482 SAA0826356
పపరర: శరఖమల బబరరక

7485 SAA0245381
పపరర: రరమయఖ గసటర

7488 SAA0619817
పపరర: ససభబషసన నసతకకక

93-39/666

7491 SAA0571547
పపరర: పసచచయఖ ఏగగన

93-39/655

7494 SAA0571554
పపరర: సరసబయఖ డచగల
తసడడ:డ సపనరయఖ డచగల
ఇసటట ననస:131-1-13
వయససస:38
లస: పప

7474 SAA0826588
పపరర: దణసరర సససస నస

93-39/650

7477 AP151030435515
పపరర: శశరర బబతస

93-39/653

7480 SAA0384206
పపరర: బబలపడసనన మబననసగర

93-39/656

తసడడ:డ బబజరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-10
వయససస:33
లస: ససస స
93-39/658

7483 AP151030441370
పపరర: నళన మబననసగర

93-39/659

భరస : బబజరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-10
వయససస:62
లస: ససస స
93-39/661

7486 SAA0620120
పపరర: సలలమ ఎగగరన

93-39/662

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:131-1-11
వయససస:28
లస: ససస స
93-39/664

7489 SAA0434407
పపరర: నరసమమ ఎగగరన

93-39/665

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:131-1-11
వయససస:57
లస: ససస స
93-39/667

తసడడ:డ బబలయమఖ
ఇసటట ననస:131-1-11
వయససస:33
లస: పప
93-39/669

93-39/647

తసడడ:డ యహనస బబతస
ఇసటట ననస:131-1-8
వయససస:57
లస: పప

భరస : ససరగష నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-11
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ దణసరర
ఇసటట ననస:131-1-11
వయససస:30
లస: పప
7493 SAA0944166
పపరర: రరజజ కటటట

93-39/652

తసడడ:డ నణగయఖ గసటర
ఇసటట ననస:131-1-10
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమమష� దణసరర
ఇసటట ననస:131-1-11
వయససస:30
లస: ససస స
7490 SAA0434183
పపరర: బబజన దణసరర

7476 SAA0396929
పపరర: లకమయఖ ఏపపరర

7471 AP151030441504
పపరర: నణగగసదడస బబలమర

తసడడ:డ దచవదణనస దణసరర
ఇసటట ననస:131-1-7
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నలర యఖ
ఇసటట ననస:131-1-10
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ బబరరక
ఇసటట ననస:131-1-10
వయససస:43
లస: పప
7487 SAA0386573
పపరర: రరణణ దణసరర

93-39/649

తసడడ:డ ఆదదయఖ అతతసట
ఇసటట ననస:131-1-9
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరమయఖ గసటర
ఇసటట ననస:131-1-10
వయససస:41
లస: ససస స
7484 SAA0444703
పపరర: డచవడ బబరరక

7473 SAA0619809
పపరర: తరరపత రరవప ఈపపరర

93-39/644

భరస : లకయఖ బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-7
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:131-1-8
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరజ అటటసటట
ఇసటట ననస:131-1-9
వయససస:41
లస: ససస స
7481 SAA0434423
పపరర: నణగమమ గసటర

93-39/646

తసడడ:డ నరమల రరవప ఈవపరర
ఇసటట ననస:131-1-7
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకమయఖ యయపపరర
ఇసటట ననస:131-1-8
వయససస:30
లస: ససస స
7478 SAA0857476
పపరర: బమససమమ అటటసటట

7470 SAA0380618
పపరర: చననమమమయ దణసరర

7468 SAA0434415
పపరర: రమమదచవ ఈపపరర

భరస : తరరపతరరవప ఈవపరర
ఇసటట ననస:131-1-7
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సససస నస దణసరర
ఇసటట ననస:131-1-7
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సమ సస న దణసరర
ఇసటట ననస:131-1-7
వయససస:29
లస: పప
7475 SAA0386789
పపరర: చటటటమమ యయపపరర

93-39/643

తసడడ:డ పడకరశరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-6
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబయఖ బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-7
వయససస:35
లస: ససస స
7472 SAA0245266
పపరర: రరజకలమమర దణసరర

7467 LFX1560465
పపరర: కకరణ కలమమర పచచల

7492 AP151030435516
పపరర: బబలయఖ ఎగగరన

93-39/668

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-1-11
వయససస:60
లస: పప
93-39/670

7495 SAA0363291
పపరర: అమమమ ససరగఖమ చతచస మ

93-43/290

భరస : నరసససహరరవప చతచమ
ఇసటట ననస:131-1-15
వయససస:29
లస: ససస స
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7496 AP151030450282
పపరర: లకడమకరమమశశరర కకట

93-43/291

భరస : శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:131-1-15
వయససస:47
లస: ససస స
7499 SAA0444687
పపరర: సరసబరగడడర సససగమ

తసడడ:డ వరయఖ చచదరర చదనసన పటట
ఇసటట ననస:131-1-15
వయససస:19
లస: పప
93-39/672

తసడడ:డ పపలమరరగడడర
ఇసటట ననస:131-1-18
వయససస:67
లస: పప
7502 AP151030444289
పపరర: నణరరయణ పచచల

93-39/675

93-39/678

93-43/292

93-39/683

93-39/686

93-39/688

భరస : వరకలమమర
ఇసటట ననస:131-1-104
వయససస:35
లస: ససస స

7509 SAA0926461
పపరర: సశపన మబననసగర

7512 SAA0385690
పపరర: బబజన పచచల

7515 SAA0392993
పపరర: శరరదణ� తణడడకకసడ�

7518 SAA0244673
పపరర: రరసబబబబ పచచల

93-39/692

7521 SAA0092189
పపరర: మరరయమమ పచచల

93-39/681

7524 LFX1566264
పపరర: రరమమహన పచచల
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-1-104
వయససస:34
లస: పప

93-39/677

7507 AP151030444243
పపరర: బకకలల మబననసగర

93-39/680

7510 SAA0244384
పపరర: పపరర చసదడరరవప మబననసగర

93-39/682

తసడడ:డ బబజరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-23
వయససస:40
లస: పప
93-39/684

7513 SAA0386664
పపరర: ఆరగగఖస పచచల

93-39/685

భరస : కకటయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-28
వయససస:67
లస: ససస స
93-48/54

7516 SAA0619791
పపరర: రరజగశశరర పచచల

93-39/687

భరస : రరమ బబబబ
ఇసటట ననస:131-1-94
వయససస:28
లస: ససస స
93-39/689

7519 AP151030444355
పపరర: సరసబయఖ పచచల

93-39/690

తసడడ:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:131-1-94
వయససస:62
లస: పప
93-39/693

భరస : జజసబయఖ
ఇసటట ననస:131-1-103
వయససస:72
లస: ససస స
93-39/695

7504 SAA0384230
పపరర: రరణణ పచచల

తసడడ:డ వరయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-22
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-1-94
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:131-1-102
వయససస:52
లస: పప
7523 LFX1566363
పపరర: జజఖత పచచల

93-39/679

భరస : సరసబశవరరవప� తణడడకకసడ
ఇసటట ననస:131-1-42
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-1-94
వయససస:57
లస: ససస స
7520 AP151030444189
పపరర: చనసరసబయఖ పచచల

7506 AP151030444180
పపరర: బబబబ పచచల

93-39/674

భరస : బబబబ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-22
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-28
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-1-28
వయససస:34
లస: పప
7517 LFX2396067
పపరర: మరరయమమ పచచల

93-39/676

భరస : పపరర చసదడ రరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-23
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమరరయమ దణసస పచచల
ఇసటట ననస:131-1-26
వయససస:28
లస: ససస స
7514 LFX1564467
పపరర: మరరయదణసస పచచల

7503 SAA0926487
పపరర: యమబన పచచల

7501 SAA0311837
పపరర: దయమకర పఛచల
తసడడ:డ నణరరయణ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-21
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద పచచల
ఇసటట ననస:131-1-22
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకమమ
ఇసటట ననస:131-1-22
వయససస:59
లస: పప
7511 SAA0826794
పపరర: పచచల హరరత

93-39/673

తసడడ:డ యలమసద పచచల
ఇసటట ననస:131-1-22
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-22
వయససస:28
లస: పప
7508 SAA0959330
పపరర: వరససదచవ రరవప కకమమ

7500 AP151030441722
పపరర: ఏససమమ పచచ

93-39/671

భరస : సరసబరగడడర
ఇసటట ననస:131-1-18
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : నణరరయణ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-21
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద పచచల
ఇసటట ననస:131-1-21
వయససస:54
లస: పప
7505 SAA0619841
పపరర: నణగమమ పచచల

93-48/952 7498 SAA0826604
7497 SAA1431360
పపరర: చదనసనపరటట హరర కకషర చదనసనపరటట
పపరర: సససగస మలర శశరర

7522 SAA0985426
పపరర: ఉషరరరణణ పచచల

93-39/694

భరస : రరమమహన పచచల
ఇసటట ననస:131-1-104
వయససస:31
లస: ససస స
93-39/696

7525 AP151030444025
పపరర: వరకలమమర పచచల

93-39/697

తసడడ:డ కకటయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-104
వయససస:40
లస: పప
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93-39/830

తసడడ:డ వర కలమమర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-104
వయససస:18
లస: పప
7529 SAA0444729
పపరర: రరసబబబబ పబబబల

93-39/700

93-39/703

93-39/706

93-39/709

93-39/712

93-39/715

93-39/718

భరస : రరమమరరవప బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-126
వయససస:47
లస: ససస స

7539 LFX2396539
పపరర: ఎలశశమమ పచచల

7542 AP151030444454
పపరర: ససతయఖ పచచల

7545 SAA0434779
పపరర: పడవణ కలమమర కకలకపపడడ

7548 LFX2396562
పపరర: ససలలచన నసతకకక

93-39/721

7551 SAA0245480
పపరర: బబలసససదర గరజలవరరర

93-39/710

7554 SAA0619981
పపరర: మమరస మమ పచచల
భరస : సరసబయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-126
వయససస:63
లస: ససస స

7534 SAA0679076
పపరర: పచచల భమలకడమ

93-39/705

7537 SAA0517383
పపరర: శవకలమమరర పచచల

93-39/708

7540 LFX2402188
పపరర: కకటటశశరరరవప పచచల

93-39/711

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:131-1-117
వయససస:36
లస: పప
93-39/713

7543 SAA0679043
పపరర: కకలకపపడడ ససజనఖ

93-39/714

భరస : పడవణ కలమమర కకలకపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-118
వయససస:30
లస: ససస స
93-39/716

7546 SAA0619890
పపరర: జజఖతసత నసతకకక

93-39/717

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-119
వయససస:27
లస: ససస స
93-39/719

7549 SAA0244525
పపరర: మరరయదణసస నసతకకక

93-39/720

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-119
వయససస:41
లస: పప
93-39/722

తసడడ:డ వరమ గరజలవరరస
ఇసటట ననస:131-1-125
వయససస:31
లస: పప
93-39/724

93-39/702

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:131-1-117
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:131-1-119
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బసకర
ఇసటట ననస:131-1-124
వయససస:35
లస: ససస స
7553 SAA0381715
పపరర: ససవరరస మమ బబలమర

93-39/707

తసడడ:డ దణసస కకలకపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-118
వయససస:31
లస: పప

భరస : మరరయదణసస నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-119
వయససస:35
లస: ససస స
7550 LFX1563899
పపరర: మరరయమమ బసకర

7536 SAA0827214
పపరర: పచచల పపడమ కలమమర

7531 LFX2396216
పపరర: రమమదచవ పచచల

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-1-113
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:131-1-117
వయససస:42
లస: పప

భరస : దణసస కకలకపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-118
వయససస:62
లస: ససస స
7547 LFX1564806
పపరర: నరమల నసతకకక

93-39/704

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:131-1-117
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-1-117
వయససస:40
లస: పప
7544 SAA0384438
పపరర: అకకమమ కకలకపపడడ

7533 AP151030444029
పపరర: శవయఖ పచచల

93-39/699

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:131-1-112
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-115
వయససస:24
లస: పప

భరస : శతయఖ
ఇసటట ననస:131-1-117
వయససస:37
లస: ససస స
7541 AP151030444487
పపరర: వరయఖ పచచల

93-39/701

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-1-112
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససరగష బబబబ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-115
వయససస:52
లస: ససస స
7538 LFX2396224
పపరర: ససజజత పచచల

7530 SAA0386813
పపరర: పడవణ పచచల

7528 SAA0387027
పపరర: మమరర పచచ ల

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:131-1-107
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-112
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-112
వయససస:41
లస: పప
7535 LFX2396208
పపరర: శరయమమ పచచల

93-39/698

భరస : రరజగసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:131-1-107
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బకయఖ
ఇసటట ననస:131-1-107
వయససస:40
లస: పప
7532 AP151030444525
పపరర: రరమ రరవప పచచల

7527 SAA0827230
పపరర: పచచల జజఖత

7552 SAA0619825
పపరర: దదబబ రర బబలమర

93-39/723

భరస : రవసదడ నణధ బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-126
వయససస:30
లస: ససస స
93-39/725

7555 SAA0245530
పపరర: రవసదడనణథ బబలమర

93-39/726

తసడడ:డ రరమమరరవప� బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-126
వయససస:33
లస: పప
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93-39/727

తసడడ:డ మహనరరవప చలకర
ఇసటట ననస:131-1-127
వయససస:28
లస: ససస స
7559 AP151030441248
పపరర: యయలసబబత రరణణ కటటటపస గబ

93-39/730

93-39/733

93-40/9

93-40/12

93-40/15

93-40/18

93-40/21

తసడడ:డ దణనయయలల
ఇసటట ననస:131-1-142
వయససస:27
లస: ససస స

7569 AP151030444389
పపరర: సరసబశవరరవప బసకర

7572 SAA0517342
పపరర: దదపసస చససచస

7575 AP151030444193
పపరర: కకటటశశరరరవప నసతకకక

7578 SAA0381616
పపరర: నణగగసదడస పచచల

93-40/24

7581 LFX2396018
పపరర: చన మరరయమమ పచచల

93-40/13

7584 SAA0517003
పపరర: కలపన బబరరక
భరస : ససరగసదడబబబబ బబరరక
ఇసటట ననస:131-1-142
వయససస:33
లస: ససస స

7564 SAA0093765
పపరర: నణగమమ పచచల

93-40/8

7567 SAA0985491
పపరర: వనజ గబసడదమమడ

93-40/11

7570 AP151030444224
పపరర: డచవడ రగపపడడ

93-40/14

తసడడ:డ సరధస రగపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-136
వయససస:62
లస: పప
93-40/16

7573 SAA0515205
పపరర: కకషరరరరవప చససచస

93-40/17

తసడడ:డ జగమస చససచస
ఇసటట ననస:131-1-139
వయససస:29
లస: పప
93-40/19

7576 SAA0386805
పపరర: వనలసగరన పచచల

93-40/20

భరస : నణగరరజ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-140
వయససస:37
లస: ససస స
93-40/22

7579 SAA0381756
పపరర: మమరస మమ కసబసపరటట

93-40/23

భరస : సస మయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-140
వయససస:70
లస: ససస స
93-40/25

భరస : రవకలమమర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-141
వయససస:36
లస: ససస స
93-40/27

93-39/732

భరస : రవబబబబ గబసడదమమడ
ఇసటట ననస:131-1-136
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-1-140
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరననరరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-140
వయససస:47
లస: పప
7583 SAA0517318
పపరర: ససనత పలలర

93-40/10

తసడడ:డ బసవయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-139
వయససస:67
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:131-1-140
వయససస:41
లస: ససస స
7580 AP151030444509
పపరర: రరమమరరవప కకచపపడడ

7566 SAA0985582
పపరర: వరణణ యరకగబసటర

7561 AP151030435510
పపరర: నణగగశశరరరవప కటటటపస గబ

భరస : అగసససన
ఇసటట ననస:131-1-135
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పడభబ కలమమర చససచస
ఇసటట ననస:131-1-139
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జగమస చససచస
ఇసటట ననస:131-1-139
వయససస:31
లస: పప
7577 SAA0381590
పపరర: ఏససమమ పచచల

93-39/734

తసడడ:డ శవయఖ బసకర
ఇసటట ననస:131-1-136
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకపరరరవప చససచస
ఇసటట ననస:131-1-139
వయససస:28
లస: ససస స
7574 SAA0245522
పపరర: పడభబకలమమర చససచస

7563 AP151030444526
పపరర: అగససటనస పచచల

93-39/729

తసడడ:డ రరమబలల కటటటపస గబ
ఇసటట ననస:131-1-128
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దణవడడ యరకగబసటర
ఇసటట ననస:131-1-136
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప యరకగబసటర
ఇసటట ననస:131-1-136
వయససస:33
లస: పప
7571 SAA0517326
పపరర: రహహలల చససచస

93-39/731

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:131-1-135
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆగససటన పచచల
ఇసటట ననస:131-1-135
వయససస:29
లస: పప
7568 SAA0985368
పపరర: దవడడ యరకగబసటర

7560 SAA0926362
పపరర: రరధ బసకర

7558 LFX2402196
పపరర: మహనరరవప చలకర

తసడడ:డ జజన చలకర
ఇసటట ననస:131-1-127
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమబలల బసకర
ఇసటట ననస:131-1-128
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : అగససటన
ఇసటట ననస:131-1-135
వయససస:35
లస: ససస స
7565 SAA1061225
పపరర: మహహసదడ కలమమర పచచల

93-39/728

భరస : మహనరరవప చలక
ఇసటట ననస:131-1-127
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నణగగశశరరరవప కటటటపస గబ
ఇసటట ననస:131-1-128
వయససస:40
లస: ససస స
7562 SAA0386839
పపరర: సబనణ పచచల

7557 SAA0381707
పపరర: భమసమమ చలక

7582 LFX2396430
పపరర: రతస మమ పచచల

93-40/26

భరస : రతస యఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-141
వయససస:62
లస: ససస స
93-40/28

7585 SAA0517300
పపరర: కవత పలలర

93-40/29

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-1-142
వయససస:36
లస: ససస స
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93-40/30

భరస : ససరగసదడ బబబబ బబరరక
ఇసటట ననస:131-1-142
వయససస:56
లస: ససస స
7589 SAA0385914
పపరర: పరవన ఉసడణడసస

93-40/33

93-40/36

93-40/39

93-40/42

93-40/45

93-40/48

93-40/51

భరస : శక హరర
ఇసటట ననస:131-1-150
వయససస:32
లస: ససస స

7599 SAA0388025
పపరర: వరమమ కరపపరర

7602 SAA0515213
పపరర: రవకలమమర కసభసపరటట

7605 SAA0245639
పపరర: పదణమరరవప కరవపరర

7608 SAA0926735
పపరర: ఉషర కనఖ పచచల

93-40/54

7611 SAA0244616
పపరర: నణగగశశరరరవప పచచల

93-40/43

7614 SAA0827065
పపరర: బబలమర శక హరర
తసడడ:డ నణగయఖ
ఇసటట ననస:131-1-150
వయససస:34
లస: పప

7594 SAA0380857
పపరర: పరరశత పస దదల

93-40/38

7597 SAA0726283
పపరర: శకనవరస రరవప పప దదల

93-40/41

7600 SAA0381764
పపరర: బబలమర ఆగగనసస

93-40/44

భరస : రరమమరరవప బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-145
వయససస:57
లస: ససస స
93-40/46

7603 SAA0986234
పపరర: రరజజరరవప చలపరటట

93-40/47

తసడడ:డ పడతణప చలపరటట
ఇసటట ననస:131-1-146
వయససస:45
లస: పప
93-40/49

7606 SAA0245746
పపరర: వరసరశమ బబ కరక

93-40/50

తసడడ:డ పసదబ వరయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-147
వయససస:67
లస: పప
93-40/52

7609 SAA0382036
పపరర: అరరననమమ పచచల

93-40/53

భరస : అమమయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-149
వయససస:52
లస: ససస స
93-40/55

తసడడ:డ అమమయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-149
వయససస:37
లస: పప
93-40/57

93-40/35

తసడడ:డ అరరనన
ఇసటట ననస:131-1-144
వయససస:38
లస: పప

భరస : వరయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-149
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-149
వయససస:26
లస: పప
7613 SAA0619866
పపరర: ససనత బబలమర

93-40/40

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-147
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజజరరవప చలపరటట
ఇసటట ననస:131-1-148
వయససస:43
లస: ససస స
7610 SAA0827198
పపరర: పచచల బబల గసగరధర

7596 AP151030441593
పపరర: భబరత అదదబ పలర

7591 SAA0381780
పపరర: పరరశత ఉసడణడసస

భరస : శకనవరసరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:131-1-144
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : మమరస మమ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-146
వయససస:29
లస: పప

భరస : పదమరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-147
వయససస:28
లస: ససస స
7607 SAA0986150
పపరర: మరరయమమ చలపరటట

93-40/37

భరస : గగపరల రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-145
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-146
వయససస:22
లస: పప
7604 SAA0387001
పపరర: నలమమ కరవపరర

7593 LFX1562958
పపరర: ససధణకర ఉసడణడసస

93-40/32

భరస : పడబబకరరరవప
ఇసటట ననస:131-1-143
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : యయససపరదస అదదబ పలర
ఇసటట ననస:131-1-144
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-144
వయససస:57
లస: పప
7601 SAA1043009
పపరర: అశశక నసతకకక

93-40/34

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:131-1-143
వయససస:35
లస: పప

భరస : శశషగరరర కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-144
వయససస:52
లస: ససస స
7598 SAA0244491
పపరర: శశషగరరర కరవపరర

7590 SAA0620195
పపరర: రరజకలమమరర ఉసడణడసస

7588 SAA0515189
పపరర: బబబబరరవప పలలర

తసడడ:డ దణనయయలల
ఇసటట ననస:131-1-142
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర
ఇసటట ననస:131-1-143
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : పరరశత
ఇసటట ననస:131-1-143
వయససస:33
లస: పప
7595 SAA0381772
పపరర: శవకలమమరర కరవపరర

93-40/31

తసడడ:డ ససరగసదడబబబబ
ఇసటట ననస:131-1-142
వయససస:33
లస: పప

భరస : చసదడకర
ఇసటట ననస:131-1-143
వయససస:30
లస: ససస స
7592 SAA0620203
పపరర: కకరణ కకమర ఉసడణడసస

7587 SAA0515270
పపరర: మబనయఖ బబబబ బబరరక

7612 SAA0244541
పపరర: అమమయఖ పచచల

93-40/56

తసడడ:డ వరయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-149
వయససస:62
లస: పప
93-40/58

7615 SAA0245498
పపరర: ససరగసదడ కలమమర బబలమర

93-40/59

తసడడ:డ నణగయఖ
ఇసటట ననస:131-1-151
వయససస:32
లస: పప
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7616 AP151030444044
పపరర: వనసకటటశశరరర బబలమర

93-40/60

తసడడ:డ నణగయఖ బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-151
వయససస:49
లస: పప
7619 SAA0827081
పపరర: కరపప మననజ

93-40/63

93-40/66

93-40/69

93-40/72

93-40/75

93-40/78

93-40/81

తసడడ:డ వరరసరశమ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-160
వయససస:28
లస: ససస స

7629 SAA0620047
పపరర: పపడమ కలమమర బబ కరక

7632 LFX1566967
పపరర: ఏసస బబ కరక

7635 SAA0619973
పపరర: ఆదచమమ కకటబ

7638 SAA1061233
పపరర: అసబబదకర పచచల

93-40/84

7641 AP151030444056
పపరర: పరపరరరవప పచచల

93-40/73

7644 SAA0387126
పపరర: కలససమ పడతసపరటట
తసడడ:డ వరరసరశమ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-160
వయససస:30
లస: ససస స

7624 SAA0245720
పపరర: కకశశర పడతసపరటట

93-40/68

7627 LFX1564392
పపరర: శవ బబ కరక

93-40/71

7630 SAA0245555
పపరర: అనల పడతసపరటట

93-40/74

తసడడ:డ శశషయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-156
వయససస:31
లస: పప
93-40/76

7633 LFX1564400
పపరర: పరప గబసటటరర

93-40/77

భరస : సరలమన గబసటటరర
ఇసటట ననస:131-1-157
వయససస:51
లస: ససస స
93-40/79

7636 SAA0381954
పపరర: అసకమమ పచచల

93-40/80

భరస : చనసతస యఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-159
వయససస:62
లస: ససస స
93-40/82

7639 SAA0650192
పపరర: పడభబకర కకటబ

93-40/83

తసడడ:డ పడసరద కకటబ
ఇసటట ననస:131-1-159
వయససస:26
లస: పప
93-40/85

తసడడ:డ చనసతస యఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-159
వయససస:47
లస: పప
93-40/87

93-40/65

భరస : ఏసస bokka
ఇసటట ననస:131-1-156
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-159
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చనసతస యఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-159
వయససస:40
లస: పప
7643 SAA0386094
పపరర: అనసషర పడతసపరటట

93-40/70

భరస : పడసరద కకటబ
ఇసటట ననస:131-1-159
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పరప రరవప పతచల
ఇసటట ననస:131-1-159
వయససస:24
లస: పప
7640 SAA0311969
పపరర: రరమకకటయఖ పచచల

7626 AP151030444523
పపరర: అకకయఖ పడతసపరటట

7621 SAA0551804
పపరర: ససధణరరణణ పడతసపరడడ

తసడడ:డ అకకయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-155
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమరరస బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-156
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమకకటయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-159
వయససస:34
లస: ససస స
7637 SAA1068808
పపరర: అసబబదకర పతచల

93-40/67

తసడడ:డ ఏసస బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-156
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-156
వయససస:34
లస: పప
7634 LFX1566355
పపరర: లకరరబమమరర పచచల

7623 SAA0382002
పపరర: వరరరఘవపలల పడతసపరటట

93-40/62

భరస : కకశశర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-155
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతష పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-155
వయససస:62
లస: పప

భరస : శశషయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-156
వయససస:57
లస: ససస స
7631 LFX1566900
పపరర: ససభబష చసదడ పడతసపరటట

93-40/64

భరస : అకకయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-155
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అకకయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-155
వయససస:33
లస: పప
7628 SAA0381996
పపరర: యశశద పడతసపరటట

7620 SAA0827099
పపరర: నరమల జజఖత

7618 LFX1564798
పపరర: కకటటరతనస కరపప

భరస : నణగగశశరరరవప� కరపప
ఇసటట ననస:131-1-152
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససరగసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:131-1-153
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రవ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-155
వయససస:30
లస: ససస స
7625 SAA0245829
పపరర: రవ పడతసపరటట

93-40/61

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప కరపప
ఇసటట ననస:131-1-152
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరపప
ఇసటట ననస:131-1-152
వయససస:24
లస: పప
7622 SAA0517375
పపరర: యయసమమ పతస పరటట

7617 SAA0620153
పపరర: సశపన కరపప

7642 SAA0458307
పపరర: పడసరద కకటబ

93-40/86

తసడడ:డ బబబమరరవప కకటబ
ఇసటట ననస:131-1-159
వయససస:51
లస: పప
93-40/88

7645 SAA0444463
పపరర: పదమ పడతసపరటట

93-40/89

భరస : వరరసరశమ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-160
వయససస:47
లస: ససస స

Page 258 of 348

7646 SAA0926339
పపరర: వదణఖసరగర పడతసపరటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-47
93-40/90

తసడడ:డ వరరసరశమ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-160
వయససస:24
లస: పప
7649 SAA0827172
పపరర: బబలమర చదనతనఖ

93-40/93

93-40/96

93-40/99

93-40/102

93-40/105

93-40/108

93-40/111

తసడడ:డ మబకకసటట
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:27
లస: ససస స

7659 SAA0381889
పపరర: శరకవరణణ పచచల

7662 LFX1560507
పపరర: రరమకకటయఖ పచచల

7665 LFX1562651
పపరర: వజయలకడమ పచచల

7668 SAA0384388
పపరర: వజయమమ చణవల

93-40/114

7671 SAA0245423
పపరర: భబగఖరరజ చణవల

93-40/103

7674 SAA0386383
పపరర: అనత బబలమర
భరస : శక రరజశశఖర
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:29
లస: ససస స

7654 AP151030444026
పపరర: ఐజక బబలమర

93-40/98

7657 SAA0245704
పపరర: ససరగశ నసతకకక

93-40/101

7660 SAA0381814
పపరర: పసడయసకర పచచల

93-40/104

భరస : రరమకకటయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-165
వయససస:33
లస: ససస స
93-40/106

7663 SAA0245548
పపరర: వసశ కకషర పడసరద పచచల

93-40/107

తసడడ:డ వరయమఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-165
వయససస:38
లస: పప
93-40/109

7666 AP151030444194
పపరర: యలమసద పచచల

93-40/110

తసడడ:డ బకమయఖ
ఇసటట ననస:131-1-168
వయససస:68
లస: పప
93-40/112

7669 SAA0515098
పపరర: భరత సససగ చణవల

93-40/113

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చణవల
ఇసటట ననస:131-1-169
వయససస:27
లస: పప
93-40/115

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చణవల
ఇసటట ననస:131-1-169
వయససస:30
లస: పప
93-40/117

93-40/95

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:131-1-164
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చణవల
ఇసటట ననస:131-1-169
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-169
వయససస:27
లస: పప
7673 SAA0620138
పపరర: పడతతఖషర బబలమర

93-40/100

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:131-1-168
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చణవల
ఇసటట ననస:131-1-169
వయససస:26
లస: ససస స
7670 SAA0515106
పపరర: పసదబ ద శసకర చణవల

7656 SAA0827131
పపరర: నసతకకక శవ

7651 AP151030444522
పపరర: జజన పడసరద బబలమర

తసడడ:డ పపతషరర బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-162
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-165
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసదసతస యఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-165
వయససస:59
లస: పప
7667 SAA0985616
పపరర: వననననల చణవల

93-40/97

భరస : వరయమఖ� పచచల
ఇసటట ననస:131-1-165
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:131-1-165
వయససస:52
లస: ససస స
7664 LFX2402055
పపరర: వరయఖ పచచల

7653 LFX2396554
పపరర: ససవరరస బబలమర

93-40/92

తసడడ:డ పపతషరర బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-161
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:131-1-164
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:131-1-164
వయససస:52
లస: పప
7661 LFX2396547
పపరర: మరరయమమ పచచల

93-40/94

భరస : పసతషరర బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-162
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : బబబబ
ఇసటట ననస:131-1-164
వయససస:47
లస: ససస స
7658 AP151030444062
పపరర: బబబబ నసతకకక

7650 SAA0381970
పపరర: రరబబక బబలమర

7648 SAA0827156
పపరర: బబలమర లమవణఖ

తసడడ:డ జజన పడసరద బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-161
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జజన పడసరదస బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-161
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కకసడసరర
ఇసటట ననస:131-1-161
వయససస:67
లస: పప
7655 SAA0381921
పపరర: కలమమరర నసతకకక

93-40/91

తసడడ:డ పడససగర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-160
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జజన పడసరద బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-161
వయససస:27
లస: ససస స
7652 SAA0619882
పపరర: మషప కకసడసరర

7647 AP151030444082
పపరర: వరరసరశమ పడతసపరటట

7672 AP151030444045
పపరర: వనసకటటశశరరర చణవల

93-40/116

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:131-1-169
వయససస:53
లస: పప
93-40/118

7675 SAA0385674
పపరర: హహ గరర బబలమర

93-40/119

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:32
లస: ససస స
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7676 LFX2396521
పపరర: రతనకలమమరర బబలమర
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93-40/120

భరస : కరకసతకలమమర
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:34
లస: ససస స
7679 SAA0434654
పపరర: రరజశశఖర బబలమర

93-40/123

93-40/126

93-40/129

93-40/132

93-40/135

93-40/138

93-40/141

భరస : ససనల కలమమర కకసడసరర
ఇసటట ననస:131-1-187
వయససస:23
లస: ససస స

7689 LFX1564418
పపరర: ససజజత చలవనసదడస

7692 SAA0827115
పపరర: కకటటశశర రరవప చల

7695 SAA0382028
పపరర: పదమ పచచల

7698 SAA1042993
పపరర: కరరరసక బబ కక

93-40/144

7701 AP151030444048
పపరర: ససబబబరరవప పచచల

93-40/133

7704 SAA0382044
పపరర: సరమమమ జఖస పచచల
భరస : కకటటశశరరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-187
వయససస:58
లస: ససస స

7684 AP151030441337
పపరర: చలకమమ కరకలమమనస

93-40/128

7687 SAA0620211
పపరర: ఊషర రరణణ నసతకకక

93-40/131

7690 LFX1563436
పపరర: సరరమమ చల

93-40/134

భరస : పరమమశ
ఇసటట ననస:131-1-183
వయససస:38
లస: ససస స
93-40/136

7693 LFX2402063
పపరర: శకనస చలవనసదడస

93-40/137

తసడడ:డ మరర చలవనసదడస
ఇసటట ననస:131-1-183
వయససస:36
లస: పప
93-40/139

7696 SAA0382010
పపరర: భబగఖమమ పచచల

93-40/140

భరస : ససబబబరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-185
వయససస:57
లస: ససస స
93-40/142

7699 SAA0515163
పపరర: వననద కలమమర పచచల

93-40/143

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-185
వయససస:29
లస: పప
93-40/145

తసడడ:డ రరమయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-185
వయససస:62
లస: పప
93-39/832

93-40/125

భరస : రరజగష నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-173
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ స బబ కక
ఇసటట ననస:131-1-185
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-185
వయససస:57
లస: పప
7703 SAA1421262
పపరర: వసడణన కకసడసరర

93-40/130

భరస : నణగగశశరరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-185
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-185
వయససస:22
లస: పప
7700 AP151030444033
పపరర: నణగగశశరరరవప పచచల

7686 AP151030444191
పపరర: వజయబబబబ కరకలమమనస

7681 LFX2402204
పపరర: కరకసత కలమమర బబలమర

భరస : వజయబబబబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-171
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమష చల
ఇసటట ననస:131-1-183
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-1-183
వయససస:45
లస: పప
7697 SAA1042985
పపరర: సనన పచచల

93-40/127

భరస : శకనస చలవనసదడస
ఇసటట ననస:131-1-183
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-183
వయససస:57
లస: ససస స
7694 LFX1563428
పపరర: పరమమశ చల�

7683 AP151030444021
పపరర: మబకకసటట బబలమర

93-40/122

తసడడ:డ మబకకసటట
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-171
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-173
వయససస:31
లస: పప
7691 SAA0384404
పపరర: ఆగగనసస బబ కరక

93-40/124

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వజయ బబబబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-171
వయససస:31
లస: పప
7688 SAA0245464
పపరర: రరజగష నసతకకక

7680 LFX1560135
పపరర: ససరగష బబలమర

7678 SAA0381798
పపరర: లకరరబ మమరర బబలమర

భరస : మబకకసటట
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మబకకసటట
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మబకకసటట
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:43
లస: పప
7685 SAA0619957
పపరర: వజగష కలమమర కరకలమమనస

93-40/121

భరస : ససధణకర
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మబకకసటట
ఇసటట ననస:131-1-170
వయససస:32
లస: పప
7682 AP151030444050
పపరర: ససధణకర బబలమర

7677 LFX1564772
పపరర: భబరత బబలమర

7702 SAA1421213
పపరర: ససనల కలమమర కకసడసరర

93-39/831

తసడడ:డ భగవరన దణస కకసడసరర
ఇసటట ననస:131-1-187
వయససస:34
లస: పప
93-40/146

7705 SAA0384420
పపరర: ససగబణమమ పచచల

93-40/147

భరస : వరయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-187
వయససస:77
లస: ససస స
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7706 SAA0245605
పపరర: వససతరరజ పచచల
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93-40/148

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-187
వయససస:30
లస: పప
7709 AP151030441331
పపరర: భమలకడమ కరకలమమనస

93-40/151

93-40/154

93-40/157

93-38/1116

93-40/161

93-40/164

93-40/167

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:131-1-224
వయససస:45
లస: ససస స

7719 SAA1316710
పపరర: పరరశత బసకర

7722 SAA0827297
పపరర: కరరరమమరర మమనక

7725 SAA0827255
పపరర: కరరరమమరర సరసబశవ రరవప

7728 SAA0517359
పపరర: ససతతషస శకసగరరపరటట

93-40/170

7731 SAA0245670
పపరర: రవ కలమమర శక సగరరపరటట

93-39/833

7734 AP151030444237
పపరర: శవపడసరద పచచల
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:131-1-224
వయససస:44
లస: పప

7714 SAA0093625
పపరర: వజయ దదపపలపపడడ

93-40/156

7717 AP151030444249
పపరర: వనసకటటశశరరర దదపపలపపడడ

93-40/159

7720 SAA0381731
పపరర: రరవమమ బసకర

93-40/160

భరస : పడసరదస బసకర
ఇసటట ననస:131-1-218
వయససస:57
లస: ససస స
93-40/162

7723 SAA0827271
పపరర: నసతకకక సరసబబడజఖస

93-40/163

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:131-1-219
వయససస:66
లస: ససస స
93-40/165

7726 SAA0092650
పపరర: చననమమమయ పచచల

93-40/166

భరస : నలర యఖ
ఇసటట ననస:131-1-222
వయససస:57
లస: ససస స
93-40/168

7729 SAA0092577
పపరర: లలత పచచల

93-40/169

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:131-1-223
వయససస:46
లస: ససస స
93-40/171

తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:131-1-223
వయససస:44
లస: పప
93-40/173

93-40/153

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-1-192
వయససస:77
లస: పప

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:131-1-223
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:131-1-223
వయససస:26
లస: పప
7733 SAA0620005
పపరర: కలమమరర కటటటవరపప

93-40/158

తసడడ:డ యయసస రతనస
ఇసటట ననస:131-1-219
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:131-1-222
వయససస:62
లస: పప
7730 SAA0826448
పపరర: జజష బబబబ పచచల

7716 AP151030444453
పపరర: శకనస దదపపలపపడడ

7711 AP151030444244
పపరర: కకటటశశరరరవప కరవపరర

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:131-1-191
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస రతనస
ఇసటట ననస:131-1-219
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:131-1-219
వయససస:25
లస: పప
7727 AP151030444335
పపరర: నలర యఖ పచచల

93-40/155

తసడడ:డ శవయఖ బసకర
ఇసటట ననస:131-1-218
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదస బసకర
ఇసటట ననస:131-1-218
వయససస:57
లస: పప
7724 SAA0827313
పపరర: కరరరమమరర ససదదప

7713 SAA0093724
పపరర: మసగరయమమ� పరటటబసడర �

93-40/150

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-190
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-1-192
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బసకర
ఇసటట ననస:131-1-218
వయససస:19
లస: ససస స
7721 AP151030444074
పపరర: శవయఖ బసకర

93-40/152

భరస : బబజన�
ఇసటట ననస:131-1-191
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-1-191
వయససస:45
లస: పప
7718 SAA1254432
పపరర: శకలలఖ బసకర

7710 AP151030441748
పపరర: జజఖత కరవపరర

7708 SAA0385666
పపరర: అననమణణ లమస

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:131-1-189
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజ కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-190
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-190
వయససస:44
లస: పప
7715 AP151030444043
పపరర: మహనణడవప దదపపలపపడడ

93-40/149

తసడడ:డ వరయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-187
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబ సస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-189
వయససస:41
లస: ససస స
7712 AP151030444340
పపరర: రరజ కరవపరర

7707 SAA0244566
పపరర: కకటటశశరరరవప పచచల

7732 LFX1564210
పపరర: అననమమ పచచల

93-40/172

భరస : శవపడసరదస
ఇసటట ననస:131-1-224
వయససస:40
లస: ససస స
93-40/174

7735 AP151030444372
పపరర: పడసరద పచచల

93-40/175

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-1-224
వయససస:49
లస: పప
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93-40/176

తసడడ:డ యలమసదయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-225
వయససస:24
లస: ససస స
7739 AP151030444529
పపరర: యలమసద పచచల

93-40/179

93-40/182

93-40/185

93-40/188

93-40/191

93-40/194

93-40/197

తసడడ:డ అరరనన రరవప
ఇసటట ననస:131-1-249
వయససస:28
లస: పప

7749 SAA0384305
పపరర: సరమమమ జఖస ఈవపరర

7752 SAA0094359
పపరర: బబబ సరగజన పచచల

7755 LFX1566157
పపరర: బబజన పరటటబసడర

7758 AP151030444518
పపరర: ఏలయమ కరవపరర

93-40/200

7761 LFX1564863
పపరర: గగపమమ చసతపలర

93-40/189

7764 AP151030444320
పపరర: అరరనన చసతపలర
తసడడ:డ సవరయఖ
ఇసటట ననస:131-1-249
వయససస:52
లస: పప

7744 LFX1564814
పపరర: లకడమ పలర పరటట

93-40/184

7747 SAA0468876
పపరర: రతనకలమమరర పడతసపరటట

93-40/187

7750 AP151030444519
పపరర: శశరర ఈవపరర

93-40/190

తసడడ:డ అమకతయఖ ఈవపరర
ఇసటట ననస:131-1-231
వయససస:62
లస: పప
93-40/192

7753 LFX1566249
పపరర: రరజగసదపడసరద పచచల

93-40/193

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:131-1-234
వయససస:35
లస: పప
93-40/195

7756 AP151030441758
పపరర: దదనమమ కరవపరర

93-40/196

భరస : ఏలయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-245
వయససస:47
లస: ససస స
93-40/198

7759 SAA0381913
పపరర: ససతమమ కటటటపస గబ�

93-40/199

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:131-1-246
వయససస:77
లస: ససస స
93-40/201

భరస : ఆరరనన
ఇసటట ననస:131-1-249
వయససస:49
లస: ససస స
93-40/203

93-40/181

భరస : శవకలమమర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-230
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-245
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అరరనన రరవప
ఇసటట ననస:131-1-249
వయససస:26
లస: ససస స
7763 SAA0620237
పపరర: వదణఖసరగర చసతపలర

93-40/186

తసడడ:డ ఆసధథన
ఇసటట ననస:131-1-237
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ యలర యఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-245
వయససస:22
లస: పప
7760 SAA0620161
పపరర: రవ బబబబ చసతపలర

7746 LFX1563410
పపరర: మబకకసటట పలర పరటట

7741 SAA0515254
పపరర: మమరర సశరరప పచచల

భరస : మబకకసటట పలర పరటట
ఇసటట ననస:131-1-228
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బకకలల
ఇసటట ననస:131-1-234
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:131-1-234
వయససస:44
లస: పప
7757 SAA1042944
పపరర: వసశ కరవపరర

93-40/183

భరస : శశరర ఈవపరర
ఇసటట ననస:131-1-231
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:131-1-234
వయససస:37
లస: ససస స
7754 AP151030444333
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప పచచల

7743 AP151030444020
పపరర: కకటయఖ పచచల

93-40/178

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:131-1-226
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వసదనస పలర పరటట
ఇసటట ననస:131-1-228
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవకలమమర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-230
వయససస:30
లస: పప
7751 LFX2396075
పపరర: పరరశత పచచల

93-40/180

తసడడ:డ పసదబకకలల
ఇసటట ననస:131-1-226
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-228
వయససస:33
లస: పప
7748 SAA0261172
పపరర: శకవణ కలమమరర పడతసపరటట

7740 SAA0092387
పపరర: నణగగసదడస పచచల�

7738 SAA0515239
పపరర: చన వరరసరశమ బబ కరక

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:131-1-225
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-1-226
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-1-226
వయససస:36
లస: పప
7745 SAA0311878
పపరర: మధస బబబబ మబననసగర

93-40/177

భరస : చన వరరసరశమ
ఇసటట ననస:131-1-225
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:131-1-225
వయససస:62
లస: పప
7742 SAA0515247
పపరర: రరమకకటయఖ పచచల

7737 SAA0517391
పపరర: వరకలమమరర బబ కరక

7762 SAA0094417
పపరర: జజజమమ పచచల

93-40/202

భరస : రరమకకటట
ఇసటట ననస:131-1-249
వయససస:82
లస: ససస స
93-40/204

7765 SAA0381632
పపరర: కలమమరర చససచస

93-40/205

భరస : జగమబస చససచస
ఇసటట ననస:131-1-251
వయససస:50
లస: ససస స
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7766 AP151030444006
పపరర: జగమబస చససచస

93-40/206

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ చససచస
ఇసటట ననస:131-1-251
వయససస:55
లస: పప
7769 SAA0434639
పపరర: కకశశరరకమమర దణసరర

93-40/209

93-40/212

93-40/215

93-40/218

93-40/221

93-40/224

93-40/227

భరస : రరజ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-292
వయససస:50
లస: ససస స

7779 SAA0827222
పపరర: పచచల ససనతణ

7782 AP151030444528
పపరర: రమమష పచచల

7785 AP151030444161
పపరర: బబజన పస తణరర సక

7788 SAA0515262
పపరర: జవన కకసడదపరటట

93-40/230

7791 LFX1563774
పపరర: ససరమమ కరసరల

93-40/219

7794 SAA0926669
పపరర: ఉదయభబనస పడతసపరటట
తసడడ:డ రరజ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-292
వయససస:25
లస: పప

7774 LFX1566181
పపరర: ససరమమ పచచల

93-40/214

7777 SAA0980558
పపరర: నణగరరణణ నల గరరర

93-40/217

7780 LFX2396190
పపరర: శవపరరశత పచచల

93-40/220

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:131-1-277
వయససస:42
లస: ససస స
93-40/222

7783 SAA0386797
పపరర: దకవపత పస రర సక

93-40/223

భరస : బబజన పస రర సక
ఇసటట ననస:131-1-278
వయససస:32
లస: ససస స
93-40/225

7786 SAA0092890
పపరర: కకటటశశరమమ కకసటటపరటట

93-40/226

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:131-1-280
వయససస:50
లస: ససస స
93-40/228

7789 SAA0244715
పపరర: మహహసదడకలమమర కకసడదపరటట

93-40/229

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:131-1-280
వయససస:35
లస: పప
93-40/231

భరస : హహపసఫసల కరసరల
ఇసటట ననస:131-1-290
వయససస:45
లస: ససస స
93-40/233

93-40/211

భరస : కకరణ కలమమర నలగరరర
ఇసటట ననస:131-1-275
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:131-1-280
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:131-1-280
వయససస:52
లస: పప
7793 SAA0381574
పపరర: నణగమణణ పడతసపరటట

93-40/216

తసడడ:డ నలమసబరస పస తణరర సక
ఇసటట ననస:131-1-278
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ లలకయ కకసడచపరటట
ఇసటట ననస:131-1-280
వయససస:29
లస: పప
7790 AP151030444248
పపరర: లకకయఖ కకసడదపరటట

7776 LFX1560945
పపరర: భబసకరరరవప పచచల

7771 LFX1564087
పపరర: మహలకడమ కటటటపస గబ

భరస : భబసకరరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-269
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:131-1-277
వయససస:47
లస: పప

భరస : బబజన పస రర సక
ఇసటట ననస:131-1-278
వయససస:42
లస: ససస స
7787 SAA0986259
పపరర: వజయవరరన కకసడచపరటట

93-40/213

తసడడ:డ రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:131-1-277
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ పతచల
ఇసటట ననస:131-1-277
వయససస:24
లస: పప
7784 SAA0385948
పపరర: కకపరమణణ పస రర సక

7773 SAA0517227
పపరర: ససజనఖ పచచల

93-40/208

భరస : రరమబలల
ఇసటట ననస:131-1-264
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయమఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-269
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ నలగరరర
ఇసటట ననస:131-1-275
వయససస:34
లస: పప
7781 SAA1050772
పపరర: వశశనణధ పతచల

93-40/210

భరస : వజయ బబబబ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-269
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-269
వయససస:34
లస: పప
7778 SAA0826349
పపరర: కకరణ కలమమర నలగరరర

7770 LFX1564442
పపరర: ససదఖ కకలర పర

7768 SAA0826562
పపరర: దణసరర కలమమరర

భరస : కకషస ర దణసరర
ఇసటట ననస:131-1-261
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నణగయఖ
ఇసటట ననస:131-1-264
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : ససధఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:131-1-264
వయససస:26
లస: పప
7775 LFX1560044
పపరర: వజయబబబబ పచచల

93-40/207

తసడడ:డ జగమస చససచస
ఇసటట ననస:131-1-251
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సమ సస న దణసరర
ఇసటట ననస:131-1-261
వయససస:34
లస: పప
7772 SAA0826497
పపరర: కకలర పర వకకమ

7767 SAA0515197
పపరర: పసటర చససచస

7792 LFX2402071
పపరర: హహపసపరల కరరసరల

93-40/232

తసడడ:డ కకరగనలల karsala
ఇసటట ననస:131-1-290
వయససస:55
లస: పప
93-40/234

7795 SAA0245654
పపరర: మధస బబబబ పడతసపరటట

93-40/235

తసడడ:డ రరజ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-292
వయససస:31
లస: పప
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7796 AP151030444378
పపరర: రరజ పతస పరటట

93-40/236

తసడడ:డ అకకయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:131-1-292
వయససస:54
లస: పప
7799 SAA0244509
పపరర: వరయఖ బబ కరక

93-40/239

93-40/242

93-40/245

93-40/248

93-40/251

93-40/254

93-40/918

భరస : బబలసరశమ కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-341
వయససస:34
లస: ససస స

7809 SAA0384354
పపరర: ఉలఙ బబ కరక

7812 SAA0245514
పపరర: రవసదడనణధ బబ కరక

7815 SAA0827032
పపరర: బబ కరక పడవణ కలమమర

7818 AP151030444040
పపరర: రరమబ బబ కరక

93-39/834

7821 SAA1448737
పపరర: అరర పప పపల

93-40/249

7824 AP151030441750
పపరర: నణగగసదడస కరవపరర
భరస : ఆనసదరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-341
వయససస:64
లస: ససస స

7804 AP151030444520
పపరర: చనలకమయఖ బబ కరక

93-40/244

7807 SAA0385708
పపరర: మరరయమమ కరసరల

93-40/247

7810 SAA0384347
పపరర: కలమమరర బబ కరక

93-40/250

భరస : శవయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-300
వయససస:47
లస: ససస స
93-40/252

7813 AP151030444019
పపరర: శవయఖ బబ కరక

93-40/253

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-300
వయససస:52
లస: పప
93-40/255

7816 AP151030444325
పపరర: బబబబ బబ కరక

93-40/256

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-301
వయససస:48
లస: పప
93-40/258

7819 LFX1563808
పపరర: మరరయమమ కరవపరర

93-40/259

భరస : కకటటశశరరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-303
వయససస:36
లస: ససస స
93-40/967

తసడడ:డ జకకయఖ పపల
ఇసటట ననస:131-1-306
వయససస:58
లస: పప
93-40/260

93-40/241

భరస : యయసస కరసరల
ఇసటట ననస:131-1-299
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-302
వయససస:47
లస: పప

భరస : అరర పప పపల
ఇసటట ననస:131-1-306
వయససస:51
లస: ససస స
7823 LFX1563790
పపరర: చన మరరయమమ కరవపరర

93-40/246

తసడడ:డ బబబబ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-301
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబ కక బబబబ బబ కక
ఇసటట ననస:131-1-301
వయససస:19
లస: పప
7820 SAA1448752
పపరర: రతనకలమరర పపల

7806 SAA0826984
పపరర: కరసరల ససనసద

7801 SAA0515171
పపరర: నవన బబలమర

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-298
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-300
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబబబ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-301
వయససస:44
లస: ససస స
7817 SAA1450626
పపరర: బబ కక ససనల కలమమర బబ కక

93-40/243

తసడడ:డ శవయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-300
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-300
వయససస:31
లస: పప
7814 SAA0384321
పపరర: ససజజత బబ కరక

7803 LFX1563782
పపరర: ససనత బబ కరక

93-40/238

తసడడ:డ పడసనన కలమమర బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-297
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరకగష కరసరల
ఇసటట ననస:131-1-299
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : మరరయమమ కరసరల
ఇసటట ననస:131-1-299
వయససస:27
లస: పప
7811 SAA0245472
పపరర: రరజగశ బబ కరక

93-40/240

భరస : చన లకమయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-298
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-298
వయససస:47
లస: పప
7808 SAA0827008
పపరర: రరకగశ కలమమర కరరసరల

7800 LFX1563873
పపరర: రరణణ బబలమర

7798 LFX1563816
పపరర: రగచల కలమమరర బబ కరక

భరస : వరయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-294
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడసననకలమమర బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-297
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-297
వయససస:45
లస: పప
7805 AP151030444096
పపరర: లకమయఖ బబ కరక

93-40/237

తసడడ:డ వరయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-292
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-294
వయససస:37
లస: పప
7802 LFX1563469
పపరర: పడసనన కలమమర బబలమర

7797 AP151030444003
పపరర: పడసరదరరవప బబ కరక

7822 SAA1316124
పపరర: కకరణ బబబబ పపల

93-39/835

తసడడ:డ అరర పప పపల
ఇసటట ననస:131-1-309
వయససస:28
లస: పప
93-40/261

7825 SAA0244475
పపరర: బబలసరశమ కరవపరర

93-40/262

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-341
వయససస:37
లస: పప
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93-40/263

తసడడ:డ వసదనస కరవపరర
ఇసటట ననస:131-1-341
వయససస:72
లస: పప
7829 AP151030441746
పపరర: కకటటశశరమమ రరజపరలలపప

93-40/266

93-40/269

93-40/272

93-40/275

93-40/278

93-40/281

93-40/284

తసడడ:డ నలర యఖ సలవనసదడ
ఇసటట ననస:131-1-353
వయససస:35
లస: పప

7839 AP151030444084
పపరర: బబబబ పచచల

7842 SAA1042977
పపరర: భబవన పచచల

7845 SAA0826885
పపరర: బబ కరక బరర వ

7848 LFX1560143
పపరర: శవ పచచల

93-40/287

7851 SAA0926263
పపరర: ఇసదదరజజఖత సలవనసదడ

93-40/276

7854 SAA0619783
పపరర: పడమల పచచల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-354
వయససస:26
లస: ససస స

7834 SAA0311787
పపరర: రవ పసధదరర

93-40/271

7837 LFX1565027
పపరర: జజఖత పచచల

93-40/274

7840 SAA0517292
పపరర: పరవన పచచల

93-40/277

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:131-1-349
వయససస:27
లస: ససస స
93-40/279

7843 AP151030441742
పపరర: బబతదసబ పచచల

93-40/280

భరస : నణగగశశరరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-350
వయససస:42
లస: ససస స
93-40/282

7846 SAA0385799
పపరర: రమమదచవ పచచల

93-40/283

భరస : శవయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-352
వయససస:34
లస: ససస స
93-40/285

7849 AP151030444302
పపరర: నణగగశశరరవప పచచల

93-40/286

తసడడ:డ దచవయఖ
ఇసటట ననస:131-1-352
వయససస:47
లస: పప
93-40/288

భరస : రరజ సలవనసదడ
ఇసటట ననస:131-1-353
వయససస:34
లస: ససస స
93-40/290

93-40/268

భరస : బబబబ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-348
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమఖల పచచల
ఇసటట ననస:131-1-352
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ శరలవనసదడస
ఇసటట ననస:131-1-353
వయససస:26
లస: ససస స
7853 SAA0926321
పపరర: రరజ సలవనసదడ

93-40/273

తసడడ:డ రరమబ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-352
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నణగగశశరరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-352
వయససస:44
లస: ససస స
7850 SAA0993312
పపరర: రరజగశశరర శరలవనసదడస

7836 SAA0244467
పపరర: నణగయఖ బబ కరక

7831 SAA0382192
పపరర: హహహమమవత పసదదరర

తసడడ:డ రగడమమమ
దర
పసదదరర
ఇసటట ననస:131-1-343
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-350
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పచచల11
ఇసటట ననస:131-1-350
వయససస:45
లస: పప
7847 AP151030441736
పపరర: మమరస మమ పచచల

93-40/270

తసడడ:డ మబరహరర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-348
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-349
వయససస:42
లస: ససస స
7844 AP151030444118
పపరర: నణగగశశరరరవప పచచల

7833 AP151030441744
పపరర: చననమమమయ పసదదరర

93-40/265

భరస : రవ పసదదరర
ఇసటట ననస:131-1-343
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదస బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-344
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-348
వయససస:24
లస: పప
7841 AP151030441741
పపరర: శవపరరశత పచచల

93-40/267

భరస : రగడడర పసదదరర
ఇసటట ననస:131-1-343
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నణగయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-344
వయససస:37
లస: ససస స
7838 SAA0926222
పపరర: మబరళ పచచల

7830 AP151030444303
పపరర: ససరగషరబబబ రరజపరలలస

7828 AP151030441749
పపరర: రరణణ రరజపరలలపప

భరస : ససరగష బబబబ రరజపరలలపప
ఇసటట ననస:131-1-342
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవదణసస రరజపరలలస
ఇసటట ననస:131-1-342
వయససస:42
లస: పప

భరస : రవ పసదదరర
ఇసటట ననస:131-1-343
వయససస:37
లస: ససస స
7835 SAA0381392
పపరర: రగజమమ బబ కరక

93-40/264

భరస : బకకలల కలసదచటట
ఇసటట ననస:131-1-342
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దచవదణసస రరజపరలలపప
ఇసటట ననస:131-1-342
వయససస:56
లస: ససస స
7832 SAA0993296
పపరర: అరరణణ పసదదరర

7827 SAA0387522
పపరర: ససజజత కలసదచటట

7852 SAA0926305
పపరర: మమరమమ సలవనసదడ

93-40/289

భరస : నలర యఖ సలవనసదడ
ఇసటట ననస:131-1-353
వయససస:53
లస: ససస స
93-40/291

7855 AP151030441735
పపరర: కలమమరర పచచల

93-40/292

భరస : వనసకటటశశరరర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-354
వయససస:47
లస: ససస స
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7856 SAA0826968
పపరర: దదపపలపపడడ సరసబబడజఖస

93-40/293

భరస : నరరగయఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-354
వయససస:51
లస: ససస స
7859 SAA0826935
పపరర: గబసటటరర కకటటశశరమమ

93-40/296

93-40/299

93-40/302

93-40/305

93-40/308

93-40/311

93-40/314

భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:131-1-361
వయససస:40
లస: ససస స

7869 SAA0926180
పపరర: రతన బబబబ బబ కరక

7872 LFX2396471
పపరర: కమలకలమమరర బబ కరక

7875 SAA0619932
పపరర: ససధణఖ రరణణ బబ కరక

7878 SAA1050764
పపరర: జగపత బబబబ బబ కరక

93-40/317

7881 SAA0926156
పపరర: నరమల కలమమరర బబ కరక

93-40/306

7884 AP151030441724
పపరర: ఏససదయమమ బబ కరక
భరస : బబబబరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-361
వయససస:41
లస: ససస స

7864 SAA0384289
పపరర: మమనకర బబ కరక

93-40/301

7867 AP151030441727
పపరర: మరరయరగజమమ బబ కరక

93-40/304

7870 AP151030444514
పపరర: చననశవయఖ బబ కరక

93-40/307

తసడడ:డ కకటయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-358
వయససస:52
లస: పప
93-40/309

7873 SAA0826901
పపరర: బబ కరక వసశ కకషర

93-40/310

తసడడ:డ లకమయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-359
వయససస:24
లస: పప
93-40/312

7876 SAA0826851
పపరర: బబ కరక మమరరటమమ

93-40/313

భరస : రరమబ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-360
వయససస:51
లస: ససస స
93-40/315

7879 LFX1561091
పపరర: అనల బబ కరక

93-40/316

తసడడ:డ రరమబ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-360
వయససస:34
లస: పప
93-40/318

తసడడ:డ బబలవరయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-361
వయససస:24
లస: ససస స
93-40/320

93-40/298

భరస : కకటయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-358
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-360
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-360
వయససస:57
లస: పప
7883 SAA0620039
పపరర: బబల సపర వమమమ గగవసదస

93-40/303

భరస : అనల కలమమర బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-360
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-360
వయససస:73
లస: ససస స
7880 AP151030444513
పపరర: రరమబ బబ కరక

7866 AP151030441728
పపరర: మరరయరరణణ బబ కరక

7861 LFX2402329
పపరర: సరసబయఖ నసతకకక

తసడడ:డ చనన శవయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-358
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-359
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-359
వయససస:48
లస: పప
7877 SAA0384263
పపరర: ఆదదమమ బబ కరక

93-40/300

తసడడ:డ చననశవయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-358
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-358
వయససస:72
లస: పప
7874 SAA0826919
పపరర: బబ కరక లకమయఖ

7863 LFX2402477
పపరర: వనసకటటశశరరర చలవనసదడస

93-40/295

తసడడ:డ కకటయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-355
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-358
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చననశవయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-358
వయససస:24
లస: పప
7871 AP151030444515
పపరర: కకటయఖ బబ కరక

93-40/297

తసడడ:డ పసదమసరసన చలవనసదడస
ఇసటట ననస:131-1-356
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చనన శవయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-358
వయససస:32
లస: ససస స
7868 SAA0926198
పపరర: జజన బబబబ బబ కరక

7860 LFX2396414
పపరర: మమరస మమ నసతకకక

7858 SAA1013358
పపరర: వనసకటటశశరరర పచచల

తసడడ:డ బబపయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-354
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-355
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చలవనసదడస
ఇసటట ననస:131-1-356
వయససస:52
లస: ససస స
7865 SAA0347880
పపరర: నరరకణ బబ కరక

93-40/294

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-354
వయససస:28
లస: పప

భరస : గగపయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:131-1-355
వయససస:34
లస: ససస స
7862 AP151030441730
పపరర: రరణణ చలవనసదడస

7857 SAA0619833
పపరర: సతష పచచల

7882 SAA0620179
పపరర: బబలమఖ బబ కరక

93-40/319

భరస : చనన బబబబ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-361
వయససస:28
లస: ససస స
93-40/321

7885 AP151030441556
పపరర: వనసకరయమమ బబ కరక

93-40/322

భరస : బబబబరరవప బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-361
వయససస:57
లస: ససస స
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7886 AP151030441726
పపరర: కకటమమ బబ కరక

93-40/323

భరస : వరయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-361
వయససస:77
లస: ససస స
7889 SAA1019836
పపరర: వనసకటటశశరరర చలమర

93-40/326

93-40/329

93-40/332

93-40/335

93-40/338

93-40/341

93-40/344

తసడడ:డ సరధస రగపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-376
వయససస:41
లస: పప

7899 SAA0444422
పపరర: కలమమరర మబననసగర

7902 SAA0517243
పపరర: శరణఖ మబననసగర

7905 SAA0532309
పపరర: ససరగష బబబబ మబననసగర

7908 SAA0381319
పపరర: మరరయమమ రగపపడడ

93-40/347

7911 AP151030444200
పపరర: సరధస రగపపడడ

93-40/336

7914 SAA0381301
పపరర: భమసమమ పడతసపరటట
భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-1-378
వయససస:40
లస: ససస స

7894 SAA0678961
పపరర: అజయ మబననసగర

93-40/331

7897 LFX1560192
పపరర: అరరణ ననహహ హ పపరరపస గబ

93-40/334

7900 SAA0515130
పపరర: వజయ మబననసగర

93-40/337

తసడడ:డ రమమష బబబబ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-367
వయససస:27
లస: పప
93-40/339

7903 SAA0517284
పపరర: లలమ ససరగష మబననసగర

93-40/340

భరస : ససరగష బబబబ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-368
వయససస:55
లస: ససస స
93-40/342

7906 LFX1563998
పపరర: బబబ మబననసగర

93-40/343

భరస : చరసజవ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-370
వయససస:38
లస: ససస స
93-40/345

7909 AP151030441431
పపరర: శతమమ రగపపడడ

93-40/346

భరస : సరదస రగపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-375
వయససస:77
లస: ససస స
93-40/348

తసడడ:డ ఏసస రగపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-375
వయససస:82
లస: పప
93-40/350

93-40/328

తసడడ:డ వకటర బబబబ
ఇసటట ననస:131-1-366
వయససస:36
లస: పప

భరస : శరఖమ రగపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-375
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరథస రగపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-375
వయససస:34
లస: పప
7913 AP151030444197
పపరర: వదణఖసరగర రగపపడడ

93-40/333

తసడడ:డ శక నణగయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-368
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవపలల మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-370
వయససస:47
లస: పప
7910 SAA0245571
పపరర: శరఖమ రగపపడడ

7896 SAA0434647
పపరర: రసజత మబననసగర

7891 AP151030441571
పపరర: ఉష పప నననకసటట

తసడడ:డ రమమష బబబబ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-366
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససరగష బబబబ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-368
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగశ బబబబ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-368
వయససస:36
లస: పప
7907 SAA0244426
పపరర: చరసజవ మబననసగర

93-40/330

భరస : రమమష బబబబ
ఇసటట ననస:131-1-367
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-367
వయససస:50
లస: పప
7904 SAA0311720
పపరర: అననశశ మబననసగర

7893 AP151030441570
పపరర: మరరయమమ మబననసగర

93-40/325

భరస : బబబబ పప నననకసటట
ఇసటట ననస:131-1-364
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-366
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-366
వయససస:56
లస: పప
7901 AP151030444512
పపరర: రమమషరబబబ మబననసగర

93-40/327

భరస : రరజజరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-366
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-366
వయససస:29
లస: పప
7898 SAA0244418
పపరర: రరజజరరవప మబననసగర

7890 SAA1043017
పపరర: ఆష పస నననకసటట

7888 LFX1563311
పపరర: నవన బబ కరక

తసడడ:డ బబబమరరవప బబ కరక
ఇసటట ననస:131-1-361
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ మమదదగ పస నననకసటట
ఇసటట ననస:131-1-364
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పప నననకసటట
ఇసటట ననస:131-1-364
వయససస:34
లస: పప
7895 SAA0515122
పపరర: అశశక మబననసగర

93-40/324

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:131-1-361
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటట చలమర
ఇసటట ననస:131-1-361
వయససస:37
లస: పప
7892 SAA0248609
పపరర: బబబబ మమదదగ పస నననకసటట

7887 SAA0620013
పపరర: అనల కలమమర దణరగశమబల

7912 LFX1565001
పపరర: రరణణ రగపపడడ

93-40/349

భరస : వదణఖసరగర రగపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-376
వయససస:34
లస: ససస స
93-40/351

7915 SAA0245506
పపరర: పడమద కలమమర పడతసపరటట

93-40/352

తసడడ:డ సరసబయమఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-378
వయససస:32
లస: పప
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7916 LFX1560317
పపరర: పపడమ కలమమర పడతసపరటట

93-40/353

తసడడ:డ సరసబయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-378
వయససస:36
లస: పప
7919 LFX2402105
పపరర: రవకలమమర పచచల

93-40/356

93-40/359

93-40/362

భరస : బకకలల మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-383
వయససస:28
లస: ససస స
7928 AP151030444483
పపరర: దచవదణనస మబననసగర

93-40/365

93-40/368

93-40/371

93-40/374

తసడడ:డ బబ సస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-389
వయససస:20
లస: ససస స

93-40/363

7935 SAA0517144
పపరర: ససజనఖ కరకలమమనస

7938 SAA0926107
పపరర: వననద కలమమర కరకలమమనస

93-40/377

7941 SAA0244350
పపరర: పసలలస కరకలమమనస

93-40/366

7944 SAA0551598
పపరర: అపరసజ పచచల
భరస : వనయ కలమమర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-390
వయససస:27
లస: ససస స

7924 AP151030444242
పపరర: పడసరదస రరవనల

93-40/361

7927 SAA0244368
పపరర: బకకలల మబననసగర

93-40/364

7930 SAA1033901
పపరర: ససరగష బబబబ మబననమ గర

93-40/367

తసడడ:డ ససరర మబననమ గర
ఇసటట ననస:131-1-385
వయససస:54
లస: పప
93-40/369

7933 SAA0328310
పపరర: రతనకలమమర మబననసగర

93-40/370

తసడడ:డ రరమబ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-386
వయససస:32
లస: పప
93-40/372

7936 AP151030441325
పపరర: వజయరరణణ కరకలమమనస

93-40/373

భరస : హనసమయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-388
వయససస:47
లస: ససస స
93-40/375

7939 SAA0245365
పపరర: కరకసత కలమమర కరకలమమనస

93-40/376

తసడడ:డ పసలలసస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-388
వయససస:30
లస: పప
93-40/378

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-388
వయససస:59
లస: పప
93-40/860

93-40/358

తసడడ:డ దచవదణనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-383
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మబకకసటట కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-388
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-388
వయససస:52
లస: పప
7943 SAA1310762
పపరర: పరరశత కరకలమమనస

7926 LFX2396729
పపరర: రరణణ మబననసగర

7932 SAA0384172
పపరర: నవనతస మబననసగర

7921 LFX1566629
పపరర: సశరరప పచచల

తసడడ:డ రరయపప రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-382
వయససస:62
లస: పప

భరస : హనసమయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-388
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పసలలసస కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-388
వయససస:52
లస: ససస స
7940 SAA0244376
పపరర: హనసమయఖ కరకలమమనస

93-40/360

భరస : రరమబ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-386
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-386
వయససస:51
లస: పప
7937 AP151030441330
పపరర: ససశల కరకలమమనస

7923 AP151030444508
పపరర: అజజడ వజయ కలమమర
గరరనపపడడ
తసడడ:డ ఆలలలలడ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-382
వయససస:50
లస: పప

7929 SAA0381244
పపరర: రతణనవళ మబననసగర

93-40/355

భరస : రవ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-382
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససరగష బబబబ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-385
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససరగష బబబబ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-386
వయససస:36
లస: ససస స
7934 SAA0244327
పపరర: రరమబ మబననసగర

93-40/357

భరస : దచవదణనస పచచల
ఇసటట ననస:131-1-383
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చసతణలల మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-383
వయససస:61
లస: పప
7931 SAA0517268
పపరర: చదనతనఖ మబననసగర

7920 SAA0254474
పపరర: నణగభమషణస పచచల

7918 LFX2396448
పపరర: బబబమమరర రగట పచచల

భరస : నణగభమషణస పచచల
ఇసటట ననస:131-1-381
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-381
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-382
వయససస:52
లస: ససస స
7925 SAA0620104
పపరర: పసడయ దరరరన మబననసగర

93-40/354

తసడడ:డ నణగ భమషణస పచచల
ఇసటట ననస:131-1-381
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-381
వయససస:40
లస: పప
7922 AP151030441508
పపరర: భబరత రరవనల రరవనల

7917 SAA0827073
పపరర: పచచల రతన పసడయమ

7942 AP151030444130
పపరర: బబ సస కరకలమమనస

93-40/379

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-389
వయససస:45
లస: పప
93-40/380

7945 SAA0551572
పపరర: శరఖమల పచచల

93-40/381

భరస : వననద కలమమర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-390
వయససస:32
లస: ససస స
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93-40/382

భరస : వనసకటటశశరరర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-390
వయససస:51
లస: ససస స
7949 SAA0984832
పపరర: వనయ కలమమర పతచల

93-40/385

93-40/388

93-40/391

93-40/394

93-40/397

93-40/400

93-40/403

తసడడ:డ ఏససదణశ జవళళమమడడ
ఇసటట ననస:131-1-402
వయససస:35
లస: పప

7959 SAA0381152
పపరర: కలమమరర మబననసగర

7962 SAA0328344
పపరర: ఆశరరశదస మబననసగర

7965 SAA0381053
పపరర: అనత కకలకపపడడ

7968 SAA0826695
పపరర: కరకలమమనస గణణష

93-40/406

7971 SAA0384164
పపరర: రరవమమ జవళళమమడడ

93-40/395

7974 AP151030444214
పపరర: వరసస జవళళమమడడ
తసడడ:డ ఎలర మసద జవళళమమడడ
ఇసటట ననస:131-1-402
వయససస:57
లస: పప

7954 AP151030441720
పపరర: ససశల రరవనల

93-40/390

7957 SAA0381251
పపరర: పసడయసకర రరవనలమ

93-40/393

7960 AP151030441297
పపరర: జజససపన రరవనల

93-40/396

భరస : నణగయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-394
వయససస:67
లస: ససస స
93-40/398

7963 LFX1565019
పపరర: రరణణ రరవనల

93-40/399

భరస : శసకర రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-395
వయససస:34
లస: ససస స
93-40/401

7966 SAA0381012
పపరర: ససలలచన కకలకపపడడ

93-40/402

భరస : వజయపడసరద కకలకపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-399
వయససస:62
లస: ససస స
93-40/404

7969 SAA0517128
పపరర: శశశలజజ కసభసపరటట

93-40/405

భరస : దణవదస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-401
వయససస:48
లస: ససస స
93-40/407

భరస : ఏససదణసస జవళళమమడడ
ఇసటట ననస:131-1-402
వయససస:52
లస: ససస స
93-40/409

93-40/387

భరస : కకటయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-394
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బబబబ
ఇసటట ననస:131-1-400
వయససస:24
లస: పప

భరస : రవకలమమర జవళళమమడడ
ఇసటట ననస:131-1-402
వయససస:30
లస: ససస స
7973 SAA0245332
పపరర: రవకలమమర జమబలర మబడడ

93-40/392

తసడడ:డ వజయపడసరద కకలకపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-399
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవయఖ చసడవవలల
ఇసటట ననస:131-1-399
వయససస:48
లస: పప
7970 SAA0381103
పపరర: శక వదణఖ జమమళళమమడడ

7956 SAA0926503
పపరర: తచరరసరస మణణ మబననసగర

7951 AP151030444085
పపరర: పసదవనసకటటశశరరర పచచల

భరస : ఎలమసద రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-393
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-394
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వజయపడసరద కకలకపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-399
వయససస:35
లస: ససస స
7967 SAA0945453
పపరర: జయ శసకర చసడవవలల

93-40/389

భరస : ఆశరరశదస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-394
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-394
వయససస:40
లస: పప
7964 LFX1564038
పపరర: అమకత కకలకపపడడ

7953 LFX2396422
పపరర: ఆగగశసస రరవనలమ

93-40/384

తసడడ:డ కకటయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-391
వయససస:52
లస: పప

తలర : కలమమరర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-394
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-394
వయససస:33
లస: ససస స
7961 LFX2402360
పపరర: భబసకరరరవప రరవనల రరవనల

93-40/386

భరస : బబబబ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-393
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-393
వయససస:45
లస: పప
7958 SAA0381269
పపరర: ససజజజ నస రరవనలమ

7950 SAA0387415
పపరర: కలమమరర పచచల

7948 SAA0549576
పపరర: వననద కలమమర పచచల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-390
వయససస:34
లస: పప

భరస : పసద వనసకటటశశరరర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-391
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చన యలమసద రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-393
వయససస:34
లస: ససస స
7955 SAA0244343
పపరర: బబబబ రరవనల

93-40/383

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర పచచల
ఇసటట ననస:131-1-390
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పతచల
ఇసటట ననస:131-1-390
వయససస:35
లస: పప
7952 LFX2396455
పపరర: శవమమ రరవనల

7947 LFX1560770
పపరర: వననద కలమమర పచచల

7972 AP151030441294
పపరర: సరమమమ జఖస నసతకకక

93-40/408

భరస : కకటయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:131-1-402
వయససస:82
లస: ససస స
93-40/410

7975 SAA0381236
పపరర: పరరమళ రరవనల

93-40/411

తసడడ:డ రతనస రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-403
వయససస:29
లస: ససస స
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93-40/412

తసడడ:డ రతనస రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-403
వయససస:30
లస: ససస స
7979 SAA0245449
పపరర: నణగగశశరరరవప రరవనల

93-40/415

93-40/418

93-40/421

93-40/424

93-40/427

93-40/430

93-40/433

భరస : వకటర బబబబ పపరరపస గబ
ఇసటట ననస:131-1-410
వయససస:57
లస: ససస స

7989 SAA0245563
పపరర: వననద కలమమర కరకలమమనస

7992 AP151030441554
పపరర: వనసకరయమమ మబననసగర

7995 AP151030444052
పపరర: బబ సస మబననసగర

7998 SAA0381129
పపరర: ఆదదమమ మబననసగర

93-40/436

8001 AP151030444175
పపరర: వనసకటటశశరరర మబననసగర

93-40/425

8004 AP151030441366
పపరర: మబసలమమ పచఛల
భరస : అరర యఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-410
వయససస:60
లస: ససస స

7984 SAA0245308
పపరర: తడవనణబ రరవనల

93-40/420

7987 SAA0826778
పపరర: కరకలమమనస అమమలఖ

93-40/423

7990 AP151030444087
పపరర: జయపడకరష కరకలమమనస

93-40/426

తసడడ:డ పడసరదసరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-405
వయససస:47
లస: పప
93-40/428

7993 SAA0245407
పపరర: రవ మబననసగర

93-40/429

తసడడ:డ బబ సస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-408
వయససస:33
లస: పప
93-40/431

7996 SAA0387399
పపరర: మమధవ మబననసగర

93-40/432

భరస : బబలమసరశమ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-409
వయససస:31
లస: ససస స
93-40/434

7999 AP151030444086
పపరర: బబలసరశమ మబననసగర

93-40/435

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-409
వయససస:40
లస: పప
93-40/437

తసడడ:డ రతనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-409
వయససస:67
లస: పప
93-40/439

93-40/417

తసడడ:డ జయ పడకరశ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-405
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-409
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-409
వయససస:43
లస: పప
8003 SAA0381335
పపరర: జజజమమ పపరరపస గబ

93-40/422

తసడడ:డ ఎలర మసద మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-408
వయససస:62
లస: పప

భరస : దచవదణనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-409
వయససస:41
లస: ససస స
8000 AP151030444067
పపరర: దచవదణనస మబననసగర

7986 AP151030444506
పపరర: శవయఖ రరవనల

7981 LFX2402378
పపరర: ఏససరతనస రరవనల

తసడడ:డ శవరజ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-404
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబ సస
ఇసటట ననస:131-1-408
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ సస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-408
వయససస:36
లస: పప
7997 AP151030441292
పపరర: వజయమమ మబననసగర

93-40/419

తసడడ:డ జయపడకరశ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-405
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనణబ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-408
వయససస:33
లస: ససస స
7994 LFX1561018
పపరర: వనణబ మబననసగర

7983 AP151030441424
పపరర: ససవరరస రరవనల

93-40/414

తసడడ:డ సరసబయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-403
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-404
వయససస:51
లస: పప

భరస : జయపడకరష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-405
వయససస:42
లస: ససస స
7991 SAA0385658
పపరర: సశరరప మబననసగర

93-40/416

భరస : శవరజ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-404
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-404
వయససస:51
లస: పప
7988 AP151030441718
పపరర: అకకమమ కరకలమమనస

7980 AP151030444201
పపరర: శసకర రరవనల

7978 SAA0826711
పపరర: రరవనల రగహహత

తసడడ:డ రతనస రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-403
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-403
వయససస:40
లస: పప

భరస : తడవనణబ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-404
వయససస:30
లస: ససస స
7985 AP151030444057
పపరర: శవరజ రరవనల

93-40/413

భరస : సరసబయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-403
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయమఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-403
వయససస:32
లస: పప
7982 SAA0926396
పపరర: కకరస క
ర రరవనల

7977 SAA0381285
పపరర: రగశమమ రరవనల

8002 SAA0342626
పపరర: ఉషరరరణణ కకచపపడడ

93-40/438

భరస : రరమమరరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-410
వయససస:42
లస: ససస స
93-40/440

8005 SAA0342618
పపరర: శశరమమ కకచపపడడ

93-40/441

భరస : అరరననరరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-410
వయససస:62
లస: ససస స
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8006 AP151030444115
పపరర: మరరయదణస రరవనల

93-40/442

తసడడ:డ మబతస యఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-412
వయససస:62
లస: పప
8009 SAA0566240
పపరర: రరజగశ కరకలమమనస

93-40/445

93-40/448

93-40/451

93-40/454

93-40/457

93-40/460

93-40/463

భరస : ఇశరకడయబలల� మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-419
వయససస:44
లస: ససస స

8019 SAA0380915
పపరర: గరతణ మబననసగర

8022 SAA0434431
పపరర: కలమమరర మబననసగర

8025 SAA0444695
పపరర: అనసశ మబననసగర

8028 AP151030444255
పపరర: వససతరరవప మబననసగర

93-40/466

8031 SAA0926677
పపరర: యయహహశవ సలకకననడడ

93-40/455

8034 SAA0826679
పపరర: మబననసగర రరకగష
తసడడ:డ ఇశరకయలల మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-419
వయససస:26
లస: పప

8014 AP151030441550
పపరర: వనసకరయమమ కకసడడపరమబల

93-40/450

8017 AP151030444141
పపరర: పడసరదరరవప కకసడపరమబల

93-40/453

8020 SAA0386763
పపరర: మమధవ మబననసగర

93-40/456

భరస : అనల మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:30
లస: ససస స
93-40/458

8023 AP151030441549
పపరర: కళళఖణణ మబననసగర

93-40/459

తసడడ:డ దచవదణనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:62
లస: ససస స
93-40/461

8026 LFX2402352
పపరర: అనల కలమమర మబననసగర

93-40/462

తసడడ:డ ససధణకర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:34
లస: పప
93-40/464

8029 SAA0244277
పపరర: ససధణకర మబననసగర

93-40/465

తసడడ:డ దచవరదణనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:53
లస: పప
93-40/467

తసడడ:డ యయససరతనస సలకకననడడ
ఇసటట ననస:131-1-419
వయససస:40
లస: ససస స
93-40/469

93-40/447

తసడడ:డ పడకరశస కకసడపరమబల
ఇసటట ననస:131-1-417
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ దచవదణనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఇశరకయలల మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-419
వయససస:28
లస: ససస స
8033 AP151030441713
పపరర: కలమమరర మబననసగర

93-40/452

తసడడ:డ ససధణకర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససధణకర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:35
లస: పప
8030 SAA0826653
పపరర: మబననసగర పరరమళ

8016 AP151030444078
పపరర: పడకరష కకసడపరమబల

8011 AP151030444207
పపరర: చనబబబబ కరకలమమనస

భరస : పడసరదసరరవప కకసడపరమబల
ఇసటట ననస:131-1-417
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససధణకరరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : దచవదణనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:77
లస: ససస స
8027 SAA0245399
పపరర: శకకరసత మబననసగర

93-40/449

భరస : శకకరసత మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వససతరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:34
లస: ససస స
8024 SAA0380980
పపరర: నణగగసదడమమ మబననసగర

8013 SAA0434449
పపరర: రజన కకసడపరమబల

93-40/444

తసడడ:డ నలర యఖ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-415
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప కకసడపరమబల
ఇసటట ననస:131-1-417
వయససస:43
లస: పప

భరస : అనసష మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-418
వయససస:27
లస: ససస స
8021 LFX1565332
పపరర: అనతణరరణణ మబననసగర

93-40/446

భరస : రతనపడకరశ కకసడపరమబల
ఇసటట ననస:131-1-417
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదసరరవప కకసడపరమబల
ఇసటట ననస:131-1-417
వయససస:40
లస: పప
8018 SAA0619858
పపరర: వజయకకమమరర మబననసగర

8010 SAA0566257
పపరర: నరగశ కరకలమమనస

8008 SAA0381087
పపరర: అననమమ కరకలమమనస

భరస : చన బబబబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-415
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చన బబబబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-415
వయససస:28
లస: పప

భరస : రతణనకర కకసడపరమబల
ఇసటట ననస:131-1-417
వయససస:34
లస: ససస స
8015 SAA0244194
పపరర: రతణనకర కకసడపరమబల

93-40/443

భరస : రరజగష కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-415
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చన బబబబ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-415
వయససస:28
లస: పప
8012 SAA0551721
పపరర: శరఖమల కకసడపరమబల

8007 SAA0517094
పపరర: జజఖతరత కరకలమమనస

8032 SAA0385989
పపరర: కకటటశశరమమ సలకకననడడ

93-40/468

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:131-1-419
వయససస:43
లస: ససస స
93-40/470

8035 AP151030444171
పపరర: ఇశరకయయలల మబననసగర

93-40/471

తసడడ:డ నణరరయణ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-419
వయససస:48
లస: పప
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8036 SAA0826620
పపరర: మబననసగర నరమల
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93-40/472

తసడడ:డ కకటట సరశమబలల మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-420
వయససస:26
లస: ససస స
8039 AP151030441517
పపరర: తచరజమమ మబననసగర

8037 SAA0382119
పపరర: నవమమ బబలమర

93-40/473

భరస : పడవణకలమమర
ఇసటట ననస:131-1-420
వయససస:35
లస: ససస స
93-40/475

భరస : నణగయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-420
వయససస:72
లస: ససస స

8040 SAA0826638
పపరర: మబననసగర ససతతష

93-40/478

తసడడ:డ అరరనన రరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-421
వయససస:26
లస: పప
8045 LFX2402139
పపరర: యలమసద మబననసగర

8043 SAA0570085
పపరర: నణగరతనస మబననసగర

93-40/474

భరస : కకటటశశరరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-420
వయససస:52
లస: ససస స
93-40/476

తసడడ:డ కకటట సరశమబలల మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-420
వయససస:24
లస: పప

8042 SAA0826836
పపరర: మబననసగర ససదదప

8038 AP151030441295
పపరర: వనసకరయమమ మబననసగర

8041 SAA0826810
పపరర: మబననసగర అఖలలష

93-40/477

తసడడ:డ అరరనన రరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-421
వయససస:35
లస: పప
93-40/479

భరస : ఎలర మసద మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-422
వయససస:67
లస: ససస స

8044 LFX1561331
పపరర: అశశక కలమమర మబననసగర

93-40/480

తసడడ:డ యలమసద మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-422
వయససస:36
లస: పప

93-40/481

తసడడ:డ వనసకయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-422
వయససస:72
లస: పప

8046 SAA0726333
పపరర: మన చణవల
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93-40/482

తసడడ:డ పరమబలల చణవల
ఇసటట ననస:131-1-423
వయససస:26
లస: ససస స
8049 SAA0245324
పపరర: భబనస పడకరశ చణవల

93-40/485

93-40/488

93-39/828

తసడడ:డ ససబబబరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-428
వయససస:37
లస: పప

8053 AP151030441521
పపరర: నణగమణణ పచచల

8056 SAA1396720
పపరర: థణమస పచచల

93-40/492

8059 AP151030441507
పపరర: కకటటశశరమమ పచచల

93-40/489

8062 SAA0963414
పపరర: శశ బబషణస పపఛల
తసడడ:డ ససబబ రరవప పపఛల
ఇసటట ననస:131-1-428
వయససస:43
లస: పప

8051 SAA0985228
పపరర: చరసజవ చణవల

93-40/487

8054 SAA0311704
పపరర: పడవణ కలమమర పపచఛల

93-40/490

తసడడ:డ అకకయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-425
వయససస:30
లస: పప
93-39/829

8057 SAA0620054
పపరర: మమరర పరగళర

93-40/491

భరస : బడహమ నణయబడడ
ఇసటట ననస:131-1-428
వయససస:33
లస: ససస స
93-40/493

భరస : ససబబబరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-428
వయససస:60
లస: ససస స
93-40/495

93-40/484

తసడడ:డ రరమబ చణవల
ఇసటట ననస:131-1-424
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశ భమషణ పచచల
ఇసటట ననస:131-01-428
వయససస:20
లస: పప

భరస : శశభమషణస
ఇసటట ననస:131-1-428
వయససస:43
లస: ససస స
8061 LFX1563212
పపరర: రవకలమమర పచచల

93-40/486

భరస : అకకయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-425
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శశ భమషణ పచచల
ఇసటట ననస:131-01-428
వయససస:22
లస: ససస స
8058 LFX1566371
పపరర: నరమలజజఖత పచచల

8050 AP151030441528
పపరర: మరరయమమ చణవల

8048 AP151030441560
పపరర: ఆగగనసస చణవల

భరస : పరమబలల చణవల
ఇసటట ననస:131-1-423
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమబ చణవల
ఇసటట ననస:131-1-424
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ చణవల
ఇసటట ననస:131-1-424
వయససస:45
లస: పప
8055 SAA1396654
పపరర: ఇసదడజ పచచల

93-40/483

తసడడ:డ పరమబలల చణవల
ఇసటట ననస:131-1-423
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమబలల చణవల
ఇసటట ననస:131-1-423
వయససస:30
లస: పప
8052 AP151030444159
పపరర: రరమబ చణవల

8047 SAA0468850
పపరర: భబనస చణవల

8060 SAA1017632
పపరర: కకటర మమ పప టట
ర రర

93-40/494

భరస : చననబబబయ పప టట
ర రర
ఇసటట ననస:131-1-428
వయససస:68
లస: ససస స
93-40/496

8063 AP151030444170
పపరర: ససబబబరరవప పచచల

93-40/497

తసడడ:డ కకటయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-428
వయససస:63
లస: పప
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8064 SAA1284645
పపరర: బబమ
నస మనననడస పరగళర
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93-40/861

తసడడ:డ చదననకగశవలల
ఇసటట ననస:131-1-428
వయససస:34
లస: పప
8067 AP151030441255
పపరర: మరరయమమ కసభసపరటట

93-40/500

93-40/503

93-40/506

93-40/509

భరస : పపడమసరగర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-432
వయససస:31
లస: ససస స
8079 SAA0566349
పపరర: పడవణ సరగర కరకలమమనస

93-40/512

93-40/515

93-40/518

భరస : పడకరశరరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-439
వయససస:47
లస: ససస స

93-40/507

93-40/521

8072 SAA1042951
పపరర: ససపసడయ కసభసపరటట

93-40/505

93-40/508
8075 AP151030444494
పపరర: వజయవరధన రరవప కసభసపరటట

తసడడ:డ ఫరడసకకరన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-431
వయససస:51
లస: పప

8077 LFX1565308
పపరర: వజయకలమమరర కరకలమమనస

8078 LFX1566124
పపరర: పడతణప సరగర కరకలమమనస

93-40/510

8080 LFX1564962
పపరర: పపడమసరగర కరకలమమనస

8083 AP151030441516
పపరర: ఏససదయమమ పచఛల

8086 SAA0827693
పపరర: మబననసగర కరకసత కలమమర

8089 SAA0380659
పపరర: పడసనణన దదపపలపపడడ

8092 SAA0245316
పపరర: రవతచజ దథపపలపపడడ
తసడడ:డ పడకరశరరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-439
వయససస:30
లస: పప

93-40/511

తసడడ:డ బబలసరశమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-432
వయససస:35
లస: పప
93-40/513

8081 LFX1566041
పపరర: బబలసరశమ కరకలమమనస

93-40/514

తసడడ:డ కకటయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-432
వయససస:65
లస: పప
93-40/516

8084 SAA0243998
పపరర: జగససపరదస పచచల

93-40/517

తసడడ:డ రరమయఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-436
వయససస:59
లస: పప
93-40/519

8087 AP151030444501
పపరర: కకటటసరశమ మబననసగర

93-40/520

తసడడ:డ ఎలర మసద మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-437
వయససస:47
లస: పప
93-40/522

భరస : రవతచజ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-439
వయససస:30
లస: ససస స
93-40/524

93-40/502

తసడడ:డ వజయ వరర న రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-431
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-437
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద పచచల
ఇసటట ననస:131-1-437
వయససస:63
లస: పప
8091 SAA0387449
పపరర: నరమల దదపపలపపడడ

8074 SAA1042969
పపరర: కకషస ర కసభసపరటట

8069 SAA0515064
పపరర: మననహర కసభసపరటట

తసడడ:డ వజయ వరధన రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-431
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జగససపరదస దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-436
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-437
వయససస:45
లస: ససస స
8088 SAA0244186
పపరర: మరరయమనసదస పచచల

93-40/504

తసడడ:డ బబలసరశమ
ఇసటట ననస:131-1-432
వయససస:39
లస: పప

భరస : జగమస
ఇసటట ననస:131-1-433
వయససస:70
లస: ససస స
8085 AP151030441574
పపరర: మమరరరరణణ మబననసగర

8071 SAA0549360
పపరర: నణగగశశర రరవప కరకరన

93-40/499

తసడడ:డ వజయరరజ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-430
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబలసరశమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-432
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమ సరశమ కరకలమమనస
ఇసటట ననస:131-1-432
వయససస:36
లస: పప
8082 AP151030441250
పపరర: అవశమమ పపలలగబజన

93-40/501

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:131-1-430
వయససస:48
లస: పప

భరస : వజయవరరన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-431
వయససస:41
లస: ససస స
8076 SAA0380709
పపరర: కలపనణ కరకలమమనస

8068 AP151030441236
పపరర: రరణణ కసబసపరటట

8066 SAA0382168
పపరర: పడశరసత కసభసపరటట

తసడడ:డ పడభబదణసస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-429
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వజయరరజ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-430
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరడసకకరన కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-430
వయససస:41
లస: పప
8073 LFX2396513
పపరర: వమల కసబసపరటట

93-40/498

భరస : అమకతరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-429
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడభబదణస కసభసపరటట
ఇసటట ననస:131-1-429
వయససస:62
లస: ససస స
8070 SAA0515056
పపరర: వజయరరజ కసభసపరటట

8065 SAA0380683
పపరర: పడదదపసస కసబసపరటట

8090 SAA0380667
పపరర: రజన దథపపలపపడడ

93-40/523

భరస : నణగరరజ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-439
వయససస:34
లస: ససస స
93-40/526

8093 SAA0380675
పపరర: మణణ దదపపలపపడడ

93-40/527

భరస : జజజపప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-440
వయససస:40
లస: ససస స
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8094 AP151030441501
పపరర: హహహమమవత చణవల

93-40/528

భరస : శకనస చణవల
ఇసటట ననస:131-1-440
వయససస:44
లస: ససస స
8097 LFX1560416
పపరర: నణగరరజ దదపపలపపడడ

93-40/531

93-40/534

93-40/537

93-40/540

93-40/543

93-40/546

93-40/549

తసడడ:డ వరయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-446
వయససస:38
లస: పప

8107 LFX2402048
పపరర: కకటయఖ దదపపలపపడడ

8110 LFX1564285
పపరర: ఎసపస రరరరణణ తణళళళరర

8113 SAA0294215
పపరర: రమమష అదదబ పలర

8116 SAA1068832
పపరర: భబగఖ కలమమర చణవల

93-40/552

8119 LFX2396703
పపరర: ఆగగనసస మబననసగర

93-40/541

8122 AP151030441536
పపరర: వజయమమ చదనసనరర
భరస : కకసడయఖ చదనసనరర
ఇసటట ననస:131-1-448
వయససస:49
లస: ససస స

8102 SAA0891706
పపరర: వజయ కలమమర ధథపపలపపడడ

93-40/536

8105 LFX1564293
పపరర: ససమత దదపపలపపడడ

93-40/539

8108 SAA0619940
పపరర: ససజనఖ అదచబపలర

93-40/542

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:131-1-444
వయససస:30
లస: ససస స
93-40/544

8111 LFX1564277
పపరర: సరరమమ దణసరర

93-40/545

భరస : యయబబ
ఇసటట ననస:131-1-444
వయససస:80
లస: ససస స
93-40/547

8114 SAA0126425
పపరర: రతనస అదచబపలర

93-40/548

తసడడ:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:131-1-444
వయససస:47
లస: పప
93-40/550

8117 AP151030435520
పపరర: శకనస చణవల

93-40/551

తసడడ:డ దదనవరనసదస చణవల
ఇసటట ననస:131-1-445
వయససస:48
లస: పప
93-40/553

భరస : వరయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-446
వయససస:67
లస: ససస స
93-40/555

93-40/533

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-1-443
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చణవల
ఇసటట ననస:131-1-445
వయససస:25
లస: పప

భరస : అరరణకలమమర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-446
వయససస:35
లస: ససస స
8121 LFX1564921
పపరర: అరరణ కలమమర మబననసగర

93-40/538

తసడడ:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:131-1-444
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనస చణవరల
ఇసటట ననస:131-1-445
వయససస:25
లస: పప
8118 SAA0380626
పపరర: శరసత మబననసగర

8104 AP151030435524
పపరర: నణరరయణ దదపపలపపడడ

8099 LFX2402303
పపరర: వనసకటటశశరరర దదపపలపపడడ

తసడడ:డ నణరరయణ ధథపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-442
వయససస:28
లస: పప

భరస : అదచబపలర రతనస అదచబపలర
ఇసటట ననస:131-1-444
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస అదదబ పలర
ఇసటట ననస:131-1-444
వయససస:37
లస: పప
8115 SAA1061217
పపరర: భవఖ కలమమర చణవరల

93-40/535

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-1-443
వయససస:50
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:131-1-444
వయససస:35
లస: ససస స
8112 LFX2402097
పపరర: ససరగష అదచబపలర

8101 SAA1033919
పపరర: వననద కలమమర దథపరలపపడడ

93-40/530

తసడడ:డ పపలర యఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-441
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-442
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-443
వయససస:26
లస: పప
8109 SAA0385575
పపరర: ససభబషసణణ అదచబపలర

93-40/532

తసడడ:డ నణరరయణ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-442
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నణరరయణ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-442
వయససస:31
లస: పప
8106 SAA0620021
పపరర: దదననష దదపపలపపడడ

8098 AP151030444172
పపరర: లకరరర రరజ దదపపలపపడడ

8096 SAA0380642
పపరర: ససబబమమ దదపపలపపడడ

భరస : లకరరబరరజ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-441
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-441
వయససస:40
లస: పప

భరస : నణరరయణ
ఇసటట ననస:131-1-442
వయససస:78
లస: ససస స
8103 SAA0569939
పపరర: రవ దదపపలపపడడ

93-40/529

తసడడ:డ పపలర యఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-440
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-441
వయససస:36
లస: పప
8100 AP151030441535
పపరర: సరమమమ జఖస దదపపలపపడడ

8095 AP151030444342
పపరర: జజజపప దదపపలపపడడ

8120 LFX1560523
పపరర: రరజగష మబననసగర

93-40/554

తసడడ:డ వరయఖ మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-446
వయససస:36
లస: పప
93-40/556

8123 SAA0947467
పపరర: పడశరసత కలమమర చదనసనరర

93-40/557

తసడడ:డ కకసడయఖ చదనసనరర
ఇసటట ననస:131-1-448
వయససస:29
లస: పప
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93-40/558

తసడడ:డ కకసడయమఖ చదనసనరర
ఇసటట ననస:131-1-448
వయససస:31
లస: పప
8127 SAA0245282
పపరర: బబబమరరవప కలపరల

93-40/562

93-40/564

93-40/567

93-40/570

93-40/573

93-40/576

భరస : యహన
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:71
లస: ససస స
8145 LFX1560325
పపరర: భరత కలమమర మబననసగర

93-40/579

భరస : కనణనన�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:30
లస: ససస స

93-40/568

8137 SAA1033877
పపరర: ససధ రరణణ మబననసగర

8140 SAA0380717
పపరర: లమరర
ర మమరర మబననసగర

93-40/582

93-40/571

8135 SAA0244400
పపరర: రరజశశఖర మబననసగర

93-40/574

8144 LFX1560473
పపరర: రవకలమమర మబననసగర

భరస : జగన
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:30
లస: ససస స

93-40/572

8141 SAA0444455
పపరర: పపషరపరరణణ మబననసగర

8143 SAA0311761
పపరర: నణగరరరనన మబననసగర

8152 SAA0636266
పపరర: రరబ ఏస

93-40/569

8138 SAA0380758
పపరర: సడవసత మబననసగర

భరస : కకటటరతనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:50
లస: ససస స

8149 SAA0312009
పపరర: యమహన ఏటటకకరర

93-40/566

భరస : రవకలమమర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:31
లస: ససస స

93-40/577

93-40/575

93-40/578

తసడడ:డ కకటటరతనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:34
లస: పప
93-40/580

8147 SAA1025866
పపరర: అబడహస హనసమసతపప

93-40/581

తసడడ:డ హనసమసతపప చచడయఖ
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:38
లస: పప
93-40/583

తసడడ:డ పపరరసస థమ�
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:81
లస: పప
93-38/138

8132 SAA0679019
పపరర: మబననసగర భబగఖశక

భరస : ఉదయభబనస మబలమర మహమమద
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:36
లస: ససస స

8146 LFX1560952
పపరర: ఉదయభబనస మబననసగర

93-40/563

తసడడ:డ కకషస ర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-456
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరతనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:61
లస: పప
8151 SAA0382150
పపరర: రరజగశశరర� ఓ�

8134 SAA0434456
పపరర: రజన మబననసగర

8129 SAA0729147
పపరర: రజన కరకరన

భరస : రరజశశఖర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-456
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరతనస
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరతనస మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:35
లస: పప
8148 AP151030444521
పపరర: కకటటరతనస మబననసగర

93-40/565

భరస : నణగరరరనన మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : భరతకలమమర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-458
వయససస:33
లస: ససస స
8142 SAA0380733
పపరర: మమలలమమ మమటటకకరర

8131 SAA0549329
పపరర: కకటయఖ రరవనల

93-40/560

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:131-1-453
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషప ర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-456
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషస ర మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-456
వయససస:35
లస: పప
8139 SAA0380725
పపరర: మహలకడమ మబననసగర

93-39/836

తసడడ:డ నణగయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1-453
వయససస:34
లస: పప

భరస : పడదదప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1-456
వయససస:33
లస: ససస స
8136 SAA0244038
పపరర: పడదదప మబననసగర

8128 SAA1368307
పపరర: పడసనన కలమమర కరకరన

8126 SAA0386649
పపరర: మరరయమమ కలపరల

భరస : బబబమరరవప కలపరల
ఇసటట ననస:131-1-451
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:131-1-452
వయససస:19
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప కరకరన
ఇసటట ననస:131-1-453
వయససస:43
లస: ససస స
8133 SAA0380790
పపరర: మరరయమమ మబననసగర

93-40/559

తసడడ:డ చనగబరవయఖ చదనసనరర
ఇసటట ననస:131-1-448
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనమ కలపరల
ఇసటట ననస:131-1-451
వయససస:53
లస: పప
8130 SAA0382184
పపరర: మమరరయమసససదరర కరకరన

8125 AP151030435518
పపరర: కకసడయఖ చదనసనరర

8150 SAA0630673
పపరర: కలయమమల ఏస

93-38/137

భరస : మరరయపపన
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:27
లస: ససస స
93-38/139

8153 SAA0617613
పపరర: వనసకట లకడమ జగ

93-38/140

భరస : జజన సన
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: తచన మలర కర ఏస
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93-38/141

భరస : జయ చసదడన
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:32
లస: ససస స
8157 SAA0617860
పపరర: ఆరరమగ లకడమ మననహర

93-38/144

93-38/147

93-38/150

93-38/153

93-38/156

93-38/159

93-38/162

తసడడ:డ చదలరయఖ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:38
లస: పప

8167 SAA0551713
పపరర: మమరర మబతస తసగస

8170 SAA0647818
పపరర: మహ లకడమ ఏస

8173 SAA0095885
పపరర: అనణనలకడమ� ఓ�

8176 SAA0927402
పపరర: కగశవ కలమమర పపల సససగ

93-38/165

8179 SAA0636258
పపరర: మరరయపపన ఏస

93-38/154

8182 SAA0377770
పపరర: మహహసదడ
తసడడ:డ ఆరరమమమకక
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:39
లస: పప

8162 SAA0551796
పపరర: జగ తమళ ససలశ

93-38/149

8165 SAA0648741
పపరర: అనణన లకడమ మననహర

93-38/152

8168 SAA0382143
పపరర: దచవ� డడ�

93-38/155

భరస : దరరయ�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:41
లస: ససస స
93-38/157

8171 SAA0095737
పపరర: ఊషరమమరర న జజయ� పస�

93-38/158

భరస : పసకకరరజ�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:60
లస: ససస స
93-38/160

8174 SAA0927436
పపరర: ఆర చసదడశశఖర పపల సససగ

93-38/161

తసడడ:డ పపల సససగ పపల సససగ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:28
లస: పప
93-38/163

8177 SAA0617605
పపరర: జజన సన మమమకగల

93-38/164

తసడడ:డ మమమకగల
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:28
లస: పప
93-38/166

తసడడ:డ ససగరల
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:36
లస: పప
93-38/168

93-38/146

భరస : మహలసగ భబసకర
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పపల సససగ పపల సససగ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరన�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:36
లస: పప
8181 SAA0557900
పపరర: సరలమన రరజ

93-38/151

భరస : రరమమసరశమ�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చకరకణణయకర
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:28
లస: పప
8178 SAA0377820
పపరర: పరల పసడడ�

8164 SAA0095802
పపరర: కరల శరలశ

8159 SAA0641548
పపరర: జయ చసదడన ఏస

భరస : జయకలమమర
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవ కలమమర
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:51
లస: ససస స
8175 SAA0948572
పపరర: అరరణ కలమమర శకనవరస

93-38/148

భరస : మబతష
స
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససడణలకన
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:24
లస: ససస స
8172 SAA0095703
పపరర: గబరవమమమ ఏస

8161 SAA0551770
పపరర: వజయరరణణ యమ

93-38/143

భరస : సమబదడO
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కరయసబబ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చదనరగమన ఖన
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:40
లస: ససస స
8169 SAA0551788
పపరర: ససలశ వ

93-38/145

భరస : మహహసదడన
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మజసరశమ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:38
లస: ససస స
8166 SAA0617845
పపరర: ఆమబద సస

8158 SAA0382176
పపరర: కల� ఓ�

8156 SAA0382200
పపరర: మమరర� ఏపసససబబయ�

భరస : సరలమమన రరజ�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పరల పరసడడ�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పరసడడయమ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:35
లస: ససస స
8163 SAA0095729
పపరర: పరమమశశరర ఏమ

93-38/142

భరస : కగశవ కలమమర కగశవ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మణణకరసటన
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:33
లస: ససస స
8160 SAA0380527
పపరర: ససతణలకడమ ఓ

8155 SAA0927428
పపరర: వశరఖ కగశవ

8180 SAA0617852
పపరర: మణణకసటన చ

93-38/167

తసడడ:డ చదలరపప
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:37
లస: పప
93-38/169

8183 SAA0377796
పపరర: పసడడయమన�

93-38/170

తసడడ:డ రరమమసరశమ�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:40
లస: పప
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పపరర: రరమసరశమ�
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93-38/171

తసడడ:డ వనలలసరశమ�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:40
లస: పప
8187 SAA0378521
పపరర: దసరగశ�

93-38/174

93-38/177

93-38/180

93-38/183

93-38/178

8194 SAA0641415
పపరర: భబసకర మహలసగ

8197 SAA0377945
పపరర: పసకక రరజ�

93-38/186

8200 SAA1380682
పపరర: యవరన దచవసగయమ

93-38/181

8203 SAA0434464
పపరర: అమరజజఖత దణసరర

93-38/184

93-40/588

భరస : రరఘవనసదడ
ఇసటట ననస:131-1-827
వయససస:33
లస: ససస స
8208 SAA0986135
పపరర: శవరపరరశత తతట

93-38/1213

93-40/591

భరస : రహసతషలమర
ఇసటట ననస:131-1-1378
వయససస:76
లస: ససస స

8209 SAA0985335
పపరర: కకసరనత రరవప తతట

93-40/586

8212 SAA0387423
పపరర: కకటటశశరర బమరర
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-2-4-827
వయససస:49
లస: ససస స

8195 SAA0377978
పపరర: శకనవరసన�

93-38/182

8198 SAA0948556
పపరర: శకనవరస చకరకణణయకర

93-38/185

8201 SAA0468884
పపరర: వశరలకడ చతషరగశదద

93-40/584

8204 SAA0092981
పపరర: జయమమ ఆర.యస

93-40/587

భరస : సససదరస
ఇసటట ననస:131-1-826
వయససస:82
లస: ససస స
93-40/589

8207 SAA0254904
పపరర: గణపత కకలలరమరరర

93-40/590

తసడడ:డ ససతణ రరమయఖ
ఇసటట ననస:131-1-827
వయససస:49
లస: పప
93-40/592

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:131-1-831
వయససస:40
లస: పప
93-36/430

93-38/179

భరస : భబవనణనరయణ
ఇసటట ననస:131-1-826
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతణరరమయఖ
ఇసటట ననస:131-1-827
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకషర రరవప తతట
ఇసటట ననస:131-1-831
వయససస:31
లస: ససస స
8211 SAA0817710
పపరర: హహససపన బఏ షపక

8206 SAA0444745
పపరర: రరఘవనసదడ క�లర మరర

8192 SAA0647859
పపరర: హనసమమన శరమ జయ

తసడడ:డ చకరకణణయకర వనల సరశమ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకట మబరళ శకధర ఆయఖసగరర బబడనణరవన భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:131-1-826
ఇసటట ననస:131-1-826
వయససస:53
లస: ససస స
వయససస:66
లస: ససస స
8205 SAA0387373
పపరర: నణగభమషణమమ కలర మరర

93-38/176

తసడడ:డ నణయకర�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ దచవసగయమ దచవసగయమ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:55
లస: పప
93-40/585

8189 SAA0377630
పపరర: జయకలమమర� ఏస�

తసడడ:డ జజగనణనధ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గరబడఏల�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససతణరమమ
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:67
లస: పప
8202 SAA0457796
పపరర: ఉమమ దచవ బబడనణరవనమ

8191 SAA0377895
పపరర: మమరర మబతష
స �

93-38/173

తసడడ:డ శవ నననస ణపపరరమల�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సతస లసగస
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నటరరజన
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:55
లస: పప
8199 SAA0617837
పపరర: పపల సససగ ఏస

93-38/175

తసడడ:డ నణధర�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:47
లస: పప
8196 SAA0647834
పపరర: శవ కలమమర ఏన

8188 SAA0378042
పపరర: కరయమస బబ�

8186 SAA0378000
పపరర: కననన�

తసడడ:డ గబరరసరశమ�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబడమణఖన�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ దణరమర�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:45
లస: పప
8193 SAA0377598
పపరర: చచరమకరన� రౘ�

93-38/172

తసడడ:డ వనలక నణధర�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తరమర�
ఇసటట ననస:131-1-466
వయససస:43
లస: పప
8190 SAA0379008
పపరర: సరశమ� మమదణ�

8185 SAA0377911
పపరర: ససడళ కరన�

8210 SAA0817553
పపరర: ఖమజజ మబననసర షపక

93-36/429

భరస : అబబబల సతణసర
ఇసటట ననస:131-1-1378
వయససస:51
లస: ససస స
93-40/593

8213 SAA1033976
పపరర: నరగసదడ సదదననన

93-40/594

తసడడ:డ రతస యఖ సదదననన
ఇసటట ననస:131-2-4-846
వయససస:41
లస: పప
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93-40/595

తసడడ:డ రతస యఖ సదదననన
ఇసటట ననస:131-2-4-846
వయససస:47
లస: పప
93-38/189

భరస : గబరరమమరరస
ఇసటట ననస:131-2-68
వయససస:23
లస: ససస స
93-38/1118

93-30/847

93-38/1220

93-30/849

భరస : రరమబ తలలపపల
ఇసటట ననస:131-2-503
వయససస:35
లస: ససస స
8232 SAA0380410
పపరర: బబజ� గరజల�

93-38/192

93-38/195

భరస : నణరరయణ
ఇసటట ననస:131-2-512
వయససస:43
లస: ససస స

93-38/1119

93-38/198

తసడడ:డ దకణ తలలపపల
ఇసటట ననస:131-2-503
వయససస:40
లస: పప

8230 SAA1230036
పపరర: ఆశ జజఖత తలలపపల

8231 SAA1281476
పపరర: లకడమ తలలపపల

8236 SAA1094085
పపరర: బడహహమసదడ కలమమర గకసథద

8239 SAA1061084
పపరర: బబల అసజన పగరడడ పరల

8242 SAA0806259
పపరర: శకనవరస రరవప పగరడడపరల
తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:131-2-512
వయససస:51
లస: పప

93-30/846

8225 SAA1417104
పపరర: శకహరర సససకలల

భసధసవప: సససకలల రమణమమ రనణమమ
ఇసటట ననస:131-2-495,Gorantla
వయససస:45
లస: పప
93-30/850

93-38/1219

93-30/848

93-31/810

భరస : రసబబబబ తలలపపల
ఇసటట ననస:131-2-503
వయససస:35
లస: ససస స
93-38/193

8234 SAA0805988
పపరర: గసగమమ గరజల

93-38/194

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:131-2-504
వయససస:29
లస: ససస స
93-38/196

8237 SAA0617779
పపరర: రమణ ఇమమడడ

93-38/197

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:131-2-507
వయససస:24
లస: ససస స
93-38/199

భరస : శకనవరస రరవప పగరడడ పరల
ఇసటట ననస:131-2-512
వయససస:37
లస: ససస స
93-38/201

8222 SAA1230150
పపరర: శవ అమబజరర

93-38/1221 8228 SAA1268085
8227 SAA1470558
పపరర: Sunkula Sriharsha sunkula
పపరర: రసబబబబ తలలపపల

8233 SAA1094093
పపరర: రరధదక దచవ గకసథద

93-38/191

భసధసవప: రమణమమ సససకలల
ఇసటట ననస:131-2-495
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:131-2-504
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:131-2-507
వయససస:24
లస: పప
8241 SAA0806234
పపరర: ససదబమమ గబమమల

8224 SAA1309806
పపరర: లకడమ అమబజరర

8219 SAA0617738
పపరర: గబరర మమరరస కకపపపరపప

తసడడ:డ మమణణకరఖల రరవప అమబజరర
ఇసటట ననస:131-2-494
వయససస:29
లస: పప

భరస : బడహహమసదడ కలమమర గకసథద
ఇసటట ననస:131-2-504
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-504
వయససస:29
లస: పప
8238 SAA0617761
పపరర: శకనస ఇమమడడ

93-30/845

తసడడ:డ రసబబబబ తలలపపల
ఇసటట ననస:131-2-503
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-504
వయససస:29
లస: ససస స
8235 SAA0133025
పపరర: వనసకటరరవప� గరజల�

8221 SAA1230358
పపరర: మమణణకఖలరరవప అమబజరర

93-38/188

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:131-2-68
వయససస:72
లస: పప

భరస : మమణణకఖ రరవప అమబజరర
ఇసటట ననస:131-2-494
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకహరర సససకలల
ఇసటట ననస:131-2-495
వయససస:39
లస: ససస స
8229 SAA1268119
పపరర: లకడమ తలలపపల

93-38/190

తసడడ:డ సయళబ అమబజరర
ఇసటట ననస:131-2-494
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ అమబజరర
ఇసటట ననస:131-2-494
వయససస:26
లస: ససస స
8226 SAA1417112
పపరర: రమణమమ సససకలల

8218 SAA0617720
పపరర: హరర బబబబ కకపపరపప

8216 SAA0806341
పపరర: పడమల గబడడపపడడ

తసడడ:డ కనకరరజ
ఇసటట ననస:131-2-68
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : గబరర మమరరస
ఇసటట ననస:131-2-68
వయససస:72
లస: పప

భరస : ససరగశ
ఇసటట ననస:131-2-104
వయససస:22
లస: ససస స
8223 SAA1230275
పపరర: పరరశత అమబజరర

93-38/187

తలర : పపరర చసదదక
డ మబళరపపడడ
ఇసటట ననస:131-2-10-01
వయససస:21
లస: పప

8217 SAA0434597
పపరర: నణగ రరజ కలమమరర కకపపపరరవప

8220 SAA1256908
పపరర: తడవనణణ కకరగరపసనత

8215 SAA1094135
పపరర: సతష కలమమర మబళరపపడడ

8240 SAA0806242
పపరర: వనసకమమ పగరడడపరల

93-38/200

భరస : కకషరయఖ
ఇసటట ననస:131-2-512
వయససస:43
లస: ససస స
93-38/202

8243 SAA0806267
పపరర: నణగవరరరన నకక

93-38/203

తసడడ:డ రగశయఖ నణయబడడ
ఇసటట ననస:131-2-513
వయససస:26
లస: ససస స
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93-38/204

తసడడ:డ రగశయఖ వనమల
ఇసటట ననస:131-2-513
వయససస:29
లస: ససస స
8247 SAA0806226
పపరర: మహన కకషర వనమల

93-38/207

93-38/210

93-38/211

93-38/214

8254 SAA0678821
పపరర: గడర ౦ తణరరలకడమ

8257 SAA0806192
పపరర: శకనస యనమదల

93-38/217

8260 SAA0090241
పపరర: అయఖపప రగడర డ దసతష

8263 SAA1291103
పపరర: పవన కలమమర కసచరర

భరస : ఎజన వశశనణథ గబపస
ఇసటట ననస:131-2-531 FLAT NO 202
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:131-2-533
వయససస:37
లస: పప

8265 SAA0294355
పపరర: ససరగశ� బబతమశశటట �

8266 SAA0294363
పపరర: కకటటశశర రరవప� బబతస శశటట �

93-36/431

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:33
లస: పప
8268 SAA0949372
పపరర: నవఖ బబతసశశటట

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:34
లస: ససస స

93-38/212

8255 SAA0516930
పపరర: కలమమరర ఆలమ

93-38/221

8269 SAA0806325
పపరర: శశషమమ శకమమత

93-38/215

8272 SAA0294405
పపరర: వనణబగగపరల� బబతస శశటట �
తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:28
లస: పప

93-34/1001

93-38/213

8258 SAA0949364
పపరర: శసకర రరవప యమనమదల

93-38/216

తసడడ:డ ససనదసలల యమనమదల
ఇసటట ననస:131-2-524
వయససస:56
లస: పప
93-38/218

8261 SAA0927113
పపరర: హనమ రగడడర దసటట

93-38/219

తసడడ:డ వనసకట రగడడర దసటట
ఇసటట ననస:131-2-529
వయససస:43
లస: పప
93-30/851

8264 SAA1291145
పపరర: మహలకడమ కసచరర

93-30/852

భరస : పవన కలమమర కసచరర
ఇసటట ననస:131-2-533
వయససస:31
లస: ససస స
93-36/432

8267 SAA0948531
పపరర: శకలత బబతసశశటట

93-38/220

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బబతసశశటట
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:26
లస: ససస స
93-38/222

భరస : లజరర
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:36
లస: ససస స
93-38/224

93-38/209

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-2-518
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనణబగగపరల బబతసశశటట
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:29
లస: ససస స
8271 AP151030441502
పపరర: కకటటశశరర బబతసశశటట �

8252 SAA1233279
పపరర: నణగ సరయ వనసకట శరణ తచజ
కతషల
తసడడ:డ తర లకడమ కతషల
ఇసటట ననస:131-2-517
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హనమ రగడడర దసతష
ఇసటట ననస:131-2-529
వయససస:35
లస: పప
93-39/837

8249 SAA0078873
పపరర: వరరసజననయబలల� కతస �

93-43/721

తసడడ:డ పసద ససనదసలల యనమదల
ఇసటట ననస:131-2-523
వయససస:43
లస: పప

భరస : అయఖపప రగడర డ దసతష
ఇసటట ననస:131-2-529
వయససస:33
లస: ససస స
8262 SAA1367077
పపరర: ఎజన మమలక లకడమ

8251 SAA1349596
పపరర: చదలవరడ సరమమమ జఖస

93-38/206

తసడడ:డ కకషరరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-513
వయససస:47
లస: పప

తలర : లకడమ నరసమమ
ఇసటట ననస:131-2-518
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:131-2-523
వయససస:43
లస: ససస స
8259 SAA0434316
పపరర: ససరరష రగడడర దసతష

93-38/208

భరస : చదలవరడ నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:131-2-513
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పరసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:131-2-517
వయససస:67
లస: ససస స
8256 SAA0806200
పపరర: కలమమరర యమనమదల

8248 SAA1017624
పపరర: రమమశ యమ

8246 SAA0384073
పపరర: పదణమవత� కతస �

భరస : వరరసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-2-513
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదయఖ యమ
ఇసటట ననస:131-2-513
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-2-513
వయససస:43
లస: పప
8253 SAA0678813
పపరర: గడర స లకడమ నరసమమ

93-38/205

తసడడ:డ రగశయఖ నణయబడడ
ఇసటట ననస:131-2-513
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:131-2-513
వయససస:23
లస: పప
8250 SAA0557843
పపరర: రగశయఖ వనమమల

8245 SAA0806218
పపరర: పదణమవత వనమల

8270 AP151030441321
పపరర: వనసకటరరమమమ బబతసశశటట �

93-38/223

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:57
లస: ససస స
93-38/225

8273 SAA0133074
పపరర: రరజగష� బబతసశశటట �

93-38/226

తసడడ:డ శకనవరస�
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:36
లస: పప
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8274 AP151030435397
పపరర: శకనవరసరరవప బబతసశశటట

93-38/227

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:57
లస: పప
8277 AP151030435396
పపరర: వనసకటటశశరరర బబతసశశటట �

93-38/230

8278 SAA1061076
పపరర: రజన అరరగగల

93-38/233

8281 AP151030435372
పపరర: వరయఖ అరరగగల�

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:131-2-557
వయససస:26
లస: ససస స

8284 SAA0846743
పపరర: సరమమమ జఖస కకసదదరరవప

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:131-2-557
వయససస:72
లస: పప

భరస : శవ వనసకట రరవప కటబట
ఇసటట ననస:131-2-564
వయససస:37
లస: ససస స
8292 SAA0949232
పపరర: యగగసశర రరవప వరరసపటట

93-38/242

93-38/244

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:25
లస: పప

8293 LFX2389070
పపరర: పపరరచసదడరరవప� గసటసరల�

8296 SAA0647883
పపరర: చసదడమమ దససపల

93-38/247

8299 SAA0927329
పపరర: నణగగశశరరరవప కకరగ

93-37/967

8302 SAA0647875
పపరర: హరర బబబబ దససపల
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:43
లస: పప

8282 SAA1023647
పపరర: రమఖ అరరగగల

93-38/235

8285 SAA1023902
పపరర: గగపసనణధ అరరగగల

93-38/238

8288 SAA1239011
పపరర: శవ వనసకట రరవప కటట

93-30/853

తసడడ:డ కనకయఖ కటట
ఇసటట ననస:131-2-564
వయససస:49
లస: పప
93-38/240

8291 SAA0096040
పపరర: జయలకడమ� ఘసటసరల�

93-38/241

భరస : పపరర చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-564
వయససస:31
లస: ససస స
93-38/243

8294 SAA1273028
పపరర: శశశత పడవళక కటట

93-40/887

తసడడ:డ శవ వనసకట రరవప కటట
ఇసటట ననస:131-2-564
వయససస:20
లస: ససస స
93-38/245

8297 SAA0806358
పపరర: అసజమమ దససపల

93-38/246

భరస : వనసకటటశశరరర రరవప
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:69
లస: ససస స
93-38/248

తసడడ:డ బడహమయఖ కకరగ
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:24
లస: పప
93-38/250

93-38/232

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:131-2-557
వయససస:24
లస: పప

భరస : హరర బబబబ
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబబ దససపల
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:23
లస: పప
8301 SAA0806366
పపరర: రరఘవనసదడ రరవప దససపల

93-38/237

తసడడ:డ నసకరరజ� �
ఇసటట ననస:131-2-564
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఏడడకకసదలల ఆవపల
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:39
లస: ససస స
8298 SAA1033794
పపరర: వనసకట మధస దససపల

8290 SAA0949307
పపరర: పడశరసత ఉలర

8279 AP151030441499
పపరర: లకడమ అరరగగల�

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:131-2-557
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవ లకడమ నణరరయణ ఉలర
ఇసటట ననస:131-2-564
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ వరరశశటట
ఇసటట ననస:131-2-564
వయససస:31
లస: పప
8295 SAA0948457
పపరర: నణగ లకడమ ఆవపల

93-38/234

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పగడల
ఇసటట ననస:131-2-561
వయససస:18
లస: ససస స
93-33/867

93-38/229

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-556
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దణసస
ఇసటట ననస:131-2-557
వయససస:72
లస: ససస స

93-38/239 8287 SAA1233493
8286 LFX1566280
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప� అరరగగల�
పపరర: మమనక పగడల

8289 SAA1302629
పపరర: నణగమణణ కటబట

93-38/231

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-556
వయససస:29
లస: పప
93-38/236

8276 SAA0394015
పపరర: లమజజరర� శకపత�

తసడడ:డ ఇసరసకక�
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరమ కకటయఖ అరర గగల
ఇసటట ననస:131-2-556
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-556
వయససస:29
లస: పప
8283 SAA1023639
పపరర: లమవణఖ అరరగగల

93-38/228

తసడడ:డ ఈశశరయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-537
వయససస:62
లస: పప
8280 SAA0090274
పపరర: రరమకకటయఖ� అరరగగల�

8275 AP151030435497
పపరర: నణగగశశరరరవప బబతసశశటట �

8300 SAA0804360
పపరర: నణగగసదడ బబబబ కరగ`

93-38/249

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:29
లస: పప
93-38/251

8303 SAA0948481
పపరర: ఏడడకకసదలల ఆవపల

93-38/252

తసడడ:డ వనసకట అపయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:47
లస: పప
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8304 SAA0078832
పపరర: ఆసజననయబలల� ధససపరల�

93-38/253

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:56
లస: పప
8307 SAA0804865
పపరర: ససనత గగవసదస

93-38/256

93-38/259

93-38/262

93-38/265

93-38/268

93-38/271

93-38/274

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:41
లస: ససస స

8311 SAA0845570
పపరర: వనలమమ వపర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:131-2-583
వయససస:24
లస: పప
93-38/260

8314 SAA0845364
పపరర: రమణ ఉర

8317 SAA0848913
పపరర: లకడమ కకనననర

8320 SAA0849960
పపరర: మబతణఖలమమ కకసదర

8323 SAA0846610
పపరర: మసతణడలమమ ఉర

8326 SAA0849705
పపరర: ససనదమమ ఉర

93-38/277

8329 SAA0095679
పపరర: పదమ వపర

93-38/263

8332 SAA0849622
పపరర: వనసకరటమమ ఉర
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:41
లస: ససస స

93-38/261

8315 SAA0850215
పపరర: సరలమమ ఉర

93-38/264

భరస : కనకయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:26
లస: ససస స
93-38/266

8318 SAA0849242
పపరర: యయసమమ ఉర

93-38/267

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:41
లస: ససస స
93-38/269

8321 SAA0845943
పపరర: యశశద పసస స

93-38/270

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:31
లస: ససస స
93-38/272

8324 SAA0406157
పపరర: వనసకటనణగలకడమ� శశషస�

93-38/273

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:32
లస: ససస స
93-38/275

8327 SAA0850330
పపరర: ఆచమమ ఉర

93-38/276

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:72
లస: ససస స
93-38/278

భరస : నణగరరజ వపర
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:40
లస: ససస స
93-38/280

8312 SAA0849929
పపరర: ఈశశరమమ ఉర
భరస : చసదడగరరర
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నణరరయణ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:36
లస: ససస స
8331 SAA0845448
పపరర: యశశద పసస స

93-38/258

భరస : నణగగసస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:32
లస: ససస స
8328 SAA0805251
పపరర: గగవసదమమ గసధస

8309 SAA0804832
పపరర: శకనవరస రరవప గగవసదస

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరసససహ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:31
లస: ససస స
8325 SAA0846792
పపరర: ఐలమమ పసస స

93-38/257

తసడడ:డ దచవదణసస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:29
లస: ససస స
8322 SAA0846487
పపరర: నణగమమ పసస స

8308 SAA0804808
పపరర: కలమమరర గగవసదస

భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నసరయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:26
లస: ససస స
8319 SAA0848467
పపరర: తరరపతమమ గసధస

93-38/255

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట నణరరయణ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:24
లస: ససస స
8316 SAA0805830
పపరర: నణగసజల చదవపల

8306 SAA0806093
పపరర: కకసడయఖ యసకయఖ
మమమతషకకరర
తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:131-2-573
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:131-2-583
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ
ఇసటట ననస:131-2-583
వయససస:24
లస: పప
8313 SAA0845752
పపరర: నణగ లకడమ గసడస

93-38/254

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-572
వయససస:76
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:131-2-583
వయససస:24
లస: ససస స
8310 SAA0844994
పపరర: వనసకటటసశరరర గగవసదస

8305 SAA0078865
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� దససపరల�

8330 SAA0847485
పపరర: సతదస మమ గసధస

93-38/279

భరస : పస తష రరజ గసధస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:41
లస: ససస స
93-38/281

8333 SAA0095653
పపరర: దసరర మమ వపర

93-38/282

భరస : నణగరరజ వపర
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:44
లస: ససస స
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పపరర: అయలమమ ఉర
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93-38/283

భరస : అయలయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:46
లస: ససస స
8337 SAA0847055
పపరర: దచసపమమమ వసరసన స

93-38/286

93-38/289

93-38/292

93-38/295

93-38/298

93-38/301

93-38/304

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:76
లస: పప

8347 SAA0847204
పపరర: బబజ గసడస

8350 SAA0850389
పపరర: శకనస ఉర

8353 SAA0850470
పపరర: బబబబ బబ సటట

8356 SAA0848863
పపరర: సస మయఖ వరసపక

93-38/307

8359 SAA0846099
పపరర: అయలయఖ ఉర

93-38/296

8362 SAA1444520
పపరర: షపక హహసపన
తసడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:131-2-745 , f no301
వయససస:30
లస: పప

8342 SAA0849135
పపరర: దచవదణసస కకసదర

93-38/291

8345 SAA0846206
పపరర: నరసససహ రరవప పసస స

93-38/294

8348 SAA0850272
పపరర: నగగష ఉర

93-38/297

తసడడ:డ చనన అయలలన
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:36
లస: పప
93-38/299

8351 SAA0850074
పపరర: నణరరయణ గసడస

93-38/300

తసడడ:డ రరమలసగస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:41
లస: పప
93-38/302

8354 SAA0377259
పపరర: బడహమస� పపరస�

93-38/303

తసడడ:డ ఐలలన�
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:24
లస: పప
93-38/305

8357 SAA0377234
పపరర: నణగ రరజ� పపరస�

93-38/306

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:24
లస: పప
93-38/308

తసడడ:డ నణగమలల
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:56
లస: పప
93-38/310

93-38/288

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సస మయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరటయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:51
లస: పప
8361 SAA0846941
పపరర: పస తషరరజ వసరసన స

93-38/293

తసడడ:డ తతపతయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరరవ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:41
లస: పప
8358 SAA0849184
పపరర: ససబబబరరవప ఓర

8344 SAA0849861
పపరర: యయసస కకసదర

8339 SAA0095968
పపరర: కకటమమ వపర

తసడడ:డ గసగబలల
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ చసకకయఖ గసధస
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:43
లస: పప
8355 SAA0846321
పపరర: దణసస కకసదర

93-38/290

తసడడ:డ చసకకయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:40
లస: పప
8352 SAA0847303
పపరర: పస తషరరజ గసధస

8341 SAA0845836
పపరర: లసగయఖ ఉర

93-38/285

భరస : వనసకటటశశరరర వపర
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరరరవప
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యయరక నరరససహ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:34
లస: పప
8349 SAA0405977
పపరర: చసదడశశఖర� శశషస�

93-38/287

తసడడ:డ ఆయమలలన
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పసచ హరర
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:32
లస: పప
8346 SAA0850025
పపరర: యయసస పసస స

8338 LFX2396760
పపరర: నణగగశశరమమ� శశషస�

8336 SAA0848772
పపరర: దసరర మమ కగనననర

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగరరజ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:41
లస: పప
8343 SAA0805822
పపరర: నసరయఖ చదవపల

93-38/284

భరస : అయలయఖ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:24
లస: ససస స
8340 SAA0845653
పపరర: గగపస వపర

8335 SAA0849788
పపరర: వనసకరటమమ ఉర

8360 SAA0848731
పపరర: వనసకటటశశరరర కకనననర

93-38/309

తసడడ:డ గగపరల
ఇసటట ననస:131-2-590
వయససస:56
లస: పప
93-43/722

8363 SAA1420538
పపరర: ససభబన షపక

93-46/799

తసడడ:డ గనసనససఖధణ షపక
ఇసటట ననస:131-2-756
వయససస:40
లస: పప
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93-46/800

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:131-2-756
వయససస:36
లస: ససస స
8367 SAA0827438
పపరర: మపసదచవ నణసచణరమమ

93-40/597

93-40/600

93-40/603

93-43/724

93-40/607

93-40/921

93-40/608

భరస : సదణశవ రరవప�
ఇసటట ననస:131-2-959
వయససస:36
లస: ససస స

8377 SAA0945636
పపరర: మమధసరర సరథస

8380 SAA1442268
పపరర: ససబబరరవప వనమమరర

8383 SAA1426576
పపరర: మబరళ కకషర శసగసపలర

8386 SAA0985434
పపరర: ఉదయలకడమ సరదదననన

93-43/727

8389 SAA1079680
పపరర: తరరపత రరవప కరళహహససస

93-40/605

8392 SAA0095976
పపరర: పపలర మమ వజయ లకడమ
భరస : సరసబశవ రరవప వజయ లకడమ
ఇసటట ననస:131-2-959
వయససస:63
లస: ససస స

8372 SAA0827453
పపరర: మపసదచవ నణగరరరనన

93-40/602

8375 SAA1425784
పపరర: మగడరగశయ మపసదచవ

93-43/723

8378 SAA0945586
పపరర: మమనక సరథస

93-40/606

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ సరథస
ఇసటట ననస:131-2-767
వయససస:30
లస: ససస స
93-40/919

8381 SAA1442284
పపరర: ధన లకడమ వనమమరర

93-40/920

భరస : ససబబ రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:131-2-809
వయససస:49
లస: ససస స
93-43/725

8384 SAA1426493
పపరర: లకడమ కకషర శసగసపలర

93-43/726

భరస : మబరళ కకషర శసగసపలర
ఇసటట ననస:131-2-809
వయససస:59
లస: ససస స
93-40/609

8387 SAA1013366
పపరర: వనసకటటసశరరర బబరర

93-40/610

తసడడ:డ పపలర యఖ బబరర
ఇసటట ననస:131-2-852
వయససస:54
లస: పప
93-36/433

తసడడ:డ హనసమసతరరవప కరలమససస
ఇసటట ననస:131-2-956
వయససస:81
లస: పప
93-38/311

93-40/599

తసడడ:డ అకగకశశర రరవప మపసదచవ
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:28
లస: పప

భరస : హరరబబబబ సరదదననన
ఇసటట ననస:131-2-846
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప కకలమర
ఇసటట ననస:131-2-854
వయససస:37
లస: పప
8391 SAA0380253
పపరర: వజయలకడమ� మబతణఖల�

93-40/604

తసడడ:డ మసగపత శసగసపలర
ఇసటట ననస:131-2-809
వయససస:59
లస: పప

భరస : చదననకగశవపలల
ఇసటట ననస:131-2-831
వయససస:25
లస: ససస స
8388 SAA1428382
పపరర: అసజయఖ కకలమర

8374 SAA0827347
పపరర: నణయబడడ బడహమయఖ

8369 SAA0827370
పపరర: నణయబడడ రరఘవమమ

తసడడ:డ ఎ
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లమజర వనమమరర
ఇసటట ననస:131-2-809
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:131-2-809
వయససస:28
లస: ససస స
8385 SAA0827644
పపరర: మబనగగటట రమఖ

93-40/601

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ సరథస
ఇసటట ననస:131-2-767
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరరరవ సరథస
ఇసటట ననస:131-2-767
వయససస:56
లస: ససస స
8382 SAA1451871
పపరర: దదవఖ వనమమరర

8371 SAA0827602
పపరర: నణయబడడ యగరనరయఖ

93-40/596

భరస : బడమయఖ
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:61
లస: పప

భరస : మగడరగశయ మపసదచవ
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:23
లస: ససస స
8379 SAA0943598
పపరర: వర లకడమ సరథస

93-40/598

తసడడ:డ నణసచణరయఖ
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఎ
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:37
లస: పప
8376 SAA1425776
పపరర: కకపరరరణణ మపసదచవ

8368 SAA0827404
పపరర: వశశనణద పలర శరసత

8366 SAA0827610
పపరర: నణయబడడ నణసచణరమమ

భరస : యగనణరయఖ
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరరకజ
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : లకడమ
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:66
లస: ససస స
8373 SAA0827412
పపరర: వరరకజ వశశనణధ పలర

93-46/801

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:131-2-756
వయససస:18
లస: పప

భరస : నణగరరరనన
ఇసటట ననస:131-2-766
వయససస:31
లస: ససస స
8370 SAA0827321
పపరర: మపసదచవ అకగకసశర రరవప

8365 SAA1420561
పపరర: బబజ షపక

8390 SAA1083138
పపరర: కరలకసభ కరళహహససస

93-43/293

భరస : తరరపతరరవ కరళహహససస
ఇసటట ననస:131-2-956
వయససస:75
లస: ససస స
93-38/312

8393 SAA0133009
పపరర: సదణ శవ రరవప� మబతణఖల�

93-38/313

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:131-2-959
వయససస:41
లస: పప
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8394 SAA1113752
పపరర: సమమబససవరరరవ కరరపరగపప

93-38/314

తసడడ:డ మలకరరరననరరవ కరరపరగపప
ఇసటట ననస:131-2-960
వయససస:43
లస: పప
8397 AP151030435448
పపరర: వనసకయఖ అలహరర�

93-38/316

93-38/319

93-39/759

93-38/324

93-38/328

93-38/331

93-38/334

తసడడ:డ పసదబ అచచయఖ
ఇసటట ననస:131-2-982
వయససస:41
లస: పప

8401 SAA0133066
పపరర: శకనవరస� కకయ�

భరస : శకనసవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-963
వయససస:47
లస: ససస స
93-38/320

8404 SAA0380287
పపరర: వజయ� సససగసశశటట �

8407 SAA0380352
పపరర: జజఖత వలర పపదణసస�

8410 SAA0806119
పపరర: నణగగసదడస కటబట

8413 AP151030435262
పపరర: ఆసజననయబలల పస రరమళళ

8416 SAA0805699
పపరర: నణగగశశర రరవప కలసబ

93-38/337

8419 SAA0805749
పపరర: శక రరమబలల కలసభ

93-38/322

8422 SAA0805814
పపరర: శశశలజ పరలపరరస
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:131-2-987
వయససస:46
లస: ససస స

93-38/321

8405 SAA0377317
పపరర: వరరసరశమ� సససగసశశటట �

93-38/323

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-967
వయససస:45
లస: పప
93-38/326

93-38/327
8408 SAA0927220
పపరర: తరరపత రరయబడడ వలర భబదణసస

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వలర భబదణసస
ఇసటట ననస:131-2-971
వయససస:24
లస: పప
93-38/329

8411 SAA0434100
పపరర: శవయఖ కటట

93-38/330

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:131-2-973
వయససస:29
లస: పప
93-38/332

8414 SAA0805723
పపరర: ససతమమ కలసబ

93-38/333

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-2-979
వయససస:29
లస: ససస స
93-38/335

8417 SAA1148618
పపరర: పడసనన కలసభ

93-38/336

భరస : ఆసజననయబలల కలసభ
ఇసటట ననస:131-2-980
వయససస:20
లస: ససస స
93-38/338

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-2-980
వయససస:29
లస: పప
93-38/340

8402 AP151030435458
పపరర: శకనవరససలల చటటటమ�
తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-963
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అదచబయఖ
ఇసటట ననస:131-2-979
వయససస:29
లస: పప

భరస : శక రరమబలల
ఇసటట ననస:131-2-980
వయససస:29
లస: ససస స
8421 SAA0805665
పపరర: చనన ఏడడకకసడలల కటబట

93-38/318

తసడడ:డ వనసకయఖ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-2-978
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-2-979
వయససస:29
లస: పప
8418 SAA0805764
పపరర: శవ పరరశత కలసభ

8399 SAA0383877
పపరర: సరగజన చటటటమ�

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:131-2-973
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-2-978
వయససస:57
లస: ససస స
8415 SAA0805731
పపరర: ఆసజననయబలల కలసభ

93-38/317

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:131-2-971
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణబగగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-971
వయససస:24
లస: పప
8412 AP151030441001
పపరర: ఈశశరమమ పస రరమళళ

8398 SAA0380451
పపరర: పరరశత� కకయ�

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:131-2-967
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-968
వయససస:65
లస: ససస స
8409 AP151030435420
పపరర: ఏడడకకసడలల వలర పపదణసస�

93-38/315

తసడడ:డ జగనణనథస�
ఇసటట ననస:131-2-963
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకయ
ఇసటట ననస:131-2-963
వయససస:18
లస: పప
8406 SAA0387084
పపరర: శశషమమ� చటటట�

8396 SAA0805947
పపరర: వనసకయఖ ఖమదర బబబబ
అలహరర
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:131-2-962
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:131-2-963
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జగనణనథస�
ఇసటట ననస:131-2-963
వయససస:66
లస: ససస స
8403 SAA1268440
పపరర: జగన కకయ

93-31/811

భరస : ఖమదర బబబబ అలహరర
ఇసటట ననస:131-2-962
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-2-962
వయససస:57
లస: పప
8400 SAA0380436
పపరర: వనసకరయమమ� కకయ�

8395 SAA1281443
పపరర: ఉష రరణణ అలహరర

8420 SAA0926990
పపరర: లకడమ కటబట

93-38/339

భరస : ఏడడకకసడలల కటబట
ఇసటట ననస:131-2-982
వయససస:35
లస: ససస స
93-38/341

8423 SAA0617753
పపరర: దచవ పరలపరరస

93-38/342

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:131-2-987
వయససస:46
లస: ససస స
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8424 SAA0805806
పపరర: ససధదర బబబబ పరలపరరస

93-38/343

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:131-2-987
వయససస:46
లస: పప
8427 SAA0926958
పపరర: జగనణనథరరవప కలసభబ

93-38/346

8428 SAA0927022
పపరర: లకడమ కటబట

93-38/349

8431 SAA1094127
పపరర: సరయ అననపరగడర డ

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:131-2-996
వయససస:29
లస: ససస స

8434 SAA0805574
పపరర: దదననష చలమక

భరస : భబణబ పడసరద వశశనణధసన
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకలసతల రరవప�
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:27
లస: ససస స
8442 SAA0393629
పపరర: పరమమశశర� దణసరర�

93-38/361

93-38/364

తసడడ:డ శకనవరసస గసగరరజ
ఇసటట ననస:131-2-999
వయససస:27
లస: పప

8443 SAA0394346
పపరర: వజయ� దణసరర�

8446 SAA0394544
పపరర: శసకరరరవప� దణసరర�

93-38/367

8449 SAA0380386
పపరర: ఉదయశక� గసగరరజ�

93-38/356

8452 SAA0949091
పపరర: వనసకట నణగ సరయ రరమ
గసగరరజ
తసడడ:డ శకనవరసస గసగరరజ
ఇసటట ననస:131-2-999
వయససస:30
లస: పప

8432 SAA0805590
పపరర: కరవఖ శక చలమక

93-38/351

8435 AP151030435427
పపరర: రరజ చలక�

93-38/354

8438 AP151030441491
పపరర: వరలకడమ వశశనణధన�

93-38/357

భరస : రరజబబబబ�
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:72
లస: ససస స
93-38/359

8441 SAA0532200
పపరర: భబనసపడసరద వశశనణథసన

93-38/360

తసడడ:డ రరజబబబబ
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:72
లస: పప
93-38/362

8444 SAA0805558
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉలర

93-38/363

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:27
లస: పప
93-38/365

8447 SAA0532218
పపరర: శకలసతలరరవప దణసరర

93-38/366

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:27
లస: పప
93-38/368

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-999
వయససస:40
లస: ససస స
93-38/370

93-38/348

తసడడ:డ మబకలసదస�
ఇసటట ననస:131-2-996
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:27
లస: పప

భరస : గరరర శసకర చణ మరరస
ఇసటట ననస:131-2-999
వయససస:22
లస: ససస స
8451 SAA0949133
పపరర: గగపస శశష సరయ కకషర గసగరరజ

93-38/353

తసడడ:డ శకలసతలరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:72
లస: పప
8448 SAA1061118
పపరర: శరఖమల దచవ చణమరరస

8440 SAA0532192
పపరర: ఫణణసదడకలమమర వశశనణథసన

8429 AP151030441415
పపరర: భమలకడ కటబట�

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:131-2-996
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజబబబబ
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శకలసతలరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:27
లస: పప
8445 AP151030435421
పపరర: రరజబబబబ వశశనణధస�

93-38/350

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:131-2-998
వయససస:27
లస: ససస స
93-38/358

93-38/345

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-992
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:131-2-996
వయససస:29
లస: పప

93-38/355 8437 SAA0805533
8436 SAA1028431
పపరర: వనసకట నణగ లకడమ వశశనణధసన
పపరర: మమధవ ఉలర

8439 SAA0387142
పపరర: అనల కలమమరర� దణసరర�

93-38/347

తసడడ:డ సరసబయఖ అననపరగడర డ
ఇసటట ననస:131-2-993
వయససస:27
లస: పప
93-38/352

8426 SAA0926974
పపరర: గసగమమ కకజజన

భరస : జగనణనథరరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:131-2-989
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కటబట
ఇసటట ననస:131-2-992
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కటబట
ఇసటట ననస:131-2-992
వయససస:30
లస: పప
8433 SAA0383802
పపరర: వరణణ చలక�

93-38/344

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:131-2-987
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:131-2-989
వయససస:47
లస: పప
8430 SAA0927006
పపరర: ససబబబరరవప కటబట

8425 SAA0805798
పపరర: ఏడడకకసడలల పరలపరరస

8450 SAA1061134
పపరర: ససవరచల చణమరరస

93-38/369

భరస : ససబబబరరవప చణ మరరస
ఇసటట ననస:131-2-999
వయససస:53
లస: ససస స
93-38/371

8453 SAA1061126
పపరర: గరరర శసకర చణమరరస

93-38/372

తసడడ:డ ససబబబరరవప చణ మరరస
ఇసటట ననస:131-2-999
వయససస:31
లస: పప
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8454 SAA0393785
పపరర: వరరసజననయబలల� మబతణఖల�

93-38/373

తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-999
వయససస:32
లస: పప
8457 LFX2396356
పపరర: పరరశత� ఉలర �

93-38/376

93-38/379

93-38/382

93-38/384

93-38/387

93-38/390

93-38/393

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:131-2 -1010
వయససస:72
లస: పప

8467 LFX2389146
పపరర: వనసకటటశశరరర� తరరమలపపడడ�

8470 LFX2389013
పపరర: డచవడ ససవరర రరజ� కకసడడడ�

8473 SAA0551820
పపరర: శవకలమమరర యరకసశశటట

8476 SAA1050756
పపరర: అనశర బబషర షపక

93-38/396

8479 SAA0468843
పపరర: బబజ షపక

93-38/385

8482 SAA0805368
పపరర: ఖలల షపక
తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:131-2 -1010
వయససస:72
లస: పప

8462 SAA0516690
పపరర: వజయలకడమ కటటక

93-38/381

8465 SAA1267897
పపరర: వజయ లకడమ కటటకక

93-41/971

8468 LFX1563543
పపరర: హహపససబబ� కకసడడడ�

93-38/386

తసడడ:డ ఆశరరశదస�
ఇసటట ననస:131-2-1003
వయససస:29
లస: ససస స
93-38/388

8471 LFX1563568
పపరర: పడభబదణసస� కకసడడడ�

93-38/389

తసడడ:డ ఆశరరశదస�
ఇసటట ననస:131-2-1003
వయససస:29
లస: పప
93-38/391

8474 SAA0532242
పపరర: రరదడ శవరజ యరకసశశటట

93-38/392

తసడడ:డ ససనదసలయఖ
ఇసటట ననస:131-2-1005
వయససస:35
లస: పప
93-38/394

8477 SAA0516898
పపరర: సరమమమ జఖస యరకసశశటట

93-38/395

భరస : ససనదసలయఖ
ఇసటట ననస:131-2-1007
వయససస:58
లస: ససస స
93-38/397

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:131-2-1010
వయససస:34
లస: ససస స
93-38/399

93-38/378

భరస : వనసకట రరమయఖ కటటకక
ఇసటట ననస:131-2-1001
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:131-2-1006
వయససస:48
లస: పప

భరస : నణగబల మరర షపక
ఇసటట ననస:131-2-1010
వయససస:30
లస: ససస స
8481 SAA0805335
పపరర: షమబ
ర దదబన షపక

93-38/383

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:131-2-1005
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనదసలలనయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-1005
వయససస:48
లస: పప
8478 SAA0927295
పపరర: షహనణజ బబగస షపక

8464 SAA0377366
పపరర: వనసకట రరమయఖ� కటటకక�

8459 AP151030435404
పపరర: వనసకటసరశమ ఉలర �

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:131-2-1001
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబదణసస� �
ఇసటట ననస:131-2-1003
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరదడ శవరజ
ఇసటట ననస:131-2-1005
వయససస:26
లస: ససస స
8475 SAA0393850
పపరర: చసదడ శశఖరరరవప� యమరకససపటట �

93-38/380

తసడడ:డ యలమసద� �
ఇసటట ననస:131-2-1002
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఆశరరశధస
ఇసటట ననస:131-2-1003
వయససస:29
లస: ససస స
8472 SAA0516831
పపరర: ధనలకడమ యరకసశశటట

8461 SAA0927311
పపరర: రరజగశశరర కటటకక

93-38/375

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-1000
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-2-1001
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:131-2-1002
వయససస:29
లస: ససస స
8469 SAA0434290
పపరర: కరసతమమ కకసడడడ

93-38/377

భరస : నరగసదడ బబబబ కటటకక
ఇసటట ననస:131-2-1001
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:131-2-1001
వయససస:36
లస: పప
8466 LFX2396091
పపరర: కళళఖణణ� తరరమమలపపడడ�

8458 AP151030441426
పపరర: పరమబలల ఉలర �

8456 SAA0377390
పపరర: శకనవరసరరవప� గసగరరజ�

తసడడ:డ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:131-2-999
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-1000
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:131-2-1000
వయససస:67
లస: పప
8463 SAA0617712
పపరర: నరగసదడ బబబబ కటటకక

93-38/374

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:131-2-999
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ� �
ఇసటట ననస:131-2-1000
వయససస:34
లస: ససస స
8460 AP151030435402
పపరర: శవయఖ ఉలర �

8455 SAA0294199
పపరర: నణగమలలర శశరరరవప� మబతణఖల

8480 SAA0856411
పపరర: పపరర చసదదక
డ మబళరపపడడ

93-38/398

భరస : పరరర సరరధద మబళరపపడడ
ఇసటట ననస:131-2-1010
వయససస:40
లస: ససస స
93-38/400

8483 SAA0570473
పపరర: నణగమల మరర షపక

93-38/401

తసడడ:డ కరశస సరహహబ
ఇసటట ననస:131-2-1010
వయససస:32
లస: పప
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93-38/402

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:131-2-1010
వయససస:43
లస: పప
8487 SAA0845265
పపరర: అరరణ తవణస

93-38/405

93-38/408

93-34/962

93-38/411

8494 SAA0775421
పపరర: నణగరతనస కకరగనపరటట

8497 SAA0386557
పపరర: అనసత లకడమ� పపలర �

93-38/414

8500 SAA0294017
పపరర: శకహరర ఉలర �

93-38/417

8503 AP151030441681
పపరర: రమమదచవ అరరగగల�
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-2-1019
వయససస:38
లస: ససస స

8505 AP151030441688
పపరర: వరమమ పసయమఖవపల�

8506 AP151030435450
పపరర: పయమఖవపల కకషర మమరరస

93-38/420

భరస : కకషర మమరరస
ఇసటట ననస:131-2-1022
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దయమకరరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:131-2-1027
వయససస:29
లస: ససస స
8511 SAA0805921
పపరర: వనసకటటశశరరర శకనవరస అలహరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-2-1029
వయససస:48
లస: పప

93-34/964

8509 AP151030441687
పపరర: శవపరరశత అలహరర�

93-38/412

8512 SAA0805939
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అలహరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-2-1029
వయససస:51
లస: పప

8492 SAA0805632
పపరర: వనసకటబడమయఖ మమడణసరరర

93-38/410

8495 SAA1267681
పపరర: అనసరరధ కకరగరపరత

93-38/1117

8498 LFX2396778
పపరర: సరమమమ జఖస ఉలర �

93-38/413

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-1018
వయససస:57
లస: ససస స
93-38/415

8501 SAA1037986
పపరర: కకటటశశరరరవప వపలర

93-38/416

తసడడ:డ రరమయఖ వపలర
ఇసటట ననస:131-2-1018
వయససస:64
లస: పప
93-38/418

8504 AP151030435367
పపరర: వనసకటటశశరరర అరరగగల�

93-38/419

తసడడ:డ చనపకకరయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-1019
వయససస:38
లస: పప
93-38/421

8507 SAA1274117
పపరర: వనసకట రమణ ఆకలల

93-46/680

భరస : శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:131-2-1022
వయససస:33
లస: ససస స
93-38/423

భరస : శకనసవరసస�
ఇసటట ననస:131-2-1029
వయససస:42
లస: ససస స
93-38/425

93-38/407

తసడడ:డ పసద పసచచయఖ కకరగరపరత
ఇసటట ననస:131-2-1014A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పయమఖవపల పపలర యఖ
ఇసటట ననస:131-2-1022
వయససస:59
లస: పప
93-38/422

8489 SAA0805210
పపరర: అసకయఖ తవణస

తసడడ:డ తణతయఖ
ఇసటట ననస:131-2-1013
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-1018
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటసశర రరవప అరరగరల
ఇసటట ననస:131-2-1019
వయససస:25
లస: ససస స

8508 SAA0647974
పపరర: అరరణ కలమమరర ఉలర

93-38/409

భరస : శకహరర�
ఇసటట ననస:131-2-1018
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:131-2-1018
వయససస:37
లస: పప
8502 SAA0949349
పపరర: శకలకడమ అరరగరల

8491 SAA0434134
పపరర: శవకకటటశశరరరవప మమడసరర

93-38/404

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:131-2-1012
వయససస:72
లస: పప

భరస : పసదపసచచయ
ఇసటట ననస:131-2-1014A
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర�
ఇసటట ననస:131-2-1018
వయససస:33
లస: ససస స
8499 LFX1562628
పపరర: రఘబకలమమర� ఉలర �

93-38/406

తసడడ:డ తణతయఖ
ఇసటట ననస:131-2-1013
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-2-1014A
వయససస:41
లస: పప
8496 SAA0386615
పపరర: ఆశర జజఖత� ఉలర �

8488 SAA0805236
పపరర: రవ తవణస

8486 SAA0805269
పపరర: జజఖత హహమ బసదస

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-2-1012
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:131-2-1012
వయససస:72
లస: పప

భరస : శవ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-2-1013
వయససస:29
లస: ససస స
8493 SAA0775447
పపరర: పసదబ పసచచయఖ కకరగనపరటట

93-38/403

తసడడ:డ బదసడదదబన
ఇసటట ననస:131-2 -1010
వయససస:72
లస: పప

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:131-2-1012
వయససస:72
లస: ససస స
8490 SAA0805657
పపరర: నణగ మణణ మమడణసరరర

8485 SAA0805301
పపరర: బబషర షపక

8510 SAA0617803
పపరర: జయసత అలహరర

93-38/424

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:131-2-1029
వయససస:26
లస: పప
93-38/426

8513 SAA0516724
పపరర: దసరరర కకటబ

93-38/427

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:131-2-1030
వయససస:41
లస: ససస స
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93-38/428

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:131-2-1030
వయససస:41
లస: ససస స
8517 SAA0805962
పపరర: భబవనణనరయణ బబ జన

93-38/431

93-38/434

93-38/437

93-38/440

8524 AP151030435475
పపరర: రరమకకషర తమమసమబదడస�

93-30/842

8530 SAA1234301
పపరర: సరయ రరస బసడరర

8533 SAA0386474
పపరర: ససజజత� చదనసనరర�
భరస : వజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:131-2-1206
వయససస:34
లస: ససస స

8535 LFX1563980
పపరర: శవనణగమలలర శశరర� చచనసరర�

8536 SAA0386730
పపరర: రరమమదచవ� చదనసనరర�

93-38/445

భరస : అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:131-2-1206
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ఏస మహనరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-1206
వయససస:41
లస: పప
8541 SAA0805970
పపరర: లకడమ జజహహపలర
భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-2-1447
వయససస:36
లస: ససస స

93-38/438

8539 AP151030435454
పపరర: వనసకటనణరరయణ చలలవరదద�

8542 SAA0993486
పపరర: పదణమవత భకరఖ
భరస : పడపన నణయక భకరఖ
ఇసటట ననస:131-3-124
వయససస:34
లస: ససస స

93-38/436

8525 SAA1060953
పపరర: నణగరరజ తమమ సమబదడస

93-38/439

93-38/1218

తసడడ:డ వరయఖ నననపననన
ఇసటట ననస:131-2-1038
వయససస:46
లస: పప
93-30/843

8531 SAA0090183
పపరర: శకనస� కకటబల�

93-38/442

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-1203
వయససస:40
లస: పప
93-38/443

8534 SAA0383869
పపరర: దసరర � చలవరదద�

93-38/444

భరస : వనసకటనణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-2-1206
వయససస:35
లస: ససస స
93-38/446

8537 AP151030441242
పపరర: ససబబబలల చలలవరదద�

93-38/447

భరస : గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-1206
వయససస:62
లస: ససస స
93-38/449

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-1206
వయససస:45
లస: పప
93-38/451

8522 SAA0806176
పపరర: పడసరద తమమసమబదడస

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప తమమ సమబదడస
ఇసటట ననస:131-2-1035
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:131-2-1206
వయససస:60
లస: ససస స
93-38/448

93-38/433

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:131-2-1035
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటశవ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:131-2-1040
వయససస:53
లస: ససస స
93-30/844

8519 SAA0647933
పపరర: సశరరప తమమసమబదడస

93-38/441 8528 SAA1342369
8527 AP151030435476
పపరర: సరసబశవరరవప తమమసమబదడస�
పపరర: వనసకట రమణ నననపననన

తసడడ:డ వనసకట శవ అమహన రరవప చదనసనరర
ఇసటట ననస:131-2-1206
వయససస:43
లస: పప

8538 SAA0393827
పపరర: వజయకలమమర చచనసనరర�

93-38/435

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-1035
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వనననరటటశశరర
ర బసడరర
ఇసటట ననస:131-2-1040
వయససస:59
లస: పప
8532 SAA1291178
పపరర: అపప రరవప చదనసనరర

8521 AP151030441441
పపరర: భబరత తమమసమబదడస�

93-38/430

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:131-2-1035
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-1035
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-2-1035
వయససస:62
లస: పప
8529 SAA1234277
పపరర: వనసకట శవ రరవప బసడరర

93-38/432

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-2-1035
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబ
ఇసటట ననస:131-2-1035
వయససస:39
లస: పప
8526 SAA0647800
పపరర: రరమబ తమమసమబదడస

8518 SAA0384008
పపరర: రరజగశశరర� తమమసమబదడస�

8516 SAA0805954
పపరర: వనసకరయమమమ బబ జజన

తసడడ:డ చననబబబయ
ఇసటట ననస:131-2-1031
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నణగరరజ�
ఇసటట ననస:131-2-1035
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:131-2-1035
వయససస:59
లస: ససస స
8523 SAA0647792
పపరర: చసదడశశఖర తమమసమబదడస

93-38/429

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:131-2-1030
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చననబబబయ
ఇసటట ననస:131-2-1031
వయససస:41
లస: పప
8520 SAA0647909
పపరర: జయసత తమమసమబదడస

8515 SAA0516708
పపరర: రమణ కకటబ

8540 AP151030435455
పపరర: గబరవయఖ చలలవరదద�

93-38/450

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:131-2-1206
వయససస:72
లస: పప
93-43/294

8543 SAA0891805
పపరర: దసరర అరవపలర

93-43/295

భరస : సరసబయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:131-3-179
వయససస:30
లస: ససస స
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93-43/296

తసడడ:డ నణరరయణ పసదణల
ఇసటట ననస:131-3-179
వయససస:26
లస: పప
8547 SAA0294041
పపరర: శకనవరస� పడతస�

93-38/452

93-38/455

93-38/458

93-30/729

93-33/415

93-33/418

93-30/730

భరస : మసరసన � �
ఇసటట ననస:131-3-1045
వయససస:37
లస: ససస స

8551 SAA0294140
పపరర: దయమకర రరవప ఉలర

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-3-1027
వయససస:29
లస: ససస స
93-38/456

8554 SAA0395038
పపరర: శకనవరసరరవప� ఉలర �

8557 SAA0732751
పపరర: నణగలకడమ గణపత

8560 SAA0332528
పపరర: కకటటశశరరరవప గణపత�

8563 AP151030426040
పపరర: వరససత పప దదల�

8566 AP151030426025
పపరర: వనసకరయమమ సససగస�

93-33/422

8569 AP151030426009
పపరర: అససపపననషపక�

93-38/459

8572 AP151030426206
పపరర: పయజననసర షపక�
భరస : అబబబలమర�
ఇసటట ననస:131-3-1045
వయససస:48
లస: ససస స

93-38/457

8555 SAA0393918
పపరర: నణగరరజ� ఆరరగగలమ�

93-38/460

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1028
వయససస:29
లస: పప
93-33/413

8558 AP151030426311
పపరర: ఎరరకలమమ గణపత�

93-33/414

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1040
వయససస:47
లస: ససస స
93-33/416

8561 SAA1059864
పపరర: అసజల పప దదల

93-33/417

తసడడ:డ శవయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:131-3-1041
వయససస:21
లస: ససస స
93-33/419

8564 SAA0986432
పపరర: నరగసదడ పప దదల

93-33/420

తసడడ:డ శవయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:131-3-1041
వయససస:30
లస: పప
93-30/731

8567 SAA0129650
పపరర: రరజశశకర రగడ�డర గణ పర�

93-33/421

తసడడ:డ రరఘవ రగడడర �
ఇసటట ననస:131/3/1042
వయససస:30
లస: పప
93-33/423

భరస : మదణల సరహహబ�
ఇసటట ననస:131-3-1044
వయససస:67
లస: ససస స
93-33/425

8552 AP151030435449
పపరర: ఆసజననయబలల ఉలర �
తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1027
వయససస:29
లస: పప

భరస : మబతణఖలరగడర డ�
ఇసటట ననస:131-3-1042
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరరబర � �
ఇసటట ననస:131-3-1044
వయససస:37
లస: ససస స
8571 LFX1566710
పపరర: బబగస � షపక �

93-38/454

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1041
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరజజ శశఖర రగడర డ గణప
ఇసటట ననస:131-3-1042
వయససస:24
లస: ససస స
8568 LFX2371433
పపరర: కరరమబననసర � షపక �

8549 AP151030441689
పపరర: ససబబబలల ఉలర �

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1040
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:131-3-1041
వయససస:31
లస: ససస స
8565 SAA1050699
పపరర: వజయ లకడమ గణప

93-38/453

భరస : శకనవరస గణపత
ఇసటట ననస:131-3-1040
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1040
వయససస:32
లస: పప
8562 SAA0347534
పపరర: బబసర� షపక�

8548 SAA0095745
పపరర: శకలసతల� ఉలర �

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1028
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1040
వయససస:26
లస: పప
8559 SAA0361527
పపరర: శకనవరస� గణపత�

93-43/298

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:131-3-1027
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:131-3-1028
వయససస:29
లస: ససస స
8556 SAA0677054
పపరర: గణపత రరజగశ

8546 SAA0891821
పపరర: వనసకట పడసనన కలమమర
మజజనరర
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మజజనరర
ఇసటట ననస:131-3-181
వయససస:26
లస: పప

భరస : అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-3-1027
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-3-1027
వయససస:29
లస: పప
8553 SAA1013267
పపరర: మమధవ ఉలర

93-43/297

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మజజనరర
ఇసటట ననస:131-3-180
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1011
వయససస:40
లస: పప
8550 SAA0394635
పపరర: ససరగసదడ� ఉలర �

8545 SAA0891839
పపరర: వనసకట పడశరసత మజజనరర

8570 LFX2367605
పపరర: సరరర ర� షపక�

93-33/424

తసడడ:డ మదణరరసహహబ �
ఇసటట ననస:131-3-1044
వయససస:40
లస: పప
93-33/426

8573 AP151030423268
పపరర: ఆదణసషపస షపక�

93-33/427

తసడడ:డ మమబబససభబన�
ఇసటట ననస:131-3-1045
వయససస:40
లస: పప
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8574 AP151030423499
పపరర: మసరసనశల షపక�

93-33/428

తసడడ:డ మమబబససభబన�
ఇసటట ననస:131-3-1045
వయససస:42
లస: పప
8577 SAA0361535
పపరర: రరసబబబబ� చదనసనరర�

93-33/431

93-33/435

93-33/438

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:131-3-1050
వయససస:30
లస: ససస స
8586 AP151030423246
పపరర: మసరసన వల షపక�

93-33/441

93-33/445

93-33/448

93-33/451

తసడడ:డ బకస�
ఇసటట ననస:131-3-1054
వయససస:34
లస: పప

93-33/439

8593 AP151030423145
పపరర: మలలర శశరరరవప తతటకకర�

8596 SAA0986614
పపరర: నణగ ససనత చలర ర

93-33/454

8599 SAA0986416
పపరర: వనసకట ససబబమమ అరరగగల

93-33/442

8602 SAA0128256
పపరర: సరసబబ శవ రరవప� చలర ర�
తసడడ:డ బకస�
ఇసటట ననస:131-3-1054
వయససస:37
లస: పప

8582 SAA0361550
పపరర: బకకలల� చలర ర�

93-33/437

8585 SAA0920281
పపరర: బబజ షపక

93-33/440

8588 AP151030426123
పపరర: పసదసరమమమ జఖస లకరకమల�

93-33/444

భరస : బబ డడయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1052
వయససస:44
లస: ససస స
93-33/446

8591 AP151030423720
పపరర: రరసబబబబ తతటకకర�

93-33/447

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1053
వయససస:42
లస: పప
93-33/449

8594 SAA0986606
పపరర: రరజఖ లకడమ చలర ర

93-33/450

భరస : భబసకర చలర ర
ఇసటట ననస:131-3-1054
వయససస:31
లస: ససస స
93-33/452

8597 SAA0986465
పపరర: శవకలమమరర చలర ర

93-33/453

భరస : ససరగష చలర ర
ఇసటట ననస:131-3-1054
వయససస:35
లస: ససస స
93-33/455

భరస : వనసకట ససబబయఖ అరరగగల
ఇసటట ననస:131-3-1054
వయససస:78
లస: ససస స
93-33/457

93-33/433

తసడడ:డ జ అనసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:131-3-1050
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చలర ర
ఇసటట ననస:131-3-1054
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవరరసబబబబ�
ఇసటట ననస:131-3-1054
వయససస:37
లస: ససస స
8601 SAA0128736
పపరర: రరసబబబమ� చలర ర�

8584 AP151030426434
పపరర: ననననబ షపక�

8590 SAA0920661
పపరర: శరత కలమమర లకరకకలల

8579 SAA0334656
పపరర: వరలకడమ సననపపరగడర డ

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1049
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1053
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:131-3-1054
వయససస:34
లస: ససస స
8598 SAA0389395
పపరర: అసజల� దదరరశరల�

93-33/436

తసడడ:డ మహహశశరరరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:131-3-1052
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1053
వయససస:44
లస: పప
8595 SAA0334714
పపరర: లకడమపడసనన� చలర ర�

8581 SAA0347732
పపరర: ఆదదనణరరయణరగడడర�
సననపపరగడడర�
తసడడ:డ ససబబబరగడడర�
ఇసటట ననస:131-3-1047
వయససస:47
లస: పప

8587 AP151030426711
పపరర: సరమమమ జఖస చసదస�

93-33/430

భరస : ఆదదనణరరయణరగడడర సననపపరగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1047
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1051
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1052
వయససస:62
లస: ససస స
8592 AP151030423224
పపరర: వరసస తతటకకర�

93-33/432

భరస : షనసనసరహహబ�
ఇసటట ననస:131-3-1050
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘనసనసరహహబ�
ఇసటట ననస:131-3-1050
వయససస:42
లస: పప
8589 SAA0334706
పపరర: జయమమ మబతణఖల�

8578 SAA0844408
పపరర: ఆసజననయబలల చదనసనరర

8576 AP151030426650
పపరర: చదననమమ చదనసనరర�

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-3-1046
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటకకషరయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1046
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1047
వయససస:27
లస: పప
8583 SAA0778896
పపరర: షబన షపక

93-33/429

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:131-3-1046
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-3-1046
వయససస:39
లస: పప
8580 SAA0530394
పపరర: అశశక తషరక

8575 SAA0347559
పపరర: యశశద� చదనసనరర�

8600 SAA0341347
పపరర: భబసకర� చలర ర�

93-33/456

తసడడ:డ బకస�
ఇసటట ననస:131-3-1054
వయససస:34
లస: పప
93-33/458

8603 SAA0361543
పపరర: శవ రరసబబబబ� దదరరశరల�

93-33/459

తసడడ:డ అసకమమ రరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1054
వయససస:47
లస: పప
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93-33/460

భరస : రవ కలమమర చలవరదద
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:27
లస: ససస స
8607 SAA0334664
పపరర: శవకలమమరర� తతటకలమమరర�

93-33/463

93-33/466

93-33/469

93-33/473

93-33/476

93-33/479

93-33/484

తసడడ:డ అదబసకరరవప � �
ఇసటట ననస:131-3-1057
వయససస:36
లస: పప

8617 AP151030423340
పపరర: కకటటశశరరరవప తతటకకర�

8620 SAA0334680
పపరర: వనసకటరమణ� తతటకకర�

8623 SAA0128264
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� చలవరదద�

8626 SAA0632034
పపరర: జలలర పఅల ససజజతణ

93-33/485

8629 SAA0334698
పపరర: దసరర మమ చలర ర�

93-33/474

8632 AP151030423370
పపరర: శతణరరమయఖ చలర ర�
తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1057
వయససస:57
లస: పప

8612 SAA0332601
పపరర: రవకలమమర� చలనణదద�

93-33/468

8615 AP151030423721
పపరర: సరసబశవరరవప తతటకకర�

93-33/472

8618 SAA0986598
పపరర: వజయ లకడమ చలలవరదద

93-33/475

భరస : వనసకటటశశర రరవప చలలవరదద
ఇసటట ననస:131-3-1056
వయససస:26
లస: ససస స
93-33/477

8621 SAA0871575
పపరర: అనసరరధ తతటకకర

93-33/478

భరస : వనసకట ససబబ రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:131-3-1056
వయససస:45
లస: ససస స
93-33/482

8624 SAA0332635
పపరర: రమమష చలలవరదద�

93-33/483

తసడడ:డ ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1056
వయససస:40
లస: పప
93-30/732

8627 SAA0633909
పపరర: జలలర పఅల వనసకటటశశరరరవ

93-30/733

తసడడ:డ మబకకసటట
ఇసటట ననస:131-3-1057
వయససస:37
లస: పప
93-33/486

భరస : ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1057
వయససస:49
లస: ససస స
93-33/488

93-33/465

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవ
ఇసటట ననస:131-3-1057
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:131-3-1057
వయససస:43
లస: ససస స
8631 LFX2367126
పపరర: వనసకటరరవప� మబతణఖల�

93-33/470

తసడడ:డ ససజవ�
ఇసటట ననస:131-3-1056
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసదవనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:131-3-1056
వయససస:62
లస: పప
8628 AP151030426487
పపరర: బబలమమబతణఖల�

8614 SAA0775348
పపరర: రరజ దణరర

8609 AP151030426207
పపరర: చటటటమమ తతటకకర�

తసడడ:డ చనన రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1056
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససజవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1056
వయససస:57
లస: ససస స
8625 AP151030423594
పపరర: ససజవరరవప చలలవరదద�

93-33/467

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:67
లస: పప

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:131-3-1056
వయససస:34
లస: ససస స
8622 AP151030426463
పపరర: వజయలకడమ చలలవరదద�

8611 SAA0332619
పపరర: నణగరరజ� చలనణదద�

93-33/462

భరస : మలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:67
లస: పప
8619 SAA0334722
పపరర: ససపపరరస� చలలవరదద�

93-33/464

తసడడ:డ చనన రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:33
లస: పప
8616 AP151030423722
పపరర: చనసరసబయఖ తతటకకర�

8608 AP151030426409
పపరర: లకడమపరరశత చలలవరదద�

8606 AP151030426038
పపరర: అనసరరధ తతటకకర�

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చననరరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:31
లస: పప
8613 SAA0080036
పపరర: ఓబయఖ� పశరఖవపల�

93-33/461

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరసస�
ఇసటట ననస:131-3-1055
వయససస:45
లస: ససస స
8610 SAA0128363
పపరర: రరజశశకర� పపసడణఖలమ�

8605 SAA0391565
పపరర: రరణణ తతటకకర�

8630 LFX1564202
పపరర: తరరమల� మబతణఖల�

93-33/487

తసడడ:డ జయమమ� �
ఇసటట ననస:131-3-1057
వయససస:35
లస: పప
93-33/490

8633 SAA0772666
పపరర: మబతణఖల రమమదచవ

93-30/734

భరస : చనన
ఇసటట ననస:131-3-1060
వయససస:41
లస: ససస స
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93-30/735

భరస : బబలమజ
ఇసటట ననస:131-3-1062
వయససస:38
లస: ససస స
8637 AP151030426324
పపరర: రగహహణణ పలమర�

93-33/493

93-33/496

93-33/499

93-33/502

93-33/505

93-30/737

93-31/743

భరస : జగనణనదస
ఇసటట ననస:131-3-1069
వయససస:62
లస: ససస స

8647 SAA0391201
పపరర: జయమమ� కరసస�

8650 AP151030423035
పపరర: ససబబబరగడడర ఆళళ�

8653 SAA0333245
పపరర: కమల� నలర పననన�

8656 SAA0334730
పపరర: లకడమ ఆళళ�

93-33/509

8659 AP151030426028
పపరర: కకటటశశరమమ రరవరరస�

93-33/503

8662 AP151030435303
పపరర: పడకరశరరవప మమడణ
తసడడ:డ జగనణనధస
ఇసటట ననస:131-3-1069
వయససస:45
లస: పప

8642 SAA0938938
పపరర: ససబబబరగడడర దసతష

93-33/498

8645 SAA1039107
పపరర: వనసకట రజన మమడడశశటట

93-33/501

8648 LFX2367449
పపరర: బలరరసరగడ�డర ఆళళ�

93-33/504

తసడడ:డ ససబబబరగడడర � �
ఇసటట ననస:131-3-1067
వయససస:34
లస: పప
93-33/506

8651 SAA0676445
పపరర: ఆళళ అనసష

93-30/736

తసడడ:డ రరమ గగపరల రగడర డ
ఇసటట ననస:131-3-1068
వయససస:25
లస: ససస స
93-31/741

8654 SAA0133611
పపరర: కకరణ కలమమర� నలర పననన�

93-31/742

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1068
వయససస:35
లస: పప
93-33/507

8657 AP151030423537
పపరర: రరమగగపరలరగడర డ ఆళళ�

93-33/508

తసడడ:డ సతఖనణరరయణరగడడర�
ఇసటట ననస:131-3-1068
వయససస:47
లస: పప
93-33/510

భరస : గసగరరయబడడ�
ఇసటట ననస:131-3-1069
వయససస:67
లస: ససస స
93-38/462

93-33/495

భరస : ససవర కలమమర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:131-3-1066
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమగగపరల రగడర డ�
ఇసటట ననస:131-3-1068
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గసగరరయబడడ�
ఇసటట ననస:131-3-1069
వయససస:41
లస: ససస స
8661 AP151030441610
పపరర: ఈశశరమమ మమడణ

93-33/500

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1068
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1068
వయససస:61
లస: పప
8658 AP151030426296
పపరర: మసజల రరవరరస�

8644 SAA0433029
పపరర: రరజగశశరర మమడడశశటట

8639 SAA0332742
పపరర: సరయ� పలమర�

తసడడ:డ నరరస రగడడర దసతష
ఇసటట ననస:131-3-1065
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పసదశశషషరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-3-1067
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:131-3-1068
వయససస:33
లస: ససస స
8655 SAA0331694
పపరర: సరసబశవరరవప� నలర పననన�

93-33/497

భరస : బబలరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-3-1067
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరగడడర � �
ఇసటట ననస:131-3-1067
వయససస:35
లస: పప
8652 SAA0130328
పపరర: తడవనణణ ఆలమ

8641 AP151030426491
పపరర: రరజమమ తయఖగమర�

93-33/492

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1063
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఈశశర పడసరదస
ఇసటట ననస:131-3-1066
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:131-3-1066
వయససస:59
లస: ససస స
8649 LFX2367597
పపరర: శవరరగడడర � ఆళళ�

93-33/494

భరస : మబతణఖలరగడర డ�
ఇసటట ననస:131-3-1065
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర కలమమర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:131-3-1066
వయససస:23
లస: ససస స
8646 SAA0433037
పపరర: శవపరరశత మమడడశశటట

8638 SAA0389429
పపరర: రరఘవమమ� పపలమర�

8636 SAA0334763
పపరర: వమల� పలమర�

భరస : సరయ�
ఇసటట ననస:131-3-1063
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1063
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1063
వయససస:47
లస: పప
8643 SAA1033075
పపరర: సరయ జయ శక మమడడశశటట

93-33/491

భరస : మబకగసశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1063
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖనణనరరయణ�
ఇసటట ననస:131-3-1063
వయససస:44
లస: ససస స
8640 AP151030423353
పపరర: సతఖనణరరయణ పలమర�

8635 AP151030426688
పపరర: మలలర శశరర దణదద�

8660 AP151030441095
పపరర: ధనలకడమ మమడణ

93-38/461

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:131-3-1069
వయససస:42
లస: ససస స
93-38/463

8663 AP151030435300
పపరర: జగనణనధస మమడణ

93-38/464

తసడడ:డ బకయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1069
వయససస:67
లస: పప
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8664 SAA1257260
పపరర: శకనవరసరరవప మమధసససటట

93-31/812

తసడడ:డ నణగ జగదదశశరర నణరరయణ
ఇసటట ననస:131-3-1072
వయససస:47
లస: పప
8667 SSY0319905
పపరర: నణగ జగదదశశరర మమధసససటట

93-31/855

93-33/511

93-33/514

93-33/517

93-30/739

93-33/519

93-38/1222

తసడడ:డ ఆనసదరరవప� �
ఇసటట ననస:131/3/1077
వయససస:51
లస: పప

8677 AP151030423726
పపరర: కకషరమమరరస చకరక�

8680 SAA0558684
పపరర: వనసకట రగడడర గరదద

8683 SAA0361592
పపరర: శకనవరస రగడడర రగనబ

8686 AP151030426315
పపరర: మలలర శశరర కకఛదచరర �

93-30/743

8689 LFX1565969
పపరర: వజయరకకసక రగపపడడ� �

93-33/518

8692 LFX1566561
పపరర: పపరరచసదడరరవప పడతసపరటట�
తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:131/3/1077
వయససస:58
లస: పప

8672 SAA0525642
పపరర: భబగఖలకడమ తణళర

93-33/513

8675 AP151030426653
పపరర: హరరపపరరశశకలమమరర చదకక�

93-33/516

8678 SAA0552570
పపరర: రజత తయఖగమర

93-30/738

భరస : శవరరగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1075
వయససస:28
లస: ససస స
93-30/740

8681 SAA0558718
పపరర: శవరరగడడర తయఖగమర

93-30/741

తసడడ:డ మహన రగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1075
వయససస:37
లస: పప
93-33/520

8684 SAA0361576
పపరర: మహన రగడడర � తయఖగమర�

93-33/521

తసడడ:డ నణరరయణ రగడడర �
ఇసటట ననస:131-3-1075
వయససస:57
లస: పప
93-33/522

8687 SAA0676429
పపరర: శల కరకసత ససధ

93-30/742

తసడడ:డ సరగర
ఇసటట ననస:131-3-1077
వయససస:26
లస: ససస స
93-33/523

భరస : పపరర చసదణడరరవప� �
ఇసటట ననస:131/3/1077
వయససస:50
లస: ససస స
93-33/525

93-31/745

భరస : కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:131-3-1074
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : అసధథనసరశమ�
ఇసటట ననస:131-3-1076
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1077
వయససస:28
లస: పప
8691 LFX1565944
పపరర: సరటనర జజసఫ పడతపరటట� �

93-33/515

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ రగడర డ రగనబ
ఇసటట ననస:131-3-1075
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవరరగడడర తయఖగమర
ఇసటట ననస:131-3-1075
వయససస:25
లస: ససస స
8688 SAA0676437
పపరర: పడతసపరటట శరఖస ఆనసద

8674 SAA0361287
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� వనమ�

8669 SAA0919995
పపరర: వనసకటటసశరరర అతస లకరర

భరస : శవనగరరజ
ఇసటట ననస:131-3-1073
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1075
వయససస:33
లస: పప

భరస : మహన రగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1075
వయససస:56
లస: ససస స
8685 SAA1342260
పపరర: రజత తయఖగమర

93-33/512

తసడడ:డ ససరఖరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1074
వయససస:87
లస: పప

భరస : వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1075
వయససస:31
లస: ససస స
8682 SAA0433045
పపరర: పస లమమ తయఖగమర

8671 SAA0776536
పపరర: శవకలమమరర అతస లకరర

93-31/814

తసడడ:డ శక రరమమమరరస అతస లకరర
ఇసటట ననస:131-3-1073
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1073
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకషరమమరరస�
ఇసటట ననస:131-3-1074
వయససస:49
లస: పప
8679 SAA0552612
పపరర: మలలర శశరర గరదద

93-31/744

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:131-3-1073
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:131-3-1073
వయససస:27
లస: పప
8676 AP151030423067
పపరర: ససరఖరరఘవయఖ చకరక�

8668 SAA0920018
పపరర: వనసకటటశ కలమమరర అతస లకరర

8666 SAA1257245
పపరర: ఆశ పడతమ మమదసశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమదసశశటట
ఇసటట ననస:131-3-1072
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర అతస లకరర
ఇసటట ననస:131-3-1073
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అతస లకరర
ఇసటట ననస:131-3-1073
వయససస:26
లస: ససస స
8673 SAA0776635
పపరర: శవ రరమబడహమస అతస లకరర

93-31/813

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సన
ఇసటట ననస:131-3-1072
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప హససబసడ
ఇసటట ననస:131-3-1072
వయససస:39
లస: ససస స
8670 SAA0776585
పపరర: రరజఖలకడమ అతస లకరర

8665 SAA1257252
పపరర: హహమసత కలమమర మమదసశశటట

8690 LFX1565977
పపరర: లజబబత రగపపడడ� �

93-33/524

భరస : రరమకకటటయఖ� �
ఇసటట ననస:131-3-1077
వయససస:60
లస: ససస స
93-33/526

8693 LFX1565225
పపరర: సరగర ససల� �

93-33/527

తసడడ:డ సరమమఖల� �
ఇసటట ననస:131-3-1077
వయససస:63
లస: పప
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8694 AP151030426376
పపరర: వనసకటరరవమమ పససపప లలటట�

93-33/528

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1078
వయససస:47
లస: ససస స
8697 LFX1566439
పపరర: శకనవరసరరవప� పససపపలలటట�

93-33/531

93-33/533

93-33/536

93-33/539

93-33/542

93-33/545

93-33/548

తసడడ:డ రతణనల రగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1084
వయససస:26
లస: పప

8707 SAA0347583
పపరర: సరమమమ జఖమ� నణరలమ�

8710 SAA0389650
పపరర: కరరణ� రగసడణ�

8713 SAA0432922
పపరర: భబరర వ జటబట

8716 SAA0360446
పపరర: శకరరమ� గబగరరలస�

93-33/551

8719 SAA0677104
పపరర: పరవన దసరర సససహదదడ

93-33/540

8722 SAA0725103
పపరర: గసగరధర రగడడర గబతస కకసడ
తసడడ:డ నరరస రగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1084
వయససస:28
లస: పప

8702 SAA0129205
పపరర: వనసకట ససరగశ బబబబ� కకటట�

93-33/535

8705 LFX2371458
పపరర: పదమ రరధదక� చకరక�

93-33/538

8708 AP151030426361
పపరర: యనమదల వజయలకడమ�

93-33/541

భరస : సతఖనణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-3-1082
వయససస:61
లస: ససస స
93-33/543

8711 AP151030423567
పపరర: భబనస కలవకకలలర�

93-33/544

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1082/1
వయససస:40
లస: పప
93-33/546

8714 SAA0389544
పపరర: లకడమ� గబగరరలస�

93-33/547

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1083
వయససస:53
లస: ససస స
93-33/549

8717 SAA0986457
పపరర: శశషగరరర కకలకలకరర

93-33/550

తసడడ:డ బబలర కకటయఖ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:131-3-1083
వయససస:31
లస: పప
93-30/744

తసడడ:డ వరససదచవ రగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1084
వయససస:26
లస: ససస స
93-30/746

93-31/746

భరస : రవకలమమర � �
ఇసటట ననస:131-3-1082
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1083
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవశసకర�
ఇసటట ననస:131-3-1083/1
వయససస:35
లస: పప
8721 SAA0676403
పపరర: మబననసగర శకనవరస రగడడర

93-33/537

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1083
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1083
వయససస:77
లస: ససస స
8718 SAA0129403
పపరర: సరసబబ శవ రరవప� జటబట�

8704 SAA0347575
పపరర: కలవబబ తష దదకర�

8699 SAA0774100
పపరర: పరరసకలశస రరఘవయఖ

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1080
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రగడడర�
ఇసటట ననస:131-3-1082/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమబలల�
ఇసటట ననస:131-3-1082/1
వయససస:74
లస: పప
8715 AP151030426573
పపరర: వనసకట ససబబమమ బబటట�

93-33/534

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1082
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనణరయణ�
ఇసటట ననస:131-3-1082
వయససస:46
లస: పప
8712 AP151030423559
పపరర: నరసయఖ కలవకకలలర�

8701 SAA0129445
పపరర: వనసకటటశ� కకటట�

93-33/530

తసడడ:డ పరరవససస
ఇసటట ననస:131-3-1079
వయససస:48
లస: పప

భరస : భబనసమమరరస�
ఇసటట ననస:131-3-1081
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససరఖ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1082
వయససస:47
లస: ససస స
8709 AP151030423563
పపరర: రవకలమమర చకరక�

93-33/532

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1080
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశరర రరవ�
ఇసటట ననస:131-3-1080
వయససస:34
లస: పప
8706 SAA0390039
పపరర: అరరణ కలమమరర� చసకరక�

8698 SAA0332718
పపరర: రరమమరరవప పశపపలలటట�

8696 SAA0128298
పపరర: వనసకటటశ� పససపపలలటట�

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1078
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1078
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:131-3-1079
వయససస:38
లస: ససస స
8703 SAA0129882
పపరర: గసగయఖ� కకటట�

93-33/529

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1078
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ � �
ఇసటట ననస:131-3-1078
వయససస:41
లస: పప
8700 LFX1566421
పపరర: రమణ� పససపపలలటట �

8695 SAA0129627
పపరర: నరగశ� పససపపలలటట�

8720 SAA0677096
పపరర: సససహదదడ శకలకడమ

93-30/745

భరస : వరససదచవ రగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1084
వయససస:50
లస: ససస స
93-30/747

8723 SAA0772955
పపరర: మబననసగర రతణనల రగడర డ

93-30/748

తసడడ:డ సరసబ రగడర డ
ఇసటట ననస:131-3-1084
వయససస:56
లస: పప
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8724 AP151030426331
పపరర: ససతణమహలకడమ మబననసగర�

93-33/552

భరస : రతణనల రగడడర�
ఇసటట ననస:131/3/1084
వయససస:50
లస: ససస స
8727 LFX1565175
పపరర: రరజగశశరర � అచచనణల�

93-33/556

93-33/559

93-33/562

93-38/466

93-38/469

93-38/472

93-38/475

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1090
వయససస:29
లస: పప

8737 SAA0444646
పపరర: ససతణరరవమమ జటటరర

8740 SAA1024033
పపరర: ఆదదలకడమ కరరనటట

8743 SAA1023910
పపరర: శవయఖ కరరనటట

8746 SAA0740580
పపరర: హనసమసతరరవప� పపలబసడర �

93-38/478

8749 SAA0803933
పపరర: పపపపల లకడమ

93-38/467

8752 AP151030435353
పపరర: వనసకటకకటటశశరరరవప అరరగగల�
తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1090
వయససస:29
లస: పప

8732 AP151030423561
పపరర: వనసకయఖ అచచనణల�

93-33/561

8735 SAA0803909
పపరర: జటటరర జజఖత

93-38/465

8738 SAA0293738
పపరర: శసకరరరవప� జటటరర�

93-38/468

తసడడ:డ మబకకసటట�
ఇసటట ననస:131-3-1087
వయససస:28
లస: పప
93-38/470

8741 SAA0423483
పపరర: నణరరయణమమ� పపలబసడర �

93-38/471

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1088
వయససస:26
లస: ససస స
93-38/473

8744 SAA1023969
పపరర: బబలకకషర కరరనటట

93-38/474

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:131-3-1088
వయససస:29
లస: పప
93-38/476

8747 AP151030441493
పపరర: హనసమమయమమ అరరగగల�

93-38/477

భరస : మలర ఖమరరననరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1090
వయససస:29
లస: ససస స
93-38/479

భరస : బబ స
ఇసటట ననస:131-3-1090
వయససస:59
లస: ససస స
93-38/481

93-33/558

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:131-3-1087
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1088
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1090
వయససస:29
లస: ససస స
8751 AP151030435356
పపరర: శవ మలర ఖరరననరరవప అరరగగల�

93-36/435

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:131-3-1088
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1088
వయససస:47
లస: పప
8748 AP151030441267
పపరర: రమమదచవ అరరగగల�

8734 SAA0294389
పపరర: రరమబబబమ� జటటరర�

8729 AP151030426441
పపరర: కలమమరర అచచనణల�

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1085
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:131-3-1088
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప కరరనటట
ఇసటట ననస:131-3-1088
వయససస:44
లస: ససస స
8745 SAA0419986
పపరర: నణగగశశర రరవప� కరరరటట�

93-33/560

భరస : మబకకసటట
ఇసటట ననస:131-3-1087
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మబకకసటట� �
ఇసటట ననస:131-3-1087
వయససస:28
లస: పప
8742 SAA0095612
పపరర: రరజగశశరర కరరనటట

8731 LFX2367076
పపరర: శశషగరరర� అచచనణల�

93-33/555

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1085
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మమకరసటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1087
వయససస:34
లస: పప

భరస : శసకరరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:131-3-1087
వయససస:26
లస: ససస స
8739 LFX2389252
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� జటటరర�

93-33/557

తసడడ:డ వనసకయఖ � �
ఇసటట ననస:131-3-1085
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరమయయలల�
ఇసటట ననస:131-3-1086
వయససస:43
లస: ససస స
8736 SAA0948366
పపరర: శరకవరణణ జటటరర

8728 SAA0334755
పపరర: ససబబబలల వనమ�

8726 SAA0334748
పపరర: ఉదయలకడమ� వనమమ�

తసడడ:డ నణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-3-1085
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-3-1085
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబ రగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1085
వయససస:73
లస: ససస స
8733 SAA0391128
పపరర: అరరణ ఉలర �

93-33/554

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1084
వయససస:31
లస: పప

భరస : శశషగరరర� �
ఇసటట ననస:131-3-1085
వయససస:34
లస: ససస స
8730 SAA0517839
పపరర: రరకకమణమమ రరయ

8725 SAA0778979
పపరర: గబరవయఖ బసడణరర

8750 AP151030435355
పపరర: కకషస ర బబబబ అరరగగల�

93-38/480

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1090
వయససస:29
లస: పప
93-38/482

8753 SAA1285808
పపరర: పసటర వజయ బబబబ

93-30/854

తసడడ:డ పసటర రవ
ఇసటట ననస:131-3-1092
వయససస:22
లస: పప
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93-43/636

భరస : రవ పసటర
ఇసటట ననస:131-3-1092,turpu bazar
వయససస:44
లస: ససస స
8757 AP151030435346
పపరర: ఉమమశసకర బబబబ చలలవరదద�

93-38/485

8758 SAA1342328
పపరర: చలవరదద అనల కలమమర

93-38/486

8761 AP151030435349
పపరర: నగమల మరర పటబససన

భరస : కలమమర కకనశశటట
ఇసటట ననస:131-3-1096
వయససస:23
లస: ససస స

8764 SAA1013259
పపరర: వనయ కలమమర కకనషసటట

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1096
వయససస:28
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:131-3-1098
వయససస:28
లస: ససస స
8772 LFX1562271
పపరర: వజయకలమమర� తతటకకర�

93-38/497

93-38/500

భరస : శక రరమ మమరరస చలవరదద
ఇసటట ననస:131-3-1100
వయససస:23
లస: ససస స

8773 SAA0394361
పపరర: కకటటపలర � శకనవరసరరవ�

8776 AP151030441434
పపరర: పడసనన చలలవరదద�

93-38/503

8779 SAA0434035
పపరర: భబనస కకరణ చలవరదద

93-38/492

8782 SAA0434571
పపరర: కకషరవనణణ చలర వరదద
భరస : మలర ఖమరరననరరవప
ఇసటట ననస:131-3-1100
వయససస:37
లస: ససస స

8762 SAA0850579
పపరర: పఠరన నననన సరహహబ

93-38/488

8765 SAA0294397
పపరర: కలమమర� కకనశశటట �

93-38/490

8768 AP151030435350
పపరర: రరమమరరవప కకనశశటట �

93-38/493

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1097
వయససస:28
లస: పప
93-38/495

8771 AP151030441671
పపరర: మమణణకఖస తతటకకర�

93-38/496

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1098
వయససస:28
లస: ససస స
93-38/498

8774 AP151030435352
పపరర: సరసబశవరరవప తతటకకర�

93-38/499

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1098
వయససస:28
లస: పప
93-38/501

8777 SAA0803966
పపరర: వనసకట రమణ నణరర

93-38/502

భరస : వనసకటటసశర రరవప నణరర
ఇసటట ననస:131-3-1099
వయససస:46
లస: ససస స
93-38/504

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:131-3-1099
వయససస:28
లస: పప
93-30/936

93-30/749

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1096
వయససస:28
లస: పప

భరస : పడసరదస�
ఇసటట ననస:131-3-1099
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చనరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1099
వయససస:52
లస: ససస స
8781 SAA1400787
పపరర: అపపమమ చలవరదద

93-38/489

తసడడ:డ నణగగశశరరరవ�
ఇసటట ననస:131-3-1098
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:131-3-1099
వయససస:27
లస: ససస స
8778 SAA0434555
పపరర: హహహమమవత చలలవరదద

8770 SAA0434563
పపరర: ససధణ కకటపలర

8759 SAA0627737
పపరర: నన బ పటబససన

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:131-3-1095
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:131-3-1098
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:131-3-1098
వయససస:28
లస: పప
8775 SAA0516633
పపరర: రగరణణ చలలవరదద

93-38/487

భరస : రరమ రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1097
వయససస:28
లస: ససస స
93-38/494

93-38/484

భరస : నగమల మరర పటబససన
ఇసటట ననస:131-3-1095
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప కకనషసటట
ఇసటట ననస:131-3-1096
వయససస:28
లస: పప

93-38/491 8767 SAA0804113
8766 SAA0394668
పపరర: వనసకటకకటటశశరరరవప� కకనశశటట �
పపరర: ఉమమ మహహశశరర కకనశశటట

8769 SAA0617704
పపరర: మమనక తతటకకర

93-38/1223

తసడడ:డ నననన సరహహబ పటబససన
ఇసటట ననస:131-3-1095
వయససస:36
లస: పప
93-30/935

8756 SAA0377044
పపరర: రరమకకకషర� చలలవరదద�

తసడడ:డ ఉమమశసకర బబబబ�
ఇసటట ననస:131-3-1094
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చలవరదద ఉమ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1094
వయససస:30
లస: పప

భరస : నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:131-3-1095
వయససస:36
లస: ససస స
8763 SAA1400795
పపరర: భబరర వ కకనశశటట

93-38/483

తసడడ:డ ఉమమశసకర రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1094
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1094
వయససస:47
లస: పప
8760 SAA0804071
పపరర: పఠరన పసర బ

8755 SAA0803990
పపరర: చలవరదద నణగ కకషస ర

8780 AP151030435343
పపరర: పడసరదస చలలవరదద�

93-38/505

తసడడ:డ చనరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1099
వయససస:50
లస: పప
93-38/506

8783 AP151030441269
పపరర: వసససధర చలవరదద�

93-38/507

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1100
వయససస:57
లస: ససస స
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8784 SAA0804162
పపరర: పడదదప కలమమర చలవరదద

93-38/508

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:131-3-1100
వయససస:28
లస: పప
8787 AP151030435342
పపరర: శకరరమమమరరస చలలవరదద�

93-38/511

93-38/514

93-38/517

93-38/520

93-38/523

93-33/565

93-38/526

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1109
వయససస:38
లస: ససస స

8797 AP151030435337
పపరర: సరసబశవరరవప చలవరదద�

8800 SAA0659730
పపరర: శవ కలమమరర యనమదల

8803 SAA0383562
పపరర: రరమ దచవ శశషఎస

8806 AP151030441164
పపరర: రరధ చలలవరదద�

93-38/529

8809 SAA0804469
పపరర: వనసకటటశశరరర మదదబశశటట

93-38/521

8812 SAA0293910
పపరర: మలర కరరరనన రరవప� అరరగగల�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1109
వయససస:38
లస: పప

8792 AP151030441448
పపరర: రరమకకటమమ చలలవరదద�

93-38/516

8795 AP151030435336
పపరర: వనసకటనణరరయణ చలవరదద�

93-38/519

8798 AP151030441266
పపరర: వరమమ అరరగగల�

93-38/522

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1103
వయససస:28
లస: ససస స
93-33/563

8801 SAA0677443
పపరర: శకనవరస రరవప యనమదల

93-33/564

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1105
వయససస:36
లస: పప
93-38/524

8804 SAA1033828
పపరర: వర బబబబ యరకసశశటట

93-38/525

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:131-3-1105
వయససస:35
లస: పప
93-38/527

8807 SAA0804493
పపరర: అసజమమ మదదబశశటట

93-38/528

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-3-1106
వయససస:26
లస: ససస స
93-38/530

తలర : అసజమమ
ఇసటట ననస:131-3-1106
వయససస:26
లస: పప
93-38/532

93-38/513

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1101
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1106
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చలవరదద
ఇసటట ననస:131-3-1106
వయససస:24
లస: పప
8811 AP151030441679
పపరర: రమమదచవ అరరగగల�

93-38/518

భరస : శకనస శశషఎస
ఇసటట ననస:131-3-1105
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకటయఖ శశషఎస
ఇసటట ననస:131-3-1105
వయససస:46
లస: పప
8808 SAA1009456
పపరర: గగపసచసద చలవరదద

8794 SAA0383406
పపరర: శకనవరసరరవప� చలవరదద�

8789 SAA0386748
పపరర: శరరరశ�ేస� చలవరదద�

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1101
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1105
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సరథస
ఇసటట ననస:131-3-1105
వయససస:60
లస: పప
8805 AP151030435359
పపరర: శకనస శశషఎస

93-38/515

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1101
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబల కకటయఖ శశషఎస
ఇసటట ననస:131-3-1104
వయససస:73
లస: ససస స
8802 SAA0940271
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ సరథస

8791 AP151030441533
పపరర: వరలకడమ చలలవరదద�

93-38/510

భరస : వనసకటనణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-3-1101
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:131-3-1101
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పసదవనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:131-3-1101
వయససస:62
లస: పప
8799 SAA1033760
పపరర: ససత రరవమమ శశషఎస

93-38/512

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1101
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమబలల� �
ఇసటట ననస:131-3-1101
వయససస:35
లస: పప
8796 AP151030435340
పపరర: రరమబలల చలలవరదద�

8788 AP151030435351
పపరర: సరసబయఖ చలలవరదద�

8786 AP151030435354
పపరర: మలర ఖమరరననరరవప చలలవరదద�

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1100
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఎరకకకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1100
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరమబలల చలలవదద
ఇసటట ననస:131-3-1101
వయససస:40
లస: ససస స
8793 LFX1563287
పపరర: రరసబబబబ� చలవరదద�

93-38/509

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:131-3-1100
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1100
వయససస:52
లస: పప
8790 AP151030441467
పపరర: నణగగశశరర చలలవరదద

8785 LFX1566660
పపరర: శశఖర� చలవరదద�

8810 SAA0379883
పపరర: అనసపమ� అరరగగల�

93-38/531

భరస : మలర కరరరనన రరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1109
వయససస:38
లస: ససస స
93-38/533

8813 AP151030435368
పపరర: ససబబబరరవప అరరగగల�

93-38/534

తసడడ:డ చనపకకరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1109
వయససస:38
లస: పప
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8814 SAA0434589
పపరర: అరరణణకలమమరర చలవరదద

93-38/535

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1110
వయససస:45
లస: ససస స
8817 SAA0095562
పపరర: కలమఖణణ యరకసశశటట

93-38/538

93-38/541

93-38/543

93-36/437

93-38/547

93-38/550

93-36/439

భరస : పసదవరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1126
వయససస:24
లస: ససస స

8827 SAA0095596
పపరర: పదణమవత� నసదదగస�

8830 SAA0377085
పపరర: వరరసజననయబలల� రరచకకసడ�

8833 SAA1460625
పపరర: అరరణ మమగబలకరర

8836 SAA1193135
పపరర: అలలకఖ రగడడర కతస

93-38/553

8839 SAA0386326
పపరర: నణగజజఖత� యలమసద�

93-38/545

8842 AP151030435398
పపరర: పసదవరయఖ అరరగగల�
తసడడ:డ పకకరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1126
వయససస:62
లస: పప

8822 SAA0551648
పపరర: అనసష కకలర పరక

93-38/542

8825 SAA1367952
పపరర: రరధదక కకలర పర

93-38/1224

8828 SAA0949356
పపరర: రరసబబబబ నసదదగస

93-38/546

తసడడ:డ రరస కమమ రరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:131-3-1118
వయససస:24
లస: పప
93-38/548

8831 SAA0948135
పపరర: భబరత వసశ మమగబలకరర

93-38/549

తసడడ:డ మబరళ కకషర మమగబలకరర
ఇసటట ననస:131-3-1121
వయససస:24
లస: పప
93-41/1117

8834 SAA0387332
పపరర: వజయ నరమల� పపలబసడర �

93-36/438

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:131-3-1122
వయససస:35
లస: ససస స
93-38/551

8837 SAA1193143
పపరర: ససతణరరమబలల కతస

93-38/552

భరస : పపలమరరగడడర కతస
ఇసటట ననస:131-3-1122
వయససస:43
లస: ససస స
93-38/554

భరస : వషష
ర మమరరస�
ఇసటట ననస:131-3-1123
వయససస:39
లస: ససస స
93-38/556

93-38/540

భరస : వనణబరరజ కకలర పర
ఇసటట ననస:131-3-1116
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రగడడర కతస
ఇసటట ననస:131-3-1122
వయససస:32
లస: పప

భరస : అలలకఖ రగడడర కతస
ఇసటట ననస:131-3-1122
వయససస:23
లస: ససస స
8841 AP151030441368
పపరర: సరమమమ జఖస అరరగగల�

93-38/544

భసధసవప: మబరళ కకషర మమగబలకరర
ఇసటట ననస:131-3-1121
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబచచయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1122
వయససస:46
లస: పప
8838 SAA1193150
పపరర: వనత కలమమరర కతస

8824 SAA0803719
పపరర: కకలర పరక బసగరరరకజ

8819 SAA0434068
పపరర: నణగరరజ యరకసశశటట

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:131-3-1116
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహస�
ఇసటట ననస:131-3-1120
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మబరళ కకషర మమగబలకరర
ఇసటట ననస:131-3-1121
వయససస:28
లస: పప
8835 SAA0394478
పపరర: శకనవరస� పపలబసడణర�

93-36/436

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1118
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:131-3-1120
వయససస:48
లస: ససస స
8832 SAA0984915
పపరర: నవన మమగబలకరర

8821 SAA0393959
పపరర: వనణబరరజ� కకలపక�

93-38/537

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:131-3-1114
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1116
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బమసస�
ఇసటట ననస:131-3-1118
వయససస:49
లస: పప
8829 SAA0950205
పపరర: వనసకటటశశరమమ రరచకకసడ

93-38/539

తసడడ:డ సరసబబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1116
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1116
వయససస:34
లస: ససస స
8826 SAA0376996
పపరర: అసకమమ రరవప� నసదదగస�

8818 SAA1009498
పపరర: భబగఖలకడమ అటబర

8816 SAA1033778
పపరర: శకనవరస రరవప చలవరదద

తసడడ:డ సరసబయఖ చలవరదద
ఇసటట ననస:131-3-1110
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబలకకషరర రగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1114
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1114
వయససస:73
లస: పప
8823 SAA0570127
పపరర: గగవరబన కకలర పరక

93-38/536

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:131-3-1110
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నణగరరజ యరకమ శశటట
ఇసటట ననస:131-3-1114
వయససస:33
లస: ససస స
8820 SAA1009506
పపరర: బబలకకషరరరగడడర అటబర

8815 LFX1564228
పపరర: కలమమరర� చలవరదద�

8840 SAA0394296
పపరర: శవకకటటశశరరరవప� గణపత�

93-38/555

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1123
వయససస:29
లస: పప
93-38/557

8843 SAA0380006
పపరర: వనజ� అరరగగల�

93-38/558

భరస : మసరసనణడవప�
ఇసటట ననస:131-3-1127
వయససస:33
లస: ససస స
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8844 SAA0293878
పపరర: మసరసన రరవప� అరరగగల�

93-38/559

తసడడ:డ పసద వరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1127
వయససస:37
లస: పప
8847 AP151030441695
పపరర: కకటటశశరర అరరగగల�

93-38/562

93-38/565

93-38/568

93-38/571

93-38/574

93-38/577

93-38/579

భరస : హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1133
వయససస:65
లస: ససస స

8857 SAA0383653
పపరర: రమణ అరరగగల�

8860 AP151030441605
పపరర: రమణ అరరగగల�

8863 SAA0376921
పపరర: నణగగశశర రరవప� మబతణఖల�

8866 SAA0093443
పపరర: చచననమమమ మబతణఖల

93-35/1054

8869 SAA0383679
పపరర: లకడమ పడతసకకసడ�

93-38/572

8872 SAA0678904
పపరర: నణగకకటటశశర రరవప పడతసకకసడ
తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1133
వయససస:29
లస: పప

8852 AP151030441696
పపరర: కలమమరర అరరగగల�

93-38/567

8855 AP151030435437
పపరర: మసరసన రరవప మమమదసకకరర�

93-38/570

8858 AP151030435403
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అరరగగల�

93-38/573

తసడడ:డ పకకరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1130
వయససస:52
లస: పప
93-38/575

8861 SAA1061159
పపరర: దసరర పవన అరరగగల

93-38/576

తసడడ:డ శకనస అరర గగల
ఇసటట ననస:131-3-1131
వయససస:24
లస: పప
93-36/440

8864 SAA0949414
పపరర: వనసకటటసశరమమ తననరర

93-38/578

భరస : వరసస తననరర
ఇసటట ననస:131-3-1132
వయససస:26
లస: ససస స
93-38/580

8867 SAA1235811
పపరర: పపజ కకషర పడతకకసడ

93-30/855

భరస : నణగ కకటటశశర రరవప పడత కకసడ
ఇసటట ననస:131-3-1133
వయససస:23
లస: ససస స
93-38/581

భరస : పపరర యఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1133
వయససస:45
లస: ససస స
93-38/583

93-38/564

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1129
వయససస:50
లస: పప

భరస : తరరమలయఖ మబతణఖల
ఇసటట ననస:131-3-1132
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ పడతస కకసడణ
ఇసటట ననస:131-3-1133
వయససస:50
లస: పప
8871 SAA0383695
పపరర: యలర మమ� పడతసకకసడ�

93-38/569

తసడడ:డ తరరమలయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1132
వయససస:32
లస: పప

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1132
వయససస:27
లస: ససస స
8868 SAA1148428
పపరర: పపరర చసదడ రరవప పడతస కకసడణ

8854 SAA0293993
పపరర: శశషగరరరరరవప� అరరగగల�

8849 LFX2389229
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప� అరరగగల�

భరస : బబబబ�
ఇసటట ననస:131-3-1129
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1131
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదపకకరయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1131
వయససస:47
లస: పప
8865 SAA0804642
పపరర: జజనకక మబతణఖల

93-38/566

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1130
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస అరర గగల
ఇసటట ననస:131-3-1131
వయససస:21
లస: ససస స
8862 AP151030435369
పపరర: శకససవరసరరవప అరరగగల

8851 SAA0386920
పపరర: రరజగశశరర� ఆరరగగల�

93-38/561

తసడడ:డ అచచయఖ� �
ఇసటట ననస:131-3-1128
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ�
ఇసటట ననస:131-3-1129
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పకకరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1129
వయససస:56
లస: పప
8859 SAA1061167
పపరర: శకలకడమ అరరగగల

93-38/563

భరస : శశషగరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1129
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పరపయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1129
వయససస:72
లస: ససస స
8856 AP151030435401
పపరర: బబబబ అరరగగల�

8848 SAA0726515
పపరర: శవయఖ అరరగగల

8846 SAA0387514
పపరర: నణగలకడమ� ఆరరగగల�

భరస : రరమకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1128
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అఛయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1128
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పకకరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1128
వయససస:60
లస: పప
8853 AP151030441678
పపరర: లకకమయమమ మమమదసకకరర�

93-38/560

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1128
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అచఛయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1128
వయససస:52
లస: ససస స
8850 AP151030435399
పపరర: అచచయఖ అరరగగల�

8845 SAA0726481
పపరర: ససపసడయ అరరగగల

8870 SAA0804675
పపరర: వనసకరయమమమ జగటట

93-38/582

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1133
వయససస:51
లస: ససస స
93-38/584

8873 SAA0377127
పపరర: పపరర యఖ పడతసకకసడ�

93-38/585

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1133
వయససస:55
లస: పప
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8874 AP151030441544
పపరర: చదసచమమ వనమమ�

93-38/586

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1134
వయససస:44
లస: ససస స
8877 SAA0551861
పపరర: పడభబవత గకసధద

93-38/589

93-38/592

93-38/595

93-38/598

93-38/601

93-38/604

93-38/607

తసడడ:డ ఫణణశశరరరవప
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:28
లస: పప

8887 SAA0678763
పపరర: తషలస గణణష

8890 SAA0927337
పపరర: బబల సససదరరరవప బలలర పలర

8893 SAA0377309
పపరర: కకరణ కలమమర గకసధద�

8896 SAA0383760
పపరర: కకటటశశరమమ పడతస�

93-38/610

8899 SAA0383703
పపరర: నణగగశశరమమ అరరగగల�

93-38/599

8902 SAA0395020
పపరర: గజగష� ఉలర �
తసడడ:డ ఫణణశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:31
లస: పప

8882 SAA0726556
పపరర: నరసససహ రరవప చదలర ల

93-38/594

8885 SAA0927352
పపరర: మలలర శశరర బలలర పలర

93-38/597

8888 SAA0393710
పపరర: అసజననయబలల� తషలస�

93-38/600

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1138
వయససస:28
లస: పప
93-38/602

8891 SAA0516674
పపరర: వజయలకడమ మగరల

93-38/603

భరస : రరమహనణరరవప
ఇసటట ననస:131-3-1139
వయససస:24
లస: ససస స
93-38/605

8894 SAA1061175
పపరర: తరరపతమమ పస మమ

93-38/606

భరస : వనసకట శవ పసమమ
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:24
లస: ససస స
93-38/608

8897 SAA0386714
పపరర: వజయలకడమ పపమమ

93-38/609

భరస : అపపయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:46
లస: ససస స
93-38/611

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:55
లస: ససస స
93-38/613

93-38/591

భరస : బబల సససదరరరవప బలలర పలర
ఇసటట ననస:131-3-1138
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హనసమసతషరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పరడణణశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:53
లస: ససస స
8901 SAA0532176
పపరర: మలర కరరరననరరవప ఉలర

93-38/596

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1140
వయససస:42
లస: పప

భరస : నణగ రరజ
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:33
లస: ససస స
8898 SAA0386656
పపరర: అసజమమ� ఉలర �

8884 SAA0380030
పపరర: పరరశత� తషలర స�

8879 SAA0726549
పపరర: అనసషర చదలర ల

తసడడ:డ సతణఖతరరయమణ
ఇసటట ననస:131-3-1136
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనన వరయఖ బలలర పలర
ఇసటట ననస:131-3-1138
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1139
వయససస:48
లస: పప
8895 SAA0805996
పపరర: నణగ లకడమ అరరగగల

93-38/593

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-3-1138
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1138
వయససస:50
లస: పప
8892 SAA0532184
పపరర: రరమ మహనరరవప మగరల

8881 SAA0393777
పపరర: నరగసదడబబబబ ఆచచనణల

93-38/588

భరస : నణరర సససహరరవ
ఇసటట ననస:131-3-1136
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1138
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబ సస�
ఇసటట ననస:131-3-1138
వయససస:24
లస: ససస స
8889 SAA0377143
పపరర: వనసకటటశశరరర� తషలస�

93-38/590

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1136
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1136
వయససస:52
లస: పప
8886 SAA0385526
పపరర: నరసమమ� నసదదగస�

8878 AP151030435412
పపరర: శకనవరస రరవప గకసధద

8876 AP151030435407
పపరర: ససబబబరరవప వనమమ�

తసడడ:డ బబ డడయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1134
వయససస:97
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గకసధద
ఇసటట ననస:131-3-1135
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1136
వయససస:47
లస: ససస స
8883 AP151030435408
పపరర: వనసకయఖ అచచనణల�

93-38/587

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1134
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1135
వయససస:40
లస: ససస స
8880 AP151030441537
పపరర: రమణ అచచనణల�

8875 SAA0678862
పపరర: వనమమ ఆసజననయబలల

8900 SAA0804949
పపరర: వనసకట శవ పసమమ

93-38/612

తసడడ:డ అపయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:25
లస: పప
93-38/614

8903 SAA0393637
పపరర: నణగరరజ� ఆరరగగలమ�

93-38/615

తసడడ:డ మసరసనరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:35
లస: పప
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8904 SAA0804964
పపరర: హనసమసత రరవప పడత

93-38/616

తసడడ:డ నణగయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:42
లస: పప
8907 SAA0377275
పపరర: మసరసన రరవప అరరగగల�

93-38/619

93-38/622

93-38/625

93-38/628

93-38/629

93-38/632

93-38/635

తసడడ:డ ససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:131-3-1154
వయససస:36
లస: పప

8917 SAA0389973
పపరర: పదమ� పడతస�

8920 AP151030441318
పపరర: ససశల గకసదద�

8923 SAA0804626
పపరర: గగవసదస జససథ

8926 SAA0294058
పపరర: చన ససబబరరవప� వనమమ�

93-38/638

8929 SAA0377341
పపరర: కకటయఖ� పసదబ దశశటట �

93-33/566

8932 SAA0383398
పపరర: మసగరయమమ� శశషస
భరస : వనసకట శశషగరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1155
వయససస:35
లస: ససస స

8912 SAA0293936
పపరర: పడభబకర� పసదబ దసటట�

93-38/624

8915 SAA0383646
పపరర: అసజనదచవ� పపరస�

93-38/627

8918 SAA1194281
పపరర: వరరసజననయబలల పడతస

93-40/611

తసడడ:డ బబల ససరరలల పడత
ఇసటట ననస:131-3-1149
వయససస:24
లస: పప
93-38/630

8921 SAA0804709
పపరర: బబల రమమశ గకసథద

93-38/631

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1150
వయససస:33
లస: పప
93-38/633

8924 LFX1564434
పపరర: ససబబబలల� గగవసదస�

93-38/634

భరస : రరజలల� �
ఇసటట ననస:131-3-1151
వయససస:28
లస: ససస స
93-38/636

8927 SAA0133033
పపరర: ససబబబరరవప� వనమమ�

93-38/637

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1152
వయససస:37
లస: పప
93-38/639

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1153
వయససస:60
లస: పప
93-38/641

93-38/621

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1148
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1152
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబనన�
ఇసటట ననస:131-3-1152
వయససస:65
లస: పప
8931 LFX1563501
పపరర: ఏడడకకసడలల� శశషస�

93-38/626

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:131-3-1151
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1152
వయససస:60
లస: ససస స
8928 SAA0133041
పపరర: నరసయఖ� వనమమ�

8914 SAA0293597
పపరర: శకనవరసరరవప కకమమమ

8909 SAA0379941
పపరర: పదమజ� పసదదబసటట�

తసడడ:డ అచచయఖ.�
ఇసటట ననస:131-3-1145
వయససస:48
లస: పప

భరస : జజజయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1150
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ� �
ఇసటట ననస:131-3-1150
వయససస:28
లస: పప
8925 SAA0383786
పపరర: గబరవమమ� వనమ�

93-38/623

భరస : శశరరలల�
ఇసటట ననస:131-3-1149
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బబల రమమశ
ఇసటట ననస:131-3-1150
వయససస:28
లస: ససస స
8922 LFX1566447
పపరర: జజజయఖ గకసధద� �

8911 SAA0293944
పపరర: రరమకకషర� పసదదబసటట�

93-38/618

తసడడ:డ పడభబకర�
ఇసటట ననస:131-3-1145
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప కకమమమ
ఇసటట ననస:131-3-1146
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకషరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1148
వయససస:24
లస: పప
8919 SAA0804733
పపరర: రరధదక గకసథద

93-38/620

తసడడ:డ అచచయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1145
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకమమమ
ఇసటట ననస:131-3-1146
వయససస:36
లస: ససస స
8916 SAA0294421
పపరర: వనసకటటశరశరర
ర � పపరస�

8908 SAA0379966
పపరర: జజఖత� పసదదబసటట�

8906 SAA0377168
పపరర: పణణయఖ� ఉలర �

తసడడ:డ చనన వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమకకషర�
ఇసటట ననస:131-3-1145
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1145
వయససస:24
లస: ససస స
8913 SAA0387498
పపరర: కకషర కలమమరర కకమమమ

93-38/617

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1141
వయససస:67
లస: పప
8910 SAA0385609
పపరర: ససబబబయమమ� పపదదబసటట�

8905 SAA0393660
పపరర: అపపయమఖ� పపమమమ�

8930 SAA1061183
పపరర: సరవతడ శశశస

93-38/640

భరస : ఏడడకకసడలల శశశస
ఇసటట ననస:131-3-1154
వయససస:34
లస: ససస స
93-38/642

8933 SAA0379461
పపరర: రసగమమ శశషస

93-38/643

భరస : ససబబయఖ శశషమ
ఇసటట ననస:131-3-1155
వయససస:62
లస: ససస స
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93-38/644

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1155
వయససస:33
లస: పప
8937 SAA0383752
పపరర: నణగగశశరమమ� అచచనణళర�

93-38/647

93-38/649

93-38/652

93-38/655

93-38/662

93-38/665

93-40/888

తసడడ:డ నసకరరజ�
ఇసటట ననస:131-3-1175
వయససస:29
లస: పప

8947 SAA0133058
పపరర: ఎగయఖ అచచనణల

8950 SAA0804246
పపరర: మలలర శశరర లకకకశశటట

8953 SAA0804220
పపరర: శకనవరస రరవప లకకకశశటట

8956 SAA0383612
పపరర: పపషరపవత� ఘసటసరల�

93-38/670

93-38/656

8942 SAA0387316
పపరర: రరజగశశరర� చలలవరదద�

93-38/651

8945 SAA0379891
పపరర: శరసతలకడమ� అచచనణల�

8948 SAA0804337
పపరర: నరమద లకకకశశటట

93-38/661

93-38/663

8951 SAA1066075
పపరర: ఫణణసదడ అరరగగల

93-38/664

తసడడ:డ రవ అరరగగల
ఇసటట ననస:131-3-1173
వయససస:22
లస: పప
93-38/666

8954 SAA0384040
పపరర: పదణమవత� అరరగగళర�

93-38/667

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:131-3-1174
వయససస:36
లస: ససస స
93-38/668

8957 LFX2396042
పపరర: నణగలకడమ� ఘసటసరల�

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1177
వయససస:73
లస: ససస స

93-38/669

భరస : సస మశశఖర� �
ఇసటట ననస:131-3-1175
వయససస:29
లస: ససస స

93-38/671 8960 LFX1563527
8959 SAA1066067
పపరర: పవన సరయ రరజగశ ఘసటసరల
పపరర: రవకలమమర� ఘసటసరల�

8962 SAA0383588
పపరర: సరమమమ జఖస అరరగగల�

93-38/654

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లకకకశశటట
ఇసటట ననస:131-3-1173
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సస మశశఖర ఘసటసరల
ఇసటట ననస:131-3-1175
వయససస:21
లస: పప
93-38/673

93-30/856

భరస : వనగమన�
ఇసటట ననస:131-3-1168
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర�
ఇసటట ననస:131-3-1175
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నసకరరజ�
ఇసటట ననస:131-3-1175
వయససస:29
లస: ససస స
8961 AP151030435390
పపరర: సస మశశఖర గసటసరల�

93-38/653

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-3-1173
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ అసబయఖ పపల
ఇసటట ననస:131-3-1174
వయససస:41
లస: పప
8958 AP151030441567
పపరర: కకటటశశరమమ గసటసరల�

8944 SAA0394064
పపరర: అసజననయబలల� చలలవరదద�

8939 SAA1234871
పపరర: హరరత యమరకబబ తత

భరస : అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-3-1167
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1173
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:131-3-1173
వయససస:73
లస: పప
8955 SAA1284819
పపరర: కకటటశశర రరవప పపల

93-38/650

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1168
వయససస:37
లస: పప

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:131-3-1173
వయససస:41
లస: ససస స
8952 SAA0804279
పపరర: వనసకట శవ పడసరద లకకకశశటట

8941 SAA0383620
పపరర: హహహమలత� చలలవరదద�

93-38/646

భరస : సరయ కలమమర యమరకబబ తత
ఇసటట ననస:131-3-1166
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1167
వయససస:29
లస: పప

భరస : శశషయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1168
వయససస:52
లస: ససస స
8949 LFX2396588
పపరర: మమధవ� అరరగగళర�

93-38/648

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:131-3-1167
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈగయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1167
వయససస:35
లస: పప
8946 SAA0379925
పపరర: ఆదదమమ� అచచనణల�

8938 LFX1565928
పపరర: వనసకటటశశరరర� అచచనణల�

8936 LFX2389559
పపరర: కకటయఖ చననపరగడర డ

తసడడ:డ తరరమలయఖ చననపరగడర డ
ఇసటట ననస:131-3-1158
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:131-3-1160
వయససస:55
లస: పప

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1167
వయససస:29
లస: ససస స
8943 SAA0377069
పపరర: అనల కలమమర� చలలవరదద�

93-38/645

భరస : కకసడయఖ చననరగడడర
ఇసటట ననస:131-3-1158
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1160
వయససస:45
లస: ససస స
8940 SAA0095448
పపరర: లకడమ� చలవరదద�

8935 SAA1066109
పపరర: కకటమమ చననరగడర డ

93-38/672

తసడడ:డ నసకరరజ� �
ఇసటట ననస:131-3-1175
వయససస:29
లస: పప
93-38/674

8963 AP151030435363
పపరర: శసకర అరరగగల�

93-38/675

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1177
వయససస:29
లస: పప
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8964 SAA0949166
పపరర: శకనవరస రరవప అరరగరల

93-38/676

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అరరగరల
ఇసటట ననస:131-3-1177
వయససస:45
లస: పప
8967 AP151030441380
పపరర: సరమమమ జఖస చలలవరదద�

93-38/679

8968 AP151030435345
పపరర: యఙఙ నణరరయణ చలలవరదద�

93-38/682

8971 SAA0434043
పపరర: శకనవరసరరవప చలవరదద

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప అచచనణల
ఇసటట ననస:131-3-1184
వయససస:24
లస: ససస స

8974 AP151030441683
పపరర: నణగగశశరమమ అచఛనణల�

తసడడ:డ రసగయఖ అచచనణల
ఇసటట ననస:131-3-1184
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప వపలర
ఇసటట ననస:131-3-1185
వయససస:41
లస: ససస స
8982 SAA0850298
పపరర: అనసశర వపలర

93-38/692

93-38/695

భరస : సతశ కలరకలల
ఇసటట ననస:131-3-1191
వయససస:32
లస: ససస స

8983 AP151030441607
పపరర: ససబబబయమమ ఉలర �

8986 SAA0386276
పపరర: నణగవరరబన పస రరమళళ

93-38/698

8989 SAA0095877
పపరర: కకటమమమ� అచచనణలమ�

93-38/689

8992 AP151030441685
పపరర: బబజకలమమరర కకరరకలల�
భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1191
వయససస:48
లస: ససస స

8972 SAA0383596
పపరర: ససబబబయమమ చలవరదద�

93-38/684

8975 SAA0678888
పపరర: అచచనణల తరరపత రరవప

93-38/687

8978 SAA1291277
పపరర: హహహమవత ఉలర

93-31/839

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:131-3-1185
వయససస:19
లస: ససస స
93-38/691

8981 SAA1256569
పపరర: మననహర ఉలర

93-30/857

తసడడ:డ కకటటశశరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:131-3-1186
వయససస:33
లస: పప
93-38/693

8984 LFX1563394
పపరర: రమమష� ఉలర �

93-38/694

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:131-3-1186
వయససస:24
లస: పప
93-38/696

8987 AP151030441166
పపరర: సరమమమ జఖస పస రరమళళ�

93-38/697

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1187
వయససస:29
లస: ససస స
93-38/699

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1190
వయససస:54
లస: ససస స
93-32/673

93-38/681

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1184
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవనణగరరజ
ఇసటట ననస:131-3-1187
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:131-3-1187
వయససస:29
లస: పప
8991 SAA1268408
పపరర: ససధఖరరణణ కలరకలల

93-38/686

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1186
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1186
వయససస:24
లస: పప
8988 LFX1566645
పపరర: శవనణగరరజ� పస రరమళర�

8980 AP151030435381
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉలర �

8969 AP151030441262
పపరర: రరణణ చలలవరదద�

భరస : వషష
ర �
ఇసటట ననస:131-3-1183
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1185
వయససస:24
లస: పప

భరస : మననహర వపలర
ఇసటట ననస:131-3-1186
వయససస:29
లస: ససస స
8985 AP151030435383
పపరర: కకటటశశరరరవప ఉలర �

93-38/683

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1184
వయససస:24
లస: పప
93-38/690

93-38/678

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1182
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1184
వయససస:24
లస: ససస స

93-38/688 8977 AP151030435382
8976 SAA0804535
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప అచచనణల
పపరర: రసగయఖ అచచనణల�

8979 SAA1066042
పపరర: నణగ లకడమ వపలర

93-38/680

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1182
వయససస:38
లస: పప
93-38/685

8966 AP151030441408
పపరర: కకటటశశరమమ చలవరదద

భరస : యజరనణరరయణ
ఇసటట ననస:131-3-1180
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1180
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1182
వయససస:26
లస: ససస స
8973 SAA0804568
పపరర: శవ పరరశత అచనల

93-38/677

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:131-3-1178
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1180
వయససస:82
లస: ససస స
8970 AP151030441481
పపరర: సరవతడ చలలవరదద�

8965 SAA0804196
పపరర: ససజజత అరరగగల

8990 SAA0805848
పపరర: శకకరసత అచనల

93-38/700

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1190
వయససస:25
లస: పప
93-38/702

93-38/703
8993 SAA0948796
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప కకరరకలల

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:131-3-1191
వయససస:28
లస: పప
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8994 SAA0294074
పపరర: సతష బబబబ� కకరరకలల

93-38/704

93-38/705 8996 SAA0383836
8995 SAA0294108
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకరరకలల
పపరర: లకమణశక� అపసపశశటట �

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప� కకరరకలల
ఇసటట ననస:131-3-1191
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకరరకలల
ఇసటట ననస:131-3-1191
వయససస:58
లస: పప

8997 AP151030441612
పపరర: ససబబబలల అపసపశశటట �

8998 AP151030435440
పపరర: ససబబబరరవప అపసపశశటట �

93-38/707

భరస : పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1192
వయససస:28
లస: ససస స
9000 SAA0294116
పపరర: శకనవరసరరవప� అబబబ�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1194
వయససస:28
లస: పప
9003 SAA0641217
పపరర: నణగ రరజ అబబబ

93-38/713

93-38/716

93-38/719

93-38/722

93-38/725

భరస : గబరవయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1203
వయససస:75
లస: ససస స

9007 SAA0948390
పపరర: నవన అబబబ

9010 AP151030441539
పపరర: మసగమమ ఉలర �

9013 SAA0678771
పపరర: ఉలర శవ లకడమ నణరరయణ

9016 SAA0805871
పపరర: ససబబమమ కకరగ

93-38/728

9019 SAA0949570
పపరర: పస ల రరజ కకరపరటట

93-38/717

9022 LFX2396182
పపరర: ససభబషసణణ� కకరరకలలమ�
భరస : శవశసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:131-3-1204
వయససస:25
లస: ససస స

93-38/712

9005 AP151030435443
పపరర: వనసకటటశశరరర అబబబ

93-38/715

9008 SAA0294439
పపరర: నరగసదడ� అబమబ�

93-38/718

తసడడ:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1196
వయససస:30
లస: పప
93-38/720

9011 AP151030441585
పపరర: వనసకటరమణ ఉలర �

93-38/721

భరస : గబరనణదస�
ఇసటట ననస:131-3-1199
వయససస:26
లస: ససస స
93-38/723

9014 AP151030435453
పపరర: గబరరనణధస ఉలర �

93-38/724

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1199
వయససస:26
లస: పప
93-38/726

9017 SAA0805897
పపరర: రసగ సరయ ససబబబరరవప కకరగ

93-38/727

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-3-1200
వయససస:28
లస: పప
93-38/729

తసడడ:డ ససరరఖ నణరరయణ కకరపరటట
ఇసటట ననస:131-3-1201
వయససస:41
లస: పప
93-38/731

9002 AP151030441540
పపరర: ససతణ అబబబ�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-3-1195
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-3-1200
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పస లరరజ
ఇసటట ననస:131-3-1201
వయససస:36
లస: ససస స
9021 LFX1565373
పపరర: ససబబబలల కలటబల

93-38/714

తసడడ:డ గబరరనణధస
ఇసటట ననస:131-3-1199
వయససస:29
లస: పప

భరస : రసగ సరయ
ఇసటట ననస:131-3-1200
వయససస:28
లస: ససస స
9018 SAA0805913
పపరర: మసగ కకరపరటట

9004 SAA0294124
పపరర: శకనవరస రరవప అబబబ

93-38/709

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1195
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1198
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరనదస�
ఇసటట ననస:131-3-1199
వయససస:29
లస: పప
9015 SAA0805889
పపరర: శరకవరణణ కకరగ

93-38/711

తసడడ:డ తరరపతయఖ అబబబ
ఇసటట ననస:131-3-1196
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1196
వయససస:33
లస: పప
9012 SAA0294447
పపరర: శవ రరమకకషర� ఉలర �

9001 AP151030435444
పపరర: ససబబబరరవప అబబబ�

8999 SAA0383844
పపరర: వనసకరయమమ అబబబ�
భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1194
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అబబబ
ఇసటట ననస:131-3-1195
వయససస:36
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:131-3-1196
వయససస:47
లస: ససస స
9009 SAA0294132
పపరర: నణగరరరనన� అబబబ�

93-38/708

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1194
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-3-1195
వయససస:31
లస: పప
9006 AP151030441586
పపరర: వజయ అబబబ�

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1192
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1192
వయససస:28
లస: పప
93-38/710

93-38/706

9020 LFX2396166
పపరర: కళళఖణణ కలటబల

93-38/730

భరస : శకనస తణటబలకల
ఇసటట ననస:131-3-1203
వయససస:36
లస: ససస స
93-38/732

9023 LFX2396174
పపరర: శకలకడమ� కకరరకలలమ�

93-38/733

భరస : కకకకలరరవప� �
ఇసటట ననస:131-3-1204
వయససస:25
లస: ససస స
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9024 SAA0383901
పపరర: ససతణమమలకడ కకరరకలల�

93-38/734

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1204
వయససస:25
లస: ససస స
9027 SAA0294165
పపరర: శవలసగరరరవప కలరకరల

93-38/737

93-38/740

93-38/743

93-38/746

93-38/749

93-31/747

93-38/752

తసడడ:డ లకడమనణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-3-1210
వయససస:41
లస: పప

9037 LFX1565852
పపరర: నణగమలలర శశరరరవప� శశషస�

9040 LFX2396141
పపరర: సరలమమ� అడపరల�

9043 AP151030426302
పపరర: పపణఖవత కలమఖణణ�

9046 AP151030435462
పపరర: పసదససబబబరరవప శశషస�

93-38/754

9049 AP151030441438
పపరర: కకటటశశరమమ అరరగగల�

93-38/747

9052 AP151030435472
పపరర: లకడమనణరరయణ అరరగగల�
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1210
వయససస:62
లస: పప

9032 AP151030441692
పపరర: సతఖవత మమకల�

93-38/742

9035 SAA0927030
పపరర: లమవణఖ శశషస

93-38/745

9038 LFX1565548
పపరర: నణగరరజ� శశషస�

93-38/748

తసడడ:డ చన ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:131-3-1206
వయససస:38
లస: పప
93-38/750

9041 SAA0294082
పపరర: నణగయఖ� అడపరల�

93-38/751

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1207
వయససస:28
లస: పప
93-31/748

9044 AP151030423699
పపరర: రమమష దణసరర�

93-31/749

తసడడ:డ ససనదయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1208
వయససస:52
లస: పప
93-38/753

9047 SAA1437318
పపరర: లకడమ పసడయ కకలగరన

93-38/1225

భరస : కకరణ కలమమర కకలగరన
ఇసటట ననస:131-3-1209
వయససస:41
లస: ససస స
93-38/755

భరస : లకడమనణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-3-1210
వయససస:57
లస: ససస స
93-38/757

93-38/739

భరస : నణగరరజ శశషస
ఇసటట ననస:131-3-1206
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1208
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1210
వయససస:35
లస: ససస స
9051 AP151030435471
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అరరగగల�

93-38/744

భరస : పపరర చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1208
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పసదససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1208
వయససస:57
లస: ససస స
9048 SAA0383992
పపరర: నణగలకడమ� అరరగగల�

9034 SAA0294173
పపరర: ఆసజననయబలల మమకల�

9029 AP151030435459
పపరర: కకటయఖ కకరరకలల�

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-3-1205
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నణగయఖ� �
ఇసటట ననస:131-3-1207
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:131-3-1208
వయససస:42
లస: ససస స
9045 SAA0383943
పపరర: పపననమమ శశషస�

93-38/741

తసడడ:డ చన ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:131-3-1206
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1206
వయససస:57
లస: పప
9042 AP151030426454
పపరర: జయలకడమ దణసరర�

9031 SAA0383935
పపరర: అరరణ� మమకల�

93-38/736

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1204
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1205
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1206
వయససస:33
లస: పప
9039 SAA0377457
పపరర: చనససబబబరరవప శశషస�

93-38/738

తసడడ:డ ఆసజననయలల�
ఇసటట ననస:131-3-1205
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1205
వయససస:25
లస: ససస స
9036 SAA0377481
పపరర: నణగ గణణశ బబబబ� శశషస�

9028 SAA0294157
పపరర: కకకకలరరవప కకరరకలల�

9026 SAA0949208
పపరర: తడనణధ కకరరకలల

తసడడ:డ కకటయఖ కకరరకలల
ఇసటట ననస:131-3-1204
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1204
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1204
వయససస:25
లస: పప
9033 SAA0383919
పపరర: సరవతడ మమకల�

93-38/735

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1204
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-3-1204
వయససస:39
లస: పప
9030 AP151030435457
పపరర: వనసకటటశశరరర కకరరకలల�

9025 SAA0383885
పపరర: నణగగశశరమమ కకరరకలల�

9050 SAA0569962
పపరర: నణగరరజ ఆరరగగలమ

93-38/756

తసడడ:డ లకడమనణరరయణ
ఇసటట ననస:131-3-1210
వయససస:32
లస: పప
93-38/758

9053 SAA0383976
పపరర: రజన� కమతస�

93-38/759

తసడడ:డ నణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-3-1211
వయససస:34
లస: ససస స
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93-38/760

భరస : బబజబబబబ�
ఇసటట ననస:131-3-1211
వయససస:35
లస: ససస స
9057 SAA0294181
పపరర: పదణమరరవప� పససపపలలటట�

93-38/763

93-38/764

93-38/767

93-43/299

93-43/301

93-43/304

93-43/307

తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1222
వయససస:49
లస: పప

9067 SAA1033463
పపరర: నరసససహ రరవప రగబబబ

9070 SAA0642660
పపరర: దణసరర మమణణకఖ వణణ

9073 SAA0845927
పపరర: శవరనసద కలమమర కసకకపరటట

9076 SAA0891847
పపరర: ససబబబరరవప దథననపపడడ

93-33/567

9079 SAA0986523
పపరర: శవ సరయ కలమమర చసటబటల

93-36/441

9082 SAA0379693
పపరర: రమమదచవ కరనసరర�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1222
వయససస:41
లస: ససస స

9062 SAA0383828
పపరర: అరరణ� అసబటట

93-38/766

9065 SAA0293787
పపరర: శసకరరరవప� మబతణఖల�

93-38/769

9068 SAA0814492
పపరర: హరరష మమకల

93-43/300

తసడడ:డ నణగ శశషష మమకల
ఇసటట ననస:131-4-138
వయససస:33
లస: పప
93-43/302

9071 SAA0641340
పపరర: దణసరర సరఈ పడవణ

93-43/303

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప దణసరర
ఇసటట ననస:131-4-141
వయససస:25
లస: పప
93-43/305

9074 SAA0959553
పపరర: వనసకట బబలమజ పడసరద కకసడణ

93-43/306

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకసడణ
ఇసటట ననస:131-4-162
వయససస:47
లస: పప
93-43/308

9077 SAA0805160
పపరర: మసరసన బ షపక

93-38/770

భరస : మహబమబ జజన
ఇసటట ననస:131-4-1008
వయససస:61
లస: ససస స
93-33/568

తసడడ:డ పపల ఆసజననయబలల చసటబటల
ఇసటట ననస:131-4-1222
వయససస:25
లస: పప
93-33/570

93-40/922

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1226
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస దథననపపడడ
ఇసటట ననస:131-4-164
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:131-4-1221
వయససస:33
లస: ససస స
9081 AP151030423063
పపరర: పపల ఆసజననయబలల చటట స�

93-38/768

తసడడ:డ రరమమహనరరవ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:131-4-161
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప దథననపపడడ
ఇసటట ననస:131-4-163
వయససస:64
లస: ససస స
9078 SAA0779936
పపరర: సరమమమ జఖస కనకస

9064 SAA0383489
పపరర: శవమమ� మబతణఖల�

9059 SAA1315860
పపరర: పవన కలమమర అరరగగల

తసడడ:డ శశషష బబబబ
ఇసటట ననస:131-3-1218
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప దణసరర
ఇసటట ననస:131-4-140
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరనసద కలమమర కసకకపరటట
ఇసటట ననస:131-4-161
వయససస:25
లస: పప
9075 SAA0891854
పపరర: పరప దథననపపడడ

93-38/765

తసడడ:డ వనసకటటశ రగబబబ
ఇసటట ననస:131-4-132
వయససస:60
లస: పప

భరస : హరరష మమకల
ఇసటట ననస:131-4-139
వయససస:28
లస: ససస స
9072 SAA0845869
పపరర: అవనణశ కసకకపరటట

9061 SAA0393900
పపరర: శకనవరసరరవప� మబతణఖల�

93-38/762

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:131-3-1215
వయససస:18
లస: పప

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1226
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరజగశశర రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:131-4-122
వయససస:41
లస: ససస స
9069 SAA0814500
పపరర: వనసకట రమణ మమకల

93-38/1226

తసడడ:డ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1217
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ తణతయఖ�
ఇసటట ననస:131-3-1218
వయససస:64
లస: పప
9066 SAA1034289
పపరర: రరజకలమమరర ఇసటటరర

9058 SAA1342153
పపరర: సడవసత అరరగగల

9056 SAA0386870
పపరర: శశశలజ� పససపపలలటట�

భరస : పదణమరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1212
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అరరగగల
ఇసటట ననస:131-3-1215
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-3-1217
వయససస:24
లస: ససస స
9063 AP151030435335
పపరర: బడమరగశశరరరవప గరజల�

93-38/761

తసడడ:డ నణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-3-1211
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-3-1212
వయససస:35
లస: పప
9060 SAA0383281
పపరర: నసదదన� మబతణఖల�

9055 AP151030435468
పపరర: బబజబబబబ కమతస�

9080 SAA0986671
పపరర: వనసకట నరగశ బబబబ చతణసల

93-33/569

తసడడ:డ పపల ఆసజననయబలల చతణసల
ఇసటట ననస:131-4-1222
వయససస:27
లస: పప
93-38/771

9083 AP151030435323
పపరర: శకనవరసరరవప కరనసరర�

93-38/772

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-4-1222
వయససస:52
లస: పప
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9084 AP151030429675
పపరర: అననపపరర చటబటల�

93-33/571

భరస : అవఅసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-4-1223
వయససస:43
లస: ససస స
9087 SAA1061142
పపరర: సతఖ వత పససపపలలటట

93-38/774

93-36/443

93-38/779

93-36/444

93-30/858

93-32/674

93-38/785

తసడడ:డ చనతరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1237
వయససస:33
లస: పప

9097 SAA0095075
పపరర: శవకలమమరర� తషమమమరర�

9100 SAA0551671
పపరర: శవపరరశత
దచరసగబల

9103 LFX2389161
పపరర: మమధవ రరవప కరనసరర

9106 SAA0716084
పపరర: కరనసరర వషష
ర వరరన

93-38/788

9109 SAA0375204
పపరర: వనసకయఖ కరనసరర�

9112 SAA0386193
పపరర: పదణమవత� కకట�
భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1238
వయససస:61
లస: ససస స

9092 AP151030441525
పపరర: చదననమమ పపలపరరస�

93-38/778

9095 SAA0532168
పపరర: శకనవరసరరవప మమగబలకరర

93-38/781

93-36/445

9098 SAA0294298
పపరర: లకడమ నణరరయణ రగడర డ�
తషమమమరర�
తసడడ:డ శవ కలమమరర�
ఇసటట ననస:131-4-1227
వయససస:37
లస: పప

93-36/446

93-38/782

9101 SAA0379859
పపరర: ఆదదమమ కరనసరర�

93-38/783

భరస : పసదతరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1233
వయససస:33
లస: ససస స
93-36/448

9104 SAA0551275
పపరర: పదణమ కరనసరర

93-38/784

భరస : మమధవరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1234
వయససస:33
లస: ససస స
93-38/786

9107 SAA0927501
పపరర: వనసకరయమమ కరనసరర

93-38/787

భరస : వనసకయఖ కరనసరర
ఇసటట ననస:131-4-1236
వయససస:33
లస: ససస స
93-38/789

తసడడ:డ చనతరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1236
వయససస:33
లస: పప
93-38/791

93-38/776

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1225
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప
ఇసటట ననస:131-4-1236
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:131-4-1236
వయససస:33
లస: పప
9111 SAA0293753
పపరర: సరసబశవరరవప కరనసరర�

93-38/780

తసడడ:డ పసదబ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1234
వయససస:57
లస: పప

భరస : అలమరవపదదబన షపక
ఇసటట ననస:131-4-1235
వయససస:34
లస: ససస స
9108 SAA0557959
పపరర: తరరపత రరవప కరనసరర

9094 SAA0516609
పపరర: గగవరరబన మమగబలకరర

9089 SAA0948655
పపరర: అనల పససపపలలటట

భరస : రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1224
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:131-4-1228
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమధవరరవప కరనసరర
ఇసటట ననస:131-4-1234
వయససస:58
లస: ససస స
9105 SAA1033844
పపరర: ఖగఖరరననసర బ షపక

93-38/777

భరస : రరమకకషరరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-4-1227
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నకక రరమబలల
ఇసటట ననస:131-4-1228
వయససస:48
లస: పప
9102 SAA1291475
పపరర: లకడమ కరనసరర

9091 SAA0571646
పపరర: లకడమ పపలమదదబ

93-38/773

తసడడ:డ వనసకయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:131-4-1223
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1225
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకడమనణరరయణ రగడర డ�
ఇసటట ననస:131-4-1227
వయససస:34
లస: ససస స
9099 SAA1291160
పపరర: నకక శకనవరస రరవప

93-38/775

భరస : రరమ కకషర
ఇసటట ననస:131-4-1224
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1224
వయససస:34
లస: పప
9096 SAA0385880
పపరర: మమధవ� తషమమమరర�

9088 SAA0949737
పపరర: కలమమరర పససపపలలటట

9086 SAA1024058
పపరర: ససత పససపపలలటట

భరస : అనల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:131-4-1223
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:131-4-1223
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1224
వయససస:34
లస: పప
9093 SAA0293712
పపరర: రరమకకటయఖ పపలపరరస�

93-36/442

తసడడ:డ కలమమరర�
ఇసటట ననస:131-4-1223
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:131-4-1223
వయససస:32
లస: ససస స
9090 SAA0293894
పపరర: రరమకకషర� పపలమదదబ�

9085 SAA0377010
పపరర: కకషర� పససపపలలటట�

9110 SAA0379776
పపరర: వరమమ కరనసరర�

93-38/790

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1237
వయససస:33
లస: ససస స
93-38/792

9113 AP151030441755
పపరర: రరఘవమమ శనగవరపప

93-38/793

భరస : నణరరయణ శనగవరపప
ఇసటట ననస:131-4-1240
వయససస:63
లస: ససస స
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9114 SAA0375287
పపరర: ఫణణ భమషణ శనగవరపప

93-38/794

తసడడ:డ నణరరయణ శనగవరపప
ఇసటట ననస:131-4-1240
వయససస:34
లస: పప
9117 SAA0803677
పపరర: దదసడపరటట లకడమ తరరపటమమ

93-38/797

93-38/800

93-38/803

93-38/806

93-38/807

93-38/810

93-38/813

భరస : నసదణ కకశశర చలర ర
ఇసటట ననస:131-4-1253
వయససస:32
లస: ససస స

9127 SAA0095109
పపరర: శక పదణమవత తషమమమరర

9130 AP151030441006
పపరర: శరరద శనగవరపప�

9133 AP151030435286
పపరర: శకనవరసరరవప శనగవరపప�

9136 SAA0551242
పపరర: అనసరరధ పసదబ దశశటట

93-38/816

9139 SAA0375022
పపరర: సరసబయఖ� పసదదబశశటట �

93-36/449

9142 SAA0379503
పపరర: వనసకటలకడమపసడయ� చలర ర�
భరస : భవనకకషస ర�
ఇసటట ననస:131-4-1253
వయససస:32
లస: ససస స

9122 SAA0803644
పపరర: దదసడ పరటట వనసకటబకరశ రగడర డ

93-38/802

9125 SAA0617662
పపరర: మబరళ సజజన

93-38/805

9128 SAA0294306
పపరర: శకకరసత రగడడర తషమమమరర

93-36/450

తసడడ:డ రరమకకషర రగడడర తషమమమరర
ఇసటట ననస:131-4-1245
వయససస:38
లస: పప
93-38/808

9131 SAA0379453
పపరర: ధనలకడమ శనగవరపప�

93-38/809

భరస : నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1248
వయససస:32
లస: ససస స
93-38/811

9134 LFX2389294
పపరర: నణగగశశరరరవప శనగవరపప� �

93-38/812

తసడడ:డ అసజయఖ� �
ఇసటట ననస:131-4-1248
వయససస:32
లస: పప
93-38/814

9137 SAA0375048
పపరర: రరజశశఖర� పసదదబశశటట �

93-38/815

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1252
వయససస:31
లస: పప
93-38/817

తసడడ:డ షరరబసదద�
ఇసటట ననస:131-4-1252
వయససస:31
లస: పప
93-38/819

93-38/799

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:131-4-1241
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:131-4-1252
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:131-4-1252
వయససస:31
లస: పప
9141 SAA1013200
పపరర: ససభబషసణణ చలర ర

93-38/804

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1248
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవ కలమమర పసదబ దశశటట
ఇసటట ననస:131-4-1252
వయససస:31
లస: ససస స
9138 LFX1564947
పపరర: రవకలమమర� పసదదబశశటట �

9124 SAA0393884
పపరర: శకనవరసరగడడర � పసటట ట�

9119 SAA0803578
పపరర: సరనకకమబమ వనసకతదసశరమమ

తసడడ:డ తరరపత రగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1241
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1248
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1248
వయససస:32
లస: పప
9135 SAA0948770
పపరర: రమమదచవ పసదబ దశశటట

93-38/801

భరస : శకకరసత రగడర డ తషమమమరర
ఇసటట ననస:131-4-1245
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ కకషర
ఇసటట ననస:131-4-1248
వయససస:31
లస: ససస స
9132 SAA0557983
పపరర: శవకకషర శనగవరపప

9121 SAA0386821
పపరర: రరఘవమమ� పసటట ట�

93-38/796

భరస : వనసకట రరమ రగడర డ
ఇసటట ననస:131-4-1241
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరగడడర �
ఇసటట ననస:131-4-1241
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అమమయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1244
వయససస:31
లస: పప
9129 SAA0617696
పపరర: శరరష శనగవరపప

93-38/798

భరస : శకనవరస రగడడర�
ఇసటట ననస:131-4-1241
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1241
వయససస:61
లస: పప
9126 AP151030435285
పపరర: తరరపతయఖ కరనసరర�

9118 SAA0617670
పపరర: గసగర భవరన సజజన

9116 SAA0803693
పపరర: పసటట ట పసడయమసక

తసడడ:డ శకనవరస రగడర డ
ఇసటట ననస:131-4-1241
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మబరళ
ఇసటట ననస:131-4-1241
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యమనణదద రగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1241
వయససస:47
లస: ససస స
9123 SAA0803560
పపరర: సరనకకమబమ వనసకట రరమరగడర డ

93-38/795

తసడడ:డ నణగభమషణస శనగవరపప
ఇసటట ననస:131-4-1240
వయససస:66
లస: పప

భరస : కరశ రగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1241
వయససస:24
లస: ససస స
9120 SAA0617688
పపరర: రరమబలమమ బబల

9115 AP151030435326
పపరర: నణరరయణ శనగవరపప

9140 SAA1013218
పపరర: వనత జజఖత చలర ర

93-38/818

భరస : వజయ కకషస ర చలర ర
ఇసటట ననస:131-4-1253
వయససస:32
లస: ససస స
93-38/820

9143 AP151030441005
పపరర: ససతణరరవమమ చలర ర�

93-38/821

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1253
వయససస:32
లస: ససస స
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9144 AP151030435295
పపరర: వజయ కకషస ర చలర ర�

93-38/822

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1253
వయససస:32
లస: పప
9147 SAA0394312
పపరర: దసరరర పడసరద� బబలరసకకసడ�

93-36/451

93-38/826

93-38/829

93-38/832

9154 AP151030441667
పపరర: సరమమమ జఖస కరనసరర�

9157 AP151030435722
పపరర: ససబబబరరవప కరనసరర�

93-38/835

9160 SAA0805020
పపరర: రరమ లకడమ పగడణల

93-38/838

9163 SAA0803628
పపరర: బబ మమ రగడర డ హరరక
భరస : వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1263
వయససస:48
లస: ససస స

93-38/841
9165 SAA0678664
పపరర: పపనణఖల లలక నణగ వనణబ గగపరల
రగడడర
తసడడ:డ సరసబరగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1263
వయససస:48
లస: పప

9166 LFX2389369
పపరర: సరసబరగడడర పపణణఖల
తసడడ:డ బడహమరగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1263
వయససస:28
లస: పప

9168 SAA0383430
పపరర: శశషరరతనమ ఆరరక�

9169 SAA1033836
పపరర: ససశల కకలర

93-38/844

భరస : వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-4-1265
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ�
ఇసటట ననస:131-4-1266
వయససస:35
లస: పప

93-38/830

9172 SAA0394999
పపరర: ససబబబరరవప� కకతణ�
తసడడ:డ నణగయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1266
వయససస:48
లస: పప

93-38/825

9152 AP151030435322
పపరర: రరఘవరరవప కరనసరర�

93-38/828

9155 SAA0557942
పపరర: రవకలమమర కరనసరర

93-38/831

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1258
వయససస:36
లస: పప
93-38/833

9158 SAA0948739
పపరర: వనసకట రమణ పసలరరరశశటట

93-38/834

భరస : శకనవరస రరవప పసలరరరశశటట
ఇసటట ననస:131-4-1260
వయససస:48
లస: ససస స
93-38/836

9161 SAA0805046
పపరర: అషస క కలమమర పగడణల

93-38/837

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1262
వయససస:24
లస: పప
93-38/839

9164 LFX2396638
పపరర: వజయకలమమరర� పపణణఖల�

93-38/840

భరస : శవశసకరరగడ�డర �
ఇసటట ననస:131-4-1263
వయససస:28
లస: ససస స
93-38/842

9167 SAA0927477
పపరర: జజఖత పసడయమసక ఆరరక

93-38/843

భరస : శకనవరసరగడడర ఆరరక
ఇసటట ననస:131-4-1265
వయససస:28
లస: ససస స
93-38/845

భరస : మమధవ రగడర డ కకలర
ఇసటట ననస:131-4-1265
వయససస:61
లస: ససస స
93-36/453

9149 SAA0716076
పపరర: కరనసరర గరతమ వణ

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1257
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1262
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనణనరరయణ
ఇసటట ననస:131-4-1262
వయససస:24
లస: పప

9171 SAA0394601
పపరర: ఈసశర� యమరకససపటట �

93-38/827

తసడడ:డ సవరయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1258
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ నణయబడడ రరజ పసలరరరశశటట
ఇసటట ననస:131-4-1260
వయససస:54
లస: పప
9162 SAA0804998
పపరర: పగడణల ససబబబరరవప

9151 SAA0386607
పపరర: సరమమమ జఖస� చణతరరససపలర �

93-38/824

తసడడ:డ నణగరరజ
ఇసటట ననస:131-4-1257
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1258
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1258
వయససస:41
లస: పప
9159 SAA0948754
పపరర: శకనవరస రరవప పసలరరరశశటట

93-36/452

భరస : నణగభమషణస�
ఇసటట ననస:131-4-1257
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1258
వయససస:37
లస: ససస స
9156 AP151030435321
పపరర: ఆనసదరరవప కరనసరర�

9148 SAA0393702
పపరర: నణగరరజ� కరనసరర�

9146 AP151030435292
పపరర: భవనకకషస ర చలర ర�

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1253
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1257
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1257
వయససస:54
లస: ససస స
9153 SAA0383455
పపరర: నణగలకడమ� కరనసరర�

93-38/823

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1253
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-4-1257
వయససస:30
లస: పప
9150 SAA0379669
పపరర: నణగగశశరమమ కరనసరర�

9145 AP151030435294
పపరర: నసదకకషస ర చలర ర�

9170 LFX1563485
పపరర: శకనవరసరగడడర� ఆరరక�

93-38/846

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర �
ఇసటట ననస:131-4-1265
వయససస:61
లస: పప
93-36/454

9173 SAA0570135
పపరర: రతనకలమమరర అరరక

93-38/847

భరస : కకకషర రరగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1266
వయససస:61
లస: ససస స
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9174 AP151030441014
పపరర: మసగమమ ఆరరక

93-38/848

భరస : కకటటరగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1266
వయససస:61
లస: ససస స

9175 AP151030435314
పపరర: కకషరరరగడడర ఆరరక�

93-38/849

తసడడ:డ కకటటరగడడబ�
ఇసటట ననస:131-4-1266
వయససస:61
లస: పప

9177 SAA1402114
పపరర: శశషమమ ఏపపపనణగసడణర

93-33/925

భరస : బల గబరవయఖ ఏపపపనణగసడణర
ఇసటట ననస:131-4-1268
వయససస:44
లస: ససస స
9180 LFX2389443
పపరర: హనమరగడడర తయఖమగమర� �

9178 LFX2396695
పపరర: కకకషరవనణ�ణ తయఖగమర�

తసడడ:డ వనసకటపరపరగడడర� �
ఇసటట ననస:131-4-1268
వయససస:61
లస: పప

9181 SAA0927634
పపరర: బబల గబరవయఖ ఈపసనగలలర

93-38/851

93-38/1227

తసడడ:డ రసగ రరవప ససబబ శశటట
ఇసటట ననస:131-4-1268
వయససస:50
లస: పప
9186 SAA0394189
పపరర: పపరర చసదడరరవప� మబవశ�

9184 SAA1340033
పపరర: మలలశశరర ససబబ శశటట

93-38/854

తసడడ:డ శకరరమచసదడమమరరస�
ఇసటట ననస:131-4-1270
వయససస:41
లస: పప

9187 SAA0393678
పపరర: శవ నణగరరగడడర � కకటబర�

93-38/1228

93-36/456

తసడడ:డ నరరసరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-4-1270
వయససస:60
లస: పప

9189 SAA0385773
పపరర: ససతణరరవమమ� కకటర �

93-38/859

భరస : శవ నణగరరగడడర�
ఇసటట ననస:131-4-1270
వయససస:61
లస: ససస స

9190 SAA0516567
పపరర: ససనత అలర డడ

93-38/862

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1271
వయససస:61
లస: ససస స

9193 AP151030435307
పపరర: సరసబశవరరవప అలర డడ�

93-38/860

93-38/855

93-38/1229
9185 SAA1341221
పపరర: వనసకట సరయ తచజశశన ససబబ
శశటట
తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ససబబ శశటట
ఇసటట ననస:131-4-1268
వయససస:21
లస: ససస స

9188 SAA0385997
పపరర: రమణ మబవశ

93-38/858

9191 SAA0379636
పపరర: లకడమ పరరశత అలర డడ�

93-38/861

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1271
వయససస:61
లస: ససస స
93-38/863

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1271
వయససస:61
లస: పప

9195 AP151030435305
పపరర: కకటటశశరరరవప అలర డడ�

9182 AP151030435312
పపరర: వనసకటపరపరగడడర తయఖగమర�

భరస : పపరరచసదడరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1270
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1271
వయససస:61
లస: ససస స

9192 SAA0379594
పపరర: వనసకరయమమ అలర డడ�

93-38/852

తసడడ:డ సరసబరగడడర�
ఇసటట ననస:131-4-1268
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయఖ ససబబ శశటట
ఇసటట ననస:131-4-1268
వయససస:42
లస: ససస స
93-36/455

9179 AP151030441052
పపరర: సరమమమ జఖస తయఖగమర�
భరస : వనసకటపరపరగడడర�
ఇసటట ననస:131-4-1268
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ ఈపసనగలలర
ఇసటట ననస:131-4-1268
వయససస:29
లస: పప

9183 SAA1341213
పపరర: వనసకట రరమయఖ ససబబ శశటట

93-38/850

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-4-1266
వయససస:61
లస: పప

భరస : హనమరగడడర� �
ఇసటట ననస:131-4-1268
వయససస:61
లస: ససస స
93-38/853

9176 AP151030435316
పపరర: కకటటరగడబ డ ఆరరక�

9194 AP151030435304
పపరర: శకనవరసరరవప అలర డడ�

93-38/864

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1271
వయససస:61
లస: పప

93-38/865

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1271
వయససస:61
లస: పప

9196 SAA0516542
పపరర: ససజజత బసడర
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93-38/866

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:131-4-1272
వయససస:61
లస: ససస స
9199 SAA1025825
పపరర: రతన కలమమరర కకలర
భరస : శకధర రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:131-4-1273
వయససస:35
లస: ససస స

9197 SAA1034701
పపరర: గసగరధర రరవప రగడర డ

93-46/102

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల రగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1272
వయససస:34
లస: పప
93-38/867

9200 AP151030441019
పపరర: రమమదచవ కకలర �
భరస : కగశవరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-4-1273
వయససస:61
లస: ససస స

9198 SAA1229947
పపరర: మమధవ రగడడర కకలర

93-30/859

తసడడ:డ నరరస రగడడర కకలర
ఇసటట ననస:131-4-1273
వయససస:64
లస: పప
93-38/868

9201 SAA1489699
పపరర: హనమరగడడర కకలర �

93-38/869

తసడడ:డ కగశవరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-4-1273
వయససస:38
లస: పప
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9202 AP151030435302
పపరర: శకధర రగడడర కకలర �

93-38/870

తసడడ:డ కగశవరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-4-1273
వయససస:61
లస: పప
9205 SAA0803537
పపరర: మసగర శశటట గరయతడ

93-38/873

93-38/876

93-36/457

93-38/880

93-38/883

93-38/886

93-38/889

భరస : రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1285
వయససస:60
లస: ససస స

9215 SAA0293605
పపరర: వనసకటటశశరరర మమమదసకకరర

9218 SAA0845190
పపరర: బబజన కలమమరర

9221 AP151030435418
పపరర: బబలరసగయఖ అచచనణల�

9224 AP151030441401
పపరర: నణగమమ కకపపరపప�

93-38/892

9227 LFX2396372
పపరర: ఇసదదర� చలవరదద�

93-38/881

9230 LFX2389112
పపరర: నణగగశశరరరవప� చలవరదద�
తసడడ:డ రరమకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:131-4-1285
వయససస:60
లస: పప

9210 SAA1295807
పపరర: వర వనసకట లకడమ మసగరసపత

93-38/1120

9213 AP151030441289
పపరర: ససబబబయమమ మమమదసకకరర

93-38/879

9216 SAA0385682
పపరర: కకటటశశరమ అమర�

93-38/882

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1277
వయససస:30
లస: ససస స
93-38/884

9219 SAA0805145
పపరర: దసరర రగడడర కలమమరర

93-38/885

తసడడ:డ కకసడణ రగడర డ
ఇసటట ననస:131-4-1281
వయససస:24
లస: పప
93-38/887

9222 SAA0805061
పపరర: కకపపరపప వనజ

93-38/888

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:131-4-1283
వయససస:60
లస: ససస స
93-38/890

9225 SAA0805111
పపరర: నణగరరజ కకపపరపప

93-38/891

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:131-4-1283
వయససస:25
లస: పప
93-38/893

భరస : నణగగశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:131-4-1285
వయససస:60
లస: ససస స
93-38/895

93-38/875

భరస : వనసకటటశశరరర మమమదసకకరర
ఇసటట ననస:131-4-1275
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-4-1283
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-4-1283
వయససస:60
లస: పప
9229 AP151030441756
పపరర: నణగగసదడస చలలవరదద�

93-38/878

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1282
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1283
వయససస:60
లస: ససస స
9226 AP151030435416
పపరర: ససబబబరరవప కకపపరపప�

9212 SAA1013317
పపరర: వనసకరటడమణ మమమటటకకరర

9207 AP151030435290
పపరర: జజల బబబబ మసగరశశటట

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప మసగరసపత
ఇసటట ననస:131-4-1274
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : దసరర రగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1281
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబలరసగయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1282
వయససస:24
లస: ససస స
9223 AP151030441675
పపరర: ససబబబయమమ కకపపరపప�

93-38/877

తసడడ:డ దనకకసడయఖ మమమదసకకరర
ఇసటట ననస:131-4-1275
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-4-1277
వయససస:66
లస: పప
9220 AP151030441403
పపరర: కకటటశశరర అచణఛనణల�

9209 AP151030435288
పపరర: పపరరచసదడరరవప మసగరశశటట

93-38/872

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1274
వయససస:41
లస: పప

భరస : సస మశశఖర మమమటటకకరర
ఇసటట ననస:131-4-1275
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దనకకసడయఖ మమమదసకకరర
ఇసటట ననస:131-4-1275
వయససస:56
లస: పప
9217 SAA0803321
పపరర: అమర అపరపరరవప

93-38/874

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1274
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:131-4-1275
వయససస:33
లస: పప
9214 AP151030435255
పపరర: నణగగశశరరరవప మమమదసకకరర

9206 SAA0379495
పపరర: అనసరరధ� మసగరశశటట �

9204 SAA0551911
పపరర: వనసకటలకడమ మసగరశశటట

భరస : ఆదదనణరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:131-4-1274
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపరర చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1274
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1274
వయససస:41
లస: పప
9211 SAA0294371
పపరర: ధన నణగ రరజ� మమమటటకలరర�

93-38/871

తసడడ:డ నరరసరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-4-1273
వయససస:61
లస: పప

భరస : జజల బబబబ
ఇసటట ననస:131-4-1274
వయససస:31
లస: ససస స
9208 SAA0557934
పపరర: ఆదదనణరరయణ మసగరశశటట

9203 AP151030435299
పపరర: కగశవరగడడర కకలర �

9228 LFX2396364
పపరర: వనసకట రమణ� నసదదగస�

93-38/894

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:131-4-1285
వయససస:60
లస: ససస స
93-38/896

9231 AP151030435417
పపరర: రరమకకటయఖ చలలవరదద�

93-38/897

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1285
వయససస:60
లస: పప
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93-38/898

భరస : నరసససహ రరవప వనయళరరశశటట
ఇసటట ననస:131-4-1286
వయససస:60
లస: ససస స
9235 LFX2389419
పపరర: నరసససహరరవప� వరశశటట �

93-38/901

93-38/904

తసడడ:డ శవనణనరరయణ�
ఇసటట ననస:131-4-1287
వయససస:50
లస: పప
9244 SAA0095893
పపరర: అరరణ� పగడణలమ�

93-38/909

93-38/1231

93-38/913

93-38/916

తసడడ:డ వనసకటయఖ� �
ఇసటట ననస:131-4-1295
వయససస:66
లస: పప

93-38/1230

9248 SAA1281526
పపరర: గగపసనణధ లకకకసపత

9251 SAA1013275
పపరర: కగశవ రగడడర బబపరతష

9254 SAA0646349
పపరర: ఆరరదసల రరజగశశరర

93-38/919

9257 SAA0434084
పపరర: వరసస ఉలర

93-38/910

9260 SAA0093427
పపరర: పపషప మగల
భరస : కకటటశశరరరవప మగల
ఇసటట ననస:131-4-1316
వయససస:35
లస: ససస స

9240 AP151030435279
పపరర: రవకలమమర పగడణల�

93-38/906

9243 SAA1079847
పపరర: నణగ జజఖత మమదణతణల

93-38/908

9246 LFX1564491
పపరర: అసకమమరరవప� పగడణల�

93-38/911

తసడడ:డ శవనణనరరయణ� �
ఇసటట ననస:131-4-1288
వయససస:38
లస: పప
93-30/860

9249 SAA1013283
పపరర: రజన కలమమరర బబపరతష

93-38/912

భరస : కగశవ రగడడర బబపరతష
ఇసటట ననస:131-4-1292
వయససస:60
లస: ససస స
93-38/914

9252 SAA0949331
పపరర: శవకలమమరర ఉలర

93-38/915

భరస : వరసస ఉలర
ఇసటట ననస:131-4-1295
వయససస:33
లస: ససస స
93-38/917

9255 SAA0647941
పపరర: సరసశత ఆరరదల

93-38/918

భరస : పస తష రరజ
ఇసటట ననస:131-4-1295
వయససస:23
లస: ససస స
93-38/920

తసడడ:డ చనన వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:131-4-1295
వయససస:50
లస: పప
93-38/922

93-38/903

భరస : శకనవరససలల మమదణతణల
ఇసటట ననస:131/4-1288
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవ
ఇసటట ననస:131-4-1295
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:131-4-1295
వయససస:23
లస: పప
9259 LFX2389542
పపరర: ఏడడకకసడలల� శశషస�

9245 SAA1079839
పపరర: శకనవరససల రగడర డ మమదణతణల

9237 SAA0444604
పపరర: పదణమవత పగడణల

తసడడ:డ శవనణనరరయణ�
ఇసటట ననస:131-4-1287
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చదనణన రగడర డ బబపరతష
ఇసటట ననస:131-4-1292
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆరరదల
ఇసటట ననస:131-4-1295
వయససస:34
లస: ససస స
9256 SAA0557892
పపరర: వసశకకషర ఆరరదల

93-38/905

తసడడ:డ శవయఖ లకకకసపత
ఇసటట ననస:131-4-1291
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకసడణ రగడడర లలట గసగర రగడర డ
ఇసటట ననస:131-4-1292
వయససస:60
లస: ససస స
9253 SAA0927196
పపరర: గకహలకడమ ఆరరదల

9239 AP151030441381
పపరర: సరమమమ జఖస పగడణల�

9242 SAA1418987
పపరర: చసదడ కళళబబయ నననణవత

93-38/900

భరస : రవకలమమర
ఇసటట ననస:131-4-1287
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగర రగడడర మమదణతణల
ఇసటట ననస:131/4-1288
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప పగడణల
ఇసటట ననస:131-4-1288
వయససస:18
లస: పప
9250 SAA1013291
పపరర: వనసకరయమమమ గసగర రగడర డ

93-38/902

భరస : అశశక కలమమర నణయక నననణవత
ఇసటట ననస:131-4-1287
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1288
వయససస:37
లస: ససస స
9247 SAA1342310
పపరర: అజయ కలమమర పగడణల

9236 AP151030435415
పపరర: వనసకటనరసయఖ వరశశటట �

భరస : శవనణనరరయణ�
ఇసటట ననస:131-4-1287
వయససస:72
లస: ససస స
93-38/907

9234 AP151030441674
పపరర: ఎలర మమ వరరశశటట �

భరస : వనసకటనరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1286
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1286
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1287
వయససస:47
లస: ససస స
9241 AP151030435281
పపరర: సరసబశవరరవప పగడణల�

93-38/899

భరస : కకటటశశర రరవప ఇనబతరన
ఇసటట ననస:131-4-1286
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ� �
ఇసటట ననస:131-4-1286
వయససస:60
లస: పప
9238 AP151030441013
పపరర: ససజజత పగడణల�

9233 SAA1024041
పపరర: కకటటశశరర ఇనబతరన

9258 SAA0927170
పపరర: సరసబశవరరవప ఆరరదల

93-38/921

తసడడ:డ పస తషరరజ ఆరరదల
ఇసటట ననస:131-4-1295
వయససస:62
లస: పప
93-38/923

9261 LFX2396117
పపరర: లకడమ కలవకకలలర

93-38/924

భరస : శకరరమబలల
ఇసటట ననస:131-4-1316
వయససస:48
లస: ససస స
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9262 SAA0094284
పపరర: వనసకటరతనస� మగల�

93-38/925

భరస : గబరరసరశమ� మగల
ఇసటట ననస:131-4-1316
వయససస:74
లస: ససస స
9265 SAA0926909
పపరర: కలమమరర మనసమబల

93-38/928

93-38/931

93-40/924

93-36/458

93-38/936

93-38/939

93-38/942

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:131-4-1326
వయససస:29
లస: ససస స

9275 SAA0394510
పపరర: మబరగన� కలరరకలలమ�

9278 SAA0386466
పపరర: నణగలకడమ కకరరకలల

9281 SAA0379396
పపరర: వరమమ పస రరమళళ

9284 AP151030435270
పపరర: కకపర రరవప నణగరశశటట

93-36/460

9287 SAA0393561
పపరర: కకటటశశరరరవప� దసలపపడడ�

93-36/459

9290 SAA0803446
పపరర: షపక హహరరననసర
భరస : మమలమల
ఇసటట ననస:131-4-1326
వయససస:45
లస: ససస స

9270 SAA1408251
పపరర: బబసగ అసబబదకర రరజ బబసగ

93-40/923

9273 AP151030435272
పపరర: లకడమ నరసససహరరవప పస రరమళ

93-38/934

9276 SAA0726507
పపరర: ఇసదదరపసడయదదదన
డ

93-38/935

తసడడ:డ నణగగసరశరరవ
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:26
లస: ససస స
93-38/937

9279 AP151030441185
పపరర: వనసకటరమణ పస రరమళళ

93-38/938

భరస : శకనవరసరరవప పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:42
లస: ససస స
93-38/940

9282 AP151030435268
పపరర: నణగరరజ పస రరమళళ

93-38/941

తసడడ:డ ససతణరరమయఖ
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:41
లస: పప
93-38/943

9285 SAA0374983
పపరర: ససతణరరమయఖ పస రరమళళ

93-38/944

తసడడ:డ నణనయఖ ఉససరరససటట
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:62
లస: పప
93-36/461

తసడడ:డ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1326
వయససస:60
లస: పప
93-38/946

93-38/930

తసడడ:డ ఎలర యఖ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1323
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ నణగరశశటట
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1326
వయససస:32
లస: పప
9289 SAA0617647
పపరర: సరసబబడజఖస కలసచణల

93-38/933

భరస : ససతణరరమయఖ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతణరరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:47
లస: పప
9286 SAA0376970
పపరర: ససధణకర� దసలర పపడడ�

9272 SAA0516518
పపరర: వనసకటలకడమ పస రమళళ

9267 SAA0926933
పపరర: హరరష మనసమబల

భసధసవప: గసగరరజ బబసగ
ఇసటట ననస:131-4-1319
వయససస:44
లస: పప

భరస : మబరరగన కకరరకలల
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకపర రరవప నణ గర సస టటట
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:50
లస: ససస స
9283 AP151030435269
పపరర: శకనవరసరరవప పస రరమళళ�

93-38/932

తసడడ:డ ఖమల�
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:35
లస: పప

భరస : నణగరరజ ఉససరరససటట
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:34
లస: ససస స
9280 AP151030441477
పపరర: సరమమమ జఖస నణగరశశటట

9269 SAA0926883
పపరర: సతఖనణరరయణ మనసమబల

93-38/927

తసడడ:డ సతఖ నణరరయణ మనసమబల
ఇసటట ననస:131-4-1319
వయససస:32
లస: పప

భరస : లకడమనరసససహరరవప పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1323
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1325
వయససస:32
లస: పప
9277 SAA0385591
పపరర: అరరణ కలమరర పస రమమళళ

93-38/929

తసడడ:డ కకసడయఖ మనసమబల
ఇసటట ననస:131-4-1319
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబసగ అసబబదకర రరజ
ఇసటట ననస:131-4-1319
వయససస:43
లస: ససస స
9274 SAA0394577
పపరర: నణగగశశరరరవప� నణగరసపటట �

9266 SAA0887622
పపరర: నణరరయణమమ యయనసమబల

9264 AP151030435334
పపరర: శకరరమబలల కలవకకలలర�

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1316
వయససస:52
లస: పప

భరస : నణరరయణ యయనసమబల
ఇసటట ననస:131-4-1319
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వనణనకకట
ఇసటట ననస:131-4-1319
వయససస:53
లస: పప
9271 SAA1408046
పపరర: బబసగ ఝనస రరణణ

93-38/926

తసడడ:డ బబల గబరరసరశమ మగల
ఇసటట ననస:131-4-1316
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతఖ నణరరయణ మనసమబల
ఇసటట ననస:131-4-1319
వయససస:31
లస: ససస స
9268 SAA0887614
పపరర: అరరనన రరవప వనణనకకట

9263 SAA0532135
పపరర: కకటటశశరరరవప మగరల

9288 SAA1148600
పపరర: మనషర కలసచణల

93-38/945

భరస : సరయ కకరణ కలసచణల
ఇసటట ననస:131-4-1326
వయససస:21
లస: ససస స
93-38/947

9291 SAA0386581
పపరర: వనసకటరమణ పడతసకకసడ

93-38/948

భరస : కకషర పడతసకకసడ
ఇసటట ననస:131-4-1326
వయససస:51
లస: ససస స
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93-38/949

భరస : పస తరగడడర కలసచణల
ఇసటట ననస:131-4-1326
వయససస:31
లస: ససస స
9295 AP151030435530
పపరర: కకషర పతస కకసడ�

93-38/952

93-36/462

93-36/463

93-38/958

93-38/961

93-38/964

93-38/1232

భరస : శకనవరసరరవప పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1339
వయససస:40
లస: ససస స

9305 SAA0803289
పపరర: పస రరమళళ అరరణణ

93-38/1121

93-38/959

9300 AP151030441506
పపరర: రరమమసజమమ కకలమ

9303 SAA0803305
పపరర: జలలర పలర నలమ దచవ

93-38/957

9306 AP151030441253
పపరర: రరమమశశరమమ పస రరమళళ

93-38/962 9309 AP151030435271
9308 SAA1013309
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప పస రరమళ
పపరర: ఎలర యఖ పస రరమళళ

9311 LFX1560911
పపరర: రమమష బబబబ పస రరమళర

9314 SAA0293639
పపరర: ససధణకర పస రరమళళ

9317 SAA0393694
పపరర: కకటటశశరరరవప� ఉససరరశశటట �

9320 SAA0379370
పపరర: అనససరఖ పస రరమళళ
భరస : కకటటశశరరరవప పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1339
వయససస:66
లస: ససస స

93-38/956

93-38/960

భరస : ఎలర యఖ� పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1335
వయససస:67
లస: ససస స
93-38/963

తసడడ:డ శరబయఖ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1335
వయససస:72
లస: పప
93-38/965

9312 AP151030435267
పపరర: సరసబయఖ పస రరమళళ

93-38/966

తసడడ:డ నణనయఖ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1336
వయససస:67
లస: పప
93-38/967

9315 AP151030435266
పపరర: నణగగశశరరరవప పస రరమళళ

93-38/968

తసడడ:డ ససబబయఖ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1338
వయససస:67
లస: పప
93-36/465

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-4-1339
వయససస:35
లస: పప
93-38/970

93-38/954

భరస : శకనస బబబబ జలలర పలర
ఇసటట ననస:131-4-1334
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1338
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససధకర పస రరమలర
ఇసటట ననస:131-4-1338
వయససస:23
లస: ససస స
9319 SAA0387308
పపరర: నణగమలలర శశరర పస రరమళళ

93-36/464

తసడడ:డ సరసబయఖ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1336
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనణరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:131-4-1337
వయససస:18
లస: పప
9316 SAA1295062
పపరర: తరరమల పస రరమలర

9302 SAA0394569
పపరర: చసదడశశఖర� బదచశటట�

9297 SAA0803495
పపరర: వనమబల కలమమరర

భరస : కకషరర కకలమ
ఇసటట ననస:131-4-1333
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలర యఖ పస రరమళ
ఇసటట ననస:131-4-1335
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమమష బబబబ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1336
వయససస:30
లస: ససస స
9313 SAA1400761
పపరర: బబలల కకలర

93-38/955

భరస : రరమకకషర పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1335
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర యఖ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1335
వయససస:44
లస: పప
9310 SAA0387258
పపరర: రమమదచవ పస రమళర

9299 SAA0387043
పపరర: రరజఖలకడమ బదచబటట

93-38/951

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-4-1327
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1334
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:131-4-1334
వయససస:44
లస: ససస స
9307 SAA0293647
పపరర: రరమకకషర పస రరమళళ

93-38/953

భరస : చసదడశశఖర బదదరటట
ఇసటట ననస:131-4-1332
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1334
వయససస:32
లస: పప
9304 SAA0379412
పపరర: ససజజత జలలర పలర

9296 SAA0803503
పపరర: షపక హహసపసన బ

9294 SAA0803479
పపరర: షపక ఖమససస షరరఫ

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:131-4-1326
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:131-4-1327
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ రగబబబ
ఇసటట ననస:131-4-1328
వయససస:56
లస: ససస స
9301 SAA0376962
పపరర: శకనస బబబబ� బలలర పలర �

93-38/950

తసడడ:డ పస తరగడడర కలసచణల
ఇసటట ననస:131-4-1326
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1326
వయససస:61
లస: పప
9298 SAA1033455
పపరర: భబరత రగబబబ

9293 SAA0926859
పపరర: సరయ కకరణ కలసచణల

9318 SAA1148626
పపరర: కళళఖణణ పస రరమమళర

93-38/969

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస రరమమళర
ఇసటట ననస:131-4-1339
వయససస:22
లస: ససస స
93-38/971

9321 SAA1148592
పపరర: నణగ శసకర రరవప పస రరమమళర

93-38/972

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పస రరమమళర
ఇసటట ననస:131-4-1339
వయససస:24
లస: పప
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9322 SAA0374934
పపరర: శకనవరస రరవప పస రరమళర

93-38/973

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1339
వయససస:46
లస: పప
9325 SAA0374900
పపరర: ససరగష ఉససరరశశటట

93-38/976

93-38/979

93-38/982

93-38/985

93-38/988

93-38/991

93-38/994

భరస : వనసకటబడవప టసకశరల
ఇసటట ననస:131-4-1350
వయససస:50
లస: ససస స

9335 SAA0374843
పపరర: కకటటశశరరరవప పస రరమళర

9338 AP151030435259
పపరర: సతణఖనసదరరవప ససదస

9341 SAA0374819
పపరర: వనసకటబడవప పస రరమళర

9344 AP151030441058
పపరర: లకడమ నరసమమ కకమమమ

93-38/997

9347 SAA0802992
పపరర: రరవనల ఆదదలకడమ

93-38/986

9350 SAA0803040
పపరర: మమరరశశలశస మమరరమబతష
స
తసడడ:డ ససదణలలన మమరరమబతష
స
ఇసటట ననస:131-4-1350
వయససస:41
లస: పప

9330 AP151030435263
పపరర: శకనవరసరరవప పస రరమళళ

93-38/981

9333 SAA0379362
పపరర: ససనత పస రరమళళ

93-38/984

9336 AP151030435260
పపరర: రరమబలల పస రరమళళ

93-38/987

తసడడ:డ కకటయఖ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1344
వయససస:67
లస: పప
93-38/989

9339 SAA0551812
పపరర: నణగమణణ పస రమళళ

93-38/990

భరస : వనసకటబడవప పస రమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1346
వయససస:32
లస: ససస స
93-38/992

9342 SAA0617597
పపరర: సరసబబడజఖస కకమమమ

93-38/993

తసడడ:డ లసగర రరవప కకమమమ
ఇసటట ననస:131-4-1349
వయససస:26
లస: ససస స
93-38/995

9345 AP151030435252
పపరర: లసగరరరవప కకమమమ�

93-38/996

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1349
వయససస:28
లస: పప
93-38/998

భరస : కకటటశశర రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:131-4-1350
వయససస:28
లస: ససస స
93-38/1000

93-38/978

భరస : నణగగశశర రరవప పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1344
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లసగరరరవప కకమమమ
ఇసటట ననస:131-4-1349
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప టసకసరల
ఇసటట ననస:131-4-1350
వయససస:25
లస: ససస స
9349 SAA0551655
పపరర: శవ టసకశరల

93-38/983

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1346
వయససస:35
లస: పప

భరస : వరయమఖ కకమమమ
ఇసటట ననస:131-4-1349
వయససస:31
లస: ససస స
9346 SAA0850520
పపరర: టసకసరల వనణబ

9332 SAA0374868
పపరర: రరసబబబబ పస రరమళర

9327 SAA0803255
పపరర: ఉససరరశశటట వజయ

తసడడ:డ వనసకయఖ పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1342
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ ససదస
ఇసటట ననస:131-4-1345
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1346
వయససస:66
లస: ససస స
9343 SAA0092445
పపరర: శవనణగలకడమ కకమమ

93-38/980

తసడడ:డ రరమబలల పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1344
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నణసచణరయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:131-4-1345
వయససస:46
లస: పప
9340 SAA0383257
పపరర: రరమమసజమమ పస రరమళళ

9329 AP151030441665
పపరర: శవకలమమరర పస రరమళళ

93-38/975

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉససరరససటట
ఇసటట ననస:131-4-1341
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1343
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమబలల పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1344
వయససస:60
లస: ససస స
9337 SAA0985020
పపరర: శకనవరస రరవప బచసచ

93-38/977

భరస : శకనవరసరరవప పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1342
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ�
ఇసటట ననస:131-4-1343
వయససస:31
లస: ససస స
9334 AP151030441374
పపరర: శవమమ పస రరమళళ

9326 SAA0803222
పపరర: ఉససరరశశటట మనషర

9324 AP151030441419
పపరర: రరజశక ఉససరరససటట

భరస : రసగరరరవప ఉససరరససటట
ఇసటట ననస:131-4-1340
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప ఉససరరససటట
ఇసటట ననస:131-4-1341
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బకస�
ఇసటట ననస:131-4-1341
వయససస:33
లస: పప
9331 SAA0385864
పపరర: నణగలకడమ� పస రరమళళ�

93-38/974

భరస : ససరగష ఉససరరససటట
ఇసటట ననస:131-4-1340
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప ఉససరరససటట
ఇసటట ననస:131-4-1340
వయససస:36
లస: పప
9328 AP151030435264
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఉససరరశశటట �

9323 SAA0803180
పపరర: ఉససరరశశటట భబగఖలకడమ

9348 SAA0803081
పపరర: టసకసరల సరసబబడజఖస

93-38/999

భరస : మర ససలశ టసకశరల
ఇసటట ననస:131-4-1350
వయససస:31
లస: ససస స
93-38/1001

9351 SAA0778862
పపరర: వనసకరయమమమ చససచస

93-36/466

తసడడ:డ గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:131-4-1358
వయససస:56
లస: ససస స
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9352 SAA0778888
పపరర: గగవసద రరవప చససచస

93-36/467

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:131-4-1358
వయససస:61
లస: పప
9355 SAA0383083
పపరర: ధనలకడమ� కలపపల�

93-36/468

93-40/612

93-38/1005

93-38/1006

93-36/473

93-36/475

93-36/478

9365 AP151030435256
పపరర: రరమమరరవప పస రరమళళ

9368 AP151030441340
పపరర: కకటటశశరర పస రరమళళ�

9371 LFX1561950
పపరర: శరరద పస రరమళళ

9374 SAA0294348
పపరర: నణగగశశర రరవప పస రరమళళ

93-36/481

9377 SAA0294272
పపరర: నణగగశశర రరవ� గసటర �

93-38/1007

9380 SAA1231836
పపరర: గగపస కకషర చగడవరపప
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగడవరపప
ఇసటట ననస:131-4-1366
వయససస:21
లస: పప

9360 LFX1561943
పపరర: నణగమలలర శశరర పప రరమమళర

93-38/1004

9363 SAA1236637
పపరర: పస రరమలర రరమబ

93-36/1077

9366 SAA0551549
పపరర: శరరష పస రమళళ

93-36/472

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:131-4-1364
వయససస:27
లస: ససస స
93-40/613

9369 SAA0726713
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ పస రరమళళ

93-36/474

భరస : నణగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-4-1365
వయససస:28
లస: ససస స
93-36/476

9372 SAA0093591
పపరర: దసరరర� గగళళ�

93-36/477

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1365
వయససస:39
లస: ససస స
93-36/479

9375 SAA0293340
పపరర: ఇననయఖ� పస రరమళర�

93-36/480

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1365
వయససస:37
లస: పప
93-36/482

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-4-1365
వయససస:46
లస: పప
93-36/483

93-36/470

తసడడ:డ పస రరమలర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:131-4-1362/8-157
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:131-4-1365
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1365
వయససస:40
లస: పప
9379 SAA0294330
పపరర: శవ మమరకసడదయబలల�
పస రరమళళ�
తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1366
వయససస:36
లస: పప

93-38/1122

భరస : నణగమలలర ష
ఇసటట ననస:131-4-1365
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1365
వయససస:32
లస: పప
9376 AP151030435186
పపరర: నణగమలలర శ పస రరమళళ�

9362 SAA1283001
పపరర: నణగమణణ మకగకన

9357 SAA0293381
పపరర: ససబబబరరవప కలపరపల�

భరస : శకనవరస రరవప పప రరమమమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1362
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:131-4-1364
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:131-4-1365
వయససస:31
లస: ససస స
9373 SAA0532044
పపరర: నణగరరజ పస రరమళళ

93-36/471

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1363
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1364
వయససస:52
లస: పప
9370 SAA0379297
పపరర: శరసతణ కలమమరర పస రరమళళ

9359 SAA1033570
పపరర: గగపసనణధ కలపరల

93-38/1003

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1361
వయససస:43
లస: పప

భరస : మకగకన పడభబకర
ఇసటట ననస:131-4-1362
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమమ రరవప పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1363
వయససస:38
లస: ససస స
9367 AP151030435185
పపరర: ఏడడకకసడలల పస రరమళళ�

93-36/469

తసడడ:డ ససబబబరరవప కలపరల
ఇసటట ననస:131-4-1362
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస రరమళళ
ఇసటట ననస:131-4-1362
వయససస:40
లస: పప
9364 SAA0379354
పపరర: రరజఖలకడమ పప రరమమళర

9356 SAA0383109
పపరర: లకడమకలమమరర� కలపపల�

9354 AP151030435296
పపరర: రవకకషస ర చలర ర�

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1360
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1361
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-4-1361
వయససస:42
లస: ససస స
9361 SAA0374801
పపరర: శకనవరసరరవప పస రరమళళ

93-38/1002

భరస : రవకకషస ర�
ఇసటట ననస:131-4-1360
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నణరరయణ�
ఇసటట ననస:131-4-1361
వయససస:33
లస: ససస స
9358 AP151030441342
పపరర: నణగగసదడస కలపరపల�

9353 AP151030441011
పపరర: శవకలమమరర చలర ర�

9378 AP151030441142
పపరర: సరమమమ జఖమ పస రరమళళ�

93-40/614

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1365
వయససస:54
లస: ససస స
93-36/1078

9381 SAA0941402
పపరర: శక లకడమ పస రరమళ

93-36/484

భరస : కకటట పస రరమళ
ఇసటట ననస:131-4-1367
వయససస:25
లస: ససస స
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పపరర: లకడమ పస రమళళ
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93-36/485

భరస : నణగరరజ
ఇసటట ననస:131-4-1367
వయససస:32
లస: ససస స
9385 AP151030441252
పపరర: శవనణగగశశరమమ పస రరమలర �

93-40/615

93-36/489

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-4-1370
వయససస:58
లస: ససస స
9394 SAA0779225
పపరర: రజన మబననసగర

93-36/494

93-36/497

తసడడ:డ వనసకట శవ శరససస స పసరవల
ఇసటట ననస:131-4-1372
వయససస:47
లస: పప
9403 LFX1561372
పపరర: ససధణకర రగడడర� తమమననన�

93-36/500

తసడడ:డ నరరసరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-4-1374
వయససస:52
లస: పప

9392 SAA1033489
పపరర: కకషర డచగల

93-36/492

93-36/495

93-33/573

9407 SAA0776957
పపరర: శకనస ఆవపల

93-36/498

9410 SAA0679571
పపరర: ఆససరర మరరసగసటట పడశరసత
కకరణమయ
భరస : పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:131-5-150
వయససస:45
లస: ససస స

93-40/617

9393 SAA0779209
పపరర: మమఘన మబననసగర

93-36/493

9396 SAA1033471
పపరర: వనసగమమ డచగల

93-36/496

9399 SAA1342401
పపరర: ససగబణ పసరవల

93-38/1233

భరస : సచదణనసద మమరరస పసరవల
ఇసటట ననస:131-4-1372
వయససస:38
లస: ససస స
93-34/1002

9402 SAA0716068
పపరర: తమమననన లకడమ తరరపతమమ

93-36/499

తసడడ:డ ససధణకర రగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1373
వయససస:27
లస: ససస స
93-36/1079

9405 SAA0986481
పపరర: బసవమమ చలమర

93-33/572

భరస : తరరపతయఖ చలమర
ఇసటట ననస:131-4-1374
వయససస:55
లస: ససస స
93-33/574

తసడడ:డ పసదబ వరయఖ
ఇసటట ననస:131-4-1374
వయససస:26
లస: పప
93-38/1009

9390 AP151030441130
పపరర: మసగమమ చలర ర�

భరస : కకషర డచగల
ఇసటట ననస:131-4-1372
వయససస:56
లస: ససస స

9398 LFX1561679
పపరర: సరయసససదరరగడ�డర మబననసగర�

9404 SAA1268374
పపరర: వనసకట లకడమ దదపల

93-36/488

భరస : హరర వరర న రగడర డ
ఇసటట ననస:131-4-1372
వయససస:28
లస: ససస స

9395 LFX1562388
పపరర: పడసననకలమమరర� మబననసగర�

9401 SAA1232008
పపరర: చకకవరరస కకమమ

9387 SAA0925661
పపరర: మణణ కలమమర చలర ర

భరస : వరపడసరద�
ఇసటట ననస:131-4-1369
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ దదపల
ఇసటట ననస:131-4-1373
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ చలమర
ఇసటట ననస:131-4-1374
వయససస:25
లస: పప
9409 AP151030435298
పపరర: వనసకటరగడడర కకలర �

93-36/490

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకమమ
ఇసటట ననస:131-4-1373
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరగడ�డర �
ఇసటట ననస:131-4-1373
వయససస:35
లస: పప
9406 SAA0986473
పపరర: వవనక నసదణ చలమర

9389 LFX2389211
పపరర: వరపడసరద చలర ర�

తసడడ:డ రరమమసజననయరగడడర� �
ఇసటట ననస:131-4-1372
వయససస:35
లస: పప
93-40/925

93-36/487

తసడడ:డ వర పడసరద చలర ర
ఇసటట ననస:131-4-1369
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమమసజననయరగడడర� �
ఇసటట ననస:131-4-1372
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమసజననయరగడడర� �
ఇసటట ననస:131-4-1372
వయససస:33
లస: పప
9400 SAA1380666
పపరర: సచదణనసద మమరరస పసరవల

93-40/616

తసడడ:డ రరమయఖ డచగల
ఇసటట ననస:131-4-1371
వయససస:63
లస: పప

భరస : సరయ సససదర రగడడర
ఇసటట ననస:131-4-1372
వయససస:30
లస: ససస స
9397 LFX1561380
పపరర: హరరవరబన రగడడర� మబననసగర�

9386 AP151030441209
పపరర: నణగగశశరమమ చలర ర�

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1369
వయససస:57
లస: పప
93-40/618

9384 SAA0433946
పపరర: నణగరరజ పస రరమళర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:131-4-1367
వయససస:34
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1368
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వరర పడసరద�
ఇసటట ననస:131-4-1369
వయససస:32
లస: పప
9391 AP151030441260
పపరర: అసజమమ వననసగసటట�

93-36/486

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1367
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:131-4-1367
వయససస:47
లస: ససస స
9388 SAA0294322
పపరర: శవ నణగరరజ� చలర ర�

9383 SAA0374736
పపరర: కకటట� పస రరమళర�

9408 AP151030441015
పపరర: ససత కకలర �

93-38/1008

భరస : వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-4-1374
వయససస:45
లస: ససస స
93-43/309

9411 SAA0679696
పపరర: ఆససరర మరరసగసటట వనసకట పరరర
సరరధద
తసడడ:డ రరఘవ చణరరఖలల
ఇసటట ననస:131-5-150
వయససస:51
లస: పప

93-43/310
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పపరర: ఉమ పదమశక నలమరరర
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93-33/575

భరస : ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:131-5-214
వయససస:43
లస: ససస స
9415 SAA1005959
పపరర: ససరగసదడ కలమమరర గగలర

93-33/578

93-40/889

93-41/1119

93-36/504

93-36/507

93-36/510

93-36/512

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:131-5-1397
వయససస:49
లస: ససస స

9425 SAA0095646
పపరర: రమణ� తరరపత�

9428 SAA0385930
పపరర: ససబబబలల� పససపపలలటట�

9431 SAA0394270
పపరర: పససపపలలటట� నరసయఖ�

9434 SAA0636746
పపరర: గసడడకకట శకలకడమ

93-36/515

9437 SAA0393769
పపరర: పస లలశశరరరవప� తతటబ�

93-36/505

9440 SAA0948010
పపరర: కలమమరర కకసడల
భరస : అదద నణరరయణ కకసడల
ఇసటట ననస:131-5-1397
వయససస:44
లస: ససస స

9420 SAA0780149
పపరర: రవ చసదడ బబబబ నసడసరర

93-36/502

9423 SAA0780016
పపరర: వనసకటటశశరమమ గడణదణస

93-36/503

9426 SAA0780115
పపరర: బదబయఖ తతటటటసపపడడ

93-36/506

తసడడ:డ నసరయఖ
ఇసటట ననస:131-5-1387
వయససస:36
లస: పప
93-36/508

9429 SAA0393983
పపరర: పససపపలలటట� వనసకటరరవప�

93-36/509

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1388
వయససస:29
లస: పప
93-36/511

9432 SAA1427020
పపరర: పపరర చసదడ రరవప ససకర

93-36/1194

తసడడ:డ వనసకయఖ ససకర
ఇసటట ననస:131-5-1388
వయససస:44
లస: పప
93-36/513

9435 SAA0637645
పపరర: గసడడ కకటబ మసగమమ

93-36/514

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:131-5-1394
వయససస:42
లస: ససస స
93-36/516

తసడడ:డ పపరర చసదడరరరరవప�
ఇసటట ననస:131-5-1396
వయససస:37
లస: పప
93-38/1011

93-36/501

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:131-5-1387
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:131-5-1394
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:131-5-1394
వయససస:47
లస: ససస స
9439 SAA0806044
పపరర: పసనదణమమ జసప

93-34/958

తసడడ:డ పపదససబబయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1388
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:131-5-1394
వయససస:27
లస: ససస స
9436 SAA0637918
పపరర: గబసటటర లకడమ

9422 SAA0386136
పపరర: పపలమరరరవప� తతటటటసపపడడ�

9417 SAA0817538
పపరర: అబబబల సతణసర షపక

తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:131-5-1384
వయససస:48
లస: పప

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1388
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:131-5-1388
వయససస:33
లస: పప
9433 SAA0637579
పపరర: గసడడకకట వనసకటటశశరర

93-41/972

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:131-5-1387
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1387
వయససస:57
లస: పప
9430 SAA0941444
పపరర: వరరసజననయబలల పససపపలలటట

9419 SAA1276302
పపరర: పడశరసత నసడసరర

93-33/577

తసడడ:డ నబ సరహహబ
ఇసటట ననస:131-5-1378
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1387
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబడర యఖ
ఇసటట ననస:131-5-1387
వయససస:36
లస: ససస స
9427 AP151030435234
పపరర: వరయఖ పపలబసడర �

93-33/579

తసడడ:డ రవ చసదడ బబబబ నసడసరర
ఇసటట ననస:131-5-1381
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : షపక మహమమద
ఇసటట ననస:131-5-1386
వయససస:51
లస: ససస స
9424 SAA0780024
పపరర: నణరరయణమమ తతటటటసపపడడ

9416 SAA1005934
పపరర: పడకరశ కలమమర మకకకల

9414 SAA1005942
పపరర: అనతణ భబణబ మకకకల

భరస : పడకరశ కలమమర మకకకల
ఇసటట ననస:131-5-226
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ దచవదణసస మకకకల
ఇసటట ననస:131-5-226
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఊమమమరఖమన
ఇసటట ననస:131-5-1378
వయససస:19
లస: పప
9421 SAA1425594
పపరర: షపక ససనదసనన

93-33/576

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:131-5-214
వయససస:52
లస: పప

భరస : లకమయఖ గగలర
ఇసటట ననస:131-5-226
వయససస:66
లస: ససస స
9418 SAA1283175
పపరర: నణగమరరబషర పటబన

9413 SAA0843848
పపరర: సతఖ శకనవరష నలమరరర

9438 SAA0385872
పపరర: పదణమవత� తతట�

93-38/1010

భరస : పస లలశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-5-1396
వయససస:35
లస: ససస స
93-38/1012

9441 SAA0949380
పపరర: అదద నణరరయణ కకసడల

93-38/1014

తసడడ:డ అపరపరరవప కకసడల
ఇసటట ననస:131-5-1397
వయససస:45
లస: పప
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93-38/1015

తసడడ:డ రరమబలల
ఇసటట ననస:131-5-1397
వయససస:45
లస: పప
9445 SAA0948721
పపరర: నణగ బబబబ దచవరకకసడ

93-38/1017

93-41/1120

93-42/829

93-36/521

93-36/524

93-36/525

93-38/1019

తసడడ:డ ససబబబరరవప మబరరరర
ఇసటట ననస:131-5-1421
వయససస:47
లస: పప

9455 SAA0638270
పపరర: గసటర మమరరయమ బబబబ

9458 SAA0515429
పపరర: నననబ షపక

9461 SAA0294264
పపరర: శకనవరస రరవప� అననపపరగడడర�

9464 SAA1380922
పపరర: కవత దచపఅల

93-36/528

9467 SAA0375733
పపరర: రసగ వనసకటటశరశరర
ర � కకరగరపరత�

93-36/522

9470 SAA1460666
పపరర: రరజ కలమమర మబరరరర
తసడడ:డ మమలసవరర రరవప మబరరరర
ఇసటట ననస:131-5-1421
వయససస:21
లస: పప

9450 SAA0376699
పపరర: శకనస� పపచణఛ�

93-36/518

9453 SAA0638841
పపరర: నవన గసటర

93-36/520

9456 SAA0375774
పపరర: యమకకబమ గసటర

93-36/523

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:131-5-1407
వయససస:59
లస: పప
93-43/311

9459 SAA0515437
పపరర: బబగస షపక

93-43/312

తసడడ:డ నణగబర వల షపఖ
ఇసటట ననస:131-5-1413
వయససస:30
లస: ససస స
93-36/526

9462 SAA0806317
పపరర: వనసకట లకడమ దణచచపలర

93-38/1018

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-5-1419
వయససస:34
లస: ససస స
93-40/969

9465 SAA0094805
పపరర: కకటటశశరమమ కకరగనపరటట

93-36/527

భరస : రసగనణయకలలల
ఇసటట ననస:131-5-1420
వయససస:30
లస: ససస స
93-36/529

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:131-5-1420
వయససస:31
లస: పప
93-33/581

93-40/968

తసడడ:డ మమరరయమ బబబబ
ఇసటట ననస:131-5-1407
వయససస:27
లస: పప

భరస : అనల కలమమర బతషల
ఇసటట ననస:131-5-1419
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-5-1420
వయససస:75
లస: ససస స
9469 SAA1059856
పపరర: మలలర శశరరరవప మబరరరర

93-36/519

తసడడ:డ గబరవయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1416
వయససస:53
లస: పప

తలర : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-5-1419
వయససస:34
లస: పప
9466 SAA0095000
పపరర: వజడస� కరరగరపరటట�

9452 SAA0379198
పపరర: ససబబబలల� గసటర �

9447 SAA1380708
పపరర: గగపస వలర సకకసడ

తసడడ:డ పపదబ బబపయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1406
వయససస:45
లస: పప

భరస : శలమర షపఖ
ఇసటట ననస:131-5-1413
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-5-1416
వయససస:42
లస: ససస స
9463 SAA0678797
పపరర: దణచచపలర అనల కలమమర

93-36/517

తసడడ:డ యమకకబమ
ఇసటట ననస:131-5-1407
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అమమమసశర రరవప
ఇసటట ననస:131-5-1413
వయససస:42
లస: పప
9460 SAA0387472
పపరర: ఆదదలకడమ� అననపపరగడడర�

9449 SAA0095588
పపరర: అసజమమ� పపచణచ�

93-38/1016

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:131-5-1402
వయససస:24
లస: పప

భరస : యమకకబమ�
ఇసటట ననస:131-5-1407
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబమ
ఇసటట ననస:131-5-1407
వయససస:28
లస: పప
9457 SAA0637660
పపరర: కసదసకలరర శకనవరస

93-32/716

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:131-5-1406
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస పపచచ
ఇసటట ననస:131-5-1406
వయససస:18
లస: పప
9454 SAA0638767
పపరర: మమరర బబబబ గసటల

9446 SAA1368026
పపరర: పపరరరమ వలర సకకసడ

9444 SAA0948689
పపరర: లకడమ దచవరకకసడ

భరస : నణగబబబబ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:131-5-1398
వయససస:36
లస: ససస స

తలర : శవ కలమమరర
ఇసటట ననస:131-5-1402
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:131-5-1402
వయససస:39
లస: ససస స
9451 SAA1267285
పపరర: ససరగశ పపచచ

93-36/1080

తసడడ:డ రసగ అసదసల
ఇసటట ననస:131-5-1398
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ దచవరకకసడ
ఇసటట ననస:131-5-1398
వయససస:42
లస: పప
9448 SAA1322817
పపరర: శవ కలమమరర వలర సకకసడ

9443 SAA1235423
పపరర: వనసకట అసదసల

9468 SAA1059849
పపరర: రరజ కలమమర మబరరరర

93-33/580

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప మబరరరర
ఇసటట ననస:131-5-1421
వయససస:21
లస: పప
93-38/1234

9471 SAA0515411
పపరర: మమలమబ షపక

93-43/313

భరస : నణగబర వల షపక
ఇసటట ననస:131-5-1431
వయససస:34
లస: ససస స
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93-43/314

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:131-5-1431
వయససస:39
లస: పప
9475 LFX2396083
పపరర: సరమమమ జఖస� లకరకకలల�

93-38/1020

93-36/531

తసడడ:డ హసన�
ఇసటట ననస:131-5-1438
వయససస:46
లస: పప
9481 SAA0681858
పపరర: కలపపల బబబ సరగజన

93-41/110

93-41/113

93-41/117

93-38/1022

93-36/535

తసడడ:డ సరసబయఖ కససకలరరస
ఇసటట ననస:131-5-1467
వయససస:34
లస: పప

93-41/111

9488 SAA0255380
పపరర: దసరర కకపసపశశటట

9491 SAA0803107
పపరర: పమడడ కకటటశశర రరవప

9494 SAA0639393
పపరర: సరశమ కససకలలస

93-41/120

9497 SAA0255265
పపరర: అనసత లకడమ రరచకకసడ

93-41/115

9500 SAA1167774
పపరర: అసజల అననపరగడడర
భరస : వనసకటటశశరరర అననపరగడడర
ఇసటట ననస:131-5-1468
వయససస:20
లస: ససస స

9480 SAA0374496
పపరర: శకనవరసరరవప� పసదబ దననడడ�

93-36/533

9483 SAA0681866
పపరర: కలపరపళ మణణకసఠ

93-41/112

9486 SAA0249466
పపరర: సతఖనణరరయణ� జజఖశఖల�

93-41/116

తలర : లకడమ కరసతస�
ఇసటట ననస:131-5-1444
వయససస:38
లస: పప
93-41/118

9489 SAA0249490
పపరర: చరసజవ కకపసపశశటట

93-41/119

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:131-5-1445
వయససస:31
లస: పప
93-38/1023

9492 SAA0516013
పపరర: లకడమ కససకలస

93-36/534

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-5-1467
వయససస:53
లస: ససస స
93-36/536

9495 SAA0376095
పపరర: నరగశ కససకలలస

93-36/537

తసడడ:డ సరసబయమఖ
ఇసటట ననస:131-5-1467
వయససస:31
లస: పప
93-41/121

భరస : కకషర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:131-5-1467
వయససస:36
లస: ససస స
93-41/123

93-36/530

తసడడ:డ బబలల కలపపలమ
ఇసటట ననస:131-5-1442
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-5-1467
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకరరఙ రరజ�
ఇసటట ననస:131-5-1467
వయససస:33
లస: ససస స
9499 SAA0249193
పపరర: నరగష కససకలరరస

9485 SAA0249375
పపరర: మలలర శశరరరవప సససగసశశటట

9477 SAA0094870
పపరర: బబలమససరరలక� కలరసగర�

తసడడ:డ వనసకటపతరరవప�
ఇసటట ననస:131-5-1440
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పమడడ
ఇసటట ననస:131-5-1451
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:131-5-1467
వయససస:62
లస: ససస స
9496 SAA0255281
పపరర: కవత� ససగ�

93-36/532

భరస : సతఖనణరరయణ కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:131-5-1445
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప పమడడ
ఇసటట ననస:131-5-1451
వయససస:31
లస: ససస స
9493 SAA0638510
పపరర: కరకలమమనస ససససలమ

9482 SAA0681841
పపరర: నణగమణణ తమమశశటట

93-43/316

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1438
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:131-5-1444
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:131-5-1445
వయససస:33
లస: ససస స
9490 SAA0803149
పపరర: పమడడ రజన

9479 SAA0379123
పపరర: ససజజత� పసదబ దననడడ�

93-38/1021

భరస : రరమమసజననయబలల
ఇసటట ననస:131-5-1442
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:131-5-1444
వయససస:33
లస: ససస స
9487 SAA0679332
పపరర: ధనలకడమ వనమబల

9476 LFX2389120
పపరర: ఉమమమహహశశరరరవప�
లకరకకలల�
తసడడ:డ వనణబగగపరల� �
ఇసటట ననస:131-5-1434
వయససస:55
లస: పప

9474 SAA0568733
పపరర: ససధ సససగసశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర సససగశశటట
ఇసటట ననస:131-5-1433
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-5-1440
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మణణకసఠ కలపపలమ
ఇసటట ననస:131-5-1442
వయససస:28
లస: ససస స
9484 SAA0255349
పపరర: ఉమమమహహశశరర సససగసశశటట

93-43/315

తసడడ:డ ససధ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:131-5-1433
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:131-5-1434
వయససస:52
లస: ససస స
9478 SAA0376517
పపరర: మమలమల� షపక�

9473 SAA0815466
పపరర: పదణమవత సససగస శశటట

9498 SAA0255240
పపరర: లకడమ కససకలరరస

93-41/122

భరస : సరసబయఖ కససకలరరస
ఇసటట ననస:131-5-1467
వయససస:51
లస: ససస స
93-36/539

9501 SAA1167758
పపరర: వనసకటటష అననపపరగడడర

93-36/540

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అననపపరగడర డ
ఇసటట ననస:131-5-1468
వయససస:24
లస: పప
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93-38/1024 9503 SAA0386128
9502 SAA1113778
పపరర: రరమమసజననయబలల అననపరగడర డ
పపరర: ససబబబయమమ� నణగరననన�

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అననపరగడర డ
ఇసటట ననస:131-5-1468
వయససస:21
లస: పప
9505 SAA0395004
పపరర: రరమకకటయఖ� నణగరననన�

భరస : రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1469
వయససస:45
లస: ససస స
93-36/543

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1469
వయససస:50
లస: పప
9508 SAA0324145
పపరర: నరసయఖ మమకర

93-41/125

93-36/547

93-36/550

93-37/304

93-43/317

93-43/320

తసడడ:డ మబకలసద రరవప ససగపలర
ఇసటట ననస:131-5-1504
వయససస:50
లస: పప

9515 SAA1009423
పపరర: మధసన కలమమర యననస

9518 SAA1268135
పపరర: పదణమవత గగపరరజ

9521 SAA0815185
పపరర: లకడమ పరలమ

9524 SAA0515619
పపరర: వనసకట రమణమమ యయనసమబల

93-43/323

9527 SAA0636126
పపరర: వరయఖ జగటట

93-36/551

9530 SAA0389833
పపరర: అసజయఖ పరమబలపరటట
తసడడ:డ నరసససహ పమబలపరటట
ఇసటట ననస:131-5-1504
వయససస:52
లస: పప

9510 LFX1562826
పపరర: శరఖమల� ఆలమ�

93-36/546

9513 SAA0095539
పపరర: వనసకరయమమ� గసటల

93-36/549

9516 SAA0732728
పపరర: బబలసరశమ యననస

93-36/552

తసడడ:డ మమరరయమదణసస యననస
ఇసటట ననస:131-5-1490
వయససస:28
లస: పప
93-50/950

9519 NDX1169101
పపరర: అశశక కలమమర దచసమమల

94-100/1071

తసడడ:డ బబల
ఇసటట ననస:131-5-1492
వయససస:31
లస: పప
93-43/318

9522 SAA0813718
పపరర: మససస పరలమ

93-43/319

తలర : వనసకటటసశరమమ పల
ఇసటట ననస:131-5-1501
వయససస:24
లస: పప
93-43/321

9525 SAA0518639
పపరర: ససబబబరరవప యయనసమబల

93-43/322

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:131-5-1502
వయససస:66
లస: పప
93-43/324

తసడడ:డ అబడహస జగటట
ఇసటట ననస:131-5-1503
వయససస:35
లస: పప
93-43/325

93-41/124

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:131-5-1484
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:131-5-1502
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస జగటట
ఇసటట ననస:131-5-1503
వయససస:26
లస: పప
9529 SAA0389189
పపరర: మధసససదన రరవప శనగపలర

93-36/548

భరస : శకనస పల
ఇసటట ననస:131-5-1501
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ పల
ఇసటట ననస:131-5-1501
వయససస:53
లస: పప
9526 SAA0636142
పపరర: చననపప జగటట

9512 LFX1562834
పపరర: ససబబబరరవప ఆలమ

9507 SAA0255158
పపరర: లకడమ మమకర

భరస : ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:131-5-1476
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస గగపరరజ
ఇసటట ననస:131-5-1492
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమమ పల
ఇసటట ననస:131-5-1501
వయససస:42
లస: ససస స
9523 SAA0815235
పపరర: శకనస పల

93-36/545

తసడడ:డ మమరరయమదణసస యననస
ఇసటట ననస:131-5-1490
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:131-5-1492
వయససస:49
లస: పప
9520 SAA0641134
పపరర: పరలమ వననకటటశశరమమమ

9509 SAA0094771
పపరర: ససజజత పసటట ట

93-36/542

భరస : నరసయఖ మమక
ఇసటట ననస:131-5-1471
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-5-1476
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపదబ యలమసద�
ఇసటట ననస:131-5-1484
వయససస:43
లస: పప
9517 SAA0941832
పపరర: ససబడహమణఖస గగపరరజ

93-36/544

భరస : శకనవరస రగడర డ పసటట ట
ఇసటట ననస:131-5-1476
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతరగడడర
ఇసటట ననస:131-5-1476
వయససస:38
లస: పప
9514 SAA0376681
పపరర: ఆనసద రరవ� గసటర �

9506 SAA0095372
పపరర: నణగమమ ఆలమ

9504 SAA0376178
పపరర: శకనస అలమ

తసడడ:డ పపదబ మబసలయఖ
ఇసటట ననస:131-5-1469
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:131-5-1470
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప మమక
ఇసటట ననస:131-5-1471
వయససస:43
లస: పప
9511 SAA0394684
పపరర: శకనవరసరగడడర పసటట ట

93-36/541

9528 SAA1028423
పపరర: నరసససహ రరవప పరమబలపరటట

93-35/1055

తసడడ:డ అసజయఖ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:131-5-1504
వయససస:25
లస: పప
93-43/326

9531 SAA1267509
పపరర: నవన పరమబలపరటట

93-50/923

తసడడ:డ అసజయఖ పరమబలపరటట
ఇసటట ననస:131-5-1504
వయససస:19
లస: పప
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9532 AP151030450453
పపరర: కలమమరర డచగల

93-43/327

భరస : ఏససదనస డగల
ఇసటట ననస:131-5-1505
వయససస:51
లస: ససస స

93-43/638

తసడడ:డ దచవరరజ చదవపల
ఇసటట ననస:131-5-1507
వయససస:18
లస: పప

9535 SAA0386888
పపరర: అలవనలమమ� ఎనమరగడడర�

93-36/553

భరస : అచచరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-5-1509
వయససస:38
లస: ససస స
9538 SQX1775014
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
మమడసరర
తసడడ:డ శక రరమ మమరరస మమడసరర
ఇసటట ననస:131-5-1510
వయససస:43
లస: పప

9533 SAA1267079
పపరర: లవ పడసనన చదవపల

9536 SAA0393991
పపరర: అచచరగడ�డర యయనమ రగడడర �

9539 SAA0515908
పపరర: నణగమలలర శశరర తతటపస ల

93-36/554

93-36/557

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:131-5-1511
వయససస:36
లస: పప

9542 AP151030447415
పపరర: నణగగశశరరరవప గబమమడడ

93-36/555

93-36/559

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకజజన
ఇసటట ననస:131-7-376
వయససస:22
లస: పప

9545 LFX1564160
పపరర: ససతణదచవ� అడపర�

93-41/126

93-36/560

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-7-419
వయససస:32
లస: ససస స

9548 SAA1470384
పపరర: వనసకటటశశరరర పస తన

93-34/959

93-43/730

తసడడ:డ నణరరయణ మసదలపప
ఇసటట ననస:131-7-1571
వయససస:45
లస: పప

9551 SAA1418086
పపరర: అజగమస మలమర షపక

93-43/728

93-43/733

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస తన
ఇసటట ననస:131-7-1571
వయససస:22
లస: పప

9554 SAA1471861
పపరర: తచజశశ పస తన

93-43/731

93-43/735

9557 SAA1148378
పపరర: దదననష కలమమర చలమలశశటట

9546 SAA0532341
పపరర: జనణరరనరరవప అడప

93-34/960

9549 SAA1425420
పపరర: ససమత పస తన

93-43/729

9552 SAA1418102
పపరర: నణగరరణణ మసదలపప

93-43/732

93-43/734

9555 NDX3061090
పపరర: వనసకటటశశరరర పస తన

94-80/889

తసడడ:డ బబశశశయమ పస తన
ఇసటట ననస:131-7-1571
వయససస:53
లస: పప
93-34/961

9558 SAA1458207
పపరర: వలసన సలవనసదడ

93-41/1122

తసడడ:డ శకనవరస జజననల గడర
ఇసటట ననస:131-7-1572 PLOT 403
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమపడసరద చలమలశశటట
ఇసటట ననస:131-7-1627 FLAT NO 201 AMM
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శరమబఖయయల సలవనసదడ
ఇసటట ననస:131-7-1640
వయససస:68
లస: పప

9559 SAA1373984
పపరర: ససబబరరవప మదదబపటర

9560 SAA0379321
పపరర: సరయమమ వనమమ

9561 SAA1028449
పపరర: తరరపఠమమ మసజల

తసడడ:డ నణగయఖ మదదబపటర
ఇసటట ననస:131-7-1643
వయససస:68
లస: పప

93-41/1123

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:131-8-409
వయససస:37
లస: ససస స

93-36/558

భరస : శశఖర బబబబ మసదలపప
ఇసటట ననస:131-7-1571
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పస తన
ఇసటట ననస:131-7-1571
వయససస:19
లస: ససస స

9556 SAA1456748
పపరర: శక అరవసద జజననల గడర

9543 SAA1050723
పపరర: నరసససహ రరవప గసధస

భరస : వనసకటటశశరరర పస తన
ఇసటట ననస:131-7-1571
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన లమతచ షపక
ఇసటట ననస:131-7-1571
వయససస:44
లస: పప

9553 SAA1425446
పపరర: పవన పస తన

93-36/556

తసడడ:డ శవశసకరరకవ అడపర
ఇసటట ననస:131-7-405
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబశశశయమ పస తన
ఇసటట ననస:131-7-1571
వయససస:52
లస: పప

9550 SAA1447846
పపరర: శశఖర బబబబ మసదలపప

9540 SAA0394494
పపరర: రరమయఖ� తతటపపల�

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసధస
ఇసటట ననస:131-7-303
వయససస:42
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:131-7-405
వయససస:55
లస: ససస స

9547 SAA0638007
పపరర: అనణనపప రగడడర శకనస

93-40/890

తసడడ:డ వనసకట అపపయఖ�
ఇసటట ననస:131-5-1511
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అసకకనడడ గబమమడడ
ఇసటట ననస:131-6-862
వయససస:82
లస: పప

9544 SAA1093731
పపరర: చసదస కకజజన

9537 SAA1272749
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప మదసరర
తసడడ:డ రరమ మమరరస మదసరర
ఇసటట ననస:131-5-1510
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చనన సస మయఖ
ఇసటట ననస:131-5-1511
వయససస:33
లస: ససస స

9541 SAA0531863
పపరర: చన సస మయఖ తతటపస ల

93-41/1121

తసడడ:డ రరఘవపలల వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:131-5-1508
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనణరరయణరగడడర �
ఇసటట ననస:131-5-1509
వయససస:42
లస: పప
95-88/1260

9534 SAA1322858
పపరర: పపరర చసదస వలర సకకసడ

93-36/561

93-38/1025

భరస : మలర కరరరనన రరవప మసజల
ఇసటట ననస:131-8-507
వయససస:43
లస: ససస స
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9562 AP151030441343
పపరర: లకడమ కకరపరటట�

93-40/619

భరస : నణగరరగడడర�
ఇసటట ననస:131-8-521
వయససస:44
లస: ససస స
9565 SAA1292044
పపరర: చసటగబసట పపషప హహమ లత

93-34/1003

93-43/744

తసడడ:డ నణగ భమషణస జగటట
ఇసటట ననస:131-8-1766, F NO 204
వయససస:64
లస: పప
93-43/454

93-40/622

93-40/626

93-40/629

93-40/632

9575 SAA1068840
పపరర: ససజయ బబరరక

9578 SAA0943754
పపరర: ఖమజమబన షపక

9581 AP151030441291
పపరర: ససబబబయమమ రరవనల

9584 AP151030444223
పపరర: చనపడసరదస రరవనల

93-40/634

9587 SAA1471911
పపరర: ససషమ శక వకరటట

93-40/624

9590 SAA1455104
పపరర: భరత వకరటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప వకరటట
ఇసటట ననస:131-15/1
వయససస:23
లస: పప

9570 AP151030447462
పపరర: బబలసరశమ మమదణన

93-43/414

9573 SAA0887648
పపరర: వనసకట ససవర నణగలకడమ అమర

93-40/621

9576 SAA0963448
పపరర: అలర దద అనల కలమమర అలర దద

93-40/625

తసడడ:డ రరసబబబబ అలర దద
ఇసటట ననస:131-10
వయససస:34
లస: పప
93-40/627

9579 SAA0926529
పపరర: ససధఖ రరణణ రరవనల

93-40/628

తసడడ:డ రవ కలమమర రరవనల
ఇసటట ననస:131-14
వయససస:28
లస: ససస స
93-40/630

9582 SAA0311829
పపరర: భరత రరవనల

93-40/631

తసడడ:డ పడసరద రరవనల
ఇసటట ననస:131-14
వయససస:32
లస: పప
93-40/633

9585 SAA1028217
పపరర: ససవర పరరశత కలపర

93-43/415

భరస : జజసఫ ససనల కలమమర కలపర
ఇసటట ననస:131-14-330
వయససస:26
లస: ససస స
93-33/897

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వకరటట
ఇసటట ననస:131-15/1
వయససస:21
లస: ససస స
93-38/1215

93-40/863

భరస : వనసకటటసశరరర అమర
ఇసటట ననస:131-10
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మతస యఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-14
వయససస:62
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-14-1367
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వకరటట
ఇసటట ననస:131-15/1
వయససస:44
లస: ససస స

93-40/620

భరస : పడసరద రరవనల
ఇసటట ననస:131-14
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పడసరద రరవనల
ఇసటట ననస:131-14
వయససస:35
లస: పప

9589 SAA1460179
పపరర: వజయలకడమ వకరటట

9572 SAA0979304
పపరర: షపక ఆరరఫర

9567 SAA1283258
పపరర: కకసడమమ పసరరకర

తసడడ:డ ఆసటటన మదన
ఇసటట ననస:131-8-4128
వయససస:53
లస: పప

భరస : అబబబల సతణసర షపక
ఇసటట ననస:131-11
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:131-14
వయససస:36
లస: ససస స

9586 AP151030441222
పపరర: వరమమ పస రరమలర �

93-43/745

తసడడ:డ నలర యఖ బబరరక
ఇసటట ననస:131-10
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రగడడర జకకకరగడడర
ఇసటట ననస:131-11
వయససస:33
లస: ససస స

9583 LFX1560168
పపరర: రవకలమమర రరవనల

9569 SAA1380476
పపరర: హహమలత కనననకసటట

93-38/1027

భరస : జయరరవప పసరరకర
ఇసటట ననస:131-8-1725
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షపక సతణసర
ఇసటట ననస:131-9
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర నలర గగరర
ఇసటట ననస:131-10
వయససస:56
లస: ససస స

9580 SAA0620070
పపరర: రగవత దచవ గబసడవరపప

93-38/1123

భరస : రసబబబబ
ఇసటట ననస:131-8-1834 f no 202
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బబలసరశమ మదన
ఇసటట ననస:131-8.4128
వయససస:44
లస: ససస స

9577 SAA0872433
పపరర: ససకనఖ జకకకరగడడర

9566 SAA1295146
పపరర: తచజ కలమమర గబనకరల

9564 SAA0532226
పపరర: శవయఖ మమడ

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:131-8-532
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రఘబ రరమయఖ గబనకరల
ఇసటట ననస:131-8-1709
వయససస:19
లస: పప

9568 SAA1349604
పపరర: పరపరరవప జగటట

9574 SAA0384552
పపరర: కలమమరర నలర గగరర

93-38/1026

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:131-8-532
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చసటగబసట లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:131-8-1665
వయససస:36
లస: ససస స

9571 AP151030450003
పపరర: రతణనకలమమరర మమదనస

9563 SAA0095851
పపరర: లకడమ కరసతమమమ� మమడణ�

9588 SAA1461466
పపరర: శకనవరస రరవప వకరటట

93-38/1214

తసడడ:డ వనసకట రరవప వకరటట
ఇసటట ననస:131-15/1
వయససస:46
లస: పప
93-38/1216

9591 SAA1466440
పపరర: ససషమ శక వకరటట

93-38/1217

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వకరటట
ఇసటట ననస:131-15/1
వయససస:21
లస: ససస స
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93-43/416

భరస : శకనవరసరరవప ఉసరరపప
ఇసటట ననస:131-15-322
వయససస:35
లస: ససస స
9595 SAA0857427
పపరర: లకడమభవఖ గగడవరరస

93-43/418

93-38/1029

భరస : బబలకకషరమమరరస గమడసరర
ఇసటట ననస:131-18-3988
వయససస:52
లస: ససస స
9604 SAA0643007
పపరర: మలర ననన శవ శసకర

93-43/423

93-40/640

తసడడ:డ రరమలసగయఖ� �
ఇసటట ననస:131-24
వయససస:43
లస: పప
9613 LFX2396570
పపరర: కకమల� అరరగగళర�

93-38/1032

భరస : అసబయఖ
ఇసటట ననస:131-32
వయససస:26
లస: ససస స

9602 SAA0650267
పపరర: తదమడడదచపరటట ససతణ మహలకడమ

93-43/421

93-40/638

93-38/1035

93-38/1038

9617 SAA0806127
పపరర: వనసకట రమణ పపల

9600 SAA0726317
పపరర: బబబబ రరవప ససదస

93-40/637

9603 SAA0857443
పపరర: వజయ రగడడర బబ రరక

93-43/422

9606 SAA0386045
పపరర: రరధదకర పపలబసడర

93-40/639

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:131-20
వయససస:28
లస: ససస స

9608 SAA0826315
పపరర: హహమ బసదస కకట

9614 LFX1564509
పపరర: శశషష� అరరగగల�

93-38/1028

తసడడ:డ రమణణరగడడర బబ రరక
ఇసటట ననస:131-18-3988
వయససస:33
లస: పప

9605 SAA1033935
పపరర: పసచచ రగడడర తమమ

9611 LFX1564186
పపరర: శకనవరసరరవప� తతట�

9597 SAA0551697
పపరర: గసగమమ ఆలమ

తలర : ససతమహలకడమ
ఇసటట ననస:131-18
వయససస:62
లస: పప

93-40/641

9609 SAA0826521
పపరర: కకమమ శశటట రరసబబబబ

93-40/642

తసడడ:డ జగన మహన రరవప
ఇసటట ననస:131-21
వయససస:45
లస: పప
93-38/1031

9612 SAA0093609
పపరర: శకదచవ� యనమదల�

93-40/643

భరస : వశశశశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-26
వయససస:44
లస: ససస స
93-38/1033

తసడడ:డ పసద వరయఖ� �
ఇసటట ననస:131-30
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:131-31
వయససస:35
లస: పప
9619 SAA0516880
పపరర: మమణణకఖమమ పపల

93-40/636

తసడడ:డ రరమలసగయఖ� �
ఇసటట ననస:131-25
వయససస:43
లస: పప

భరస : శశషష�
ఇసటట ననస:131-30
వయససస:35
లస: ససస స
9616 SAA0927055
పపరర: సరసబయఖ ఇమమడడశశటట

9599 SAA0826471
పపరర: ససదస రరసబబబబ

భరస : దణనయయలల శశససకకరణ
ఇసటట ననస:131-21
వయససస:46
లస: ససస స
93-38/1030

93-43/417

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:131-18
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అమమ రగడర డ తమమ
ఇసటట ననస:131-19
వయససస:59
లస: పప

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:131-20
వయససస:53
లస: ససస స
9610 LFX1564756
పపరర: పరమమశశరరరవప� తతట�

93-43/419

భరస : సతఖనణరరయణ
ఇసటట ననస:131-18-3988
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నణరరయణ
ఇసటట ననస:131-18-3989
వయససస:28
లస: పప
9607 SAA0386516
పపరర: వజయలకడమ పపలబసడర

9596 SAA0643155
పపరర: గగడవరరస శకనవరసరరవ

తసడడ:డ బబబబ రరవప
ఇసటట ననస:131-18
వయససస:36
లస: పప
93-43/420

9594 SAA0852187
పపరర: వసశధర పపలజల

తసడడ:డ మహన శరమ
ఇసటట ననస:131-17-726
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ గగడవరరస
ఇసటట ననస:131-17-741
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:131-18
వయససస:34
లస: పప
9601 SAA0857419
పపరర: భబగఖలకడమ గమడసరర

93-40/635

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:131-17
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:131-17-741
వయససస:26
లస: ససస స
9598 SAA0557769
పపరర: సతష బబబబ అలమ

9593 SAA0387282
పపరర: తరరపతమమ ససదస

9615 SAA0395103
పపరర: వనసకరయమమ� ఇమమడడసపటట �

93-38/1034

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-31
వయససస:35
లస: ససస స
93-38/1036

9618 SAA0457721
పపరర: చదనతనఖ లకడమ పపల

భరస : వనసకట సరసబ శవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:131-32
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబయఖ పపల
ఇసటట ననస:131-32
వయససస:46
లస: ససస స

9620 SAA0806143
పపరర: వనసకట గగపసనణథ పపల

9621 SAA0806150
పపరర: కకషర సరయ పపల

93-38/1039

తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:131-32
వయససస:25
లస: పప

93-38/1037

93-38/1040

తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ రరవప పపల
ఇసటట ననస:131-32
వయససస:26
లస: పప
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93-38/1041 9623 SAA0532267
9622 SAA0806135
పపరర: వనసకట సరసబ శవ రరవప పపల
పపరర: అసబయఖ పపల

తసడడ:డ అసబయఖ పపల
ఇసటట ననస:131-32
వయససస:49
లస: పప
9625 SAA0516856
పపరర: ఆదదలకడమ శనగవరపప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-32
వయససస:26
లస: పప
93-38/1044

భరస : వనసకట ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:131-34
వయససస:35
లస: ససస స
9628 SAA0386490
పపరర: అనససయమమ� క�పపరరజ�

93-38/1046

93-38/1049

93-38/1052

తసడడ:డ మదణరరసహహబ�
ఇసటట ననస:131-64
వయససస:52
లస: పప
9640 AP151030426394
పపరర: అసజమమ పససపపలలటట�
భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:131-69
వయససస:42
లస: ససస స
9643 NDX2768158
పపరర: ససనల సససగ అమమనబబడ లల

9632 AP151030441263
పపరర: ఇనణఖసమమ తతకల�

9635 SAA0570093
పపరర: మమధవ చలర వరదద

9638 SAA1286244
పపరర: నణగమల మరర వల షపక

9641 AP151030423389
పపరర: నరసససహరరవప పససవపలలటట�

9644 SAA1093434
పపరర: అనల కలమమర చటటటపస డ లల

తసడడ:డ హనసమమన సససగ అమమనబబడ లల
ఇసటట ననస:131-79
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:131-80
వయససస:23
లస: పప

9646 SAA1402197
పపరర: రమమసజనఉలక చటటటపస డ లల

9647 SAA1402171
పపరర: కణక లకడమ చటటటపస డ లల

93-30/937

తసడడ:డ వనసకటనణరరయణ చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:131-80
వయససస:54
లస: పప
9649 AP151030426690
పపరర: ససబబబయమమ పస లశశటట �
భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:131-82
వయససస:57
లస: ససస స

93-38/1050

93-38/1053

9650 LFX2367621
పపరర: రమమష� పస లశశటట �
తసడడ:డ శవయఖ � �
ఇసటట ననస:131-82
వయససస:33
లస: పప

9633 AP151030435481
పపరర: శవయఖ తతకల�

93-38/1051

9636 AP151030441383
పపరర: రరణణ చలలవరదద�

93-38/1054

భరస : ఉమమశసకర బబబబ�
ఇసటట ననస:131-54
వయససస:26
లస: ససస స
93-33/868

9639 SAA1286236
పపరర: అసమత బబగబమ షపక

93-33/869

భరస : నణగమల మర షపక
ఇసటట ననస:131-66
వయససస:27
లస: ససస స
93-31/752

9642 SAA0632067
పపరర: కరరనటట లమవరణణఖ

93-30/750

భరస : వననసమమధవ రగడర డ
ఇసటట ననస:131-74
వయససస:45
లస: ససస స
93-30/751

9645 SAA1113422
పపరర: సతఖనణరరయణ చటటటపస డ లల

93-30/752

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:131-80
వయససస:26
లస: పప
93-30/938

భరస : రరమజననయబలల చటటటపస డ లల
ఇసటట ననస:131-80
వయససస:44
లస: ససస స
93-31/753

93-38/1048

తసడడ:డ నణగగషష�
ఇసటట ననస:131-52
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జగనణనధస�
ఇసటట ననస:131-69
వయససస:47
లస: పప
94-35/912

93-38/1045

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:131-51
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బడచబబబబ షపక
ఇసటట ననస:131-66
వయససస:33
లస: పప
93-31/751

9627 SAA1025817
పపరర: శవయఖ కకసనణ

93-38/1047 9630 SAA0294207
9629 SAA0378141
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప� కపపరరజ�
పపరర: రరమకకషర రరమశశటట �

భరస : వరసస
ఇసటట ననస:131-54
వయససస:47
లస: ససస స
93-31/750

93-38/1043

తసడడ:డ రరమయఖ కకసనణ
ఇసటట ననస:131-42
వయససస:34
లస: పప

భరస : నణగగసస�
ఇసటట ననస:131-52
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:131-52
వయససస:24
లస: పప
9637 AP151030423074
పపరర: అబబబలమర షపక�

93-40/862

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-44
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:131-51
వయససస:24
లస: పప
9634 AP151030435480
పపరర: నణగగశసతతకల

9626 SAA1285113
పపరర: సతశ బబబబ అల

9624 SAA0516823
పపరర: పదణమవత శనగవరపప

భరస : లకడమనణరరయణ
ఇసటట ననస:131-34
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బకలల
ఇసటట ననస:131-41
వయససస:33
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:131-44
వయససస:65
లస: ససస స
9631 SAA0806085
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరమశశటట

93-38/1042

9648 SAA0677146
పపరర: పరలకరర కరరరసక రగడడర

93-30/753

తసడడ:డ శకనవరస రగడడర
ఇసటట ననస:131-81
వయససస:25
లస: పప
93-31/754

9651 AP151030423479
పపరర: ఏససబబబబ పస లశశటట �

93-31/755

తసడడ:డ శవయఖ�
ఇసటట ననస:131-82
వయససస:40
లస: పప
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9652 AP151030423386
పపరర: శవయఖ పస లశశటట �

93-31/756

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:131-82
వయససస:60
లస: పప
9655 SAA0386037
పపరర: ససజజత� ఆరరగ�

93-38/1055

93-36/563

93-36/566

93-40/644

93-36/571

93-40/645

93-36/576

తసడడ:డ రవ తచజ పస రరమలర
ఇసటట ననస:131-101
వయససస:21
లస: ససస స

9665 SAA1033588
పపరర: కకటటశశరర పస రరమళ

9668 SAA0941436
పపరర: నణగ ఉమమ లకడమ పస రరమలర

9671 SAA0384685
పపరర: నణగరరధదక� పస రరమళర�

9674 AP151030435163
పపరర: చసదడశశఖర పస రరమళళ�

93-36/579

9677 SAA1334192
పపరర: వనసకట కలమమరర పస రరమలర

93-36/569

9680 SAA0379305
పపరర: యలర మమ� మమమడడకరయల�
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-102
వయససస:36
లస: ససస స

9660 LFX2389401
పపరర: ససతణరరమరగడడర� సససగస�

93-36/565

9663 AP151030435165
పపరర: వనసకటరగడడర సససగస�

93-36/568

9666 SAA0376541
పపరర: నలయఖ� గబరకస�

93-36/570

తసడడ:డ అసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-96
వయససస:31
లస: పప
93-36/572

9669 SAA0941428
పపరర: రమమశ బబబబ పస రరమలర

93-36/573

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పస రరమలర
ఇసటట ననస:131-99
వయససస:25
లస: పప
93-36/574

9672 AP151030435162
పపరర: శవనణగగశశరరరవప పస రరమళళ�

93-36/575

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-100
వయససస:42
లస: పప
93-36/577

9675 SAA0925646
పపరర: శకనవరసరరవప పస రరమలర

93-36/578

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పస రరమలర
ఇసటట ననస:131-101
వయససస:50
లస: పప
93-36/1192

భరస : చసదడశశఖర పస రరమలర
ఇసటట ననస:131-101
వయససస:38
లస: ససస స
93-37/964

93-36/562

తసడడ:డ హనమరగడడర�
ఇసటట ననస:131-95
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-101
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:131-101
వయససస:67
లస: పప
9679 SAA1293232
పపరర: సరశత పస రరమలర

93-36/567

భరస : శవ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:131-100
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పస రరమళ
ఇసటట ననస:131-101
వయససస:25
లస: ససస స
9676 AP151030435161
పపరర: వనసకటటశశరరర పస రరమళళ�

9662 AP151030435166
పపరర: శవరరమకకషరరరగడడర సససగస�

9657 SAA0718726
పపరర: సససగస శశరగఖ

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర �
ఇసటట ననస:131-95
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పస రరమలర
ఇసటట ననస:131-99
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమబలల�
ఇసటట ననస:131-99
వయససస:72
లస: ససస స
9673 SAA0925653
పపరర: ససజనఖ పస రరమళ

93-36/564

భరస : శకనస పస రరమళ
ఇసటట ననస:131-96
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప రరమళళ
ఇసటట ననస:131-98
వయససస:23
లస: పప
9670 AP151030441201
పపరర: ససతణరరవమమ పస రరమళళ�

9659 SAA0387118
పపరర: అరరణ సససగస

93-31/757

తసడడ:డ ససతణ రరమరగడర డ
ఇసటట ననస:131-95
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-95
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-95
వయససస:62
లస: ససస స
9667 SAA1060755
పపరర: వనసట దసరర పడసరదస పప రరమళళ

93-38/1056

భరస : హరర శశఖర రగడడర
ఇసటట ననస:131-95
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-95
వయససస:41
లస: పప
9664 AP151030441175
పపరర: సతఖవత సససగస�

9656 SAA0393835
పపరర: రరమ భమపరలరగడర డ� ఆరరగర�

9654 LFX1566728
పపరర: వజయదసరర � పప లశశటట �

భరస : ఏససబబబబ � �
ఇసటట ననస:131-85
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరగడ�డర
ఇసటట ననస:131-87
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవరరమకకషరర రగడడర�
ఇసటట ననస:131-95
వయససస:37
లస: ససస స
9661 AP151030435167
పపరర: హరరశశఖర రగడడర సససగస�

93-30/754

తసడడ:డ వనసకట రగడడర
ఇసటట ననస:131-84
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరమభమపరల రగడడర�
ఇసటట ననస:131-87
వయససస:26
లస: ససస స
9658 SAA0387290
పపరర: శకలకడమ� సససగస�

9653 SAA0628792
పపరర: కరరనటట వనణబ మమధవ రగడర డ

9678 SAA1334184
పపరర: పవన కలమమర పస రరమలర

93-36/1193

తసడడ:డ చసదడశశఖర పస రరమలర
ఇసటట ననస:131-101
వయససస:19
లస: పప
93-36/580

93-36/581
9681 SAA0393595
పపరర: శకనవరసరరవప� మమమడడకరయలమ
ేర�
తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-102
వయససస:45
లస: పప
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93-36/582

భరస : వరనణగబలల కకరరకలల
ఇసటట ననస:131-104
వయససస:34
లస: ససస స
9685 SAA0532036
పపరర: రరమయఖ నరగడర

93-36/585

93-36/587

93-43/635

93-36/591

93-38/1114

93-40/885

93-36/594

తసడడ:డ రరమబలల�
ఇసటట ననస:131-114
వయససస:42
లస: పప

9695 AP151030435158
పపరర: వనసకటటశశరరర నలర గగరర

9698 SAA1293802
పపరర: సరయ కలమమర ఉపపప

9701 SAA1291939
పపరర: సరయ కలమమర ఉపపప

9704 AP151030435191
పపరర: తరరపతయఖ వనమబల

93-38/1057

9707 SAA0379131
పపరర: మలలర శశరర� ఉపపప�

93-36/592

9710 SAA0949315
పపరర: అనసష రరమశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:131-114
వయససస:26
లస: ససస స

9690 SAA1279058
పపరర: వనసకటటశశరరర కలపపల

93-43/634

9693 SAA0636829
పపరర: కకనసగర నణగలకడమ

93-36/590

9696 SAA1267566
పపరర: మహన కకషర ఉపపప

93-30/841

తసడడ:డ చటటటబబబబ
ఇసటట ననస:131-110
వయససస:18
లస: పప
93-38/1115

9699 SAA1291996
పపరర: మహన కకషర ఉపపప

93-40/859

తసడడ:డ చటటటబబబబ ఉపపప
ఇసటట ననస:131-110
వయససస:18
లస: పప
93-40/886

9702 SAA0925877
పపరర: ససనలజ బబనయతషకలల

93-36/593

తసడడ:డ నణరరయణ బబనయతషకలల
ఇసటట ననస:131-111
వయససస:25
లస: ససస స
93-36/595

9705 SAA0382945
పపరర: మసగమమ వనమబల�

93-40/646

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:131-112
వయససస:45
లస: ససస స
93-36/596

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:131-114
వయససస:35
లస: ససస స
93-36/598

93-37/965

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:131-107
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ
ఇసటట ననస:131-112
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:131-113
వయససస:24
లస: ససస స
9709 SAA0293399
పపరర: సరసబశవరరవప ఉపపప�

93-36/589

తసడడ:డ చటటటబబబబ ఉపపప
ఇసటట ననస:131-110
వయససస:21
లస: పప

భరస : నణరరయణ బబనయతషకలల
ఇసటట ననస:131-111
వయససస:43
లస: ససస స
9706 AP151030441251
పపరర: సరమమమ జఖస దచవనళళ�

9692 SAA0925836
పపరర: లకడమ పడతషఖష నలర గగరర

9687 SAA1293471
పపరర: chaitanya uppu

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలపపల
ఇసటట ననస:131-106
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ చటటటబబబబ ఉపపప
ఇసటట ననస:131-110
వయససస:21
లస: పప

భరస : చటటటబబబబ ఉపపప
ఇసటట ననస:131-110
వయససస:38
లస: ససస స
9703 SAA0925851
పపరర: కలమమరర బబనయతషకలల

93-36/588

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:131-107
వయససస:62
లస: పప

భరస : చటటటబబబబ ఉపపప
ఇసటట ననస:131-110
వయససస:38
లస: ససస స
9700 SAA1291947
పపరర: ససశల ఉపపప

9689 AP151030435190
పపరర: వనసకటటశశరరర కలపరపల

93-36/584

తసడడ:డ venkateswarao uppu
ఇసటట ననస:131-105
వయససస:21
లస: పప

భరస : నణగరరజ నలర గగరర
ఇసటట ననస:131-107
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశరశరర
ర �
ఇసటట ననస:131-107
వయససస:34
లస: పప
9697 SAA1297787
పపరర: ససశల ఉపపప

93-36/586

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:131-106
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కలపపల
ఇసటట ననస:131-106
వయససస:47
లస: ససస స
9694 SAA0376509
పపరర: నణగరరజ� నలర గమరర �

9686 SAA0433920
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపప

9684 SAA0557678
పపరర: వర నణగబలల కకరరకలల

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:131-104
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:131-105
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-106
వయససస:28
లస: పప
9691 SAA1279157
పపరర: నణగగసదడస కలపపల

93-36/583

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:131-104
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:131-104
వయససస:63
లస: పప
9688 SAA0638197
పపరర: రతస యఖ కలపరపల

9683 SAA0516302
పపరర: శవలలమ నరగడర

9708 SAA0379149
పపరర: శవపరరశత� ఉపపప�

93-36/597

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:131-114
వయససస:39
లస: ససస స
93-38/1058

9711 SAA1019828
పపరర: చసదడ శశఖర రరమశశటట

93-38/1059

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:131-114
వయససస:23
లస: పప
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9712 AP151030441219
పపరర: ససశల ఉపపప�

93-40/647

భరస : చటటటబబబబ�
ఇసటట ననస:131-114
వయససస:40
లస: ససస స
9715 SAA1343482
పపరర: బబజ ఉపపప

93-38/1211

93-38/1062

93-40/649

93-38/1065

9722 SAA1068758
పపరర: మసగమమ డచగళ

93-38/1063

9717 SAA0551630
పపరర: రరమలకడమ దచవళళ

93-38/1061

9720 SAA0557967
పపరర: హనసమసత రరవప దచవళర

93-38/1064

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-116
వయససస:42
లస: పప
93-38/1066

భరస : వనసకటటసశరరర దచవళర
ఇసటట ననస:131-117
వయససస:62
లస: ససస స
93-50/944

93-38/1060

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:131-116
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:131-116
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఏడడక�ేసడలల�
ఇసటట ననస:131-117
వయససస:42
లస: ససస స
9724 SAA1280916
పపరర: గగపరల రరవప తణతసశశటట

9716 AP151030441346
పపరర: రరమబలమమ దచవళర�

9719 SAA0385559
పపరర: వనసకటమమ� తమమశశటట �

9714 SAA1013226
పపరర: గగపస కకషర దచవళర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:131-115
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ�
ఇసటట ననస:131-115
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:131-116
వయససస:42
లస: ససస స
9721 SAA0386029
పపరర: రమణ� దచవళళ�

93-40/648

భరస : రరమబలల�
ఇసటట ననస:131-114
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గగపస ఉపపప
ఇసటట ననస:131-115
వయససస:24
లస: ససస స
9718 SAA0094243
పపరర: అననమమ� దచవల�

9713 AP151030441218
పపరర: నణగమమ ఉపపప�

9723 SAA0949810
పపరర: గగపస రరజ దచవళర

93-38/1067

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దచవళర
ఇసటట ననస:131-117
వయససస:24
లస: పప

9725 SAA1281187
పపరర: మలర శశరర తణతసశశటట

93-50/945

9726 SAA1281195
పపరర: అనల పత

93-50/946

తసడడ:డ కకషర మమరరస తణతసశశటట
ఇసటట ననస:131-125 SRI VISHNUNIVASAM
వయససస:58
లస: పప

భరస : గగపరల రరవప తణతసశశటట
ఇసటట ననస:131-125 SRI VISHNUNIVASAM
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అవనణష తణతసశశటట
ఇసటట ననస:131-125 SRI VISHNUNIVASAM
వయససస:31
లస: ససస స

9727 SAA1281039
పపరర: అవనణష తణతసశశటట

9728 SAA1424332
పపరర: సరయ శశధర రరజ చకకవరస

93-37/1031
9729 SAA1349158
పపరర: యబఘనబ న దసరర పడసరద గబడడవరడ

93-50/947

తసడడ:డ గగపరల రరవప తణతసశశటట
ఇసటట ననస:131-125 SRI VISHNUNIVASAM
వయససస:30
లస: పప

93-38/1212

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:131-126
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ భబసకర రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:131-126 F NO A4
వయససస:35
లస: పప

93-40/916 9731 SAA1380815
9730 SAA1380724
పపరర: ఉదయ భబసకర రరవప గబడడవరడ
పపరర: జయలకడమ గబడడవరడ

తసడడ:డ రసగదణస
ఇసటట ననస:131-126 F NO A4
వయససస:63
లస: పప
9733 SAA0245597
పపరర: మకతషఖసజయరరవప

93-43/424

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:131-143
వయససస:44
లస: పప
9736 SAA0516914
పపరర: రగవత చచడవరపప

93-38/1070

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప హరర
ఇసటట ననస:131-180
వయససస:61
లస: ససస స

93-34/1062

భరస : వనసకట సరశమ రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:131-126, F NO A2
వయససస:44
లస: ససస స

9734 SAA0805863
పపరర: ససభదడ అననపపరగడడర

9735 SAA0805855
పపరర: శకనవరససలల అననపపరగడర డ

93-38/1068

9737 SAA0806283
పపరర: భబరత కలమమర చగడవరపప

9740 SAA0302018
పపరర: హరర శకలసతల
తసడడ:డ లకకనరరకసససహరరవప హరర
ఇసటట ననస:131-180
వయససస:73
లస: ససస స

93-38/1069

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:131-149
వయససస:41
లస: పప
93-38/1071

తసడడ:డ మమరరత కలమమర
ఇసటట ననస:131-154
వయససస:36
లస: పప
93-43/425

9732 SAA1349638
పపరర: రరజగశశరర బరరదసరరజ

భరస : ఉదయ భబసకర రరవప గబడడవరడ
ఇసటట ననస:131-126 FNO A4
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:131-149
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమరరతకలమమర
ఇసటట ననస:131-154
వయససస:26
లస: ససస స
9739 SAA0302000
పపరర: హరర అననపపరర

93-40/917

9738 SAA0806275
పపరర: మమరరత కలమమర చచదవరపప

93-38/1072

తసడడ:డ ఆసజననయబలల
ఇసటట ననస:131-154
వయససస:58
లస: పప
93-43/426

9741 LFX2409233
పపరర: రతనమమసబ� ఆళళ�

93-43/427

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:131-180
వయససస:75
లస: ససస స
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93-43/452

9743 SAA1080035
పపరర: కకషరయఖ సమబదణడల

93-43/453

9744 SAA1025940
పపరర: గసగ భవరన నలక
ర రర

భసధసవప: కకషరయఖ సమబదణడల
ఇసటట ననస:131-181, MYTRI ENCLAVE, F.N
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: రసగయఖ సమబదణడల
ఇసటట ననస:131-181, MYTRI ENCLAVE, F.N
వయససస:57
లస: పప

భరస : మమధవ రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:131-182
వయససస:55
లస: ససస స

9745 SAA1293661
పపరర: జగదదశ సస మ శశటట

9746 SAA0815151
పపరర: కరతఖ యన తషపరకలల

9747 SAA0301929
పపరర: పప గరరర దదప

93-37/966

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సస మ శశటట
ఇసటట ననస:131-190
వయససస:21
లస: పప
9748 SAA0813395
పపరర: నరమలమ రరజ పప గరరర

భరస : వనసకటటశశరరర తషపరకలలస
ఇసటట ననస:131-192
వయససస:28
లస: ససస స
93-43/431

తసడడ:డ వనసకట రరవప పప గరరస
ఇసటట ననస:131-192
వయససస:34
లస: ససస స
9751 SAA0813536
పపరర: వనసకటటశశరరర తషపరకలల

93-43/434

93-43/437

93-43/440

93-43/443

93-43/446

తసడడ:డ భమషయఖ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:131-194
వయససస:49
లస: పప

93-43/438

9758 AP151030450350
పపరర: సరగజన ససఖవరసస

9761 SAA0814971
పపరర: మమలకకసడయఖ మమరసరగడర డ

9764 SAA0678847
పపరర: మబపపపరర వనసకటటశశర రరవప

93-43/448

9767 SAA0815201
పపరర: రరధ కకషర నలపరలమ

93-43/441

9770 AP151030441093
పపరర: శశషమమ గబడడమమటర�
భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:131-199
వయససస:50
లస: ససస స

93-43/436

9756 AP151030450355
పపరర: మమధవలత ససఖవరసస

93-43/439

93-43/442
9759 SAA0815136
పపరర: మధస ససధణనణ రగడర డ మరకస రగడడర

తసడడ:డ మమలమ కకసడయఖ maramreddy
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:35
లస: పప
93-43/444

9762 SAA0389056
పపరర: కకసడణరగడడర� కకసడపరటట�

93-43/445

తసడడ:డ వనసకట రగడ�డర
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:29
లస: పప
93-38/1073

9765 SAA1064450
పపరర: తచజశశన బసడర మమడడ

93-43/447

తసడడ:డ జగదదశ బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:131-194
వయససస:22
లస: ససస స
93-43/449

తసడడ:డ భగవసత నలపరల
ఇసటట ననస:131-194
వయససస:66
లస: ససస స
93-43/451

9753 SAA0814617
పపరర: మమధవ మమరసరగడడర

భరస : నరసససహరరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:131-194
వయససస:40
లస: పప

భరస : జగదదష� �
ఇసటట ననస:131-194
వయససస:44
లస: ససస స
9769 LFX2405447
పపరర: జగదదశ బసడర మమడడ

9755 SAA0254292
పపరర: వజయలకడమ ససఖవరసస

93-43/433

భరస : వనసకట శవ రగడర డ మమరసరగడడర
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మమరసరగడడర
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ నణగభమషణస ససకవసస
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:74
లస: పప
9766 LFX2409431
పపరర: నణగమలర శశరర� బసడర మమడడ�

93-43/435

భరస : నరసససహరరవప ససఖవరసస
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప ససకవసస
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:46
లస: పప
9763 AP151030447196
పపరర: నరసససహరరవప ససఖవరసస

9752 SAA0813379
పపరర: వనసకట రరవప పస గరరరస

9750 SAA0814856
పపరర: దదలప కలమమర పప గరరర
తసడడ:డ వనసకట రరవప పప గరరస
ఇసటట ననస:131-192
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనణబగగపరలకకషర ససఖవరసస
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ మమరసరగడర డ
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:59
లస: ససస స
9760 AP151030447081
పపరర: వనణబగగపరలకకషర ససఖవరసస

93-43/432

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పప గరరస
ఇసటట ననస:131-192
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరస రగడడర మమరసరగడడర
ఇసటట ననస:131-193
వయససస:39
లస: ససస స
9757 SAA0853383
పపరర: శవ నణగ మలలర శశరర మమరసరగడడర

9749 AP151030450083
పపరర: ససబబబయమమ పస గరరస

93-43/430

తసడడ:డ వనసకట రరవప పప గరరస
ఇసటట ననస:131-192
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పప గరరస
ఇసటట ననస:131-192
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషపరకలలల
ఇసటట ననస:131-192
వయససస:32
లస: పప
9754 SAA0814658
పపరర: మహ లకడమ మమరసరగడర డ

93-43/429

93-43/428

9768 SAA1064476
పపరర: చసదడ శశఖర బసడర మమడడ

93-43/450

తసడడ:డ జగదదశ బసడర మబడడ
ఇసటట ననస:131-194
వయససస:21
లస: పప
93-40/650

9771 AP151030441344
పపరర: పపలర మమ మలలర ల�

93-40/651

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:131-208
వయససస:52
లస: ససస స
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9772 AP151030441114
పపరర: అసజమమ ఇరరర�

93-40/652

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-210
వయససస:72
లస: ససస స
9775 SAA0516583
పపరర: వజయలకడమ చలలవరదద

93-38/1074

93-40/656

93-40/659

భరస : అరరననరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1421
వయససస:47
లస: ససస స
9784 SAA0378604
పపరర: మమరర� యననస�

93-40/825

93-48/56

93-43/455

93-30/755

భరస : సయఖద బబబబ షపక
ఇసటట ననస:133-2-132
వయససస:30
లస: ససస స
9799 SAA1380765
పపరర: వనసకట సతఖస బబ గరరరపప
తసడడ:డ రగశయఖ బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:133-6-1260
వయససస:57
లస: పప

9780 SAA0381194
పపరర: పపరమమ రరవనల

93-40/658

9782 AP151030444216
పపరర: హకదయరరజ మబననసగర

9783 SAA1033943
పపరర: నణగ లకడమ పడసనన కకలర మరర

93-40/660

9785 SAA0396705
పపరర: నణగలకడమ� తతటటటసపపడడ�

9788 LFX1614999
పపరర: రమమష మగరలవలర

9791 SAA0891722
పపరర: కకటటశశరమమ కలసభ

9794 SAA1033893
పపరర: రతన కలమమరర కలపరల

9797 SAA1263482
పపరర: హసన షపక

9800 SAA0815557
పపరర: గరతణ భవరన జజససఖల
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1514
వయససస:42
లస: ససస స

93-40/661

తసడడ:డ గణపత కకలర మరర
ఇసటట ననస:131-1827
వయససస:24
లస: ససస స
93-34/974

9786 LFX1615004
పపరర: శవనణగగశశరరరవప మలమపలర

93-48/55

తసడడ:డ రమమష మగరలవలర
ఇసటట ననస:132-2-342
వయససస:34
లస: పప
93-48/57

9789 SAA0380550
పపరర: రరధ� దససపరల�

93-38/1076

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:132-2-572
వయససస:46
లస: ససస స
93-43/456

9792 SAA0891714
పపరర: ఏడడకకసడలల కలసభ

93-43/457

తసడడ:డ చనన బబశయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:132-14-137
వయససస:55
లస: పప
93-40/662

9795 SAA1291863
పపరర: ససభబనబ షపక

93-43/643

భరస : సయఖద బబబబ వరవలర
ఇసటట ననస:133-2-132
వయససస:46
లస: ససస స
93-43/645

తసడడ:డ సయఖద బబబబ షపక
ఇసటట ననస:133-2-132
వయససస:22
లస: పప
93-40/926

93-40/655

భరస : శవయఖ రరవనల
ఇసటట ననస:131-1404
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ రరవప కలపరల
ఇసటట ననస:133-1-417
వయససస:24
లస: ససస స
93-43/644

9777 SAA0993304
పపరర: బబలలనఆ శరలవనసదడస

భరస : అ�ే్ర వజయ కలమమర� గరరననపపడడ
ఇసటట ననస:131-1382
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల కలసభ
ఇసటట ననస:132-14-137
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : చఠనన లకడమ soma
ఇసటట ననస:132-32
వయససస:24
లస: ససస స
9796 SAA1263458
పపరర: బబజజన బ షపక

93-40/657

తసడడ:డ బబ రనన మగరలవలర
ఇసటట ననస:132-2-342
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఆనసద చచదరర ఆనసతననన
ఇసటట ననస:132-14-136
వయససస:32
లస: ససస స
9793 SAA0993262
పపరర: వనననల పపల

9779 LFX2396752
పపరర: ససనత గరరనపపడడ

93-40/654

తసడడ:డ నలలర నఆ శరలవనసదడస
ఇసటట ననస:131-1353
వయససస:50
లస: పప

భరస : పపలమర రరవప�
ఇసటట ననస:131,-5-1387
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నణగర రగడడర పసడపరరస
ఇసటట ననస:132-2-342
వయససస:54
లస: పప
9790 SAA0853235
పపరర: నణగ మలలర శశరర అసేసథననన

93-38/1075

తసడడ:డ వరరరఘవపలల మబననసగర
ఇసటట ననస:131-1421
వయససస:50
లస: పప

భరస : మరరయనన�
ఇసటట ననస:131_5-1490
వయససస:52
లస: ససస స
9787 SAA0852351
పపరర: అసజ రగడడర పసడపరరరర

9776 SAA0096016
పపరర: పదణమవత� చలవరదద�

9774 AP151030441348
పపరర: లకడమ ననననబబ యన�

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:131-324
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-1101
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:131-1366
వయససస:37
లస: పప
9781 AP151030441572
పపరర: మరరయసససధరర మబననసగర

93-40/653

భరస : ఆసజననయబలల�
ఇసటట ననస:131-211
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరసబబబబ
ఇసటట ననస:131-1101
వయససస:28
లస: ససస స
9778 SAA0311795
పపరర: అజత కలమమర� మబననసగర�

9773 AP151030441470
పపరర: లకడమ బతష
స ల�

9798 SAA1264811
పపరర: హసన బ షపక

93-43/646

తసడడ:డ ససనదణ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:133-2-170
వయససస:38
లస: ససస స
93-41/114

9801 SAA0919474
పపరర: భబగఖ లకడమ ససన రగడర డ

93-30/756

భరస : కకరణ కలమమర ససన రగడర డ
ఇసటట ననస:133-6-1532
వయససస:35
లస: ససస స
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పపరర: ససరగష� బసడడ�
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93-45/578

తసడడ:డ భబసకర�
ఇసటట ననస:133-7-1578
వయససస:30
లస: పప
9805 SAA1354836
పపరర: షరరరఖ షపక

9803 SAA1192699
పపరర: లకరర
ర శశ రగఖ లసగరశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగరశశటట
ఇసటట ననస:133-7-1593
వయససస:20
లస: ససస స
93-39/839

9806 SAA1267277
పపరర: సలవనసదడ నరగసదడ బబబబ

తసడడ:డ షపక హహసపన సరహహబ హహసపన సరహహబ
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సలవనసదడ మహన
ఇసటట ననస:133-10-2346
వయససస:46
లస: పప

9808 SAA1349984
పపరర: అజయ కలమమర గసటటల

9809 SAA1349976
పపరర: నహరరక గసటటల

93-43/747

తసడడ:డ ఆనసద బబబబ గసటటల
ఇసటట ననస:133-11-2798
వయససస:24
లస: పప
9811 SAA1350032
పపరర: శరరషస్కలమమర గసటటల

93-43/750

93-39/838

93-32/653

93-32/656

93-43/473

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-16-4005
వయససస:40
లస: పప
9826 SAA0311498
పపరర: రరజశశఖర రగడడర కకట

భరస : గలబబ షపకక
ఇసటట ననస:133-18-1453
వయససస:34
లస: ససస స

9818 SAA0939936
పపరర: పడసనన మమకల

93-43/476

93-40/663

93-38/1235

93-32/654

9824 SAA0364042
పపరర: వరన మమరగలమ

93-43/474

భరస : కకషరబబబబ నసబబరర
ఇసటట ననస:133-18-1502
వయససస:51
లస: ససస స

93-43/749

9813 SAA1194265
పపరర: ఉమమహహశశరర కగత రగడర డ

93-40/664

9816 SAA1462282
పపరర: ఇససబ షపక

93-30/940

9819 SAA1037929
పపరర: ససజజత గరరకపరటట

93-32/655

భరస : వనసకటటశశరరర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:133-15-3711
వయససస:36
లస: ససస స
93-32/657

9830 SAA0256925
పపరర: శవలల నసబమరర

9810 SAA1350024
పపరర: ససధఖ గసటటల

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:133-12-3965
వయససస:19
లస: పప

9822 SAA0680918
పపరర: నణభయమ షపక

93-43/472

భరస : నణసర వల షపక
ఇసటట ననస:133-16-4005
వయససస:32
లస: ససస స
9825 SAA0363366
పపరర: వజయ చకరక

93-43/475

భరస : రవ చకక
ఇసటట ననస:133-17-3956
వయససస:40
లస: ససస స
93-43/477

9828 SAA0814278
పపరర: పసదబ వనసకట నణరరయణ రరవప
గగగబలమమడడ
తసడడ:డ ఆసజననయబలల గగగబలమమడడ
ఇసటట ననస:133-18-1401
వయససస:46
లస: పప

93-43/478

93-43/480

9831 SAA0131268
పపరర: నణగలకడమ మమడసరర

93-43/481

భరస : శరసత భబసనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-18-1401
వయససస:79
లస: ససస స
93-43/479

93-43/746

భరస : శకనవరస రగడడర కగత రగడడర
ఇసటట ననస:133-12-3145
వయససస:33
లస: ససస స

9821 SAA0938961
పపరర: యశవసత లకడమ సరయనణథ
వర
తసడడ:డ వషష
ర మహన రరవప వర
ఇసటట ననస:133-15-3714
వయససస:25
లస: పప

9827 SAA0815490
పపరర: ఎలజగబబత శకమత బతష
స ల

9807 SAA1349992
పపరర: వజయ కలమమరర గసటటల

భరస : శరరషస్కలమమర గసటటల
ఇసటట ననస:133-11-2799
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖనణనరరయణ మరగలమ
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రగడడర కకట
ఇసటట ననస:133-18-144
వయససస:33
లస: పప
9829 SAA0363929
పపరర: ససలమర బ షపక

93-43/748

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మమకల
ఇసటట ననస:133-15-3710
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవరరవప తణడచపలర
ఇసటట ననస:133-15-3712
వయససస:65
లస: ససస స
9823 SAA0681494
పపరర: నసర అల షపక

9815 SAA1375096
పపరర: శవ నణగ చనణడఖఅలమ ఓలలటట

93-45/579

భరస : ఆనసద బబబబ గసటటల
ఇసటట ననస:133-11-2797
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:133-12-3203
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబబ కకరగనపరటట
ఇసటట ననస:133-15-3709
వయససస:39
లస: ససస స
9820 SAA1037937
పపరర: ససబబబలల తణడచపలర

93-47/694

తసడడ:డ ఈశశర రగడడర కగత రగడడర
ఇసటట ననస:133-12-3145
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగననపలర కకశశర
ఇసటట ననస:133-12-3155
వయససస:19
లస: పప
9817 SAA0940255
పపరర: రరజగశశరర కకరగనపరటట

9812 SAA1194257
పపరర: శకనవరస రగడడర కగత రగడడర

9804 AP151030450194
పపరర: లకడమససభబగఖవత కరళహససస �

భరస : దసరరరపడసరదస� కరళహససస
ఇసటట ననస:133-7-1768
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర గసటటల
ఇసటట ననస:133-11-2798
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద బబబబ గసటటల
ఇసటట ననస:133-11-2799
వయససస:26
లస: పప
9814 SAA1368331
పపరర: గగననపలర దసరరరరరవప

93-43/464

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-18-1503
వయససస:31
లస: ససస స
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94-13/727

భరస : వనసకటబకకషన మమదల
ఇసటట ననస:133-18-4107
వయససస:50
లస: ససస స
9835 SAA1230341
పపరర: సస నయ రరచగరరర

93-36/1081

93-43/543

93-52/236

93-52/239

93-30/757

93-30/760

93-33/872

భరస : వనసకట రరవప గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:134-4-678
వయససస:59
లస: ససస స

9845 SAA1149368
పపరర: ససబబబరరవప చదలర

9848 LFX1563295
పపరర: దసస గరర�ర షపక�

9851 SAA1291434
పపరర: నలర పప రరమకకషరర రగడడర

9854 SAA1291376
పపరర: నలర పప కనక వదఖశక

93-40/665

9857 SAA0388199
పపరర: నణగమణణ� పతడకర�

93-52/240

9860 SAA0985657
పపరర: ససవర పడసరద గరగనపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రరవప గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:134-4-678
వయససస:35
లస: పప

9840 SAA0392522
పపరర: వనసకట రతనస� కసదసల�

93-52/235

9843 SAA1149343
పపరర: అశశక చదలర

93-52/238

9846 SAA1264431
పపరర: ససధదర నణలబబ ఈనణ

93-40/865

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నణలబబ ఈనణ
ఇసటట ననస:134-1-194
వయససస:24
లస: పప
93-30/758

9849 AP151030423482
పపరర: బయబఖవ షపక�

93-30/759

తసడడ:డ అబబబలర న షపక�
ఇసటట ననస:134-2-8
వయససస:47
లస: పప
93-33/870

9852 SAA1286269
పపరర: నలర పప కలమమరర

93-33/871

భరస : నలర పప రరమకకషరర రగడడర
ఇసటట ననస:134-2-357
వయససస:40
లస: ససస స
93-33/873

9855 SAA0343947
పపరర: అనల కలమమర� భమమమ�

93-37/584

తసడడ:డ నణగగశశరరరవప�
ఇసటట ననస:134-2-360
వయససస:30
లస: పప
93-40/666

తసడడ:డ ఆసథథన�
ఇసటట ననస:134-4-672
వయససస:29
లస: ససస స
93-40/668

93-43/542

భరస : ససరగష చదలర
ఇసటట ననస:134-1-52
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నలర పప రరమకకషరర రగడడర
ఇసటట ననస:134-2-357
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:134-4-671
వయససస:38
లస: పప
9859 SAA0986069
పపరర: వనసకట శశష గరరరజ గరగనపపడడ

93-52/237

తసడడ:డ నలర పప రసగర రగడడర
ఇసటట ననస:134-2-357
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నలర పప రరమకకషరర రగడడర
ఇసటట ననస:134-2-357
వయససస:24
లస: పప
9856 SAA0434712
పపరర: బబలయఖ జమబమల

9842 SAA0932807
పపరర: వనసకట సరయ తషలసస లసగరల

9837 SAA0518621
పపరర: వరరసజననయబలల గగనసగబసటర

భరస : వనసకటటశశరరర� కసదసల
ఇసటట ననస:134-1-47
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబలర న � �
ఇసటట ననస:134-2-8
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబబబలర న�
ఇసటట ననస:134-2-8
వయససస:52
లస: పప
9853 SAA1286251
పపరర: నలర పప రమమకరసత రగడర డ

93-52/234

తసడడ:డ శశషయఖ చదలర
ఇసటట ననస:134-1-52
వయససస:59
లస: పప

భరస : అబబబల ఘన�
ఇసటట ననస:134-2-8
వయససస:67
లస: ససస స
9850 AP151030423710
పపరర: అనప హమమద షపక�

9839 SAA0392480
పపరర: సతఖవత� పస ననస�

93-32/658

తసడడ:డ నణసరరమ గగణబగబసటర
ఇసటట ననస:133-193
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:134-1-52
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:134-1-52
వయససస:45
లస: ససస స
9847 AP151030426006
పపరర: అబబమన షపక�

93-43/541

భరస : వనసకటటశశరరర� పస నస
ఇసటట ననస:134-1-47
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� పస నస
ఇసటట ననస:134-1-47
వయససస:40
లస: పప
9844 SAA1006312
పపరర: సశరర లత లసగరల

9836 SAA0515601
పపరర: అనసతలకడమ అలక
ర రర

9834 SAA0939886
పపరర: పడసనన పస క

తసడడ:డ నణరరయణ రరవప పస క
ఇసటట ననస:133-42
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబలసరశమ అలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-193
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల అలక
ర రర
ఇసటట ననస:133-193
వయససస:38
లస: పప
9841 SAA0379016
పపరర: గగపసనణద� పస ననస�

95-1/970

భసధసవప: రరజగశశరర మదణల
ఇసటట ననస:133-18-4107
వయససస:55
లస: పప

తలర : అరరణ రరచగరరర
ఇసటట ననస:133-128
వయససస:26
లస: ససస స
9838 SAA0518712
పపరర: బబలసరశమ అలక
ర రర

9833 SQX2098903
పపరర: వనసకట కకషర మదణల

9858 LFX2402311
పపరర: తరరపరల పపరరక�

93-40/667

తసడడ:డ చనవనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:134-4-673
వయససస:82
లస: పప
93-40/669

9861 SAA0244988
పపరర: రతన బబబబ� పపటటట�

93-40/670

తసడడ:డ రరజకలమమర�
ఇసటట ననస:134-4-678
వయససస:49
లస: పప
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9862 SAA0986036
పపరర: వనసకట రరవప గరగనపపడడ

93-40/671

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:134-4-678
వయససస:64
లస: పప
9865 SAA0457770
పపరర: పదమజజ ధసడడకల

93-40/674

93-40/677

93-40/680

93-43/650

93-40/864

భరస : నణగగశశర రరవప కలల
ఇసటట ననస:134-113
వయససస:39
లస: ససస స
9880 SAA0772633
పపరర: చటటటస వనసకట రగడడర

93-30/761

9872 SAA1277284
పపరర: గగపస బబ లలదదసలమ

9875 SAA1435585
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప అవరశరర

93-30/763

93-43/654

93-40/679

9873 SAA0891003
పపరర: కతరగసన సరశన కలమమర

93-32/659

93-30/941

93-37/1032
9876 SAA1418417
పపరర: మహహశ కలమమర కలసకలలగబసట

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కలసకలలగబసట
ఇసటట ననస:134-84(old no. 7-204)
వయససస:34
లస: పప

9878 SAA0775439
పపరర: ససరగష కకరగనపరటట

9879 SAA1244060
పపరర: ఝనస లకడమ ససదస

9881 SAA0772856
పపరర: ఏలక వనసకట శవ రరమకకషర

9884 SAA1418896
పపరర: గగపమమ పరరమశశటట

9887 SAA0252247
పపరర: మమధవ రగడడర బబ లమర
తసడడ:డ రరఘవరగడడర బబల
ఇసటట ననస:140-6-189
వయససస:42
లస: పప

9889 SAA1024306
పపరర: మలలర సవరర చలలవరదద

9890 SAA1345032
పపరర: సరయ చరణ మబపప

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప చలలవరదద
ఇసటట ననస:143-5-912
వయససస:42
లస: ససస స

9870 SAA0740416
పపరర: వకటర పరల� పపల�

తసడడ:డ వనసకట కకయసవరర రరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:134-53
వయససస:73
లస: పప

భరస : మధన మబరళమహన రరవప బతషల
ఇసటట ననస:139-535
వయససస:39
లస: ససస స
93-43/561

93-40/676

తసడడ:డ వనణబగగపరల కతరగసన
ఇసటట ననస:134-8-1253
వయససస:43
లస: పప

93-34/963

తసడడ:డ లకడమ నణరరయణ మబపప
ఇసటట ననస:148/14/483
వయససస:20
లస: పప

93-37/972

భరస : రసగ రరవప ససదస
ఇసటట ననస:137-7-408
వయససస:61
లస: ససస స
93-30/762

9882 SAA0318428
పపరర: నణగ శవ పడసరద� గమడసరర�

93-43/559

తసడడ:డ సస వరబగఖలకడమ�
ఇసటట ననస:138-17-728
వయససస:33
లస: పప
93-36/1195

భరస : గగపరల రరవప పరరమశశటట
ఇసటట ననస:139-535
వయససస:62
లస: ససస స
93-36/1197

9867 SAA0816902
పపరర: ఝమనస రరవ

తసడడ:డ రతనస�
ఇసటట ననస:134-4-690
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ గబరర శసకర రరవప
ఇసటట ననస:138-15-877
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రగడడర గబవశల
ఇసటట ననస:138-85
వయససస:40
లస: పప
9886 SAA1418904
పపరర: లకడమ పరరమశశటట

93-40/678

తసడడ:డ పసదబ పసచయఖ
ఇసటట ననస:135-5-420
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబల వనసకట రగడర డ
ఇసటట ననస:138-14-438
వయససస:42
లస: పప
9883 SAA0919441
పపరర: మమధన రగడర డ గబవశల

9869 SAA0926602
పపరర: కకషర మహన రరవప రరవ

93-40/673

భరస : కకషర మహన రరవప
ఇసటట ననస:134-4-689
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వరడడయమ బబ లలదదసలమ
ఇసటట ననస:134-6-115
వయససస:19
లస: పప

తలర : అరరణ నణగమతష
ఇసటట ననస:134-13-1553
వయససస:18
లస: పప
9877 SAA1285972
పపరర: కకటటశశరర కలల

93-40/675

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరవ
ఇసటట ననస:134-4-689
వయససస:58
లస: పప

భరస : నరసససహలల�
ఇసటట ననస:134-5-647
వయససస:42
లస: ససస స
9874 SAA1281302
పపరర: సరయ చరణ నణగమతష

9866 SAA0926693
పపరర: ఝమనస రరవ

9864 SAA0571265
పపరర: అనల కలమమర అలమరడడ

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:134-4-688
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకపమహనరరవ రరవ
ఇసటట ననస:134-4-689
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ధసడడకల
ఇసటట ననస:134-4-689
వయససస:43
లస: పప
9871 SAA0388090
పపరర: పదమ ససదర�

93-40/672

తసడడ:డ వనసకస పరరవ లలట వసగరపర పప
ఇసటట ననస:134-4-687
వయససస:64
లస: పప

భరస : రవ కలమమర ధసదసకక
ఇసటట ననస:134-4-689
వయససస:38
లస: ససస స
9868 SAA0566299
పపరర: రవ కలమమర ధసడడకల

9863 SAA0245001
పపరర: రరమమహనరరవ వసగరపర పప

93-36/1196
9885 SAA1419027
పపరర: మదన మహన రరవప పరరమశశటట

తసడడ:డ గగపరల రరవప పరరమశశటట
ఇసటట ననస:139-535
వయససస:40
లస: పప
93-43/560

9888 SAA0333252
పపరర: వరణణ� నలర పననన�

93-31/758

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:141-3-1068
వయససస:31
లస: ససస స
93-30/944

9891 SAA0959538
పపరర: ససమలత రగసపసచరర

93-43/562

తసడడ:డ వదణఖసరగర శరమ రగసపసచరర
ఇసటట ననస:171-27-111
వయససస:27
లస: ససస స
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93-43/563

భరస : శకనవరస రగడడర భమమరగడడర
ఇసటట ననస:171-27-111
వయససస:37
లస: ససస స
9895 SAA0959322
పపరర: రసగ కలమమరర కకసడణ

93-43/564

భరస : కకసస నన బరన
ఇసటట ననస:171-27-111
వయససస:60
లస: ససస స
93-43/566

భరస : రరజశశఖర రరవప జజరరగగ
ఇసటట ననస:171-27-112
వయససస:60
లస: ససస స
9898 SAA1282490
పపరర: వనసకట రమణ పప లల

9893 SAA0959033
పపరర: కకషర కలమమరర కకతడక

93-32/676

9896 SAA1301514
పపరర: జయలకడమ వలలర పప

9894 SAA0959512
పపరర: దదననశ రగసపసచరర

తసడడ:డ వదణఖసరగర శరమ రగసపసచరర
ఇసటట ననస:171-27-111
వయససస:24
లస: పప
93-32/675

9897 SAA0048397
పపరర: శకనవరస రరవప నసతలపరటట

తసడడ:డ మబసలయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:201,BALAKRISHNA TOWERS
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: హరరశ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:202
వయససస:50
లస: పప

9899 SAA1282706
పపరర: ససజజత పప లల

9900 SAA1424282
పపరర: జజన వజయ పడకరశ దచవ

93-32/677

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:202/FLAT VEDIC ENCLAVE
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:202/FLAT VEDIC ENCLAVE
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస దచవ
ఇసటట ననస:203
వయససస:66
లస: పప

9901 SAA1282862
పపరర: బసకలరర రగహహత

9902 SAA0331587
పపరర: మధస కరజజ�

9903 SAA1080480
పపరర: పకధదశ మమళచచరరవప

93-40/866

తసడడ:డ వనసకట పదణమరరవప
ఇసటట ననస:205/FLAT SRI BALA KRISHNA
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:229-4-279
వయససస:44
లస: పప

9904 SAA1422823
పపరర: గగపరల కకషర రరవప అడచరపలర

9905 SAA0381350
పపరర: దచవ బబ కరక

93-43/758

తసడడ:డ రసగయఖ అడచర పలర
ఇసటట ననస:308 Srikara residency
వయససస:48
లస: పప
9907 SAA1427368
పపరర: వనసకటటశశరరర తతకల
తసడడ:డ రమబలల తతకల
ఇసటట ననస:401
వయససస:52
లస: పప
9910 SAA1226141
పపరర: బబల నణగజజఖత వపలమరగసటట

93-31/827

9908 SAA1282565
పపరర: రరజఖ లకడమ చలర

తసడడ:డ రమమశ బబబబ మమళచచరరవప
ఇసటట ననస:303, SANKHA CHAKRA NIWAS
వయససస:22
లస: పప
93-40/681

9906 SAA0244202
పపరర: దణవదస కసభసపరటట

93-40/682

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:401
వయససస:38
లస: పప
93-48/921

9909 SAA1340009
పపరర: బబల నణగ జజఖత వపలలగసటట

93-30/971

9912 DDN1073477
పపరర: హరరపస
డ రదరరజ అదబసకక

9914 SAA0947350
పపరర: పవన కలమమర ఆకరరగమ

93-33/887

9917 SAA1269943
పపరర: వనసకట కకషరర రగడడర ససర

భరస : వనసకట కకషరర రగడడర ససర
ఇసటట ననస:496, FLAT NO 201
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మబసల రగడడర ససర
ఇసటట ననస:496, FLOT NO 201,
వయససస:55
లస: పప

93-43/763
9919 SAA1459098
పపరర: ఈశశర వనసకట సరయ పడమద
శనకరకయల
తసడడ:డ దసరర మసరసన రరవప శనకరకయల
ఇసటట ననస:501 srinivasam apartment
వయససస:18
లస: పప

9920 SAA1283571
పపరర: రవ గగలర
భసధసవప: వననజయ లకడమ గగలర
ఇసటట ననస:502 PLOT NO
వయససస:29
లస: పప

93-40/971

తసడడ:డ పసదబడహమసరరజ
ఇసటట ననస:428/3 , Flat No.211
వయససస:45
లస: పప
93-40/683

తసడడ:డ పడకరశరరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:439
వయససస:29
లస: పప
93-39/766

93-43/567

9911 SAA1264209
పపరర: కకరణమయ అదబసకక

9913 DDN1921105
పపరర: వజయ అదబసకక
భరస : హరరపస
డ రద బబబబ
ఇసటట ననస:428/3, Flat no 211
వయససస:41
లస: ససస స

93-43/757

తసడడ:డ వ ఏల నరసససహ రరవప వపలలగసటట
ఇసటట ననస:409
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద రరజ అదబసకక
ఇసటట ననస:428/3
వయససస:22
లస: ససస స

93-40/972

93-43/756

భరస : ఈశశర రగడడర ననటట
ఇసటట ననస:403 GAYATHRI ENCLAVE
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవప వపలమరగసటట
ఇసటట ననస:409 5TH FLOR
వయససస:49
లస: ససస స

9916 SAA1293893
పపరర: శకదచవ ససర

93-31/759

భరస : రరమబ బబ కరక
ఇసటట ననస:360
వయససస:50
లస: ససస స
93-43/759

93-43/565

9915 SAA1350016
పపరర: లకమ నణయక భబకరఖవతష

93-37/1036

తసడడ:డ బచ నణయక భబకరఖవతష
ఇసటట ననస:459-5-580
వయససస:47
లస: పప
93-39/767

9918 SAA1417591
పపరర: పపశకరరన రరవపరటట

93-43/762

భరస : శవ కలమమర రరవపరటట
ఇసటట ననస:501
వయససస:34
లస: ససస స
93-40/867

9921 SAA1448455
పపరర: శరసత మసచల మసచల

93-40/973

తసడడ:డ దణనయఖ మసచల
ఇసటట ననస:502,Vedik Apartments
వయససస:30
లస: ససస స
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9922 SAA1297837
పపరర: సరయ చరణ కలమమరర
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93-38/1133

తసడడ:డ మదసబలలటట కలమమరర
ఇసటట ననస:504
వయససస:21
లస: పప
9925 SAA1349281
పపరర: మసరసన షపక

93-43/754

93-34/980

93-36/1038

93-38/1093

భరస : భబసకర మహలసగ
ఇసటట ననస:A-12,
వయససస:40
లస: ససస స
9940 SAA1065978
పపరర: శక హరర కకటటశశర రరవప
యరకసశశటట
తసడడ:డ ససనదసల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:A/27/1
వయససస:45
లస: పప
9943 SAA1277706
పపరర: ఎలసమమ తణళళ
ర రర

9929 SAA0902727
పపరర: షపక దరరయమ బ

93-40/826

9932 AP151030438141
పపరర: సరమమమ జఖస పప దదల�

93-37/27

93-31/769

93-38/1077

93-40/827

9933 SAA1270214
పపరర: హహఫన సబబహ కరకరన

93-38/1092

9936 SAA1268721
పపరర: బబసకర మహలసగ

93-37/1002

9939 SAA1061100
పపరర: అనసరరధ ఎరక0శశటట

93-38/1078

భరస : శక హరర కకటటశశర రరవప ఎరక0శశటట
ఇసటట ననస:A/27/1
వయససస:36
లస: ససస స

93-38/1080 9942 SAA1278118
9941 SAA1061092
పపరర: శక హరర కకటటశశర రరవప ఎరక0శశటట
పపరర: ససధదర తణళళ
ర రర

తసడడ:డ ససనదసల ఎరక0శశటట
ఇసటట ననస:A/27/1
వయససస:45
లస: పప
93-30/908

9930 SAA0902719
పపరర: షపక బబజ

తసడడ:డ కలతణలసగస మహలసగ
ఇసటట ననస:A12GORANTLA
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:A/27/1
వయససస:36
లస: ససస స
93-38/1079

93-34/975

తసడడ:డ జజన మమరక కరకరన
ఇసటట ననస:....
వయససస:19
లస: ససస స

9935 SAA1195056
పపరర: కకటయఖ మలర

9938 SAA1065960
పపరర: అనసరరధ యరకసశశటట

9927 AP151030429542
పపరర: సససదరర బసడర మమడడ�

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:238709
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ మలర
ఇసటట ననస:0-1
వయససస:28
లస: పప
93-34/1044

93-33/934

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:5171
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:7-92/ఆ
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపరరవప మబతణఖల
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:20
లస: ససస స
9937 SAA1233642
పపరర: అనన లకడమ మహలసగ

93-36/1198

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:138709
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజననయబలల కరథద
ఇసటట ననస:.....
వయససస:20
లస: ససస స
9934 SAA1295252
పపరర: నణగ దదవఖ మబతణఖల

9926 SAA1436757
పపరర: లకడమ కసతస ఉపపరరర

9924 SAA1341833
పపరర: నణగబబబబ మసగస

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప మసగస
ఇసటట ననస:668/2 28-120
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకటయఖ ఉపపరరర
ఇసటట ననస:2768
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:128117
వయససస:59
లస: ససస స
9931 SAA1270875
పపరర: జజఖతఖత కరథద

93-30/764

భరస : కకటటశశరరరవప పపలబసడర
ఇసటట ననస:582
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర బబష షపక
ఇసటట ననస:1347-3-523
వయససస:35
లస: పప
9928 SAA0775066
పపరర: శవ పరరశత సససకగ

9923 SAA0919631
పపరర: మలలర శశరర పపలబసడర

93-30/907

తసడడ:డ పసద పపలర యఖ తణళళ
ర రర
ఇసటట ననస:B BLOCK FLAT NO-402
వయససస:63
లస: పప

9944 SAA1279983
పపరర: శత తషపరకలల

93-48/922

9945 SAA1424720
పపరర: వజయ లకడమ అజమర

93-43/766

భరస : ససధదర తణళళ
ర రర
ఇసటట ననస:B BLOCK FLAT NO-402
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవనణగపడసరద తరరవదసల
ఇసటట ననస:BOMMARILLU APARTMENT
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బడడయమఖ అజమర
ఇసటట ననస:C1 SAI KAPEESA HOME
వయససస:44
లస: ససస స

9946 SAA1113935
పపరర: అపరర రరవపరర

9947 SAA1295245
పపరర: జజషషవ బబ డపరటట

9948 SAA1033497
పపరర: దసరర రరణణ భమమ

93-43/572

భరస : సదణనసదస రరవపరర
ఇసటట ననస:C-3 SRI ANJANEYAM ENCLAV
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:C-195-2
వయససస:23
లస: పప

9949 SAA0530386
పపరర: శకహరర కరటడ

9950 SAA1454669
పపరర: సరయ కలమమర వనమమరర

తసడడ:డ నణగరరరనన బబబబ
ఇసటట ననస:D-128-14-438
వయససస:27
లస: పప

93-32/660

93-38/1199

తసడడ:డ మబరళమహన లమతచ వనమమరర
ఇసటట ననస:D NO 00
వయససస:39
లస: పప

93-40/830

భరస : గగపరల రరవప భమమ
ఇసటట ననస:D-5
వయససస:50
లస: ససస స
93-31/912

9951 SAA1461326
పపరర: రరమబ సశరర

93-43/767

తసడడ:డ కకసడలల సశరర
ఇసటట ననస:D NO 1-1/1
వయససస:44
లస: పప
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93-40/831

తసడడ:డ రరజ బటబట
ఇసటట ననస:D NO 1-93
వయససస:24
లస: ససస స

9953 SAA1432483
పపరర: ఇసదదరమమ మమరరప

భరస : ఆనసదరరవప మమరరప
ఇసటట ననస:d.no. 1-127/2
వయససస:46
లస: ససస స

93-31/767 9956 SAA1468750
9955 SAA1192517
పపరర: ససరఖ ఏడడకకసడలల నలర బబ యన
పపరర: దసరర పడసరద నణయక గబగగరత

తసడడ:డ అసజ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:D NO 1-170
వయససస:20
లస: పప
9958 SAA1395037
పపరర: కరరరసక వరసస కకజజన

93-30/976

93-30/909

93-33/939

93-32/735

93-32/738

93-37/1084

భరస : నరసససహ రరవప డచపపరర
ఇసటట ననస:D NO 8-115
వయససస:41
లస: ససస స

9968 SAA1455880
పపరర: లకడమ లమవణఖ చకకస

9971 SAA1452366
పపరర: నణగగశశర రరవప ససకల

9974 SAA1093772
పపరర: గరయతడ చదననసశశటట

93-36/1234

93-34/1045

9977 SAA1079664
పపరర: వదణఖ సరగర దథవ

93-30/777

9960 SAA1463181
పపరర: కకటటశశరరరవప దకకమడడగబలమ

93-30/980

9963 SAA1244045
పపరర: శక రవ తచజ శశటట

93-36/1166

తసడడ:డ బబలమజ శశటట
ఇసటట ననస:D NO 3-39
వయససస:18
లస: పప
93-33/940

9966 SAA1365881
పపరర: కరవఖ జమల

93-32/739

తసడడ:డ రమమష జమల
ఇసటట ననస:DNO 3-180-43
వయససస:20
లస: ససస స
93-32/736

9969 SAA1468164
పపరర: కకటటశశరరరవప షరగసటట

93-32/737

తసడడ:డ నణగయఖ షరగసటట
ఇసటట ననస:D.No. 4-48
వయససస:42
లస: పప
93-37/1085

9972 SAA1432491
పపరర: శకనవరసరరవప బసడణరర

93-37/1083

తసడడ:డ లసగయఖ బసడణరర
ఇసటట ననస:d.no. 7-19
వయససస:49
లస: పప
93-40/828

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:D.NO 8-29
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:D.No. 8-43
వయససస:18
లస: ససస స
9979 SAA1284041
పపరర: లకడమ డచపపరర

93-32/734

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససకల
ఇసటట ననస:d.no. 7-6/1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ పస లశశటట
ఇసటట ననస:D.No. 7-212/A
వయససస:35
లస: ససస స
9976 SAA1468057
పపరర: జజఖత మమడడశశటట

9965 SAA1451988
పపరర: భవరణణ ఉసగబటటరర

9957 SAA1093384
పపరర: నణగమఉనక చకకస

తసడడ:డ అచచయఖ దకకమడడగబలమ
ఇసటట ననస:d.no.2-155
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చకకస
ఇసటట ననస:D.No. 4-39
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప షరగసటట
ఇసటట ననస:D.No. 4-48
వయససస:39
లస: ససస స
9973 SAA1468263
పపరర: లకడమ మనననస

93-30/979

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:D.No. 3-83
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అససల
ఇసటట ననస:D.No. 4-37
వయససస:28
లస: పప
9970 SAA1468271
పపరర: అరరణ షరగసటట

9962 SAA1468198
పపరర: అఖల చసదడ జలలర పలర

93-31/766

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప చకకస
ఇసటట ననస:D.NO 2-57/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జలలర పలర
ఇసటట ననస:D.No. 2-207
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నణగభబషణస ఉసగబటటరర
ఇసటట ననస:d.no. 3-83
వయససస:39
లస: పప
9967 SAA1468222
పపరర: లకమయఖ అససల

93-30/978

భరస : కకటటశశర రరవప దకకమడడగబలమ
ఇసటట ననస:D.No. 2-155
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటట
ఇసటట ననస:D NO 2-170
వయససస:20
లస: పప
9964 SAA1464536
పపరర: శకనవరసరరవప ఉసగబటటరర

9959 SAA1463587
పపరర: చన శరరష దకకమడడగబలమ

9954 SAA1068477
పపరర: తడవనణణ అరరగగల

తసడడ:డ సతఖనణరరయణ అరరగగల
ఇసటట ననస:D .NO 1-132
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషర నణయక గబగగరత
ఇసటట ననస:d.no. 1-194
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకజజన
ఇసటట ననస:D NO 2-113
వయససస:19
లస: పప
9961 SAA1289776
పపరర: దదననశ కటట

93-38/1265

9975 SAA1093764
పపరర: పడవలర క చదననసశశటట

93-40/829

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:D.NO 8-29
వయససస:22
లస: ససస స
93-40/832

9978 SAA1079656
పపరర: రవసదడ బబబబ దథవ

93-40/833

తసడడ:డ రవసదడ బబబబ దథవ
ఇసటట ననస:D NO 8-90 GORANTLA
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప దథవ
ఇసటట ననస:D NO 8-90 GORANTLA
వయససస:54
లస: పప

9980 SAA1455369
పపరర: పరవన పపదలసక

9981 SAA1466762
పపరర: పదమజ చణలమవధద

భరస : శవ పపదలసక
ఇసటట ననస:D NO 8-218/2
వయససస:21
లస: ససస స

93-36/1233

93-38/1264

తసడడ:డ వషష
ర చణలమవధద
ఇసటట ననస:D NO 9-94
వయససస:23
లస: ససస స
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93-30/910

9983 SAA1468065
పపరర: జజఖత ఎనమదల

93-38/1266

9984 SAA1432509
పపరర: హనసమసతరరవప జలలర పలర

తసడడ:డ అనశరబబషర షపక
ఇసటట ననస:D NO 9-126
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ఎనమదల
ఇసటట ననస:D.No. 9-181/B
వయససస:22
లస: ససస స

93-30/778
9985 SAA1079490
పపరర: మహమమద ఉమమర ఫరరరక
షపక
తసడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D.NO 10-7, FLAT NO-204
వయససస:21
లస: పప

9986 SAA1414788
పపరర: కలమఖణ పచచల
తసడడ:డ పడసరద పచచల
ఇసటట ననస:D.No. 10-159
వయససస:23
లస: పప

9988 SAA1463736
పపరర: హరరషకలమమర లలగరశశటట

93-43/769 9990 SAA1273804
9989 SAA1406115
పపరర: మలర కరరరనన రరవప గగటటట మబకకల
పపరర: సరశత కకపపపల

93-43/768

తసడడ:డ ససబడమణణఖశశర రరవప లలగరశశటట
ఇసటట ననస:D.No. 11-21/1
వయససస:31
లస: పప
9991 SAA1406230
పపరర: సరయ అఖల బబ లర
తసడడ:డ వర గరసధద బబ లర
ఇసటట ననస:D.NO. 11-82/1
వయససస:20
లస: పప
9994 SAA1064583
పపరర: వశశశసశర రరవప గబతస కకసడ

93-43/574

93-30/977

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:D.No. 101
వయససస:27
లస: పప
10000 SAA1080001
పపరర: బబల గబరవయఖ పపరరకక

93-43/579

93-43/773

భరస : హరర బబబబ యమరర గడర
ఇసటట ననస:D.NO. 130-17-740
వయససస:61
లస: ససస స

93-43/577

93-43/776

93-31/765

9993 SAA1064591
పపరర: శశశలజ వరన గబతస కకసడ

93-43/573

9996 SAA1079979
పపరర: హరరష బబబబ కటబట

93-43/578

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వపలర
ఇసటట ననస:D.NO.11-480/A, FLAT NO.301
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ కటబట
ఇసటట ననస:D NO 11-649-4-3 7TH LINE
వయససస:27
లస: పప

9998 SAA1079441
పపరర: తచజశశన ససగస

9999 SAA1465236
పపరర: ససజజత కమతస

93-30/779

10001 SAA1406511
పపరర: వజయలకడమ రరవప

10004 SAA1406537
పపరర: శకవరణణ చదలవరడ

10007 SAA1406214
పపరర: నణగగశశర రరవప రరవప

10010 SAA1406123
పపరర: వరణణ గగటటట మబకకల
భరస : నణగ వసశ యమరర గడర
ఇసటట ననస:D.NO. 130-17-740
వయససస:40
లస: ససస స

93-31/896

భరస : నణరరయణ కమతస
ఇసటట ననస:d.no. 129-103
వయససస:36
లస: ససస స
93-43/771

10002 SAA1432517
పపరర: రమమదచవ మమకల

93-43/772

భరస : అనల కలమమర దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:D.No. 130-13-632
వయససస:41
లస: ససస స
93-43/774

10005 SAA1406222
పపరర: శకనవరససలల వనసపటట

93-43/775

తసడడ:డ తరరపతయఖ వనసపటట
ఇసటట ననస:D.NO. 130-13-638
వయససస:45
లస: పప
93-43/777

తసడడ:డ రరమయఖ రరవప
ఇసటట ననస:D.NO. 130-13-658
వయససస:45
లస: పప
93-43/779

93-39/774

భరస : వశశశసశర రరవప గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:D.NO 11-123/4
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:D.NO. 130-13-638
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల వననన
ఇసటట ననస:D.NO. 130-13-638
వయససస:42
లస: ససస స
10009 SAA1406149
పపరర: వజయలకడమ యమరర గడర

9995 SAA1068485
పపరర: సరయ బబబబ వపలర

93-39/735

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:D.NO.11-76,
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నణగగశశర రరవప రరవప
ఇసటట ననస:D.NO. 130-13-630
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయబలల కనగరల
ఇసటట ననస:D.NO. 130-13-638
వయససస:62
లస: పప
10006 SAA1406206
పపరర: ససజజత వననన

9992 SAA1094358
పపరర: శరరష గబసటటరర

9987 SAA1192798
పపరర: సరహహత ఆలపరటట
తసడడ:డ మబరళ కకషర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:D NO 11-18/2
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడర డ ససగస
ఇసటట ననస:D.NO 129-35
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గబరవయఖ పపరరకక
ఇసటట ననస:D NO 130-3-62
వయససస:64
లస: పప
10003 SAA1405604
పపరర: ససబబబ రరవప కనగరల

93-39/845

భరస : కకశశర బబబబ గబసటటరర
ఇసటట ననస:D NO 11-123
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరయఖ గబతస కకసడ
ఇసటట ననస:D.NO 11-123/4
వయససస:63
లస: పప
9997 SAA1468289
పపరర: పడవణ కలమమర చరరమమమళర

తసడడ:డ నణగయఖ జలలర పలర
ఇసటట ననస:d.no. 9-187
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరవప గగటటట మబకకల
ఇసటట ననస:D.NO. 11-74
వయససస:68
లస: పప
93-43/770

93-38/1267

10008 SAA1406131
పపరర: వజయలకడమ యమరర గడర

93-43/778

భరస : హరర బబబబ యమరర గడర
ఇసటట ననస:D.NO. 130-17-740
వయససస:61
లస: ససస స
93-43/780

10011 SAA1406529
పపరర: నణగ వసశ యమరర గడర

93-43/781

తసడడ:డ హరర బబబబ యమరర గడర
ఇసటట ననస:D.NO. 130-17-740
వయససస:40
లస: పప
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10012 SAA1406081
పపరర: కకరణ కలమమర నసదదరరజ

93-43/782

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మమరరస నసదదరరజ
ఇసటట ననస:D.NO. 130-17-740
వయససస:34
లస: పప
10015 SAA1444280
పపరర: కకషరకలమమరర యమమమజ

10013 SAA1261700
పపరర: వజయ లకడమ నసగబనసరర

భరస : పడణయ నసగబనసరర
ఇసటట ననస:D NO 130-196
వయససస:26
లస: ససస స
93-30/975

10016 SAA1113638
పపరర: దసరరర పడసరద శశటట

భరస : గసగధణరరవజయశసకర యమమమజ
ఇసటట ననస:D NO 130-338
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ శశటట
ఇసటట ననస:D NO 131-3-1062
వయససస:23
లస: పప

10018 SAA1406065
పపరర: జజజ ననశశరర సరమల

10019 SAA1406248
పపరర: మలలర శశరయఖ డచరసగబల

93-43/786

భరస : రరజశశఖర సరమల
ఇసటట ననస:D.NO. 131-7-1571
వయససస:39
లస: ససస స
93-43/783

తసడడ:డ కకనరరజ చకకవరరరమ
ఇసటట ననస:D.NO. 131-126
వయససస:46
లస: పప
93-37/1082

93-43/575

10028 SAA1082981
పపరర: రరసబబబబ గబమమ

93-36/1235

93-43/582

10031 SAA1083021
పపరర: నణగగశశర రరవప గదదబ

తసడడ:డ జనణరబన రరవప జమల
ఇసటట ననస:DO NO 3-180-43
వయససస:48
లస: పప

93-43/788

తసడడ:డ వనసకటయఖ సరమల
ఇసటట ననస:D.NO. 131-7-1571
వయససస:35
లస: పప
93-43/784

10023 SAA1406107
పపరర: సరయ శశషసధర రరజ చకకవరస

93-43/785

తసడడ:డ వనసకటసరశమ రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:D.NO. 131-126
వయససస:19
లస: పప
93-43/789

10026 SAA1407295
పపరర: సలస కలపసపల

93-43/790

తసడడ:డ కనకరరజ కలపసపల
ఇసటట ననస:D.NO. 134-6-1108
వయససస:21
లస: పప
93-43/576

10029 SAA1389998
పపరర: నణగగసదడ బబబబ నతస

93-32/733

తసడడ:డ రరసబబబబ నతస
ఇసటట ననస:D NO 611
వయససస:25
లస: పప
93-43/580

10032 SAA1083005
పపరర: నవఖ గదదబ

93-43/581

10035 SAA1246669
పపరర: పడభబవత యరగరన

10037 SAA1465798
పపరర: మలర కరరరననరరవప కకళర

93-32/661

10040 SAA1293190
పపరర: ససజజత చసదస
భరస : రరసబబబబ చసదస
ఇసటట ననస:DO NO 7-103/1
వయససస:28
లస: ససస స

93-31/833

భరస : వనసకటటష యరగరన
ఇసటట ననస:DO NO 1-26
వయససస:26
లస: ససస స
93-33/942

తసడడ:డ కకసడయఖ కకళర
ఇసటట ననస:DO NO 3-100
వయససస:32
లస: పప
93-32/740

10020 SAA1406057
పపరర: రరజగశశఖర సరమల

10034 SAA0940230
పపరర: శకనవరస రరవప కలసభ

10036 SAA1291327
పపరర: సససధస అవపల
తసడడ:డ సరసబశవరరవప అవపల
ఇసటట ననస:DO NO 2-84
వయససస:18
లస: ససస స

93-30/781

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప గదదబ
ఇసటట ననస:D NO:130-5-161,SRI NANDAKI
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:D NO:133-13-3688
వయససస:48
లస: పప

93-31/834

10017 SAA1113471
పపరర: బబలమజ శశటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గదదబ
ఇసటట ననస:D NO:130-5-161,SRI NANDAKI
వయససస:51
లస: పప

భరస : నణగగశశర రరవప గదదబ
ఇసటట ననస:D NO:130-5-161,SRI NANDAKI
వయససస:45
లస: ససస స

10039 SAA1341809
పపరర: రమమశ జమల

93-43/787

తసడడ:డ బబబబ గబమమ
ఇసటట ననస:D.NO 134-9-1283
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పపలబసడర
ఇసటట ననస:dno:8-30, ricemill,
వయససస:22
లస: పప
10033 SAA1083013
పపరర: మమధవ గదదబ

10025 SAA1405596
పపరర: ఏవసరససశతణ ఎదసబ

93-37/1004

తసడడ:డ రరమమ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:D NO 131-3-1062
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శరససన దదలప కలమమర ఎదసబ
ఇసటట ననస:D.NO. 134-3-600
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బబబబ గబమమ
ఇసటట ననస:D.NO 134-9-1283
వయససస:55
లస: ససస స
10030 SAA1460294
పపరర: గగపస పపలబసడర

93-30/780

భరస : వనసకటసరశమ రరజ చకకవరరరమ
ఇసటట ననస:D.NO. 131-126
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చననయఖ ఏరబబ యనణ
ఇసటట ననస:D.NO. 133-4-601
వయససస:41
లస: ససస స
10027 SAA1082965
పపరర: రమమదచవ గబమమ

10022 SAA1406099
పపరర: రరజగశశరర బరరదసరరజ

10014 SAA1261718
పపరర: పడణయ నసగబనసరర

తసడడ:డ ససరగష బబబబ నసగబనసరర
ఇసటట ననస:D NO 130-196
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర డచరసగబల
ఇసటట ననస:D.NO. 131-7-1571
వయససస:36
లస: పప

10021 SAA1406073
పపరర: వనసకటసరశమ రరజ చకకవరరరమ

10024 SAA1419332
పపరర: రతన మమలత పప తషరరజ

93-37/1003

10038 SAA1465749
పపరర: రజన కకలర

93-33/943

భరస : మలర కరరరననరరవప కకలర
ఇసటట ననస:DO NO 3-100
వయససస:30
లస: ససస స
93-37/1005

10041 SAA1266634
పపరర: శవ నణగ జజఖత దచవళర

93-38/1200

తసడడ:డ మసరసన రరవప దచవళర
ఇసటట ననస:DO NO 8-124
వయససస:18
లస: ససస స
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10042 SAA1230259
పపరర: బసడణరర సరయ అలలఖఖ

93-36/1168

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడణరర
ఇసటట ననస:DO NO 8-183/2
వయససస:20
లస: ససస స
10045 SAA1291418
పపరర: బబల నగగశశరరరవప జసకల

93-32/705

తసడడ:డ నణగ మలలర శశరరరవప జసకల
ఇసటట ననస:DO NO 8-207
వయససస:19
లస: పప
10048 SAA1458157
పపరర: పవన కలమఖణ చవల

93-39/847

93-39/775

భసధసవప: తరరపత రరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:DO NO 11-55/2
వయససస:48
లస: ససస స
10057 SAA0946717
పపరర: వజయ లకడమ మబవశ

93-39/371

93-30/782

భరస : ససబబయఖ డడడ
ఇసటట ననస:DO NO 128-5-329
వయససస:35
లస: ససస స
10066 SAA1368612
పపరర: సరగరరర దచగరలమ

భరస : కకకషటయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:DO NO 131-7-1559
వయససస:39
లస: ససస స

93-39/848

93-39/850

10052 SAA1192863
పపరర: తరరపతరరవప మబననసగర

93-39/736

93-33/879

93-39/401

10050 SAA1371277
పపరర: నతన పచచల

93-39/846

10053 SAA1192871
పపరర: వరగసదడబబబబ మబననసగర

93-39/319

10056 SAA1291343
పపరర: ధన లకడమ వనమవరపప

93-31/851

భరస : రరమకకషర వనమవరపప
ఇసటట ననస:DO NO 11-61/2
వయససస:38
లస: ససస స

10058 SAA1293877
పపరర: దసగరరననన నణరరయణ సరశమ

93-39/776

10059 SAA1397389
పపరర: రరజలకడమ కరనణల

93-43/791

భరస : వనసకటటశశరరర కరనణల
ఇసటట ననస:DO NO 11-540/3
వయససస:63
లస: ససస స

10061 SAA1459155
పపరర: సరయకలమమర ఎడడరమ

93-33/941

10062 SAA1231273
పపరర: తదరగజమమ చలమర

93-31/835

భరస : వవనకరనసద చలమర
ఇసటట ననస:DO NO 51
వయససస:19
లస: ససస స

10064 SAA1444363
పపరర: నరమల యమమమజ

93-30/981

10065 SAA1368349
పపరర: అధమ రరజ దచగరలమ

93-39/849

తసడడ:డ రరమయఖ గబసటటరర
ఇసటట ననస:DO NO 131-1-203
వయససస:38
లస: పప
93-50/1107

10068 SAA1269141
పపరర: కకకషటయఖ బబలరసకకసడ

93-33/878

భరస : నగగశశరరరవప తరరమలమపపరగపప
ఇసటట ననస:DO NO 131-2-1037
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అగసపటననయమ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:DO NO 131-7-1559
వయససస:46
లస: పప

10070 SAA1234830
పపరర: మననజ కలమమర బబలరసకకసడ

10071 SAA1266402
పపరర: హమదణ షపక

తసడడ:డ కకకషటయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:DO NO 131-7-1559
వయససస:22
లస: పప

93-39/737

భసధసవప: తరరపతరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:DONO 11-55/2
వయససస:26
లస: పప

10055 AP151030444364
పపరర: నణగరరజ పపరరషస తస పటనస�

10067 SAA1379445
పపరర: ధన లకడమ తరరమలమపపరగపప

10047 SAA0245142
పపరర: పసదమదదబలలటట చచటట�

తసడడ:డ వర కలమమర పచచల
ఇసటట ననస:DO NO 10-167
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరజ యమమమజ
ఇసటట ననస:DO NO 130-338
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అధమ రరజ దచగరలమ
ఇసటట ననస:DO NO 131-1-203
వయససస:28
లస: ససస స
10069 SAA1269190
పపరర: వజయ బబలరసకకసడ

10049 SAA1434976
పపరర: హరరత కరకలమమనస

తసడడ:డ అపరపరరవప ఎడడరమ
ఇసటట ననస:DO NO 11-701/2
వయససస:42
లస: పప
93-31/897

93-36/1170

తసడడ:డ బబచచనన�
ఇసటట ననస:DO NO 10-1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరననరరవప దసగరరననన
ఇసటట ననస:DO NO 11-96/2
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: శవ రరమకకషర కటకసశశటట
ఇసటట ననస:DO NO 11-621/1A
వయససస:20
లస: పప
10063 SAA1436161
పపరర: ససబబయమమ డడడ

93-39/851

తసడడ:డ వరరరఘవపలల�
ఇసటట ననస:DO NO 11-59
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరవప మబవశ
ఇసటట ననస:DONO 11-86/3
వయససస:25
లస: ససస స
10060 SAA1193705
పపరర: వనసకట గణణశ కటకసశశటట

10046 SAA1365907
పపరర: బబజ గగససల

భసధసవప: ససబబబరరవప మబననసగర
ఇసటట ననస:DONO 11-55/2
వయససస:53
లస: పప
93-39/738

10044 SAA1229525
పపరర: బసడణరర సరసశత

భరస : శకనవరసరరవప బసడణరర
ఇసటట ననస:DO NO 8--183/2
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కరకసతకలమమర కరకలమమనస
ఇసటట ననస:DO NO 10-60
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హహససనన షపక
ఇసటట ననస:DO NO 11-6/5
వయససస:51
లస: ససస స
10054 SAA1192889
పపరర: వనసకటటశశరమమ మబననసగర

93-36/1169

తసడడ:డ అపపలకకసడ గగససల
ఇసటట ననస:DONO 9-164
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమబ చవల
ఇసటట ననస:DO NO 10-37
వయససస:21
లస: పప
10051 SAA1264878
పపరర: అలర బ షపక

10043 SAA1229640
పపరర: బసడణరర సరయ వనసకట నణగ
యశశసత
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడణరర
ఇసటట ననస:DO NO 8-183/2
వయససస:18
లస: పప

93-36/1167

93-48/923

భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:DOOR .N0 11-915
వయససస:18
లస: ససస స
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93-36/1171
10072 SAA1235092
పపరర: వర వనసకట నణగ సరయ ససరఖ
చకరక
తసడడ:డ రవ కలమమర చకరక
ఇసటట ననస:DOOR NO.3-58
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవరరమ బడహమస కకరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 131-2-676
వయససస:43
లస: ససస స

10075 SAA1148543
పపరర: శవరరమ బడహమస కకరర

10076 SAA1435312
పపరర: లకడమ పడసనన లలలమ

93-38/1085

తసడడ:డ శక రరమ మమరరస కకరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 131-2-676
వయససస:52
లస: పప
10078 SAA1273168
పపరర: శరకవసత బసడడ

93-37/1006

భరస : ససధకర
ఇసటట ననస:Dr no 7-75
వయససస:31
లస: ససస స
10081 SAA1194224
పపరర: పరమబలల పరవపలకరర

93-40/684

10073 SAA1148535
పపరర: శశకళ కకరర

10074 SAA1148550
పపరర: గణణష రరజ కకరర

93-38/1084

తసడడ:డ శవరరమ బడహమస కకరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 131-2-676
వయససస:23
లస: పప
93-43/792

10077 SAA1437961
పపరర: పసదబ వనసకరయమమ పససడదస

తసడడ:డ రవ బబబబ లలలమ
ఇసటట ననస:door no: 130-19.795, falt no : 5
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయబలల పససడదస
ఇసటట ననస:door number 129-2-71
వయససస:56
లస: ససస స

10079 SAA1083104
పపరర: రరజఖలకడమ గగపరలస

10080 SAA1083096
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ గగపరలస

93-43/583

93-32/741

93-43/584

భరస : వనసకటటసశరరరరవ గగపరలస
ఇసటట ననస:E-3,SAI PEARL 3RD LINE,
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప గగపరలస
ఇసటట ననస:E-3,SAI PEARL 3RD LINE,
వయససస:59
లస: పప

10082 SAA1458306
పపరర: ససససమత చచణచ

10083 SAA1283662
పపరర: శకనవరస రరవప టటకరనణమ

తసడడ:డ భకమయఖ పరవపలకరర
ఇసటట ననస:E4 FOURTH FLOOR SAI PERA
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఉరరకలసద చచణచ
ఇసటట ననస:FLAT 101,
వయససస:27
లస: ససస స

10084 SAA1283639
పపరర: పదమజ అననసగర

10085 SAA1282185
పపరర: జజహనవ టటకరనణమ

93-39/778

93-38/1083

93-40/977

93-39/777

తసడడ:డ రమణయఖ టటకరనణమ
ఇసటట ననస:FLAT 105 PRIME ARCADE
వయససస:48
లస: పప
93-39/779

10086 SAA1283720
పపరర: అకర టటకరనణమ

93-39/780

భరస : శకనవరస రరవప టటకరనణమ
ఇసటట ననస:FLAT 105 PRIME ARCADE
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప టటకరనణమ
ఇసటట ననస:FLAT 105 PRIME ARCADE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప టటకరనణమ
ఇసటట ననస:FLAT 105 PRIME ARCADE
వయససస:18
లస: ససస స

10087 SAA1064344
పపరర: పరవన మదగస

10088 SAA1235852
పపరర: ఉమ శసకర చణవ

10089 SAA1419191
పపరర: ఝనస లకడమ పపపరలర

93-31/780

93-36/1175

93-37/1086

భరస : చదనణన కగశవ రగడర డ అపసపరగడడర
తసడడ:డ వరయఖ చణవ
ఇసటట ననస:FLAT 206 , BALA KRISHNA AP ఇసటట ననస:FLAT-221 NILADHRI BLOCK
వయససస:28
లస: ససస స
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మదమసచ శవరరస పడసరద పపపరలర
ఇసటట ననస:Flat - 301 kk heights -5
వయససస:56
లస: ససస స

10090 SAA1396340
పపరర: వనయ కలమమర కరథద

10092 SAA1464635
పపరర: నణయమణణ పరమబల

93-36/1236

తసడడ:డ బల కకటటశశర రరవప కరథద
ఇసటట ననస:FLAT 305
వయససస:38
లస: పప
10093 CVG5830765
పపరర: రవ పరమబల

93-43/799

భసధసవప: ససనత పసతగరన
ఇసటట ననస:Flat 403
వయససస:52
లస: పప
10096 SAA1094531
పపరర: మమధవ చపసపడడ

10091 SAA1417658
పపరర: రరఘవమమ గబసడడగ

93-43/797

భరస : శశరరలల గబసడడగ
ఇసటట ననస:FLAT 402, BRUNDAVANAM AP
వయససస:57
లస: ససస స

భసధసవప: రవ పరమబల
ఇసటట ననస:Flat 403
వయససస:74
లస: ససస స

10094 CVG5830773
పపరర: ససనత కకరణమయ పసతగరన

10095 SAA1435122
పపరర: గరలబ షపక

93-43/800

భరస : రవ పరమబల
ఇసటట ననస:Flat 403
వయససస:48
లస: ససస స
93-43/588

10097 SAA1080019
పపరర: శకనస చపసపడడ

93-43/798

93-38/1269

తసడడ:డ గరస మహహదదబన
ఇసటట ననస:FLAT 501
వయససస:46
లస: పప
93-43/589

10098 SAA1381219
పపరర: పపరర చసదడ రరవప గరడచ

93-37/1087

భరస : శకనస చపసపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 1, AMRITHA BINDU A
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 1, AMRITHA BINDU A
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ గరడచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 002
వయససస:60
లస: పప

10099 SAA1193655
పపరర: వనసకయమమ తషమమల

10100 SAA1193671
పపరర: నణగ శశషష తషమమల

10101 SAA1193697
పపరర: వర బడహమస తషమమల

భసధసవప: వర బడహమస తషమమల
ఇసటట ననస:FLAT NO 004
వయససస:64
లస: ససస స

93-32/662

భసధసవప: వనసకట రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:FLAT NO 004
వయససస:28
లస: ససస స

93-40/686

93-38/1088

భసధసవప: వనసకట అపపయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:FLAT NO 004 1ST FLOOR
వయససస:67
లస: పప
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10102 SAA1423664
పపరర: శసషషదదబన మహమమద

93-43/834

భసధసవప: రజయ మహమమద
ఇసటట ననస:Flat No.5, 5th Floor
వయససస:59
లస: పప
10105 SAA1425610
పపరర: మహలకడమ గనబ క
న కటబ

93-43/835

తసడడ:డ శసషషదదబన మహమమద
ఇసటట ననస:Flat No.5, 5th Floor
వయససస:27
లస: పప
93-43/802

భరస : ససరఖ నణరరయణ గనబ క
న కటబ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:56
లస: ససస స
10108 SAA1094044
పపరర: వజయ లకడమ గబసటక

10103 SAA1423680
పపరర: చణసద అహమద మహమమద

10106 SAA1430214
పపరర: ఉమదచవ రగడచడ తష

10109 SAA1119031
పపరర: నణగ లకడమ గగగబలదదననన

93-43/803

93-30/783

భరస : ససధణకర రగడడర కకటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:53
లస: ససస స

10111 SAA1148782
పపరర: వననననల నణయబడడ

10112 SAA1425743
పపరర: వనసకట పవన కలమమర
మసదలపప
తసడడ:డ శశఖర బబబబ మసదలపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:18
లస: పప

93-43/804

10115 SAA1470624
పపరర: దదవఖశక సససధదయమ

93-43/828

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నణయబడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:24
లస: ససస స
10114 SAA1470616
పపరర: వవనక సససధచ

93-43/827

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సససధదయమ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:27
లస: పప
10117 SAA1023340
పపరర: రరజఖల లకడమ తమబమ

10118 SAA1082924
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప బసడర

93-38/1089

10110 SAA1366764
పపరర: మహలకడమ రగమపచరఅలమ

93-32/742

భరస : మమధవచణరరయబలక
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:57
లస: ససస స
10113 SAA1463066
పపరర: శకనవరస రరవప సససధదయమ

93-43/826

భసధసవప: పడమల బబయ సససధదయమ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:54
లస: పప

భసధసవప: వవనక సససధచ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:24
లస: ససస స
93-30/785

10107 SAA1094143
పపరర: కకటటశశరమమ దదడణనప

భరస : రవసదడ రగడడర బబ డడచదరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101, SRI BALA KRISH
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రగడడర గబసటక
ఇసటట ననస:FLAT NO 101, SRI BALA KRISH
వయససస:60
లస: ససస స
93-39/739

93-30/911

తసడడ:డ అసజరగడడర ఇససరగదబ ద
ఇసటట ననస:flat no 010 B block
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖలరరవప రగడచడ తష
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:49
లస: ససస స
93-38/1090

10104 SAA1266980
పపరర: హహమ వసశ రగడర డ ఇససరగదబ ద

10116 SAA1023308
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ నణయబడడ

93-30/784

తసడడ:డ ససబబబరరవప నణయబడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102 BALA KRISHNA T
వయససస:51
లస: పప
93-43/600

10119 SAA1269505
పపరర: శరత చసదడ ఠగలకకనణర

93-33/883

భరస : వనసకటటసశరరరరవ నణయబడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102 BALAKRISHNA T
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దకడణణమమరరస బసడర
ఇసటట ననస:FLAT NO 102, EM RESIDENCY
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప ఠగలకకనణర
ఇసటట ననస:FLATNO103SAMSITHITHA APT
వయససస:22
లస: పప

10120 SAA0856338
పపరర: భబనసశక కకననరర

10121 SAA1041003
పపరర: అనతణ రగసస రరణణ జగరరపస తష

10122 SAA1083120
పపరర: అఖల గగపసనణధ మబపరపనణ

93-30/788

93-30/789

93-43/590

తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవప కకననరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 103,SRI BALAJI RESI
వయససస:51
లస: పప

భరస : మబరళ మహన రరవప దథపరలపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 103,SRI BALA KRISH
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మబపరపనణ
ఇసటట ననస:FLAT NO 104 YAGANTI ALMO
వయససస:24
లస: పప

10123 SAA1088848
పపరర: అలలకఖ చదనసనపరటట

10124 SAA1088830
పపరర: మబరళ కకషర చదనసనపరటట

10125 SAA1423581
పపరర: నహరరక మర

93-30/790

93-30/791

భరస : మబరళ కకషర చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 108, SRI BALAKRISH
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 108, SRI BALAKRISH
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రగడర డ
ఇసటట ననస:flat no115
వయససస:18
లస: ససస స

10126 SAA1455724
పపరర: రరమమ మహన రగడర డ మర

10127 SAA1195064
పపరర: కకషస ర కలమమర రగడడర రరయ

10128 SAA1192509
పపరర: కకటటశశరర దచవ రరయ

93-40/981

తసడడ:డ రరమమ కకటట రగడర డ
ఇసటట ననస:flat no115
వయససస:51
లస: పప
10129 SAA1192491
పపరర: శక దచవ రరయ
భరస : కకశశర కలమమర రగడడర రరయ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:36
లస: ససస స

93-31/781

తసడడ:డ వర నణరరయణ రగడడర రరయ
ఇసటట ననస:FLAT No 201
వయససస:40
లస: పప
93-31/783

10130 SAA1417617
పపరర: నణగ నఖత కకకసససపటట
తసడడ:డ రరమ కకషర రగడడర కకకసససపటట
ఇసటట ననస:flat no 201
వయససస:21
లస: ససస స

93-38/1273

93-31/782

భరస : వర నణరరయణ రగడడర రరయ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 201
వయససస:61
లస: ససస స
93-37/1088

10131 SAA1417625
పపరర: నణగ నఖల కకకసససపటట

93-37/1089

తసడడ:డ రరమ కకషర రగడడర కకకసససపటట
ఇసటట ననస:flat no 201
వయససస:19
లస: ససస స
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10132 SAA1349174
పపరర: భబసకర రరవప మమరరగబ

93-43/841

తసడడ:డ జకకయఖ మమరరగబ
ఇసటట ననస:FLATNO-201
వయససస:46
లస: పప

10133 SAA1349687
పపరర: ససరఖ కల మమరరగబ

భరస : భబసకర రరవప మమరరగబ
ఇసటట ననస:FLATNO-201
వయససస:44
లస: ససస స

10135 SAA1083146
పపరర: వజయ పడసనన పస లవరపప

93-43/592

10136 SAA1470228
పపరర: శవ సరకగథ బబజవరడ

భరస : చసదడ మహన భమమమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201 YENUGANTI NIC
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బబజవరడ
ఇసటట ననస:FLAT NO.201,
వయససస:20
లస: పప

10138 SAA1470632
పపరర: పడసరద బబజవరడ

10139 SAA1064617
పపరర: జజఖత శశటట

93-43/832

తసడడ:డ వనసకయఖ బబజవరడ
ఇసటట ననస:Flat No.201,Vijaya Krishn
వయససస:62
లస: పప

భరస : లలట నణగగసదడ శశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO -204
వయససస:50
లస: ససస స

10141 SAA1198647
పపరర: పపరరచసదడ రరవప తతనసగబసటర

10142 SAA1417633
పపరర: రరమ కకషర రగడడర కకకసససపటట

93-40/685

తసడడ:డ కకషర మమరరస తతనసగబసటర
ఇసటట ననస:Flat No 205 Bommarillu
వయససస:56
లస: పప
10144 SAA1366145
పపరర: రరసకకషన సససగ ఠరకలర

93-43/842

10145 SAA1366137
పపరర: లకడమదచవ ఠరకలర

93-43/591

తసడడ:డ చనన మసరసన రరవప అరగకటర
ఇసటట ననస:FLAT NO 201 EM RESIDENCY
వయససస:49
లస: పప
93-43/831

10137 SAA1465905
పపరర: రమమశబబబబ చలలకకటట

93-43/843

భసధసవప: నఖల చలలకకటట
ఇసటట ననస:flat-no-201,lalitha homes
వయససస:47
లస: పప
93-43/593

10140 SAA1064625
పపరర: అభనవ శశటట

93-43/594

తసడడ:డ నణగగసదడ శశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 204
వయససస:31
లస: పప
93-37/1090

తసడడ:డ నణగర రగడడర కకకసససపటట
ఇసటట ననస:flat no 206
వయససస:51
లస: పప
93-39/855

10134 SAA1114933
పపరర: రరధణకకషర మమరరస అరగకటర

10143 SAA1402288
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప జజలమదద

93-39/853

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ జజలమదద
ఇసటట ననస:Flat No 206
వయససస:70
లస: పప
93-39/856

10146 SAA1366095
పపరర: తరరమల సససగ ఠరకలర

93-39/857

తసడడ:డ రఘబనణథ సససగ ఠరకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO206, MALA PALLE
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరసకకషన సససగ ఠరకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO206,MALA PALLE
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసకకషన సససగ ఠరకలర
ఇసటట ననస:FLAT NO206,MALA PALLE
వయససస:21
లస: పప

10147 SAA1419399
పపరర: మధసససధన రరవప నణశన

10148 SAA1265156
పపరర: వశనవరరరపన అదబసకక

10149 SAA1398205
పపరర: కకషరమహన రరవప చసత

93-37/1095

భసధసవప: కరమమశశరర దదణబల
ఇసటట ననస:Flat No. 207, A-Block
వయససస:40
లస: పప
10150 SAA1272145
పపరర: పడతతఖష మదస
బ రర

తలర : హరర పడసరద రరజ అదబసకక
ఇసటట ననస:Flat No.211,, Block-B
వయససస:18
లస: పప
93-40/868

తసడడ:డ రరజశశఖర మదస
బ రర
ఇసటట ననస:FLAT NO 216
వయససస:18
లస: ససస స
10153 SAA1293927
పపరర: ససజనఖ జసపరల

93-39/782

93-43/806

భరస : చకకవరరస కకకవశడడ
ఇసటట ననస:flat no 301 Srinivasam
వయససస:28
లస: ససస స
10159 SAA1430073
పపరర: రరజమణణ కకలకలకరర
భరస : జజన రవ కలమమర నసదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:46
లస: ససస స

10151 SAA1269539
పపరర: ఝనస లకడమ బబయ గరడగగతత

10154 SAA1193440
పపరర: చకకవరరస కకకవశడడ

93-32/709

10152 SAA1293992
పపరర: వసశ కకషర చణవర

93-39/781

తసడడ:డ ససబబ నణయబడడ చణవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:32
లస: పప
93-34/981

10155 SAA1461730
పపరర: చకకవరరస కకకవశడడ

93-43/805

తసడడ:డ కగ ఎల వ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 301 SRINIVASAM
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప కకకవశడడ
ఇసటట ననస:flat no 301 Srinivasam
వయససస:35
లస: పప

10157 SAA1341288
పపరర: మధవ లత పససపపలలటట

10158 SAA1428085
పపరర: జజన రవ కలమమర నసదద

93-32/743

భరస : మననహర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:53
లస: ససస స
93-43/808

10160 SAA1448984
పపరర: భవఖ పడనణథద నసదద
తసడడ:డ జజన రవ కలమమర నసదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:20
లస: ససస స

93-37/1091

తసడడ:డ గగవరర న రరవప చసత
ఇసటట ననస:FLAT NO 214
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబ నణయబడడ చవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వసశ కకషర చణవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:27
లస: ససస స
10156 SAA1459114
పపరర: సరయ షమల కకకవశడడ

93-38/1201

93-43/807

తసడడ:డ ఏన జ ససరర నసదద
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:50
లస: పప
93-43/809

10161 SAA1428077
పపరర: శరలన నసడడ

93-43/810

తసడడ:డ జజన రవ కలమమర నసడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:18
లస: ససస స

Page 342 of 348

10162 SAA1416940
పపరర: నవన కరలమ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-47
93-43/829

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO. 302
వయససస:20
లస: ససస స
10165 SAA1082999
పపరర: అడడశత పడణశఖ యడవలర

93-43/596

10163 SAA1431410
పపరర: తచజ కకసడసరర

93-43/811

10164 SAA1088871
పపరర: రరమ దచవ బబ యలపఅల

తసడడ:డ శవ రరమ కకషర మమరరస కకసడసరర
ఇసటట ననస:Flat No 303
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 303 MYTRI ENCLAVE
వయససస:50
లస: ససస స

10166 SAA1088863
పపరర: శకనవరస రరవప యడవలర

10167 SAA1348895
పపరర: బబసకర అబబడహమ గగలర పలర

93-43/597

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 303 MYTRI ENCLAV
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప యడవలర
తసడడ:డ అబబడహమ గగలర పలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 303 MYTRI ENCLAVE ఇసటట ననస:FLAT NO 309
వయససస:53
లస: పప
వయససస:51
లస: పప

10168 SAA1350313
పపరర: ఆశ బబసకర గగలర పలర

10169 SAA1339407
పపరర: ససతమహలకడమ బసడరర

93-37/1101

భరస : బబసకర అబబడహమ గగలర పలర
ఇసటట ననస:FLATNO309 4THFLOOR
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప యమగఅలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 313
వయససస:50
లస: ససస స

10171 SAA1268762
పపరర: సతఖనణరరయణ రసగరశశటట

10172 SAA1194273
పపరర: శకనవరస కకలర పర

93-30/912

తసడడ:డ గగపరలరరవప రసగరశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-401
వయససస:59
లస: పప

93-34/1092

93-40/979

తసడడ:డ రరధకకషర మమరరస గబసటటరర
ఇసటట ననస:Flat No. 401
వయససస:55
లస: పప

10175 SAA1380351
పపరర: వసశ కకషర భబషఖస

93-40/688

93-33/881

10180 SAA1437235
పపరర: పపడమ లతదచవ పబబశశటట

93-43/814

10178 SAA1342856
పపరర: పసడతస మససస ఉననస

93-43/812

భరస : పసదబ బబబబ రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:48
లస: ససస స

93-38/1272

93-43/817

భసధసవప: శవరజ గణణశ గగణ
ఇసటట ననస:Flat no 402
వయససస:21
లస: ససస స
10186 SAA1430974
పపరర: భబరర వ చరసజవ పనల

93-43/818

10184 SAA1113950
పపరర: అరరణ గబసటటపలర

93-40/869

10176 SAA1094390
పపరర: ససపడజ వశశనణధసన

93-43/601

10179 SAA1430081
పపరర: శవ లసగరరజ తగ

93-43/813

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:54
లస: పప
93-43/815

తసడడ:డ ససబబ రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:47
లస: పప

10183 SAA1432269
పపరర: గరననససడ మరరయమల

10173 SAA1283043
పపరర: రసగరశశటట శరరద

తసడడ:డ లకడమ పడసరద వశశనణధసన
ఇసటట ననస:FLAT NO -401,MYTRI ENCLAV
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబబ ఉననస
ఇసటట ననస:flat no. 402
వయససస:18
లస: పప
10181 SAA1397025
పపరర: నణగగశశర రరవప మరరయమల

93-34/1093

భరస : రసగరశశటట సతఖ నణరరయణ
ఇసటట ననస:FLAT NO401
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:flat no 401
వయససస:21
లస: పప

10177 NDX0411819
పపరర: వనసకట ససరఖ శకనవరస రరవప
గబపస యసడడపగ
డ డ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:Flat No 402
వయససస:28
లస: పప

10170 SAA1339514
పపరర: ససతమహలకడమ బసడరర

93-37/1092

భరస : వననకటటశశరగక యమగఅలమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 313
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరరరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:53
లస: పప

10174 SAA1452093
పపరర: శకనవరసస గబసటటరర

93-43/595

10182 SAA1427145
పపరర: వనసకట శవ లకడమ టటగగ

93-43/816

తసడడ:డ శవలసగ రరజ టటగగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:29
లస: ససస స
93-43/598

10185 SAA1088749
పపరర: హరరణణ ఇనగసటట

93-43/602

భరస : చసదడశశఖర రరవప గబసటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO-402 HOUSE NO 12
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపత రరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 402,KOUSTUBHA NIL
వయససస:58
లస: ససస స

10187 SAA1417948
పపరర: వజయ లకడమ యసడడపగ
డ డ

10188 SAA1417955
పపరర: సరసబశవ రరవప యసడడపగ
డ డ

93-43/819

93-43/820

తసడడ:డ వరసజననయబలల
ఇసటట ననస:Flat no 402, Sai Sadan
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప యసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:Flat No 402, Sri Lakshmi Nivas
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప యసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:Flat No 402, Sri Lakshmi Nivas,
వయససస:55
లస: పప

10189 SAA1348580
పపరర: దసరర సససధస శక కకసడ

10190 SAA1381268
పపరర: యబగకకరరస కకసడ

10191 SAA1301522
పపరర: ససవరచల కలరరమమటట

తసడడ:డ సరసబ రగడడర కకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:23
లస: ససస స

93-37/1093

తసడడ:డ సరసబ రగడడర కకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:22
లస: ససస స

93-37/1094

93-32/710

భసధసవప: కగ వ ఏన పస శరససస స కలరరమమటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-404
వయససస:44
లస: ససస స
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10192 SAA1094382
పపరర: రరమచసదడ రరవప మసడపరటట

93-43/599

తసడడ:డ బడహమనసద రరవప మసడపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 404
వయససస:69
లస: పప
10195 SAA1341932
పపరర: శవ కలమమర కలశశటట

10193 SAA1432251
పపరర: రమమశ బబబబ ననమలపపరర

93-43/838

తసడడ:డ నణగగసదడ పడసరద ననమలపపరర
ఇసటట ననస:FLAT NO-404
వయససస:43
లస: పప
93-38/1270

10196 SAA1119429
పపరర: రమణమమ మమరగపలర

10194 SAA1093756
పపరర: గణణశ మలలర

93-40/836

తసడడ:డ రరమకకషర మలలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 404 SRI SAI HOMES
వయససస:21
లస: పప
93-32/663

10197 SAA1286137
పపరర: మననజ కలమమర లసగరల

తలర : శశషమమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 404, PADMAJA ENCL
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖ శవ కలమమర కవకకసడల
ఇసటట ననస:FLAT NO 405
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలమజ లసగరల
ఇసటట ననస:FLAT No.405
వయససస:21
లస: పప

10198 SAA1094101
పపరర: శక సరయ రగహహత కవకకసడల

10199 AGZ1581685
పపరర: రగహహత మమగసటట

10200 SAA1349075
పపరర: మలలర శశరయఖ దణఖరనస
ర లమ

93-38/1087

93-39/854

93-38/1202

93-43/833

తసడడ:డ వనసకట సతఖ శవ కలమమర కవకకసడల
ఇసటట ననస:FLAT NO.405,SRI BALA KRISH
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససధదర కకషర గగరసటర
ఇసటట ననస:Flat No 408 Pride,
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: ససలల
ఇసటట ననస:FLAT NO.408, 4TH FLOOR,
వయససస:36
లస: పప

93-43/604
10201 SAA1082940
పపరర: వనసకట లకడమ జయకలమమరర
ఒగబర
భరస : వనసకట గసగరధర రరవప ఒగబర
ఇసటట ననస:FLAT NO 408, VASAVI VENKA
వయససస:49
లస: ససస స

93-43/605
10202 SAA1082957
పపరర: వనసకట సరయ నతష చసదస
ఒగబర
తసడడ:డ వనసకట గసగరధర రరవప ఒగబర
ఇసటట ననస:FLAT NO 408, VASAVI VENKA
వయససస:29
లస: పప

10203 SAA1082932
పపరర: వనసకట గసగరధర రరవప ఒగబర

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఒగబర
ఇసటట ననస:FLAT NO 408, VASAVI VENKA
వయససస:56
లస: పప

10204 SAA1349612
పపరర: పదమ ఏలకరర

10205 SAA1450212
పపరర: కణక రరజ దణమరర

10206 SAA1286350
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగపవరపప

93-43/839

భరస : నణగ బబబబ
ఇసటట ననస:FLAT NO-412
వయససస:48
లస: ససస స
10207 SAA1286178
పపరర: పపషపలత గగపవరపప

93-36/1173

భరస : వనసకటటశశర రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 415
వయససస:49
లస: ససస స
10210 SAA1263201
పపరర: రససలమమ పస

93-40/978

తసడడ:డ నణగగశశర రరవప దణమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 414, B BLOCK
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 415
వయససస:54
లస: పప

10208 SAA1286343
పపరర: కణశ కరషసక గగపవరపప

10209 SAA1453323
పపరర: రవసదడ నణయక బబనణవత

93-36/1174

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగపవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 415
వయససస:19
లస: పప
93-33/889

10211 SAA1264084
పపరర: రసజత బబష పస

93-43/606

93-36/1172

93-40/982

తసడడ:డ సరగజ నణయక బబనణవత
ఇసటట ననస:FLAT NO416
వయససస:29
లస: పప
93-33/890

10212 SAA1263243
పపరర: నబనణబ దసదచకలల

93-33/882

భరస : మమరరసజ పస
ఇసటట ననస:FLAT NO501 SIVA GANGA 1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరసజ పస
ఇసటట ననస:FLAT No501 SIVA GANGA 1
వయససస:37
లస: పప

భరస : రసజత బబష పస
ఇసటట ననస:FLAT NO501 SIVA GANGA 1 A
వయససస:19
లస: ససస స

10213 SAA1263177
పపరర: మమరరసజ పస

10214 SAA1028209
పపరర: వజయ కకషర మమచవరపప

10215 SAA1342427
పపరర: ధన లకడమ అలర డడ

93-33/888

తసడడ:డ శల సరహహబ పస
ఇసటట ననస:FLAT No- 501,SIVA GANGA 1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ చచడచసశర రరవప మమచవరపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:26
లస: పప

10216 SAA1456425
పపరర: అసజన దచవ మసచల

10217 SAA1440924
పపరర: శక లకడమ డథగరపరరస

93-43/821

భరస : వనసకట సతఖనణరరయణ మసచదళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:56
లస: ససస స
10219 SAA1458728
పపరర: వనసకట సతఖనణరరయణ రరవప
మసచదళళ
తసడడ:డ అనసత రరమ శరమ మసచదళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,
వయససస:59
లస: పప

93-30/787

భరస : వనసకటటశశరరర అలర డడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:22
లస: ససస స
93-43/822

భరస : నరగశ బబబబ దదగరపరరఠర
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:34
లస: ససస స
93-43/824

10220 SAA1468255
పపరర: ససధణకరరగడడర ఉడడమబల
తసడడ:డ ఎరరకలల రగడడర ఉడడమబల
ఇసటట ననస:Flat No. 504
వయససస:50
లస: పప

93-32/744

93-36/1237

10218 SAA1458595
పపరర: వనసకట సతఖనణరరయణ రరవప
మసచదళళ
తసడడ:డ అనసత రరమ శరమ మసచదళళ
ఇసటట ననస:FLAT NO 502,
వయససస:59
లస: పప
10221 SAA1468107
పపరర: గసగర దచవ ఉడడమబల

93-43/823

93-36/1238

భసధసవప: రరమరగడడర ఉడడమబల
ఇసటట ననస:Flat No. 504
వయససస:49
లస: ససస స
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10222 SAA1468081
పపరర: అవనణషరగడడర ఉడడమబల

93-36/1239

తసడడ:డ ససధణకరరగడడర ఉడడమబల
ఇసటట ననస:Flat No. 504
వయససస:29
లస: పప
10225 SAA1449503
పపరర: వజయ కలమమరర తషమమలకరర

93-43/837

93-43/609

10226 SAA1349547
పపరర: వనసకట సరశమ రరజ చకకవరస

93-43/840

93-43/825

10235 SAA1094499
పపరర: ససబబబయమమ నలక
ర రర

93-40/980

భరస : నణగరరరనన రరపపరర
ఇసటట ననస:Flat No. Siva Ganga2 102
వయససస:22
లస: ససస స
93-30/786

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:FLAT NO:304
వయససస:21
లస: పప
93-43/801

10227 SAA1025445
పపరర: ససరగష దచవరపలర

10230 SAA1471424
పపరర: వసశ దసరర భవన రరపపరర

10232 SAA1093442
పపరర: వసశ తతట

తసడడ:డ మసరసన రరవప గసజ
ఇసటట ననస:FLAT NO : 201
వయససస:51
లస: పప

93-38/1271

10229 SAA1348812
పపరర: రరఘవనసదడరరవప మమలలసపరటట

10231 SAA1148840
పపరర: కకషర బబబబ గసజ

93-43/836

తసడడ:డ శఖమమణణ ససదబవరపప
ఇసటట ననస:Flat no.508
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ దచవరపలర
ఇసటట ననస:FLAT NO A9 FF5
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమలలసపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-D-1
వయససస:50
లస: పప

93-40/687

10224 SAA1465947
పపరర: శరమ బబబబ ససదబవరపప

తసడడ:డ కకన రరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:FLAT NO A2 D NO 131-126
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరసబబబబ కససకలరరస
ఇసటట ననస:FLAT NO B-3 SRIANJANEYA E
వయససస:47
లస: ససస స

10234 SAA1444595
పపరర: వనసకమమ లలలమ

93-43/830

తసడడ:డ శరఖసబబబబ ససదబవరపప
ఇసటట ననస:Flat no. 508
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శరఖస బబబబ ససదబవరపప
ఇసటట ననస:Flat no.508
వయససస:49
లస: ససస స
10228 SAA0985806
పపరర: మహ లకడమ దచవ సస ఉపరటట

10223 SAA1449578
పపరర: రగఖ జయ శక ససదబవరపప

10233 SAA0814591
పపరర: నణగలలహహత మబదణబనణ

93-43/603

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప మబదణబనణ
ఇసటట ననస:FLAT NO:403,NANDAKI NIVAS
వయససస:27
లస: పప
93-43/607

10236 SAA1094481
పపరర: కకటటశశర రరవప నలక
ర రర

93-43/608

భరస : నణరరయణరరవప లలలమ
ఇసటట ననస:flat no : 501, door no:130-19-79
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప నలక
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO: C-2, SRI SAI NILAYA
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరగవయఖ నలక
ర రర
ఇసటట ననస:FLAT NO: C-2, SRI SAI NILAYA
వయససస:72
లస: పప

10237 SAA1268366
పపరర: రమమదచవ మర

10238 SAA1349828
పపరర: రఘబనణథ రగడర డ గబరరకల

10239 SAA1368372
పపరర: ససనత గబరరకల

93-39/783

భరస : రరమమ మహన రగడర డ మర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 115
వయససస:46
లస: ససస స

93-37/1098

93-37/1099

భసధసవప: ససనత గబరరకల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER-301, D BLOCK
వయససస:49
లస: పప

భరస : రఘబనణథ రగడర డ గబరరకల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER-301, D BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స
10242 SAA1368364
పపరర: అననపపరర మమ రరమననన

భరస : రఘబనణథ రగడడర గబరరకల
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER-301, D BLOCK
వయససస:38
లస: ససస స

93-37/1096
10241 SAA1416825
పపరర: శవ శసకర పడసరద రరమననన
రరమననన
భసధసవప: అననపపరరమమ అననపపరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 302
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ శసకర పడసరద రరమననన
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 302
వయససస:48
లస: ససస స

10243 SAA1430149
పపరర: చదసచమమ పససపపలలటట

10244 SAA1339506
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యమగఅలమ

10245 SAA1349208
పపరర: కలమఖణణ మమదదననన

10240 SAA1349802
పపరర: ససనత గబరరకల

93-37/1100

93-38/1274

భరస : రరస మబరళమహన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:flat nUMBER B4
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనణరరయణ యమగఅలమ
ఇసటట ననస:FLOT 313
వయససస:53
లస: పప

10246 SAA1428044
పపరర: దదపసస రగడచడ తష

10247 SAA1339530
పపరర: సశరరజఖలకడమ బసడరర

93-43/844

తసడడ:డ మమణణకఖలరరవప రగడచడ తష
ఇసటట ననస:FLOT NO 101
వయససస:25
లస: ససస స
10249 SAA1451830
పపరర: రమమదచవ పసరరమమళర

93-34/1094

భరస : గగపరలకకషర పసరరమమళర
ఇసటట ననస:FLOT NO 402 2ND LINE
వయససస:47
లస: ససస స

10250 SAA1290295
పపరర: కకషర లలకగశ పప లల
తసడడ:డ వషష
ర వరర న రరవప పప లల
ఇసటట ననస:F.N-402
వయససస:18
లస: పప

93-39/858

భరస : శశరర రరజ మమదదననన
ఇసటట ననస:FLOT NO 004
వయససస:41
లస: ససస స
93-34/1095

భరస : రరమచసదడరరవప బసడరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 313
వయససస:77
లస: ససస స
93-43/845

93-37/1097

10248 SAA1343185
పపరర: అభజత యమగఅలమ

93-39/859

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప యమగఅలమ
ఇసటట ననస:FLOT NO 313
వయససస:18
లస: పప
93-32/708

10251 SAA1380898
పపరర: అజయ కలమమర కరసచసమత

93-37/1102

తసడడ:డ నసరయఖ కరసచసమత
ఇసటట ననస:FNO 5A, 4TH FLOOR
వయససస:47
లస: పప
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పపరర: యమబన శక జలర పలర
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93-43/587
10254 SAA1064518
పపరర: బసవ నణరరయణ రమమకరసత
జలర పలర
తసడడ:డ కకషరర రరవప జలర పలర
భరస : కకషరర రరవప జలర పలర
తసడడ:డ కకషరర రరవప జలర పలర
ఇసటట ననస:F. NO.101, MODEPALLI RESIDE ఇసటట ననస:F. NO.101, MODEPALLI RESIDE ఇసటట ననస:F. NO.101, MODEPALLI RESIDE
వయససస:29
లస: ససస స
వయససస:59
లస: ససస స
వయససస:32
లస: పప

10255 SAA1169309
పపరర: శకనవరసరరవప

93-43/585

10253 SAA1064526
పపరర: కనక దసరర జలర పలర

93-43/586

93-38/1086

10256 SAA1468628
పపరర: వనదవత ఏన వ

93-43/793

భసధసవప: అమరనణథ
ఇసటట ననస:F-NO - 102 GEETHA ENCLAVE
వయససస:55
లస: పప

భసధసవప: హరరకకషర ఏ ఏన
ఇసటట ననస:F No 102,
వయససస:52
లస: ససస స

10258 SAA1349042
పపరర: శక కరసత యరకస

10259 SAA1268234
పపరర: అవనణష రగడడర మర

93-43/796

భరస : అనసప దణసరర
ఇసటట ననస:F.NO 106
వయససస:27
లస: ససస స
10261 SAA1431840
పపరర: యశశసత సరయ వడర మబడడ
తసడడ:డ కకరణ కలమమర వడర మబడడ
ఇసటట ననస:f no 301
వయససస:18
లస: పప
10264 SAA1005868
పపరర: నణగ దసరర తతట

93-40/834

10265 SAA1031921
పపరర: శకనవరసరరవప తతట

93-30/793

10268 SAA1079383
పపరర: వనసకటటసశరరలల నణళమతష

93-38/1268

10271 SAA1079987
పపరర: రరమలసగయఖ మరరననన

93-32/707

10263 SAA1470764
పపరర: రరజ కసపరర

93-40/976

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కసపరర
ఇసటట ననస:f no 302
వయససస:44
లస: పప
93-40/835

10266 SAA1079391
పపరర: కకషర కలమమరర నణళమతష

93-30/794

10269 SAA1368273
పపరర: కకసడ దసరర సససధస శక

93-39/852

తసడడ:డ కకసడ సరసబ రగడర డ
ఇసటట ననస:F No.403 B-Block
వయససస:23
లస: ససస స
93-43/611

10272 SAA1349893
పపరర: శకరరమ చసదడ మమరరస వరమలర

భరస : రరమలసగయఖ మరరననన
ఇసటట ననస:G-2,VEDA HOMES,APPARTME
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మరరననన
ఇసటట ననస:G-2,VEDA HOMES,APPARTME
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖనణరరయణ వరమలర
ఇసటట ననస:GF-1
వయససస:67
లస: పప

10273 SAA1350131
పపరర: లకడమ వరమలర

10274 SAA1349901
పపరర: శరసత శక వరమలర

10275 SAA1349919
పపరర: ససధ లకడమ వనణయకస

93-36/1241

భరస : శకరరమ చసదడ మమరరస వరమలర
ఇసటట ననస:GF-1
వయససస:61
లస: ససస స
10276 SAA1349877
పపరర: ససరఖ శరత కలమమర వరమలర
తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మమరరస వరమలర
ఇసటట ననస:GF-1
వయససస:32
లస: పప
10279 SAA1088004
పపరర: వనసకట రమణ దసపరటట

93-36/1242

భరస : చదనతనఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:GF-1
వయససస:37
లస: ససస స
93-36/1244

10277 SAA1271527
పపరర: తరరమల బబబబ ససదస

తసడడ:డ బబల కకటయఖ దసపరటట
ఇసటట ననస:H NO 3-180-160, 2ND LINE HI
వయససస:45
లస: పప

10280 SAA1295310
పపరర: కరకసత కలమమర చసకక
తసడడ:డ ఫసలపస చసకక
ఇసటట ననస:H.NO 5-163
వయససస:21
లస: పప

93-36/1240

93-36/1243

తసడడ:డ ససబడమణణమ వనణయకస
ఇసటట ననస:GF-1
వయససస:32
లస: ససస స
93-37/1007

తసడడ:డ ససదస
ఇసటట ననస:GORANTLA
వయససస:21
లస: పప
93-38/1091

93-30/792

భరస : వనసకటటసశరరర నణళమతష
ఇసటట ననస:F NO 311
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నణరరయణ నణళమతష
ఇసటట ననస:F NO 311
వయససస:61
లస: పప
93-43/610

10260 SAA1302249
పపరర: నహరరక మర
తసడడ:డ రరమ మహన రగడర డ మర
ఇసటట ననస:F NO 115
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ తతట
ఇసటట ననస:F.NO.304
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నణళమతష
ఇసటట ననస:F NO 311
వయససస:35
లస: పప
10270 SAA1079995
పపరర: కసస
స రర మరరననన

93-32/706

భరస : కసపలర రరజ ఉనణదరఅలమ
ఇసటట ననస:f no 302
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:F.NO.304
వయససస:52
లస: ససస స
10267 SAA1079409
పపరర: చదనతనఖ కలమమర నణళమతష

10262 SAA1442680
పపరర: పదమ ఉనబరఅలమ

93-43/795

తసడడ:డ ఏససపరదస దణసరర
ఇసటట ననస:F.NO 106
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రగడర డ మర
ఇసటట ననస:f no 115
వయససస:20
లస: పప
93-43/794

10257 SAA1349034
పపరర: ససదదప దణసరర

10278 SAA1269406
పపరర: లకడమ యలమసచ

93-39/784

తసడడ:డ అపప రరవప
ఇసటట ననస:gorantla
వయససస:19
లస: ససస స
93-38/1203

10281 SAA1261742
పపరర: వసశ పపల

93-37/1008

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:H NO 7-97
వయససస:20
లస: పప
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పపరర: రమమదచవ కకలర మరర
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93-39/786

తసడడ:డ గణపత కకలర మరర
ఇసటట ననస:H NO 10-170/3
వయససస:21
లస: ససస స
10285 SAA1094366
పపరర: శరసత బబయ చలవరదద

93-43/613

భరస : ససరగష చలవరదద
ఇసటట ననస:H NO 11-701/3
వయససస:22
లస: ససస స
10288 SAA1272095
పపరర: పకథదశ శవ రరఘవ కకసడడకలసట

10283 SAA1082536
పపరర: నగగశ నణగరరడచ

93-40/837

93-43/612

తసడడ:డ కచసరరజ నణగరరడచ
ఇసటట ననస:H NO 11-15 TIRUMALA NAGAR
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ దణశరథద గజలమర
ఇసటట ననస:H.NO 11-123/3
వయససస:32
లస: పప

10286 SAA1194042
పపరర: కరరణ కలమమర నణమతతటట

10287 SAA1293919
పపరర: వనసకట సరయ కగతన రగడడర ససర

93-30/795

తసడడ:డ యయహహ షషవ నణమతతటట
ఇసటట ననస:H NO 128-3-255/1
వయససస:21
లస: పప
93-31/852

10284 SAA1080027
పపరర: గజలమర వనణబ గగపరల

10289 SAA1284439
పపరర: పకథదశ శవ రరఘవ కకసడడకలసట

93-39/787

తసడడ:డ వనసకట కకషరర రగడడర ససర
ఇసటట ననస:H.NO -496, FLAT NO- 201,
వయససస:24
లస: పప
93-30/913

10290 SAA1193663
పపరర: పదమ కకలర మరర

93-39/740

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల కకసడడకలసట
ఇసటట ననస:HNO503B-BLOCK SBKTOWER
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమమసజననయబలల కకసడడకలసట
ఇసటట ననస:Hno- 503sribalakrishnatow
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరనన రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:house number 3-126-127
వయససస:32
లస: ససస స

10291 SAA1401504
పపరర: నణగ దదననశ మమడ

10292 SAA1295922
పపరర: సతష టసగబటటరర

10293 SAA1269745
పపరర: దచవనశ గగరర

93-30/982

తసడడ:డ మబసలయఖ మమడ
ఇసటట ననస:M 8
వయససస:21
లస: పప
10294 SAA1434265
పపరర: శకనవరసస మమచరర

93-43/846

తసడడ:డ పడకరశరరవప గగరర
ఇసటట ననస:opp. Amdedkar statue
వయససస:20
లస: పప

10295 SAA1433978
పపరర: ఆశ వనమమరర

10296 SAA1454487
పపరర: మహన వనసకట ససధదర మమచరర

భరస : ససధకర వనమమరర
ఇసటట ననస:PLAT 201
వయససస:89
లస: ససస స

10297 SAA1433473
పపరర: దసరర మమచరర

10298 SAA1390111
పపరర: శసకర రరవప వసస

భరస : శకనవరసస మమచరర
ఇసటట ననస:PLAT 402 SHUBHAM TOWER
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ వసస
ఇసటట ననస:Plate No 201
వయససస:56
లస: పప

10300 SAA1416833
పపరర: సతశ కరగటట

10301 SAA1416817
పపరర: రరజ రరజగశశరర కరగటట

93-43/850

తసడడ:డ రరమమహన రరవప కరగటట
ఇసటట ననస:PLOT NO 202
వయససస:42
లస: పప

భరస : సతశ కరగటట
ఇసటట ననస:PLOT NO 202
వయససస:40
లస: ససస స

93-37/1104
10303 SAA1380914
పపరర: వనణబగగపరల అనల కలమమర
కరవదద
తసడడ:డ చసదడమమళ వనసకట చలపత రరవప కరవదద
ఇసటట ననస:RAJKAMAL TOWNSHIP
వయససస:61
లస: పప

10304 SAA1277359
పపరర: సససధస వనమమరర
తసడడ:డ వనమమరర
ఇసటట ననస:SAISADAN
వయససస:19
లస: ససస స

10306 SAA1301571
పపరర: మధవ తలశల

10307 SAA1463421
పపరర: గగపరల కకషర రరవప అడచరపలర

93-37/1009

భసధసవప: గరత తలశల
ఇసటట ననస:SivaGreenValleyAps.C106
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ అడచర పలర
ఇసటట ననస:srikara residency
వయససస:48
లస: పప

10309 SAA1264969
పపరర: రరన రరచగరరర

10310 SAA1463405
పపరర: జజసఫ రగడడర యయరరవ

93-33/884

తలర : అరరణ రరచగరరర
ఇసటట ననస:Sri Venkateswara nilayam
వయససస:28
లస: ససస స

93-34/1046

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:NEAR CHAITANYA COLLEGE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప మమచరఅలమ
ఇసటట ననస:PALT 402 SHUBHAM TOWERS
వయససస:69
లస: పప
93-43/849

93-38/1204

తసడడ:డ రరజ రగడడర యయరరవ
ఇసటట ననస:venus resindency
వయససస:39
లస: పప

93-43/847

93-43/848

తసడడ:డ శకనవరసస మమచరర
ఇసటట ననస:plat 402
వయససస:96
లస: పప
93-39/860

10299 SAA1442078
పపరర: మహహశ ఉలర

93-37/1103

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉలర
ఇసటట ననస:PLOT NO-3D BLOCK-A
వయససస:31
లస: పప
93-43/851

10302 SAA1267780
పపరర: రమదచవ బతష
స ల

93-38/1205

తసడడ:డ ససబబయఖ వనమబల
ఇసటట ననస:PORUMALA BAZAR
వయససస:46
లస: ససస స
93-40/870

93-43/852
10305 SAA1371285
పపరర: వనసకట అనసత పదమనణభన
భకగబబసడ
భసధసవప: లలత భకగబబసడ
ఇసటట ననస:SAI SADHAN APPTS 501
వయససస:53
లస: పప

93-43/853

10308 SAA1264944
పపరర: అరరణ రరచగరరర

93-32/711

భసధసవప: ససలల
ఇసటట ననస:sri Venkateswara nilayam
వయససస:51
లస: ససస స
93-36/1245

10311 NDX2223600
పపరర: కకశశర బబబబ రవనల

93-37/1105

తసడడ:డ ఇసరక రరవనల
ఇసటట ననస:VILLA 11
వయససస:60
లస: పప
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10312 NDX2223592
పపరర: శరసత జజఖత రవనల
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93-37/1106

భరస : కకశశర బబబబ రవనల
ఇసటట ననస:VILLA 11
వయససస:51
లస: ససస స
10315 SAA1284132
పపరర: ఆదదలకడమ మబవరశ

93-43/614

93-39/3

93-39/6

93-39/9

93-39/4

10322 LFX1560150
పపరర: వజయపరల గరజలవరరస

10325 LFX2402089
పపరర: నణగరరజ పచచల

93-39/12

10328 LFX1563915
పపరర: కకటటశశరమమ పచచల

93-39/7

తసడడ:డ అమమయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-149
వయససస:34
లస: పప

10331 SAA0827107
పపరర: బబలమర వజయ బబబబ

93-39/2

10320 SAA0387100
పపరర: సడవసత గరజలవరరస

93-39/5

10323 SAA0248625
పపరర: వరస గరజలవరరస

93-39/8

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:131-1-137
వయససస:60
లస: పప
93-39/10

10326 LFX1560572
పపరర: రరమబ నసతకకక

93-39/11

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:131-1-140
వయససస:42
లస: పప
93-39/13

భరస : నణగగశశరరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-149
వయససస:34
లస: ససస స
93-39/15

10317 AP151030441505
పపరర: నణగగసదడస కటటటపస గబ

భరస : వజయపరల గరజలవరరస
ఇసటట ననస:131-1-137
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పచచల
ఇసటట ననస:131-1-140
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� పచచల
ఇసటట ననస:131-1-140
వయససస:45
లస: పప
10330 LFX1563683
పపరర: వరయఖ పచచల

10319 SAA0985343
పపరర: రవ బబబబ గబసడదమమడ

93-37/1107

భరస : రరమబలల కటటటపస గబ
ఇసటట ననస:131-1-128
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వరస గరజలవరరస
ఇసటట ననస:131-1-137
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమబ
ఇసటట ననస:131-1-140
వయససస:40
లస: ససస స
10327 LFX2402386
పపరర: రమమష పచచల

93-39/1

తసడడ:డ గరసధద గబసడదమమడ
ఇసటట ననస:131-1-136
వయససస:37
లస: పప

భరస : వరస గరజలవరరస
ఇసటట ననస:131-1-137
వయససస:55
లస: ససస స
10324 LFX1564426
పపరర: మరరయమమ నసతకకక

10316 SAA0985517
పపరర: వరససత గరజలవరరర

10314 SAA1418466
పపరర: తవశ శకనవరస తవశ

తసడడ:డ లమతచ టట. జ. దసరరరదణస తవశ
ఇసటట ననస:VILLA NO. 14, D.NO. 126-5-60
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబలసససదర గరజలవరరర
ఇసటట ననస:131-1-125
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : డచవద రగపపడడ
ఇసటట ననస:131-1-136
వయససస:47
లస: ససస స
10321 SAA0381681
పపరర: నణగగసదడస గరజలవరరస

93-37/1108

భసధసవప: వజయ బసడడ
ఇసటట ననస:villa12,siva green valley
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబలకకషరయఖ మబవరశ
ఇసటట ననస:# 133-2-92, POWERPET
వయససస:59
లస: ససస స
10318 AP151030441432
పపరర: మరరయమమ రగపపడడ

10313 SAA1415421
పపరర: వర వనసకట ససభబశ పస లశశటట

10329 AP151030441740
పపరర: పడమల పచచల

93-39/14

భరస : బబపయఖ పచచల
ఇసటట ననస:131-1-149
వయససస:72
లస: ససస స
93-39/16

తసడడ:డ పడకరశస బబలమర
ఇసటట ననస:131-1-152
వయససస:33
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
5,086

ససత సలల
5,245

మతత స
10,331

5,086

5,245

10,331
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