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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-48

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9781

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

4

0

0

4

2

93 / 33

35

28

0

63

3

93 / 35

0

2

0

2

4

93 / 36

20

21

0

41

5

93 / 37

33

42

0

75

6

93 / 38

3

2

0

5

7

93 / 39

32

34

0

66

8

93 / 40

8

6

0

14

9

93 / 41

323

274

0

597

10

93 / 42

342

376

0

718

11

93 / 43

74

88

0

162

12

93 / 44

7

4

0

11

13

93 / 45

9

10

0

19

14

93 / 46

392

380

0

772

15

93 / 47

14

16

0

30

16

93 / 48

8

8

0

16

17

93 / 49

27

14

0

41

18

93 / 50

36

22

0

58

19

93 / 51

13

16

0

29

20

93 / 52

9

6

0

15

21

93 / 53

17

10

0

27

22

93 / 54

561

577

0

1,138

23

93 / 55

499

514

0

1,013

24

93 / 56

71

82

0

153

25

93 / 57

300

319

0

619

26

93 / 58

484

542

2

1,028

27

93 / 59

564

511

1

1,076

28

93 / 60

543

566

0

1,109

29

93 / 61

390

446

0

836

30

94 / 1

1

0

0

1

31

94 / 2

1

1

0

2

32

94 / 5

0

1

0

1

33

94 / 12

0

1

0

1

34

94 / 13

1

1

0

2

35

94 / 25

1

1

0

2

36

94 / 37

1

0

0

1

37

94 / 38

0

1

0

1

38

94 / 55

1

0

0

1

39

94 / 58

2

0

0

2

40

94 / 63

1

0

0

1

41

94 / 66

2

0

0

2

42

94 / 80

0

1

0

1

43

94 / 82

0

1

0

1

44

94 / 83

1

0

0

1

45

94 / 86

0

1

0

1

46

94 / 100

0

1

0

1

47

94 / 102

1

0

0

1

48

94 / 141

1

0

0

1

49

94 / 163

1

0

0

1

50

94 / 213

1

0

0

1

51

94 / 220

1

0

0

1

52

94 / 221

1

0

0

1

53

95 / 1

2

0

0

2

54

95 / 6

0

0

1

1

55

95 / 8

0

1

0

1

56

95 / 26

0

1

0

1

57

95 / 30

0

2

0

2

58

95 / 36

0

1

0

1

59

95 / 44

0

1

0

1

60

95 / 61

0

1

0

1

61

95 / 64

0

1

0

1

62

95 / 113

1

0

0

1

63

95 / 210

3

1

0

4

64

1,093 / 16

0

1

0

1

65

1,093 / 22

0

1

0

1

66

1,093 / 23

1

0

0

1

67

1,093 / 31

1

1

0

2

68

1,093 / 36

0

1

0

1

69

1,093 / 37

0

1

0

1

70

1,093 / 39

1

0

0

1

71

1,093 / 41

2

0

0

2

72

1,093 / 57

0

1

0

1

73

1,093 / 60

2

2

0

4

74

1,093 / 61

0

1

0

1

75

1,093 / 63

1

0

0

1

76

1,093 / 91

1

0

0

1

77

1,095 / 8

0

0

1

1

4,851

4,944

5

9,800

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SAA0656371
పపరర: శవకకషష వలలరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
93-55/1

తలర : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగమమ
ఇసటట ననస:1-1
వయససస:18

4
SAA1157825
పపరర: గగసఖ షపక

93-59/1

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-5-767
వయససస:26
లస: ససస స
93-60/1

తసడడ:డ పపదద గనసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:1-3-5/767
వయససస:50
లస: పప
93-61/849

93-54/3

93-54/4

93-54/983

93-54/986

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:1-50
వయససస:27
లస: పప

93-46/3

14
SAA0987513
పపరర: సరసబశవ రరవప వరసస సపటట

17
SAA1149640
పపరర: మనదకడ గళస

20
SAA1088947
పపరర: ఆనసద కరళహససస

23
SAA1277573
పపరర: శకకరసత రకడడడ కలసచల

93-54/9

26
SAA1275759
పపరర: LAVANYA TAMMA

93-46/4

29
SAA1392190
పపరర: తరరపతమమ మపసదదవ
భరస : నరసససహ రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:1-61
వయససస:30
లస: ససస స

9
SAA1385749
పపరర: మహహత పససపపలలటట

93-54/1122

12
SAA1075092
పపరర: వమల తరరమల

93-54/2

15
SAA1271899
పపరర: భవరనశసకర మగతదఖల

93-37/938

తసడడ:డ పడసరద మగతదఖల
ఇసటట ననస:1-11
వయససస:21
లస: పప
93-54/5

18
SAA0837221
పపరర: వనసకట లకడమ వలలరల

93-54/6

భరస : బబజ వలలరల
ఇసటట ననస:1-17
వయససస:27
లస: ససస స
93-54/7

21
SAA1075118
పపరర: కకపమణణ తతకల

93-54/8

భరస : ససబబబరరవప తతకల
ఇసటట ననస:1-19
వయససస:26
లస: ససస స
93-54/992

24
SAA1234251
పపరర: రరజఖ లకడమ కరమనదన

93-37/940

భరస : శవ కకషష కరమనదన
ఇసటట ననస:1-26
వయససస:22
లస: ససస స
93-54/1034

తసడడ:డ MOHAN REDDY TAMMA
ఇసటట ననస:1-41
వయససస:21
లస: ససస స
93-54/1124

93-59/3

భరస : ఉమలపత తరరమల
ఇసటట ననస:1-10
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద నరగసస రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:1-25
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ దససపల
ఇసటట ననస:1-33
వయససస:23
లస: పప
28
SAA1460740
పపరర: కవల నదగగల మర

11
SAA1081504
పపరర: గగపస ఉపపల

6
SAA1157783
పపరర: మహమమద గగస షపక

భరస : శశషష బబబగ జకక
ఇసటట ననస:1-4/2A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ కరళహససస
ఇసటట ననస:1-18
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప తతకల
ఇసటట ననస:1-19
వయససస:26
లస: ససస స
25
SAA1097559
పపరర: పరపరరరవప దససపల

93-42/869

భరస : కకసడల రరవప గళస
ఇసటట ననస:1-14A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల బటటట
ఇసటట ననస:1-17
వయససస:22
లస: పప
22
SAA1289750
పపరర: కకప మణణ తతకల

8
SAA1297902
పపరర: పడవణ కలమలర దమగమ

93-54/1094

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-5-767
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ వ ఈ
ఇసటట ననస:1-10-39
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ గగససల
ఇసటట ననస:1-13
వయససస:27
లస: పప
19
SAA1277086
పపరర: రరజ బటటట

93-59/2

తసడడ:డ బబబగ ఉపపల
ఇసటట ననస:1-10
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ తరరమల
ఇసటట ననస:1-10
వయససస:29
లస: పప
16
SAA1087840
పపరర: బబల గగరర బడహమస గగససల

లస: పప

5
SAA1114297
పపరర: మహహమగన షపక

3
SAA1465939
పపరర: గకసదద మమరగ ససధ రరణణ

భరస : శరఖస సససదర
ఇసటట ననస:1-2
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దదసస దమగమ
ఇసటట ననస:1-4
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకసకకపపడడ వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:1-6-849/211
వయససస:20
లస: ససస స
13
SAA1075100
పపరర: ఉమలపత తరరమల

93-41/916

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:1-3-5-767
వయససస:45
లస: ససస స

7
SAA1072073
పపరర: మసరసన వల షపక

10
SAA1443597
పపరర: కకసకకపపడడ నదగ సరయ తనసజ

2
SAA1270941
పపరర: గగమమ హహమ హరర శక

27
SAA1396167
పపరర: గగవసద రకడడడ సనగఅలల

93-54/1123

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ సనగఅలల
ఇసటట ననస:1-45
వయససస:19
లస: పప
93-58/1047

30
SAA1149616
పపరర: భభ లకడమ గగదద

93-54/10

భరస : గగపస గగదద
ఇసటట ననస:1-65
వయససస:20
లస: ససస స
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31
SAA1280361
పపరర: KOTAMMA KUNDURU

93-55/949

భరస : DURGA PRASAD KUNDURU
ఇసటట ననస:1-65
వయససస:20
లస: ససస స
34
SAA1097674
పపరర: మసరసన బటడ

93-54/12

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బటడ
ఇసటట ననస:1-68
వయససస:26
లస: పప
37
SAA1075399
పపరర: సరసబబడజఖస కలర

93-58/2

93-58/1048

తసడడ:డ కకషష రకడడడ కకసడద
ఇసటట ననస:1-105 REDDYPALEM
వయససస:21
లస: పప
46
SAA1392109
పపరర: మమనక జజననల
భరస : వర రకడడడ జజననల
ఇసటట ననస:1-109
వయససస:20
లస: ససస స
49
SAA1243302
పపరర: పదదమవత యరకస రకడడడ

93-54/970

93-54/1088

తసడడ:డ ససబబరకడడడ గల
ఇసటట ననస:1-131
వయససస:28
లస: ససస స

93-54/1035

41
SAA1280734
పపరర: మమనక కకసడ

93-54/967

93-58/3

93-54/973

93-54/976

56
SAA1274992
పపరర: తరరమల రరవప డసడడ బబ యన

42
SAA1252899
పపరర: మధవ కకసడ

93-58/890

45
SAA1088988
పపరర: పదదమవత పపదద

93-54/16

భరస : వనసకటరకడడడ లలట పపదద
ఇసటట ననస:1-106 REDDYPALEM
వయససస:38
లస: ససస స
93-54/968

50
SAA1084086
పపరర: కకనననర గగరక

53
SAA1274760
పపరర: దసరర రమ రకడడడ కకటటరగ

93-54/1036

తసడడ:డ శకనవరసరకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:1-104/1
వయససస:28
లస: ససస స

44
SAA1075456
పపరర: రరకరశ రకడడడ కకసడద

47
SAA1268325
పపరర: పవన కలమలర తలర

39
SAA1276856
పపరర: వర రకడడడ జజననల
తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ జజననల
ఇసటట ననస:1-88
వయససస:19
లస: పప

93-56/1

93-54/969
48
SAA1274901
పపరర: HARI KRISHNA REDDY
YERRAM REDDY
తసడడ:డ CHANDRA SEKHAR REDDY YERR
ఇసటట ననస:1-114/1
వయససస:36
లస: పప

51
SAA1116094
పపరర: హరగనదథ రకడడడ చరసరణణ

93-55/2

తసడడ:డ శవ రకడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:1-120
వయససస:41
లస: పప
93-54/971

తసడడ:డ ససబబ రకడడడ కకటటరగ
ఇసటట ననస:1-124
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:1-125
వయససస:21
లస: పప
58
SAA1277458
పపరర: నవన గరల

38
SAA1274109
పపరర: ససరరశ దససపల

93-54/14

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ వసగ
ఇసటట ననస:1-70
వయససస:49
లస: పప

భరస : నదగరసదడ రకడడడ గగరక
ఇసటట ననస:1-114 REDDY PALEM
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హరగనదథ రకడడడ ధనసపరటట
ఇసటట ననస:1-121
వయససస:29
లస: ససస స
55
SAA1275668
పపరర: శరసత రకడడడ కలసచల

36
AP151010498293
పపరర: శవ రకడడడ వసగ

93-54/13

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తలర
ఇసటట ననస:1-111
వయససస:22
లస: పప

భరస : హరగకకషష రకడడడ యరకస రకడడడ
ఇసటట ననస:1-114/1
వయససస:33
లస: ససస స
52
NDX1782706
పపరర: అనసషర ధనసపరటట

35
AP151010498680
పపరర: అనసరరధ వసగ

తసడడ:డ కకషష రకడడడ కకసడద
ఇసటట ననస:1-105 REDDYPALEM
వయససస:23
లస: పప
93-54/1086

93-54/11

భరస : మసరసన బటడ
ఇసటట ననస:1-68
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లకమ రకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:1-104
వయససస:24
లస: ససస స
93-54/15

33
SAA1097682
పపరర: జవరమణణ బటడ

తసడడ:డ KOTESWARA RAO కలసడడరర
ఇసటట ననస:1-65
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయఖ దససపల
ఇసటట ననస:1-81
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:1-96
వయససస:24
లస: ససస స
43
SAA1083344
పపరర: వససత అశశక రకడడడ కకసడద

93-58/928

భరస : శవ రకడడ వసగ
ఇసటట ననస:1-70
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రకడడడ కలర
ఇసటట ననస:1-72/A
వయససస:53
లస: ససస స
40
SAA1396399
పపరర: నదగ జజఖత భమవరపప

32
SAA1253061
పపరర: దసరర పడసరద కలసడడరర

54
SAA1275429
పపరర: తరరపత రకడడడ కకటటరగ

93-54/972

తసడడ:డ ససబబ రకడడడ కకటటరగ
ఇసటట ననస:1-124
వయససస:22
లస: పప
93-54/974

57
SAA1277417
పపరర: రమదదవ గల

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప డసడడ బబ యన
ఇసటట ననస:1-126-1
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబరకడడడ గల
ఇసటట ననస:1-131
వయససస:43
లస: ససస స

59
SAA1446178
పపరర: భవన శసకర జమమలమడడగగ

60
SAA1083336
పపరర: మహన తదలలగగ

93-57/620

తసడడ:డ తరరమల రరవప జమమలమడడగగ
ఇసటట ననస:1-133
వయససస:19
లస: పప

93-54/975

93-54/17

తసడడ:డ వనసకటటశ తదలలగగ
ఇసటట ననస:1-135
వయససస:28
లస: పప
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SAA1277466
పపరర: అమభలఖ తయఖగభర
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93-54/977

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:1-135
వయససస:18
లస: ససస స

93-54/18

భరస : గగపస పరశస
ఇసటట ననస:1-145
వయససస:20
లస: ససస స

64
SAA1290436
పపరర: సరమమఖల ఇసకపలర

93-58/891

తసడడ:డ దదవదడ ఇసకపలర
ఇసటట ననస:1-149
వయససస:34
లస: పప

65
SAA1252881
పపరర: కలమలరగ ఇసకపలర

93-54/979

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ వసగ
ఇసటట ననస:1-155
వయససస:21
లస: ససస స

68
SAA1274810
పపరర: భబగఖ లకడమ వసగ

93-58/892

93-54/982

భరస : చచననకరశవ రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:1-159
వయససస:25
లస: ససస స

71
SAA1441989
పపరర: దసరర యలమభరగ

93-54/980

93-54/984

తసడడ:డ అసకకరకడడడ యలరకసరణణ
ఇసటట ననస:1-170
వయససస:23
లస: ససస స

74
SAA1277516
పపరర: లకడమ తయఖగభర

93-61/834

తసడడ:డ రగశరకడడడ యలరసరణణ
ఇసటట ననస:1-170/a
వయససస:21
లస: ససస స
79
SAA1157700
పపరర: హరగశ పరశస

77
SAA1097609
పపరర: శక లకడమ తషలర మలర

93-54/985

80
SAA1157684
పపరర: గగపస పరశస

69
SAA1277235
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కలసచల

93-54/981

72
SAA1087766
పపరర: సరయ మహహశశర రకడడ మలరకలర

93-54/20

93-54/1089
75
SAA1392133
పపరర: అఖల కలమలర రకడడడ యలరసరన

తసడడ:డ రగశ రకడడడ యలరసరణణ
ఇసటట ననస:1-170/A
వయససస:23
లస: పప
93-54/21

భరస : శకనవరస రరవప తషలర మలర
ఇసటట ననస:1-173
వయససస:27
లస: ససస స
93-54/22

93-54/19

తసడడ:డ రరమ కకటట రకడడ మలరకలర
ఇసటట ననస:1-170
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:1-170/A
వయససస:18
లస: ససస స
93-54/1090

66
JBV1975754
పపరర: వనసకట శవ రకడడడ లల

భరస : శకకరసత రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:1-159
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనమల రకడడడ యలమభరగ
ఇసటట ననస:1-169/1
వయససస:21
లస: ససస స

73
SAA1276799
పపరర: అపప రరప యలరకసరణణ

93-54/978

తసడడ:డ వనసకట రరమ రకడడ లల
ఇసటట ననస:1-154
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ వసగ
ఇసటట ననస:1-155
వయససస:19
లస: ససస స

70
SAA1278910
పపరర: అదద లకడమ కలసచల

63
SAA1274802
పపరర: కలమలరగ నదమల

భరస : శకనవరసరరవప నదమల
ఇసటట ననస:1-149
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరమమఖల ఇసకపలర
ఇసటట ననస:1-149
వయససస:32
లస: ససస స

67
SAA1274828
పపరర: నదగ లవనయ వసగ

76
SAA1324086
పపరర: అమభలఖ యలరసరణణ

62
SAA1157692
పపరర: మహలకడమ దసరర కసబబల

78
SAA1416841
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కరజజ

93-58/998

భరస : అసక బబబగ కరజజ
ఇసటట ననస:1-174
వయససస:26
లస: ససస స
93-54/23

81
SAA1097591
పపరర: రతన కలమలరగ కళళస

93-54/24

తసడడ:డ శకనస పరశస
తసడడ:డ శకనస పరశస
భరస : వనసకట రకడడడ కళళస
ఇసటట ననస:1-187 NEAR OLD WATER TANK ఇసటట ననస:1-187 NEAR OLD WATER TANK ఇసటట ననస:1-190
వయససస:20
లస: పప
వయససస:22
లస: పప
వయససస:26
లస: ససస స
82
SAA1243328
పపరర: శకవసత కలర స

93-54/987

తసడడ:డ శవ శసకర రకడడడ కలర స
ఇసటట ననస:1-195
వయససస:21
లస: ససస స
85
SAA1426956
పపరర: అనననస లకడమ పరరశత

తసడడ:డ సపసదసలల షపక
ఇసటట ననస:1-211/1,REDDYPALEM
వయససస:30
లస: ససస స

93-54/988

తసడడ:డ గగరరవరకడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:1-198
వయససస:21
లస: ససస స
93-60/902

భరస : అనననస జగనదనథ రకడడ
ఇసటట ననస:1-201
వయససస:22
లస: ససస స
88
SAA1088970
పపరర: బబ జజనదబ షపక

83
SAA1277862
పపరర: పపజథదరరదద బసడడ

86
SAA1329226
పపరర: కరవఖ శక ఈద

89
SAA1088962
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:1-211/1,REDDYPALEM
వయససస:34
లస: ససస స

93-54/1093

తసడడ:డ గగరరవ రకడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:1-198
వయససస:22
లస: ససస స
93-58/999

భరస : శకకరసత రకడడడ ఈద
ఇసటట ననస:1-206
వయససస:26
లస: ససస స
93-54/25

84
SAA1392083
పపరర: పపజత రకడడడ బసడడ

87
SAA1394444
పపరర: నదగబబల ఈద

93-58/1000

భరస : శవ శసకర రకడడడ ఈద
ఇసటట ననస:1-206
వయససస:26
లస: ససస స
93-54/26

90
SAA1088954
పపరర: నదగభర బ షపక

93-54/27

భరస : సపసదసలల షపక
ఇసటట ననస:1-211/1,REDDYPALEM
వయససస:46
లస: ససస స
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91
SAA1276609
పపరర: హహమలపవరణణ అననపరకడడ

93-54/989

తసడడ:డ రరమకకషషరకడడడ అననపరకడడడ
ఇసటట ననస:1-215
వయససస:19
లస: ససస స
94
SAA1188796
పపరర: శకనవరస రకడడడ కళళస

93-60/2

తసడడ:డ కరశవ రకడడడ కళళస
ఇసటట ననస:1-229
వయససస:37
లస: పప
97
SAA1340330
పపరర: బల సడరఖ అసక బబబగ కరజ

93-54/1095

93-54/30

తసడడ:డ వనసకటటశశర రకడడడ లసకర
ఇసటట ననస:1-266
వయససస:24
లస: పప
93-54/32

తసడడ:డ రరమకకషష రకడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:1-270A
వయససస:23
లస: ససస స
93-54/994

93-58/1034

93-46/5

93-54/28

101
SAA1275213
పపరర: పదమజ కకమమఅలల

104
SAA1088475
పపరర: ససవర రరమ రకడడ దససడడ

107
SAA1087758
పపరర: గగపస రకడడడ తయఖగభర

110
SAA1116227
పపరర: ఆనసద కలమలరగ మదద

113
SAA1445204
పపరర: వనదదదదడ పశరఖవపల

93-41/987

116
SAA1338698
పపరర: కరగమగలర షపక

93-54/993

119
SAA1274166
పపరర: symala kodi
భరస : satish kumar satish kumar
ఇసటట ననస:1 lane
వయససస:20
లస: ససస స

99
SAA1165018
పపరర: బల వనసకట రమణ రకడడడ కలసచల

93-54/29

102
SAA1097641
పపరర: రరమరకడడడ జజననల

93-54/31

తసడడ:డ శవ రకడడడ జజననల
ఇసటట ననస:1-268
వయససస:23
లస: పప
93-54/33

105
SAA1075340
పపరర: హహమలత దససడడ

93-58/5

భరస : వజయకలమలర రకడడ దససడడ
ఇసటట ననస:1-271
వయససస:24
లస: ససస స
93-54/34

108
SAA1277656
పపరర: లకడమ శశ కరసత రకడడ మలరకళర

93-54/995

తసడడ:డ గగవసద రకడడడ మలరకళర
ఇసటట ననస:1-284
వయససస:19
లస: పప
93-59/4

111
NDX0653774
పపరర: శకలకడమ అకక

93-46/842

భరస : వననత నదగలకడమరరవప
ఇసటట ననస:1-410, 2nd line, Panduran
వయససస:36
లస: ససస స
93-50/1088

114
SAA1294586
పపరర: నదగ అనల కలమలర పశరఖవపల

93-41/986

తసడడ:డ వనదదదదడ పశరఖవపల
ఇసటట ననస:1-623 FLAT NO -102
వయససస:18
లస: పప
93-54/1125

తసడడ:డ అబగదల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:1-786
వయససస:34
లస: పప
93-46/6

93-54/991

తసడడ:డ నరగస రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:1-266
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పశరఖవపల
ఇసటట ననస:1-623
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనదదదదడ పశరఖవపల
ఇసటట ననస:1-623 FLAT NO-102
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనదడవప�
ఇసటట ననస:1-830
వయససస:59
లస: పప

98
SAA1097625
పపరర: వజయ లకడమ లసకర

93-54/990

తసడడ:డ శవ రరమకకటట రకడడ ఈద
ఇసటట ననస:1-245
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మలనసయఖ మదద
ఇసటట ననస:1-338-A1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర రకడడడ
ఇసటట ననస:1-422
వయససస:43
లస: పప

118
LFX2413441
పపరర: ఏననకల� నడతలపరటట�

96
SAA1276922
పపరర: శక నవఖ ఈద

93-60/3

తసడడ:డ శవ రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:1-276/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ తరరమల రరవప జమమలమడడగగ
ఇసటట ననస:1-333
వయససస:21
లస: పప

115
SAA1294578
పపరర: వరమమ పశరఖవపల

95
SAA1188887
పపరర: ససషమరరణణ కళళస

తసడడ:డ రరమ కకషష రకడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:1-270/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ ఆరక
ఇసటట ననస:1-274
వయససస:20
లస: ససస స

112
SAA0569038
పపరర: కళళధర రకడడడ అనడమలలల

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ కలర స
ఇసటట ననస:1-229
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగస రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:1-266
వయససస:19
లస: ససస స

103
SAA1083351
పపరర: హహమలత దససడడ

93
SAA1276971
పపరర: ససశరమవరణణ కలర స

తసడడ:డ రరమకకషష రకడడడ అననపపరకడడడ
ఇసటట ననస:1-215 SIVAREDDY PALEM
వయససస:22
లస: పప

భరస : పడవణ కలమలర రకడడ లసకర
ఇసటట ననస:1-266
వయససస:21
లస: ససస స

100
SAA1097633
పపరర: పడవణ కలమలర రకడడ లసకర

109
SAA1446046
పపరర: బబజ జమమలమడడగగ

93-58/4

భరస : శకనవరస రకడడడ కళళస
ఇసటట ననస:1-229
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప కరజ
ఇసటట ననస:1-248
వయససస:19
లస: పప

106
SAA1275882
పపరర: లకడమ ఆరక

92
SAA1075449
పపరర: అనల కలమలర రకడడ అననపపరకడడడ

117
SAA1326982
పపరర: హససనద బబగస షపక

93-54/1126

భరస : కరగమగలర షపక
ఇసటట ననస:1-786
వయససస:33
లస: ససస స
93-55/930

120
SAA1451707
పపరర: సససగయఖ పప నసగగపరటట

93-46/843

భసధసవప: సరగజన పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:1st Lane nagaralu
వయససస:73
లస: పప
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93-61/782

తసడడ:డ శరయ నన మసనన
ఇసటట ననస:2
వయససస:54
లస: పప
124
SAA1279348
పపరర: గగతస రకడడడ పపపపల

93-54/1056

93-54/1128

130
SAA1275296
పపరర: యశశసత వనసకట ససబబరకడడడ
పపపపల
తసడడ:డ వనసకట రకడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:2-13
వయససస:19
లస: పప

93-54/1041

133
SAA1276443
పపరర: ససపసడయ టటయలఖగభరర

93-54/1042

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ టటయలఖగభరర
ఇసటట ననస:2-14/A
వయససస:19
లస: ససస స
93-54/36

93-41/1230

93-54/1049

93-58/1097

తసడడ:డ రవనదథ రకడడడ తనసబగదదర
ఇసటట ననస:2-50/A
వయససస:21
లస: పప

93-54/37

126
SAA1449834
పపరర: వనసకట రకడడడ అననపరకడడడ

93-57/714

129
SAA1228642
పపరర: వలర పవతడ తషమమ

93-58/933

భరస : మరగక రకడడడ తషమమ
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మరకకడడడ తషమమ
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:20
లస: ససస స

93-58/934
131
SAA1242080
పపరర: SIVA KRISHNA REDDY
KARUMURI
తసడడ:డ SUBBAREDDY KARUMURI
ఇసటట ననస:2-13/4
వయససస:20
లస: పప

132
SAA1149525
పపరర: ససచరగత రకడడడ తయఖగభర
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:2-14
వయససస:20
లస: ససస స

134
SAA1270503
పపరర: బగసగ యశశశన బగసగ

135
SAA1287820
పపరర: శశశత పసడయ బబ సతష

93-46/711

137
SAA1392174
పపరర: నదగమణణ తనసబభదదడ

140
SAA1372374
పపరర: శసషరద షపక

143
SAA1277672
పపరర: భబరరరవరరదదద కలర స

146
SAA1277482
పపరర: పసడయసకర తనసబభదడడ

93-54/1131

93-55/951

138
SAA1392240
పపరర: మమనక తనసబగదదద

93-58/1062

తసడడ:డ వనసకటటశశర రకడడడ తనసబగదదద
ఇసటట ననస:2-24
వయససస:22
లస: ససస స
93-54/1136

141
SAA1274240
పపరర: అకకక రకడడడ వసత

93-54/1048

తసడడ:డ లకడమ రకడడడ వసత
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:48
లస: పప
93-54/1050

144
SAA1329325
పపరర: యశశశన తనసబగదసద

93-55/1027

తసడడ:డ కకషరష రకడడడ తనసబగదసద
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:18
లస: ససస స
93-54/1051

147
SAA1253145
పపరర: సరయ వనసషషవ వనలలపల

తసడడ:డ జజశల లకడమ నరసససహరకడడ తనసబభదడడ
ఇసటట ననస:2-43
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనలలపల
ఇసటట ననస:2-43/2
వయససస:19
లస: ససస స

149
JBV3728565
పపరర: గగపరల రకడడ వసతద

150
SAA1274067
పపరర: కరశవ రకడడడ వసత

తసడడ:డ నదగగరకడడడ వసతద
ఇసటట ననస:2-54
వయససస:30
లస: పప

93-54/35

తసడడ:డ గగపస రకడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:2-15
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వషష
ష వరర న రకడడడ కలర స
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగమలలర శశర రకడడడ ఆరక హరగ
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:25
లస: ససస స
148
SAA1087790
పపరర: వసశ కకషష రకడడడ తనసబగదదర

93-54/1129

భరస : ఫపసజలలర హసపబసడ
ఇసటట ననస:2-26
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అకకక రకడడడ వసత
ఇసటట ననస:2-41
వయససస:42
లస: ససస స
145
SAA1457266
పపరర: నసదదత ఆరక హరగ

128
SAA1384684
పపరర: పదమ తషమమ

93-54/1055

తసడడ:డ గసగధర రకడడడ అననపరకడడడ
ఇసటట ననస:2-11
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవ రరమ కకషష రకడడడ తనసబగదసద
ఇసటట ననస:2-17/A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ సససగస
ఇసటట ననస:2-26
వయససస:19
లస: పప
142
SAA1274943
పపరర: శక లకడమ వసత

93-54/1039

తసడడ:డ బగసగ అసబబదకర రరజ
ఇసటట ననస:2-14 near ramalayam
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగ నదథ రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:2-16
వయససస:20
లస: పప
139
SAA1423235
పపరర: గగవరరన రకడడడ సససగస

125
SAA1243351
పపరర: లకడమ రరణణ చరక

123
SAA1274224
పపరర: గగతస రకడడడ పపపపల

తసడడ:డ కకషష రకడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:18
లస: పప

భరస : పడసరద రకడడడ చరక
ఇసటట ననస:2-11
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకషష రకడడడ యయనడమలలల
ఇసటట ననస:2-12
వయససస:61
లస: ససస స

136
SAA1149533
పపరర: వసశ కకషరష రకడడడ తయఖగభర

93-54/1047

తసడడ:డ ససరరశ కలమలర గగడడగగ
ఇసటట ననస:2-4
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రకడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:2-9
వయససస:18
లస: పప
127
SAA1384718
పపరర: శతదరరవమమ యయనడమలలల

122
SAA1277599
పపరర: లకడమ ససజనఖ గగడడగగ

93-54/38

93-58/944

93-54/1052

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ వసత
ఇసటట ననస:2-54/A
వయససస:18
లస: పప
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151
SAA1274927
పపరర: భబరర వ రకడడడ వక
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93-58/987

భరస : వనసకట రకడడడ వక
ఇసటట ననస:2-56
వయససస:24
లస: ససస స
154
SAA1075415
పపరర: కవత రరణణ కకతతరగ

భరస : ససబబరకడడడ TIPPIREDDY
ఇసటట ననస:2-58
వయససస:41
లస: ససస స
93-58/6

భరస : శవ నదగగరకడడడ కకతతరగ
ఇసటట ననస:2-58UF
వయససస:22
లస: ససస స
157
SAA1084136
పపరర: రరఘవపలల తదడడ బబ యన

93-59/5

93-54/1138

93-54/41

93-54/1057

93-58/931

93-54/1040

భరస : జజన పసర షపక
ఇసటట ననస:2-138
వయససస:22
లస: ససస స

164
SAA1097724
పపరర: మగరళ కకషష రకడడడ ఓననస దసద

167
SAA1375401
పపరర: నదసచదరయఖ మలర

170
SAA1324060
పపరర: సరయ కగశక యమలణణ

173
SAA1149517
పపరర: మననజ కలమలర పరలలస

93-58/1053

176
SAA1200500
పపరర: అవనదశ రకడడడ బబసరకడడడ

93-54/42

179
SAA1097377
పపరర: సరసబశవ రరవప తదళళ
తసడడ:డ రరమయఖ తదళళ
ఇసటట ననస:2-141
వయససస:22
లస: పప

93-54/1053

162
SAA1097708
పపరర: వరసవ ఓననస దసద

93-54/40

165
SAA1373885
పపరర: మహలకడమ ఒసటటదద స

93-54/1139

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ ఒసటటదద స
ఇసటట ననస:2-86/A
వయససస:19
లస: ససస స
93-41/1231

168
SAA1253418
పపరర: శకవరణణ నలర గగరర

93-58/930

భరస : శకనవరసరరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:2-101
వయససస:24
లస: ససస స
93-58/1051

171
SAA1252626
పపరర: నదగ జజఖతసత యమలణణ

93-58/932

తసడడ:డ కకచచసమయల యమలణణ
ఇసటట ననస:2-117,
వయససస:18
లస: ససస స
93-54/43

174
SAA1445188
పపరర: శసకర రరవప పరలలస

93-58/1052

తసడడ:డ చనన కసయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:2-125
వయససస:47
లస: పప
93-58/7

తసడడ:డ శవ కకషష రకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:2-126/1
వయససస:32
లస: పప
93-46/710

159
SAA1274976
పపరర: ససరకఖ రకడడడ కకట

తసడడ:డ రరమ రకడడ ఓననస దసద
ఇసటట ననస:2-86
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:2-125
వయససస:21
లస: పప

భరస : శసకర రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:2-125
వయససస:41
లస: ససస స
178
SAA1291889
పపరర: షరజదద షపక

93-58/947

తసడడ:డ నదగ కకషష యమలణణ
ఇసటట ననస:2-114
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:2-124
వయససస:28
లస: పప
175
SAA1437920
పపరర: అసజన కలమలరగ పరలలస

161
SAA1252873
పపరర: ఓబగలల రకడడడ కకసడ

93-58/988

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడడడ కకట
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ మలర
ఇసటట ననస:2-98
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ SRINIVASARAO నలర గగరర
ఇసటట ననస:2-101
వయససస:22
లస: పప
172
SAA1277011
పపరర: శవ తతకల

93-54/39

తసడడ:డ రరమ రకడడ ఓననస దసద
ఇసటట ననస:2-86
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కరరసరన పపనదన రకడడ
ఇసటట ననస:2-97/13
వయససస:23
లస: పప
169
SAA1252709
పపరర: మగరళమహన నలర గగరర

158
SAA1097732
పపరర: సరయ నరసససహ రకడడ ఈదద

156
SAA1274885
పపరర: పడవణ రకడడడ కకసడ
తసడడ:డ సరసబ రకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:2-61
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:2-78
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ ఓననస దసద
ఇసటట ననస:2-86
వయససస:22
లస: ససస స
166
SAA1275643
పపరర: కరరసరన దదవరకర రకడడ

93-55/3

తసడడ:డ పరశరరస రకడడడ ఈదద
ఇసటట ననస:2-65/ 102
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రకడడడ కకటబ
ఇసటట ననస:2-73
వయససస:24
లస: ససస స
163
SAA1097690
పపరర: శకనవరస రకడడడ ఓననస దసద

155
SAA1088996
పపరర: సరయపడకరష రకడడడ కకసడద

93-58/946

తసడడ:డ ససబబరకడడడ తపసపరకడడడ
ఇసటట ననస:2-58
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నరగస రకడడడ కకసడద
ఇసటట ననస:2-60 REDDYPALEM
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గగవయఖ తదడడ బబ యన
ఇసటట ననస:2-62
వయససస:78
లస: పప
160
SAA1392158
పపరర: పడతషఖష రకడడడ కకటబ

93-58/945 153
152
SAA1252717
SAA1252725
పపరర: SREELAKSHI TIPPIREDDY
పపరర: నగగరకడడడ తపసపరకడడడ

177
SAA1290410
పపరర: దదవ ససమఖ రకడడ మగనగరల

93-58/935

తసడడ:డ శకనవరసరకడడడ మగనగరల
ఇసటట ననస:2-137
వయససస:18
లస: ససస స
93-58/8

180
SAA1242544
పపరర: శకనవరసరరవప తలర

93-58/936

తసడడ:డ రరమయఖ తలర
ఇసటట ననస:2-141
వయససస:31
లస: పప
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181
SAA1394261
పపరర: శవ ఆశ
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93-58/1054

భరస : నదగ బడహమస ఆశ
ఇసటట ననస:2-141
వయససస:43
లస: ససస స
184
SAA1097468
పపరర: గగపస నలస

93-58/10

185
SAA1340140
పపరర: రరమ చసదడ రకడడడ బబసరకడడడ

93-56/770

188
SAA1448000
పపరర: వజయ లకడమ మధదర

93-54/1130

191
SAA1426691
పపరర: మమనక పసట

93-58/9

186
SAA1274380
పపరర: sowjanya konda

93-54/1043

తసడడ:డ gangireddy konda
ఇసటట ననస:2-152
వయససస:20
లస: ససస స
93-60/1026

భరస : వనసకట నరగసస రకడడడ మధదర
ఇసటట ననస:2-157
వయససస:30
లస: ససస స
93-60/1027

183
JBV3732302
పపరర: రవ శసకర రకడడడ ఓననస దసద

తసడడ:డ వనసకటటసశర రకడడడ ఓననస దసద
ఇసటట ననస:2-143/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:2-150A
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గసగగ రకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:2-152
వయససస:21
లస: ససస స
190
SAA1430958
పపరర: మధవ పసట

93-55/4

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:2-143
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ నలస
ఇసటట ననస:2-147
వయససస:24
లస: పప
187
SAA1469477
పపరర: లలవణఖ రకడడడ కకసడ

182
SAA1149707
పపరర: శరకవణణ పసటటల

189
SAA1448851
పపరర: భరత కలమలర రకడడడ పసట

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ పసట
ఇసటట ననస:2-159 SIVAREDDY PALEM
వయససస:20
లస: పప
93-60/1028

192
SAA1433531
పపరర: భబనస పడకరష రకడడడ కనకకరకడడడ

భరస : శకనవరస రకడడడ పసట
ఇసటట ననస:2-159 SIVA REDDY PALEM
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ పసట
ఇసటట ననస:2-159 SIVA REDDY PALEM
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరస రకడడడ కనకకరకడడడ
ఇసటట ననస:2-160
వయససస:21
లస: పప

193
SAA1471762
పపరర: పససపపలలటట తరరపటమమ

194
SAA1447994
పపరర: పససపపలలటట శకదదవ

195
SAA1428200
పపరర: పససపపలలటట హరగ పడసరద

93-58/1056

భరస : పససపపలలటట గల బబబగ
ఇసటట ననస:2-163
వయససస:56
లస: ససస స
196
SAA1428283
పపరర: పససపపలలటట శకదదవ
భరస : పససపపలలటట హరగ పడసరద
ఇసటట ననస:2-163
వయససస:33
లస: ససస స
199
SAA1441237
పపరర: శకనదథ రకడడడ చదమకకరగ

93-61/784

93-58/939

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:2-186
వయససస:22
లస: పప

200
SAA1450683
పపరర: ధరణణ బబలననన

203
SAA1392224
పపరర: నఖలలశ రకడడడ అసచడరగ

93-55/952

206
SAA1328186
పపరర: జజన బ షపక

93-54/1132

209
SAA1253129
పపరర: vijaya vardhana reddy
katterapalli
తసడడ:డ sivareddy katterapalli
ఇసటట ననస:2-191
వయససస:22
లస: పప

93-58/937
198
SAA1253053
పపరర: SRINATH REDDY చదమకకరగ

201
SAA1253137
పపరర: వసశ కకషష రకడడడ తలర

93-58/938

తసడడ:డ APPIREDDY తలర
ఇసటట ననస:2-177
వయససస:20
లస: పప
93-61/785

204
SAA1276567
పపరర: ససధఖ తలర

93-54/1044

తసడడ:డ ఎలలరరకడడడ తలర
ఇసటట ననస:2-177A
వయససస:20
లస: ససస స
93-56/771

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:2-181-226
వయససస:28
లస: ససస స
93-58/11

93-60/1029

తలర : ససధ చదమకకరగ
ఇసటట ననస:2-170
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రకడడడ అసచడరగ
ఇసటట ననస:2-177-2D
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ srinivasareddy sangam
ఇసటట ననస:2-180
వయససస:19
లస: పప
208
SAA1195999
పపరర: రరమశశటట శవ శసకర

93-61/783

తసడడ:డ ఉమలనదద బబలననన
ఇసటట ననస:2-176/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసపరకడడడ తలర
ఇసటట ననస:2-177
వయససస:19
లస: పప
205
SAA1274372
పపరర: వజయ భబసకర రకడడడ sangam

197
SAA1370089
పపరర: అబగబకర సససక షపక

93-57/715

తసడడ:డ పససపపలలటట గల బబబగ
ఇసటట ననస:2-163
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లతఫ షపక
ఇసటట ననస:2-168A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కరరణకర రకడడడ చదమకకరగ
ఇసటట ననస:2-170
వయససస:21
లస: పప
202
SAA1253046
పపరర: యవ సరసబ రకడడడ తలర

93-58/1057

భరస : పససపపలలటట హరగ పడసరద
ఇసటట ననస:2-163
వయససస:33
లస: ససస స
93-60/1030

93-58/1055

93-54/1045
207
SAA1290014
పపరర: మదససడధన రరవప అననమననన

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అననమననన
ఇసటట ననస:2-181/A
వయససస:24
లస: పప
93-58/941

210
SAA1253178
పపరర: తదజశశన లలబకలలల

93-58/942

తసడడ:డ srinivasareddy లలబకలలల
ఇసటట ననస:2-201
వయససస:20
లస: ససస స
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211
SAA1242528
పపరర: శరకవణణ లలబకలలల
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93-58/943

తసడడ:డ SRINIVASA reddy లలబకలలల
ఇసటట ననస:2-201
వయససస:18
లస: ససస స
214
SAA1089077
పపరర: పపజత రకడడడ వపపల

93-55/5

215
SAA1340231
పపరర: కకషష చచసతనఖ కరసస

93-58/13

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:2-214
వయససస:24
లస: పప

218
SAA1372341
పపరర: పడకరశ రకడడడ ససగస

తసడడ:డ పడకరశ రకడడడ ససగస
ఇసటట ననస:2-215
వయససస:18
లస: ససస స

224
SAA1443829
పపరర: సరసబడజఖస రరమశశటట
భసధసవప: నదగ రరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:2-227
వయససస:63
లస: ససస స

226
SAA1276112
పపరర: తడవనణణ బబ సదలపరటట

227
SAA1399021
పపరర: పడభబవత ననలర కరగ

93-54/1046

భరస : చరసజవ పడవణ ననలర కరగ
ఇసటట ననస:2-236
వయససస:24
లస: ససస స
93-46/733

తసడడ:డ ససధకర రకడడడ
ఇసటట ననస:002, citadel enclave
వయససస:22
లస: పప
232
NDX2636801
పపరర: హరగక పససపపలలటట
తసడడ:డ మహనరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-5-18
వయససస:31
లస: ససస స
235
NDX2705010
పపరర: ససనత బబలలబదసడన

94-38/778

తసడడ:డ వనసకట నదరరయణ రరవప వనటపరలలస
ఇసటట ననస:3-9A
వయససస:23
లస: పప

93-55/1025

93-58/1060

225
SAA1442565
పపరర: నదగమణణ రరమశశటట

93-54/1135

228
SAA1341999
పపరర: హహమసత రకడడడ కకరపరటట

230
SAA1463165
పపరర: ఎడడకకసడలల పప తరర సక

231
SAA1149699
పపరర: భబవన తపసప రకడడ

239
JBV3741352
పపరర: మలర క గభడడరగ
తసడడ:డ నరసససహస గగడడరగ
ఇసటట ననస:3-11-685
వయససస:30
లస: ససస స

93-58/1061

భరస : నదగ రరజ రరమశశటట
ఇసటట ననస:2-227
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగగ రకడడడ కకరపరటట
ఇసటట ననస:2-321
వయససస:18
లస: పప

236
SAA1087741
పపరర: సరగత వనమ

93-58/1058

భరస : వజయ
ఇసటట ననస:2-225
వయససస:37
లస: ససస స

93-57/716

93-54/1137

93-55/6

తసడడ:డ కకషరష రకడడడ తపసప రకడడ
ఇసటట ననస:3-3-56
వయససస:20
లస: ససస స
94-5/989

234
NDX2929800
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బబలలబదసడన

94-37/745

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:3-5-18
వయససస:54
లస: పప
93-54/46

భరస : రరమ కకషష వనమ
ఇసటట ననస:3-7
వయససస:29
లస: ససస స
93-57/803

219
SAA1372465
పపరర: గగపస రకడడడ ససగస

భసధసవప: శవలకడమనదరరయణ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:2-236
వయససస:53
లస: ససస స

233
NDX2636793
పపరర: హరగక పససపపలలటట

93-58/12

తసడడ:డ పడకరశ రకడడడ ససగస
ఇసటట ననస:2-215
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-5-18
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన బబలలబదసడన
ఇసటట ననస:3-5-18
వయససస:48
లస: ససస స
238
SAA1448356
పపరర: రరఘవనసదడ సరయ వనటపరలలస

93-55/1024

తసడడ:డ రసగరరరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:3
వయససస:48
లస: పప
94-2/1158

216
SAA1075431
పపరర: శక హరర వరర న రకడడడ లసకకరకడడడ
తసడడ:డ శకనవరస రకడడ లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:2-214
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరలలపప ఠరలల
ఇసటట ననస:2-225
వయససస:39
లస: పప
93-58/1059

93-54/45

93-54/1134 222
221
SAA1454560
SAA1453844
పపరర: వజయ కలమలర పరలలపప ఠరలల
పపరర: లకడమ పరలలపప ఠరలల

తసడడ:డ వజయ కలమలర పరలలపప ఠరలల
ఇసటట ననస:2-225
వయససస:18
లస: ససస స

229
SAA1375351
పపరర: నఖల రకడడడ గరడద

93-54/1133

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ ససగస
ఇసటట ననస:2-215
వయససస:60
లస: పప
93-55/1026

213
SAA1090646
పపరర: నదగరసదడమమ వపపల

భరస : శకనవరస రకడడడ వపపల
ఇసటట ననస:2-203
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : నరసజన రకడడడ కరసస
ఇసటట ననస:2-204
వయససస:28
లస: ససస స

217
SAA1075423
పపరర: శక ధరమ తదజ రకడడ లసకకరకడడడ

223
SAA1453877
పపరర: భగవననశశరగ పరలలపప ఠరలల

93-54/44

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ వపపల
ఇసటట ననస:2-203
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ వపపల
ఇసటట ననస:2-203
వయససస:23
లస: ససస స

220
SAA1372358
పపరర: సరగజ ససగస

212
SAA1090638
పపరర: తషలసస వపపల

237
SAA1327154
పపరర: పదమజ కటబరగ

93-58/1075

తసడడ:డ సరసబయఖ కటబరగ
ఇసటట ననస:3-7
వయససస:19
లస: ససస స
93-58/14

240
SAA1392000
పపరర: వజయ లకడమ ధననకలల

93-56/773

తసడడ:డ రమణయఖ ధననకలల
ఇసటట ననస:3-12-10e/171
వయససస:20
లస: ససస స
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241
SAA1391994
పపరర: రఘగరరస ధననకలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
93-56/774

తసడడ:డ రమణయఖ ధననకలల
ఇసటట ననస:3-12-10e/171
వయససస:18
లస: పప
244
SAA1411578
పపరర: నదరరయణ రరవప పపసటపలర

93-57/745

93-61/850

93-60/1087

93-54/1144

93-58/1071

93-58/951

93-58/953

తసడడ:డ SRINIVASARAO గగపప
ఇసటట ననస:3-27
వయససస:21
లస: పప

254
SAA1392570
పపరర: ఇమలమనయయలల బబ యన

257
SAA1253293
పపరర: వనసకటటశశరమమ పసచదకతదర

260
SAA1253160
పపరర: sireesha తమటస

263
SAA0851833
పపరర: గరదచ తనసజ

93-58/16

266
SAA1325125
పపరర: వనసకట శవ పడసరద తమటస

93-55/1043

269
SAA1471051
పపరర: నలమ గగడదసత
తసడడ:డ కలలఖణ గగడదసత
ఇసటట ననస:3-28A
వయససస:20
లస: ససస స

249
SAA1436864
పపరర: ఉమమహహశశరరరవప బబలరసకకసడ

93-46/849

252
SAA1273283
పపరర: శక లకడమ KANAKA

93-61/718

255
SAA1075365
పపరర: చన శకనస తమటస

93-58/15

తసడడ:డ ససబబబరరవప తమటస
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:33
లస: పప
93-58/950

258
SAA1097526
పపరర: భభలకడమ వనలలపల

93-55/7

భరస : వజయ కలమలర వనలలపల
ఇసటట ననస:3-21
వయససస:23
లస: ససస స
93-58/952

261
SAA1392521
పపరర: గగపస ఇళళ

93-58/1072

తసడడ:డ పప లరరజ illaఇళళ
ఇసటట ననస:3-21
వయససస:25
లస: పప
93-46/8

264
SAA1379395
పపరర: రరజమమ తయఖగభర

93-50/1095

భరస : మగతదఖల రకడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:3-24
వయససస:60
లస: ససస స
93-55/1044

తసడడ:డ అచమయఖ తమటస
ఇసటట ననస:3-26
వయససస:26
లస: పప
93-58/954

93-46/7

తసడడ:డ NAGA BABU KANAKA
ఇసటట ననస:3-18, 58
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : చననపప రకడడ
ఇసటట ననస:3-23
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ పపలలగగరర
ఇసటట ననస:3-24
వయససస:28
లస: ససస స
268
SAA1253103
పపరర: గగపస గగపప

93-60/1088

భరస : ససబబరరవప తమటస
ఇసటట ననస:3-21
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చసటట మదదసస
ఇసటట ననస:3-22
వయససస:18
లస: పప
265
SAA1097427
పపరర: నదగ లకడమ పపలలగగరర

251
SAA1436393
పపరర: లకడమ కలమలరగ ఓలలటట

246
SAA1064690
పపరర: భభజ రరవప వపలర సగగల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:3-18-231
వయససస:22
లస: పప

భరస : పప తషరరజ పసచదకతదర
ఇసటట ననస:3-20/14
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ తమటస
ఇసటట ననస:3-21
వయససస:32
లస: పప
262
SAA1252840
పపరర: జయకలమలర మదదసస

93-61/800

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ యన
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:24
లస: పప

భరస : నదగరజ బబ యన
ఇసటట ననస:3-20
వయససస:21
లస: ససస స
259
SAA1253152
పపరర: subbarao తమటస

248
SAA1444272
పపరర: దదవ శవ సáకరటటర

93-54/1058

తసడడ:డ మహన రరవప వపలర సగగల
ఇసటట ననస:3/18/110
వయససస:38
లస: పప

భరస : అపపరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:3-18-284
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవ రరవప బబ యన
ఇసటట ననస:3-19
వయససస:20
లస: పప
256
SAA1393909
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ బబ యన

93-57/740

భరస : శవకలమలర సáకరటటర
ఇసటట ననస:3-18-177
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పస సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:3-18-231/6
వయససస:65
లస: ససస స
253
SAA1451459
పపరర: నదగరరరరన బబ యన

245
SAA1411743
పపరర: మణణ పపసటపలర

243
SAA1279025
పపరర: పపణఖవత భవనస

భరస : చసదడశశఖర రకడడడ భవనస
ఇసటట ననస:3-16
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నదరరయణ రరవప పపసటపలర
ఇసటట ననస:3-17-18-44
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:3-18-151
వయససస:31
లస: పప
250
SAA1437748
పపరర: పప కల మలర శశరగ

93-56/772

తసడడ:డ వరసజననయగలల చలర
ఇసటట ననస:3-12-107
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చమమయఖ పపసటపలర
ఇసటట ననస:3-17-8-44
వయససస:48
లస: పప
247
SAA1451202
పపరర: వరపడసరద అలదద

242
SAA1446582
పపరర: కలమలరగ చలర

267
SAA1286079
పపరర: పదమ కకలర మరర

93-41/993

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:3-26-127
వయససస:31
లస: ససస స
93-54/1145

270
SAA1252808
పపరర: రరమససత కసదడరర

93-58/955

భరస : గగపస రరజ కసదడరర
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:26
లస: ససస స
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271
SAA1252667
పపరర: జజనస లలషసమ కలసడడరర

93-58/956

భరస : నగరజ కలసడడరర
ఇసటట ననస:3-29
వయససస:23
లస: ససస స
274
SAA1290311
పపరర: శక సరయ కటబరగ

93-54/1067

93-41/1235

93-58/18

93-55/9

93-55/1046

93-58/960

93-54/1068

తసడడ:డ బకకలల ఉస
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:50
లస: పప

284
SAA1075373
పపరర: నదగలకడమ గరదo

287
SAA1075407
పపరర: రరజ బసడడ

290
SAA1150002
పపరర: మధస తమతస

293
SAA1324052
పపరర: వనసకట శవ నరకసదడ రకడడడ చవశ

93-55/10

296
SAA1252741
పపరర: SUBBAYAMMA తరరమల

93-58/20

299
SAA1392232
పపరర: వనసకటటశశరరర ఊస
తసడడ:డ వనసకట శవయఖ ఊస
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:34
లస: పప

279
SAA1285105
పపరర: ససపడజ పససపపలలటట

93-46/714

282
SAA1097435
పపరర: యలమసద పమడడపలర

93-58/19

285
SAA0853821
పపరర: వనసకట శవ నదగ లకడమ కడరర

93-46/9

భరస : శకనవరస కడరర
ఇసటట ననస:3-58/A
వయససస:37
లస: ససస స
93-58/21

288
SAA1252733
పపరర: సరయలకడమ వలర ల

93-58/959

భరస : శవ కకషష వలర ల
ఇసటట ననస:3-64
వయససస:22
లస: ససస స
93-58/22

291
SAA1252758
పపరర: ససనత తమటస

93-58/961

తసడడ:డ SURESH తTAMATAMమటస
ఇసటట ననస:3-66/1
వయససస:18
లస: ససస స
93-55/1047

294
SAA1392216
పపరర: జజఖత వనలలపల

93-58/1076

భరస : ససరరశ వనలలపల
ఇసటట ననస:3-72/1
వయససస:21
లస: ససస స
93-58/963

భరస : కకసడయఖ తరరమల
ఇసటట ననస:3-74
వయససస:41
లస: ససస స
93-58/1078

93-55/8

తసడడ:డ ఏసస రతనస పమడడపలర
ఇసటట ననస:3-51
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ చవశ
ఇసటట ననస:3-71
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకసడయఖ తరరమల
ఇసటట ననస:3-74
వయససస:42
లస: ససస స
298
SAA1392398
పపరర: శవయఖ ఉస

93-58/958

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తమతస
ఇసటట ననస:3-66/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ చవశ
ఇసటట ననస:3-71
వయససస:23
లస: ససస స
295
SAA1083997
పపరర: ససబబబయమమ తరరమల

281
SAA1252766
పపరర: తరరపటమమ బబ డడడ

276
SAA1153261
పపరర: బబలమమ తలలర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరజ బసడడ
ఇసటట ననస:3-63
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరపడసరద వలర ల
ఇసటట ననస:3-64
వయససస:22
లస: ససస స
292
SAA1290329
పపరర: భవన చవశ

93-58/957

భరస : రరస బబజ గడదఎస
ఇసటట ననస:3-55
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప కకసడరగ
ఇసటట ననస:3-62/2
వయససస:37
లస: పప
289
SAA1253111
పపరర: THRIVENI వలర ల

278
SAA1253251
పపరర: మలర శశరగ గగసటటరగ

93-60/887

భరస : పపద వనసకట ససబబయయఖ తలలర
ఇసటట ననస:3-32
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పప లలరయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసదడరర
ఇసటట ననస:3-55
వయససస:22
లస: పప
286
SAA1401769
పపరర: నరసససహ రరవప కకసడరగ

93-58/17

భరస : వల గగసటటరగ
ఇసటట ననస:3-45
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప తదళళ
ఇసటట ననస:3-48
వయససస:22
లస: ససస స
283
SAA1089069
పపరర: నదన కలసదడరర

275
SAA1097484
పపరర: అనత పడసనన కటబరగ

273
SAA1276492
పపరర: శరరష గగససల

తసడడ:డ నగరజ గగససల
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చన సరసబయఖ కటబరగ
ఇసటట ననస:3-31/B
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కలమలర మమడడశశటట
ఇసటట ననస:3-42
వయససస:20
లస: పప
280
SAA1097476
పపరర: సడవసత తదళళ

93-58/1073

భరస : నరసససహ రరవప గగససల
ఇసటట ననస:3-30
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన శరసబయఖ కటబరగ
ఇసటట ననస:3-31/B
వయససస:19
లస: పప
277
SAA1423284
పపరర: హహమసత మమడడశశటట

272
SAA1394436
పపరర: తరరపతమమ గగససల

297
SAA1392513
పపరర: వనసకయమమ ఉస

93-58/1077

భరస : వనసకట శవయఖ ఉస
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:53
లస: ససస స
93-58/1079

300
SAA1392430
పపరర: హనసమలయమమ ఉస

93-58/1080

భరస : వనసకటటశశరరర ఉస
ఇసటట ననస:3-78
వయససస:29
లస: ససస స
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93-58/964

భరస : రసబబబగ బబ యన
ఇసటట ననస:3-79-3
వయససస:21
లస: ససస స
304
SAA1097419
పపరర: సరయ కలమలరగ కసచరర

93-58/24

93-58/965

93-58/1082

93-58/968

93-54/1148

93-58/971

93-58/973

తసడడ:డ రమణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-97
వయససస:19
లస: పప
325
SAA1451731
పపరర: కరకరన వనసకట సరయ తదజ

తసడడ:డ కకటట రకడడడ మరస అలల
ఇసటట ననస:3-98/A
వయససస:35
లస: పప

93-61/851

314
SAA1252865
పపరర: తరరపటమమ తమటస

317
SAA1253244
పపరర: శకనస పప లబబ యనద

320
SAA1252782
పపరర: శశష కలమలరగ TAMATM

93-57/717

93-58/969

309
SAA1331347
పపరర: తడవనణణ కరలసపటట

93-57/794

312
SAA1253228
పపరర: పపదద ఓబగల పప లబబ యనద

315
SAA1401009
పపరర: శకనస పప లబబ యనద

93-54/1147

93-58/970

318
SAA1267095
పపరర: యశశసత గగడ దవప

93-55/977

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప దవప
ఇసటట ననస:3-96-6/a
వయససస:18
లస: పప
93-58/996

321
SAA1253319
పపరర: మలర శశరగ పప లబబ యనద

93-58/972

తసడడ:డ NAGABUSHANAM TAMATM
ఇసటట ననస:3-96/7
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనస పప లబబ యనద
ఇసటట ననస:3-96/A
వయససస:29
లస: ససస స

323
SAA1330687
పపరర: వరగగగననన రమలఖ చచదరగ

324
SAA1435403
పపరర: వనసకటడమయఖ దదవరభభటబర

326
SAA1401793
పపరర: కకటట రకడడడ మరస అలల

329
SAA1401876
పపరర: ఆర కకషష రకడడడ మరస అలల
తసడడ:డ కకటట రకడడడ పరలలస మరస అలల
ఇసటట ననస:3-98/A
వయససస:30
లస: పప

93-58/967

తసడడ:డ శక రమగలల పప లబబ యనద
ఇసటట ననస:3-96/4
వయససస:36
లస: పప

93-55/1051

93-57/795

తసడడ:డ వ వ సతఖనదరరయణ మభరగస దదవరభభటబర
ఇసటట ననస:3-98
వయససస:48
లస: పప
93-57/796

తసడడ:డ నదరరయణ రకడడడ మరస అలల
ఇసటట ననస:3-98/A
వయససస:57
లస: పప
93-57/798

93-58/1081

తసడడ:డ చన రరమగలల పప లబబ యనద
ఇసటట ననస:3-96
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వరగగగననన తరరపత నదయగడడ
ఇసటట ననస:3-98
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3/98A
వయససస:21
లస: పప
328
SAA1401835
పపరర: నదరరయణ రకడడడ మరస అలల

311
SAA1437169
పపరర: గరయతడ ససషమ కలశశటట

306
SAA1392257
పపరర: బడహమయఖ తమటస

భరస : శకనవరస కరలసపటట
ఇసటట ననస:3-95
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమలల పప లబబ యనద
ఇసటట ననస:3-96/4
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నదగబభషణస తమటస
ఇసటట ననస:3-96/7
వయససస:19
లస: పప
322
SAA1241587
పపరర: సప మ శకనవరస పససపపలలటట

93-58/966

భరస : ససరరశ తమటస
ఇసటట ననస:3-96/2
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనస పప లబబ యనద
ఇసటట ననస:3-96/4
వయససస:29
లస: ససస స
319
SAA1252816
పపరర: నవన కలమలర తమటస

308
SAA1253426
పపరర: ధనలకడమ తమటస

93-60/4

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమటస
ఇసటట ననస:3-89/C
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కలశశటట
ఇసటట ననస:3-95
వయససస:20
లస: పప

భరస : పపదద ఓబగలల పప లబబ యనద
ఇసటట ననస:3-96
వయససస:41
లస: ససస స
316
SAA1401017
పపరర: మలర శశరగ పప లబబ యనద

93-58/25

భరస : శరసబయఖ తమటస
ఇసటట ననస:3-94
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమశశర రరవప కరలశశటట
ఇసటట ననస:3-95
వయససస:46
లస: పప
313
SAA1253194
పపరర: రమదదవ పప లబబ యనద

305
SAA1097401
పపరర: రమణ రకడడడ కసచరర

303
SAA0132258
పపరర: శకనవరస కడదరర

తసడడ:డ రరజజ మణణ కడదరర
ఇసటట ననస:3-85/A
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ కసచరర
ఇసటట ననస:3-89
వయససస:35
లస: పప

భరస : పడదదప రకడడడ బబ గరల
ఇసటట ననస:3-92/1
వయససస:31
లస: ససస స
310
SAA1330158
పపరర: శకనవరస కరలశశటట

93-58/23

తసడడ:డ శవ శసకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:3-81
వయససస:22
లస: పప

భరస : రమణ రకడడడ కసచరర
ఇసటట ననస:3-89
వయససస:26
లస: ససస స
307
SAA1252774
పపరర: రకడడడ బబ గరల

302
SAA1116185
పపరర: అచసఖత కలమలర పససపపలలటట

327
SAA1401777
పపరర: శశభ రరణణ మరస అలల

93-57/797

భరస : కకటట రకడడడ మరస అలల
ఇసటట ననస:3-98/A
వయససస:54
లస: ససస స
93-57/799

330
SAA1449255
పపరర: కరకరన పకథదశ సరయ

93-57/800

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:3-98A
వయససస:18
లస: పప
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331
SAA1469659
పపరర: బససత డదనయల పసడకల

93-57/801

332
SAA1393248
పపరర: రరఘవనసదడ సరయ వనటపరలలస

93-55/1052

333
SAA1427871
పపరర: రరఘవనసదడ సరయ వనటపరలలస

93-57/802

తసడడ:డ శరమగఖయయల వరగగల శరససన పసడకల
ఇసటట ననస:3-99
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నదరరయణ రరవప వనటపరలలస
ఇసటట ననస:3-99/A
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నదరరయణ రరవప వనటపరలలస
ఇసటట ననస:3-99A
వయససస:23
లస: పప

334
SAA1065002
పపరర: ససమలత గగద

335
SAA1097393
పపరర: జయబబజ గగదద

336
SAA1064997
పపరర: లకడమ పదమజ ఇకలకరగస

93-56/2

భరస : బబజ గగద
ఇసటట ననస:3-104
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గగదద
ఇసటట ననస:3-104
వయససస:21
లస: పప

337
SAA1116086
పపరర: వమల ఇకకకరటట

93-55/12

భరస : శవ రరమ పడసరద ఇకకకరటట
ఇసటట ననస:3-112
వయససస:62
లస: ససస స
340
SAA1443605
పపరర: సరయబబబగ మలడడశశటట

93-60/1034

93-55/1028

344
SAA1338474
పపరర: పసటట ట సరయ కకరణ రకడడ

93-60/1036

347
SAA1441526
పపరర: రరజజ ధనదలకకట

93-60/1035

93-54/1140

93-55/1029

350
SAA1275130
పపరర: భవన pillalamarri
తసడడ:డ srirama murthy pillalamarri
ఇసటట ననస:3-125/27
వయససస:27
లస: ససస స

352
SAA1280213
పపరర: వనసకట రరజశశఖర రకడడడ akkala

353
SAA1280098
పపరర: ayyapa reddy akkala

తసడడ:డ sambireddy akkala
ఇసటట ననస:3-125/34
వయససస:23
లస: పప
355
SAA1274190
పపరర: praveen kumar pulipati
తసడడ:డ sreenivasarao pulipati
ఇసటట ననస:3-125-39
వయససస:18
లస: పప
358
SAA1447879
పపరర: ససరర ససబబ రతనస
భరస : ససరర మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:3-125/65
వయససస:44
లస: ససస స

356
SAA1274463
పపరర: హహమలత ankisetty

93-55/955

359
SAA1115971
పపరర: ఉషరరరణణ ఏలల
భరస : చసదడ శశఖర ఏలల
ఇసటట ననస:3-125/68A-2
వయససస:29
లస: ససస స

345
SAA1302769
పపరర: పసటట ట రరదదడరకడడడ

93-55/953

348
SAA1289818
పపరర: నదగ భవన గగల

93-55/959

351
SAA1275114
పపరర: ravi teja pillala marri

93-55/963

తసడడ:డ sri rama murthy pillala marri
ఇసటట ననస:3-125-27
వయససస:20
లస: పప
93-55/957

354
SAA1274950
పపరర: hemanth sai pulipati

93-55/958

తసడడ:డ sreenivasarao pulipati
ఇసటట ననస:3-125/39
వయససస:19
లస: పప
93-55/960

భరస : raaju ankisetty
ఇసటట ననస:3-125/51
వయససస:24
లస: ససస స
93-57/721

93-57/720

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప గగల
ఇసటట ననస:3-125/4
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ sambireddy akkala
ఇసటట ననస:3-125/34
వయససస:21
లస: పప
93-55/964

342
SAA1469618
పపరర: మమనక బబలబథదన

తసడడ:డ పసటట ట పరరకడత మహరకడడ
ఇసటట ననస:3-122/35
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ venkateswara rao pulivarthi
ఇసటట ననస:3-125/13
వయససస:21
లస: పప
93-55/956

93-58/994

తసడడ:డ వర నదరరయణ బబలబథదన
ఇసటట ననస:3-120-10A/19
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మనసకకన రరజజ ధనదలకకట
ఇసటట ననస:3-125
వయససస:26
లస: పప
93-55/954

339
SAA1252790
పపరర: లలవణఖ GOSULA
భరస : KALYAN BAJI GOSULA
ఇసటట ననస:3-112
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటట ట పరరగకథ మహరకడడ
ఇసటట ననస:3-122-35
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బర ఇమలమలమ అలమభరగ
ఇసటట ననస:3-123-10b/70
వయససస:18
లస: ససస స
349
SAA1275098
పపరర: gopi pulivarthi

93-57/719

భరస : సరయబబబగ మలడడశశటట
ఇసటట ననస:3-118,119
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కలసచల శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:3-122
వయససస:21
లస: ససస స
346
SAA1425321
పపరర: రకషమ అలమభరగ

338
SAA1447549
పపరర: వర రరఘవ పసతడ ఇకలకరగస

341
SAA1438522
పపరర: దదపసక సప డదదసస

93-55/11

భరస : వనసకట శరకవణ కలమలర ఇకలకరగస
ఇసటట ననస:3-112
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఇకలకరగస
ఇసటట ననస:3-112
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖ నదరరయణ మలడడశశటట
ఇసటట ననస:3-118,119
వయససస:63
లస: పప
343
SAA1392273
పపరర: కలసచల హహమ

93-58/26

357
SAA1434224
పపరర: అఖల రకడడడ అమలరరబబ ఈనద

93-55/1030

తసడడ:డ శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:3-125/60
వయససస:27
లస: పప
93-55/13

360
SAA1175702
పపరర: ఉషరరణణ ఎల

93-56/3

భరస : చసదడ శశఖర ఎల
ఇసటట ననస:3-125/68a-2
వయససస:23
లస: ససస స
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93-56/775

భరస : వనసకటటశశరరర వనమల
ఇసటట ననస:3-125/71
వయససస:57
లస: ససస స
364
RBE1229021
పపరర: ఝనస రరణణ మగనగరల

93-57/723

93-56/776

తసడడ:డ శరసబయఖ రరపప డ లల
ఇసటట ననస:3-125-108
వయససస:30
లస: పప
370
SAA1471358
పపరర: రహహలమమ కకగళళటట

93-55/1032

93-55/17

93-56/778

93-56/780

93-56/689

భరస : సపసదసలల
ఇసటట ననస:3-126-10-A/48
వయససస:32
లస: ససస స

374
SAA1461375
పపరర: రరప లకడమ నల

377
SAA1408566
పపరర: మగతఖలమమ ఒరరస

380
SAA1469535
పపరర: ఎలష పసలర

383
SAA1267335
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఆవపలమసద

93-55/18

386
SAA1149913
పపరర: మగనర షపక

93-55/15

389
SAA1261692
పపరర: సదదదవన ఆతషకకరగ
తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఆతషకకరగ
ఇసటట ననస:3-126-10B
వయససస:19
లస: పప

93-55/1031

372
SAA0930652
పపరర: వనసకట లకడమ ఉమమడడశశటట

93-55/16

భరస : టబమ అబడహస
ఇసటట ననస:3-126
వయససస:30
లస: ససస స
93-56/777

375
SAA1149921
పపరర: శశశలజ డదరసగగల

93-56/4

భరస : నజరరతష డదరసగగల
ఇసటట ననస:3-126-10A
వయససస:30
లస: ససస స
93-57/732

378
SAA1449776
పపరర: షపక గగసప షపక

93-57/729

తసడడ:డ షపక షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:3-126-10A/4
వయససస:19
లస: పప
93-57/731

381
SAA1089093
పపరర: రరజవ పరటటబసడర

93-56/5

తసడడ:డ లకమణ రరజ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:3-126-10A/14
వయససస:22
లస: పప
93-56/690

384
SAA1149947
పపరర: సతష బబబగ బజజర

93-56/6

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప బజజర
ఇసటట ననస:3-126-10A/18
వయససస:32
లస: పప
93-56/7

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:3-126-10A/28
వయససస:22
లస: పప
93-57/730

93-55/961

తసడడ:డ దదవయఖ కకగళళటట
ఇసటట ననస:3-125/a/2
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ నదగరసదడస ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:3-126-10A/16
వయససస:53
లస: పప

భరస : యలససన షపక
ఇసటట ననస:3-126-10A/28
వయససస:23
లస: ససస స
388
SAA1460583
పపరర: తతట అనత

369
SAA1471507
పపరర: వసశపడకరశ కకగళళటట

93-55/962

తసడడ:డ శరమగఖయయల రరజ పసలర
ఇసటట ననస:3-126-10A/9
వయససస:30
లస: పప

భరస : నదగరసదడస ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:3-126-10A/16
వయససస:84
లస: ససస స
385
SAA1089010
పపరర: తతతస ససలల న షపక

368
SAA1275056
పపరర: usman ali shaik

భరస : పపద కకటటశశర రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:3-126-10a3/8
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ఎలష పసలర
ఇసటట ననస:3-126-10A/9
వయససస:30
లస: ససస స
382
SAA1267350
పపరర: అనససయ ఆవపలమసద

తసడడ:డ srinivasarao itte
ఇసటట ననస:3-125/83
వయససస:18
లస: పప

371
SAA1087550
పపరర: షబబర బబషర షపక

93-57/722

366
SAA1275072
పపరర: జయరరమ కకషష itte

భరస : శకనవరసరరవప సడరక
ఇసటట ననస:3-125-82, ANJANEYA COLONY
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష నల
ఇసటట ననస:3-126-10/8
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస డదరసగగల
ఇసటట ననస:3-126-10/a
వయససస:24
లస: ససస స
379
SAA1370840
పపరర: రజన కలమలరగ పసలర

93-54/49

తసడడ:డ నబసర షపక
ఇసటట ననస:3-125/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస జజన
ఇసటట ననస:3-126
వయససస:39
లస: పప
376
SAA1368018
పపరర: కకటటశశరగ డదరసగగల

365
SAA1084631
పపరర: శరసత కలమలరగ సడరక

363
SAA1413533
పపరర: జయరరస మగనగరల

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:3-125-82
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ khajavali shaik
ఇసటట ననస:3-125/a
వయససస:20
లస: పప

భరస : వసశపడకరశ కకగళళటట
ఇసటట ననస:3-125/a/2
వయససస:58
లస: ససస స
373
SAA1083971
పపరర: టబమ అబడహస

93-55/14

భరస : నదగరశశరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:3-125-82
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : జయ రరస మగనగరల
ఇసటట ననస:3-125-82
వయససస:22
లస: ససస స
367
SAA1391598
పపరర: నరకసదడ rరరపప డ లల

362
SAA1087543
పపరర: చసకకమమ మగనగరల

387
SAA1409150
పపరర: శకనవరస రరవప బటటటల

93-57/733

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బటటటల
ఇసటట ననస:3-126-10A-36
వయససస:38
లస: పప
93-56/691

390
JBV3733425
పపరర: రరసబబబగ బతష
స ల

93-56/8

తసడడ:డ రరమకకటయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-126-10B/51
వయససస:46
లస: పప
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93-54/50

తసడడ:డ దసరర రరవప దదరసగగల
ఇసటట ననస:3-126-10B/61
వయససస:22
లస: పప
394
SAA1453703
పపరర: జమలయఖ వనమగల

93-57/735

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల వనమగల
ఇసటట ననస:3-126-10C/91
వయససస:38
లస: పప
397
SAA1434067
పపరర: పరపరరవప ఉపపప

93-54/1141

400
SAA1097542
పపరర: లకడమ తడవనణణ వనమరకడడ

93-55/19

తసడడ:డ స
ఇసటట ననస:3-126-10F/201
వయససస:79
లస: పప
93-57/727

93-57/1

93-57/3

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-126-104/194
వయససస:24
లస: పప

93-56/781

401
SAA1448331
పపరర: సరసబశవ రరవప మసడ

404
SAA1328954
పపరర: రరజరశ అవరశరగ

407
SAA1424159
పపరర: ససనల కలమలర మలచరర

410
SAA1273788
పపరర: అరవసద డదరసగగల

413
SAA1453257
పపరర: పడసరద డదరసగగల

93-42/875

416
SAA1284355
పపరర: పదమ మలడడశశటట

93-57/725

419
SAA1116375
పపరర: వజయ లకడమ చలలర
భరస : శవనదగరరజ చలలర
ఇసటట ననస:3-126-104/194
వయససస:25
లస: ససస స

399
SAA1087824
పపరర: వనసకట మగరళ కకషష వనమరకడడడ

93-54/53

402
SAA1447374
పపరర: చసదదక
డ తరగవధద

93-57/736

తసడడ:డ చదనదనకరశశరర
ర తరగవధద
ఇసటట ననస:3-126-10F/181
వయససస:19
లస: ససస స
93-41/1233

405
SAA0854233
పపరర: నరమల అవరశరగ

93-46/10

తసడడ:డ బబల ససరగ అవరశరగ
ఇసటట ననస:3-126-84 A
వయససస:28
లస: ససస స
93-60/1037

408
SAA1165042
పపరర: అమరయఖ ఒరరస

93-56/9

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఒరరస
ఇసటట ననస:3-126-100/92
వయససస:30
లస: పప
93-56/688

411
SAA1165083
పపరర: మరగయమమ డదరసగగల

93-57/2

భరస : గగపస డదరసగగల
ఇసటట ననస:3-126-100/146
వయససస:23
లస: ససస స
93-57/726

414
SAA0686477
పపరర: శవ కలమలర చదమరగస

93-56/10

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప చదమరగస
ఇసటట ననస:3-126-103/68
వయససస:29
లస: పప
93-42/876

భరస : నదగరశశర రరవప మలడడశశటట
ఇసటట ననస:3-126-103/A
వయససస:53
లస: ససస స
93-56/779

93-55/1033

తసడడ:డ ఏడడకకసదల రరవప వనమరకడడ
ఇసటట ననస:3-126-10F
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ
ఇసటట ననస:3-126-100/148
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలడడశశటట
ఇసటట ననస:3-126-103/a
వయససస:65
లస: పప
418
SAA1328707
పపరర: వననద కలమలర బతష
స ల

398
SAA1391978
పపరర: ససభదడ ధననకలల

93-57/734

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:3-126-10D//137
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ NAJARETHU డదరసగగల
ఇసటట ననస:3-126-100/126
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అసకరలల దదవళర
ఇసటట ననస:3-126-100/146
వయససస:20
లస: పప
415
SAA1284363
పపరర: నదగరశశర రరవప మలడడశశటట

396
SAA1326636
పపరర: ససరరశ తమమశశటట

93-54/52

తసడడ:డ కకటయఖ మలచరర
ఇసటట ననస:3-126-100/32
వయససస:18
లస: పప

భరస : అమరయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:3-126-100/92
వయససస:29
లస: ససస స
412
SAA1165091
పపరర: గగపస దదవళర

395
SAA1083369
పపరర: అదద లకడమ బతష
స ల

తసడడ:డ బబలశశరగ
ఇసటట ననస:3-126-84/A
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యరక కకటయఖ మలచరర
ఇసటట ననస:3-126-100/32
వయససస:20
లస: పప
409
SAA1165075
పపరర: దసరర భవన ఒరరస

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల వనమగల
ఇసటట ననస:3-126-10C/91
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శతదరరమయఖ మసడ
ఇసటట ననస:3-126/10F
వయససస:57
లస: పప
93-57/737

393
SAA1469469
పపరర: జమలయఖ వనమగల

తసడడ:డ శకనవరసస వనస
ఇసటట ననస:3-126-10B/67,2ND LINE
వయససస:21
లస: పప

భరస : రమణయఖ ధననకలల
ఇసటట ననస:3-126-10e/171
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట మగరళ కకషష వనమరకడడడ
ఇసటట ననస:3-126-10F
వయససస:27
లస: ససస స

406
SAA1422534
పపరర: బలరరజ మలచరర

93-54/51

భరస : ఇతస రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-126-10C/104
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ ఉపపప
ఇసటట ననస:3-126-10D/151
వయససస:30
లస: పప

403
SAA1469485
పపరర: స

392
SAA1097716
పపరర: వనసకట సరయ కలమలర వనస

417
SAA1087691
పపరర: దదవఖ బతష
స ల

93-55/20

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-126-104/194
వయససస:22
లస: ససస స
93-60/5

420
SAA1436609
పపరర: శవ పడసరద నదయక మగదదవథ

93-57/728

తలర : గరసధద నదయక మగదదవథ
ఇసటట ననస:3-126-104/196
వయససస:18
లస: పప
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421
SAA1453182
పపరర: తరరపరతమమ డదరసగగల

93-57/724

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప డదరసగగల
ఇసటట ననస:3-126/105/165
వయససస:23
లస: ససస స
424
SAA1468032
పపరర: పదమ కరకలమలనస

93-57/738

93-57/739

93-55/1034

93-58/30

93-55/22

93-55/25

93-57/742

భరస : పడసరద యయనబరర
ఇసటట ననస:3-178-6
వయససస:43
లస: ససస స

434
SAA1462761
పపరర: హహమసత కలమలర దసర నల

437
SAA1083401
పపరర: అచమమమ పతస

440
SAA1469626
పపరర: థదరమల
ద సడ లకడమ ససనత

443
SAA1455567
పపరర: మసగమమ గగరకస

93-55/966

446
SAA1050277
పపరర: ఇనననసపమమ అటర

449
SAA1274323
పపరర: baby raani vuyyuru
భరస : harikiran kumar vuyyuru
ఇసటట ననస:3-178-7
వయససస:32
లస: ససస స

429
SAA1115963
పపరర: నదగరరజ గగనకక

93-55/21

432
SAA1150010
పపరర: వజయ కలమలరగ బబ యన

93-58/29

93-55/1035

435
SAA1267038
పపరర: పవన రరఘవనసదడ కలమలర
బబ మమశశటట
తసడడ:డ మలరకసడదయ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:3-160-1
వయససస:21
లస: పప

93-55/965

93-55/23

438
SAA1083419
పపరర: యశశసత కలమలర చమల

93-55/24

తసడడ:డ లకడమ నదరరయణ చమల
ఇసటట ననస:3-163
వయససస:25
లస: పప
93-55/1036

441
SAA1469501
పపరర: మసగమమ గగరకస

93-57/741

భరస : వనసకటటశశరరర గగరకస
ఇసటట ననస:3-175-85
వయససస:53
లస: ససస స
93-57/743

444
SAA1469493
పపరర: వనసకట రసగ రరవప గగరకస

93-57/744

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగరకస
ఇసటట ననస:3-175-85
వయససస:37
లస: పప
93-46/11

భరస : వజయకలమలర అటర
ఇసటట ననస:3-178-5
వయససస:62
లస: ససస స
93-55/1041

93-56/782

భరస : కకషష బబ యన
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగరకస
ఇసటట ననస:3-175-85
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : daniyelu yesupogu
ఇసటట ననస:3-178
వయససస:56
లస: ససస స
448
SAA1471150
పపరర: శరమమ యయనబరర

93-58/28

భరస : సతఖ నదరరయణ
ఇసటట ననస:3-164
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగరకస
ఇసటట ననస:3-175-85
వయససస:53
లస: ససస స
445
SAA1274307
పపరర: రహహలమమ yesupogu

431
SAA1150028
పపరర: సరయ కలమలరగ గళస

426
SAA1391986
పపరర: నవఖ భబరత మలలర ల

తసడడ:డ రరమ సరశమ గణణకక
ఇసటట ననస:3-128-23
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరసబయఖ పతస
ఇసటట ననస:3-163
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ చమల
ఇసటట ననస:3-163
వయససస:49
లస: పప
442
SAA1455443
పపరర: మసగమమ గగరకస

93-58/27

తసడడ:డ కనకరరవప దసర నల
ఇసటట ననస:3-157
వయససస:20
లస: పప

భరస : లకడమ నదరరయణ చమల
ఇసటట ననస:3-163
వయససస:40
లస: ససస స
439
SAA1083385
పపరర: లకడమ నదరరయణ చమల

428
SAA1116193
పపరర: దసరర పడసరద పప లశశటట

93-56/11

భరస : జయ పడకరశ మలలర ల
ఇసటట ననస:3-126-161/177
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబల మగరళ గళస
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన తరరమల
ఇసటట ననస:3-148
వయససస:20
లస: పప
436
SAA1084656
పపరర: శవ పరరశత చమల

93-60/6

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:3-127
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససరరశ ఉపప
ఇసటట ననస:3-129-95
వయససస:33
లస: ససస స
433
SAA1150036
పపరర: సరసబ శవ రరవప తరరమల

425
SAA1188903
పపరర: జజఖత గగసటటరర

423
SAA1090208
పపరర: లకడమ దసరర కకల

భరస : రరమ లకకమ రకడడ కకల
ఇసటట ననస:3-126-111/B
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:3-126-127
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జయ పడకరశ బబబగ
ఇసటట ననస:3-126-161/177
వయససస:25
లస: ససస స
430
SAA1374750
పపరర: పడమల ఉపప

93-46/848

భరస : ఫణణసదడ కలమలర రకడడడ బరవలర
ఇసటట ననస:3-126-111/B
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : పడవణ కరకలమలనస
ఇసటట ననస:3-126-111B
వయససస:45
లస: ససస స
427
SAA1447481
పపరర: నవఖ భబరత మలలర ల

422
SAA1419043
పపరర: జయశక బరవలర

447
SAA1050269
పపరర: వజయకలమలర అటర

93-46/12

తసడడ:డ బబబగ రరవప అటర
ఇసటట ననస:3-178-5
వయససస:50
లస: పప
93-55/975

450
SAA1469519
పపరర: మహ లకడమ అనదనబతష
స ల

93-55/1039

భరస : బబలససబబయఖ అనదనబతష
స ల
ఇసటట ననస:3-178-11
వయససస:35
లస: ససస స
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93-55/27

భరస : రరమకకషష పసనననలర
ఇసటట ననస:3-178-14
వయససస:60
లస: ససస స
454
SAA1274216
పపరర: bapiraju iddum

93-55/974

93-55/30

తసడడ:డ వనసకటటసశరలల చసదదలల
ఇసటట ననస:3-178-81
వయససస:32
లస: పప
463
SAA1274273
పపరర: manikantha bellapu

93-55/968

93-55/1038

93-55/971

464
SAA1428556
పపరర: పదదమవత చసతలపపడడ

467
SAA1280254
పపరర: dhanalakshmi poojala

470
SAA1275031
పపరర: naga lakshmi acchi

93-59/1019

473
SAA1084078
పపరర: మలర క షపక

93-55/1042

476
SAA1471572
పపరర: వజయ కరసత జసకల

తసడడ:డ వనసకట ససత రరమయఖ నమలమలగదదద
ఇసటట ననస:3-179--16
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద జసకల
ఇసటట ననస:3-179-30
వయససస:18
లస: పప

478
SAA1411651
పపరర: శకనవరస రరవప కసచరర

479
SAA1116169
పపరర: ఏడడకకసడలల కరవరలల

93-57/747

తసడడ:డ నగరజ కసచరర
ఇసటట ననస:3-179-51 NEW 131-8-1905
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకయఖ కవరశల
ఇసటట ననస:3-179-71
వయససస:47
లస: పప

93-55/29

459
SAA1275064
పపరర: వనసకటటష tiramdasu

93-55/976

462
SAA1097534
పపరర: అబగదల కరరమ షపక

93-55/32

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:3-178-87
వయససస:27
లస: పప
93-60/1038

465
SAA1434604
పపరర: లలవణఖ దసరర మగదదవథ

93-55/1037

తసడడ:డ బబలల నదయక మగదదవథ
ఇసటట ననస:3-178-107
వయససస:25
లస: ససస స
93-55/969

468
SAA1280239
పపరర: lalita kumari putsala

93-55/970

భరస : srinivas putsala
ఇసటట ననస:3-178-120
వయససస:35
లస: ససస స
93-55/972

471
SAA1436468
పపరర: పప లయఖ కతష
స ల

93-55/1040

తసడడ:డ రరమయఖ కతష
స ల
ఇసటట ననస:3-178-146
వయససస:51
లస: పప
93-56/12

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:3-179-12
వయససస:35
లస: ససస స
93-57/615

456
SAA1115955
పపరర: దతస సరయ మలర ఖలరరరన బతష
స ల

తసడడ:డ gopayya tiramdasu
ఇసటట ననస:3-178-79
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ balakoti acchi
ఇసటట ననస:3-178-131
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మభరగస దమగమ
ఇసటట ననస:3-179-9
వయససస:23
లస: పప
475
SAA1290154
పపరర: ససరగ నమలమలగదదద

93-55/967

భరస : adeyya poojala
ఇసటట ననస:3-178-115
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ balakoti acchi
ఇసటట ననస:3-178-131
వయససస:29
లస: పప
472
SAA1253491
పపరర: శకకరసత దమగమ

458
SAA1274505
పపరర: ఆనసద బబబగ tiramdasu

461
SAA1393198
పపరర: అసజన గగరకస

93-55/28

తసడడ:డ తడమభరరసలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:3-178-55
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: కలమలర రరజ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:3-178-106
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శసకర తదరర
ఇసటట ననస:3-178-108
వయససస:32
లస: ససస స
469
SAA1274356
పపరర: srinivas acchi

93-55/33

భరస : వనసకట రసగ రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:3-178-85
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ pothuraju bellapu
ఇసటట ననస:3-178-104
వయససస:21
లస: పప
466
SAA1393206
పపరర: పరవన తదరర

455
SAA0927857
పపరర: లకడమ ఉమలదదవ బబససన

తసడడ:డ lingayya tiramdasu
ఇసటట ననస:3-178/76
వయససస:23
లస: పప
93-55/31

453
SAA1089051
పపరర: వనసకట రరవప ఉపపప

తసడడ:డ పపదద కకషషయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:3-178-46
వయససస:56
లస: పప

భరస : లలకరష బబససన
ఇసటట ననస:3-178-52 3RD LANE
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గసజ
ఇసటట ననస:3-178-66
వయససస:21
లస: ససస స
460
SAA1087634
పపరర: సతఖ నదరరయణ చసదదలల

93-55/973

తసడడ:డ sivannarayana ardhla
ఇసటట ననస:3-178-36
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ venkateswara rao iddum
ఇసటట ననస:3-178-51
వయససస:30
లస: పప
457
SAA1116003
పపరర: అనడష గసజ

452
SAA1275080
పపరర: syambabu ardhla

474
SAA1084060
పపరర: బబజ షపక

93-56/13

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:3-179-12
వయససస:41
లస: పప
93-60/1039

477
SAA1466150
పపరర: ఎడడకకసడలల కవల

93-57/746

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ కవల
ఇసటట ననస:3-179-47
వయససస:27
లస: పప
93-56/14

480
SAA1470566
పపరర: మహహశ కణణత

93-60/1040

తసడడ:డ జగనదనయకలలల కణణత
ఇసటట ననస:3-179-82
వయససస:35
లస: పప
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481
SAA1466432
పపరర: నదగరశశర రరవప కరకలమలనస

93-54/1142

తసడడ:డ శశషయఖ కరకలమలనస
ఇసటట ననస:3-179-88
వయససస:44
లస: పప
484
SAA1372432
పపరర: శవ నదగమలలర శశరగ జవరశడడ

93-60/1041

485
SAA1198803
పపరర: హరగత కకషష లసగమళర

93-58/949

488
SAA1331941
పపరర: లలర లలవపడడయ
తసడడ:డ శకనవరస నదయక లలవపడడయ
ఇసటట ననస:3-180-21
వయససస:20
లస: ససస స

93-58/1065
490
SAA1466275
పపరర: మలర శశర రరవప నదయక
లవపదయల
తసడడ:డ రరమ రరవప నదయక లవపదయల
ఇసటట ననస:3-180-22
వయససస:46
లస: పప

491
SAA1083963
పపరర: అసకమమ రరజ రరయన
తసడడ:డ జజనకకరరమగలల రరయన
ఇసటట ననస:3-180/25/A
వయససస:41
లస: పప

493
SAA1267103
పపరర: నగరశశరరరవప వనణగ

494
SAA1437003
పపరర: శవ వనణగ

93-41/992

తసడడ:డ వనసకనన వనణగ
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : అమరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:71
లస: ససస స
499
SAA1429679
పపరర: కకటమమ పరలపరగస

93-60/1082

93-56/15

భరస : హనసమసత రరవప చసదద
ఇసటట ననస:3-180-83/1
వయససస:68
లస: ససస స

500
SAA1332105
పపరర: ససదదప తదజ ఒటటటపప డ లల

503
SAA1075944
పపరర: శకకరనస పప ననపలర

93-60/1084

506
SAA1050418
పపరర: చసదడ పడదదప అవరశరర

93-55/35

509
SAA1467869
పపరర: కలమలర సరశమ మమడ
తసడడ:డ వనసకట రరవప మమడ
ఇసటట ననస:3-180-84/1
వయససస:22
లస: పప

93-58/948

489
SAA1331966
పపరర: ససపసడయ లలవపడడయల

93-60/1069

492
SAA1065028
పపరర: ఝలనస రరణణ ఇరరగసటట

93-59/10

భరస : శకధర ఇరరగసటట
ఇసటట ననస:3-180-40
వయససస:55
లస: ససస స
93-41/1234

495
SAA1411644
పపరర: భగలకడమ మమడ

93-57/757

భరస : ఏడడకకసడలల మమడ
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:53
లస: ససస స
93-61/791

498
SAA1461318
పపరర: జ జ

93-61/792

భరస : జ త
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:35
లస: ససస స
93-60/1083

501
SAA1402593
పపరర: వనసకట రకణగక బచసమ

93-57/758

భరస : శవ కకషష బచసమ
ఇసటట ననస:3-180-65
వయససస:25
లస: ససస స
93-59/11

504
ABI0489732
పపరర: పడసరద గగసటటరర

93-61/793

తసడడ:డ శసగరయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:3-180-76
వయససస:28
లస: పప
93-46/13

తసడడ:డ లకరరర రరజ అవరశరర
ఇసటట ననస:3-180-80
వయససస:22
లస: పప
93-59/1100

486
SAA1252907
పపరర: వనసకయమమ కలసదసల

తసడడ:డ శకనవరస నదయక లలవపడడయల
ఇసటట ననస:3-180-21
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:3-180/68
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అశశక వరరన తతట
ఇసటట ననస:3-180-78/1
వయససస:42
లస: పప
508
SAA1390806
పపరర: లకడమ చసదద

93-60/1068

తసడడ:డ జజనసన ఒటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:3-180-62 1ST LINE
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:3-180/68
వయససస:29
లస: పప
505
SAA1407709
పపరర: ససధదర సహదదవ తతట

497
SAA1461284
పపరర: వరసజననయగలల డ

93-59/9

భరస : శవయఖ కలసదసల
ఇసటట ననస:3-180-17
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ డ డ
ఇసటట ననస:3-180-43/A
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: వనసకటటశశరరర పరలపరగస
ఇసటట ననస:3-180-43/B
వయససస:58
లస: ససస స
502
SAA0655563
పపరర: పవన కలమలర పప ననపలర

93-55/34

తసడడ:డ వనసకనన వనణగ
ఇసటట ననస:3-180-43/a
వయససస:19
లస: పప
93-60/1081

483
SAA1084102
పపరర: శరకవరణణ మగనగ

భరస : ఉమలశసకర మగనగ
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప లసగమళర
ఇసటట ననస:3-180-6/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసరరజ మరగక
ఇసటట ననస:3-180-17
వయససస:21
లస: ససస స

496
SAA1460401
పపరర: నదగకసదడమమ మమడ

93-57/748

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ అసదచ
ఇసటట ననస:3-179-93
వయససస:23
లస: పప

భరస : చసదడయఖ జవరశదద
ఇసటట ననస:3-180
వయససస:40
లస: ససస స
487
SAA1253020
పపరర: శరరష మరగక

482
SAA1459601
పపరర: సరయ చసడడ అసదచ

507
SAA1089085
పపరర: లకడమ చసదద

93-56/16

భరస : హనసమసత రరవప చసదద
ఇసటట ననస:3-180-83/1
వయససస:68
లస: ససస స
93-57/759

510
SAA1402213
పపరర: దసరర పడసరద అకకల

93-60/1085

తసడడ:డ ససబబయఖ అకకల
ఇసటట ననస:3-180-84/a
వయససస:22
లస: పప
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511
SAA1440668
పపరర: శవ శసకర రకడడడ ఉయభఖరర

93-61/794

తసడడ:డ జయరరమ రకడడడ ఉయభఖరర
ఇసటట ననస:3-180-89/A
వయససస:18
లస: పప
514
SAA1453406
పపరర: జగదదశ మమకతతటట

93-61/795

93-61/797

93-61/796

518
SAA1116060
పపరర: ససజనఖ చటటట

93-55/37

521
SAA1408285
పపరర: గరయతడ వపపరర

93-55/36

524
SAA1072123
పపరర: ఖలదరరబ షపక

516
SAA1451855
పపరర: బబలలజ దదసరగ

93-60/1086

519
SAA1451848
పపరర: ఆదరర చమగరర

93-60/1043

తసడడ:డ శశష సరయ కలమలర చమగరర
ఇసటట ననస:3-180-101
వయససస:21
లస: పప
93-60/1044

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:3-180-110
వయససస:24
లస: ససస స
93-60/7

93-59/13

తసడడ:డ వనయ దదసరగ
ఇసటట ననస:3-180-98
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నదరరయణ చటటట
ఇసటట ననస:3-180-100
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నలకసఠస ససవరరఠరక
ఇసటట ననస:3-180-104
వయససస:21
లస: ససస స
523
SAA1072115
పపరర: షరగఫర షపక

515
SAA1453471
పపరర: ఉమ మహహశశరగ తషరగమమలర

513
SAA1116219
పపరర: శకనవరసరరవప నడతకకక

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నడతకకక
ఇసటట ననస:3-180-92
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సమగదడలల తషరగమమలర
ఇసటట ననస:3-180-92
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:3-180-99
వయససస:29
లస: పప
520
SAA1116151
పపరర: లలత కలమలరగ ససవరరఠరక

93-59/12

భరస : శకనవరస రరవప నడతకకక
ఇసటట ననస:3-180-92
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పడసరద రరవప మమకతతటట
ఇసటట ననస:3-180-92
వయససస:35
లస: ససస స
517
SAA1413178
పపరర: వనసకటరరవప రసగగశశటట

512
SAA1097229
పపరర: మలధవ నడతకకక

522
SAA1370147
పపరర: జగదదసబ గనననరరవరమ

93-60/1045

భరస : లకడమ కరసతయఖ గనననరరవరమ
ఇసటట ననస:3-180-115/1
వయససస:73
లస: ససస స
93-60/8

525
SAA1072107
పపరర: శకనవరసస మసడటట

93-60/9

భరస : శకనవరసస మసడటట
ఇసటట ననస:3-180-115/1,4/5,NEAR JANDA
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:3-180-115/1,4/5,NEAR JANDA
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మలధవన మసడటట
ఇసటట ననస:3-180-115/1,4/5,NEAR JANDA
వయససస:52
లస: పప

526
SAA1332030
పపరర: పరమమశశరరచదరర గనననరరవరస

527
SAA1331982
పపరర: వనసకట రమణ గనననరరవరస

528
SAA1332006
పపరర: లకడమ నదరరయణ గనననరరవరస

93-60/1046

తసడడ:డ లకడమ కరసతయఖ గనననరరవరస
ఇసటట ననస:3-180-115/2
వయససస:46
లస: పప
529
SAA1332022
పపరర: శరఖమల గనననరరవరస

భరస : పరమమశశరచదరర గనననరరవరస
ఇసటట ననస:3-180-115/2
వయససస:40
లస: ససస స
93-60/1049

తసడడ:డ పరమమశశరచదరర గనననరరవరస
ఇసటట ననస:3-180-115/2
వయససస:19
లస: ససస స
532
SAA1274661
పపరర: శశషరదదడ ననదసజరరర

93-60/875

భరస : హరగకకషష a n
ఇసటట ననస:3-180-130/A
వయససస:29
లస: ససస స

93-59/14

533
SAA1117787
పపరర: యశశద పపసడడర

93-59/1095

536
SAA1370154
పపరర: ససరరష జమగమల

93-59/15

539
SAA1273978
పపరర: హరగశ మలగగలకరగ
తసడడ:డ శరసబయఖ మలగగలకరగ
ఇసటట ననస:3-180-131
వయససస:24
లస: పప

93-59/1020

534
SAA1331487
పపరర: అరరణ కలమలర పచమపరల

93-59/1094

తసడడ:డ నగరశ పచమపరల
ఇసటట ననస:3-180-126
వయససస:26
లస: పప
93-59/1096

తసడడ:డ అపరపరరవప జమగమల
ఇసటట ననస:3-180-130/a
వయససస:36
లస: పప
93-60/1051

531
SAA1254648
పపరర: శకనవరససలల ననదసజరఅలల
తసడడ:డ నగరజ ననదసజరఅలల
ఇసటట ననస:3-180-122
వయససస:20
లస: పప

భరస : శవ కకషష పపసడడర
ఇసటట ననస:3-180-126
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరశ పచమపరల
ఇసటట ననస:3-180-126
వయససస:20
లస: పప
538
SAA1398080
పపరర: ససధఖ మ ర కర

530
SAA1097195
పపరర: అసజల రరజవరపప

93-60/1048

తసడడ:డ పరమమశశరచదరర గనననరరవరస
ఇసటట ననస:3-180-115/2
వయససస:20
లస: పప

భరస : గగరవయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:3-180-120
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస ననదసజరరర
ఇసటట ననస:3-180-122
వయససస:21
లస: పప
535
SAA1372804
పపరర: నవన చసదడ పచమపరల

93-60/1047

537
SAA1397835
పపరర: హరగకకషష a N

93-60/1050

తసడడ:డ అనసత నదరరయణ a K
ఇసటట ననస:3-180-130/A
వయససస:38
లస: పప
93-57/616

540
SAA1423615
పపరర: వరభదడ చదరగ మమమలలజ

93-57/749

తసడడ:డ వరరచదరర మమమలలజ
ఇసటట ననస:3-180/132
వయససస:40
లస: పప
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93-42/877

తసడడ:డ గగరగధర గదచద
ఇసటట ననస:3-180-133
వయససస:20
లస: ససస స
93-60/1053

547
SAA1447721
పపరర: అనత పలర పప

93-60/1055

93-58/1064

548
SAA1369909
పపరర: మసజషర పప దదల

551
SAA1443639
పపరర: వరససకక కలసభ

93-60/12

554
SAA1243088
పపరర: కకషష వనణణ చమమమలలపపడడ

93-59/1097

భరస : శకనవరసరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:3-180-158
వయససస:39
లస: ససస స

557
SAA1451327
పపరర: శకనవరసన పసదరబబ యన

93-60/1042

తసడడ:డ వనసకట రమణ రకడడడ కకనస
ఇసటట ననస:3-180-159/3
వయససస:20
లస: ససస స

560
SAA1438506
పపరర: అనసత రరవప కకట

93-60/1054

549
SAA1117472
పపరర: అనల కలమలర పప దదల

93-60/11

552
SAA1075951
పపరర: నవఖ శక చదటడగడడ

93-59/16

భరస : శవ శకనస నదగరరజ చదటడగడడ
ఇసటట ననస:3-180-149/1,
వయససస:29
లస: ససస స
93-54/1059

555
SAA1387067
పపరర: కకషష వనణణ చసతలపపడడ

93-60/1056

భరస : శకనవరస రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:3-180-158
వయససస:40
లస: ససస స
93-60/1058

భసధసవప: యశశశ పసదరబబ యన
ఇసటట ననస:3-180-159
వయససస:49
లస: పప
93-60/13

546
SAA1448166
పపరర: మలలఖదదడ పలర పప

తసడడ:డ చసదడరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:3-180-146
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చమమమలలపపడడ
ఇసటట ననస:3-180-158
వయససస:39
లస: ససస స
93-60/1057

558
SAA1454107
పపరర: పడథసఖష అవపశరర

93-61/786

తసడడ:డ చననయఖ అవపశరర
ఇసటట ననస:3-180-159/1
వయససస:18
లస: ససస స
93-57/750

భసధసవప: లలత కకట
ఇసటట ననస:3-180-160
వయససస:47
లస: పప

561
SAA1434448
పపరర: లలత కకట

93-57/751

భరస : అనసత రరవప కకట
ఇసటట ననస:3-180-160
వయససస:45
లస: ససస స

93-57/752 563
93-59/1021 564
562
SAA1456557
SAA1290147
SAA1401991
పపరర: కకటటశశరరరవప యలలలమలసడదళళ
పపరర: కకటటశశర రరవప యలలలమసదల
పపరర: ఆనసద ఏకకరగ

తసడడ:డ సప మయఖ యలలలమలసడదళళ
ఇసటట ననస:3-180-160/2
వయససస:34
లస: పప
565
SAA1253590
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఆడడన

తసడడ:డ సప మయఖ యలలలమసదల
ఇసటట ననస:3-180-160/2
వయససస:33
లస: పప
93-59/1022

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆడడన
ఇసటట ననస:3-180-162
వయససస:61
లస: పప
568
SAA1462050
పపరర: ససశల బసడదరర
భరస : సరసబశవరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:3-180-166
వయససస:69
లస: ససస స

566
SAA1254366
పపరర: తరరమల దదవ ఆడడన

569
SAA1276542
పపరర: అనయ పరవన షపక
తసడడ:డ మలబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-180-177
వయససస:24
లస: ససస స

93-60/1059

తసడడ:డ శకనవరస ఏకకరగ
ఇసటట ననస:3-180-160/297B
వయససస:22
లస: పప
93-59/1023

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆడడన
ఇసటట ననస:3-180-162
వయససస:50
లస: ససస స
93-61/787

93-60/10

తసడడ:డ కకసడ సరశమ పలర పప
ఇసటట ననస:3-180-138
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మభరగస కలసభ
ఇసటట ననస:3-180/149/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప మమడడరగ
ఇసటట ననస:3-180-156
వయససస:37
లస: పప

559
SAA1166073
పపరర: జవన శశశతద రకడడ కకనస

93-46/712

తసడడ:డ చసదడ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:3-180-146
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చదరగ శశబరరల
ఇసటట ననస:3-180/147
వయససస:21
లస: పప

556
SAA1398098
పపరర: కకషషవనణణ చసతలపపడడ

545
SAA1293547
పపరర: నదగ కవత సససహదదడ

543
SAA1166065
పపరర: సరయ ఫణణసదడ గగపరల వడర మలనస

తసడడ:డ శకనవరస వడర మలనస
ఇసటట ననస:3-180-135/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససనల కలమలర పటబనల
ఇసటట ననస:3-180-135/2
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మలలఖదదడ పలర పప
ఇసటట ననస:3-180-138
వయససస:36
లస: ససస స

553
SAA1166032
పపరర: ఫణణ భభషణద చదరగ మమడడరగ

93-60/1052

భరస : ససబబ రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:3-180-133
వయససస:33
లస: ససస స

544
SAA1416544
పపరర: హహమసత కలమలర వడర మలనస
లలతద
తసడడ:డ శకనవరస వడర మలనస
ఇసటట ననస:3-180-135/1
వయససస:18
లస: పప

550
SAA1372200
పపరర: యగరష శశబరరల

542
SAA1448091
పపరర: మమరగ కకనసకక

567
SAA1254390
పపరర: మగరళ వనసకట భరత ఆడడన

93-59/1024

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆడడన
ఇసటట ననస:3-180-162
వయససస:22
లస: పప
93-60/876

570
SAA1437441
పపరర: శవ కలమలర శశఖర తర

93-60/1060

తసడడ:డ రరమకకషష శశఖర తర
ఇసటట ననస:3-180-177
వయససస:32
లస: పప
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571
SAA1407436
పపరర: కకశశర కలమలర బగరదగగసట

93-60/1061

572
SAA1332055
పపరర: శకనవరస రరవప కలకకల

భసధసవప: అబడహస లసకన బగరదగగసట
ఇసటట ననస:3-180-179, Himani Nagar,
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరసమహన రరవప కలకకల
ఇసటట ననస:3-180-181A
వయససస:47
లస: పప

574
SAA1332063
పపరర: భబగఖ చసదదక
డ కలకకల

575
SAA1254374
పపరర: హరగ పసడయ ఆడడన

93-60/1064

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలకకల
ఇసటట ననస:3-180-181A
వయససస:21
లస: ససస స
577
SAA1397785
పపరర: సరసబ మసజల

93-60/1066

93-60/14

93-54/1143

584
SAA1389618
పపరర: ఈశశరమమ ఆరర గదదద

93-60/1070

587
SAA1444454
పపరర: పటటట ల ఆధద కకటటశశరగ

93-61/719

590
SAA1274075
పపరర: ఉమదదవ nakkaladina
భరస : srinu nakkaladina
ఇసటట ననస:3-180-230/1
వయససస:32
లస: ససస స

592
SAA1469428
పపరర: ఉపపసదడ సరయ కలమలర పటటట ల

593
SAA1254150
పపరర: శకనవరస రరవప కరసచరగసటబర

93-60/1074

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పటటట ల
ఇసటట ననస:3-180-231/6
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవ నదగరశశర రరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:3-180-231/18
వయససస:31
లస: పప
598
SAA1274646
పపరర: వసశ కరసరబబడద
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరసరబబడద
ఇసటట ననస:3-180-233
వయససస:19
లస: పప

93-60/1067

596
SAA1254093
పపరర: ససజజత పరలపరగస

93-56/783

599
SAA1274711
పపరర: తడవనణణ దదర
తసడడ:డ యగరశశరరరవప దదర
ఇసటట ననస:3-180-234/B
వయససస:21
లస: ససస స

579
SAA1423698
పపరర: నదగమణణ అరర వటట

93-57/753

582
SAA1274596
పపరర: మననజ కరశరన

93-54/1060

585
SAA1331396
పపరర: ససవరష లత మలలర ల

93-59/1098

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:3-180-220
వయససస:19
లస: ససస స
93-60/1071

588
SAA1443548
పపరర: పటటట ల ఓసకరరనదథ

93-60/1072

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-180-223
వయససస:26
లస: పప
93-61/720

591
SAA1444777
పపరర: పటటట ల ఉపపసదడ సరయ కలమలర

93-60/1073

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-180-231/6
వయససస:25
లస: పప
93-59/1026

594
SAA1254127
పపరర: నరరయణమమ కరసచరగసటబర

93-59/1027

భరస : శకనవరస రరవప కరసచరగసటబర
ఇసటట ననస:3-180-231/13,
వయససస:31
లస: ససస స
93-59/1029

భరస : శకనవరసరరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:3-180-231/18
వయససస:31
లస: ససస స
93-60/877

93-60/1065

తసడడ:డ ససబబరరవప కరశరన
ఇసటట ననస:3-180-190
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ కరసచరగసటబర
ఇసటట ననస:3-180-231/13
వయససస:34
లస: పప
93-59/1028

576
SAA1387125
పపరర: సరసబ మసజల

భరస : శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-180-188/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:3-180-223
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ CHINNA BAABU BOCHCHA
ఇసటట ననస:3-180-225
వయససస:18
లస: ససస స

595
SAA1254069
పపరర: శకనవరస రరవప పరలపరగస

93-46/713

భరస : చనకకషరనమభరరస ఆరర గదదద
ఇసటట ననస:3-180-209
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శత రరమయఖ
ఇసటట ననస:3-180-223
వయససస:51
లస: పప
589
SAA1273374
పపరర: దసరర దదవ BOCHCHA

581
SAA1331818
పపరర: లకడమదదవ అరడ వటట

93-60/1063

తలర : ససమసగళ
ఇసటట ననస:3-180-186
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ అరడ వటట
ఇసటట ననస:3-180-188/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చనకకషరనమభరరస ఆరర గదదద
ఇసటట ననస:3-180-209
వయససస:53
లస: ససస స
586
SAA1445048
పపరర: పటటట ల శకనవరస రరవప

93-59/1025

భరస : ససరకషబబబగ అవపల
ఇసటట ననస:3-180-186/A
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:3-180-188/1
వయససస:46
లస: ససస స
583
SAA1389576
పపరర: ఈశశరమమ ఆరర గదదద

578
SAA1269877
పపరర: అదద లకడమ అవపల

573
SAA1332139
పపరర: హహమ లత కలకకల

భరస : శకనవరస రరవప కలకకల
ఇసటట ననస:3-180-181A
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆడడన
ఇసటట ననస:3-180-182
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ సస మసజల
ఇసటట ననస:3-180-186
వయససస:20
లస: పప
580
SAA1150226
పపరర: నదగమణణ అరర వటట

93-60/1062

597
SAA1450105
పపరర: జజఖత చటటటపప తషల

93-57/754

భరస : సరసబశవ రరవప చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:3-180-231/22
వయససస:38
లస: ససస స
93-60/878

93-60/1075
600
SAA1460369
పపరర: వనలలగగల మలధవరరవప వనలలగగల

తసడడ:డ గగపరలసరశమ వనలలగగల
ఇసటట ననస:3-180-241
వయససస:49
లస: పప
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601
SAA1454412
పపరర: వనలలగగల నదగమణణ వనలలగగల

93-61/788

భరస : మలధవరరవప వనలలగగల
ఇసటట ననస:3-180-241
వయససస:33
లస: పప
604
SAA1424449
పపరర: లకడమ గరయతడ మలమళరపలర

93-60/879

భరస : ఓబగలయఖ వనలలపల
ఇసటట ననస:3-180-242
వయససస:28
లస: ససస స
93-60/1076

తసడడ:డ భబసకరరచదరగ మలమళరపలర
ఇసటట ననస:3-180-244
వయససస:23
లస: ససస స

605
SAA1273911
పపరర: వరరకలమలరర డడడ

93-60/881

తసడడ:డ శకనస తననరర
ఇసటట ననస:3-180-253
వయససస:20
లస: ససస స

93-54/1061

భరస : అశశక గగవసదస
ఇసటట ననస:3-180-256
వయససస:23
లస: ససస స

608
SAA1274208
పపరర: ససమత పరలలటట

611
SAA1276369
పపరర: నదగరశశర రరవప బతషల

93-61/723

614
SAA1274026
పపరర: GOPI MENIGA

తసడడ:డ VENKATESWARARAO RAO
ఇసటట ననస:3-180-258
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ SRINIVASARAO MENIGA
ఇసటట ననస:3-180-259
వయససస:21
లస: పప

616
SAA1274935
పపరర: uma maheswara reddy
gudibanda
తసడడ:డ SESHI REDDY gudibanda
ఇసటట ననస:3-180-266
వయససస:54
లస: పప

93-61/725

617
SAA1290386
పపరర: బబలలమలణణదదప రకడడ గగడడబసడదర

619
SAA1274497
పపరర: అమభలఖ kanaparthi

93-61/727

తసడడ:డ babu kanaparthi
ఇసటట ననస:3-180-268
వయససస:20
లస: ససస స
622
SAA1449917
పపరర: శకనస అమగగతష

93-60/1078

తసడడ:డ అపపరరవప ఫరదర
ఇసటట ననస:3-180-284
వయససస:29
లస: ససస స
628
SAA1332436
పపరర: చసదడయఖ జవరశదద
తసడడ:డ వనసకట రతనస జవరశదద
ఇసటట ననస:3-180-284
వయససస:48
లస: పప

93-60/882

93-61/724

93-54/1062

612
SAA1274547
పపరర: కకషష వనణణ రరవప రరవప

93-61/722

615
SAA1454032
పపరర: ససబబయమమ వపలలసగగలల

93-61/726

618
SAA1274406
పపరర: daya dhiravath

93-61/717

తసడడ:డ koti nayak dhiravath
ఇసటట ననస:3-0180-268
వయససస:18
లస: ససస స

620
SAA1460062
పపరర: తరరపరతమమ భభపత

621
SAA1243120
పపరర: తరరపటమమ పసకకకల

626
SAA1469568
పపరర: గరదదపప సలలమ

629
SAA1438795
పపరర: రవ చసదడ కలమలర ఓలలటట
తసడడ:డ అపపరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:3-180-284
వయససస:30
లస: పప

93-60/1077

భరస : నదగయఖ వపలలకనస
ర లల
ఇసటట ననస:3-180-263/a
వయససస:83
లస: ససస స

93-61/789

93-54/1063

భరస : శకనస పసకకకల
ఇసటట ననస:3-180-275
వయససస:22
లస: ససస స
93-60/883

624
SAA1276260
పపరర: గగతస బబబగ మసడదదద

93-60/884

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మసడదదద
ఇసటట ననస:3-180-279
వయససస:18
లస: పప
93-57/756

భరస : ససరరశ
ఇసటట ననస:3-180-284
వయససస:38
లస: ససస స
93-60/1079

609
SAA1274638
పపరర: అనస రరఢ జమమసపత

తసడడ:డ umamaheswara reddy గగడడబసడదర
ఇసటట ననస:3-180-266
వయససస:27
లస: పప

623
SAA1274729
పపరర: హరరఠలకడమ కలసచల

93-57/617

భరస : రసబబబగ రరవప
ఇసటట ననస:3-180-258
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసచల
ఇసటట ననస:3-180-279
వయససస:19
లస: ససస స
93-56/784

606
SAA1273416
పపరర: చన కకటటశశర రరవప సరరరకలకరక

తసడడ:డ శవయఖ జమమసపత
ఇసటట ననస:3-180-256
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: తరరపరతమమ భభపత
ఇసటట ననస:3-180-274
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరఖ అమగగతష
ఇసటట ననస:3-180-277/A
వయససస:47
లస: పప
625
SAA1448786
పపరర: జజఖత ఓలలటట

93-61/721

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతషల
ఇసటట ననస:3-180-257
వయససస:21
లస: పప

613
SAA1274125
పపరర: బడహమయఖ RAO

93-59/18

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప సరరరకలకరక
ఇసటట ననస:3-180-245
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:3-180-254/A
వయససస:26
లస: ససస స
93-59/1030

603
JBV1976422
పపరర: సరమలమ జఖస కనక

భరస : ససతదరరమయఖ కనక
ఇసటట ననస:3-180-243/A,HIMANI NAGAR
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సమలబఈహ డడడ
ఇసటట ననస:3-180-245
వయససస:21
లస: ససస స

607
SAA1290600
పపరర: నదగ లకడమ తననరర

610
SAA1275718
పపరర: అసజల గగవసదస

602
SAA1274687
పపరర: లలనవరఖ వనలలపల

627
SAA0305649
పపరర: వనసకట దసరర రరణణ అమమశశటట

93-60/15

భరస : వరరసజననయగలల అమమశశటట
ఇసటట ననస:3-180-284
వయససస:27
లస: ససస స
93-61/790

630
SAA1449198
పపరర: వనసకటటశశరరర అవపల

93-60/1080

తసడడ:డ అవపల నరసససహ
ఇసటట ననస:3-180-288
వయససస:58
లస: పప
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631
SAA1274281
పపరర: వజయలకడమ SANAM

93-61/728

భరస : రవసదడబబబగ SANAM
ఇసటట ననస:3-180-288
వయససస:51
లస: ససస స
634
SAA1370766
పపరర: నదగబబబగ బతర సకక

93-59/1099

93-56/693

93-56/696

93-56/785

93-57/760

93-60/16

93-56/18

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:3-181-10
వయససస:21
లస: ససస స

644
SAA1452978
పపరర: గగపస కకట

647
SAA1437649
పపరర: మమరగ కకట

650
SAA1097658
పపరర: జయమమ వరససపలర

653
SAA1196369
పపరర: కకషష వనణణ తషమమ

93-60/885

656
SAA1289933
పపరర: భబసకర రరవప బగలర

93-56/786

659
SAA1276195
పపరర: గరయతడ కకసడ
తసడడ:డ నరసయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:3-181-10
వయససస:20
లస: ససస స

93-56/695

642
SAA1274703
పపరర: నదగలకడమ CHALAPATI

93-56/698

645
SAA1452762
పపరర: లసడద మమరగ కకట

93-56/787

తసడడ:డ దదసస కకట
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:25
లస: ససస స
93-58/1066

648
SAA1437623
పపరర: రరజ మననహర కలరకలల

93-58/1067

తసడడ:డ కమలలకర కలరకలల
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:25
లస: పప
93-54/54

651
SAA0795700
పపరర: వనసకకసడ వజయ రరణణ

93-56/17

భరస : వనసకకసడ కమలలకర
ఇసటట ననస:3-181-4
వయససస:26
లస: ససస స
93-58/31

654
SAA1289917
పపరర: కకరణ బబబగ బగలర

93-54/1065

తసడడ:డ ఇమమనయయలల బగలర
ఇసటట ననస:3-181-5
వయససస:37
లస: పప
93-60/886

తసడడ:డ ఇమమనయయలల బగలర
ఇసటట ననస:3-181-5
వయససస:39
లస: పప
93-54/55

639
SAA1273309
పపరర: ADI NARAYANA మలజరటట

తసడడ:డ EDUKONDALU CHALAPATI
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ తషమమ
ఇసటట ననస:3-181-4
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇమమనయయలల బగలర
ఇసటట ననస:3-181-5
వయససస:61
లస: ససస స
658
SAA1097666
పపరర: గరయతడ కకసడ

93-56/697

భరస : సప మయఖ వరససపలర
ఇసటట ననస:3-181-1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అహరగన వసగభరగ
ఇసటట ననస:3-181-4
వయససస:53
లస: పప
655
SAA1289941
పపరర: శరమమ బగలర

641
SAA1273838
పపరర: తడవనణణ VANGARI

93-56/692
636
SAA1275163
పపరర: mangamma majeti MAJETI

తసడడ:డ సరయ మలజరటట
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:27
లస: పప

భరస : రమలరరవప కకట
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలలకర కకరరకలల
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:28
లస: పప
652
SAA1175694
పపరర: చసదడ బబబగ వసగభరగ

93-56/694

తసడడ:డ రమలరరవప కకట
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:31
లస: పప

భరస : కమలలకర కలరకలల
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:46
లస: ససస స
649
SAA0687061
పపరర: రరజ మననహర కకరరకలల

638
SAA1275239
పపరర: ravi mynampati

93-54/1064

భరస : SAI MAJETI
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నదరరయణ VANGARI
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రతన రరజ కలరకలల
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:66
లస: ససస స
646
SAA1449610
పపరర: భబగఖస కలరకలల

93-57/755

తసడడ:డ sai mynampati
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల చలపత
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:22
లస: ససస స
643
SAA1462134
పపరర: శరమమ కలరకలల

635
SAA1463447
పపరర: వసశ కసరబడ

633
SAA1273887
పపరర: పడశరసత మమరబబ ఈనద

తసడడ:డ మహహశశరరరవప మమరబబ ఈనద
ఇసటట ననస:3-180-290
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసరబడ
ఇసటట ననస:3-180-2323
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఆనసద బసదచల
ఇసటట ననస:3-181
వయససస:30
లస: ససస స
640
SAA1275353
పపరర: గరయతడ చలపత

93-61/729

భరస : gopala krishna SANam
ఇసటట ననస:3-180-288
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ బతర సకక
ఇసటట ననస:3-180-321/16
వయససస:37
లస: పప
637
SAA1275478
పపరర: మరగయమమ బసదచల

632
SAA1274489
పపరర: అనసరరధ SANam

657
SAA1087402
పపరర: కకరణ బబబగ బగలలర

93-60/17

తసడడ:డ ఇమలనసయయల బగలలర
ఇసటట ననస:3-181/5, MOTHER THERESA C
వయససస:38
లస: పప
93-56/699

660
SAA1008375
పపరర: వజయ నరమల మలర వరపప

93-56/19

భరస : దదశరక మలర వరపప
ఇసటట ననస:3-181-11
వయససస:30
లస: ససస స
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93-56/20

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలర వరపప
ఇసటట ననస:3-181-11
వయససస:33
లస: పప
664
SAA1275981
పపరర: అనత కససకలరగస

93-56/712

తసడడ:డ ససబబరరవప కససకలరగస
ఇసటట ననస:3-181-23/A
వయససస:20
లస: ససస స

662
SAA1273234
పపరర: రవకలమలర ససదరపప

93-56/722

తసడడ:డ సరయబబబగ చలపరటట
ఇసటట ననస:3-181-21
వయససస:18
లస: పప

665
SAA1275197
పపరర: కకమల songa

666
SAA1400779
పపరర: కలమలరగ పప థదబథదన

తసడడ:డ ససరగ పపరగకల
ఇసటట ననస:3-181-36
వయససస:19
లస: పప

670
SAA1243062
పపరర: నదగబఊ కణక

671
SAA1165133
పపరర: నదగ బబబగ కణక

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ కణక
ఇసటట ననస:3-181-58
వయససస:25
లస: పప
93-56/21

తసడడ:డ పపనదనరరవప దదరసగగల
ఇసటట ననస:3-181-63
వయససస:24
లస: పప
679
SAA1274141
పపరర: శకనదథ వనసకకసడ

93-56/729

తసడడ:డ కకశశర గగననపలర
ఇసటట ననస:3-181-71
వయససస:21
లస: ససస స
685
SAA1084672
పపరర: కలమలరగ కరశమల

93-55/39

తసడడ:డ venkata reddy venna
ఇసటట ననస:3-181-89
వయససస:19
లస: పప

674
SAA1275221
పపరర: శకలకడమ derangula

93-56/724

93-56/727

680
SAA1390715
పపరర: మహమమద యభనసస షపక

683
SAA1275312
పపరర: సరయ వసజరపప

689
SAA1460963
పపరర: వనసకట రకడడడ వననన
భసధసవప: వనసకట రకడడడ వననన
ఇసటట ననస:3-181/89
వయససస:40
లస: పప

672
SAA1157742
పపరర: గగపస ఒరరస

93-59/20

675
SAA1278233
పపరర: తరరపటమమ డదరసగగల

93-56/725

678
SAA1274059
పపరర: SRIKANTH వనసకకసడ

93-56/728

తసడడ:డ PRASAD వనసకకసడ
ఇసటట ననస:3-181-66
వయససస:21
లస: పప
93-56/792

681
SAA1273945
పపరర: PRAVEEN KUMAR
GUDURI
తసడడ:డ RAJU GUDURI
ఇసటట ననస:3-181-70
వయససస:21
లస: పప

93-56/731

684
SAA1083955
పపరర: పసడయలసక కరశమల

93-56/730

93-55/38

తసడడ:డ వజడయఖ కరశమల
ఇసటట ననస:3-181-76
వయససస:27
లస: ససస స
93-56/22

తసడడ:డ వజడయఖ కరశమల
ఇసటట ననస:3-181-76
వయససస:24
లస: పప
93-56/733

93-56/723

భరస : పపనదనరరవప డదరసగగల
ఇసటట ననస:3-181-63
వయససస:40
లస: ససస స

677
SAA1273994
పపరర: వజడమమ GUDIPUDI

686
SAA1084094
పపరర: పపడమ చసద కరశమల

669
SAA1275304
పపరర: వసశ PAPABATTUNI

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:3-181-60
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మలరకసడదశశర రరవప వసజరపప
ఇసటట ననస:3-181-72
వయససస:20
లస: పప

భరస : వజడయఖ కరశమల
ఇసటట ననస:3-181-76
వయససస:42
లస: ససస స
688
SAA1275205
పపరర: durga prasad venna

93-59/19

తసడడ:డ భబష షపక
ఇసటట ననస:3-181-67
వయససస:18
లస: పప
93-59/1034

93-57/762

తసడడ:డ SAMBASIVARAO PAPABATTUNI
ఇసటట ననస:3-181-53/4
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ GUDIPUDI
ఇసటట ననస:3-181-66
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద వనసకకసడ
ఇసటట ననస:3-181-66
వయససస:19
లస: పప
682
SAA1276229
పపరర: పదదమవత గగననపలర

93-56/791

తసడడ:డ jeevan kumar derangula
ఇసటట ననస:3-181-62
వయససస:21
లస: ససస స
93-58/32

93-57/761

భరస : చసదడస పప థదబథదన
ఇసటట ననస:3-181-30
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ కణక
ఇసటట ననస:3-181-58
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపనదనరరవప దదరసగగల
ఇసటట ననస:3-181-62
వయససస:27
లస: పప
676
SAA1116201
పపరర: వజయ బబబగ దదరసగగల

93-56/720

668
SAA1435049
పపరర: జజన పరల పపరగకల

భరస : KOTAIAH KONDA BATTINA
ఇసటట ననస:3-181-35
వయససస:52
లస: ససస స
93-54/1066

663
SAA1430990
పపరర: వనసకటటష చలపరటట

తసడడ:డ VENKATESWARLU ససదరపప
ఇసటట ననస:3-181-19A1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ravi songa
ఇసటట ననస:3-181-26
వయససస:20
లస: ససస స

667
SAA1275494
పపరర: KONDAMMA కకసడ బటటటన

673
SAA1097492
పపరర: జవన కలమలర దదరసగగల

93-56/709

687
SAA1394055
పపరర: లకడమ తరరపతమమ పపరగకల

93-58/1070

భరస : మజరశ పపరగకల
ఇసటట ననస:3-181-83/C
వయససస:23
లస: ససస స
93-58/1068

690
SAA1275940
పపరర: అనల కలమలర అగససటన

93-56/734

తసడడ:డ దన అగరగగన
ఇసటట ననస:3-181-98
వయససస:22
లస: పప
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691
SAA1276138
పపరర: సనశర బబగగమ నడరరబష

93-56/700

తసడడ:డ శశశదద నడరరబష
ఇసటట ననస:3-181-100
వయససస:20
లస: ససస స
694
SAA1443787
పపరర: శకవణ సరయ గగపస పపదద

93-61/798

93-59/1033

93-56/707

93-56/23

93-58/1069

93-56/25

93-56/790

తసడడ:డ కకషషమభరగస బబదదగరననన
ఇసటట ననస:3-181-251
వయససస:42
లస: పప

704
SAA1278613
పపరర: శరకకర షపక

707
SAA1275155
పపరర: NAGEENA SHAIK

710
SAA1274877
పపరర: ఏసస బబబగ గసడడ కకట

713
SAA1274893
పపరర: అనవర బబజ షపక

93-61/799

93-56/717

716
SAA1274695
పపరర: venkatram bellamkonda

93-56/704

699
SAA1276153
పపరర: పవన కలమలర పరమగల

93-56/706

702
SAA1330166
పపరర: షపక బబజ

93-56/788

తసడడ:డ అబగదల బబష షపక
ఇసటట ననస:3-181-148
వయససస:18
లస: పప
93-56/708

705
SAA1089267
పపరర: షపక షకకర

93-58/33

భరస : మభగ
ఇసటట ననస:3-181-171
వయససస:53
లస: ససస స
93-56/710

708
SAA1097518
పపరర: బబబ కకప పరపబథదన

93-56/24

భరస : కకసదలకరరవ పరపబథదన
ఇసటట ననస:3-181-213
వయససస:22
లస: ససస స
93-56/711

711
SAA1396696
పపరర: షపక షబన

93-56/789

భరస : షపక జజన బబష
ఇసటట ననస:3-181-223
వయససస:19
లస: ససస స
93-56/713

తసడడ:డ కలలశర వల షపక
ఇసటట ననస:3-181-231
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కలలషర వల షపక
ఇసటట ననస:3-181-231
వయససస:23
లస: పప
718
SAA1273812
పపరర: PANDU బబదదగరననన

93-54/56

తసడడ:డ మసగ రరవప గసడడ కకట
ఇసటట ననస:3-181-220
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:3-181-226
వయససస:33
లస: పప
715
SAA1440726
పపరర: అనశర బబజ షపక

701
SAA1085687
పపరర: మలర కరరరరన తమమశశటట

696
SAA1274679
పపరర: పసడయసకర tadisetty

తసడడ:డ రమగలల పరమగల
ఇసటట ననస:3-181-127
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ MUNNA SHAIK
ఇసటట ననస:3-181-208
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరపబథదన
ఇసటట ననస:3-181-213
వయససస:23
లస: పప
712
SAA1328137
పపరర: జలలన షపక

93-56/705

భరస : మలబగ షపక
ఇసటట ననస:3-181-171
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చకకవరగస నదగకసడర
ఇసటట ననస:3-181-206
వయససస:22
లస: ససస స
709
SAA1117548
పపరర: కకసడదలలడవప పరపబథదన

698
SAA1276021
పపరర: నదగమణణ అవపతష

93-56/702

తసడడ:డ ravikumar tadisetty
ఇసటట ననస:3-181-122
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదనన తమమశశటట
ఇసటట ననస:3-181-140
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రతదనల
ఇసటట ననస:3-181-156
వయససస:21
లస: పప
706
SAA1423730
పపరర: పడశరసత నదగకసడర

93-56/703

తసడడ:డ సరగర రకడడడ అవపతష
ఇసటట ననస:3-181-125
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప గగననపలర
ఇసటట ననస:3-181-133
వయససస:20
లస: ససస స
703
SAA1200807
పపరర: వర శవరజ రతదనల

695
SAA1275916
పపరర: హరగ కకషష జరరగగపఅల

693
SAA1273119
పపరర: శకవణ సరయ గగపస పపదద

తసడడ:డ RATNAKAR పపదదద
ఇసటట ననస:3-181-113
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప జరరగగపఅల
ఇసటట ననస:3-181-122
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నదసరరరవప జరరగగమలర
ఇసటట ననస:3-181-122
వయససస:20
లస: పప
700
SAA1275635
పపరర: సరయ నదగ దసరర గగననపలర

93-56/701

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:3-181-106
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రతదనకర పపదద
ఇసటట ననస:3-181-113
వయససస:19
లస: పప
697
SAA1289735
పపరర: హరగకకషష జరరగగమలర

692
SAA1275908
పపరర: నదగమలలర శశర రరవప కకసడ

714
SAA1274620
పపరర: abdul kaleem shaik

93-56/714

తసడడ:డ kaleshavali shaik
ఇసటట ననస:3-181-231
వయససస:19
లస: పప
93-56/715

717
SAA1275189
పపరర: రరకరశ బబబగ మగగలకరర

తసడడ:డ veeranjaneyulu bellamkonda
ఇసటట ననస:3-181-243A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చరర మగగలకరర
ఇసటట ననస:3-181-245
వయససస:22
లస: పప

719
SAA1275346
పపరర: అరరణ బరగగఅలల

720
SAA1276054
పపరర: జనబ షపక

తసడడ:డ yajjar SHAIK
ఇసటట ననస:3-181-253
వయససస:19
లస: ససస స

93-56/718

93-56/716

93-56/719

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:3-181-255A
వయససస:32
లస: ససస స
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93-56/721 722
721
SAA1275254
SZO0562249
పపరర: sivaprasad lingam chittimuri
పపరర: సరసబశవ రరవప మమడ

తసడడ:డ venkateswarlu lingam chittimuri
ఇసటట ననస:3-181-260
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ మమడ
ఇసటట ననస:3-183-63
వయససస:42
లస: పప

724
SAA1274430
పపరర: వజయ లకడమ ససకర

725
SAA1253095
పపరర: తరరపటమమ ` రరమశశటట

93-58/974

భరస : శకనవరసరరవప ససకర
ఇసటట ననస:3C-44
వయససస:42
లస: ససస స
727
SAA1331503
పపరర: అనడష మమడ

93-59/1093

93-60/1096

తసడడ:డ శసకర రరవప కటర మగడడ
ఇసటట ననస:4-14-172
వయససస:30
లస: పప
733
SAA1274521
పపరర: ameerunnisa shaik

93-61/731

93-61/734

తసడడ:డ మరగయదదస నలర పప
ఇసటట ననస:4-17-72/2
వయససస:29
లస: పప
742
SAA1375385
పపరర: పలర పరటట సరసబబడజఖస

93-41/1243

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:4 line
వయససస:32
లస: పప
748
SAA1270198
పపరర: వనసకట లకడమ కసదదవలస

731
SAA1397777
పపరర: పరరశత కటర మగడడ

732
SAA1290360
పపరర: LATHIF SHAIK

93-60/1097

737
SAA1452556
పపరర: శక లకడమ ఒరరస

740
SAA1451418
పపరర: సపసడడ బబబగ షపక

743
SAA1253186
పపరర: వజజజ నకలమలర తతకల

746
SAA1149806
పపరర: మరర బ షపక

93-61/732

749
SQX1815844
పపరర: పవన కళళఖణ రకడడ వనననపపస

భరస : రరమ కకషష కసదదవలస
తసడడ:డ దశరథ రరమరకడడడ వనననపపస
ఇసటట ననస:4TH LINE ANNAPURNA NAGAR ఇసటట ననస:5-2-17
వయససస:31
లస: ససస స
వయససస:21
లస: పప

93-61/735

93-61/730

735
SAA1274000
పపరర: ఉమమ ఫరరక షపక

93-61/733

తసడడ:డ లటటఫ షపక
ఇసటట ననస:4-14-226/32
వయససస:22
లస: పప
93-61/812

738
SAA1452705
పపరర: శక లకడమ ఒరరస

93-61/813

భరస : రవ ఒరరస
ఇసటట ననస:4-15-126/29
వయససస:25
లస: ససస స
93-60/1098

741
SAA1292366
పపరర: అలలఖఖ తతట

93-41/997

భరస : నలయ తతట
ఇసటట ననస:4-70,
వయససస:21
లస: ససస స
93-58/977

744
SAA1064641
పపరర: ఝలనస రరణణ ఇరరగసటట

93-46/14

భరస : శకధర ఇరరగసటట
ఇసటట ననస:4-180-40
వయససస:49
లస: ససస స
93-55/40

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:4TH LANE
వయససస:61
లస: ససస స
93-41/999

93-58/976

తసడడ:డ అబగదల SHAIK
ఇసటట ననస:4-14-226/32
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ తతకల
ఇసటట ననస:4-126-A
వయససస:20
లస: పప
93-61/806

729
SAA1274364
పపరర: లలవణఖ రరసబలర
తసడడ:డ ససరరశ రరసబలర
ఇసటట ననస:4-7-960
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:4-23-50/5
వయససస:24
లస: పప

భరస : అయఖపప
ఇసటట ననస:4-80
వయససస:18
లస: ససస స
745
SAA1413111
పపరర: వనసకటబడవప పసటటల

93-59/21

భరస : రవ ఒరరస
ఇసటట ననస:4-15-126/29
వయససస:25
లస: ససస స
93-41/1242

726
SAA1274448
పపరర: వససత లకడమ ససకర

తసడడ:డ వనసకట రమణ రకడడ కలనస
ఇసటట ననస:3-180159/3, HIMANI NAGAR
వయససస:31
లస: పప

734
SAA1273986
పపరర: sidiaahmad shaik

93-60/1090

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససకర
ఇసటట ననస:3C-44
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ latif shaik
ఇసటట ననస:4-14-226/32
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ lathif shaik
ఇసటట ననస:4-14-226/32
వయససస:20
లస: ససస స
739
SAA1458074
పపరర: చచసతనఖ నలర పప

93-58/975

భరస : మగరళ కటర మగడడ
ఇసటట ననస:4-14-172
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : latif shaik
ఇసటట ననస:4-14-226/32
వయససస:41
లస: ససస స
736
SAA1290642
పపరర: munni shaik

728
SAA1084110
పపరర: వనసకట పడవణ రకడడడ కలనస

723
SAA1388032
పపరర: వనసకటటష మమడ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమడ
ఇసటట ననస:3-183-63
వయససస:18
లస: పప

భరస : SREEKANTH రరమశశటట
ఇసటట ననస:3C-44
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వర వససతరరవప మమడ
ఇసటట ననస:3 RDLINE
వయససస:18
లస: ససస స
730
SAA1398106
పపరర: మగరళ కటర మగడడ

93-60/1089

747
SAA1270180
పపరర: రరమకకషష కసదదవలస

93-41/998

తసడడ:డ సరసబ మభరగస కసదదవలస
ఇసటట ననస:4TH LINE ANNAPURNA NAGAR
వయససస:37
లస: పప
95-113/1

750
SAA1264134
పపరర: అసజల నదమ
ర టట

93-40/899

భరస : మహనరరవప నదమ
ర టట
ఇసటట ననస:5-19
వయససస:19
లస: ససస స
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93-58/978

తసడడ:డ బగజర వలమభలల
ఇసటట ననస:5-36
వయససస:31
లస: పప
754
SAA1279405
పపరర: శక పవన కసజల

93-54/1070

93-60/1101

93-41/1247

93-57/806

93-55/978

93-58/1084

93-56/27

భరస : పడసరద బబబగ గడడ ల
ఇసటట ననస:7-6-848/335
వయససస:40
లస: ససస స

764
SQX2427169
పపరర: ససబబమమ తసగకళర

767
JBV3739836
పపరర: ఎసపస రర� షపక�

770
SAA1398031
పపరర: చలపత రరగగ

773
SQX2103026
పపరర: పదదమవత గసజ

93-55/42

776
SAA1276906
పపరర: జజనదబబగ మసడ

95-36/756

779
SQX2530285
పపరర: లలతమమ గదదల
భరస : పపద కకసడయఖ గదదల
ఇసటట ననస:7-6-897
వయససస:55
లస: ససస స

759
SAA1295005
పపరర: పసడయలసక మలమడడ

93-41/1003

762
SAA1403245
పపరర: వర ఆసజననయగలల సరగపపడడ

93-55/1053

765
NDX2180834
పపరర: మమనక చలకర

94-12/1131

తసడడ:డ రరమలరరవప చలకర
ఇసటట ననస:7-6-333
వయససస:22
లస: ససస స
93-56/26

768
SAA1084698
పపరర: కరరణమమ మగరరకలపపడడ

93-55/41

భరస : దదవదదనస మగరరకలపపడడ
ఇసటట ననస:7-6-846/175
వయససస:43
లస: ససస స
93-58/1085

771
SAA1393743
పపరర: చలపత రరగగ

93-58/1102

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరగగ
ఇసటట ననస:7-6-846/175
వయససస:23
లస: పప
95-61/1122

774
SAA1330919
పపరర: రరమ కకషష ధరణణకకట

93-57/807

తసడడ:డ ససజవ రరవప ధరణణకకట
ఇసటట ననస:7-6-846\178
వయససస:36
లస: పప
93-54/1074

తసడడ:డ దదవదదస మసడ
ఇసటట ననస:7-6-848/85
వయససస:20
లస: పప
93-60/18

93-60/1100

తసడడ:డ తదత రరవప సరగపపడడ
ఇసటట ననస:6 line
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమగ గసజ
ఇసటట ననస:7-6-846-175/209
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రవ రరజ బసధదల
ఇసటట ననస:7-6-848/27
వయససస:31
లస: ససస స
778
SAA1200328
పపరర: ససవరష కలమలరగ గడడ ల

93-41/1002

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప రరగగ
ఇసటట ననస:7-6-846/175
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శరమభఖల పరగళర
ఇసటట ననస:7-6-846-175/42
వయససస:20
లస: ససస స
775
SAA1084680
పపరర: బగజర బసధదల

761
SAA1292457
పపరర: బల శసకర వరర

756
SAA1450337
పపరర: సశరరప శలస

భరస : పడకరశరరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:6-58,
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖలజజబబషర� షపక
ఇసటట ననస:7-6-846/49
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరక సరగమమళర
ఇసటట ననస:7-6-846/175
వయససస:28
లస: పప
772
SAA1070010
పపరర: దదరక పరగళర

93-41/1248

భరస : వనసకటటశశరరర తసగకళర
ఇసటట ననస:7-6-328
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ raja gopal pamidipalla
ఇసటట ననస:7-6-343
వయససస:41
లస: పప
769
SAA1469642
పపరర: శకరరస మభరగస సరగమమళర

758
SAA1454511
పపరర: సశరరప దదడడ

93-50/1014

తసడడ:డ భబసకర రరవప శలస
ఇసటట ననస:5D
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరర
ఇసటట ననస:6-250
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ సరగపపడడ
ఇసటట ననస:6 line
వయససస:63
లస: పప
766
SAA1275106
పపరర: viswa nath pamidipalla

93-50/1101

తసడడ:డ శకనస దదడడ
ఇసటట ననస:6-40
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ నలలపపననటట
ఇసటట ననస:6-205
వయససస:19
లస: పప
763
SAA1403823
పపరర: తదత రరవప సరగపపడడ

755
SAA1401041
పపరర: రరజఖ లకడమ కసడ
స రగ

753
SAA1340496
పపరర: నవన బబ డపరటట

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:5-52
వయససస:18
లస: పప

భరస : కమల కలమలర కసడ
స రగ
ఇసటట ననస:5-87-8/A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గగడడ సయళబ షపక
ఇసటట ననస:5line
వయససస:56
లస: పప
760
SAA1444256
పపరర: ససబడమణఖస నలలపపననటట

93-58/979

భరస : రరజ కలమభలల
ఇసటట ననస:5-36
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ కసజల
ఇసటట ననస:5-62
వయససస:24
లస: ససస స
757
SAA1408293
పపరర: బబబగలల షపక

752
SAA1253285
పపరర: శక త కలమభలల

777
SAA1417997
పపరర: రవ చసదడ కలమలర గగల

93-60/1105

తసడడ:డ శవ నదగరశశర రరవప గగల
ఇసటట ననస:7-6-848/213
వయససస:20
లస: పప
95-64/1516

780
NDX1145846
పపరర: వనసకట రతనస బబ గరశస

94-25/701

Deleted

భరస : నదగరశశర రరవప బబ గరశస
ఇసటట ననస:7-8-420
వయససస:33
లస: ససస స
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781
NDX1146596
పపరర: నదగరశశర రరవప బబ గరశస

94-25/702

Deleted

తలర : ససబబయఖ బబ గరశస
ఇసటట ననస:7-8-420
వయససస:47
లస: పప

784
SAA1403542
పపరర: సరసబశవ రరవప కలక
ర రగ

93-60/1102

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ కలక
ర రగ
ఇసటట ననస:7 line
వయససస:68
లస: పప
787
SAA1427541
పపరర: రరజ శశఖర దదవరపలర

93-60/1106

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:7-20-709
వయససస:19
లస: పప
785
SAA1403286
పపరర: వనసకట కలక
ర రగ

788
SAA1454503
పపరర: చననమలఈ పపలబసడర

93-46/716

791
SAA1441278
పపరర: ససమ డదపపరర

93-60/1103

794
SAA1283050
పపరర: రమలదదవ చచరరకకరగ

93-41/1249

786
SAA1403278
పపరర: రజన కలక
ర రగ

93-60/1104

భరస : వనసకట కలక
ర రగ
ఇసటట ననస:7 LINE
వయససస:38
లస: ససస స
93-41/1251

789
SAA1293786
పపరర: భబణగ అననవరపప

93-46/715

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:8-43
వయససస:20
లస: పప
93-41/1250

భరస : వనసకటటశశరరర నదయక డదపపరర
ఇసటట ననస:8-115
వయససస:23
లస: ససస స
93-41/1004

783
SAA1375997
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కలసదసరర

తసడడ:డ నరసససహహలల కలసదసరర
ఇసటట ననస:7-133
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమయఖ పపలబసడర
ఇసటట ననస:8-30
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరయల
ఇసటట ననస:8-88
వయససస:20
లస: ససస స
793
SAA1292465
పపరర: తరరమల బబబగ ససదస

93-54/1071

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కలక
ర రగ
ఇసటట ననస:7 line
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:8-26-14/1
వయససస:28
లస: పప
790
SAA1292796
పపరర: శరకవసత రరయల

782
SAA1277268
పపరర: మల
మ బభ ససబబన షపక

792
SAA0470302
పపరర: శవ కకషష పపనన

93-55/43

తసడడ:డ యలదగగరగ పపనన
ఇసటట ననస:8-122/105
వయససస:33
లస: పప
93-41/1005

795
SAA1407642
పపరర: సరశత ఉయభఖరర

93-46/852

తసడడ:డ తరరమలయఖ ససదస
భరస : సరసబశవరరవప చచరరకకరగ
భరస : కకటటరకడడడ ఉయభఖరర
ఇసటట ననస:8-139,YERRA CHERUVUKATTA ఇసటట ననస:8-183/1,CHAITANYA COLLEGE ఇసటట ననస:9-7
వయససస:21
లస: పప
వయససస:61
లస: ససస స
వయససస:43
లస: ససస స
796
SAA1065010
పపరర: లకడమ తరరపతమమ వరకటట

93-58/34

భరస : శవ నదగరరజ రకడడ వరకటట
ఇసటట ననస:9-45/A
వయససస:22
లస: ససస స
799
SAA1431600
పపరర: వనసకటరతనస నసనన

93-41/1254

800
SAA1290352
పపరర: శవ రరమ కకషష మలణణకరఖల

93-42/888

803
SAA1284082
పపరర: రమదదవ కకలర మరర
తసడడ:డ గణపత కకలర మరర
ఇసటట ననస:10-170-3a
వయససస:21
లస: ససస స

805
SAA0388660
పపరర: ససవరరస � కకరగసటట�

806
SAA0388801
పపరర: రతన కలమలరగ� వనలలపల�

93-39/450

తసడడ:డ రసగర రరవప�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:44
లస: ససస స

93-57/599

809
SAA0388066
పపరర: జయ కలమలరగ� ససరగమమళళ�
తసడడ:డ మరగయదదసస�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:45
లస: ససస స

93-41/1253

801
SAA1296557
పపరర: పసడయలసక పచమల

93-41/914

తసడడ:డ రమమష పచమల
ఇసటట ననస:10-153
వయససస:20
లస: ససస స
93-42/786

804
SAA0388777
పపరర: శరసత� కకనననర�

93-39/430

తసడడ:డ జవరనసదస�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:29
లస: ససస స
93-39/451

తసడడ:డ దదవదదనస�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:43
లస: ససస స
93-39/453

798
SAA1427772
పపరర: ససధకర రరవప నసనన
తసడడ:డ లకమయఖ నసనన
ఇసటట ననస:9-216/a
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప మలణణకరఖల
ఇసటట ననస:10-91
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మహసతష బసరబతస న
ఇసటట ననస:10-170/1 SADINENI TOWERS
వయససస:19
లస: ససస స

808
SAA0388546
పపరర: సలలమ� గడడడ పరగస�

93-41/1252

భరస : వనసకటటశశరరరవప కలసదసరర
ఇసటట ననస:9-133
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససధకర రరవప నసనన
ఇసటట ననస:9-216/a
వయససస:67
లస: ససస స
802
SAA1444488
పపరర: ఆకరసక బసరబతస న

797
SAA1376003
పపరర: అసజమమ కలసదసరర

807
SAA0388082
పపరర: లలవణఖ� బగరగక�

93-39/452

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:44
లస: ససస స
93-39/454

810
SAA0388173
పపరర: జకరగషర� జవశనబబ యన�

93-39/455

భరస : వజయ బబబగ�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:45
లస: ససస స
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811
SAA0388314
పపరర: కమల� బ�బబల�
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93-39/456

భరస : యయసపబగ�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:45
లస: ససస స
814
SAA0388595
పపరర: హహబసభబ� పససపపల�

93-39/459

93-39/462

93-39/465

93-39/468

93-39/474

93-39/478

824
SAA0388819
పపరర: గరకస� పపదదదపప యనద�

827
SAA0388017
పపరర: అననమమ� తదమపపడడ�

830
SAA0444794
పపరర: డదవడ మహసకరళ

93-39/481

833
SAA0729113
పపరర: రసగనన పరరదశ

93-39/484

836
SAA0444752
పపరర: ఆనసదస వనదనదయకస
తసడడ:డ సపసమన
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:35
లస: పప

838
SAA0729071
పపరర: దదననశ కలమలర బబ డడడ

839
SAA1025882
పపరర: వనసకటటసశర రరవప శరవలలస

93-39/487

తసడడ:డ వనసకరటమమ శరవలలస
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:40
లస: పప

93-39/461

819
SAA0388264
పపరర: వననననల� ఎనమశశటట �

93-39/464

822
SAA0388702
పపరర: కకరణమయ� తచరరషరరగనస�

93-39/467

తసడడ:డ జజన మగఖరరర �
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:55
లస: ససస స
93-39/472

825
SAA0388132
పపరర: వజయ పసడయ� క�ంసడద�

93-39/473

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:65
లస: ససస స
93-39/475

828
SAA1025874
పపరర: సమమలల రరజ ఉసల

93-39/477

తసడడ:డ దదవద రరజ ఉసల
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:29
లస: పప
93-39/479

831
SAA0729063
పపరర: ససరరష కకరణ కలమలర
గగననగగసటర
తసడడ:డ దదవదదనస గగననగగసటర
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:34
లస: పప

93-39/480

834
SAA0729055
పపరర: వనసకట దసరర పడసరద కలర

93-39/483

Deleted

93-39/482

తసడడ:డ రసగరసరశమ
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజన వలసన బబబగ గగరగసదపలర
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:37
లస: పప

93-39/466

తసడడ:డ వనసకటసతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వరకర
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:34
లస: పప
835
SAA1025841
పపరర: రసజత కలమలర గగరగసదపలర

821
SAA0388561
పపరర: రమణమమ� బసదచల�

816
SAA0388686
పపరర: మలరస మమ� మగరరరగ�

తసడడ:డ ఎలషర�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అరర పప�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదదనస బబ లలర దసద
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:29
లస: పప
832
SAA1039156
పపరర: ససబడహమణఖస వరకర

93-39/463

తసడడ:డ ఇరమయల�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:66
లస: ససస స
829
SAA1025858
పపరర: పడశరసత బబ లలర దసద

818
SAA0926644
పపరర: మరగయమమ రరమల పపరస

93-39/458

తసడడ:డ గగర మభరగస�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదదసస�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:55
లస: ససస స
826
SAA0388645
పపరర: నరమల కలమలరగ� మగడ�

93-39/460

భరస : పడవణ రరమల పపరస
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవభకలసడడ�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:50
లస: ససస స
823
SAA0388603
పపరర: ఏలజబబత� వనలలపల�

815
SAA0388637
పపరర: జవమణణ� గగగగలలతష�

813
SAA0388744
పపరర: హహపససబబ� గగరకస�

తసడడ:డ రరజనన�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ దసబబర నదయక�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జకరరశ�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:48
లస: ససస స
820
SAA0388694
పపరర: కకలల కరజయ� ససగసధస�

93-39/457

తసడడ:డ శరగమణణ�
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనసదదరకడ�డడ
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:48
లస: ససస స
817
SAA0388611
పపరర: రరణణ� కకట�

812
SAA0388710
పపరర: మలరస మమ� మగననసగగ�

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:34
లస: పప
93-39/485

837
SAA0963463
పపరర: ససరరష బబ కకక

93-39/486

తసడడ:డ కకషష మభరగస బబ కకక
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:36
లస: పప
93-39/488

840
SAA1028373
పపరర: రరజ పసలర

93-39/491

తసడడ:డ రరయపప పసలర
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:46
లస: పప
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841
SAA1013374
పపరర: రరజశశఖర మటపత
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93-39/492

తసడడ:డ శసకరయఖ మటపత
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:46
లస: పప
844
SAA0729097
పపరర: ఏకసన లఇనసతదతతజ ఇసజరర

93-39/495

93-39/498

93-46/16

93-46/19

93-41/947

93-46/643

93-54/1087

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరలలస
ఇసటట ననస:11-46/1
వయససస:25
లస: ససస స

854
SAA0558882
పపరర: ససబగబలల దదవరకకసడ

857
SAA0558924
పపరర: భబరత రరవపరగ

860
SAA0853888
పపరర: భబగఖ లకడమ కకమరవలర

863
SAA1461334
పపరర: కకటటశశరగ చససడడరగ

93-41/917

866
SAA1349414
పపరర: లకడమ సరయ వనసకటటష ససరర

93-46/20

869
SAA1271568
పపరర: వనసకట హరగష నకక
తసడడ:డ వనసకట చచననకరశవ రరవప నకక
ఇసటట ననస:11-48
వయససస:24
లస: పప

849
SAA0434985
పపరర: రవకరసతచడ
డ డడ చదజరటట

93-46/15

852
SAA0374215
పపరర: లకడమ� మలరగశశటట �

93-46/18

855
SAA0558825
పపరర: రరజరశశరగ కసదద

93-46/21

భరస : వనణగ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:11-6-2/A
వయససస:40
లస: ససస స
93-46/22

858
SAA0853953
పపరర: ససరమమ రరవనడతల

93-46/23

తసడడ:డ యలకకబగ రరవనడతల
ఇసటట ననస:11-10-50
వయససస:43
లస: ససస స
93-46/24

861
SAA0854373
పపరర: వరసససధర కకమరవలర

93-46/25

భరస : సరసబశవ రరవప కకమరవలర
ఇసటట ననస:11-10-69
వయససస:61
లస: ససస స
93-60/896

864
SAA1459544
పపరర: కకటటశశరగ చససడడరగ

93-61/738

భరస : శరమగఖయయల చససడడరగ
ఇసటట ననస:11-10-73
వయససస:46
లస: ససస స
93-42/902

తసడడ:డ రరమ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:11-42
వయససస:21
లస: పప
93-46/26

93-39/497

భరస : శశషగగరగ�
ఇసటట ననస:11-5-7-8
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శరమగఖయయల చససడడరగ
ఇసటట ననస:11-10-73
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస జజలలదద
ఇసటట ననస:11-11-61
వయససస:22
లస: ససస స
868
SAA0930975
పపరర: హహమ పరలలస

93-46/17

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకమరవలర
ఇసటట ననస:11-10-69
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గగడడమలడద
ఇసటట ననస:11-10-73
వయససస:29
లస: ససస స
865
SAA1289438
పపరర: అనసష జజలలదద

851
SAA1167253
పపరర: సశరష లత డదకరగ

846
SAA0444778
పపరర: ససటషన బరరససపరటట

తసడడ:డ సససగర రకడడడ
ఇసటట ననస:11-3-56
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:11-6/7
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ యకకబ రరవనడతల
ఇసటట ననస:11-10-50
వయససస:18
లస: పప
862
SAA1459346
పపరర: రరధదక గగడడమలడద

93-39/499

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:11-5/A
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగభగషణస కసదసల
ఇసటట ననస:11-6-3/1
వయససస:54
లస: పప
859
SAA1270362
పపరర: ససరరశ బబబగ రరవనడతల

848
SAA1039149
పపరర: మలఖసడడర కకటపపరగ

93-39/494

తసడడ:డ సరమయయలల
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ యయససదదసస డదకరగ
ఇసటట ననస:11-5/7
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:11-5-7-8
వయససస:53
లస: ససస స
856
SAA1283803
పపరర: శశషగగరగ రరవప కసదసల

93-39/496

తసడడ:డ సపసమన కకటపపరగ
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అసజరకడడడ
ఇసటట ననస:11-3-56
వయససస:68
లస: పప
853
SAA0375899
పపరర: బగజర� వరసకక�

845
SAA0947541
పపరర: లలలయఖ ససదదపరమగ

843
SAA0926776
పపరర: సరలమన రరజ నదగబతష
స ల

తసడడ:డ వరయఖ నదగబతష
స ల
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ ససదదపరమగ
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ రరమల పపరస
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:55
లస: పప
850
SAA0435008
పపరర: సససగర రకడడడ చదజరటట

93-39/493

తసడడ:డ అరర పప తపలపపడడ
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వకతతర
ఇసటట ననస:10-190
వయససస:47
లస: పప
847
SAA0926636
పపరర: పడవణ రరమల పపరస

842
SAA1039131
పపరర: జజన వనససర తపలపపడడ

867
SAA1350420
పపరర: ససససమత ససరర

93-42/903

తసడడ:డ రరమ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:11-42
వయససస:19
లస: ససస స
93-41/932

870
SAA0131540
పపరర: జజఖత ఏసపల లల

93-42/370

భరస : పపడమగకమలర చసత
ఇసటట ననస:11-49
వయససస:36
లస: ససస స
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871
SAA1414598
పపరర: వరరసదడ బబబగ మగననసగగ

93-42/904

తసడడ:డ తరరపత రరవప మగననసగగ
ఇసటట ననస:11-55/2
వయససస:25
లస: పప
874
SAA1272160
పపరర: రరజరశ కసచరర

872
SAA0372078
పపరర: లకమణ రరవప� నదయగడడ�

తసడడ:డ గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:11-57/7
వయససస:47
లస: పప
93-42/796

875
SAA1409028
పపరర: నదగరశశర రరవప అలర

తసడడ:డ ఎసఆరఎ ఆసజననయగలల కసచరర
ఇసటట ననస:11-63
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అలర
ఇసటట ననస:11-63/1
వయససస:53
లస: పప

877
SAA1415017
పపరర: సరయ వనసషషవ గగవసదస

878
SAA1350149
పపరర: శకదదవఖ పపటటట

93-42/911

తసడడ:డ శకనవరసరరవప GOVINDU
ఇసటట ననస:11-67
వయససస:19
లస: ససస స
880
SAA1435775
పపరర: దదర వజయలకడమ

93-42/891

93-42/914

884
SAA1370303
పపరర: కకమమమననన భబరర వ

93-42/806

887
SAA1262773
పపరర: లకడమ శశషస

భసధసవప: వరక చననయఖ వరక
ఇసటట ననస:11-111-1
వయససస:63
లస: పప
93-42/1143

తసడడ:డ వర నదగరశశర రరవప గజవనలర
ఇసటట ననస:11-120/5
వయససస:23
లస: పప
895
SAA1379627
పపరర: ఉమశక చదవల

93-42/895

తసడడ:డ సరయ కకషష పపసడచస
ఇసటట ననస:11-142
వయససస:18
లస: ససస స

93-41/921

93-42/909

879
SAA1426683
పపరర: వషష
ష పసడయసకర గగసటటరర

93-42/912

భరస : హరగ కకషష గగసటటరర
ఇసటట ననస:11-69/B 5/2 LINE
వయససస:36
లస: ససస స
93-42/1142

882
SAA1426865
పపరర: పసచమ రకడడడ చటటట ల

93-42/913

తసడడ:డ కకటట రకడడడ చటటట ల
ఇసటట ననస:11-83/2/1
వయససస:71
లస: పప
93-59/1041

885
SAA1262815
పపరర: అపపరరవప గగవసదస

93-42/805

తసడడ:డ నరసయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:11-93/5
వయససస:63
లస: పప
93-42/789

888
SAA1423656
పపరర: పరవన బబదస

93-42/892

తసడడ:డ బబల కకటట రకడడ బబదస
ఇసటట ననస:11-109
వయససస:18
లస: ససస స
93-42/894

891
SAA0853797
పపరర: వజయ లకడమ మమకపరటట

93-46/28

భరస : కలరరకర బబలలగభరరవనసయల కలరరకల
ఇసటట ననస:11-111-1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట నదరరయణ మమకపరటట
ఇసటట ననస:11-116
వయససస:35
లస: ససస స

893
NDX1524934
పపరర: శసకర మమకల

894
NDX1524926
పపరర: జజఖత రరవపరటట

93-41/918

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:11-123/A
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మననరమ చదవల
ఇసటట ననస:11-125
వయససస:18
లస: ససస స
898
SAA1279538
పపరర: కకరసన పపసడచస

93-42/1147

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శశషస
ఇసటట ననస:11-106
వయససస:36
లస: ససస స

93-42/893 890
889
SAA1438936
SAA1440254
పపరర: కలరరకల బబల గగరవయఖ కలరరకల
పపరర: కలరరకల హహహమవత కలరరకల

876
SAA1414523
పపరర: శవ కలమలరగ వలలర పప
భరస : మగసలయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:11-64/1
వయససస:70
లస: ససస స

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

భరస : అపపరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:11-93/5
వయససస:61
లస: ససస స

892
NDX1744292
పపరర: వనసకటటందష గజవనలర

93-42/907

తసడడ:డ దదర వనసగళ రరవప
ఇసటట ననస:11/81
వయససస:27
లస: పప

భరస : పసచమ రకడడడ చటటట ల
ఇసటట ననస:11-83/2/1
వయససస:63
లస: ససస స
886
SAA1262807
పపరర: రరమయమమ గగవసదస

881
SAA1447408
పపరర: కరకసత కలమలర దదర

93-42/905
873
SAA1453901
పపరర: వపమమడడసపటట వనసకట ససబబరరవప

తసడడ:డ కకషష సరశమ
ఇసటట ననస:11-59
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రతన బబబగ పపటటట
ఇసటట ననస:11-69/A
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దదర వనసగళ రరవప
ఇసటట ననస:11/81
వయససస:49
లస: ససస స
883
SAA1426881
పపరర: అలవనలమమ చటటట ల

93-46/27

93-41/919

భరస : శసకర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:11-123/A
వయససస:44
లస: ససస స

896
SAA1396407
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ శరమ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రతనస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:11-133
వయససస:62
లస: పప

93-42/896

899
SAA1462274
పపరర: అబగదల ఖదర మహమమద

93-42/897

897
SAA1263961
పపరర: పడభగ తదజ పపసడచస

93-41/920

తసడడ:డ సరయ కకషష పపసడచస
ఇసటట ననస:11-142
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: రజన
ఇసటట ననస:11-145/30, FLAT NO 201, SUB
వయససస:53
లస: పప

900
SAA1463934
పపరర: శరరన తబసససస మహమమద

93-42/898

తసడడ:డ అబగదల ఖదర మహమమద
ఇసటట ననస:11-145/30, FLAT NO 201, SUB
వయససస:27
లస: ససస స
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93-42/627

తసడడ:డ నదగగల మర షపక
ఇసటట ననస:11-146/11/1
వయససస:20
లస: పప
904
SAA1423995
పపరర: రరమకకషష కరవపరగ

93-42/1144

905
SAA1350164
పపరర: జజఖతరమయ మడనస

93-59/1039

93-55/46

908
SAA1115922
పపరర: రమణ బబయ వడదత

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప వనసగలలటట
ఇసటట ననస:11-221-47
వయససస:27
లస: పప
93-41/923

తసడడ:డ సపసదస మసరసన కలసదసరగస
ఇసటట ననస:11-265/1
వయససస:20
లస: పప
93-41/926

93-46/647

93-41/929

93-60/19

93-55/45

తసడడ:డ సపసదస మసరసన కలసదసరగస
ఇసటట ననస:11-265/1
వయససస:23
లస: ససస స

917
SAA1267087
పపరర: జయశక కఠరరగ

918
SAA1291624
పపరర: అబగదల రబబన షపక

920
SAA1267012
పపరర: జయ భబరర వ వనసగళ

923
LFX2405173
పపరర: రరయపప జమసడర మభడడ

926
SAA1114131
పపరర: చసడడ శశఖర మమదద

929
SAA1292838
పపరర: మలబగ ససభబన షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:11-337
వయససస:22
లస: పప

93-42/872

915
SAA1264290
పపరర: సపసదద బ కలసదసరగస

తసడడ:డ దదవడడ జలలదద
ఇసటట ననస:11-221-65 REDDY PALEM
వయససస:42
లస: పప
93-41/924

93-41/922

93-41/925

భసధసవప: ఖదర షపక
ఇసటట ననస:11-281
వయససస:19
లస: పప
93-41/927

921
SAA1267988
పపరర: పవన చదలలగగనదడత

93-41/928

తసడడ:డ శరసబయఖ చదలలగగనదడత
ఇసటట ననస:11-304/1
వయససస:25
లస: పప
93-41/456

924
SAA1305093
పపరర: శకకరసత మలమడడ

93-46/648

తసడడ:డ యన బబబగ మలమడడ
ఇసటట ననస:11-307
వయససస:18
లస: పప
93-46/31

తసడడ:డ బడహమయఖ మమదద
ఇసటట ననస:11-336
వయససస:21
లస: పప
93-46/649

909
SAA1115948
పపరర: అసజన కలమలర వడదత

భరస : రసగడడ గగలర
ఇసటట ననస:11-221/22
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమదదస జమసడర మభడడ
ఇసటట ననస:11-304/2
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రకడడ తదళర
ఇసటట ననస:11-322
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ మమడద
ఇసటట ననస:11-336, mainroad
వయససస:19
లస: పప

93-42/901

తసడడ:డ ఈశశర పడసరద వనసగళ
ఇసటట ననస:11-294/3
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ చదలలగగనదడత
ఇసటట ననస:11-304/1
వయససస:52
లస: ససస స

928
SAA1266501
పపరర: చసదడ శశఖర మమడద

93-55/44

భరస : ధరమ రరవప కఠరరగ
ఇసటట ననస:11-280
వయససస:27
లస: ససస స

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

925
SAA1266170
పపరర: తడనదథ రకడడడ తదళళ

తసడడ:డ ఎ సరసకల యలసఆబబరర
ఇసటట ననస:11-151
వయససస:45
లస: పప

912
SAA1284926
పపరర: అసబకరదదవ గగలర

914
JBV3744083
పపరర: రతనరరజ జలలదద

93-46/30

93-46/29

911
SAA1375831
పపరర: కకటటశశర రరవప కకటటట

913
SAA0823535
పపరర: అవనదష బబబగ వనసగలలటట

922
SAA1302306
పపరర: బగలలర మమ చదలలగగనదడత

906
SAA0956732
పపరర: కకటయఖ యన బబరర

తసడడ:డ శకనస నదయక వడదత
ఇసటట ననస:11-211/1A,BOMMARILLU APAR
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:11-221-7
వయససస:68
లస: పప

919
SAA1263193
పపరర: అబగదల రబబన షపక

93-42/900

93-42/899

భరస : శకనస నదయక వడదత
ఇసటట ననస:11-211/1A,BOMMARILLU APAR
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వడదత
ఇసటట ననస:11-211/1A,BOMMARILLU APAR
వయససస:48
లస: పప

916
SAA1291830
పపరర: నదగభర బబబగ కలసదసరగస

903
SAA1429869
పపరర: వ ఏన ఏ ఏస ఏల చసదదక
డ
కరవపరగ
తసడడ:డ కర వ పస శరమ కరవపరగ
ఇసటట ననస:11-146/14/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ మడనస
ఇసటట ననస:11-149B
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమలన రరజ కరకరన
ఇసటట ననస:11-204
వయససస:19
లస: ససస స
910
SAA1115930
పపరర: శకనస నదయక వడదత

93-46/646

భరస : శవరరమకకషష రకడడడ వసతద
ఇసటట ననస:11-146/12
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపసడరరకరక శరమ
ఇసటట ననస:11-146/14/2
వయససస:20
లస: పప
907
SAA1387133
పపరర: వరసవ శక శశష సరయ కరకరన

902
SAA1293380
పపరర: సససదరఖ వసతద

927
SAA1270289
పపరర: నదగ సరయ గగడడసపవ

93-42/790

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ గగడడసపవ
ఇసటట ననస:11-336 4TH LINE
వయససస:19
లస: పప
93-46/650

930
SAA1291491
పపరర: నదగమణణ ఆమసచ

93-41/930

భరస : నరసససహ ఆమసచ
ఇసటట ననస:11-338/1
వయససస:29
లస: ససస స
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93-46/738

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:11-340/1
వయససస:58
లస: పప
934
SAA1321884
పపరర: కనకరసబరస పపల

93-46/741

93-46/652

93-46/743

93-46/32

93-46/746

93-46/34

93-46/749

93-46/752

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ మమడద
ఇసటట ననస:11-391/2
వయససస:41
లస: పప
958
SAA1293364
పపరర: జషష
ష నదయగడడ నరరలశశటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నరరలశశటట
ఇసటట ననస:11-397/2
వయససస:18
లస: పప

93-46/744

944
SAA1464973
పపరర: భబరర వ చ

947
SAA1372499
పపరర: శవ సరయ కలమలర వసదనపప

950
SAA1410117
పపరర: సరయ కరరగసక బబససరణణ

953
SAA1396860
పపరర: పడశరసత ఏలకమరగ

93-46/745

939
SAA1289867
పపరర: పపజత పప ననవవలల

942
SAA1418664
పపరర: మహహత సరయ కకరణ జగడదల

945
SAA1281914
పపరర: బలజరపలర రతమమ

93-46/747

93-46/736

93-46/655

948
AP151030453014
పపరర: రవశసకర గగగడ

93-46/33

తసడడ:డ అశశక కలమలర గగగడ
ఇసటట ననస:11-359/2
వయససస:45
లస: పప
93-46/748

951
SAA1293539
పపరర: శకవదఖ ఇసటటరగ

93-46/656

భరస : శకనవరస రరవప మలదదల
ఇసటట ననస:11-378, FLAT 202
వయససస:37
లస: ససస స
93-46/750

954
SAA1417435
పపరర: కలలఖణ లకడమ చమరగస

తసడడ:డ ఇ ఏస ఏస వ పడసరద రరవప ఏలకమరగ
ఇసటట ననస:11-390/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సస డడ ఆర పడసరద
ఇసటట ననస:11-391
వయససస:49
లస: ససస స

956
SAA1443738
పపరర: శవ పరరశత మమడద

957
SAA1292697
పపరర: చచసతనఖ మమడ

959
SAA1397728
పపరర: గరరరశణ చసదడ మమలలశశర రరవప
కకతస
తసడడ:డ సతఖ నదరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:11-398
వయససస:67
లస: పప

93-46/654

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:11-356
వయససస:65
లస: ససస స

93-46/753

భరస : గగపస మమడద
ఇసటట ననస:11-391/2
వయససస:36
లస: ససస స
93-46/658

93-46/651

తలర : పదదమవత గగరకస
ఇసటట ననస:11 354 ,anuradha nilayam
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరరవప బబససరణణ
ఇసటట ననస:11-378
వయససస:23
లస: పప

తలర : పదదమవత అబబరరజ పదమ
ఇసటట ననస:11-381
వయససస:19
లస: పప
955
SAA1438019
పపరర: గగపస మమడద

941
SAA1318716
పపరర: యశశసత నరరకకసడ

936
SAA1292341
పపరర: జయ లకడమ రకడడ బబ సతష

తసడడ:డ కరశ వశశనదథ రకడడ పప ననవవలల
ఇసటట ననస:11-353
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగ కకషష వసదనపప
ఇసటట ననస:11-359
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వర వససత రరవప పలలర పప గగ
ఇసటట ననస:11-362
వయససస:22
లస: ససస స
952
SAA1385400
పపరర: నఖల అబబరరజ

93-46/653

భరస : పడసరదరరవప చ
ఇసటట ననస:11-355
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చదచళర
ఇసటట ననస:11-356
వయససస:21
లస: పప
949
SAA1075274
పపరర: సరరగక పలలర పప గగ

938
SAA1292788
పపరర: అరరణ శకవఖ పప ననవవలల

93-46/740

తసడడ:డ ససతదరరమ రకడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:11-342
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషరరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:11-353/4
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:11-355
వయససస:25
లస: పప
946
SAA1319045
పపరర: పకథదశ వనసకటటష కలమలర చదచళర

93-46/742

తసడడ:డ కరశ వశశనదథ రకడడ పప ననవవలల
ఇసటట ననస:11-353
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషరరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:11-353/4
వయససస:18
లస: పప
943
SAA0681379
పపరర: గగపసకకషష అడడగగపపపల

935
SAA1449529
పపరర: శకజ తపసపరకడడడ

933
SAA1417120
పపరర: శవ నదగకసదడ రరవప తతట

తసడడ:డ శరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:11-340/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:11-341
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమ రకడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:11-342,
వయససస:21
లస: ససస స
940
SAA1315753
పపరర: యశశసత నరరకకసడ

93-46/739

భరస : ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:11-340/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప పపల
ఇసటట ననస:11-340/1 4/1
వయససస:48
లస: ససస స
937
SAA1292358
పపరర: సరయ ససషసమత రకడడ బబ సతష

932
SAA1418136
పపరర: తహహరర షపక

93-46/751

93-46/657

భరస : కకరణ మమడ
ఇసటట ననస:11-391/2 3/2
వయససస:31
లస: ససస స
93-46/754

960
SAA1407659
పపరర: పడతదప కలమలర కకపపపల

93-46/755

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద కకపపపల
ఇసటట ననస:11-402
వయససస:43
లస: పప
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961
SAA1407667
పపరర: కరరణ కలమలరగ కకసడదటట

93-46/756

భరస : పడతదప కలమలర కకపపపల
ఇసటట ననస:11-402
వయససస:42
లస: ససస స
964
SAA1293596
పపరర: జజహనవ కకలలరగ

962
SAA1437359
పపరర: శక సరయ లల వనమగల

93-46/757

భరస : కరకసతకలమలర వరమగల
ఇసటట ననస:11-402
వయససస:31
లస: ససస స
93-46/660

తసడడ:డ రవకలమలర కకలలరగ
ఇసటట ననస:11-407/2
వయససస:19
లస: ససస స

965
SAA1457761
పపరర: మదససడధన రరవప దదసరగ

93-60/20

భసధసవప: రవ తదజ సరశమ
ఇసటట ననస:11-413
వయససస:20
లస: పప

968
SAA0823766
పపరర: నజయ కకశసర షపక

93-46/758

93-46/38

971
SAA0297028
పపరర: జగననమహన కకషష� మమసడడ�

తసడడ:డ మహబభబ సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:11-415
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:11-415
వయససస:33
లస: పప

973
SAA1290774
పపరర: పదదమవత కకలకలకరగ

974
SAA1064682
పపరర: ససతద కలమలరగ జజననలగడడ

93-46/661

భరస : బబజరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:11-416
వయససస:36
లస: ససస స

93-46/36

93-46/42

తసడడ:డ జగనదధస జలలర పలర
ఇసటట ననస:11-420
వయససస:38
లస: పప

977
SAA1409770
పపరర: సప మ శశఖర ఠదదబబ యనద

93-46/39

969
SAA0823782
పపరర: ఖలజజభ మహమమద

93-46/37

972
SAA1457415
పపరర: శక లత వలలర పప

93-46/759

తసడడ:డ వనసకట రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:11-415/1
వయససస:19
లస: ససస స
93-46/40

975
SAA1087899
పపరర: శకధర జజననలగడడ

93-46/41

తసడడ:డ శసకర నదరరయణ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:11-418
వయససస:63
లస: పప
93-46/760

తసడడ:డ అపపరరవప ఠదదబబ యనద
ఇసటట ననస:11-422/3
వయససస:19
లస: పప

979
SAA1433622
పపరర: బబలలజ శసకర కకమ

93-46/35

తసడడ:డ షభర హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:11-415
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకధర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:11-418
వయససస:55
లస: ససస స

976
SAA1098177
పపరర: ససబబబరరవప జలలర పలర

966
SAA1098201
పపరర: రవ తదజ సరశమ
తసడడ:డ ఉమ శసకర సరశమ
ఇసటట ననస:11-413
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:11-415
వయససస:27
లస: ససస స

970
SAA0852484
పపరర: జజన బ మహమమద

93-46/659

తసడడ:డ గగరరమభరగస కటర గగసట
ఇసటట ననస:11-407/1,panduranganagar
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: చసదదక
డ దదసరగ
ఇసటట ననస:11-409
వయససస:50
లస: పప

967
SAA1165208
పపరర: పవన కలమలర సరశమ

963
SAA1289743
పపరర: రవసదడ కటర గగసట

978
SAA1472554
పపరర: శఖమల దదవ కకమ

93-46/761

భరస : బబలలజ శసకర కకమ
ఇసటట ననస:11-425
వయససస:34
లస: ససస స

93-46/762

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకమ
ఇసటట ననస:11-425
వయససస:19
లస: పప

980
SAA1418615
పపరర: శకనవరసరరవప పప టర
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93-46/763

తసడడ:డ నరసససహరరవప పప టర
ఇసటట ననస:11-426
వయససస:45
లస: పప
983
SAA1293695
పపరర: అనసర జజఖతషల

భసధసవప: ససత శక మగపప
ఇసటట ననస:11-432
వయససస:34
లస: ససస స

93-46/764

భరస : జయచసదడ దదససగసడదర
ఇసటట ననస:11-426/1
వయససస:50
లస: ససస స
93-46/662

తసడడ:డ ససభబకర రరవప జజఖతషల
ఇసటట ననస:11-427/1
వయససస:28
లస: ససస స
986
SAA1431683
పపరర: ససత శక మగపప

981
SAA1426170
పపరర: ఉషరరణణ దదససగసడదర

984
AP151030456010
పపరర: పరరశతదదవ మరగకపరలలస

987
SAA1293026
పపరర: సరసబశవరరవప మగవశ
తసడడ:డ వనసకయఖ మగవశ
ఇసటట ననస:11-433
వయససస:54
లస: పప

93-46/765

తసడడ:డ జయచసదడ దదససగసడదర
ఇసటట ననస:11-426/1
వయససస:23
లస: ససస స
93-46/43

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:11-429
వయససస:45
లస: ససస స
93-46/767

982
SAA1447366
పపరర: గరత మలధసరగ దదససగసడదర

985
SAA1431923
పపరర: శకనవరస రరవప మగపప

93-46/766

భసధసవప: శకనవరస రరవప మగపప
ఇసటట ననస:11-432
వయససస:47
లస: పప
93-46/663

988
SAA1293034
పపరర: మధవ లత మగవశ

93-46/664

భరస : సరసబశవ రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:11-433
వయససస:45
లస: ససస స
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989
SAA1316314
పపరర: నరసససహరరవప కకతస కకట

93-46/768

తసడడ:డ శక రరమలల కకతస కకట
ఇసటట ననస:11-433
వయససస:54
లస: పప
992
SAA1198613
పపరర: పవన ససగతదల

93-50/756

93-46/771

93-46/773

93-46/99

93-46/776

93-46/100

93-46/666

తసడడ:డ జగర యఖ గదచద
ఇసటట ననస:11-465
వయససస:65
లస: పప
1013 SAA1266311
పపరర: ఐయరరనధ పప నసగగపరటట

భరస : చచనదనరకడడడ� �
ఇసటట ననస:11-470
వయససస:41
లస: ససస స

93-46/774

1002 SAA1292275
పపరర: భబరర వ మసదడపప

1005 SAA1317098
పపరర: బభదడడరరజ శక వలర

1008 SAA1450345
పపరర: చసదడ కల పననస

93-42/873

93-46/665

997
SAA1398361
పపరర: రరధదక కకమటటననన

93-46/772

1000 SAA1075233
పపరర: పడమల చససడడరగ

93-46/98

1003 SAA1366822
పపరర: బభదఢడరరజ లలత

93-46/775

భరస : బగదదర రరజ నదగరరజ
ఇసటట ననస:11-459
వయససస:59
లస: ససస స
93-46/777

93-46/778
1006 SAA1372622
పపరర: బభదడడరరజ అకడత సడరఖ కరసత

తసడడ:డ బభదడడరరజ సససదర
ఇసటట ననస:11-459
వయససస:19
లస: పప
93-46/779

1009 SAA1092956
పపరర: మననజ కలమలర లలవప

93-46/46

భరస : శశషగగరగ రరవప పననస
ఇసటట ననస:11-461 panduranga nagar
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ చచదరగ లలవప
ఇసటట ననస:11-464
వయససస:24
లస: పప

1011 SAA1290816
పపరర: ససజనఖ గదచద

1012 SAA1317163
పపరర: నదగ పవన దదవ బననరరవపరగ

93-46/667

1014 SAA1013663
పపరర: శవ కలమలరగ కనదన

1017 AP151030456348
పపరర: వరలకడమ బబ పపన�
భరస : రవ పడసరద�
ఇసటట ననస:11-470
వయససస:43
లస: ససస స

93-46/780

తసడడ:డ ససరరసదడబబబగ బననరరవపరగ
ఇసటట ననస:11-468 c
వయససస:18
లస: పప
93-46/47

భరస : వనసకటటశశరరర కనదన
ఇసటట ననస:11-469
వయససస:56
లస: ససస స
93-46/49

93-41/931

భరస : శకనవరస రరవప చససడడరగ
ఇసటట ననస:11-450 1/1 LINE
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఫణణ తదజ గదచద
ఇసటట ననస:11-465
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:11-469
వయససస:18
లస: పప
1016 LFX2423101
పపరర: ససనత� సససగరరకడ�డడ

999
SAA1398395
పపరర: సరయ మలధసర కకమటటననన

994
SAA1292689
పపరర: మమఘన దదవరపలర

భరస : రవసదడనదథ కకమటటననన
ఇసటట ననస:11-450
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బగదదర రరజ సససదర
ఇసటట ననస:11-459
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరరజ బగడడడరరజ
ఇసటట ననస:11-459 1ST LANE
వయససస:23
లస: ససస స
1010 SAA1290808
పపరర: రతస యఖ గదచద

93-46/45

తసడడ:డ వర వససత రరవప మసదడపప
ఇసటట ననస:11-458
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:11-459
వయససస:55
లస: పప
1007 SAA1064633
పపరర: పడవలర క బగడడడ రరజ

996
SAA1118645
పపరర: దదపసస డదరసగగల

93-46/770

తసడడ:డ రవ కలమలర దదవరపలర
ఇసటట ననస:11-444
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడనదథ కకమటటననన
ఇసటట ననస:11-450
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చససడడరగ
ఇసటట ననస:11-450 1/1 LINE
వయససస:55
లస: పప
1004 SAA1317114
పపరర: బభదడడరరజ సససదర

93-46/44

తసడడ:డ ఆసజననయగలల డదరసగగల
ఇసటట ననస:11-446/1
వయససస:24
లస: ససస స

భసధసవప: ససజజత కలకకల
ఇసటట ననస:11-450
వయససస:37
లస: ససస స
1001 SAA1075266
పపరర: శకనవరసరరవప చససడడరగ

993
SAA1167220
పపరర: ఎలజబబత చదరరర పరడనసస

991
SAA1316488
పపరర: శరరష కకతస కకట

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకతస కకట
ఇసటట ననస:11-433
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: సరశమ అశశక మలసట ర
ఇసటట ననస:11-433/5
వయససస:21
లస: పప

భరస : సససగయఖ పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:11-444
వయససస:71
లస: ససస స
998
SAA1457399
పపరర: ససజజత కలకకల

93-46/769

భరస : నరసససహరరవప కకతస కకట
ఇసటట ననస:11-433
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప ససగతదల
ఇసటట ననస:11-433/3
వయససస:25
లస: పప
995
SAA1450873
పపరర: సరగజన పప నసగగపరటట

990
SAA1316496
పపరర: పదమ కకతస కకట

1015 SAA0298315
పపరర: అబగదల సలస� షపక�

93-46/48

తసడడ:డ అబగదల ఖలససస�
ఇసటట ననస:11-469
వయససస:32
లస: పప
93-46/50

1018 SAA0370734
పపరర: చటటటబబబగ గగదడరర

93-46/51

తసడడ:డ దదవసహయమ
ఇసటట ననస:11-470
వయససస:31
లస: పప
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1019 SAA0321307
పపరర: రవనద న నదయక రమలవత

93-46/52

తసడడ:డ మసతషడనదయక
ఇసటట ననస:11-470
వయససస:41
లస: పప
1022 AP151030453236
పపరర: రవపడసరద బబ పపన�

93-46/55

93-59/1040

93-60/899

1031 SAA1266295
పపరర: శసకర వనసకట సరయ వటడస

93-41/933

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వటడస
ఇసటట ననస:11-485
వయససస:18
లస: పప
93-42/861

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మనననస
ఇసటట ననస:11-487
వయససస:21
లస: పప
93-46/785

93-46/787

భరస : శకనవరస రరవప వలవనటట
ఇసటట ననస:11-493
వయససస:38
లస: ససస స
1043 LFX2413284
పపరర: రరజరష� బబ నదల�

తసడడ:డ రరమస�
ఇసటట ననస:11-495
వయససస:63
లస: పప

93-60/897

1029 SAA1370550
పపరర: మహహశశరగ మరపపరకడడడ

93-46/59

93-60/900

93-46/781

1027 SAA1370535
పపరర: రమమశరకడడడ మరపపరకడడడ

93-60/898

1030 SAA1332378
పపరర: ససనత మదదసస

93-60/901

భరస : రమమశ రకడడడ మరపపరకడడడ
ఇసటట ననస:11-480/A
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వ వ ఏన ససబబశ మదదసస
ఇసటట ననస:11-480/A
వయససస:37
లస: ససస స

93-46/782
1032 SAA1449438
పపరర: గసగగరర లకడమ తరరపటమమ
గసగగరర
భరస : వనసకటపపయఖ గసగగరర వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:11-485
వయససస:58
లస: ససస స

1033 SAA1403377
పపరర: మలనస మలలరదద
తసడడ:డ రమమశ బబబగ మలలరదద
ఇసటట ననస:11-485
వయససస:28
లస: ససస స

1035 CFJ2884849
పపరర: రసబబబగ మదవరరరమ

1036 SAA1418607
పపరర: సరగజన నడడమగకకల

93-46/668

1038 SAA1114057
పపరర: రరమలరరవప డడ వ యస

93-46/783

93-46/784

భరస : రరమసరశమ నడడమగకకల
ఇసటట ననస:11-489
వయససస:83
లస: ససస స
93-46/57

1039 SAA1417252
పపరర: జజఖత మమరగకపపడడ

93-46/786

తసడడ:డ ససబబ రరవప డడ వ
ఇసటట ననస:11-491/A RR VILLA 1ST LANE
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ మమరగకపపడడ
ఇసటట ననస:11-492/1
వయససస:36
లస: పప

1041 SAA1263615
పపరర: ఫణణ కలమలర

1042 AP151030456616
పపరర: వనసదదహహ బబ నదల�

93-46/669

1044 LFX2413508
పపరర: రమమష కలమలర బబ నదల � �

1047 SAA1456508
పపరర: పపరష చసదడ రరవప వనలరసకక
తసడడ:డ ససత రసబబబగ వనలరసకక
ఇసటట ననస:11-497/1
వయససస:59
లస: పప

93-46/58

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:11-495
వయససస:59
లస: ససస స
93-46/60

తసడడ:డ ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:11-495
వయససస:35
లస: పప
93-46/62

1024 SAA1450063
పపరర: మణణకరసత అబబరళళ

తసడడ:డ యమ బజజర రకడడడ మరపపరకడడడ
ఇసటట ననస:11-480/a
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబగ
ఇసటట ననస:11-493/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:11-495
వయససస:33
లస: పప
1046 LFX2413490
పపరర: ససబబబరరవప బబ నదల�

1026 SAA1332071
పపరర: సరమమజఖస మదదసస

93-46/54

తసడడ:డ ససబడమణఖస అబబరళళ
ఇసటట ననస:11-477
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చననయఖ మదవరరరమ
ఇసటట ననస:11-488
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ నడడమగకకల
ఇసటట ననస:11-489
వయససస:18
లస: పప
1040 SAA1328830
పపరర: నదగలకడమ వలవనటట

93-46/56

భరస : నదరరయణ సరశమ మదదసస
ఇసటట ననస:11-480/A
వయససస:75
లస: ససస స

1028 SAA1332329
పపరర: వర వనసకట నరకసదడ ససబబశ
మదదసస
తసడడ:డ నదరరయణ సరశమ మదదసస
ఇసటట ననస:11-480/A
వయససస:51
లస: పప

1037 SAA1372317
పపరర: శకనవరస సరయ నడడమగకకల

1023 AP151030453460
పపరర: ససధదకర రరవప కకమమవరపప�

1021 LFX2413433
పపరర: సససగరరకడ�డడ చచనదనరకడడడ�

తసడడ:డ వనసకటరకడ�డడ �
ఇసటట ననస:11-470
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసజననయగలల�
ఇసటట ననస:11-472
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కలరకలల
ఇసటట ననస:11-480/A
వయససస:53
లస: ససస స

1034 SAA1275445
పపరర: వనసకటటశశరరర మనననస

93-46/53

తసడడ:డ కకషష మభరగస
ఇసటట ననస:11-470
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అజజద�
ఇసటట ననస:11-470
వయససస:48
లస: పప
1025 SAA1370519
పపరర: శవ నదగ లకడమ కలరకలల

1020 AP151030453068
పపరర: రరజరసదడ పడసరద యరకబడడ

1045 LFX2413136
పపరర: సతష కలమలర బబ నదల � �

93-46/61

తసడడ:డ ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:11-495
వయససస:36
లస: పప
93-46/788

1048 SAA1456490
పపరర: వజయ కలమలరగ వనలరసకక

93-46/789

భరస : పపరషచసదడరరవప వనలరసకక
ఇసటట ననస:11-497/1
వయససస:57
లస: ససస స
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1049 SAA1075290
పపరర: రగహహత సరయ గసగగరగ

93-46/63

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప గసగగరగ
ఇసటట ననస:11-499
వయససస:22
లస: పప
1052 SAA0330639
పపరర: లకడమ ససజజత తలర మ

1058 SAA1119692
పపరర: గగపసనదధ కళళగగసట

93-46/67

93-46/670

93-46/71

93-46/73

93-46/792

93-46/75

తసడడ:డ మసరసన రరవప మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:11-517/6
వయససస:25
లస: పప

93-46/671

1065 SAA1453745
పపరర: కగసససభబ రమఖ మరగయలల

93-46/78

93-46/790

93-46/672

1057 SAA0569012
పపరర: అపరపరరవప గసగగరగ

93-46/793

1060 SAA1098185
పపరర: ఈశశరగ బబలరసకకసడ

93-46/72

1063 SAA1455351
పపరర: శక గరయతడ మరగయలల

93-46/791

1066 SAA0930959
పపరర: సరగజన రమమష గరరర

93-46/74

భరస : రమమష బబబగ గరరర
ఇసటట ననస:11-517/2
వయససస:60
లస: ససస స

1068 SAA0931460
పపరర: సజ గరరర

93-46/76

1069 SAA0931478
పపరర: సనన గరరర

93-46/77

తసడడ:డ రమమష బబబగ గరరర
ఇసటట ననస:11-517/2
వయససస:37
లస: పప

1071 SAA0931486
పపరర: రమమష బబబగ గరరర

93-46/79

1072 SAA0853847
పపరర: భబరత దదవ తననలకరగ

93-46/80

భరస : నదగరరజ తననలకరగ
ఇసటట ననస:11-517/4
వయససస:38
లస: ససస స

1074 SAA0824657
పపరర: నదగరరజ తననలలరగ

93-46/82

1075 SAA0853763
పపరర: దసరర కనదన

తసడడ:డ మగకకసటటసశర రరవప తననలలరగ
ఇసటట ననస:11-517/4
వయససస:42
లస: పప

భరస : నదగ ససరరష కనదన
ఇసటట ననస:11-517/6
వయససస:28
లస: ససస స

1077 SAA1293448
పపరర: అపరష గగవసదస

1078 SAA1293455
పపరర: శరకవణణ గగవసదస

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:11-519/a 1st line
వయససస:24
లస: ససస స

93-46/70

తసడడ:డ మగరళ కకషష మరగయలల
ఇసటట ననస:11-513
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ గరరర
ఇసటట ననస:11-517/2
వయససస:71
లస: పప
93-46/81

93-46/69

భరస : బబజ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:11-509/E
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబగ గరరర
ఇసటట ననస:11-517/2
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప తననలకరగ
ఇసటట ననస:11-517/4
వయససస:22
లస: పప
1076 SAA1263599
పపరర: నదగభర వల వనలకపరగ

1062 SAA1435601
పపరర: గరయతడ మరగయలల

1054 SAA0296608
పపరర: అరరణద గసగగరగ

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గసగగరగ
ఇసటట ననస:11-507/1, PANDURANGA NAG
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష మరగయలల
ఇసటట ననస:11-513
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ డద. రమమశ బబబగ గరరర
ఇసటట ననస:11-517/2
వయససస:40
లస: పప
1073 SAA1114065
పపరర: నదగరసదడ బబబగ తననలకరగ

93-42/791

తసడడ:డ మగరళ కకషష
ఇసటట ననస:11-513
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబగ గరరర
ఇసటట ననస:11-517/2
వయససస:34
లస: పప
1070 SAA0857005
పపరర: డద. ససమసత కలమలర గరరర

1059 SAA1281658
పపరర: రవతదజ కళళగగసట

93-46/66

భరస : అపరపరరవప గసగగరగ
ఇసటట ననస:11-505/B, PANDURANGA NAG
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కళళగగసట
ఇసటట ననస:11-507/A
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష మరగయలల
ఇసటట ననస:11-513
వయససస:18
లస: ససస స
1067 SAA0931452
పపరర: ససజ గరరర

93-46/68

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:11-507
వయససస:18
లస: పప

భరస : పపలలరరరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:11-509/E
వయససస:36
లస: ససస స
1064 SAA1451921
పపరర: కగసససభబ రమఖ మరగయలల

1053 SAA0853656
పపరర: శకనవరస రకడడడ అడప

1056 SAA1267343
పపరర: సదదదర హహసపసన షపక

1051 SAA0853680
పపరర: సతఖవత అడప

భరస : శకనవరస రకడడ అడప
ఇసటట ననస:11-505
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బససవ రకడడడ అడప
ఇసటట ననస:11-505
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కళళగగసట
ఇసటట ననస:11-507/A
వయససస:21
లస: పప
1061 SAA1098193
పపరర: ససజజత చసతలపపడడ

93-46/65

తసడడ:డ వరనదరరయణ అరర వటట
ఇసటట ననస:11-501/2
వయససస:24
లస: పప

భరస : శవ నదరరయణ
ఇసటట ననస:11-505
వయససస:49
లస: ససస స
1055 SAA1291970
పపరర: యశశసత వనసకట సరయ
మలచవరపప
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలచవరపప
ఇసటట ననస:11-506/1
వయససస:18
లస: పప

1050 SAA1119007
పపరర: వజయ కలమలర అరర వటట

93-46/673

93-46/83

93-46/674

తసడడ:డ కకసడల రరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:11-519/a, 1st line
వయససస:18
లస: ససస స
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1079 SAA1276914
పపరర: ఇగరనశఊస పప తషరరజ పపదదట

93-41/934

తసడడ:డ దశయఖ పపదదట
ఇసటట ననస:11-539
వయససస:57
లస: పప
1082 SAA1192673
పపరర: ససనత గగణ గదచద

1080 SAA1276641
పపరర: మయర శశరరలల కసచరర

93-41/935

భరస : ఏగరనశఊస పప తషరరజ పపడదత
ఇసటట ననస:11-539
వయససస:55
లస: ససస స
93-50/757

1083 SAA1192665
పపరర: అనల రరజ గదచద

1081 SAA1276484
పపరర: వననద పపడదత

తసడడ:డ ఏగరనశఊస పప తషరరజ పపడదత
ఇసటట ననస:11-539
వయససస:23
లస: పప
93-50/758

1084 SAA1184381
పపరర: కవత వననకకట

భరస : అనల రరజ గదచద
ఇసటట ననస:11-539/26 FLAT NO 001
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ ఫపడదచరగక గదచద
ఇసటట ననస:11-539/26 FLAT NO 001
వయససస:53
లస: పప

భసధసవప: హనసమ వననకకట
ఇసటట ననస:11-543
వయససస:30
లస: పప

1085 SAA0853987
పపరర: పడకరశ బబ రరసడద

1086 SAA0854191
పపరర: రరణణ మమడడశశటట

1087 SAA1294818
పపరర: రరజరశశర రరవప సససకర

93-46/84

తసడడ:డ నదమ దదవ
ఇసటట ననస:11-553
వయససస:46
లస: పప
1088 SAA1305127
పపరర: వనసకట లలకరశ వనజకసడర

93-41/938

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనజకసడర
ఇసటట ననస:11-590/A
వయససస:19
లస: పప
1091 SAA1292085
పపరర: రరధద దదవ మలదదసస

93-42/792

భరస : శశషయఖ మలదదసస
ఇసటట ననస:11-602
వయససస:53
లస: ససస స
1094 SAA1292127
పపరర: సరయ పసడయసకర మలదదసస
తసడడ:డ శశషయఖ మలదదసస
ఇసటట ననస:11-602
వయససస:28
లస: ససస స
1097 SAA1280049
పపరర: కకశశర బబబగ ఆరటట

93-41/941

93-41/944

తసడడ:డ చచరరకకరగ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:11-639
వయససస:25
లస: ససస స

93-42/906
1089 SAA1379692
పపరర: పరశఠరశశర సతఖ పడసరద
ఇవటటరగ
తసడడ:డ రరమయఖ అయఖవరరర ఇవటటరగ
ఇసటట ననస:11-594
వయససస:63
లస: పప

1090 SAA1280288
పపరర: పరరశత లసకర
తసడడ:డ శకనవరస శరమ లసకర
ఇసటట ననస:11-594/1
వయససస:19
లస: ససస స

1092 SAA1292077
పపరర: మహహశ బబబగ మదదసస

1093 SAA1292093
పపరర: నదగ జజఖత మలదదసస

93-42/793

1095 SAA1285220
పపరర: వజయ ససషసమథ బబ మమన

1098 SAA1280007
పపరర: కలలఖణణ ఆరటట

1101 SAA1270842
పపరర: నహరగక కసబబల

93-42/795

1104 SAA1266683
పపరర: రరజరశ పపదరర

93-41/940

1107 SAA1375237
పపరర: చచరరకకరగ శవ శసకర రరవప
భసధసవప: చచరరకకరగ అనత
ఇసటట ననస:11-639
వయససస:56
లస: పప

93-41/937

93-41/939

93-42/879

1096 SAA1292663
పపరర: జహహ శరకవఖ బబ మమన

93-42/881

తసడడ:డ వజయ కలమలర బబ మమన
ఇసటట ననస:11-605/4
వయససస:20
లస: ససస స
93-41/942

1099 SAA1270479
పపరర: వనసకయఖ కసబబల

93-41/943

తసడడ:డ రరమయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:11-619/2
వయససస:53
లస: పప
93-41/945

1102 SAA1281708
పపరర: సరయ కకరణ రకడడడ గగసటట

93-42/794

తసడడ:డ వనసకటరరమ రకడడడ గగసటట
ఇసటట ననస:11-621/A
వయససస:22
లస: పప
93-41/946

తసడడ:డ కకషష పపదరర
ఇసటట ననస:11-627
వయససస:20
లస: పప
93-42/908

93-54/57

తసడడ:డ శశషయఖ మలదదసస
ఇసటట ననస:11-602
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:11-619/2 3RD LINE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర వర పడసరద బసడర
ఇసటట ననస:11-626
వయససస:21
లస: పప
1106 SAA1374990
పపరర: చచరరకకరగ నదగ వర లకడమ

తసడడ:డ కసడలరవ సససకర
ఇసటట ననస:11-587/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకశశర బబబగ ఆరటట
ఇసటట ననస:11-618/1 5/3
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కరశ వశశనదథ పప లశశటట
ఇసటట ననస:11-619/2 3RD LINE
వయససస:22
లస: ససస స
1103 SAA1289487
పపరర: సరయ వశరల బసడర

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:11-583
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : శవ లల బబ మమన
ఇసటట ననస:11-605/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప ఆరటట
ఇసటట ననస:11-618/1 5/3
వయససస:36
లస: పప
1100 SAA1270917
పపరర: భబనస శక పప లశశటట

93-46/85

తసడడ:డ శశషయఖ మదదసస
ఇసటట ననస:11-602
వయససస:30
లస: పప
93-42/880

93-41/936

1105 SAA1291871
పపరర: ఫణణశర సరయ బబలరసకకసడ

93-42/882

తసడడ:డ సతశకలమలర బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:11-635
వయససస:18
లస: ససస స
93-42/1145

1108 SAA1375153
పపరర: చచరరకకరగ అనత

93-42/1146

భరస : చచరరకకరగ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:11-639
వయససస:43
లస: ససస స
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1109 SAA1281559
పపరర: నదగరశశర రరవప అననస రరజ

93-42/797

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అననస రరజ
ఇసటట ననస:11-646
వయససస:65
లస: పప
1112 SAA1281690
పపరర: కకమల అననసరరజ

93-42/800

1110 SAA1281583
పపరర: లకడమ నరసససహ మభరగస
అననసరరజ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అననసరరజ
ఇసటట ననస:11-646
వయససస:60
లస: పప

93-42/798

1113 SAA1292739
పపరర: జజఖతసత సలబసడర

93-42/874

భరస : లకడమ నరసససహ మభరగస అననసరరజ
ఇసటట ననస:11-646
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:11-649
వయససస:21
లస: ససస స

1115 SAA1465160
పపరర: భవన లసగస

1116 SAA1279363
పపరర: పడశరసత తనననరర

93-42/910

తసడడ:డ వనసకట రమణ లసగస
ఇసటట ననస:11-657/2 POWER PETA
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబగ తనననరర
ఇసటట ననస:11-661
వయససస:28
లస: ససస స

1118 SAA1165901
పపరర: తరరమల సరయ కకషష కరరటట

1119 SAA1366830
పపరర: నలలసజన చననపప

93-46/86

తసడడ:డ అపప రరవప కరరటట
ఇసటట ననస:11-782/A
వయససస:22
లస: పప
1121 SAA1118256
పపరర: పదదమవత గగసటటరర
భరస : చనన మలలకకసడయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:11-809
వయససస:36
లస: ససస స
1124 SAA1118249
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలడడగగ

93-46/91

93-46/675

93-46/797

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:11-916
వయససస:18
లస: పప

93-46/794

1131 SAA1165174
పపరర: గగరరశ సరయ వరమ శలశ

93-53/713

1134 SQX1004096
పపరర: వనసకట రరజరశ పప క

93-46/89

93-42/803

1120 SAA1118272
పపరర: కకషష కలమలరగ పరలడడగగ

93-46/87

1123 SAA1118264
పపరర: శకనవరససలల పరలడడగగ

93-46/90

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:11-809
వయససస:34
లస: పప
93-46/795

1126 SAA1454123
పపరర: శకనవరససలల పరలడడగగ

93-46/796

తసడడ:డ వనసకట నరగసయల పరలడడగగ
ఇసటట ననస:11-809
వయససస:35
లస: పప
93-46/92

1129 SAA1114123
పపరర: చనన మలలల కకసడయఖ
గగసటటరర
తసడడ:డ చనన నరసయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:11-873
వయససస:41
లస: పప

93-60/21

1132 SAA1447614
పపరర: రరమకకషష రరజ వరరనకవ

93-46/93

93-53/712

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ వరరనకవ
ఇసటట ననస:11-891/6/1
వయససస:49
లస: పప
93-53/714

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప క
ఇసటట ననస:11-893
వయససస:26
లస: పప
93-46/798

1117 SAA1270156
పపరర: రరశక బగరర

భరస : శకనవరససలల పరలడడగగ
ఇసటట ననస:11-809
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరర న శలశ
ఇసటట ననస:11-885/8
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పప క
ఇసటట ననస:11-893
వయససస:51
లస: ససస స
1136 SAA1315241
పపరర: మహమమద అరరద షపక

1128 SAA1118215
పపరర: పప లమమ గగసటటరర

93-42/801

తసడడ:డ వనసక రకడడడ బగరర
ఇసటట ననస:11-691 202 SUSEELA ENCLAV
వయససస:18
లస: పప

భరస : వభనన నరసయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:11-873
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శవశసకరరవప మగవశల
ఇసటట ననస:11-874
వయససస:20
లస: ససస స
1133 SQX0715748
పపరర: పదదమవత పప క

93-42/802

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ పస
ఇసటట ననస:11-809
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష గగపప
ఇసటట ననస:11-817
వయససస:19
లస: ససస స
1130 SAA1372630
పపరర: దదపసక మగవశల

1125 SAA1454131
పపరర: వనసకటటశశరరర పస

1114 SAA1273150
పపరర: లకకత ససరర
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ససరర
ఇసటట ననస:11-653/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:11-809
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:11-809
వయససస:39
లస: పప
1127 SAA1302363
పపరర: రమఖ గగపప

1122 SAA1118231
పపరర: కకసడమమ పరలడడగగ

93-42/799

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప అననస రరజ
ఇసటట ననస:11-646
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎసయఖ చననపప
ఇసటట ననస:11-783
వయససస:21
లస: ససస స
93-46/88

1111 SAA1282680
పపరర: అపరష బడహమసడస

1135 SAA1281542
పపరర: మమనక మలలలసపరటట

93-42/804

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:11-909
వయససస:19
లస: ససస స

93-53/722 1138 SAA1462068
1137 SAA1341882
పపరర: బబల కకషష వజయ సరరధద దదసరగ
పపరర: అసబడన ససలలసనద మహమమద

తసడడ:డ శకరరమ మహన సరసబశవ రరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:11-945/9/2A
వయససస:46
లస: పప

93-53/715

తసడడ:డ మగనర మహమమద
ఇసటట ననస:11-945/50
వయససస:24
లస: ససస స
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93-53/716 1140 SAA1447978
1139 SAA1343193
పపరర: మహమమద బలలల మహమమద
పపరర: సయఖద మహబభబ దచలల

తసడడ:డ మహమమద మగనర మహమమద
ఇసటట ననస:11-945/50
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:11-945/81
వయససస:58
లస: పప

1142 SAA1463363
పపరర: గగపసనదథ సరగర దడపరటట

1143 SAA1460914
పపరర: వజయ ససపరగస దడపరటట

93-53/719

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దడపరటట
ఇసటట ననస:11-945/85/7
వయససస:21
లస: పప
1145 SAA1390178
పపరర: భవతవఖ చచరరకకరగ

93-53/721

93-53/723

93-53/725

93-53/728

93-53/731

93-53/733

తసడడ:డ వఘఘనశశర రరవప వవజర
ఇసటట ననస:11-983
వయససస:18
లస: ససస స
1163 SAA1398114
పపరర: ససగగణ గగనసగగసటర

తసడడ:డ నదరరయణ పటనస
ఇసటట ననస:11-1075
వయససస:18
లస: ససస స

93-41/948

1155 SAA1446988
పపరర: భబరర వ తననరర

1158 SAA1451319
పపరర: శశశలకలమలరగ మగవశ

93-60/894

93-53/726

1147 SAA1265693
పపరర: అమరనదథ భబషఖస

93-53/688

1150 NDX2415735
పపరర: రరఢ కకషష పపలపరటట

93-53/724

1153 SAA1452010
పపరర: కకషషమభరగస తననరర

93-53/727

తసడడ:డ నరసససహస తననరర
ఇసటట ననస:11-972/1
వయససస:72
లస: పప
93-53/729

1156 SAA1470954
పపరర: భవఖశక తననరర

93-53/730

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తననరర
ఇసటట ననస:11-972/B
వయససస:19
లస: ససస స
93-53/732

1159 SAA1449669
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప మగవశ

93-54/1092

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:11-979/3, flat number 404
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప మగవశ
ఇసటట ననస:11-979/3, flat number 404
వయససస:61
లస: పప

1161 SAA1387893
పపరర: మమనక గభడడరర

1162 SAA1081470
పపరర: ససగగణ గగనసగగసటర

93-46/737

1164 SAA1439678
పపరర: రరధదక గసడడమలడద

1167 SAA0310292
పపరర: అనడరరధ పప టట
ర రగ
భరస : చరసజవ పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:11-1202
వయససస:30
లస: ససస స

93-46/95

భరస : రరమ కలమలర గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:11-1066
వయససస:31
లస: ససస స
93-60/895

భరస : హసపబసడ హసపబసడ
ఇసటట ననస:11-1073
వయససస:30
లస: ససస స
93-46/645

93-53/720

తసడడ:డ పరసడడరసగ వటల పపలపరటట
ఇసటట ననస:11-961/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : సప మ శశఖర పడసరద గభడడరర
ఇసటట ననస:11-1064
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమ కలమలర గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:11-1066
వయససస:30
లస: ససస స
1166 SAA1268291
పపరర: పవతడ పటనస

1152 SAA1470871
పపరర: వససమ కకషష బసడర మభడడ

1144 SAA1374784
పపరర: భవతవఖ చచరరకకరగ

తసడడ:డ సరసబశవరరవప భబషఖస
ఇసటట ననస:11-955-89/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:11-972/1
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: సససధస
ఇసటట ననస:11-979
వయససస:31
లస: పప
1160 SAA1447325
పపరర: నదగ వనసషషవ వవజర

93-46/94

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడర మభడడ
ఇసటట ననస:11-972
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస తననరర
ఇసటట ననస:11-972/1
వయససస:72
లస: పప
1157 SAA1343441
పపరర: ఫణణసదడకలమలర నదగగశశటట

1149 SAA1294784
పపరర: రతన రరణణ రరచకకసడ

93-53/718

తసడడ:డ ససబబబరరవప చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:11-945/87
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస రరచకకసడ
ఇసటట ననస:11-956 1ST LINE
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషప తస స రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:11-969/7
వయససస:54
లస: పప
1154 SAA1452176
పపరర: కకషషమభరగస తననరర

93-54/1091

తసడడ:డ నరసససహ రరవప లలట గసట
ఇసటట ననస:11-952/2,5TH LINE
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ భబషఖస
ఇసటట ననస:11-955-89/1
వయససస:48
లస: పప
1151 SAA1447127
పపరర: శవరరమకకషష పడసరద నమమగడడ

1146 SAA0558221
పపరర: నరసమమ గసట

1141 SAA1451111
పపరర: వజయలకడమ పప టటట

భరస : నదగరశశర రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:11-945/84
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దడపరటట
ఇసటట ననస:11-945/85/7
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:11-945/87
వయససస:18
లస: ససస స
1148 SAA1450329
పపరర: సరసబశవరరవప భబషఖస

93-53/717

1165 SAA1272863
పపరర: నదగరసదడబబబగ పటనస

93-46/644

తసడడ:డ నదరరయణ పటనస
ఇసటట ననస:11-1075
వయససస:20
లస: పప
93-46/96

1168 SAA1013705
పపరర: ఎరకయఖ తరగగగపపపల

93-46/97

తసడడ:డ బబలయఖ తరగగగపపపల
ఇసటట ననస:11-3903/3
వయససస:65
లస: పప
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93-54/58

భరస : రరజ శశఖర రకడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:12-4-311
వయససస:25
లస: ససస స
93-59/24

తసడడ:డ శవనదగరశశరరరవప బబ సగగలకరగ
ఇసటట ననస:12-26
వయససస:25
లస: పప
93-54/59

తసడడ:డ వనసకట నరగస రకడడడ కలసచదల
ఇసటట ననస:13/2/52
వయససస:22
లస: పప

93-41/949

1176 SAA1396415
పపరర: ఫణణ కకషష ఎడడపపలపరటట

93-54/60

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:13-6-821
వయససస:26
లస: పప

1179 SAA1296508
పపరర: మభకకరగ మలధసరగ

93-60/919

93-60/22

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ కకమగమరగ
ఇసటట ననస:13-8-1822
వయససస:29
లస: ససస స

1182 SAA0637033
పపరర: అసకమమ రరవప మననస

93-41/984

93-60/24

తసడడ:డ సతదఖనసదస ఐమలర
ఇసటట ననస:13-12-3424
వయససస:24
లస: పప

1185 JBV3749157
పపరర: అనసడయ కరవపరగ

93-46/101

93-60/909

తసడడ:డ బగలర యకకబగ
ఇసటట ననస:13-18-1859
వయససస:32
లస: పప

1188 SAA1332386
పపరర: బగలలర బగజర

93-60/25

93-55/47

భరస : వరయఖ కకననటట
ఇసటట ననస:13-178-26
వయససస:49
లస: ససస స

1191 SAA1116284
పపరర: రరమగలలమమ కలమలద

93-60/910

భరస : ఏడడకకసడలల మమడ
ఇసటట ననస:14-15/1 3/3 RD LANE
వయససస:47
లస: ససస స

1194 SAA1370980
పపరర: ఎడడకకసడలల మమడ

93-60/27

1197 SAA1089036
పపరర: కకషష వనణణ తతటకకర
భరస : శకనవరస రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:15-80
వయససస:42
లస: ససస స

93-59/25

1183 JBV3744968
పపరర: కకరణ కలమలర పపసడదర

93-60/23

1186 SAA1372390
పపరర: కరక మమరగమలత

93-60/908

1189 SAA1188895
పపరర: ససపసడయ కకరకపరటట

93-60/26

1192 AP151010501678
పపరర: లలమమ దదదనదల� .

93-58/885

భరస : ససతదరరమరకడడడ�
ఇసటట ననస:13*2+5-469
వయససస:65
లస: ససస స
93-60/1020

తసడడ:డ ససతదరరమగలల మమడ
ఇసటట ననస:14-15/1 3/3 rd lane
వయససస:48
లస: పప
93-58/35

1180 SAA1150192
పపరర: సరయ ససపసడయ జజగరర మభడడ

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:13-120
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:13-1210-1
వయససస:42
లస: ససస స
93-59/1092

93-55/1003

భరస : కరక బబలయఖ
ఇసటట ననస:13-18-1859
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బగలలర జజజ
ఇసటట ననస:13-18-1859
వయససస:31
లస: ససస స

1190 SAA1083377
పపరర: పదదమవత కకననటట

1177 SAA1337617
పపరర: ఖలదర షపక

తసడడ:డ రరజ పపసడదర
ఇసటట ననస:13-11-2844
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఎరకయఖ కరవపరగ
ఇసటట ననస:13-16-3790
వయససస:40
లస: ససస స

1187 SAA1372416
పపరర: బగలర జజజ

93-61/739

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ జజగరర మభడడ
ఇసటట ననస:13-7-1685
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:13-10-2407
వయససస:36
లస: పప

1184 SAA1014539
పపరర: మలరయదదసస ఐమలర

1174 SAA1457423
పపరర: కకశశర బబబగ గబబల

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:13-6-233
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మభకకరగ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:13-7-380
వయససస:23
లస: ససస స

1181 SAA0309005
పపరర: కరథదఖయన కకమభమరగ

93-59/23

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబబల
ఇసటట ననస:12-3174
వయససస:19
లస: పప

తలర : జయపడద ధననకలల
ఇసటట ననస:13-2-70/A,
వయససస:38
లస: పప

1178 SAA0820168
పపరర: నదగరరజ కఠరరగ

భరస : కకశశరక గగససల
ఇసటట ననస:14-58-72
వయససస:25
లస: ససస స

1173 SAA1294644
పపరర: ఆశ బచసమ

1171 SAA1150093
పపరర: ఏడడకకసడల రకడడడ పపలలగగ

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ పపలలగగ
ఇసటట ననస:12-23/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బచసమ
ఇసటట ననస:12-45
వయససస:21
లస: ససస స

1175 SAA1097583
పపరర: చసతద రకడడడ కలసచదల

1196 SAA1150044
పపరర: మసగ గగససల

93-59/22

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ పపలలగగ
ఇసటట ననస:12-23/A
వయససస:21
లస: పప

1172 SAA1150077
పపరర: పపటబట రరవప బబ సగగలకరగ

1193 SAA1370782
పపరర: చసదడమమ మమడ

1170 SAA1150085
పపరర: కకషష రకడడడ పపలలగగ

1195 SGI0929077
పపరర: శకనవరస రరవప మమడ

93-60/1021

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమడ
ఇసటట ననస:14-15/1 HIMANI NAGAR
వయససస:24
లస: పప
93-55/48

1198 SAA1402270
పపరర: జజగరశశర నదయక బగకకక

93-60/1022

తసడడ:డ శదదయఖ నదయక బగకకక
ఇసటట ననస:16-3879
వయససస:19
లస: పప
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1199 SAA1467653
పపరర: వనణగగగపరల వపకరఖమ
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93-50/1000

తసడడ:డ ఆనసద రరవప వపకరఖమ
ఇసటట ననస:17-18/1
వయససస:42
లస: పప
1202 SAA1460427
పపరర: ససశల లఘగమలవరరపప

93-41/1224

93-58/929

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తతకల
ఇసటట ననస:20-05-58
వయససస:43
లస: పప
1208 SAA1448158
పపరర: వనసకట రవ వరమ అల

93-60/1031

1203 SAA1269026
పపరర: వనసషషవ పపనడమగచడమ

భరస : suneel yenugula
ఇసటట ననస:19-54
వయససస:26
లస: ససస స

1206 SAA1398064
పపరర: శరసత తతట

1207 SAA1417492
పపరర: నదగ లకడమ జగనదధస

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ యననస
ఇసటట ననస:30-3-56
వయససస:42
లస: పప
93-57/170

భరస : వనసకటటశశరరర డదరసగగల
ఇసటట ననస:37-121949
వయససస:45
లస: ససస స
1220 SQX1586728
పపరర: దసరర భవరన రరకపలర

95-210/119

1209 SAA1097443
పపరర: నదగరసదడస తరరమల

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరకపలర
ఇసటట ననస:79-3-137
వయససస:47
లస: పప
1226 SAA1279066
పపరర: హరగకకషష పసశపరటట
తసడడ:డ శవ నదగ పడసరద పసశపరటట
ఇసటట ననస:84
వయససస:19
లస: పప

93-58/36

94-221/777

1210 SAA1116177
పపరర: పసచమబబబగ తరరమల

93-58/37

1213 SAA0819443
పపరర: జజఖత తచమలట

93-61/14

తసడడ:డ నరరష తమమట
ఇసటట ననస:29
వయససస:24
లస: ససస స

1215 SAA1150051
పపరర: నదరరయణమమ కలసదడరర
తసడడ:డ నదగ మలలర శశర రరవప కలసదడరర
ఇసటట ననస:30-160
వయససస:28
లస: ససస స

1216 JBV3733649
పపరర: రరజజ వనసకట ససబబరరజ�
పరలగగరగ�
తసడడ:డ రరమరరజ� పరలగగరగ
ఇసటట ననస:37-111691
వయససస:65
లస: పప

1218 SAA1277292
పపరర: గగపస వలర ల

1219 SAA1277185
పపరర: నగరజ వలర ల

93-58/38

93-54/1072

1221 SQX1949155
పపరర: పవన మణణకసఠ రరకపలర

1224 SAA1470731
పపరర: రమమశ బబబగ దదవళర

1227 SAA0619353
పపరర: దదరర నదగ మణణ దదరర
తసడడ:డ గగవసదరరవపపపట
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:28
లస: ససస స

93-57/169

93-54/1073

తసడడ:డ ఆసజననయగలల వలర ల
ఇసటట ననస:76-784
వయససస:20
లస: పప
95-210/120

1222 SQX1615501
పపరర: ఆనసద బబజ బబబబ రరకపలర

95-210/121

తసడడ:డ మగరళ కకషష రరకపలర
ఇసటట ననస:79-3-137
వయససస:22
లస: పప
93-50/1015

తసడడ:డ శవ రరవప దదవళర
ఇసటట ననస:83/1
వయససస:40
లస: పప
93-60/889

93-46/847

తసడడ:డ పసచమయఖ తరరమల
ఇసటట ననస:23-182-140
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మగరళ కకషష రరకపలర
ఇసటట ననస:79-3-137
వయససస:20
లస: పప
95-210/122

93-55/950

భరస : వనసకటటష జగనదధస
ఇసటట ననస:21-102
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల వలర ల
ఇసటట ననస:76-784
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకషష రరకపలర
ఇసటట ననస:79-3-137
వయససస:42
లస: ససస స
1223 SQX1580514
పపరర: మగరళ కకషష రరకపలర

93-60/1025

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:25-17-432
వయససస:34
లస: పప
93-50/1006

93-57/711

1204 SAA1274398
పపరర: లకడమ yenugula

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపనడమగచడమ
ఇసటట ననస:19-9-476 kommineni nagar
వయససస:21
లస: ససస స

94-213/778 1212 NDX2679066
1211 NDX2638278
పపరర: సరసబశవ రరవప వషష
పపరర: మహన వషష
ష మలకల
ష మలకల

1217 JBV3500600
పపరర: రరమలకడమ డదరసగగల

93-41/988

భరస : పసచమబబబగ తరరమల
ఇసటట ననస:23-182-140
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:25-17-432
వయససస:61
లస: పప

1201 SAA1422542
పపరర: చసదడశశఖర రకడడడ మరస

తసడడ:డ నరస రకడడడ మరస
ఇసటట ననస:18-11-718
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:21-3-59
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమల మభరగస
ఇసటట ననస:23-9
వయససస:35
లస: పప

1214 SAA1470590
పపరర: పరపస రకడడడ యననస

93-50/1001

భరస : వనణగగగపరల వపకరఖమ
ఇసటట ననస:17-18/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప లఘగమలవరరపప
ఇసటట ననస:19-3-72b
వయససస:56
లస: ససస స
1205 SAA1252923
పపరర: హనసమసతరరవప తతకల

1200 SAA1467695
పపరర: లత వపకరఖమ

1225 SAA1282516
పపరర: రరమకకషష పసశపరటట

93-60/888

తసడడ:డ శవ నదగ పడసరద పసశపరటట
ఇసటట ననస:84
వయససస:21
లస: పప
93-37/472

1228 SAA0978314
పపరర: మహమమద అయషర బబగస

93-37/473

భరస : అనశర పరషర
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:35
లస: ససస స
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1229 LFX1563048
పపరర: మలరరశశరర� .�
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93-37/474

భరస : శవమగరరగన� �
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:34
లస: ససస స
1232 SAA0387092
పపరర: శవ కలమలరర� దసడమభడడ�

93-37/477

93-37/480

93-37/483

93-37/486

93-37/489

93-37/492

93-37/495

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:48
లస: పప

1242 SAA0515692
పపరర: దదసరయ కరళసదద

1245 AP151030441257
పపరర: కకటటశశరగ పరడచ

1248 SAA0344093
పపరర: పడసరద� ఆకలల�

1251 SAA0344135
పపరర: రఘగరరమయఖ� గగనకరల�

93-37/498

1254 SAA0343871
పపరర: నరసజన కలమలర� తదలలగడదడ�

93-37/487

1257 SAA0343822
పపరర: రసగరరరవప� చకకస�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:54
లస: పప

1237 SAA0434282
పపరర: పదమ బబ లలరవపల

93-37/482

1240 SAA0444513
పపరర: చకకస రరణణ

93-37/485

1243 LFX2396257
పపరర: మమరర నరమల� గరరర�

93-37/488

భరస : రరబబనస� �
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:53
లస: ససస స
93-37/490

1246 SAA1017608
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మమటట ట

93-37/491

తసడడ:డ గసగ మమటట ట
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:29
లస: పప
93-37/493

1249 SAA0346353
పపరర: వనసకట దసరరర సతఖనదరరయణ�
జలదరపప�
తసడడ:డ ససబబబరరవ�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:34
లస: పప

93-37/494

93-37/496

1252 LFX2379246
పపరర: శకనవరస ధరమవరపప�

93-37/497

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:44
లస: పప
93-37/499

తసడడ:డ రరమ రరజ�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:48
లస: పప
93-37/501

93-37/479

భరస : రసగ రరవప
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర యఖ�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:45
లస: పప
1256 SAA0806812
పపరర: సప మయఖ పససపపలలటట

93-37/484

తసడడ:డ భకస�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లలరరయఖ
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:41
లస: పప
1253 SAA0388843
పపరర: అసకమమరరవప� క�పరపల�

1239 SAA1037085
పపరర: వనసకరటబరరవమమ మమటట ట

1234 LFX1566611
పపరర: కకసడమమ� అరగగల�

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:29
లస: పప
1250 SAA0344002
పపరర: శశరగలల కకచదరర

93-37/481

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:66
లస: ససస స
1247 SAA0532739
పపరర: ససధదర బబబగ ఓలలటట

1236 SAA0444554
పపరర: చననమమ పససపపలలటట

93-37/476

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గసగ మమటట ట
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబలససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:50
లస: ససస స
1244 SAA0338202
పపరర: వరమమ� బబ లలరవపల�

93-37/478

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : యయససదదసస గగసటట
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:45
లస: ససస స
1241 LFX1563030
పపరర: భబగఖలకడమ� .ండ.�

1233 SAA0129023
పపరర: వజయవరణణ జజననలగడడ �

1231 SAA0445775
పపరర: రగహన బబగస షపక

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవబబబగ�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నసబరరజ� �
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:41
లస: ససస స
1238 SAA0924853
పపరర: రతనకలమలరగ గగసటట

93-37/475

భరస : పరసడడ నరరలశశటట
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరవప�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:37
లస: ససస స
1235 LFX1563055
పపరర: ససతదలకడమ� స.�

1230 SAA0993676
పపరర: నదగ లకడమ నరరలశశటట

1255 SAA0343889
పపరర: సతఖనదరరయణ� తదలలగడదడ�

93-37/500

తసడడ:డ రరమ రరజ�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:48
లస: పప
93-37/502

1258 SAA0532747
పపరర: రరసబబబగ ఓలలటట

93-37/503

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:55
లస: పప
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1259 SAA0346346
పపరర: ససబబబరరవ� జలదరపప�

93-37/504

తసడడ:డ రరఘవనసయలఖ�
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:61
లస: పప
1262 SAA0679647
పపరర: గరడడపరరర రవ కకరణ

93-42/86

93-42/89

93-42/92

93-42/96

93-50/998

1277 SAA0650242
పపరర: ఆళళరర కకటటశశరమమ

93-42/101

93-42/94

1272 LFX2405017
పపరర: వనసకటరరమలరరవప నసబభరర

1275 AP151030447461
పపరర: సతఖసరయరరమ నలస

1278 SAA0928269
పపరర: నడరర హనన షపక

93-42/104

1281 SAA0853441
పపరర: మలలర శశరగ ఉలర

93-42/97

భరస : మగడడవ చచడయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:130-1-10
వయససస:56
లస: ససస స

1284 SAA0245456
పపరర: పవన కలమలర మలలర ల

93-42/99

1287 SAA0959215
పపరర: చచసదడయఖ బబ డడ పఅల
తసడడ:డ రరమగలల బబ డడ పఅల
ఇసటట ననస:130-1-10
వయససస:43
లస: పప

93-42/91

1270 SAA0471284
పపరర: రవసదడ నడకవరపప

93-42/95

1273 LFX2409191
పపరర: హరగ అననపపరష బబ లలససపరటట

93-42/98

1276 SAA0851387
పపరర: యయససదదసస మసద

93-42/100

తసడడ:డ ఒకకకయఖ మసద
ఇసటట ననస:130-1-7
వయససస:41
లస: పప
93-42/102

1279 SAA0928236
పపరర: మసరసన వరల షపక

93-42/103

తసడడ:డ సపసదద షపక
ఇసటట ననస:130-1-9
వయససస:23
లస: పప
93-42/105

1282 SAA0959207
పపరర: జజఖతఖత బబ డడ పఅల

93-42/106

భరస : చచసదడయఖ బబ డడ పఅల
ఇసటట ననస:130-1-10
వయససస:37
లస: ససస స
93-42/108

తసడడ:డ పపరయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:130-1-10
వయససస:29
లస: పప
93-42/110

1267 AP151030450367
పపరర: వరలకడమ నడతలపరటట

భరస : శవయఖ బబ లలససపత
ఇసటట ననస:130-1-5
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకసడద గగరవయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:130-1-10
వయససస:34
లస: ససస స
93-42/107

93-42/88

తసడడ:డ రరమ రరవప నడకవరపప
ఇసటట ననస:130-1-3
వయససస:32
లస: పప

భరస : సపసదద షపక
ఇసటట ననస:130-1-9
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యససకల కరటటపలర
ఇసటట ననస:130-1-10
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:130-1-10
వయససస:42
లస: పప

1269 SAA0888695
పపరర: భబనస హరరష గగరకస

1264 SAA0642470
పపరర: యలరకగసటబర ససతద రరమయఖ

భరస : కకకషనరరరన నడతలపరటట
ఇసటట ననస:130-1-2
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రమయఖసతఖమభరగస నలస
ఇసటట ననస:130-1-6
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవ ఆలకరగ
ఇసటట ననస:130-1-8
వయససస:42
లస: ససస స

1286 SAA0884057
పపరర: యయసస బబబగ మలలర ల

93-42/90

తసడడ:డ చలపతరరవప నబగరర
ఇసటట ననస:130-1-4
వయససస:56
లస: పప

1274 SAA1417724
పపరర: వనసకట లకడమ ససజజత
చసతలపపడడ
తసడడ:డ వనసకట రతనస చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:130-1-5
వయససస:54
లస: ససస స

1283 SAA0813932
పపరర: కరససమమ ఉలర

1266 AP151030450368
పపరర: వసససధర నడతలపరటట

93-42/85

తసడడ:డ వనసకటరరవ ఎరకగగసటర
ఇసటట ననస:130-1-1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమమష గగరకస
ఇసటట ననస:130-1-3
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హరగ ససభడమనఖయస గగరకస
ఇసటట ననస:130-1-3
వయససస:53
లస: పప

1280 SAA0849689
పపరర: ఏససమమ కరటటపలర

93-42/87

భరస : శకనవరసరరవప నడతలపరటట
ఇసటట ననస:130-1-2
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమమశ గగరకమ
ఇసటట ననస:130-1-3
వయససస:45
లస: ససస స
1271 SAA0471276
పపరర: వనసకట రమమష గగరకస

1263 SAA0649277
పపరర: గరడడపరరరర నరససమమ రరవప

1261 SAA0655886
పపరర: శరఖమల గడడపరగస

భరస : నరసససహ రరవప గడడపరగస
ఇసటట ననస:130-1-1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ గడడపరత
ఇసటట ననస:130-1-1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడడపరగస
ఇసటట ననస:130-1-1
వయససస:58
లస: పప
1268 SAA0458455
పపరర: ఏన వ కర పరమమశశరర గగరకమ

93-37/505

తసడడ:డ లలజర � �
ఇసటట ననస:130-1
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గడడపరగస
ఇసటట ననస:130-1-1
వయససస:25
లస: పప
1265 SAA0655894
పపరర: నరసససహ రరవప గడడపరగస

1260 LFX2377984
పపరర: రరబబన � గరరర �

1285 SAA0815649
పపరర: కకసడద గగరవయఖ ఉలర

93-42/109

తసడడ:డ చచదయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:130-1-10
వయససస:36
లస: పప
93-42/111

1288 SAA0814104
పపరర: మభడవ చచడయఖ ఉలర

93-42/112

తసడడ:డ గగరవయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:130-1-10
వయససస:60
లస: పప
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93-42/113

భరస : రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:130-1-11
వయససస:35
లస: ససస స
1292 SAA0993684
పపరర: మలధవలత కడడయలల

93-35/1052

1295 SAA0928962
పపరర: అరవసద పపచకరయల

93-42/118

93-42/121

భరస : సరసబశవరరవప సడరఖదదవర
ఇసటట ననస:130-1-14
వయససస:54
లస: ససస స
93-42/124

93-42/127

93-42/130

93-42/133

భరస : వరససదదవ రరవప కకమమ
ఇసటట ననస:130-1-22
వయససస:48
లస: ససస స
1316 SAA0245662
పపరర: శవకలమలర వరమ సస హహచ
తసడడ:డ దయలనసదస నదయగడడ ch
ఇసటట ననస:130-1-22
వయససస:58
లస: పప

1299 SAA0301903
పపరర: సరమలమ జఖస సడరఖదదవర

1300 SAA0929101
పపరర: కరరరస క సడరఖదదవర

1302 SAA0311472
పపరర: రవ పపసదదరర

1305 SAA0929135
పపరర: పపరగషమకకషషపసడయ కకట

1308 AP151030447131
పపరర: శకనవరసరరవప కకట

1311 SAA0518696
పపరర: ససరరష కసచరర

1314 SAA0254516
పపరర: శరఖమలలదదవ చమకలరగస

93-42/122

1317 SAA0969974
పపరర: ననన షపక
భరస : నననన షపక
ఇసటట ననస:130-1-23
వయససస:32
లస: ససస స

93-42/120

93-42/123

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సడరఖదదవర
ఇసటట ననస:130-1-14
వయససస:26
లస: పప
93-42/125

1303 SAA0311514
పపరర: సరసబశవ రరవప సడరఖదదవర

93-42/126

తసడడ:డ శకరరమ పడసరద సడరఖదదవర
ఇసటట ననస:130-1-14
వయససస:54
లస: పప
93-42/128

1306 SAA0515593
పపరర: అనసడరమమ ససపత

93-42/129

భరస : లకడమ కకటయఖ ససపతస
ఇసటట ననస:130-1-15
వయససస:48
లస: ససస స
93-42/131

1309 SAA0515585
పపరర: వరవరగర న కసచరర

93-42/132

భరస : ససరరష కసచరర
ఇసటట ననస:130-1-16
వయససస:33
లస: ససస స
93-42/134

1312 SAA0518688
పపరర: సరసబశవరరవప కసచరర

93-42/135

తసడడ:డ శకరరమగలల కరసచరరర
ఇసటట ననస:130-1-16
వయససస:66
లస: పప
93-42/137

భరస : శవకలమలర వరమ చమకలరగస
ఇసటట ననస:130-1-22
వయససస:53
లస: ససస స
93-42/139

93-42/117

1297 SAA0301796
పపరర: భబగఖ లకడమ పపదరర
భరస : రవ పపడరర
ఇసటట ననస:130-1-14
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:130-1-16
వయససస:40
లస: పప
93-42/136

1294 SAA0928822
పపరర: వ ససదర దరర అమగమల

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ పపచమకరయల
ఇసటట ననస:130-1-13
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:130-1-15
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:130-1-16
వయససస:61
లస: ససస స
1313 SAA0959348
పపరర: ఉష శక కకమమ

93-42/119

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:130-1-15
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమకకటయఖ ససపతస
ఇసటట ననస:130-1-15
వయససస:30
లస: పప
1310 SAA0515577
పపరర: నదగరశశరమమ కసచరర

1296 SAA0928988
పపరర: నవన పపచమకరయల

93-42/115

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అమగమల
ఇసటట ననస:130-1-12
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖరరకవప పపసడడరర
ఇసటట ననస:130-1-14
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:130-1-15
వయససస:25
లస: ససస స
1307 SAA0518704
పపరర: నదగరరరరన ససపత

93-42/116

భరస : శకరరమ కపడసరద సడరఖదదవర
ఇసటట ననస:130-1-14
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద సడరఖదదవర
ఇసటట ననస:130-1-14
వయససస:30
లస: పప
1304 SAA0929127
పపరర: రజతసరయ కకట

1293 SAA0928855
పపరర: ఉహసజఅల అమగమల

1291 SAA0929028
పపరర: రషసద సయఖద

తసడడ:డ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:130-1-11
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అమగమల
ఇసటట ననస:130-1-12
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ పపచకరయల
ఇసటట ననస:130-1-13
వయససస:24
లస: పప

1301 SAA0985830
పపరర: ససదదప సడరఖదదవర

93-42/114

భరస : యయసస మలలర ల
ఇసటట ననస:130-1-11
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కళళఖణ బబబగ కడడయలల
ఇసటట ననస:130-1-12
వయససస:36
లస: ససస స

1298 SAA0929119
పపరర: పదదమవత సడరఖదదవర

1290 SAA0959314
పపరర: యయసట ర
ప ర మలలర ల

1315 SAA0641555
పపరర: చమలకకరటట లలత వరరమ

93-42/138

తసడడ:డ శవకలమలర వరరమ చమకలరగస
ఇసటట ననస:130-1-22
వయససస:32
లస: పప
93-42/140

1318 SAA0636001
పపరర: చసదస ఈటట

93-42/141

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ఈటట
ఇసటట ననస:130-1-23
వయససస:26
లస: పప
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1319 SAA0636084
పపరర: మలర కరరరరన రరవప ఈటట

93-42/142

తసడడ:డ మలరగయపప ఈటట
ఇసటట ననస:130-1-23
వయససస:52
లస: పప
1322 AP151030447266
పపరర: మహబభబ ససఖలన షపక

93-42/145

93-42/148

93-42/151

93-42/154

93-37/507

93-37/510

93-37/513

1332 SAA0813403
పపరర: ససజజత కకటట

1335 SAA0343731
పపరర: అసకమమరరవప అసగజజల

1338 SAA0343715
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అసగజజల

1341 AP151030438226
పపరర: సరసబబడజఖస amulothu

93-37/516

93-42/158

భరస : ససతద రరమలసజననయ శరరమ కకరకపటట
ఇసటట ననస:130-1-129
వయససస:58
లస: ససస స

1344 SAA0959066
పపరర: పపణఖవత కకరకపరటట

93-42/147

1327 SAA0458323
పపరర: గగరర మహ లకడమ కతదస బబ యనద

93-42/150

1330 SAA0324095
పపరర: వనసకట నరరసదడ రకడడడ గగననస

93-42/153

తసడడ:డ సపసదద రకడడడ గగనన
ఇసటట ననస:130-1-29
వయససస:44
లస: పప
93-42/155

1333 LFX1560424
పపరర: సరసబబడజఖస అసగజజల

93-37/506

భరస : రరఘవ అసగజజల
ఇసటట ననస:130-1-55
వయససస:35
లస: ససస స
93-37/508

1336 SAA0343723
పపరర: రరఘవ అసగజజల

93-37/509

తసడడ:డ మసరసన రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:130-1-55
వయససస:42
లస: పప
93-37/511

1339 SAA0346908
పపరర: పదమ గగణకరల

93-37/512

భరస : రరఘవ గగణకరల
ఇసటట ననస:130-1-58
వయససస:36
లస: ససస స
93-37/514

భరస : నదగరసదడస ఆమగలలతష
ఇసటట ననస:130-1-58
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ గగణకరల
ఇసటట ననస:130-1-58
వయససస:56
లస: పప
1346 SAA0458448
పపరర: రతన కలమలరర కకరకపటట

93-42/152

తసడడ:డ మసరసన రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:130-1-56
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గగణకరల
ఇసటట ననస:130-1-58
వయససస:52
లస: ససస స
1343 SAA0343699
పపరర: సరసబశవరరవప గగణకరల

1329 SAA0641779
పపరర: కటబటబబ యనద వనసకటటశశరరరవ

1324 AP151030447134
పపరర: రరమచసదర పరలకకడదటట

భరస : ససబబశవ రరవప కటట బబ యన
ఇసటట ననస:130-1-29
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:130-1-55
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:130-1-56
వయససస:40
లస: ససస స
1340 AP151030438392
పపరర: వరలకడమ గగణకరల

93-42/149

భరస : పసరయఖ ససజజత
ఇసటట ననస:130-1-30
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:130-1-55
వయససస:62
లస: ససస స
1337 AP151030438204
పపరర: జయలకడమ అసగజజల

1326 LFX2409043
పపరర: శశశలజ గగననస

93-42/144

తసడడ:డ రమలచసదర పరలకకడదటట
ఇసటట ననస:130-1-26
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససబబశవరరవ కటట బబ యన
ఇసటట ననస:130-1-29
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నదరపరకడడడ గగననo
ఇసటట ననస:130-1-29
వయససస:76
లస: పప
1334 AP151030438696
పపరర: రరజరశశరగ అసగజజల

93-42/146

తసడడ:డ సపస డదరకడడడ గగణషస
ఇసటట ననస:130-1-29
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరయదదరకడడడ గగననo
ఇసటట ననస:130-1-29
వయససస:64
లస: ససస స
1331 SAA0245738
పపరర: సపసదద రకడడడ గగననస

1323 AP151030450363
పపరర: శరరద పరలకకడదటట

1321 SAA0328518
పపరర: షపక అమనదబ

భరస : మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:130-1-24
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : రరజచసదర పరలకకడదటట
ఇసటట ననస:130-1-26
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కటబటబబ యన
ఇసటట ననస:130-1-29
వయససస:33
లస: ససస స
1328 AP151030450050
పపరర: నదగలకడమ గగననస

93-42/143

భరస : మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:130-1-24
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:130-1-24
వయససస:46
లస: పప
1325 SAA0458331
పపరర: తడవనన కటట బబ యన

1320 SAA0328450
పపరర: షపక జహ రరననస

1342 LFX2378438
పపరర: రరఘవరరవప గగణకరల

93-37/515

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగణకరల
ఇసటట ననస:130-1-58
వయససస:34
లస: పప
93-42/156

1345 SAA0985863
పపరర: లలత దదవ కరవపరగ

93-42/157

భరస : వనసకట శశష తలలప సరయ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:130-1-129
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకరటరమణ శశష శరమ కరవపరగ
ఇసటట ననస:130-1-129
వయససస:39
లస: ససస స

1347 SAA0389734
పపరర: అనల కలమలర దదవశశటట

93-42/160
1348 SAA0324178
పపరర: వనసకట శశష తలప సరయ కకరకపరటట

తసడడ:డ బడహమనసదస దదవశశటట
ఇసటట ననస:130-1-129
వయససస:31
లస: పప

93-42/159

తసడడ:డ ససతదరమసజననయ శరమ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:130-1-129
వయససస:35
లస: పప
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93-42/161 1350 SAA0471268
1349 SAA0471250
పపరర: వనసకట రఘగ రరసకకషప ర కకరకపరటట
పపరర: ససతద రరమసజననయ శరమ
కకరకపరటట
తసడడ:డ ససఠర రమనర ననయ శరమ కకరకపరటట
తసడడ:డ వనసకట శశష గగరర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:130-1-129
ఇసటట ననస:130-1-129
వయససస:36
లస: పప
వయససస:61
లస: పప

93-42/162

1352 AP151030447380
పపరర: ఓబయఖ మలరరసస

93-39/168

93-42/164

తసడడ:డ కకసడయఖ మరసస
ఇసటట ననస:130-1-227
వయససస:49
లస: పప
1355 SAA0680827
పపరర: భబసకర రరవప జజగరర మభడడ

93-42/166

93-42/169

93-42/172

93-42/175

93-41/92

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గలలర
ఇసటట ననస:130-2-32
వయససస:32
లస: పప
1370 SAA0813866
పపరర: వనసకటటష మలదదల

93-42/180

భరస : శశరగ రరజ కకచచరర
ఇసటట ననస:130-2-43
వయససస:62
లస: ససస స

1365 SAA0311449
పపరర: ఫణణకలమలర గభడడరర

93-42/183

93-42/173

93-42/168

1360 AP151030447176
పపరర: కకషరషరరరనరరవప నడతనపరటట

93-42/171

1363 AP151030450415
పపరర: ససజజత గభడడరర

93-42/174

భరస : సతఖనదరరయణపడసరద గభడడరర
ఇసటట ననస:130-2-31
వయససస:58
లస: ససస స
93-42/177

తసడడ:డ సతఖనదరరయణపడసరద గభడడరర
ఇసటట ననస:130-2-31
వయససస:36
లస: పప

1366 AP151030447344
పపరర: సతఖనదనరరయణపడసరద
గభడడరర
తసడడ:డ సడరఖనదరరయణ గభడడరర
ఇసటట ననస:130-2-31
వయససస:69
లస: పప

1368 SAA0301762
పపరర: మలదదల ససధ రరణణ

1369 SAA0814021
పపరర: సరసబ శవ రరవప మలదదల

93-42/179

93-42/176

93-42/178

1371 SAA0254318
పపరర: సరగజన కనమలల

తసడడ:డ శకనవరస మలదదల
ఇసటట ననస:130-2-35
వయససస:24
లస: పప
93-42/181

1374 SAA0388926
పపరర: వసదనస కనమల

1377 SAA1038026
పపరర: ససమన కలమలర నదగస
తసడడ:డ వరఢరరజ నదగస
ఇసటట ననస:130-2-47
వయససస:35
లస: పప

1372 AP151030447252
పపరర: కలలఖణచకకవరగస కనమలల

93-42/182

తసడడ:డ వసదనస కనమల
ఇసటట ననస:130-2-38
వయససస:46
లస: పప
93-42/184

తసడడ:డ సరమమఖలలర కనమల
ఇసటట ననస:130-2-38
వయససస:78
లస: పప
93-42/1085

1357 SAA1034206
పపరర: వనసకరయమమ యడర పలర

తసడడ:డ పపదదహనసమయఖ
ఇసటట ననస:130-2-21
వయససస:77
లస: పప

భరస : వసదనస కనసమల
ఇసటట ననస:130-2-38
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ జజననలల
ఇసటట ననస:130-2-38
వయససస:47
లస: పప
1376 SAA1471036
పపరర: కకషష కలమలరగ కకచచరర

93-42/170

భరస : శకనవరసస మలదల
ఇసటట ననస:130-2-35
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మలదదల
ఇసటట ననస:130-2-35
వయససస:27
లస: పప
1373 SAA0643056
పపరర: జజననల శకనవరస రరడడడ

1362 SAA0549709
పపరర: నదగరరజ పలలర పప

93-42/165

భరస : నదగరశశర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:130-2-4-5
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పపళర పపస
ఇసటట ననస:130-2-30
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణపడసరద గభడడరర
ఇసటట ననస:130-2-31
వయససస:34
లస: పప
1367 SAA0248773
పపరర: తరరపత రరవప గలలర

93-42/167

తసడడ:డ ససతయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:130-2-4-5
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ చన అమరయఖ బరరదస
ఇసటట ననస:130-2-28
వయససస:40
లస: పప
1364 LFX1567437
పపరర: కకరణ కలమలర గభడడరర

1359 SAA1034198
పపరర: నదగరశశర రరవప యడర పలర

1354 SAA0681239
పపరర: రవణమమ జజగరర మభడడ
భరస : భబసకర రరవప జగరర కలడడ
ఇసటట ననస:130-2
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:130-2-4-5
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:130-2-4-5
వయససస:51
లస: పప
1361 AP151030447451
పపరర: పపదమభరస యఖ బరరదస

1356 SAA1034214
పపరర: వనసకట సతఖ శవరన యడర పలర

93-42/163

భరస : ఒబబసహ మరసస
ఇసటట ననస:130-1-227
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:130-2
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జజగరర మభడడ
ఇసటట ననస:130-2
వయససస:50
లస: పప
1358 SAA1034172
పపరర: శకనవరసర రరవప యడర పలర

1353 SAA0963430
పపరర: లకడమ లలవణఖ తతట

1351 AP151030450036
పపరర: సరవతడ మలరరసస

1375 SAA1428671
పపరర: శశరగ రరజ కకచచరర

93-42/933

తసడడ:డ మరగయల దదసస లలతద కకచచరర
ఇసటట ననస:130-2-43
వయససస:73
లస: పప
93-42/185

1378 SAA1038000
పపరర: వనసకట ససనల నదగస

93-42/186

తసడడ:డ వరఢరరజ నదగస
ఇసటట ననస:130-2-47
వయససస:39
లస: పప
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1379 SAA0366013
పపరర: కకసడద వనసకట రరఘవనసదడ

93-42/187

తసడడ:డ సడరగబబబగ కకసడ
ఇసటట ననస:130-2-50
వయససస:30
లస: పప
1382 SAA0641852
పపరర: సరధస నరరసదడ బబబగ

93-42/190

93-42/193

93-42/196

93-42/199

1389 SAA0549675
పపరర: దసస గగరగ బతష
స ల

1392 SAA0649236
పపరర: పస నరసససహరరవ

93-42/202

1395 SAA0320523
పపరర: మలధవలత కరజ

93-42/205

1398 SAA1040963
పపరర: భగవననశశరగ కసటట
భరస : కకషష చచసతనఖ దదవప
ఇసటట ననస:130-2-143
వయససస:34
లస: ససస స

1400 SAA0959579
పపరర: ససబడహమణఖస కకనల

1401 SAA1040971
పపరర: కకషష చచసతనఖ దదవప

93-42/208

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకనల
ఇసటట ననస:130-2-182
వయససస:37
లస: పప

తలర : ససభబగఖ లకడమ గభడడరర
ఇసటట ననస:130-2-238
వయససస:37
లస: పప
1406 SAA0434845
పపరర: మమగరనదథ చటట
ట రగ
తసడడ:డ కరమమశశర చదరగ
ఇసటట ననస:130-2-381
వయససస:36
లస: పప

93-42/197

1404 SAA0870148
పపరర: రమణ కకజజర

93-42/200

1407 SAA0434852
పపరర: కరమమశశర చదరగ చటట
ట రగ
తసడడ:డ సడరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:130-2-381
వయససస:71
లస: పప

1387 SAA0388918
పపరర: శవ హరగ పడసరదస లలటట ల

93-42/195

1390 AP151030450031
పపరర: మగగబల జజన భ

93-42/198

1393 LFX2409183
పపరర: లకడమ గడడడ పరటట

93-42/201

భరస : వనసకటటశశరరర గడడడ పత
ఇసటట ననస:130-2-61
వయససస:43
లస: ససస స
93-42/203

1396 SAA0254409
పపరర: శరఖమల కరజ

93-42/204

భరస : హరణధదబబబగరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:130-2-62
వయససస:62
లస: ససస స
93-42/206

1399 SAA0985749
పపరర: మధసబబబగ కకచచరర

93-42/207

తసడడ:డ శశ రగ రరజ కకచచరర
ఇసటట ననస:130-2-179
వయససస:43
లస: పప
93-42/209

1402 SAA0320457
పపరర: సతఖశక గభడడరర

93-41/93

భరస : నదగ శవ పడసరద గభడడరర
ఇసటట ననస:130-2-238
వయససస:32
లస: ససస స
93-41/95

భరస : కకటటశశర రరవప కకజజర
ఇసటట ననస:130-2-242
వయససస:32
లస: ససస స
93-41/97

93-42/192

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:130-2-55
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ తడనదధ రరవప దదవప
ఇసటట ననస:130-2-188
వయససస:37
లస: పప
93-41/94

1384 SAA0245688
పపరర: కరసతద రరవప గభడడరర

తసడడ:డ రరమ రరవప లలటట ల
ఇసటట ననస:130-2-53
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ హరనదద బబబభరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:130-2-62
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసత పరసడడ రసగ వఠల కరమరరజ
ఇసటట ననస:130-2-62
వయససస:36
లస: పప

1403 SAA0870171
పపరర: నదగ శవ పడసరద గభడడరర

93-42/194

తసడడ:డ అసజకసయల ప
ఇసటట ననస:130-2-57
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరయ కరజజ
ఇసటట ననస:130-2-62
వయససస:40
లస: ససస స
1397 SAA0549790
పపరర: వసశ కకషష కరమరరజ

1386 SAA0254375
పపరర: నదగరసదడమమ లలటబటల

93-42/189

తసడడ:డ సడరఖనదరరయణ గభడడరర
ఇసటట ననస:130-2-51
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:130-2-54
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:130-2-55
వయససస:62
లస: పప
1394 SAA0320507
పపరర: కరజజ వనసకట కనక దసరర

93-42/191

భరస : రరమలరరవప lottala
ఇసటట ననస:130-2-53
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప లలటట ల
ఇసటట ననస:130-2-53
వయససస:75
లస: పప
1391 AP151030447224
పపరర: రషసద షపక

1383 SAA0303966
పపరర: సడరఖనదరరయణ గభడడరర

1381 AP151030450414
పపరర: ససభదదడదదవ గభడడరర

భరస : కరసతదరరవప గభడడరర
ఇసటట ననస:130-2-51
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతదరరవప గభడడరర
ఇసటట ననస:130-2-51
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవ హరగ పడసరద
ఇసటట ననస:130-2-53
వయససస:33
లస: ససస స
1388 SAA0388868
పపరర: రరమ రరవప లలటట ల

93-42/188

భరస : నరరసదడ బబబగ సరధస
ఇసటట ననస:130-2-51
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ సరధస
ఇసటట ననస:130-2-51
వయససస:39
లస: పప
1385 SAA0254334
పపరర: ససమలత లలటబటల

1380 SAA0641787
పపరర: సరధస పపడమలతద

1405 SAA0434837
పపరర: ఆదదనదరరయణ కకమభమరగ

93-41/96

తసడడ:డ యలర మసదయఖ
ఇసటట ననస:130-2-357
వయససస:54
లస: పప
93-41/98

1408 SAA0948408
పపరర: జజన రకడడడ కరశరకడడడ

93-38/127

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ కరశరకడడడ
ఇసటట ననస:130-2-521
వయససస:31
లస: పప
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93-38/128

తసడడ:డ అబగదల ఘన�
ఇసటట ననస:130-2-521
వయససస:29
లస: పప
93-42/211

భరస : ససనల పపసడచస
ఇసటట ననస:130-3
వయససస:34
లస: ససస స
93-42/214

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ పపసడచస
ఇసటట ననస:130-3
వయససస:40
లస: పప
93-38/1209

93-42/218

93-42/221

93-42/224

93-42/227

1422 SAA0985814
పపరర: రరసబబబగ కససకలరగస

1425 SAA0363663
పపరర: దదవ కలమలరర మమదదకకనసడ

1428 SAA0643080
పపరర: కకలలగణణ మలరస మమ

1431 SAA0643213
పపరర: కకలలగణణ వననద

93-42/230

1434 SAA0549642
పపరర: పవన కలమలర దదవరశశటట

93-42/219

1437 SAA0518613
పపరర: కలమలర సరరరవరగగ
తసడడ:డ కరసత రరగగన సరవగగ
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:42
లస: పప

1417 SAA0324160
పపరర: సరయళకకషష పపసడచస

93-42/216

1420 SAA0364182
పపరర: లకడమ కలరరపత

93-42/217

1423 SAA0679233
పపరర: ససజజత పరలకలరగ

93-42/220

భరస : దయలకర పరలకలరగ
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:34
లస: ససస స
93-42/222

1426 SAA0641399
పపరర: భబవరనదరర శకదదవ

93-42/223

భరస : శకనవరస రరవప భబవనరగ
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:44
లస: ససస స
93-42/225

1429 SAA0548883
పపరర: వనసకట లకడమ దదవరశశటట

93-42/226

భరస : నదగరశశర రరవప దచవరశశటట
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:54
లస: ససస స
93-42/228

1432 SAA0857468
పపరర: ఆదదతఖ పవన కలమలర
దదవరశశటట
తసడడ:డ నదగరసశరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:29
లస: పప

93-42/229

93-42/231

1435 SAA0680538
పపరర: దయలకర పలలకలరగ

93-42/232

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:29
లస: పప
93-42/233

93-42/213

భరస : గగపసరకడడడ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:130-3-54
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరనసదమ కకలలగరనన
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:42
లస: పప

93-41/99

భరస : కకపరనసదమ కకలలగరన
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరనసదస కకలగరన
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:24
లస: పప

1436 AP151030447332
పపరర: ససరరష బబబగ దదవరశశటట

1419 AP151030447244
పపరర: జయనన మలరరబబ యన�

1414 AP151030450220
పపరర: సరమలమ జఖస పపసడచస

తసడడ:డ ససతద రరమయఖ పపసడచస
ఇసటట ననస:130-3
వయససస:42
లస: పప

భరస : పపరయఖ మమడడకకసడడ
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప సప మగ
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:51
లస: ససస స

1433 SAA0958944
పపరర: ఎ పవన కలమలర దదవరశశటట

93-42/215

తసడడ:డ రరజ కససకలరగస
ఇసటట ననస:130-3-54
వయససస:46
లస: పప

భరస : శరవణ కలమలర
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:39
లస: ససస స

1430 SAA0813916
పపరర: వజయ కకలగరన

1416 AP151030447401
పపరర: జగదదష పపసడచస

93-42/210

భరస : ససతదరరమయఖ పపసడచస
ఇసటట ననస:130-3
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అనసమపప�
ఇసటట ననస:130-3-10
వయససస:57
లస: పప

భరస : గగపసరకడడడ కకరపటబయ
ఇసటట ననస:130-3-54
వయససస:72
లస: ససస స

1427 SAA0813957
పపరర: సరగజన సప మగ

93-42/212

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ పపసడచస
ఇసటట ననస:130-3
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: పపషప బసదస నదనననపమభ
ఇసటట ననస:130-3/6
వయససస:18
లస: ససస స

1424 SAA0515569
పపరర: పసచకకస

1413 SAA0254425
పపరర: పపషపలత పపసడచస

1411 SAA0254433
పపరర: ససజజత పపసడచస

భరస : జగదదశ పపసడచస
ఇసటట ననస:130-3
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శరయకకషష పపసడచస
ఇసటట ననస:130-3
వయససస:39
లస: ససస స

1415 AP151030447262
పపరర: ససనల పపసడచస

1421 AP151030450022
పపరర: వరమమ కకరపరటట

93-39/169

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ నలక
ర రగ
ఇసటట ననస:130-3
వయససస:35
లస: పప

1412 SAA0320499
పపరర: పపసడచస పదమ

1418 SAA1440148
పపరర: పపషప బసదస నదనననపమభ

1410 SAA0948077
పపరర: చసదడభభపరల నలక
ర రగ

తసడడ:డ రరఘవపలల పలలకలరగ
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:39
లస: పప
93-42/234

1438 AP151030447095
పపరర: నదగరశశరరరవప దదవరశశటట

93-42/235

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:45
లస: పప
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1439 SAA0641571
పపరర: భబవరనదరర శకనవరస రరవప

93-42/236

తసడడ:డ నదరరయణ భబవనరగ
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:49
లస: పప
1442 SAA0549832
పపరర: నదగరశశర రరవప దదవరశశటట

93-42/239

93-42/242

93-42/245

93-42/248

93-42/251

1449 AP151030447161
పపరర: హరగపస
డ రదరరవప నరరలశశటట

1452 SAA0642157
పపరర: నలలరరర దసరరర భవరన

1455 SAA0549808
పపరర: రవసదడ బబబగ నలక
ర రగ

93-42/254

1458 AP151030447082
పపరర: వనసకటరరవప నలక
ర రగ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వణగకకరగ
ఇసటట ననస:130-3-69
వయససస:39
లస: పప
93-42/258

1464 SAA0959611
పపరర: తదజజ కకరణ కకట

93-42/249

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:130-3-69, OLD 11-123/A
వయససస:22
లస: ససస స

1467 SAA0959249
పపరర: కకటటశశర రరవప దగగర
తసడడ:డ రసగ రరవప దగగర
ఇసటట ననస:130-3-70
వయససస:38
లస: పప

1447 AP151030450262
పపరర: రమలదదవ నరరలశశటట

93-42/244

1450 LFX2409126
పపరర: హహహమలవత కకరరకలల

93-42/247

1453 SAA0642009
పపరర: నలలరరర శకదదవ

93-42/250

భరస : భబసకర రరవప నలలరరగ
ఇసటట ననస:130-3-67
వయససస:37
లస: ససస స
93-42/252

1456 AP151030447160
పపరర: కరశవరరనరరవప నలక
ర రగ

93-42/253

తసడడ:డ వనసకటబడవప నలలరరగ
ఇసటట ననస:130-3-67
వయససస:40
లస: పప
93-42/255

1459 SAA1198936
పపరర: వనసకట శకరరమలల పరరచడరగ

93-33/385

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరచడరగ
ఇసటట ననస:130-3-68 3RDLINEeast
వయససస:59
లస: పప
93-42/256

1462 SAA0959074
పపరర: కకరణ కలమలరగ కరవపరగ

93-42/257

భరస : రతయఖ ససదరరనస
ఇసటట ననస:130-3-69
వయససస:42
లస: ససస స
93-42/259

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:130-3-69
వయససస:30
లస: పప
93-42/287

93-42/241

భరస : బబల గగరవయఖ కకరకలల
ఇసటట ననస:130-3-62
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల ఉననస
ఇసటట ననస:130-3-69
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప చచనదన
ఇసటట ననస:130-3-69
వయససస:57
లస: ససస స
1466 SAA1082890
పపరర: తరరన పసడయల ఆరరధసఖల

93-42/246

తసడడ:డ రరఘవయఖ నలలరరగ
ఇసటట ననస:130-3-67
వయససస:72
లస: పప

93-41/964 1461 SAA0959561
1460 SAA1269752
పపరర: ఏస ఆర కర కర భగవరన వణగకకరగ
పపరర: హరగక ఉననస

1444 SAA0814377
పపరర: మధసన చకకవరగస కనగరల

భరస : హరగపస
డ రదరరవప నదరరలశశటట
ఇసటట ననస:130-3-60
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప నలలరరగ
ఇసటట ననస:130-3-67
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప నలలరరగ
ఇసటట ననస:130-3-67
వయససస:45
లస: పప

1463 SAA0959181
పపరర: జజజ ననశశర రరవప చచనదన

93-42/243

భరస : కరసవరర నద రరవప నలలరరగ
ఇసటట ననస:130-3-67
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప నలలరరగ
ఇసటట ననస:130-3-67
వయససస:62
లస: ససస స
1457 AP151030447100
పపరర: భబసకరరరవప నలక
ర రగ

1446 SAA0814682
పపరర: శకనవరస రరవప కనగరల

93-42/238

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:130-3-57
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నదరరలశశటట
ఇసటట ననస:130-3-60
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ రవoదడబబబగ నలలరరగ
ఇసటట ననస:130-3-67
వయససస:29
లస: ససస స
1454 AP151030450270
పపరర: పదదమవత నలక
ర రగ

93-42/240

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:130-3-57
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ హరగపస
డ రదరరవప నదరరలశశటట
ఇసటట ననస:130-3-60
వయససస:47
లస: పప
1451 SAA0641373
పపరర: నలలరరర అననపపరరష

1443 SAA0814708
పపరర: పడసనన కనగరల

1441 SAA0641183
పపరర: కకలలగణణ కకపరనసదమ

తసడడ:డ పసచమయఖ కకలలగరన
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:130-3-57
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనగరల
ఇసటట ననస:130-3-57
వయససస:26
లస: పప
1448 AP151030447443
పపరర: మలధవరరమ నరరలశశటట

93-42/237

తసడడ:డ బడహమ నదయగడడ మమడడకకసడడ
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:130-3-56
వయససస:65
లస: పప
1445 SAA0814351
పపరర: చచసతనఖ కలమలర కనగరల

1440 SAA0389130
పపరర: పపరయఖ మమడడకకసడడ

1465 SAA1350453
పపరర: జగదదశ ఆరరధసఖల

93-42/934

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:130-3-69
వయససస:18
లస: పప
93-42/260

1468 SAA0814898
పపరర: లకడమ మలధవ తతట

93-42/261

తసడడ:డ లలట పపరయఖ తతట
ఇసటట ననస:130-3-71
వయససస:28
లస: ససస స
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93-42/262

భరస : పపరయఖ తతట
ఇసటట ననస:130-3-71
వయససస:41
లస: ససస స
1472 SAA0850223
పపరర: సరయ కకషష తతట

93-42/265

93-42/268

93-42/271

93-42/274

93-42/277

93-42/280

తసడడ:డ వనసగయఖ మలదదల
ఇసటట ననస:130-3-104
వయససస:46
లస: పప

1482 SAA0254300
పపరర: వనసకటనదగరరజకలమలరగ దదసరగ

1485 LFX1567684
పపరర: వనసకటరతనపడసరద దదసరగ

1488 LFX1566652
పపరర: శశషగగరగరరవప దదసరగ

1491 SAA1034123
పపరర: అరమనద మపరరగర

93-42/286 1494 SAA0948127
1493 SAA1006072
పపరర: ససవర నదగ మలలర సవరర కకకతపఅల
పపరర: అసజన కగమగదద మసతడవరదద

1496 SAA0256974
పపరర: ససతమమ ననలకలరగస
భరస : కకటయఖ ననలకలరగస
ఇసటట ననస:130-4-54
వయససస:60
లస: ససస స

93-42/275

93-42/270

1497 SAA0641704
పపరర: పససపపలలటట పపరష చసదడ రరవప
తసడడ:డ శవరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:130-4-55
వయససస:36
లస: పప

93-42/273

1483 SAA0817470
పపరర: బబల తడపపర సససధరర దదసరగ

93-42/276

భరస : వనసకట రతన పడసరద దదసరగ
ఇసటట ననస:130-3-75
వయససస:34
లస: ససస స
93-42/278

1486 LFX1564764
పపరర: తరరమలరరవప దదసరగ

93-42/279

తసడడ:డ శశషసగగరగరరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:130-3-75
వయససస:39
లస: పప
93-42/281

1489 SAA0958936
పపరర: నరమల దదవ మలదదల

93-42/282

భరస : వనణగబబబగ మలదదల
ఇసటట ననస:130-3-103
వయససస:36
లస: ససస స
93-42/284

1492 SAA0959223
పపరర: జయసత బబబగ మలరరవపననన

93-42/285

తసడడ:డ జజజయఖ మలరరవపననన
ఇసటట ననస:130-3-181
వయససస:61
లస: పప
93-39/170

తసడడ:డ కకషష మహన మసతడవరదద
ఇసటట ననస:130-4
వయససస:28
లస: ససస స
93-42/288

1477 SAA0815433
పపరర: దదవడడ గలమలట

భరస : మగరళ కకషష నదరపశశటట
ఇసటట ననస:130-3-74
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరగ బబబగ మపరరగర
ఇసటట ననస:130-3-154
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరజజబబపయఖ కకకతపఅల
ఇసటట ననస:130-3-186
వయససస:57
లస: ససస స

93-42/267

93-42/272 1480 SAA1034255
1479 SAA0641688
పపరర: మగపపవరపప వరర పడసరద రరవప
పపరర: భబరత నదరపశశటట

తసడడ:డ రరజయఖ దదసరగ
ఇసటట ననస:130-3-75
వయససస:63
లస: పప
93-42/283

1474 SAA0815375
పపరర: సరగజన కకదమల

తసడడ:డ చచననయఖ గలమలట
ఇసటట ననస:130-3-72
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శశషసగగరగరరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:130-3-75
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:130-3-75
వయససస:43
లస: పప
1490 SAA0985798
పపరర: సతఖనదరరయణ మలదదల

93-42/269

భరస : తరరమలరరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:130-3-75
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:130-3-75
వయససస:38
లస: ససస స
1487 LFX1566314
పపరర: సరసబశవరరవప దదసరగ

1476 SAA0642025
పపరర: మగపపవరపప వజయ లకడమ

93-42/264

భరస : ససవరష రరజ కకడమలస
ఇసటట ననస:130-3-72
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరయఖ మగపపవరరపప
ఇసటట ననస:130-3-72
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప నదరపశశటట
ఇసటట ననస:130-3-74
వయససస:54
లస: పప
1484 LFX1566330
పపరర: పరవన దదసరగ

93-42/266

భరస : వరర పడసరద రరవప మగపపవరరపప
ఇసటట ననస:130-3-72
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ కకడమల
ఇసటట ననస:130-3-72
వయససస:51
లస: పప
1481 SAA1034248
పపరర: మగరళ కకషష నదరపశశటట

1473 SAA0642173
పపరర: మగపపవరపప నయనద ససమతద

1471 SAA0301887
పపరర: తతట సరసశత

భరస : నదయగడడ తతట
ఇసటట ననస:130-3-71
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసదద రరవప మగపపవరరపప
ఇసటట ననస:130-3-72
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దదవడడ గరలమభటట
ఇసటట ననస:130-3-72
వయససస:41
లస: ససస స
1478 SAA0815441
పపరర: ససవరరరన రరజ కకదమల

93-42/263

తసడడ:డ రమణ రరవప నల
ఇసటట ననస:130-3-71
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ తతట
ఇసటట ననస:130-3-71
వయససస:27
లస: పప
1475 SAA0851635
పపరర: మరగయమమ గరలమభటట

1470 SAA0928913
పపరర: రరజజ కలమలరగ నల

1495 SAA0254995
పపరర: మననహర� సరగ ధద�

93-39/171

తసడడ:డ శక రరమగలల�
ఇసటట ననస:130-4
వయససస:50
లస: పప
93-42/289

1498 SAA0641530
పపరర: దదవర సపటట శవ పరరశత

93-42/290

భరస : నదగరశశరరరవ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:130-4-56
వయససస:45
లస: ససస స
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1499 AP151030450345
పపరర: ఉషరరరణణ మడడశశటట

93-42/291

భరస : శకనవరసరరవప మడడశశటట
ఇసటట ననస:130-4-79
వయససస:44
లస: ససస స
1502 AP151030447156
పపరర: శకనవరసరరవప మలమడడశశటట

93-42/294

93-42/297

93-42/300

93-42/303

93-42/306

93-42/309

93-42/312

భరస : వనసకటయఖ మససపపరగ
ఇసటట ననస:130-4-88
వయససస:46
లస: ససస స

1512 LFX1564061
పపరర: వనసకటరతన పడసరద కలరరక

1515 SAA0254037
పపరర: సరశత చవపకలల

1518 SAA0641803
పపరర: సపగగమననహర

1521 SAA0642942
పపరర: రరమననన వనసకట రమన రరవప

93-42/315

1524 SAA0643064
పపరర: బబరరమ సరవతడ

93-42/304

1527 SAA0253914
పపరర: సరవతడ బబటట
భరస : పపడమదదదలలటట బబటట
ఇసటట ననస:130-4-88
వయససస:50
లస: ససస స

1507 SAA0679894
పపరర: శవ కలమలరగ కలరరక

93-42/299

1510 LFX1565084
పపరర: నదగలకడమ కలరరక

93-42/302

1513 SAA0245290
పపరర: కకటటశశరరరవప కలరరక

93-42/305

తసడడ:డ రతస యఖ కలరక
ఇసటట ననస:130-4-82
వయససస:64
లస: పప
93-42/307

1516 SAA0254011
పపరర: ససధ చవపకలల

93-42/308

భరస : లకడమనదరరయణశరససస స చవకలల
ఇసటట ననస:130-4-83
వయససస:61
లస: ససస స
93-42/310

1519 SAA0389783
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప సపగగ

93-42/311

తసడడ:డ వనసకయఖ సపగగ
ఇసటట ననస:130-4-84
వయససస:64
లస: పప
93-42/313

1522 SAA0928210
పపరర: వనసకరయలమమ గగనజ

93-42/314

భరస : శకనవసరరవ తననరర
ఇసటట ననస:130-4-87
వయససస:44
లస: ససస స
93-42/316

భరస : పపదద మదదదలలటట బబరస
ఇసటట ననస:130-4-88
వయససస:41
లస: ససస స
93-42/318

93-42/296

భరస : కకటటశశరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:130-4-82
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ రరమననన
ఇసటట ననస:130-4-86
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ మససపపర
ఇసటట ననస:130-4-88
వయససస:29
లస: ససస స
1526 SAA0815482
పపరర: వనసకరటమమ మససపపర

93-42/301

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవ సపగగ
ఇసటట ననస:130-4-84
వయససస:36
లస: పప

భరస : రమన రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:130-4-86
వయససస:45
లస: ససస స
1523 SAA0849911
పపరర: వనసకట కలమలరగ మససపపర

1509 SAA0815102
పపరర: అరరణకలమలరగ ఆరరధదఖల

1504 SAA0641647
పపరర: సపగభ శవ కలమలరర

భరస : వనసకట రతన పడసరద కలరక
ఇసటట ననస:130-4-82
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమనదరరయణశరససస స చవకలల
ఇసటట ననస:130-4-83
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకరన కలమలర సపగగ
ఇసటట ననస:130-4-84
వయససస:34
లస: ససస స
1520 SAA0642900
పపరర: రరమననన రరవత

93-42/298

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:130-4-82
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనన నదగయఖ ఆరరధసఖలల
ఇసటట ననస:130-4-82
వయససస:83
లస: పప
1517 SAA0642371
పపరర: సపగభ బబబ వనసకట లకడమ

1506 AP151030447055
పపరర: లకడమనదరరయణశరససస స చవపకలల

93-42/293

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవ సపగగ
ఇసటట ననస:130-4-81
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : భవరన శసకర ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:130-4-82
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జజన డగల
ఇసటట ననస:130-4-82
వయససస:71
లస: ససస స
1514 SAA0681221
పపరర: గసగరధరరవప ఆరరధసఖల

93-42/295

తసడడ:డ రరధదకకషషమభరగస చవకలల
ఇసటట ననస:130-4-81
వయససస:63
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప చటటట స
ఇసటట ననస:130-4-82
వయససస:40
లస: ససస స
1511 SAA0254003
పపరర: ససతతషమమ డదగల

1503 SAA0642454
పపరర: సపగభ అనతద

1501 SAA0642504
పపరర: పససపపలలటట రరమ బబబగ

తసడడ:డ శవరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:130-4-79
వయససస:33
లస: పప

భరస : మననహర సపగగ
ఇసటట ననస:130-4-81
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సపగగ వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-4-81
వయససస:36
లస: పప
1508 LFX1564566
పపరర: ఆదదలకడమ చటటట స

93-42/292

భరస : కకషషమభరగస మడడశశటట
ఇసటట ననస:130-4-79
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మభరగసమ మలమడడశశటట
ఇసటట ననస:130-4-79
వయససస:50
లస: పప
1505 SAA0389304
పపరర: సపగగ కకరణ కలమలర

1500 AP151030450072
పపరర: వనసకటలకడమ మడడశశటట

1525 AP151030450455
పపరర: గగవసదమమ బరస

93-42/317

భరస : చననమదదదలలటట
ఇసటట ననస:130-4-88
వయససస:46
లస: ససస స
93-42/319

1528 SAA0814831
పపరర: బగజర బబబగ బబరస

93-42/320

తసడడ:డ మదదదలలటట బబరస
ఇసటట ననస:130-4-88
వయససస:25
లస: పప
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1529 SAA0641670
పపరర: బబరరమ మహహశ
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93-42/321

తసడడ:డ పపదద మలడడలలటట బబరస
ఇసటట ననస:130-4-88
వయససస:25
లస: పప
1532 SAA0570267
పపరర: బబరస పపదదమదదదలలటట

93-42/324

93-42/327

93-42/330

93-42/333

93-42/335

93-42/935

1542 SAA1034297
పపరర: జవన బబనవటట

1545 SAA1083039
పపరర: రరమ కకషష రరవప కకడచల

1548 SAA1438746
పపరర: ససనత అనననస

93-42/339

1551 SAA0927717
పపరర: మగరళ వనలపపరర

1554 SAA0928087
పపరర: నరమలలదదవ మలదదల

భరస : వనసకట రరమలసజననయగలల చలవరదద
ఇసటట ననస:130-4-105
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనణగబబబగ మలదదల
ఇసటట ననస:130-4-105
వయససస:35
లస: ససస స

1556 SAA0245415
పపరర: ధన నదగశశఖర చలలవరదద

1557 SAA0245373
పపరర: వనసకట రరమలసజననయగలల
చలలవరదద
తసడడ:డ ససబబబరరవప చదలవదద
ఇసటట ననస:130-4-105
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప చదలవదద
ఇసటట ననస:130-4-105
వయససస:36
లస: పప

93-42/345

1537 SAA0131169
పపరర: వనసకట రమణ దససడడ

93-42/329

93-42/332
1540 SAA0959165
పపరర: అమరలసగరశశర రరవప
మగలపపవపశ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:130-4-91
వయససస:46
లస: పప

93-42/334

1543 SAA1391093
పపరర: అససఫ షపక

93-50/1086

భసధసవప: జన బబష షపక
ఇసటట ననస:130-4-94
వయససస:21
లస: పప
93-42/336

1546 SAA0655902
పపరర: మశశరసదర ఏయలగసదసల

93-42/337

తలర : కకషష మభరగస యలలగసదసల
ఇసటట ననస:130-4-102
వయససస:31
లస: పప
93-42/1183

1549 SAA0927741
పపరర: దసరర దదవ వనలపపరర

93-42/338

భరస : మగరళ వనలపపరర
ఇసటట ననస:130-4-104
వయససస:34
లస: ససస స
93-42/340

తసడడ:డ మగకకసటట వనలపపరర
ఇసటట ననస:130-4-104
వయససస:38
లస: పప
93-42/342

93-42/326

93-42/331

భరస : రరమ చసదడ రకడడడ
ఇసటట ననస:130-4-102
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహహశశరరకవప గగళర
ఇసటట ననస:130-4-104
వయససస:38
లస: ససస స
1553 SAA0883927
పపరర: నదగ లకడమ చలవరదద

1539 SAA0927774
పపరర: మహహసదడ దససపల

1534 SAA0643221
పపరర: పపననమమ పగడదల

భరస : శవ పడసరద రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:130-4-90
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకడచల
ఇసటట ననస:130-4-101
వయససస:57
లస: పప

తలర : ససనత అనననస
ఇసటట ననస:130-4-102
వయససస:26
లస: పప
1550 LFX2409100
పపరర: రమలదదవ గగళళ

93-42/328

తసడడ:డ రమనదయక బబనవటట
ఇసటట ననస:130-4-94
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష రరవప కకడచల
ఇసటట ననస:130-4-101
వయససస:48
లస: ససస స
1547 SAA1426287
పపరర: జయదదప రకడడడ అనననస

1536 SAA0927758
పపరర: ఝలనస దససపల

93-42/323

భరస : వనసకట రకడడడ పగడదల
ఇసటట ననస:130-4-89 AMARAVATHO ROAD
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల దససపల
ఇసటట ననస:130-4-90
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రమనదయక బబనవటట
ఇసటట ననస:130-4-94
వయససస:23
లస: ససస స
1544 SAA1083047
పపరర: పదమ కకడచల

93-42/325

భరస : మహహసదడ దససపల
ఇసటట ననస:130-4-90
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ గగరరమభచస
ఇసటట ననస:130-4-90
వయససస:27
లస: పప
1541 SAA1034305
పపరర: సడవసత బబనవటట

1533 SAA0643205
పపరర: పగరడలల వనసకట రరడడడ

1531 AP151030447021
పపరర: మదదదలలటట బబరస

తసడడ:డ బచమనన మదదదలలటట
ఇసటట ననస:130-4-88
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ పగడదల
ఇసటట ననస:130-4-89
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద రరడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:130-4-90
వయససస:30
లస: ససస స
1538 SAA1005991
పపరర: శశష రతనస గగరరమభచస

93-42/322

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బబ జజర
ఇసటట ననస:130-4-88
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బగచమయఖ పపదదమదదదలలటట
ఇసటట ననస:130-4-88
వయససస:60
లస: పప
1535 SAA0131177
పపరర: కకరణమమయళ దససడడ

1530 SAA0927659
పపరర: కకటయఖ బబ జజర

1552 LFX2405116
పపరర: మహహశశరరకవప గగళర

93-42/341

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ గగళర
ఇసటట ననస:130-4-104
వయససస:43
లస: పప
93-42/343

1555 SAA0254276
పపరర: వనసకట నరసమమ చలలవరదద

93-42/344

భరస : ససబబబరరవప చలలవదద
ఇసటట ననస:130-4-105
వయససస:57
లస: ససస స
93-42/346

1558 SAA0245431
పపరర: ససబబబరరవప చలలవరదద

93-42/347

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చదలవదద
ఇసటట ననస:130-4-105
వయససస:62
లస: పప
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1559 SAA0928103
పపరర: వనణగబబబగ మలదదల
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93-42/348

తసడడ:డ సతదఖనదరరఖన మలదదల
ఇసటట ననస:130-4-109
వయససస:44
లస: పప
93-42/351

తసడడ:డ నదగయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:130-4-110
వయససస:61
లస: పప
93-42/354

భరస : సతఖనదరరయణ మలదదల
ఇసటట ననస:130-4-112
వయససస:63
లస: ససస స

1563 SAA0927840
పపరర: శకనవరసరరవప ఉసరరపప

93-42/357

భరస : జజజ ననశశర రరవప చచనదన
ఇసటట ననస:130-4-113
వయససస:52
లస: ససస స
93-42/361

తసడడ:డ పపరరషప తస స కకరపరటట
ఇసటట ననస:130-4-113
వయససస:26
లస: పప

1566 SAA0958910
పపరర: శకనవరస రరవప మలదదల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలలరగ
ఇసటట ననస:130-4-113
వయససస:19
లస: ససస స
1577 RLY0030106
పపరర: అనత రరజ

93-42/819

1569 SAA1050152
పపరర: శవపరరశత బసడదరర

93-42/358

93-42/362

1575 SAA1284595
పపరర: వనసకరయమమ పపదద శశటట

93-41/965

1578 SAA1420629
పపరర: హనసమసత రరవప వనదసలర పలర

భరస : రమణ అలర క
ఇసటట ననస:130-4-120
వయససస:26
లస: ససస స

1584 SAA0815664
పపరర: నరషమమ మడడ తతక

93-42/936

1587 SAA1050103
పపరర: లకడమ సరగజన పడడచడరగ
భరస : వ శక రరమగలల పడడచడరగ
ఇసటట ననస:130-4-121
వయససస:55
లస: ససస స

1570 SAA1050160
పపరర: జయమమ కరరనటట

93-42/359

1573 SAA1050145
పపరర: రరఘవయఖ బసడదరర

93-42/363

1576 SAA0958894
పపరర: అనడష గగతస కకసడ

93-42/364

1579 SAA1421122
పపరర: నదగ లకడమ వనదసళళపలర

93-42/937

భరస : హనసమసత రరవప వనదసళళపలర
ఇసటట ననస:130-4-114
వయససస:44
లస: ససస స
93-42/1088

1582 SAA1292010
పపరర: రమమశ బబబగ పపదద శశటట

93-50/922

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపదద శశటట
ఇసటట ననస:130-4-114
వయససస:39
లస: పప
93-42/366

భరస : వనసకటటసశరరర మడడడతతక
ఇసటట ననస:130-4-120
వయససస:42
లస: ససస స
93-42/369

93-42/356

భరస : చసదడశశఖర రకడడడ గగతస కకసడ
ఇసటట ననస:130-4-114
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వనదసళళపలర
ఇసటట ననస:130-4-114
వయససస:18
లస: పప
93-42/365

1567 SAA0959280
పపరర: రగషసరమర గగరరగన కకసడడరర

తసడడ:డ రరమసరశమ బసడదరర
ఇసటట ననస:130-4-113
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ వనదసలర పలర
ఇసటట ననస:130-4-114
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వనదసళళపలర
ఇసటట ననస:130-4-114
వయససస:21
లస: పప

93-42/353

భరస : వనసకటటసశరరర కరరనటట
ఇసటట ననస:130-4-113
వయససస:75
లస: ససస స

1572 SAA0958928
పపరర: వనణగబబబగ మలదదల

93-42/1087 1581 SAA1430891
1580 SAA1421197
పపరర: లల శవ సరయనదధ వనదసళళపలర
పపరర: నఖల వనదసళళపలర

1564 SAA0959520
పపరర: మలధవ లత గకసథద

తసడడ:డ జజసఫ గగరరగన కకసడడరర
ఇసటట ననస:130-4-113
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పపదద శశటట
ఇసటట ననస:130-4-114
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రమమశ బబబగ పపదద శశటట
ఇసటట ననస:130-4-114
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నదగరశశర రరవప వడర మభడడ
ఇసటట ననస:130-4-121
వయససస:34
లస: ససస స

93-42/355

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మలదదల
ఇసటట ననస:130-4-113
వయససస:44
లస: పప
93-42/1086

93-42/350

భరస : సప మ శశఖర గగపస గకసథద
ఇసటట ననస:130-4-112
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ బసడదరర
ఇసటట ననస:130-4-113
వయససస:58
లస: ససస స

1571 SAA0958878
పపరర: అవనదశ కలమలర కకరపరటట

1586 SAA0681825
పపరర: వడర మభడడపపరగషమ

93-42/352

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మలదదల
ఇసటట ననస:130-4-112
వయససస:39
లస: పప

1568 SAA0959173
పపరర: సతఖ సడరరఖ లత చచనదన

1561 SAA0928129
పపరర: శకనవరసరరవప మలదదల

తసడడ:డ సతదఖనదరరఖన మలదదల
ఇసటట ననస:130-4-110
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరధదకకషషమభరరస ఉసరరపప
ఇసటట ననస:130-4-111
వయససస:44
లస: పప

1565 SAA0958902
పపరర: ససతమమ మలదదల

1583 SAA1041227
పపరర: జగదదశశరగ కరకరల

93-42/349

భరస : వనహకటబడవప పపసలకరగ
ఇసటట ననస:130-4-110
వయససస:37
లస: ససస స

1562 SAA0777492
పపరర: సరసబశవ రరవప దదవరకకసడ

1574 SAA1436062
పపరర: జజఖత శవరన తలలరగ

1560 SAA0131243
పపరర: లకడమ పపసలలరర

1585 SAA0959041
పపరర: జజహనవ పడడచడరగ

93-42/368

భరస : వనసకట రవ కలమలర పడడచడరగ
ఇసటట ననస:130-4-121
వయససస:29
లస: ససస స
93-42/371

1588 SAA1311059
పపరర: కకషష ధదరజ లగడపరటట

93-42/372

తసడడ:డ దదననష కలమలర లగడపరటట
ఇసటట ననస:130-4-121
వయససస:24
లస: పప
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93-42/373 1590 SAA0813650
1589 SAA0975005
పపరర: వనసకట రవ కలమలర పరడడచడరర
పపరర: అమల బగడడగల

తసడడ:డ వనసకట శకరరమగలల పరడడచడరర
ఇసటట ననస:130-4-121
వయససస:36
లస: పప
1592 LFX2409456
పపరర: నరమల పపయఖల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బగడగగల
ఇసటట ననస:130-4-122
వయససస:27
లస: ససస స
93-42/376

భరస : మసరసన రరవప పపయలఖల
ఇసటట ననస:130-4-122
వయససస:47
లస: ససస స
1595 SAA0813619
పపరర: కకటటశశర రరవప బగడగల

93-42/379

93-42/382

93-33/387

93-42/820

93-42/823

93-42/386

తసడడ:డ జయరరమరకడడడ బబదస
ఇసటట ననస:130-5-51
వయససస:46
లస: పప

1602 SAA0878837
పపరర: పడననయ నమమగడడ

1605 SAA1263649
పపరర: ససబబమమ శశషస

1608 LFX1567676
పపరర: బబలలజ ననలకలరగస

1611 SAA0549733
పపరర: గగపరల రకడడడ కకటట కకట

93-42/388

93-33/388

1597 SAA0985756
పపరర: సరగజన కకచచరర

93-42/381

1600 SAA0857369
పపరర: హససన చలకరపరటట

93-33/386

1603 SAA0878787
పపరర: శశఖర చలవరదద

93-33/389

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:130-4-127
వయససస:35
లస: పప
93-42/821

1606 SAA1263623
పపరర: వనసకట ససబబరరవప శశషస

93-42/384

1609 SAA0549147
పపరర: అసజరకడడడ నదరర

93-42/385

తసడడ:డ వనసకటటశశర రకడడడ నదరర
ఇసటట ననస:130-4-222
వయససస:40
లస: ససస స
93-42/387

1612 SAA0948044
పపరర: రవ కనసమభరగ

93-39/172

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కనసమభరగ
ఇసటట ననస:130-5
వయససస:47
లస: పప

93-42/389 1615 AP151030450296
1614 SAA0711697
పపరర: మహన లకడమ కలమలరగ బసడదరర
పపరర: వనసకటససబబమమ బబదదమగ

1617 AP151030447290
పపరర: జయరరమరకడడడ బబదదమగ
తసడడ:డ వనసకటరకడడడ బబదస
ఇసటట ననస:130-5-51
వయససస:73
లస: పప

93-42/822

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-4-129
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస బసడదరర
ఇసటట ననస:130-5-51
వయససస:53
లస: ససస స
93-42/391

93-42/378

తసడడ:డ జరజ సరహహబ చలకరపరటట
ఇసటట ననస:130-4-126
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ చచనదనరకడడడ కకట
ఇసటట ననస:130-4-298
వయససస:56
లస: పప

భరస : బబలకకటటరకడడడ బబదస
ఇసటట ననస:130-5-51
వయససస:41
లస: ససస స
1616 SAA0549717
పపరర: బబల కకటటరకడడడ బబదస

93-42/383

తసడడ:డ కకటయఖ ననలకలరగస
ఇసటట ననస:130-4-130
వయససస:35
లస: పప

భరస : గగపరల రకడడడ కకట
ఇసటట ననస:130-4-298
వయససస:53
లస: ససస స
1613 SAA0549022
పపరర: పడమల బబదస

1599 SAA1025932
పపరర: మలధవ రరవప నలక
ర రగ

1594 SAA0815409
పపరర: పడభగ కకరణ బగడడగల

భరస : మధస బబబగ కకచచరర
ఇసటట ననస:130-4-123
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-4-129
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-4-129
వయససస:37
లస: పప
1610 SAA0549063
పపరర: ససబబలకడమ కకటబ

93-42/380

తసడడ:డ జరసస పడభబకర నమమగడడ
ఇసటట ననస:130-4-127
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:130-4-129
వయససస:60
లస: పప
1607 SAA1263631
పపరర: శకనవరసరరవప శశషస

1596 SAA0993502
పపరర: పడతషఖష గగసటటపలర

93-42/375

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బగడగగల
ఇసటట ననస:130-4-122
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ నలక
ర రగ
ఇసటట ననస:130-4-124
వయససస:64
లస: పప

భరస : జరసస పడభబకర నమమగడడ
ఇసటట ననస:130-4-127
వయససస:54
లస: ససస స
1604 SAA1263672
పపరర: వనసకటటశశరరర శశషస

93-42/377

భరస : రరజరశ గగసటటపలర
ఇసటట ననస:130-4-123
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:130-4-123
వయససస:48
లస: పప
1601 SAA0878811
పపరర: శశ రగ ససజన రరణణ తషరక

1593 SAA0975013
పపరర: హహరర దసనన

1591 SAA0813577
పపరర: కకటటశశరగ బగడడగల

భరస : కకటటశశర రరవప బగడడగగల
ఇసటట ననస:130-4-122
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నళన పడభబకర కటబరగ
ఇసటట ననస:130-4-122
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మభరగస budugula
ఇసటట ననస:130-4-122
వయససస:50
లస: పప
1598 SAA1006064
పపరర: శకనవరససలల ఉననస

93-42/374

93-42/390

భరస : జయరరమరకడద డ బబదస
ఇసటట ననస:130-5-51
వయససస:67
లస: ససస స
93-42/392

1618 SAA0711622
పపరర: దదవఖ బసడదరర

93-42/393

తసడడ:డ శకనవరస బసడదరర
ఇసటట ననస:130-5-53
వయససస:26
లస: ససస స
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93-42/394

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడదరర
ఇసటట ననస:130-5-53
వయససస:52
లస: పప
1622 SAA0363564
పపరర: సపశర రతనమ ఖమలబసపటట

1620 SAA0363242
పపరర: గగరర నదరలశశటట

93-42/395

భరస : వనసకటరమన బబబగ నదరరలశశటట
ఇసటట ననస:130-5-124
వయససస:32
లస: ససస స
93-42/397

1623 SAA0389569
పపరర: డదవడ సలలమన రరజ కసబసపరటట

1621 SAA0363531
పపరర: శరసత సశరరపర ఖమలబసపటట

భరస : వజయభబసకర ఖసభసపరటట
ఇసటట ననస:130-5-136
వయససస:38
లస: ససస స
93-42/398

1624 AP151030447138
పపరర: ఏససదదనస డదగల

భరస : వజయ భబసకర రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:130-5-136
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబసకర రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:130-5-136
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ దచగల
ఇసటట ననస:130-5-136
వయససస:51
లస: పప

1625 SAA0641233
పపరర: కసభసపరటట వజయ భబసకర

1626 SAA1068873
పపరర: పపజ హరగరన సనసకరర

1627 SAA0891771
పపరర: ససమఖ బ శ వప ల

93-42/400

తసడడ:డ రరజజరతనమ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:130-5-136
వయససస:70
లస: పప
1628 SAA0458356
పపరర: సశపరన ససకలరర
భరస : ఉదయ కలమలర ససకలరర
ఇసటట ననస:130-5-137
వయససస:40
లస: ససస స
1631 SAA0458349
పపరర: సశరరష లతద బబదద సపటట

93-42/406

93-42/409

93-50/749

93-42/824

తసడడ:డ కకటటరకడడడ కలసచదల
ఇసటట ననస:130-5-146
వయససస:50
లస: పప

1635 SAA0927972
పపరర: వర లకడమ నరర

1638 SAA1038018
పపరర: కనకవలర నదగస

1641 SAA1289461
పపరర: పపదదట రతన కలమలరగ

93-42/413

1644 SAA0471615
పపరర: సప మయఖ పలలర

93-42/410

1647 SAA0255125
పపరర: బబబగరరవప కరరరమభరగ
తసడడ:డ నదగయఖ కరరరమగరగ
ఇసటట ననస:130-5-147
వయససస:54
లస: పప

93-42/405

1633 SAA0985855
పపరర: పడసరద సడరఖదదవర

93-42/408

1636 SAA1165984
పపరర: రమదదవ కలలవ

93-50/748

భరస : ససదరరన రరవప కలలవ
ఇసటట ననస:130-5-138 5/1
వయససస:60
లస: ససస స
93-42/411

1639 SAA1082908
పపరర: మరగయదదసస పపదదట

93-42/412

తసడడ:డ తమసయఖ పపదదట
ఇసటట ననస:130-5-141
వయససస:43
లస: పప
93-42/825

1642 SAA1289479
పపరర: పపదదట జజసపఫ తసబ నవన
బబబగ
తసడడ:డ పపదదట మరగయదదసస
ఇసటట ననస:130-5-141
వయససస:18
లస: పప

93-42/826

93-42/414

1645 LFX2409142
పపరర: వరసవ కకడదల

93-42/415

తసడడ:డ కకటయఖ పళళ
ఇసటట ననస:130-5-144
వయససస:57
లస: పప
93-42/416

1630 SAA0985848
పపరర: ససధ సడరఖదదవర

తసడడ:డ అనసతయఖ సడరఖదదవర
ఇసటట ననస:130-5-137
వయససస:58
లస: పప

భరస : పపదదట మరగయదదసస
ఇసటట ననస:130-5-141
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటటరకడడడ కలసచదల
ఇసటట ననస:130-5-144
వయససస:50
లస: ససస స
1646 SAA0389593
పపరర: రరజ సరశమ రకడడ కలసచదల

93-42/407

భరస : వరఢరరజ నదగస
ఇసటట ననస:130-5-140
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదట తదమసయఖ
ఇసటట ననస:130-5-141
వయససస:43
లస: పప
1643 SAA0363259
పపరర: కలమలరర కలసచల

1632 SAA0891763
పపరర: వనసకట శవ రరవప బ శ వప ల

93-42/402

భరస : పడసరద సడరఖదదవర
ఇసటట ననస:130-5-137
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రకడడ నరర
ఇసటట ననస:130-5-138
వయససస:45
లస: ససస స

భసధసవప: రమదదవ కలలవ
ఇసటట ననస:130-5-138 5/1
వయససస:60
లస: పప
1640 SAA1289453
పపరర: పపదద ట మరగయదదసస

93-42/404

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బ శ వప ల
ఇసటట ననస:130-5-137
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ దదనయఖ బబవశశటట
ఇసటట ననస:130-5-137
వయససస:66
లస: పప
1637 SAA1170984
పపరర: ససదరరన రరవప కలలవ

1629 SAA0891789
పపరర: అరరణద జజఖత బ శ వప ల

93-42/399

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప బ శ వప ల
ఇసటట ననస:130-5-137
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ రరవప బ శ వప ల
ఇసటట ననస:130-5-137
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సమమమబయ బబదద సపటట
ఇసటట ననస:130-5-137
వయససస:59
లస: ససస స
1634 SAA0641753
పపరర: బబవసపటట ససబబసయలఖ

93-42/401

తసడడ:డ ఉదయ కలమలర సనసకరర
ఇసటట ననస:130-5-137
వయససస:21
లస: ససస స
93-42/403

93-42/396

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప కకడదల
ఇసటట ననస:130-5-145
వయససస:35
లస: ససస స
93-42/417

1648 SAA1435874
పపరర: హరగ కకషష జ

93-42/1089

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జ
ఇసటట ననస:130-5-147
వయససస:47
లస: పప
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1649 SAA0548974
పపరర: వజయలకడమ పపటటట
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93-42/418

భరస : రతన బబబగ పపటటట
ఇసటట ననస:130-5-148
వయససస:44
లస: ససస స
1652 AP151030447020
పపరర: రతనదబబగ పపటటట

93-42/421

93-42/424

93-42/428

93-30/721

93-38/129

93-42/431

భరస : ససరరష బబబగ తచలర ల
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:50
లస: ససస స

1662 SAA1028225
పపరర: హరనదథ బబబగ శకపపరరసబడడరగ

1665 SAA1285428
పపరర: బబబగ రరవప లసగమననన

1668 SAA1034099
పపరర: జయ దదపసస తచలర ల

93-42/434

1671 SAA0642397
పపరర: కలలరర సరశత

1674 SAA1038042
పపరర: జయ కలమలరగ నళపరటట

తసడడ:డ అనల బబబగ పడథదగభడడపప
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హరనదథ బబబగ శకపపరరసబడడరగ
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:27
లస: పప

93-42/427

93-42/430

93-30/722

1663 SAA1028282
పపరర: వనసకట శవ రరవప తచలర ల

93-30/723

తసడడ:డ రరమయఖ తచలర ల
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:69
లస: పప
93-41/966

1666 JBV3003530
పపరర: పదదమవత లసగమననన

93-41/967

భరస : బబబగ రరవప లసగమననన
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:54
లస: ససస స
93-42/432

1669 SAA1034081
పపరర: జయ దదవఖ తచలర ల

93-42/433

తసడడ:డ ససరరష బబబగ తచలర ల
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:27
లస: ససస స
93-42/435

1672 SAA1034040
పపరర: రతన కలమలరగ పచమ

93-42/436

భరస : నదగరశశరరరవప పచమ
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:50
లస: ససస స
93-42/438

భరస : వనసకటటసశర రరవప నళపరటట
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:51
లస: ససస స

93-42/440 1677 SAA1080050
1676 SAA1050178
పపరర: పపరరషప తస మ రరజ పడథదగభడడపప
పపరర: ఉదయ కకరణ శకపపరరసబడడరగ

1657 SAA0815177
పపరర: శక లకడమ వషష
ష మలకల

1660 SAA0815169
పపరర: శవ నదగరశశర రరవప వషష
ష
మలకల
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:130-5-149
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవ కలరగ
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:31
లస: ససస స
93-42/437

93-42/423

93-42/429

తసడడ:డ ససరరష బబబగ తచలర ల
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప నళపరటట
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:31
లస: ససస స
1673 SAA1034073
పపరర: పడమలల రరణణ తచలర ల

1659 SAA0549857
పపరర: దదవదదసస తషరక

1654 AP151030447005
పపరర: నదగరశశరరరవప పడమటట

భరస : శవ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:130-5-149
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ లసగమననన
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప పచమ
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:25
లస: ససస స
1670 SAA1038059
పపరర: సరశత నళపరటట

93-42/425

తసడడ:డ నరసయఖ శకపపరరసబడడరగ
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరవప తచలర ల
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:65
లస: ససస స
1667 SAA1034032
పపరర: హరగక పచమ

1656 SAA0257394
పపరర: రరణగకర వసకరయలపరటట

93-42/420

తసడడ:డ రరమగలల పడమటట
ఇసటట ననస:130-5-148
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరవప తషరక
ఇసటట ననస:130-5-149
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస యరరకమననన
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:47
లస: పప
1664 SAA1028472
పపరర: శకదదవ తచలర ల

93-42/422

భరస : బబబగ రరవప వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:130-5-149
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ వసగ
ఇసటట ననస:130-5-149
వయససస:35
లస: పప
1661 SAA1025684
పపరర: శకనవరసరరవప యరరకమననన

1653 SAA0254961
పపరర: బబబగ రరవప వసకరయలపరటట

1651 SAA0549238
పపరర: రరమలకడమ పపటటట

భరస : రరజకలమలర పపటటట
ఇసటట ననస:130-5-148
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ అయఖనన వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:130-5-148
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల హఫసస
ఇసటట ననస:130-5-148
వయససస:70
లస: పప
1658 SAA0245340
పపరర: వరర రకడడడ వసగర

93-42/419

భరస : బబబగ రరవ కరగమగరగ
ఇసటట ననస:130-5-148
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకలమలర పపటటట
ఇసటట ననస:130-5-148
వయససస:49
లస: పప
1655 SAA0389171
పపరర: కరరమగదదదన మహమమద

1650 SAA0364018
పపరర: కలమలరగ కరరరమభరర

1675 SAA0641837
పపరర: కలలరర లలతద కలమలరర

93-42/439

భరస : వనసకటటశశరరరవ kalari
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:53
లస: ససస స
93-42/441

1678 SAA1034024
పపరర: సడరరఖ తదజ పచమ

93-42/442

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప పచమ
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:27
లస: పప
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1679 SAA0655852
పపరర: గగపసచసద కరలలరగ
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93-42/443

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలరగ
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:28
లస: పప
1682 SAA1034065
పపరర: ససరరష బబబగ తచలర ల

93-42/444

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రవపటట
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:52
లస: పప
93-42/446

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తచలర ల
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:54
లస: పప
1685 SAA1401082
పపరర: సరయ లకడమ ఇసదడజజ ననమగల

1680 AP151030447371
పపరర: రరమలరరవప రరవపరటట

93-42/938

తసడడ:డ వనసకట చలపతరరవప ననమగల
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:22
లస: ససస స

1683 SAA1038034
పపరర: వనసకటటసశర రరవప నళపరటట

1681 SAA1034057
పపరర: నదగరశశరరరవప పచమ

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పచమ
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:54
లస: పప
93-42/447

1684 SAA1024330
పపరర: రసగరరరవప రరవ
తసడడ:డ వరయఖ రరవ
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:67
లస: పప

93-42/1090
1686 SAA1401108
పపరర: సరయ లకడమ పడసనన నదగ దదవఖ
అఖల ననమగల
తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప ననమగల
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:23
లస: ససస స

1687 SAA1024512
పపరర: సతఖస యరరకమననన
తసడడ:డ వనసకటబదరరయ యరరకమననన
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:68
లస: పప

1689 SAA1373562
పపరర: రమదదవ తకకకళళపరటట

1690 SAA1044619
పపరర: దదచదపలర మసరసన వల షపక

భరస : వనసకట శత రమలసజనఉలక తకకకళళపరటట
ఇసటట ననస:130 5 150, NUMBER 204
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మదదరర షపక
ఇసటట ననస:130-5-151
వయససస:43
లస: పప

1691 SAA1050640
పపరర: నదగరరరరన రకడడడ తషమమపపడడ

1692 SAA0929150
పపరర: కళళఖణ బబబగ కడడయలల

1693 SAA0548990
పపరర: మమమమగననసర షపక

తసడడ:డ రగశరకడడడ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:130-5-152
వయససస:32
లస: పప
1694 LFX1563246
పపరర: రరణగకరదదవ జడడగగ
భరస : గగవసదరరవప జడడగగ
ఇసటట ననస:130-5-153
వయససస:37
లస: ససస స
1697 SAA1034149
పపరర: అనడరరధ మపరరగర

1695 SAA1034115
పపరర: హరరశ భమల

93-42/456

1698 SAA1034131
పపరర: సడరగ బబబగ మపరరగర

93-42/1091

1701 SAA0680033
పపరర: ద దసడడనరజ కలమలర రకడడ
తసడడ:డ సరసబరకడడడ దసటట
ఇసటట ననస:130-5-157
వయససస:28
లస: పప

1703 SAA0642827
పపరర: నవఖ లకకత కకలలర

1704 SAA0928624
పపరర: లహరగ కకలలర

93-41/100

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకలలర
ఇసటట ననస:130-5-158
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలలర వరయలఖ కకలల
ఇసటట ననస:130-5-158
వయససస:54
లస: పప

93-42/454

1707 SAA0816126
పపరర: ససజజత కకటపరటట
భరస : శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:130-5-159
వయససస:36
లస: ససస స

93-42/449

93-42/452

1696 SAA1034107
పపరర: గగపరల రరవప భమల

93-42/455

తసడడ:డ కకటయఖ భమల
ఇసటట ననస:130-5-153
వయససస:55
లస: పప
93-42/457

1699 SAA0958969
పపరర: సరయ ససదదప జజరగగర

93-42/458

తసడడ:డ రరజజ శశఖర రరవప జజరగగర
ఇసటట ననస:130-5-155
వయససస:35
లస: పప
93-42/459

1702 SAA0679902
పపరర: దసటటససబరకడడడ

93-42/460

తసడడ:డ రరమరకడడడ దసటట
ఇసటట ననస:130-5-157
వయససస:54
లస: పప
93-42/461

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకలలర
ఇసటట ననస:130-5-158
వయససస:24
లస: ససస స
93-42/463

93-51/238

భరస : మగసడద షపకక
ఇసటట ననస:130-5-153
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ మపరరగర
ఇసటట ననస:130-5-154
వయససస:57
లస: పప

భరస : జవరశదద శవ సడరఖ ఉమల మహహష
ఇసటట ననస:130-5-155
వయససస:27
లస: ససస స

1706 SAA0641563
పపరర: కకలల ససబబశవరరవ

93-42/451

తసడడ:డ గగపరల రరవప భమల
ఇసటట ననస:130-5-153
వయససస:28
లస: పప

భరస : సడరగ బబబగ మపరరగర
ఇసటట ననస:130-5-154
వయససస:41
లస: ససస స
1700 SAA1368638
పపరర: జవరశదద భవఖ శక

93-42/928

తసడడ:డ వజయ బబబగ కడడయలల
ఇసటట ననస:130-5-152
వయససస:43
లస: పప
93-42/453

93-42/448

తసడడ:డ కకటయఖ నళపరటట
ఇసటట ననస:130-5-150
వయససస:54
లస: పప

93-42/927
1688 SAA1373828
పపరర: వనసకట శత రమలసజనఉలక
తకకకళళపరటట
తసడడ:డ వరసజననయగలల తకకకళళపరటట
ఇసటట ననస:130 5 150, NUMBER 204
వయససస:54
లస: పప
93-42/450

93-42/445

1705 SAA0642926
పపరర: జయ భబరత కకలలర

93-42/462

భరస : సరసబశవరరవప కకలలర
ఇసటట ననస:130-5-158
వయససస:45
లస: ససస స
93-42/464

1708 SAA0928582
పపరర: రమలదదవ చచరరకకరగ

93-42/465

భరస : నరసససహ చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:130-5-159
వయససస:37
లస: ససస స
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1709 SAA0817116
పపరర: శశష గగరగ రరవప కకటపరటట

93-42/466

తసడడ:డ నదసచదరయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:130-5-159
వయససస:46
లస: పప
1712 SAA1431006
పపరర: నదగ లకడమ వపగర స

93-42/1153

93-42/468

తసడడ:డ వజయకలమలర చతదడకవ
ఇసటట ననస:130-5-162
వయససస:24
లస: పప
1718 SAA0649186
పపరర: ససరగ కకసడ మలర క కకనడ

93-42/471

93-42/474

93-42/477

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:130-5-169
వయససస:58
లస: పప
1730 SAA0320531
పపరర: యడల మమరగ రరణణ
భరస : పడసరద రరవప యదల
ఇసటట ననస:130-5-171
వయససస:49
లస: ససస స
1733 SAA0959462
పపరర: శకనవరసరరవప సరన
తసడడ:డ రరమయఖ సరన
ఇసటట ననస:130-5-171
వయససస:49
లస: పప
1736 SAA0515544
పపరర: భకవత దదవ వననకకట
భరస : అరరరనరరవప వననకకట
ఇసటట ననస:130-5-174
వయససస:72
లస: ససస స

1717 SAA0131300
పపరర: జయలకడమ కకనదద

93-42/469

1719 SAA0643015
పపరర: కకనదడ వర మలలసయలఖ

1722 SAA0515551
పపరర: లకడమ సరన

1725 AP151030447111
పపరర: కకసడదరరడడడ యకకసటట

1728 SAA0946881
పపరర: రజన సరన

1731 SAA0253740
పపరర: హహమలత సరన

1734 SAA1368158
పపరర: వనసకట పడవణ కలమలర సరన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప సరన
ఇసటట ననస:130-5-171
వయససస:18
లస: పప

93-42/487

93-42/470

భరస : వర మలర యఖ కకనడద
ఇసటట ననస:130-5-164
వయససస:57
లస: ససస స
93-42/472

1720 SAA0816308
పపరర: మలరరత ససగస

93-42/473

భరస : చసదడ మహన రకడడ ససగస
ఇసటట ననస:130-5-165
వయససస:60
లస: ససస స
93-42/475

1723 AP151030450208
పపరర: నదగరరజకలమలరర యకకసటట

93-42/478

1726 AP151030450406
పపరర: ధనలకడమ కకసడద

93-42/479

భరస : సడరగబబబగ కకసడ
ఇసటట ననస:130-5-169
వయససస:50
లస: ససస స
93-39/173

1729 SAA0302208
పపరర: జజనకక బ

93-42/481

భరస : హనసమసతరరవప బ
ఇసటట ననస:130-5-171
వయససస:44
లస: ససస స
93-42/483

1732 SAA0301481
పపరర: నదగరరజ సరన

93-42/484

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సరన
ఇసటట ననస:130-5-171
వయససస:36
లస: పప
93-42/1154

1735 SAA0256958
పపరర: మలర శశరగ తదడడబబ యన

93-42/486

భరస : శకనవరసరరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:130-5-172
వయససస:63
లస: ససస స

93-42/488 1738 AP151030450466
1737 SAA0389387
పపరర: వనసకట రమన బబబగ నదరరలశశటట
పపరర: పడశరసత మలడడశశటట

తసడడ:డ అరరరన రరవప నదరరలశశటట
ఇసటట ననస:130-5-174
వయససస:44
లస: పప

93-42/476

భరస : కకసడదరకడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:130-5-168
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప సరన
ఇసటట ననస:130-5-171
వయససస:53
లస: ససస స
93-42/485

93-42/1093

1716 SAA0131185
పపరర: మహలకడమ పరరశత కకనదడ

భరస : శకనవరస రరవప సరన
ఇసటట ననస:130-5-171
వయససస:41
లస: ససస స
93-42/482

1714 SAA1448182
పపరర: హహమ సససదరగ కకట

భసధసవప: అనల కలమలర కకట
ఇసటట ననస:130-5-161, NANDAKI NIVAS
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపరపరకడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:130-5-168
వయససస:62
లస: పప
93-42/480

93-42/1092

భసధసవప: అనల కలమలర కకట
ఇసటట ననస:130-5-161,NANDAKI NIVAS
వయససస:62
లస: పప

భరస : పపదద కకసడయఖ సన
ఇసటట ననస:130-5-168
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరవప పరవపలకరగ
ఇసటట ననస:130-5-168
వయససస:41
లస: పప
1727 AP151030447303
పపరర: వనసకటసడరగబబబగ కకసడద

93-42/939

తసడడ:డ కకనదడ మలలసయలఖ
ఇసటట ననస:130-5-164
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రకడడడ ససగస
ఇసటట ననస:130-5-165
వయససస:67
లస: పప
1724 SAA0471243
పపరర: రరజరష పరవపలకరగ

1713 SAA1471929
పపరర: యగరనసద కకట

1711 SAA1430529
పపరర: సరసబశవ రరవప వపగర స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వపగర స
ఇసటట ననస:130-5-161
వయససస:50
లస: పప

భరస : వర మలర యఖ కకనడద
ఇసటట ననస:130-5-164
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వర మలర యఖ కకనడద
ఇసటట ననస:130-5-164
వయససస:30
లస: పప
1721 SAA0816225
పపరర: చసదడ మహన రకడడ ససగస

93-42/467

తసడడ:డ వజయకలమలర చతదడకవ
ఇసటట ననస:130-5-161
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వపగర స
ఇసటట ననస:130-5-161
వయససస:46
లస: ససస స
1715 SAA0959082
పపరర: గగతమ చతదడకవ

1710 SAA0959058
పపరర: లకడమ రరమత చతకలరగ

93-42/489

భరస : రరమలరరవప మడడశశటట
ఇసటట ననస:130-5-176
వయససస:41
లస: ససస స
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1739 AP151030447097
పపరర: రరమలరరవప మమడడశశటట

93-42/490

తసడడ:డ కలకషషమభరగస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:130-5-176
వయససస:46
లస: పప
1742 SAA1158880
పపరర: లకడమ బసడర

93-50/742

భరస : గగపస బసడర
ఇసటట ననస:130-5-177
వయససస:30
లస: ససస స
1745 SAA1149285
పపరర: ససరరష బబబగ బసడర

93-50/745

93-42/491

భరస : అసజయఖ పమగలపరటట
ఇసటట ననస:130-5-1504
వయససస:40
లస: ససస స
1754 SAA0458414
పపరర: హససనద షపక

93-42/495

1744 SAA1149202
పపరర: వనసకటటష బసడర

1746 SAA1149269
పపరర: గగపస బసడర

1749 AP151030441099
పపరర: తషలశమమ కకరపరటట�

1752 SAA1005884
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ చరరల

1755 SAA0927949
పపరర: వరపడసరదరకడడడ వసత

93-42/498

1758 SAA0642264
పపరర: పరనమ కకషష కలమలరర

94-66/994

1763 SAA0642751
పపరర: కసడడలల నదగరరరనరరవ

1764 SAA0641159
పపరర: జకసకకర ససబబశవ రరవప

తసడడ:డ యయదసకకనదడళళ రరవప కరహదసల
ఇసటట ననస:130-6-182
వయససస:33
లస: పప

భరస : అబగదల రజజక షపక
ఇసటట ననస:130-6-183
వయససస:37
లస: ససస స

93-50/746

1747 SAA1149293
పపరర: నరసససహ రరవప బసడర

93-50/747

తసడడ:డ కకషష మభరగస బసడర
ఇసటట ననస:130-5-177
వయససస:69
లస: పప
93-39/174

1750 SAA0518605
పపరర: ధరమ తదజ మమకర

93-42/492

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప మమకర
ఇసటట ననస:130-5-915
వయససస:28
లస: పప
93-39/175

1753 SAA0471607
పపరర: జయ రరవప పపరగక

93-42/494

తసడడ:డ పసచమయఖ పపరగక
ఇసటట ననస:130-6-99
వయససస:42
లస: పప
93-42/496

1756 SAA0927899
పపరర: వనసకట రరజఖలకడమ పస

93-42/497

భరస : నరరశ కలమలర పస
ఇసటట ననస:130-6-166
వయససస:61
లస: ససస స
93-42/499

1759 SAA0993460
పపరర: పడపన నదయక భకరఖ

93-42/500

తసడడ:డ హరగచసదడ నదయక భకరఖ
ఇసటట ననస:130-6-178
వయససస:40
లస: పప

1767 SAA0131458
పపరర: పడభబవత వనననస
భరస : పరపసరకడడడ వనననస
ఇసటట ననస:130-6-183
వయససస:38
లస: ససస స

93-42/501

భరస : ససబబశవ రరవప జకసకకర
ఇసటట ననస:130-6-182
వయససస:35
లస: ససస స
93-42/503

తసడడ:డ బబ లలసయల జకసకకర
ఇసటట ననస:130-6-182
వయససస:42
లస: పప
93-42/504

93-50/744

94-66/1037 1762 SAA0641175
1761 NDX2885739
పపరర: వనసకట ససబబరరవప ఉమమడడశశటట
పపరర: జకక
స కర తషలసస

భసధసవప: శకపత రరణగక దదవ దదవ
ఇసటట ననస:130-6-181
వయససస:40
లస: పప

93-42/502

93-50/741

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:130-5-177
వయససస:29
లస: పప

భరస : దదవయలఖ పనదమల
ఇసటట ననస:130-6-170
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట ససబబరరవప ఉమమడడశశటట
ఇసటట ననస:130-6-181
వయససస:38
లస: పప

1766 SAA0985780
పపరర: మసరసన బ షపక

93-50/743

తసడడ:డ శక రరమ రకడడ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:130-6-162
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ నరరశ కలమలర పస
ఇసటట ననస:130-6-166
వయససస:25
లస: పప
1760 NDX2517795
పపరర: రకణగక దదవ శకపత

1743 SAA1149301
పపరర: ధన లకడమ బసడర

తసడడ:డ చచననయఖ చరరల
ఇసటట ననస:130-6
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:130-6-156
వయససస:28
లస: ససస స
1757 SAA0927923
పపరర: బనబబ వసశ కలమలర పస

భరస : గగపస బసడర
ఇసటట ననస:130-5-177
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కనకరరకడ�డడ
ఇసటట ననస:130-5-521
వయససస:70
లస: ససస స
93-42/493

1741 SAA1149251
పపరర: లకడమ బసడర

భరస : శవ నదగ మలర కరరరరనరరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:130-5-177
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:130-5-177
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప గగడడగగలలఇరర
ఇసటట ననస:130-5-179
వయససస:54
లస: ససస స
1751 SAA0363556
పపరర: రరజరశశరర పరమగలపరటట

93-42/1094

భరస : నరసససహ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:130-5-177
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:130-5-177
వయససస:29
లస: పప
1748 SAA0365965
పపరర: రమణమమ గగడడగగలకరగ

1740 SAA1349844
పపరర: శరకవసత అసగజజల

1765 SAA1385368
పపరర: తరరపత రమగలల యయననడడ

93-42/941

భసధసవప: సరసబశవరరవప జకక
ఇసటట ననస:130-6-182
వయససస:47
లస: పప
93-42/505

1768 SAA0363754
పపరర: కకటటశశరర నదనననబబ ఈనద

93-42/506

భరస : కకటటశశరరరవప ననననబబ యన
ఇసటట ననస:130-6-183
వయససస:41
లస: ససస స
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1769 SAA0985764
పపరర: జజన బ షపక
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93-42/507

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:130-6-183
వయససస:83
లస: ససస స
1772 SAA1385335
పపరర: పకథదశ యయననడడ

93-42/943

93-42/510

93-42/513

93-42/1096

93-42/516

93-42/519

తసడడ:డ రరమకకటటరకడడడ కకలర
ఇసటట ననస:130-6-189
వయససస:35
లస: పప
1793 SAA0363390
పపరర: ఉమల మహహశశరర రరవపరటట
భరస : భబసకరరరవప రవపత
ఇసటట ననస:130-6-192
వయససస:45
లస: ససస స
1796 SAA0850777
పపరర: రరజ గగతష
స ల
తసడడ:డ రరమగలల గగతష
స ల
ఇసటట ననస:130-6-193
వయససస:32
లస: పప

1782 AP151030450169
పపరర: లకడమ నదగమమ గగనసగగసటర

93-42/514

93-42/512

1785 SAA0885832
పపరర: మలధవ ననలకలరగస

1788 AP151030450019
పపరర: వజయలకడమ కకలర

1791 AP151030447542
పపరర: బడహమరకడడడ కకలర

1794 LFX2409175
పపరర: పదదమవత ఆవపల

1797 SAA0253021
పపరర: వకకటరగ రరణణ ననననపరమగ
భరస : జయపరల ననననహహయ లలమగ
ఇసటట ననస:130-6-194
వయససస:38
లస: ససస స

93-42/1095

1783 SAA0641266
పపరర: బబ యలలటట శవమలమ

93-42/515

భరస : వనసకటటశశరరరవ బబ యలలటట
ఇసటట ననస:130-6-187
వయససస:47
లస: ససస స
93-42/517

1786 SAA0458422
పపరర: పదదమవత కకలర

93-42/518

భరస : రరమ కకషష రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:130-6-189
వయససస:35
లస: ససస స
93-42/520

1789 SAA0256743
పపరర: మలడడకకసడద సరగజన

93-42/521

భరస : లలటట
ఇసటట ననస:130-6-189
వయససస:69
లస: ససస స
93-42/523

1792 SAA0131466
పపరర: భబరర వ కమల

93-42/524

భరస : బబబగ రరవప కమల
ఇసటట ననస:130-6-192
వయససస:37
లస: ససస స
93-42/526

భరస : వనసకటటశశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:130-6-192
వయససస:32
లస: ససస స
93-42/528

1777 SAA0515494
పపరర: ససతదమలకడమ కకమటట

భసధసవప: శకదదవ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:130-6-184
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ కకలర
ఇసటట ననస:130-6-189
వయససస:57
లస: పప
93-42/525

93-42/509

93-42/944 1780 SAA1384015
1779 SAA1384023
పపరర: వజయ భబణగ భబసకర ననలటటరగ
పపరర: మమరగ వజయ లకడమ ననలటటరగ

భరస : బడహమరకడడడ కకలర
ఇసటట ననస:130-6-189
వయససస:52
లస: ససస స
93-42/522

1774 SAA0549048
పపరర: హహమలత జజననల

భరస : కకషషయఖ కకమటట
ఇసటట ననస:130-6-184
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : బబలలజ ననలకలరగస
ఇసటట ననస:130-6-188
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటరకడడడ కకలర
ఇసటట ననస:130-6-189
వయససస:50
లస: ససస స
1790 SAA0389015
పపరర: రరమ కకషరష రకడడడ కకలర

93-42/511

భరస : సరసబశవరరవప గగణగగగసటల
ఇసటట ననస:130-6-187
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ కకడడర
ఇసటట ననస:130-6-187
వయససస:51
లస: ససస స
1787 SAA0256727
పపరర: కకలర వజయ లకడమ

1776 SAA0515486
పపరర: శకదదవ సససగసశశటట

93-42/942

భరస : శకనవరస రకడడడ జజనదల
ఇసటట ననస:130-6-184
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: శకదదవ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:130-6-184
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: శకదదవ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:130-6-184
వయససస:18
లస: ససస స
1784 SAA0852526
పపరర: మలధవ కకడడరగ

93-42/1155

భరస : శకనవరసరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:130-6-184
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమ రకడడ తషమమల
ఇసటట ననస:130-6-184
వయససస:45
లస: పప
1781 SAA1384924
పపరర: దనస ననలటటరగ

1773 SAA1375245
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలర

1771 SAA1385343
పపరర: జజఖత కగతదరపప

భసధసవప: సరసబశవరరవప జకక
ఇసటట ననస:130-6-183
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: అబగదల రజక షపక
ఇసటట ననస:130-6-183
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట రకడడడ తషమమల
ఇసటట ననస:130-6-184
వయససస:41
లస: ససస స
1778 SAA0816001
పపరర: వనసకట రకడడడ తషమమల

93-42/508

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:130-6-183
వయససస:49
లస: పప

భసధసవప: సరసబశవ రరవప జకక
ఇసటట ననస:130-6-183
వయససస:22
లస: పప
1775 SAA0817199
పపరర: ధన లకడమ తషమమల

1770 SAA0985772
పపరర: అబగదల రజజక షపక

1795 SAA0549295
పపరర: శకదదవ గగతష
స ల

93-42/527

తసడడ:డ రరజ గగతష
స ల
ఇసటట ననస:130-6-193
వయససస:29
లస: ససస స
93-42/529

1798 SAA0783234
పపరర: రమలదదవ పటటట

93-42/530

భరస : రమమశ పటటట
ఇసటట ననస:130-6-194
వయససస:41
లస: ససస స
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పపరర: రమమష పతస
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93-42/531

తసడడ:డ రసగయఖ పతస
ఇసటట ననస:130-6-194
వయససస:46
లస: పప
1802 SAA0679613
పపరర: మసరసన షపక

93-42/534

93-42/537

93-42/540

93-42/543

93-42/546

93-42/549

93-42/552

భరస : చసదడశశఖరరకవప జలలర
ఇసటట ననస:130-6-208
వయససస:38
లస: ససస స

1812 SAA0131508
పపరర: అననపపరష మమ మలదద

1815 SAA0817371
పపరర: వనసకట రమణ చచసదస

1818 SAA0253237
పపరర: వనసకరయమమ దదసరగ

1821 SAA0641258
పపరర: మసచకలలపపడడ శకలకడమ

93-42/555

93-42/544

1807 SAA0883885
పపరర: రరమరరవప ఆలల

1810 SAA0311456
పపరర: శకనవరసరకడడడ ఆళళ

భరస : సరసబశవ రరవప మమమల
ఇసటట ననస:130-6-208
వయససస:49
లస: ససస స

93-42/542

1813 SAA0253161
పపరర: మరగయరరణణ కఠరరర

93-42/547

93-42/545

1816 AP151030450332
పపరర: లకడమ దదసరగ

93-42/548

భరస : kumaraswami దదసరగ
ఇసటట ననస:130-6-203
వయససస:50
లస: ససస స
93-42/550

1819 SAA0814732
పపరర: ససతమహలకడమ కటటటబబ యళన

93-42/551

భరస : దసరర పడసరద కటటటబబ యళన
ఇసటట ననస:130-6-206
వయససస:35
లస: ససస స
93-42/553

1822 SAA0641308
పపరర: మసచకలలపపడడ రరమమభరగస

93-42/554

తసడడ:డ రరఘవనసయలఖ మసచకళళపపడడ
ఇసటట ననస:130-6-207
వయససస:80
లస: ససస స

93-42/556 1825 SAA0253278
1824 SAA0641282
పపరర: మసచకలలపపడడ వ ఆర ఏ రరవప
పపరర: భవరన మమమలల

1827 SAA0301820
పపరర: మమమలల గసగమమ

93-42/539

భరస : పడకరశరరవప కతషరగ
ఇసటట ననస:130-6-199
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మభరగస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:130-6-207
వయససస:46
లస: పప
93-42/558

93-42/536

తసడడ:డ నదరరయణరకడడడ
ఇసటట ననస:130-6-197
వయససస:58
లస: పప

భరస : వ ఆర అసకమమరరవ మసచకళళపపడడ
ఇసటట ననస:130-6-207
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:130-6-207
వయససస:31
లస: పప
1826 SAA0131516
పపరర: కలమలరర జలలర

93-42/541

భరస : రరధదకకషషమభరగస దదసరగ
ఇసటట ననస:130-6-203
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటటటబబ యళన
ఇసటట ననస:130-6-206
వయససస:47
లస: పప
1823 SAA0883901
పపరర: గగపస కరకరన

1809 SAA0301648
పపరర: వరలకడమ ఆళళ

1804 AP151030450047
పపరర: వనసకటరమణ నకక

తసడడ:డ సప మయఖ ఆలల
ఇసటట ననస:130-6-196
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప చచసదస
ఇసటట ననస:130-6-203
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రకడయఖ
డడ
దదసరగ
ఇసటట ననస:130-6-203
వయససస:77
లస: ససస స
1820 SAA0817405
పపరర: దసరర పడసరద కటటటబబ యళన

93-42/538

భరస : శశషయఖ మద
ఇసటట ననస:130-6-198
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : బడహమరకడడడ అననస
ఇసటట ననస:130-6-203
వయససస:28
లస: ససస స
1817 SAA0320432
పపరర: వజయమమ దదసరగ

1806 SAA0681668
పపరర: బగడద షపక

93-42/533

భరస : శకనవరసరరవప నకక
ఇసటట ననస:130-6-196
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:130-6-197
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప మద
ఇసటట ననస:130-6-198
వయససస:56
లస: ససస స
1814 SAA0549311
పపరర: సతఖవత అనననస

93-42/535

తసడడ:డ షరమవపదదదన షపకక
ఇసటట ననస:130-6-196
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:130-6-196
వయససస:67
లస: పప
1811 AP151030450205
పపరర: ససబబబయమమ మలదద

1803 SAA0815615
పపరర: రరమ దదవ అల

1801 SAA0681742
పపరర: ససలలసన సయఖద

భరస : కరలలషర సయఖద
ఇసటట ననస:130-6-196
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:130-6-196
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరలలషర సయఖద
ఇసటట ననస:130-6-196
వయససస:62
లస: ససస స
1808 SAA0679266
పపరర: సయఖద కరలలషర

93-42/532

భరస : కకషషమభరగస దమగమ
ఇసటట ననస:130-6-195
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బగడద షపకక
ఇసటట ననస:130-6-196
వయససస:37
లస: ససస స
1805 SAA0681023
పపరర: మగసతదజ సయఖద

1800 SAA0131474
పపరర: కకషషవనణణ దమగమ

93-42/557

భరస : శవ రరమ పడసరద మమమల
ఇసటట ననస:130-6-208
వయససస:35
లస: ససస స
93-42/559

1828 SAA0642595
పపరర: మమమలల చకకపరన

93-42/560

తసడడ:డ శసకరరరవ మమమల
ఇసటట ననస:130-6-208
వయససస:25
లస: పప
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1829 SAA0641324
పపరర: మమమలల శసకరరరవ
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93-42/561

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమమల
ఇసటట ననస:130-6-208
వయససస:53
లస: పప
1832 SAA0816399
పపరర: సరసబశవ రరవప చగగరరపరటట

93-42/564

1833 SAA0549188
పపరర: వససతమమ కకడడ

93-42/567

1836 SAA0815920
పపరర: రరమ దదవ పపరరషప తపటనస

భరస : వనసకటటశశరరరవప నగబబ యన
ఇసటట ననస:130-6-220
వయససస:41
లస: ససస స

1841 SAA1024199
పపరర: బసదసమలధవ తటవరగర

1842 SAA1024207
పపరర: పవన కలమలర తటవరగర

93-41/101

భరస : సరసబశవరరవప తటవరగర
ఇసటట ననస:130-6-221
వయససస:50
లస: ససస స
93-42/574

93-42/577

93-42/579

భరస : రరజజ కకషప ర తషనసగగ౦టర
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:37
లస: ససస స
1853 SAA0815284
పపరర: వసససధర పసలర

భరస : సతఖనదరరయణ తషనగసటర
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:63
లస: ససస స

93-42/571

1848 SAA0856304
పపరర: శకకరనస మగనదన

93-42/582

93-41/102

1837 AP151030450295
పపరర: వనసకరయమమ పపరరషప తస పటనస

1840 SAA0815979
పపరర: వనసకట రతనస వలర పప

93-42/575

93-42/573

1846 SAA0364026
పపరర: మలలశశరగ తతతద

93-42/576

భరస : సతఖనదరరయణ తతట
ఇసటట ననస:130-6-222
వయససస:48
లస: ససస స
93-30/724

1849 SAA0814419
పపరర: మలధవ కడడయస

1851 SAA0814138
పపరర: నదగలకడమ బబ దసదరగ

1852 SAA0641522
పపరర: బసడదరర ససజజతద

తసడడ:డ వనణగ పసలర
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:28
లస: పప

93-42/572

1843 SAA0328385
పపరర: వలర భబపపరస పదదమవత

భరస : శకనవరస రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:36
లస: ససస స

1857 SAA0815268
పపరర: ససభబష చసదడ పసలర

93-42/569

భరస : వరరరఘవయఖ పపరరషప తస పటనస
ఇసటట ననస:130-6-219
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ నదగరశశర రరవప మగనదన
ఇసటట ననస:130/6/225
వయససస:32
లస: పప

1854 SAA0959603
పపరర: నదగ మసజల లసగసశశటట

93-42/566

భరస : ravi kumar వలర భపపరరక
ఇసటట ననస:130-6-222
వయససస:36
లస: ససస స

93-42/580

93-42/578

93-42/581

భరస : కకషష మభరగస
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:48
లస: ససస స
93-42/583

భరస : జజనకక రరమ రరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:51
లస: ససస స
93-42/585

1834 LFX1566223
పపరర: శవదసరర పపరరషప తస పటనస

తసడడ:డ చచననయఖ వలర పప
ఇసటట ననస:130-6-220
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట రకడడడ బబ దసదరగ
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పసళర ళ వనణగ
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:50
లస: ససస స
1856 SAA0813684
పపరర: దసరర భవరన తషనగగసటర

93-42/568

భరస : చదననకరశవ రరవప నకక
ఇసటట ననస:130-6-222
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర నకక
ఇసటట ననస:130-6-222
వయససస:62
లస: ససస స
1850 SAA0815128
పపరర: గగదదదదవ తషనసగగసటర

1845 AP151030450303
పపరర: నదసచదరమమ నకరక

93-42/563

భరస : nagaraju పపరరషప తస పటనస
ఇసటట ననస:130-6-219
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తటవరగర
ఇసటట ననస:130-6-221
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరయ బబబగ ఉయగఖరర
ఇసటట ననస:130-6-222
వయససస:44
లస: ససస స
1847 AP151030450140
పపరర: అననపపరష నకక

93-42/565

భరస : సరయ శకనవరస పపరరషప తస పటనస
ఇసటట ననస:130-6-219
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ శకనవరస పపరరషప తస పటనస
ఇసటట ననస:130-6-219
వయససస:24
లస: పప

1831 SAA0816639
పపరర: లకడమ చగగరరపరటట

భరస : సరసబశవరరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:130-6-209
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : దశరధద కకడడ
ఇసటట ననస:130-6-210
వయససస:71
లస: ససస స

93-42/570 1839 LFX1566215
1838 SAA0815714
పపరర: ఫణణ కలమలర పపరరషప తపటనస
పపరర: రమలదదవ నదగబబ యన

1844 SAA0434860
పపరర: భబగఖలకడమ ఉయభఖరర

93-42/562

భరస : శకనవరస రరవప చగగరగపరటట
ఇసటట ననస:130-6-209
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటబడమయఖ చగగరరపర టట
ఇసటట ననస:130-6-209
వయససస:65
లస: పప
1835 SAA0642967
పపరర: పపరరషప తస మ పటనమ
శవకలమలరర
భరస : నదగరరజ పపరరషప తస పటనస
ఇసటట ననస:130-6-219
వయససస:41
లస: ససస స

1830 SAA0816159
పపరర: వనసకట రమణ చగగరరరరపటటట

1855 SAA0642116
పపరర: కటబ నదగరసదడమమ

93-42/584

భరస : ససబబశవ రరవప కటబట
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:62
లస: ససస స
93-42/586

1858 SAA0814112
పపరర: వర వనసకట గణణశ పసలర ల

93-42/587

తసడడ:డ వనణగ పసలర ల
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: మహహశ మసడడతతక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
93-42/588

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసడడతతక
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:34
లస: పప
1862 SAA0959587
పపరర: జజనకక రరమ రరవప లసగసశశటట

93-42/591

93-42/594

93-42/597

93-51/239

93-42/602

93-42/605

93-42/608

తసడడ:డ ససబబబరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:21
లస: ససస స

1872 SAA0642272
పపరర: మదసకక పదమజజ

1875 SAA0815771
పపరర: శవ కలమలరగ మలరగసపటట

1878 SAA0641738
పపరర: వససధద బబలల లకడమ

1881 SAA0815250
పపరర: వనసకట రమణ లసగస

93-41/103

1884 SAA1148501
పపరర: మణణ మలనస దదవళర

93-42/600

1887 SAA0386912
పపరర: నదగమణణ� దదరర �
తసడడ:డ గగవసద రరవప�
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:29
లస: ససస స

1867 SAA0131573
పపరర: వరణణ మగపవరరపప

93-42/596

1870 SAA0643197
పపరర: ససకలరర ఉదయ కలమలర

93-42/599

1873 SAA0816423
పపరర: కకషష మహన రరవప రరవ

93-42/601

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరవ
ఇసటట ననస:130-6-229
వయససస:39
లస: పప
93-42/603

1876 SAA0549253
పపరర: శవపరరశత మగరరరగ

93-42/604

భరస : మలలర శశర రరవప మగరరరగ
ఇసటట ననస:130-6-230
వయససస:38
లస: ససస స
93-42/606

1879 SAA0728834
పపరర: వనసకట రరవనమమ మలరగసపత

93-42/607

భరస : నదగరశశర రరవప మరగకశశటట
ఇసటట ననస:130-6-230
వయససస:56
లస: ససస స
93-42/609

1882 SAA0814922
పపరర: నదగరశశర రరవప మరగసపటట

93-42/610

తసడడ:డ మరయఖ మరగసపటట
ఇసటట ననస:130-6-230
వయససస:62
లస: పప
93-36/103

తసడడ:డ నదగరరజ దదవళర
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:20
లస: ససస స
93-36/105

93-42/593

తసడడ:డ బబలల సరశమ ససకలరగ
ఇసటట ననస:130-6-227
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమగలల లసగమ
ఇసటట ననస:130-6-230
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వశశనదథస ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:130-6-242
వయససస:31
లస: ససస స
1886 SAA1153295
పపరర: రజత వనమగల

93-42/598

భరస : ఆనసద కలమలర వశధద
ఇసటట ననస:130-6-230
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వకటర పరల పపల
ఇసటట ననస:130-6-230
వయససస:69
లస: ససస స
1883 SAA0870197
పపరర: దదవర షపన ఓరరగసటట

1869 SAA0131136
పపరర: సతఖవత మగపపవరపప

1864 SAA0131524
పపరర: శశకలల భబవరగశశటట

భరస : దదవడ రరజ మగపవరరపప
ఇసటట ననస:130-6-227
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప మలరగసపటట
ఇసటట ననస:130-6-230
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవ వసగగపపరపప
ఇసటట ననస:130-6-230
వయససస:48
లస: ససస స
1880 SAA0434878
పపరర: రగహహణణ పపల

93-42/595

భరస : రవ కలమలర మలడడకల
ఇసటట ననస:130-6-229
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవ మసదసకల
ఇసటట ననస:130-6-229
వయససస:43
లస: పప
1877 SAA0253427
పపరర: నదగమలలర శశరగ వసగగపపరపప

1866 SAA0131201
పపరర: పదదమ మగరరరర

93-42/590

భరస : నరసససహరరవప భవరగశశటట
ఇసటట ననస:130-6-226
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరసజననయగలల మగపపవరపప
ఇసటట ననస:130-6-227
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వర నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:130-6-228
వయససస:46
లస: ససస స
1874 SAA0641241
పపరర: మదసకక రవ కలమలర

93-42/592

భరస : సతఖనదరరయణ మగరరరగ
ఇసటట ననస:130-6-227
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవ కలక
ర రగ
ఇసటట ననస:130-6-227
వయససస:49
లస: ససస స
1871 SAA0372615
పపరర: నదరరయణమమ పపదద దద

1863 SAA0641514
పపరర: నదసదసరర జజనపరల

1861 SAA0471599
పపరర: కకటబ రరజ కకశశర తషనసగగసట

తసడడ:డ సతఖ నదరరయణ తషనసగగసట
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదమ నసడడరగ
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:69
లస: పప

భరస : వరశశఖరరరవప ఇమమనబతషన
ఇసటట ననస:130-6-226
వయససస:57
లస: ససస స
1868 SAA0131227
పపరర: శశభబరరణణ కలలరరర

93-42/589

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కడడయస
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ లసగసశశటట
ఇసటట ననస:130-6-225
వయససస:53
లస: పప
1865 AP151030450283
పపరర: సరమలమ జఖస ఇమమణణబతష
స న

1860 SAA0815110
పపరర: శకనవరస రరవప కడడయస

1885 SAA1153303
పపరర: తడవనణణ వనమగల

93-36/104

తసడడ:డ పరసధదమయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:20
లస: ససస స
93-37/517

1888 LFX1560176
పపరర: లకడమ� కసభబల�

93-37/518

భరస : వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:35
లస: ససస స
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1889 SAA0386847
పపరర: ససజజత జమగమల�
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93-37/519

భరస : మలర కరరరరన�
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:37
లస: ససస స
1892 SAA0619346
పపరర: ధదరర ససబబశవరరవ

93-37/522

93-39/176

93-36/1076

93-39/406

93-42/1151

93-42/931

93-43/704

తసడడ:డ మలర శశరగ రరవప నదతలపత
ఇసటట ననస:130-19-802
వయససస:26
లస: పప

1902 SAA0872003
పపరర: ససభబగఖ లకడమ గభడడరర

1905 SAA0856742
పపరర: నదగ రరజకలమలరగ కసదదమళళ

1908 SAA1437029
పపరర: వనసగమమ మదదల

1911 SAA1414812
పపరర: సతశ బబబగ జజఖత

93-39/407

1914 SAA1444504
పపరర: అఖల రగహన లలలల

93-35/1053

1917 SAA1148998
పపరర: మలర శశర రరవప నదతలపత
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నదతలపత
ఇసటట ననస:130-19-802
వయససస:60
లస: పప

1897 NDX3182326
పపరర: దసరర భవరన బతష
స ల

94-82/812

1900 SAA1292820
పపరర: ససడడపసకర జల

93-42/884

1903 SAA1434380
పపరర: గభడడరర

93-42/1150

భరస : నదగశవపడసరద గభడడరర
ఇసటట ననస:130-18-754
వయససస:31
లస: ససస స
93-52/213

1906 SAA0848152
పపరర: సడరరఖ నదరరయణ కసదదమళళ

93-52/214

తసడడ:డ పపద కకటయఖ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:45
లస: పప
93-42/932

1909 SAA1403716
పపరర: ససబబరతనస బభరగ

93-43/703

భరస : రమణయఖ బభరగ
ఇసటట ననస:130-18-778
వయససస:53
లస: ససస స
93-42/1152

93-42/1084
1912 SAA1350214
పపరర: దసరర వనసకట పడవణ రకడడడ చపసపడడ

తసడడ:డ శకనస చపసపడడ
ఇసటట ననస:130-18-780 f no 1
వయససస:21
లస: పప
93-43/705

తసడడ:డ రవ బబబగ లలలల
ఇసటట ననస:130-19-795
వయససస:24
లస: పప
93-42/622

93-38/130

భరస : శకధర బబబగ జజననకకటట
ఇసటట ననస:130-14-653/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప జజఖత
ఇసటట ననస:130-18-780
వయససస:42
లస: పప

భరస : పసచమ రకడడడ తమమ
ఇసటట ననస:130-19
వయససస:53
లస: ససస స
1916 SAA1148972
పపరర: మలధవ రరవప నదతలపత

93-37/754

తసడడ:డ తరరపతయఖ మదదల
ఇసటట ననస:130-18-778
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:130-18-778
వయససస:44
లస: పప
1913 SAA1033927
పపరర: ససవర కలమలరగ తమమ

1899 SAA0346239
పపరర: వనసకటటశశరరవప అలర స�

1894 SAA1148634
పపరర: యభనస షపక

తసడడ:డ లకడమ పడసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:130-8-553
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సడరరఖ నదరరయణ కసదదమళళ
ఇసటట ననస:130-18-774
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ బభరగ
ఇసటట ననస:130-18-778
వయససస:33
లస: పప
1910 SAA1380435
పపరర: కకషషయఖ గగరకస

93-39/177

భరస : బబలకకషషమభరగస గభడడరర
ఇసటట ననస:130-18-543
వయససస:57
లస: ససస స

భసధసవప: శకనవరస రకడడడ వసగ
ఇసటట ననస:130-18-773
వయససస:19
లస: ససస స
1907 SAA1437086
పపరర: శకనవరస రరవప బభరగ

1896 AP151030441195
పపరర: పపరమమ వనసపరటట�

93-37/521

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఓబబయఖ�
ఇసటట ననస:130-11
వయససస:82
లస: పప

భరస : ససరరసదడ ఉలర
ఇసటట ననస:130-15
వయససస:24
లస: ససస స
1904 SAA1431709
పపరర: హహమ శక కలర స

93-37/523

భరస : వనసకటరకడ�డడ
ఇసటట ననస:130-7-387
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తష రరజ కలపపల
ఇసటట ననస:130-9
వయససస:20
లస: పప
1901 SAA1028415
పపరర: ససధఖ ఉలర

1893 SAA0344325
పపరర: గగవసద రరవప దదరర

1891 LFX2396323
పపరర: వజయలకడ బగగవపల� �

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరలల దదవపలలర
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:56
లస: పప
1898 SAA1239490
పపరర: పవన కలలఖణ కలపపల

93-37/520

భరస : అనశర�
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:130-7
వయససస:27
లస: పప
1895 SAA0963455
పపరర: గగరవయఖ దదవపలలర

1890 AP151030441043
పపరర: ఖలరరఫపన షపక�

1915 SAA1148980
పపరర: ఉమల దదవ నదతలపత

93-42/621

భరస : మలర శశరగ రరవప నదతలపత
ఇసటట ననస:130-19-802
వయససస:54
లస: ససస స
93-42/623

1918 SAA1447887
పపరర: పదదమవత దదపపలపపడడ

93-43/706

భరస : వనసవ పడసరద దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:130-19-802
వయససస:54
లస: ససస స
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1919 SAA0378182
పపరర: ససబబబరరవప� అలల�
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93-39/408

తలర : గసగమమ�
ఇసటట ననస:130-20
వయససస:34
లస: పప
1922 SAA0826737
పపరర: గణణశ సపలశ నదయన

93-39/409

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:130-21
వయససస:48
లస: పప
93-39/411

భరస : కటబపరసరమ గణణశ
ఇసటట ననస:130-24
వయససస:28
లస: ససస స
1925 SAA0928905
పపరర: శకనవరసరరవప అమగమల

1920 SAA0826299
పపరర: సపసస కకరణ జజనసమలల

1923 SAA0619916
పపరర: దసరర శవరరజ

93-39/412

93-43/329

తసడడ:డ ససతదరరమలసజననయగలల అమగమల
ఇసటట ననస:131-5-1655
వయససస:49
లస: పప
1928 SAA0927907
పపరర: నరరశ కలమలర పస

1929 SAA0642520
పపరర: కకడడమలలల శకనవరసరరవ

93-43/332

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవ పస
ఇసటట ననస:131-6-166
వయససస:60
లస: పప
1931 SAA0642249
పపరర: కకదదవసడదర వనసకట ససబగబలల
భరస : నదరరయణ
ఇసటట ననస:131-6-1538
వయససస:70
లస: ససస స
1934 SAA0928574
పపరర: అరరణద అమగమల

1932 SAA0641761
పపరర: కకడడమలలల లకడమ వరర పడసరద

భరస : శకనవరసరరవప అమగమల
ఇసటట ననస:131-6-1653
వయససస:50
లస: ససస స

1935 SAA0328468
పపరర: మనదకమమ కలసదసరగస

1927 SAA0328419
పపరర: పప తనడరగ సడరమమ

93-43/330

1930 SAA0549006
పపరర: ససజజత కకడడమల

93-43/333

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:131-6-1538
వయససస:36
లస: ససస స
93-43/335

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:131-6-1538
వయససస:39
లస: పప
93-43/337

93-39/413

భరస : అపరపరరవప పప తషనడరగ
ఇసటట ననస:131-6-123
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:131-6-1535
వయససస:40
లస: పప
93-43/334

1924 SAA0826752
పపరర: కటబపరసరమ గణణశ
తసడడ:డ గణణశ
ఇసటట ననస:130-24
వయససస:31
లస: పప

1926 SAA0519009
పపరర: వ వ వనణగగగపరల రరవప
ఆమసచ
తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఆమసచ
ఇసటట ననస:131-6-121
వయససస:47
లస: పప

93-43/331

93-39/410

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:130-23
వయససస:41
లస: పప

భరస : శవరరజ
ఇసటట ననస:130-24
వయససస:29
లస: ససస స
93-43/328

1921 SAA0549352
పపరర: శకనవరస రరవప కకడడమమల

1933 SAA0928194
పపరర: వనసకటటసశరరర బగచమ

93-43/336

తసడడ:డ బబడమమ రకడడడ బగచమ
ఇసటట ననస:131-6-1652
వయససస:37
లస: పప
93-43/338

93-40/891
1936 SAA1278696
పపరర: వనసకట సరయ నసదదన కలసదసరగస

భరస : ససబబబరరవప కలజదసరగస
ఇసటట ననస:131-7-1554
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస కలసదసరగస
ఇసటట ననస:131-7-1554 FNO -92
వయససస:18
లస: ససస స
1939 SAA0363952
పపరర: రరజరశశరర కకనడ పత

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ కలసదసరగస
ఇసటట ననస:131-7-1554, PLOT NO-92
వయససస:82
లస: పప

93-40/892
1938 SAA1276625
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ శకధర
కలసదసరగస
తసడడ:డ ససబబరరవప కలసదసరగస
ఇసటట ననస:131-7-1554, PLOT NO-92
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటడ
డ డడ కకసడపత
ఇసటట ననస:131-7-1555
వయససస:37
లస: ససస స

1940 SAA1294669
పపరర: శకనవరస జజననలగడడ

1941 SAA1294677
పపరర: వమల జజననలగడడ

1942 NDX3158284
పపరర: శరత చసదడ జజననల గడడ

1937 SAA1094010
పపరర: ససబబబరరవప కలసదసరగస

93-37/914

93-39/760

తసడడ:డ శక రరమ చసదడ మభరగస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:131-7-1572
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస జజననలగడడ
ఇసటట ననస:131-7-1572
వయససస:47
లస: ససస స

1943 SAA0928491
పపరర: వషష
ష పరగయల వలర బబననన

1944 SAA1349620
పపరర: శవరరమపడసరద చలమలశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలర బబననన
ఇసటట ననస:131-7-1600
వయససస:25
లస: ససస స

93-43/340

94-163/1280

తసడడ:డ శకనవరస జజననల గడడ
ఇసటట ననస:131-7-1572 PLOT 403
వయససస:25
లస: పప
93-49/671

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చలమలశశటట
ఇసటట ననస:131-7-1627
వయససస:48
లస: పప

93-43/736 1947 SAA1414564
1946 SAA1470160
పపరర: హనన వజయ కలమలరగ పసనపరటట
పపరర: సరసబ శవ రరవప యలమసచల

భరస : వలసన సలవనసదడ
ఇసటట ననస:131-7-1640
వయససస:66
లస: ససస స

93-39/761

93-43/339

1945 SAA1268713
పపరర: రరధ చలమలశశటట

93-53/689

భరస : శవరరమపడసరద చలమలశశటట
ఇసటట ననస:131-7-1627
వయససస:41
లస: ససస స
93-42/945

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:131-7-1643
వయససస:61
లస: పప

1948 SAA1368422
పపరర: ధనలకడమ మదదదపటర

93-42/1097

భరస : ససబబరరవప మదదదపటర
ఇసటట ననస:131-7-1643
వయససస:64
లస: ససస స
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1949 SAA1446921
పపరర: ససధ రరణణ యలమసచల

93-43/737

భరస : సరసబ శవ రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:131-7-1643
వయససస:61
లస: ససస స
1952 SAA1381334
పపరర: అకడత మదదదపటర
తసడడ:డ నదగరశశర రరవప మదదదపటర
ఇసటట ననస:131-7-1643 FNO FF2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ రకడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:131-7-1646
వయససస:55
లస: పప
93-43/343

93-43/348

1967 SAA0465658
పపరర: బబలల నదగమమ ఉపతల

93-43/351

93-51/246

1957 SAA0928533
పపరర: శకకకషషరరవప నమమగడడ

93-43/342

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:131-7-1650
వయససస:80
లస: పప
93-43/344

1960 SAA0929010
పపరర: తరరపత రరవప కలరరక

93-43/347

తసడడ:డ వనసకటరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:131-7-1651
వయససస:62
లస: పప

1962 SAA0928434
పపరర: రమలదదవ వలక
ర రగ

93-43/349

1965 SAA0853201
పపరర: ఆనసద చచదరగ అసంసథననన

93-59/27

1968 SAA0461756
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప బబ డద

93-43/352

భరస : హహమ పడసరద దదరర
ఇసటట ననస:131-8-1655
వయససస:27
లస: ససస స

1971 SAA0636019
పపరర: నదగరరరరన తతకల

93-59/28

తసడడ:డ రరమగలల తతకల
ఇసటట ననస:131-8-1655
వయససస:56
లస: పప

1974 SAA0464321
పపరర: హహమల పడసరద దదరర

93-41/130

1977 SAA1458611
పపరర: కలలఖణణ దదవల
భరస : వరసస దదవల
ఇసటట ననస:131-8-1658
వయససస:19
లస: ససస స

93-43/353

1969 SAA0461780
పపరర: కకటటశశర రరవప వపపపపథదలల

93-59/29

1972 SAA0636035
పపరర: నదగ రరజ తతకల

93-41/131

తసడడ:డ శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:131-8-1655
వయససస:35
లస: పప
93-41/133

తసడడ:డ పడసరద రరవప దదరర
ఇసటట ననస:131-8-1656
వయససస:33
లస: పప
93-41/1125

1966 SAA0886251
పపరర: రరమ దదవ నమమగడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వపపపపథదలల
ఇసటట ననస:131-8-1026
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ తతకల
ఇసటట ననస:131-8-1655
వయససస:31
లస: పప
93-41/132

93-43/350

భరస : వనసకటటసశరరర నమమగడడ
ఇసటట ననస:131-8-149
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ డద
ఇసటట ననస:131-8-1026
వయససస:34
లస: పప
93-41/129

1963 SAA1034222
పపరర: ససబబబరరవప పపలవరగస

తసడడ:డ చటటటయఖ అలయలస గగవసదస పపలవరగస
ఇసటట ననస:131-8-8-1730
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప అనరతననన
ఇసటట ననస:131-8-125
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ఉపతల
ఇసటట ననస:131-8-1026
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతయఖ ఇమలమన
ఇసటట ననస:131-8-1658
వయససస:22
లస: పప

93-43/341

భరస : ససత రరమయఖ వలక
ర రగ
ఇసటట ననస:131-7-1658
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:131-8-124
వయససస:25
లస: పప

1976 SAA1459494
పపరర: వననద ఇమలమన

1959 SAA0928996
పపరర: రరమ ససతద కలరరక

1954 SAA1098672
పపరర: సరయ తదజ రకడడ గగసటక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48

1964 SAA0891870
పపరర: హరగ పడసరద యరకసశశటట

1973 SAA0636100
పపరర: శవయఖ తతకల

1956 SAA0928558
పపరర: భబరత లకడమ నమమగడడ

93-50/1087

తసడడ:డ ససబబబ రకడడ గగసటక
ఇసటట ననస:131-7-1646
వయససస:23
లస: పప

భరస : తరరపతరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:131-7-1651
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషష నలలరరగ
ఇసటట ననస:131-7-1657
వయససస:36
లస: ససస స

1970 SAA0884099
పపరర: మమనక దదరర

93-51/245

భరస : శకకకషషరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:131-7-1650
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనరకయఖ నలలరరగ
ఇసటట ననస:131-7-1651
వయససస:44
లస: ససస స

1961 SAA0301671
పపరర: నలక
ర రగ నదగ శక దదవ

1953 SAA1098680
పపరర: పదమజ గగసటక

1951 SAA1341247
పపరర: శక లత మదదదపటర

భరస : నదగరశశర రరవప మదదదపటర
ఇసటట ననస:131-7-1643
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రకడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:131-7-1646
వయససస:50
లస: ససస స
93-51/247

1958 SAA0328435
పపరర: నలక
ర రగ గగపరల కకషష

93-45/994

తసడడ:డ ససబబరరవప మదదదపటర
ఇసటట ననస:131-7-1643
వయససస:46
లస: పప
93-45/995

1955 SAA1098144
పపరర: ససబబబ రకడడడ గగసటక

1950 SAA1381243
పపరర: నదగరశశర రరవప మదదదపటర

1975 SAA1459254
పపరర: వశ దదవల

93-41/1124

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల దదవల
ఇసటట ననస:131-8-1658
వయససస:26
లస: పప
93-41/1126

1978 SAA1198076
పపరర: ఉదయ భబసకర రకడడడ

93-33/582

భసధసవప: లలత కలమలరగ సడరకడడ
ఇసటట ననస:131-8-1660
వయససస:35
లస: పప
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1979 SAA1460948
పపరర: మధస బబబగ మలదదననన

93-41/1127

తసడడ:డ కకసడ సరశమ మలదదననన
ఇసటట ననస:131-8-1660
వయససస:34
లస: పప
1982 SAA1457290
పపరర: అరరణ మలదదననన

93-43/739

93-43/741

93-41/137

93-41/140

93-41/975

93-43/357

93-41/143

తసడడ:డ ఇజజడయల కకకకలరగడడ
ఇసటట ననస:131-8-1680
వయససస:46
లస: పప

1992 SAA1280635
పపరర: మలరస మమ గరగకపరటట

1995 SAA0927873
పపరర: ననతడ షణగమఖ

1998 SAA0363721
పపరర: హహసపసనమలమ� ఏలలమ�

2001 SAA0642884
పపరర: పపడమ కలమలర చలలమభరర

93-41/146

2004 SAA0635870
పపరర: మహరరజ మగరరగన

93-41/973

2007 SAA0814724
పపరర: కరసమమ చలవరధద
భరస : మలర కరరరరన రరవప చలవరధద
ఇసటట ననస:131-8-1685
వయససస:42
లస: ససస స

1987 SAA0255059
పపరర: ఆనసద రరవప చలలమభరర

93-41/136

1990 LFX2405108
పపరర: నదగరశశరరరవప కరరక

93-41/139

1993 SAA1280668
పపరర: దదనయయలలరరజ గరగకపరటట

93-41/974

తసడడ:డ అబడహస గరగకపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1676
వయససస:40
లస: పప
93-43/354

1996 SAA0929036
పపరర: నదగలకడమ గగరగకపపడడ

93-43/355

భరస : కకటటశశరరరవప గగరగకపపడడ
ఇసటట ననస:131-8-1678
వయససస:43
లస: ససస స
93-41/141

1999 AP151030450014
పపరర: నదగమలలర శశరగ గగసటటరర

93-41/142

భరస : యయససబబబగ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1679
వయససస:46
లస: ససస స
93-41/144

2002 SAA0635896
పపరర: గరబడయయలల గగసటటరర

93-41/145

తసడడ:డ యయససబబబగ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1679
వయససస:26
లస: పప
93-41/147

తసడడ:డ మగరరగన
ఇసటట ననస:131-8-1679
వయససస:46
లస: పప
93-43/358

93-41/134

తసడడ:డ పడసరద కరరక
ఇసటట ననస:131-8-1673
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చలలమభరర
ఇసటట ననస:131-8-1679
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బబబగ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1679
వయససస:28
లస: పప
2006 SAA0389270
పపరర: యయసస బబబగ కకకకకలగడడ

93-41/138

భరస : హహసపనయఖ�
ఇసటట ననస:131-8-1679
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప చలలమభరగ
ఇసటట ననస:131-8-1679
వయససస:50
లస: ససస స
2003 SAA0635854
పపరర: ఇమననయయలల గగసటటరర

1989 AP151030450128
పపరర: మహలకడమ కరరక

1984 SAA0927568
పపరర: మణణమమ ఇమమడడ

తసడడ:డ రరమగలల చలలమభరర
ఇసటట ననస:131-8-1668
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరజ షణగమఖ
ఇసటట ననస:131-8-1678
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : కకటటశశర రరవప గగరగకరపపదద
ఇసటట ననస:131-8-1678
వయససస:28
లస: పప
2000 SAA0254631
పపరర: రతన కలమలరగ చలలమభరగ

93-41/135

భరస : దదనయయలల గరగకపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1676
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనయయలల రరజ గరగకపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1676
వయససస:18
లస: ససస స
1997 SAA0636068
పపరర: రవసదడనదధ గగరగకపపడడ

1986 SAA0255026
పపరర: నరరసదడ చలలమభరర

93-43/738

భరస : సరసబయఖ ఇమమడడ
ఇసటట ననస:131-8-1664
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కరరక
ఇసటట ననస:131-8-1673
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ కరరక
ఇసటట ననస:131-8-1673
వయససస:62
లస: పప
1994 SAA1280809
పపరర: సరటర హన గరగకపరటట

93-43/740

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చలలమభరర
ఇసటట ననస:131-8-1668
వయససస:30
లస: పప

భరస : పడసరద పసలర
ఇసటట ననస:131-8-1673
వయససస:53
లస: ససస స
1991 AP151030447002
పపరర: వనసకటటశశరరర కరరక

1983 SAA1456334
పపరర: నరరయణమమ మలదదననన

1981 SAA1457225
పపరర: కకసడ సరశమ మలదదననన

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ మలదదననన
ఇసటట ననస:131-8-1660
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకసడసరశమ మలదదననన
ఇసటట ననస:131-8-1660 F NO 302
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మలధవ రరవప చసటగగసట
ఇసటట ననస:131-8-1665
వయససస:43
లస: పప
1988 SAA0254649
పపరర: నదగమణణ పసలర

93-42/867

తసడడ:డ చచనన రకడడడ వపసట లమభరర
ఇసటట ననస:131-8-1660
వయససస:34
లస: పప

భరస : మధసబబబగ మలదదననన
ఇసటట ననస:131-8-1660
వయససస:24
లస: ససస స
1985 SAA1430354
పపరర: లకమణ రరవప చసటగగసట

1980 SAA1285964
పపరర: ఉదయ భబసకర రకడడడ

2005 AP151030447024
పపరర: ఏససబబబగ గగసటటరర

93-41/148

తసడడ:డ నదగరసదడస గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1679
వయససస:47
లస: పప
93-41/149

2008 SAA0363523
పపరర: లకడమ చలవరదద

93-41/150

భరస : మలర చదలలవరదద
ఇసటట ననస:131-8-1685
వయససస:47
లస: ససస స
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93-41/151

తసడడ:డ మలర చదలలవధద
ఇసటట ననస:131-8-1685
వయససస:29
లస: పప
2012 AP151030450010
పపరర: మలణణకఖమ మదదనస

93-43/359

93-43/361

93-43/364

93-43/367

93-43/368

93-41/159

93-41/162

భరస : పడభగదదస జమగమలమభడడ
ఇసటట ననస:131-8-1692
వయససస:30
లస: ససస స

2019 LFX2405504
పపరర: బగలర బబబగ గగసటటరర

2022 SAA0641431
పపరర: జ టట ఏల అచరరఖలక

2025 SAA0363598
పపరర: ఊషర రరణణ కరరమభరర

2028 SAA0926131
పపరర: యయసస దయలమమ యలసఆబబరర

2031 SAA0635946
పపరర: గగపసకకషష సప మరగతష

93-41/165

2034 AP151030447442
పపరర: బగలలర బబబయ కరరరమభరగ

93-43/365

2037 SAA0814955
పపరర: జకననమమ జమగమలమభడడ
భరస : ఒకరకయ జమగమలమభడడ
ఇసటట ననస:131-8-1692
వయససస:31
లస: ససస స

93-43/363

2020 SAA0245761
పపరర: రరజ మలదదసస

93-43/366

తసడడ:డ అసతతనస మదదసస
ఇసటట ననస:131-8-1688
వయససస:50
లస: పప
93-41/155

93-41/156
2023 AP151030447431
పపరర: తరరమలలకడమనరసససహచదరరఖలల
�
తసడడ:డ వనణగగగపరలలచదరరఖలల�
ఇసటట ననస:131-8-1690
వయససస:74
లస: పప

93-41/157

2026 SAA0254565
పపరర: హహమలత కరరరమభరర

93-41/158

భరస : రరమలరరవప కరరరమభరర
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:33
లస: ససస స
93-41/160

2029 LFX1567379
పపరర: దదవదమమ కరరరమభరగ

93-41/161

భరస : ససబబబరరవప కరరరమభరగ
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:60
లస: ససస స
93-41/163

2032 LFX1567148
పపరర: బగలర బబబగ కరరరమభరగ

93-41/164

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరరరమభరగ
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:34
లస: పప
93-41/166

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరరరమభరగ
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:47
లస: పప
93-43/369

2017 SAA1038109
పపరర: మననహర మడనస
తసడడ:డ బబల సరశమ మడనస
ఇసటట ననస:131-8-1688
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరరరమభరర
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:41
లస: పప
2036 SAA0814930
పపరర: ససవరష జమగమలమభడడ

93-43/362

భరస : కకటయఖ యలసఆబబరర
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మనదబబరర
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:27
లస: పప
2033 AP151030447104
పపరర: రరమలరరవప కరరరమభరర

2016 AP151030450006
పపరర: మరగయమలమ మలదదనస

93-43/360

భరస : బబల వరగర రరజ నలలరగ
ఇసటట ననస:131-8-1688
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బగలర బబబగ కరరమభరర
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బగలర karumuru
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:41
లస: ససస స
2030 SAA0925869
పపరర: మలరగయలబబబగ మనదబబరర

2014 SAA0959009
పపరర: కకరణమయ నలలరగ

తసడడ:డ వనణగ గగపరలలచదరరఖలక
ఇసటట ననస:131-8-1689
వయససస:78
లస: పప

భరస : యయసస బబబగ కకకకకల గడడ
ఇసటట ననస:131-8-1690
వయససస:39
లస: ససస స
2027 SAA0813551
పపరర: లకడమ కరరరమభరర

93-41/154

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1688
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజజ ననసదమ అసకస
ఇసటట ననస:131-8-1688
వయససస:64
లస: పప
2024 SAA1064468
పపరర: రరణణ కకకకకల గడడ

2013 SAA0302026
పపరర: కకకషషవనణణ గగడడమమటర�

భరస : రరజ మదనస
ఇసటట ననస:131-8-1688
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసస నలలరగ
ఇసటట ననస:131-8-1688
వయససస:25
లస: పప
2021 SAA0649269
పపరర: అణకమ అవరశ రరజ

93-41/153
2011 SAA0311613
పపరర: రరమలనసజజచదరరఖలల� గగదదమమళళ
తరరమల�
తసడడ:డ ఆచదరరరలల�
ఇసటట ననస:131-8-1687
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఆచదరరఖలల�
ఇసటట ననస:131-8-1688
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబలలహఖ నలలరగ
ఇసటట ననస:131-8-1688
వయససస:33
లస: ససస స
2018 SAA0959017
పపరర: బబల వరగర రరజ నలలరగ

93-41/152

తసడడ:డ సడరయఖ చదలలవరదద
ఇసటట ననస:131-8-1685
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఉదయరరజ మదనస
ఇసటట ననస:131-8-1687
వయససస:40
లస: ససస స
2015 SAA0959025
పపరర: జజజమమ నలలరగ

2010 SAA0728859
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చలవరదద

2035 SAA1033992
పపరర: కకటయఖ యలసఆబబరర

93-41/167

తసడడ:డ ఇసరసకక యలసఆబబరర
ఇసటట ననస:131-8-1691
వయససస:52
లస: పప
93-43/370

2038 SAA0252924
పపరర: దదవమమ జమలమభడడ

93-43/371

భరస : పపననయఖ జమగమలమగడడ
ఇసటట ననస:131-8-1692
వయససస:47
లస: ససస స
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2039 SAA0813593
పపరర: వనసకటయఖ జమగమలమభడడ

93-43/372

తసడడ:డ జమగమలమభడడ
ఇసటట ననస:131-8-1692
వయససస:28
లస: పప
2042 LFX1567155
పపరర: చన బబబగ కరరరమభరగ

93-41/169

93-41/171

93-41/976

93-43/743

93-43/378

93-41/176

93-41/179

తసడడ:డ గలబగ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1728
వయససస:67
లస: పప

2052 SAA0254540
పపరర: అసతతనమమ మలదదనస

2055 SAA0464305
పపరర: పపషరపరరజ దదరర

2058 SAA0642330
పపరర: జజఖత షణగమఖ

2061 SAA0635961
పపరర: రరజ షనసమఖ

93-43/380

2064 SAA1283274
పపరర: పసజరశ కలమలర పపరగకర

93-43/376

2067 SAA0256719
పపరర: ససనత పపలవరగస
భరస : ససబబబరరవప పపలవరగస
ఇసటట ననస:131-8-1730
వయససస:46
లస: ససస స

2047 SAA0246744
పపరర: ససబబబరరవప దసనదన

93-41/173

2050 SAA1430388
పపరర: వసశ గåరగకరపత

93-43/742

2053 SAA0814963
పపరర: ఏససరతనస చలర సచరర

93-43/377

తసడడ:డ శకనవరస చలర సచరర
ఇసటట ననస:131-8-1696
వయససస:34
లస: పప
93-41/174

2056 SAA0464313
పపరర: వజయ కలమలర దదరర

93-41/175

తసడడ:డ పడసరద రరవప దదరర
ఇసటట ననస:131-8-1705
వయససస:31
లస: పప
93-41/177

2059 SAA0985392
పపరర: రరణణ షనసమక

93-41/178

భరస : మమలకయర షనసమక
ఇసటట ననస:131-8-1718
వయససస:52
లస: ససస స
93-41/180

2062 SAA0363085
పపరర: ససరరఖల గగసటటరర

93-43/379

భరస : ఏసప బగ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1719
వయససస:32
లస: ససస స
93-40/893

తసడడ:డ జయరరవప పపరగకర
ఇసటట ననస:131-8-1725
వయససస:18
లస: పప
93-43/382

93-41/170

తసడడ:డ అనల గåరగకరపత
ఇసటట ననస:131-8-1695
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ యయలమయలర షణగమఖ
ఇసటట ననస:131-8-1718
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నదగరసదడస గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1719
వయససస:34
లస: పప
2066 AP151030447322
పపరర: నదగరసదడస గగసటటరర

93-43/375

తలర : రరణణ షణగమఖ
ఇసటట ననస:131-8-1718
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ యయలమయలర షణగమఖ
ఇసటట ననస:131-8-1718
వయససస:28
లస: పప
2063 LFX2405231
పపరర: ఏసప బగ గగసటటరర

2049 AP151030447118
పపరర: బగలర యఖ గగసటటరర

2044 SAA0993320
పపరర: ఏమమల గగసటటరర

తసడడ:డ అచమయఖ దసనన
ఇసటట ననస:131-8-1695
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప దదరర
ఇసటట ననస:131-8-1705
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ దదరర
ఇసటట ననస:131-8-1705
వయససస:57
లస: పప
2060 SAA0635920
పపరర: దదరర రరజ షణగమఖ

93-41/172

భరస : దయలరపరప మదన
ఇసటట ననస:131-8-1696
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసటటన మదన
ఇసటట ననస:131-8-1696
వయససస:35
లస: పప
2057 SAA0649129
పపరర: పడసరద రరవప దదరర

2046 SAA0254573
పపరర: ససత గగసటటరర

93-41/168

తసడడ:డ బగలర యఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1695
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరసదడస గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1695
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బగలయ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1695
వయససస:19
లస: ససస స
2054 LFX1567544
పపరర: దచసరనపప మలదదన

93-43/374

భరస : బగలర యఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1695
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర యఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1695
వయససస:19
లస: ససస స
2051 SAA1429141
పపరర: హహపససబ గగసటటరర

2043 SAA0643163
పపరర: గగసటటరర కకపరవరమ

2041 SAA0254607
పపరర: లలవణఖ కరరరమభరగ

భరస : చనబబబగ కరరరమభరగ
ఇసటట ననస:131-8-1694
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బగల బబబగ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1694
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప దసనన
ఇసటట ననస:131-8-1695
వయససస:31
లస: ససస స
2048 SAA1267160
పపరర: హహపససబ గగసటటరర

93-43/373

తసడడ:డ పపనయఖ జమమలపపడడ
ఇసటట ననస:131-8-1692
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరరరమభరగ
ఇసటట ననస:131-8-1694
వయససస:35
లస: పప
2045 SAA0420844
పపరర: ససబబమమ దసనదన

2040 SAA0815318
పపరర: పడభగదదస జమలమలపపడడ

2065 AP151030450008
పపరర: ససశల గగసటటరర

93-43/381

భరస : నదగసదడస గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1728
వయససస:60
లస: ససస స
93-41/181

2068 SAA0549121
పపరర: మలధసరగ మగసగగరగ

93-41/182

భరస : లలల మహన
ఇసటట ననస:131-8-1731
వయససస:30
లస: ససస స
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2069 SAA0548875
పపరర: మరగయమమ గరలపప తషల

93-41/183

భరస : జగన
ఇసటట ననస:131-8-1732
వయససస:38
లస: ససస స
2072 SAA0389106
పపరర: నరసససహరరవప బతష
స ల

93-41/185

93-42/947

93-57/171

93-43/387

93-41/188

93-41/977

93-41/1130

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఒరరస
ఇసటట ననస:131/8/1748
వయససస:28
లస: పప

2082 SAA1197482
పపరర: మపసదదవ లలవణఖ

2085 SAA0925570
పపరర: నదన కకలక
ర రగ

2088 SAA0925844
పపరర: మలరగయలబబబగ యయరకగగనస

2091 SAA0883836
పపరర: రవ ఎరకగగసట

93-41/193

2094 SAA0389379
పపరర: వనసకయఖ కనక

93-41/186

2097 SAA1418839
పపరర: బబలమమ ఒరరస
భరస : వనసకటటశశరరర ఒరరస
ఇసటట ననస:131/8/1748
వయససస:43
లస: ససస స

2077 SAA1338235
పపరర: బతష
స ల లకడమ శరగష

93-56/738

2080 SAA0815573
పపరర: సరసబబడజయలస లకలకకలల

93-43/386

2083 SAA0389221
పపరర: రరమలసజననయగలల బతష
స ల

93-41/187

తసడడ:డ నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1740
వయససస:40
లస: పప
93-41/189

2086 SAA0985293
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జజనదనకకటట

93-41/190

తసడడ:డ బగచమరరమయఖ జజనదనకకటట
ఇసటట ననస:131-8-1741
వయససస:56
లస: పప
93-41/191

2089 SAA0927485
పపరర: అసజల కకమమరరగరరగ

93-41/192

తసడడ:డ యయసడరతనస కకమమరరగరరగ
ఇసటట ననస:131-8-1744
వయససస:24
లస: ససస స
93-43/388

2092 SAA0549824
పపరర: యలలలదదడ బతష
స ల

93-43/389

తసడడ:డ నరసససహస బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1747
వయససస:40
లస: పప
93-41/194

తసడడ:డ వనసకటబడవప కనక
ఇసటట ననస:131-8-1748
వయససస:43
లస: పప
93-41/1115

93-41/1129

భరస : వనసకట కకషషయఖ లకలకవకలకల
ఇసటట ననస:131-8-1737
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవయఖ ఎరకగగసట
ఇసటట ననస:131-8-1747
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1748
వయససస:34
లస: పప
2096 SAA1426816
పపరర: శకనవరస రరవప ఒరరస

93-43/385

తసడడ:డ దదవయఖ యయరకగగనస
ఇసటట ననస:131-8-1742
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1747
వయససస:58
లస: పప
2093 SAA0389031
పపరర: హనసమసతరరవప బతష
స ల

2079 SAA0959298
పపరర: నసదదన చటట జలలర

2074 SAA1404201
పపరర: గగపస బతష
స ల

భరస : బతష
స ల శకకరసత
ఇసటట ననస:131-8-1736
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:131-8-1741
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జజననకకటట
ఇసటట ననస:131-8-1741
వయససస:21
లస: ససస స
2090 SAA1430123
పపరర: చనన నరసససహరరవప బతష
స ల

93-43/384

భరస : మపసదదవ శకకరసత
ఇసటట ననస:131-8-1738
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశ రరవప జజనదనకకటట
ఇసటట ననస:131-8-1741
వయససస:51
లస: ససస స
2087 SAA1262492
పపరర: మసజషర జజననకకటట

2076 SAA0364190
పపరర: ఆదద లకడమ బతషలల

93-41/184

తసడడ:డ బబల సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1736
వయససస:23
లస: పప

భరస : నదగరరజ చటట జలలర
ఇసటట ననస:131-8-1737
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బదదన
డ దరరయణ చతస జలలర
ఇసటట ననస:131-8-1737
వయససస:47
లస: పప
2084 SAA0985285
పపరర: రసగనదయకమమ జజనదనకకటట

93-41/1128

భరస : నరసససహరరవప బసతషల
ఇసటట ననస:131-8-1736
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1736
వయససస:19
లస: పప
2081 SAA0549816
పపరర: నదగరరజ చతస జలలర

2073 SAA1402825
పపరర: రమలదదవ బతష
స ల

2071 SAA0389338
పపరర: బబలసరశమ బతష
స ల

తసడడ:డ నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1736
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగపస బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1736
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1736
వయససస:23
లస: పప
2078 SAA1049338
పపరర: శకకరసత బతష
స ల

93-43/383

భరస : చసఆసదడయఖ రరణమగనసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1733
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1736
వయససస:64
లస: పప
2075 SAA1419241
పపరర: గగపస బతష
స ల

2070 SAA0254490
పపరర: రరణగమనసగగల నదగరశశరగ

2095 SAA1426808
పపరర: వనసకటటశశరరర ఒరరస

93-41/1114

తసడడ:డ వనసకయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:131/8/1748
వయససస:52
లస: పప
93-43/720

2098 SAA0815417
పపరర: వనసకట రమణ చలర స చరక

93-43/390

భరస : యయసస రతనస చలర స చలర
ఇసటట ననస:131-8-1749
వయససస:30
లస: ససస స
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93-43/391

భరస : వనసకట దసరర రకడడడ ఇలక
ర రగ
ఇసటట ననస:131-8-1749
వయససస:37
లస: ససస స
2102 SAA0328260
పపరర: వనసకట దసరర రకడడడ ఇలక
ర రగ

93-43/394

93-41/195

93-43/395

2106 SAA0926164
పపరర: రరమయఖ ననదమభడడ

93-41/197

2109 SAA0311589
పపరర: కకరణ బబబగ� చసడడ�

93-41/196

93-41/198

93-43/396

2107 SAA0815540
పపరర: ఉదయ రరఖ హదదమలరగ

93-43/397

2110 SAA0388876
పపరర: పపద కకసడయఖ� సరన�

93-41/199

తసడడ:డ లకమణ�
ఇసటట ననస:131-8-1755
వయససస:60
లస: పప
93-41/201

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:131-8-1757
వయససస:30
లస: ససస స

2112 SAA1028274
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప
బసడదరర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బసడదరర
ఇసటట ననస:131-8-1757
వయససస:32
లస: పప

2114 SAA1290899
పపరర: కకటటశశరరరవప కటబట

2115 SAA1290881
పపరర: నదగలత కటబట

93-53/691

93-53/690

2104 SAA0815144
పపరర: కకషష మభరగస కసదసల

భరస : రవ కకశశర కసదసల
ఇసటట ననస:131-8-1750
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరర�
ఇసటట ననస:131-8-1753
వయససస:35
లస: పప
93-41/200

93-43/393

తసడడ:డ వనసకయఖ కసదసల
ఇసటట ననస:131-8-1749
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ బబ లయఖ ననదమభడడ
ఇసటట ననస:131-8-1750
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1753
వయససస:32
లస: పప
2111 SAA1028290
పపరర: పడతతష బసడదరర

2103 SAA0328286
పపరర: మలర కరరరరన రకడడడ ఇలక
ర రగ

2101 SAA0301697
పపరర: ఇలక
ర రగ శవమమ

భరస : మలర కరరరగగణరకడడడ ఇలక
ర ర
ఇసటట ననస:131-8-1749
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరకడడడ ఇలక
ర రగ
ఇసటట ననస:131-8-1749
వయససస:79
లస: పప

భరస : రరమయఖ ననదమభడడ
ఇసటట ననస:131-8-1750
వయససస:64
లస: ససస స
2108 SAA0388967
పపరర: లకమణ రరవప బతష
స ల

93-43/392

భరస : కకషష మభరగస కసదసల
ఇసటట ననస:131-8-1749
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరగగణరకడడడ ఇలక
ర రగ
ఇసటట ననస:131-8-1749
వయససస:45
లస: పప
2105 SAA0926214
పపరర: ఉదయ లకడమ ననదమభడడ

2100 SAA0815508
పపరర: పపషరపవత కసదసల

2113 SAA0518993
పపరర: వనసకట రవకలమలర కలసభబ
తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:131-8-1757
వయససస:35
లస: పప
2116 SAA1414838
పపరర: శశషరరతనస జకటట

93-42/948

భసధసవప: నదగలత కటబట
ఇసటట ననస:131-8-1766, Flat No 403
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప కటబట
ఇసటట ననస:131-8-1766, Flat No 403
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పరప రరవప జకటట
ఇసటట ననస:131-8-1766, F NO 204
వయససస:61
లస: ససస స

2117 SAA0548719
పపరర: హహసపసన బ కలసదసరగస

2118 SAA0816076
పపరర: చనదనరగ మసడడతతక

2119 JBV3746393
పపరర: వరబడహమ చదఖరగ చసదలకరగ

93-43/398

భరస : శకనవరస కలసదసరస
ఇసటట ననస:131-8-1769
వయససస:35
లస: ససస స
2120 JBV3742335
పపరర: శశఖర మగరగకకపపడడ
తసడడ:డ పప తషలకరయఖ మగరగకకపపడడ
ఇసటట ననస:131-8-1818
వయససస:39
లస: పప
2123 SAA1375948
పపరర: రసబబబగ తషహత

తలర : తరరజమమ ససకర
ఇసటట ననస:131-8-1855
వయససస:29
లస: పప

2121 JBV3742467
పపరర: భబసకరరరవప మగరగకకపపడడ

93-42/949

2124 SAA1008441
పపరర: మలధవ పసససపరటట

93-59/32

2127 SAA0563619
పపరర: తదరరజమల ససఖల
భరస : వనసకటటశశరళళ ససఖల
ఇసటట ననస:131-8-1856
వయససస:49
లస: ససస స

2122 JBV3742459
పపరర: పప తషలకరయఖ మగరగకకపపడడ

93-59/33

తసడడ:డ బసవచదరగ మగరగకకపపడడ
ఇసటట ననస:131-8-1818
వయససస:76
లస: పప
93-59/34

భరస : శవనగ పడసరద పసససపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1840
వయససస:40
లస: ససస స
93-59/36

93-59/30

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చసదలకరగ
ఇసటట ననస:131-8-1817
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పప తషలకరయఖ మగరగకకపపడడ
ఇసటట ననస:131-8-1818
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:131-8-1834 f no 202
వయససస:48
లస: పప
2126 SAA0461939
పపరర: సరగర బబబగ ససకర

93-43/399

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మడడతతక
ఇసటట ననస:131-8-1770
వయససస:24
లస: ససస స
93-59/31

93-41/202

2125 SAA0466243
పపరర: శకలకడమ పప లలరర

93-59/35

భరస : వనససకటకకషషరరడడడ పప లలరర
ఇసటట ననస:131-8-1855
వయససస:57
లస: ససస స
93-59/37

2128 SAA0462218
పపరర: ఏసడబబబభ ససకర

93-59/38

తలర : టబరగజమలమ ససకర
ఇసటట ననస:131-8-1856
వయససస:31
లస: పప
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2129 SAA0530527
పపరర: వనసకట కకషష రకడడడ పప లకరర

93-59/39

తసడడ:డ శవరరమ రకడడడ పప లకరర
ఇసటట ననస:131-8-1856
వయససస:60
లస: పప
2132 SAA1332345
పపరర: రరవపరటట జగదదష

93-60/906

93-59/43

93-59/46

93-59/49

93-59/52

93-59/55

93-59/57

తలర : ఏలజబబతమలమ మసద
ఇసటట ననస:131-8-1869
వయససస:43
లస: ససస స

2142 SAA0563791
పపరర: కకషషవనణణ తమమ శశటట

2145 SAA0462424
పపరర: జజన బబబగ నలల

2148 SAA0530493
పపరర: బబలల రరమ డదగల

2151 SAA0465633
పపరర: తరరపతమమ డదరసగగల

93-59/60

2154 SAA0701136
పపరర: గసటర బబబగ

93-59/50

2157 SAA0465831
పపరర: తరరపతమలమ ఓరసడ
భరస : వరయలఖ ఓరసడ
ఇసటట ననస:131-8-1870
వయససస:65
లస: ససస స

2137 SAA0530535
పపరర: నదగరశశర రరవప కరరక

93-59/45

2140 SAA0457127
పపరర: జగన నదయకలలల కణణత

93-59/48

2143 SAA0461749
పపరర: కకసడలల తమమశశటట

93-59/51

తసడడ:డ రరఠకశయ తమమశశటట
ఇసటట ననస:131-8-1862
వయససస:49
లస: పప
93-59/53

2146 SAA1150184
పపరర: రరణణ డదగల

93-59/54

భరస : బలరరమ డదగల
ఇసటట ననస:131-8-1864
వయససస:22
లస: ససస స
93-59/56

2149 SAA1389972
పపరర: రరణణ డదగల

93-59/1043

తసడడ:డ బలరస డదగల
ఇసటట ననస:131-8-1864
వయససస:21
లస: ససస స
93-59/58

2152 SAA1026278
పపరర: గరయతడ డదగల

93-59/59

భరస : హరగకకషష డదగల
ఇసటట ననస:131-8-1866
వయససస:27
లస: ససస స
93-59/61

తసడడ:డ పపదయగయఖ గసటర
ఇసటట ననస:131-8-1868
వయససస:31
లస: పప
93-60/38

93-59/42

తసడడ:డ అపపలల సరశమ కణణత
ఇసటట ననస:131-8-1860
వయససస:65
లస: పప

భరస : కనకయఖ డదరసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1865
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప డదగల
ఇసటట ననస:131-8-1866
వయససస:32
లస: పప
2156 SAA0530691
పపరర: సరళ మసదద

93-59/47

తసడడ:డ హనసమసత రరవప డదగల
ఇసటట ననస:131-8-1864
వయససస:27
లస: పప

భరస : యయసస డదరసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1865
వయససస:29
లస: ససస స
2153 SAA1026260
పపరర: హరగ కకషష డదగల

2139 SAA0465989
పపరర: పపరషమమ కణణథద

2134 SAA0465690
పపరర: రరమ దదవ గసటటరర

తసడడ:డ బబలయలఖ కరరక
ఇసటట ననస:131-8-1859
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ నలల
ఇసటట ననస:131-8-1863
వయససస:32
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప దదగరలల
ఇసటట ననస:131-8-1864
వయససస:49
లస: ససస స
2150 SAA0465740
పపరర: భవరన డదరసగగల

93-59/44

భరస : కకనడ లక తమమశశటట
ఇసటట ననస:131-8-1862
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : డదవడ నల౦
ఇసటట ననస:131-8-1863
వయససస:59
లస: ససస స
2147 SAA0465807
పపరర: ససతదరరవమమ దదగరలల

2136 SAA0700880
పపరర: కరరక మమరరమలతద

93-59/41

భరస : రరజ గసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1858
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జగనదనయకలలల కణణథద
ఇసటట ననస:131-8-1860
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరళళ మమకల
ఇసటట ననస:131-8-1861
వయససస:37
లస: ససస స
2144 SAA0466169
పపరర: ససజజతద నల౦

93-60/907

భరస : బబలయఖ కరరక
ఇసటట ననస:131-8-1859
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లలనవక కరరక
ఇసటట ననస:131-8-1859
వయససస:45
లస: పప
2141 SAA0563536
పపరర: ససకనదఖ మమకల

2133 SAA1332311
పపరర: శకదదవ రరవపరటట

2131 SAA0700898
పపరర: రరవపరటట వనసకటటశరశరరర

తసడడ:డ రగశయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1857
వయససస:75
లస: పప

భరస : జగదదశ రరవపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1857
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1858
వయససస:37
లస: పప
2138 SAA0462549
పపరర: బబలయలఖ కరరక

93-59/40

భరస : వనసకటటశశరరర రరవపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1857
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరవపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1857
వయససస:43
లస: పప
2135 SAA0462168
పపరర: రరజ గగసటటరర

2130 SAA0700906
పపరర: రరవపరటట ఉరగమలల

2155 SAA0659169
పపరర: సరళ మసదద

93-59/62

తసడడ:డ ఎలశమమ మసదద
ఇసటట ననస:131-8-1869
వయససస:27
లస: ససస స
93-59/63

2158 SAA0462275
పపరర: వనరయలఖ ఓరరస

93-59/64

తసడడ:డ మగసలలసయ ఓరరస
ఇసటట ననస:131-8-1870
వయససస:79
లస: పప
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93-59/65

భరస : మగసతద హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:131-8-1872
వయససస:36
లస: ససస స
2162 SAA0457143
పపరర: బబలకకషష దదరరమగ
ర లల

93-59/68

93-60/39

93-59/73

93-59/74

93-59/77

93-59/80

93-59/83

తసడడ:డ వనసకటబచదరగ చలకపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1883
వయససస:32
లస: పప

2172 SAA0465765
పపరర: మమరర చలవనసదడస

2175 SAA0700948
పపరర: చచడస శకరరమగలల

2178 SAA0659151
పపరర: పదమ కకమమశశటట

2181 SAA0465542
పపరర: ధన కలమలరర ధచరసగగల

93-59/86

2184 SAA0530873
పపరర: మసరసన వల షపక

93-59/75

2187 SAA0700872
పపరర: కకసడదటట మమరగసరరణణ
తసడడ:డ యయససబబబగ కకసడదటట
ఇసటట ననస:131-8-1885
వయససస:26
లస: ససస స

2167 SAA0457192
పపరర: రరమమహన రరవప దదరసగగల

93-59/72

2170 SAA0530634
పపరర: బగలలమలమయళ గభడడరర

93-60/41

2173 SAA0563502
పపరర: ఏడడకకసడలల కవరశలల

93-59/76

తసడడ:డ ససబబబరరవ కవరశలల
ఇసటట ననస:131-8-1878
వయససస:74
లస: ససస స
93-59/78

2176 SAA0465427
పపరర: రమన ఆసధద

93-59/79

భరస : ఆదదనదరరయణ ఆసధద
ఇసటట ననస:131-8-1880
వయససస:39
లస: ససస స
93-59/81

2179 SAA0465476
పపరర: జయమమ కకమమసపటట

93-59/82

భరస : ఏడడకకసడలల కకమమసపటట
ఇసటట ననస:131-8-1881
వయససస:69
లస: ససస స
93-59/84

2182 SAA0462259
పపరర: రరమ బబబగ డచరసగగల

93-59/85

తసడడ:డ లకమయఖ డచరసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1882
వయససస:36
లస: పప
93-59/87

తసడడ:డ నదభ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:131-8-1882
వయససస:42
లస: పప
93-60/43

93-59/70

భరస : సపమయయలక గభడడరర
ఇసటట ననస:131-8-1875
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమ బబబగ ధచరసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1882
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల మకరక
ఇసటట ననస:131-8-1882
వయససస:39
లస: పప
2186 JBV3745486
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలకపరటట

93-60/40

భరస : కకషష కకమమశశటట
ఇసటట ననస:131-8-1881
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కకమమసపటట
ఇసటట ననస:131-8-1881
వయససస:39
లస: పప
2183 SAA0462267
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మకరక

2169 SAA0530659
పపరర: మసగమమ చచడస

2164 SAA0462499
పపరర: నదగరశశర రరవప డదరసగగల

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప దదరసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1875
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అచమయఖ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:131-8-1879
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ పపనదన
ఇసటట ననస:131-8-1880
వయససస:59
లస: ససస స
2180 SAA0462226
పపరర: కకషష కకమమసపటట

93-59/71

భరస : ససరర చలవనసదడస
ఇసటట ననస:131-8-1877
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల చచడస
ఇసటట ననస:131-8-1879
వయససస:52
లస: ససస స
2177 SAA0465930
పపరర: మలలశశరగ పపనదన

2166 SAA0700807
పపరర: గభడడరర బగలలర మలమయ

93-59/67

తసడడ:డ లకమలయ డదరసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1874
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకరరమగలల chodam
ఇసటట ననస:131-8-1875
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప డదరసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1876
వయససస:29
లస: ససస స
2174 SAA0700930
పపరర: చచడస మసగమమ

93-59/69

భరస : సరమమలల గభడడరర
ఇసటట ననస:131-8-1875
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప గభడడరగ
ఇసటట ననస:131-8-1875
వయససస:58
లస: పప
2171 SAA0563734
పపరర: జయల లకడమ దదరరనస
ర లల

2163 SAA0530584
పపరర: అసకమమ రరవప బతష
స ల

2161 SAA0465823
పపరర: లకడమ భబనదలల

భరస : ససరరశ భబనదలల
ఇసటట ననస:131-8-1873
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1874
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1874
వయససస:28
లస: ససస స
2168 SAA0530501
పపరర: సరమమలల గభడడరగ

93-59/66

తసడడ:డ మగసతద కరసతదరరవప
ఇసటట ననస:131-8-1872
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప దదరరమగ
ర లల
ఇసటట ననస:131-8-1874
వయససస:29
లస: పప
2165 SAA0530600
పపరర: మమఘనద బతష
స ల

2160 SAA0462069
పపరర: మగసతద హనసమసతరరవప

2185 SAA0530824
పపరర: రసడల బ షపక

93-60/42

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:131-8-1883
వయససస:35
లస: ససస స
93-59/88

2188 SAA0700831
పపరర: కకసడదటట నవఖ జజఖత

93-59/89

భరస : యన బబబగ కకసడదటట
ఇసటట ననస:131-8-1885
వయససస:42
లస: ససస స
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93-59/90

భరస : రరమయలఖ కరమమడటట
ఇసటట ననస:131-8-1885
వయససస:97
లస: ససస స
2192 SAA0462341
పపరర: హనసమసతష రరవప కరమరర

93-59/93

93-59/96

93-59/99

93-59/102

93-59/104

93-59/107

93-59/110

భరస : శకనడ చదడఆదమ
ఇసటట ననస:131-8-1902
వయససస:34
లస: ససస స

2202 SAA0530840
పపరర: మణణ దద డడ ద

2205 SAA0462333
పపరర: వనసకనన బబబగ ఓరరమ

93-59/112

93-60/44

2197 SAA0462515
పపరర: కకషష రరవప టబరగగగపరలల

93-59/98

2200 SAA0462101
పపరర: దదవ సహయస మసద

93-59/101

2203 SAA0528141
పపరర: కకటటశశర రరవప రరమశశటట

93-59/103

తసడడ:డ రరమలసరశమ రరమశశటట
ఇసటట ననస:131-8-1892
వయససస:80
లస: పప
93-59/105

2206 SAA0563718
పపరర: రసగమమ పపసరర బసదద

93-59/106

భరస : హనసమసతష పపసరర బసదద
ఇసటట ననస:131-8-1897
వయససస:59
లస: ససస స

93-59/108 2209 SAA0563684
2208 SAA0462242
పపరర: బసడ హనసమసతష రరవప పపసరర
పపరర: దదనద లకడమ కవరశల

2211 SAA1331198
పపరర: మహమమద శబబర

2214 SAA0465641
పపరర: రమన కకననమపలక

2217 SAA0461772
పపరర: శకనస చచడస
తసడడ:డ శకరరమగలల చచడస
ఇసటట ననస:131-8-1902
వయససస:44
లస: పప

93-59/109

భరస : ఏడడకకసడలల కవరశల
ఇసటట ననస:131-8-1898
వయససస:34
లస: ససస స
93-59/1044

2212 SAA0617175
పపరర: దసరరర అరవపలర

93-59/111

భరస : ససబబసయలఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:131-8-1900
వయససస:35
లస: ససస స
93-59/113

భరస : గగరవయఖ కకననమపలక
ఇసటట ననస:131-8-1901
వయససస:29
లస: ససస స
93-59/115

93-59/95

తసడడ:డ నదగయఖ మసద
ఇసటట ననస:131-8-1888
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ అజజ అహమద
ఇసటట ననస:131-8-1899
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పసచమయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:131-8-1900
వయససస:35
లస: పప
2216 SAA0563692
పపరర: జజఖత చచడస

93-59/100

తసడడ:డ లమరనదన పపసరర
ఇసటట ననస:131-8-1897
వయససస:69
లస: పప

భరస : శబర మహమమద
ఇసటట ననస:131-8-1899
వయససస:34
లస: ససస స
2213 SAA0462234
పపరర: సరసబయఖ అరవపలర

2199 SAA0465906
పపరర: లకరదమలమ పతదడ

2194 SAA0700864
పపరర: డదరసగగల రరమకకషష

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప టబరగగగపరలల
ఇసటట ననస:131-8-1887
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ఓరరమ
ఇసటట ననస:131-8-1896
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హనడమసతష పపసరబసడదర
ఇసటట ననస:131-8-1897
వయససస:28
లస: పప
2210 SAA0563577
పపరర: గగససయల బబగమ మహమమద

93-59/97

భరస : ససరరషరబబగ దదడడ
ఇసటట ననస:131-8-1891
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశయల భబథదపపడడ
ఇసటట ననస:131-8-1895
వయససస:54
లస: పప
2207 SAA0530485
పపరర: గగరర పపసరబసడదర

2196 SAA0457150
పపరర: కకనదడ డదరసగగల

93-59/92

తలర : గగరవమమ డదరసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1887
వయససస:26
లస: పప

భరస : దదవదడ పతదడ
ఇసటట ననస:131-8-1888
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయలఖ కటబట
ఇసటట ననస:131-8-1888
వయససస:74
లస: పప
2204 SAA0461707
పపరర: బబబగ రరవప భబథదపపడడ

93-59/94

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకనదడ
ఇసటట ననస:131-8-1887
వయససస:46
లస: పప

భరస : జవన పఛగగరరర
ఇసటట ననస:131-8-1888
వయససస:44
లస: ససస స
2201 SAA0462085
పపరర: దదవనధస కటబ

2193 SAA0465310
పపరర: గగరవమమ డదరసగగల

2191 SAA0465468
పపరర: ససతద మహ లకడమ కకమరర

భరస : హనసమసతష రరవప కకమరర
ఇసటట ననస:131-8-1886
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకసడ డదరసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1887
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : గగరవమమ డదరసగగల
ఇసటట ననస:131-8-1887
వయససస:27
లస: పప
2198 SAA0465369
పపరర: అననమలమ పఛగగరరర

93-59/91

తలర : జజఖత కకసడదటట
ఇసటట ననస:131-8-1885
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససథద రరవప కరమరర
ఇసటట ననస:131-8-1886
వయససస:39
లస: పప
2195 SAA0700856
పపరర: డదరసగగల శకనడ

2190 SAA0700849
పపరర: కకసడదటట రరజరశ

2215 SAA0462473
పపరర: గగరవయఖ కలసఛపప

93-59/114

తలర : వరన శక కలసఛపప
ఇసటట ననస:131-8-1901
వయససస:34
లస: పప
93-59/116

2218 SAA0461715
పపరర: పడసరద వపపఠరలల

93-59/117

తసడడ:డ వననకటటశశరర
ర వపపఠరలల
ఇసటట ననస:131-8-1903
వయససస:34
లస: పప
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2219 SAA0563775
పపరర: వనసకట రమన ఉపపపతల

93-60/45

భరస : పడసరద రరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:131-8-1903
వయససస:30
లస: ససస స
2222 SAA0461806
పపరర: కకషష రరవప ఇమలడత

93-59/120

93-60/46

93-59/125

93-59/128

93-59/131

93-59/132

93-59/134

తసడడ:డ శవయఖ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:131-8-1913
వయససస:34
లస: పప

2232 SAA0952490
పపరర: అపరపరరవప ఈమన

2235 SAA1372440
పపరర: శశషగగరగ రరవప గగరకస

2238 SAA0462200
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరగగ

2241 SAA0465393
పపరర: వనసకట దదవ యడర పలర

93-59/137

2244 SAA0462358
పపరర: రరమ కకషష కకసన

93-59/129

2247 SAA0530642
పపరర: ససహససన బబ లర పలర
భరస : మగతదఖల రరవప బబ లర పలర
ఇసటట ననస:131-8-1913
వయససస:30
లస: ససస స

2227 SAA0952417
పపరర: జగనదధదచదరర ఆకరపఅల

93-59/124

2230 SAA0701227
పపరర: తదళళపరక తరరమలయఖ

93-59/127

2233 SAA0700997
పపరర: ఆకరపలర జగనదనథచదరగ

93-59/130

తలర : గగవసదమమ ఆకరపలర
ఇసటట ననస:131-8-1909
వయససస:48
లస: పప
93-60/911

2236 SAA1372424
పపరర: బబజరస దదవఖ

93-60/912

భరస : గగరకస శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:131-8-1909
వయససస:27
లస: ససస స
93-59/133

2239 SAA1188853
పపరర: రరగగ వజయ భబసకర

93-60/47

తసడడ:డ రరగగ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-8-1910
వయససస:25
లస: పప
93-59/135

2242 SAA0465484
పపరర: ఉమల శసకరగ కకసన

93-59/136

భరస : రరమకకషష కకసనద
ఇసటట ననస:131-8-1912
వయససస:43
లస: ససస స
93-59/138

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకసన
ఇసటట ననస:131-8-1912
వయససస:42
లస: పప
93-59/140

93-59/122

తలర : లకడమ తదళళపరక
ఇసటట ననస:131-8-1908
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవశవశసకర యడర పలర
ఇసటట ననస:131-8-1912
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కకసనద
ఇసటట ననస:131-8-1912
వయససస:67
లస: ససస స
2246 SAA0462150
పపరర: మగతదఖల రరవప బబ లర పలర

93-59/126

తసడడ:డ బసగరకశయ రరగగ
ఇసటట ననస:131-8-1910
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమ కకషష కకసనద
ఇసటట ననస:131-8-1912
వయససస:28
లస: ససస స
2243 SAA0465419
పపరర: ససబగబలల కకసనద

2229 SAA0952599
పపరర: వనసకటబపదదమవత కలవకకరగ

2224 SAA0701003
పపరర: వరగగలక శకలత

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆకరపలర
ఇసటట ననస:131-8-1906
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చనన కరసతయఖ
ఇసటట ననస:131-8-1909
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవ రరగగ
ఇసటట ననస:131-8-1910
వయససస:41
లస: ససస స
2240 SAA0465336
పపరర: వశరశసజల కకసనద

93-59/123

తసడడ:డ రరమలరరవప ఈమన
ఇసటట ననస:131-8-1908
వయససస:46
లస: పప

తలర : లకడమ నరసమమ తమలపరకలల
ఇసటట ననస:131-8-1909
వయససస:49
లస: పప
2237 SAA0466110
పపరర: లకడమ రరగర

2226 SAA0952474
పపరర: అరరణద ఆకరపఅల

93-59/119

భరస : దదసససగరరజ వరగగలక
ఇసటట ననస:131-8-1905
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప కలవకకరగ
ఇసటట ననస:131-8-1908
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనసవసర ఆచదరర ఠరళపక
ఇసటట ననస:131-8-1908
వయససస:30
లస: పప
2234 SAA0461699
పపరర: శకనస తమలపరకలల

93-59/121

భరస : జగనదధ చదరగ అకరపలర
ఇసటట ననస:131-8-1906
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : భదదడ నదరరయణ చతస జలలర
ఇసటట ననస:131-8-1907
వయససస:70
లస: ససస స
2231 SAA0461673
పపరర: రతన కర చదరగ ఠరళపక

2223 SAA0701011
పపరర: వరగగలల హహపససభబ రరణణ

2221 SAA0465732
పపరర: అరరణద కలమలరర ఈసడదర

భరస : కకషష రరవప ఈసడదర
ఇసటట ననస:131-8-1904
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ వరగగలల
ఇసటట ననస:131-8-1905
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హరరశ వగగలల
ఇసటట ననస:131-8-1905
వయససస:25
లస: ససస స
2228 SAA0617126
పపరర: శకదదవ చతస జలలర

93-59/118

భరస : కకషష రరవప ఈసడర
ఇసటట ననస:131-8-1904
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ ఇమలడత
ఇసటట ననస:131-8-1904
వయససస:74
లస: పప
2225 SAA0970963
పపరర: శరలన వరగగలల

2220 SAA0465856
పపరర: రరజఖ లకడమ ఈసడర

2245 SAA0462192
పపరర: కకటటశశర రరవప కకపపనద

93-59/139

తసడడ:డ రతయఖ కకపపనద
ఇసటట ననస:131-8-1912
వయససస:74
లస: పప
93-60/48

2248 SAA0528216
పపరర: శకనస ససగగసపటట

93-59/141

తసడడ:డ రరమయఖ ససగగసపటట
ఇసటట ననస:131-8-1914
వయససస:40
లస: పప
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2249 SAA0563767
పపరర: వనసకట నరసమమ ససగగశశటట

93-60/49

భరస : శకనస ససగగశశటట
ఇసటట ననస:131-8-1914
వయససస:33
లస: ససస స
2252 SAA0461764
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ డద

93-59/144

93-59/146

భరస : షసషపర మహమమద
ఇసటట ననస:131-8-1917
వయససస:31
లస: ససస స
2258 SAA1024553
పపరర: మలధవ చటబఖల

93-59/148

భరస : శకనవరస చటబఖల
ఇసటట ననస:131-8-1918
వయససస:32
లస: ససస స
2261 SAA1200476
పపరర: వసశ కరకకడర

93-33/583

93-59/153

93-59/156

93-59/159

తసడడ:డ వరరర రరజలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:131-8-1923
వయససస:51
లస: పప

2257 SAA0530832
పపరర: శసషరద బబగస షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:131-8-1917
వయససస:42
లస: ససస స

2259 SAA0465955
పపరర: పదదమవత దదవరరడడడ

2260 SAA0462291
పపరర: శకనవరస రకడడడ దదవ రకడడడ

93-59/149

2265 SAA0465443
పపరర: మహన దదవ చసదస

2268 SAA0563700
పపరర: అససశన బబ డద

2271 SAA0466185
పపరర: రరధద కలమలరర పగరడలల

93-59/162

2274 SAA0465864
పపరర: ఆదదలకడమ జజననకకటట

93-59/151

2277 SAA0701045
పపరర: షపక షరగషరద బబగస
భరస : మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:131-8-1924
వయససస:42
లస: ససస స

93-60/51

93-59/150

2263 SAA0530519
పపరర: కకటట లసగస కరరకడర ద

93-59/152

తసడడ:డ కకటయఖ కరరకడర ద
ఇసటట ననస:131-8-1919
వయససస:48
లస: పప
93-59/154

2266 SAA0462010
పపరర: చసదస దసరర దసరరర

93-59/155

తసడడ:డ వనసకటసతఖనదరరయణ దసరరర
ఇసటట ననస:131-8-1920
వయససస:30
లస: పప
93-59/157

2269 SAA0563486
పపరర: లకమమమ బబ డద

93-59/158

భరస : కకటయఖ బబ డద
ఇసటట ననస:131-8-1921
వయససస:89
లస: ససస స
93-59/160

2272 SAA0567347
పపరర: రరఘగరరస పగరడలల

93-59/161

తసడడ:డ వరయఖ పగరడలల
ఇసటట ననస:131-8-1922
వయససస:37
లస: పప
93-59/163

భరస : వనసకటటశశరరరవ జజననకకటట
ఇసటట ననస:131-8-1923
వయససస:54
లస: ససస స
93-59/165

93-60/50

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ దదవ రకడడడ
ఇసటట ననస:131-8-1918
వయససస:35
లస: పప

భరస : రఘగరరస పగరడలల
ఇసటట ననస:131-8-1922
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవనదగసజననయగలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:131-8-1923
వయససస:31
లస: ససస స
2276 SAA0462614
పపరర: మలలర శశర రరవప జజననలగడడ

93-59/147
2256 SAA0462317
పపరర: షరమ షసరఆహమలధ
మహమమధ
తసడడ:డ అజజ ఆహమలధ మహమమధ
ఇసటట ననస:131-8-1917
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డద
ఇసటట ననస:131-8-1921
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ డద
ఇసటట ననస:131-8-1921
వయససస:32
లస: పప
2273 SAA0701052
పపరర: జజననలగడడ శవపరరశత

భరస : శకనవరస రరవప చదరరకలరగ
ఇసటట ననస:131-8/1916
వయససస:45
లస: ససస స

2262 SAA0701060
పపరర: కరకకడర నదరరయణమలమ

93-59/143

2254 SAA0530717
పపరర: ఓబగలలశశరర చదరరకలరర

తసడడ:డ కమలలసయ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:131-8-1916
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప చసదస
ఇసటట ననస:131-8-1920
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చసదడ
ఇసటట ననస:131-8-1920
వయససస:53
లస: పప
2270 SAA0461947
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డద

93-59/145

భరస : కకటటలసగస కరకకడర
ఇసటట ననస:131-8-1919
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ చసదస
ఇసటట ననస:131-8-1920
వయససస:29
లస: ససస స
2267 SAA0461954
పపరర: ససబబబ రరవప చసదడ

2253 SAA0462457
పపరర: శకనసవరసరడవప చదరరకలరర

2251 SAA0701086
పపరర: బబ డద శకకరసత

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ డద
ఇసటట ననస:131-8-1915
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరససలల దదవ రకడడ
ఇసటట ననస:131-8-1918
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగస కరకకడర
ఇసటట ననస:131-8-1919
వయససస:20
లస: పప
2264 SAA0466029
పపరర: అరరణద చసదస

93-59/142

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప బబ డద
ఇసటట ననస:131-8-1915
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటసయ బబ డద
ఇసటట ననస:131-8-1915
వయససస:54
లస: పప
2255 SAA0701078
పపరర: మహమమద ససజన

2250 SAA0563726
పపరర: యలసప ధద బబ డద

2275 SAA0465583
పపరర: వనసకట రతనమమ జజననలగడడ

93-59/164

భరస : వరదరరజలల జజననలగడడ
ఇసటట ననస:131-8-1923
వయససస:74
లస: ససస స
93-59/166

2278 SAA0701037
పపరర: షపక సమర బబష

93-59/167

తసడడ:డ మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:131-8-1924
వయససస:26
లస: పప
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93-59/168

తసడడ:డ ఆదదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:131-8-1924
వయససస:50
లస: పప
2282 SAA0462002
పపరర: సలర మ బబబగ లలబబకలల

93-59/171

93-60/52

93-59/175

93-43/400

93-43/402

93-59/180

93-59/183

భరస : చనన ససబబయఖ యయరక౦ సపటట
ఇసటట ననస:131-8-1939
వయససస:74
లస: ససస స

2292 LFX2409324
పపరర: బబగఖస కరరరమభరగ

2295 SAA0701102
పపరర: జసకల వనసకటటశశరగ

2298 SAA0462556
పపరర: శశశర గగరర రరవప తదలగగపపలల

2301 SAA0887705
పపరర: రమణ కకజజర

93-59/186

2304 SAA0466060
పపరర: లకడమ కరసతమలమ ససధడ

93-43/401

2307 SAA0530477
పపరర: వర బడహమస రరజవరపప
తసడడ:డ అసకమమ రరవప రరజవరపప
ఇసటట ననస:131-8-1939
వయససస:34
లస: పప

2287 SAA1024546
పపరర: పరమమశశరగ దదవ చలకపరటట

93-59/174

2290 SAA0462481
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అతస లకరగ

93-59/177

2293 SAA0530709
పపరర: శవ నదగమలలర శశరర రరజవరపప

93-60/54

భరస : అసకమమరరవప రరజజవరపప
ఇసటట ననస:131-8-1932
వయససస:45
లస: ససస స
93-59/178

2296 SAA0462127
పపరర: శవ పడసరద జసకల

93-59/179

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ జసకల
ఇసటట ననస:131-8-1933
వయససస:43
లస: పప
93-59/181

2299 SAA0466193
పపరర: వనసకట లకడమ పసనదబటటట న

93-59/182

భరస : వనసకటరమణయఖ పసనబటటట న
ఇసటట ననస:131-8-1935
వయససస:34
లస: ససస స
93-59/184

2302 SAA0528190
పపరర: అబగదల గణణ షపక

93-59/185

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:131-8-1937
వయససస:66
లస: పప
93-59/187

భరస : వనసకటటశశరళళ ససధడ
ఇసటట ననస:131-8-1938
వయససస:84
లస: ససస స
93-59/189

93-59/173

తసడడ:డ వనరర బడహమ చదరగ అతస లకరగ
ఇసటట ననస:131-8-1929
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ కకజజర
ఇసటట ననస:131-8-1936
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పవన కలమలర చసదస
ఇసటట ననస:131-8-1938
వయససస:28
లస: ససస స
2306 SAA0466128
పపరర: తషలశమమ యయరక౦ సపటట

93-59/176

తసడడ:డ నదగకశయల తదలగగపపలల
ఇసటట ననస:131-8-1933
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశశయ పసనదనబతస న
ఇసటట ననస:131-8-1935
వయససస:39
లస: పప
2303 SAA0466177
పపరర: రరణగకర దదవ చసదస

2289 SAA0530550
పపరర: వనసకట చదరగ చలకపరటట

2284 SAA0462309
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలకపరటట

భరస : వనసకటటశశరరర చలకపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1929
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద జసకల
ఇసటట ననస:131-8-1933
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగకశయల రరజవరపప
ఇసటట ననస:131-8-1933
వయససస:57
లస: పప
2300 SAA0462143
పపరర: వనసకటరమణయఖ పసనదనబతస న

93-60/53

భరస : కకటటశశరరరవప కరరరమగరగ
ఇసటట ననస:131-8-1932
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకసడదరకడడడ కకసడపత
ఇసటట ననస:131-8-1933
వయససస:37
లస: ససస స
2297 SAA0462119
పపరర: అసకమమరరవప రరజవరపప

2286 SAA0530683
పపరర: రసగమమ పపసరబసడ

93-59/170

తసడడ:డ వనసకట చదరగ చలకపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1928
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమయఖ చలకపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1929
వయససస:53
లస: పప

భరస : బడహమయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:131-8-1931
వయససస:35
లస: ససస స
2294 SAA0363713
పపరర: వనసకరయమమ కకనడ పత

93-59/172

భరస : హనసమసత రరవప పపసరబబసడ
ఇసటట ననస:131-8-1928
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట చదరగ చలకపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1929
వయససస:48
లస: ససస స
2291 SAA0254466
పపరర: శవపరరశత రరజవరపప

2283 SAA0563544
పపరర: జయమమ పపసరబసడ

2281 SAA0462135
పపరర: మషప ననలటటరగ

తసడడ:డ సరఖమగఖలక ననలటటరగ
ఇసటట ననస:131-8-1925
వయససస:31
లస: పప

భరస : పకకరయఖ పపలసప
ఇసటట ననస:131-8-1928
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఫమ కకరయఖ పపసరబబసడ
ఇసటట ననస:131-8-1928
వయససస:28
లస: ససస స
2288 SAA0465328
పపరర: నదగరశశరర చలకపరటట

93-59/169

భరస : మశశ ననలలతతరర
ఇసటట ననస:131-8-1925
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయగలల లలబబకలల
ఇసటట ననస:131-8-1927
వయససస:39
లస: పప
2285 SAA0530675
పపరర: జయమమ పపసరబబసడ

2280 SAA0563643
పపరర: కలమలరర ననలలతతరర

2305 SAA0461970
పపరర: పవన కలమలర చసదస

93-59/188

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చసదస
ఇసటట ననస:131-8-1938
వయససస:33
లస: పప
93-59/190

2308 SAA0461913
పపరర: ససబబయఖ యరకసశశటట

93-59/191

తసడడ:డ గగపయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:131-8-1939
వయససస:79
లస: పప
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2309 SAA0650226
పపరర: వరలలతతత వనసకట సరఈ

93-43/403

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ వలతతటట
ఇసటట ననస:131-8-1940
వయససస:49
లస: పప
2312 SAA1427566
పపరర: రరమ ససజవ రరవప అమమశశటట

93-57/624

93-59/196

93-59/199

93-59/201

93-59/204

93-59/206

93-60/842

తసడడ:డ యయసస బబబగ amrthapudi
ఇసటట ననస:131-8-1949
వయససస:33
లస: ససస స

2322 SAA0465724
పపరర: జయమమ తదలకరగ

2325 SAA1278712
పపరర: కలలఖణ దమగమ

2328 SAA0856668
పపరర: నదగ లకడమ కటర గగసట

2331 AP151030450456
పపరర: తషలశమమ అమమతలకరగ

93-59/209

2334 SAA0466045
పపరర: బగజర మసచదలల

93-59/202

2337 LFX2409357
పపరర: భబగఖస గగరగకపపడడ
భరస : రరమసరశమ గగరగకరపపదద
ఇసటట ననస:131-8-1950
వయససస:38
లస: ససస స

2317 SAA0701151
పపరర: గసటర మరగయదదసస

93-59/198

2320 SAA1342351
పపరర: అనసష ఆలలకస

93-42/1098

2323 SAA0465344
పపరర: కకషష వనన దమభమ

93-59/203

భరస : కకషష మభరగస దమభమ
ఇసటట ననస:131-8-1945
వయససస:42
లస: ససస స
93-60/841

2326 SAA0701201
పపరర: ఆరరమలర కలమలరర

93-59/205

భరస : చచసచస చచసచస
ఇసటట ననస:131-8-1946
వయససస:35
లస: ససస స
93-59/207

2329 SAA0462390
పపరర: శకనవరస రరవప కటర గగసట

93-59/208

తసడడ:డ పపననయఖ కటర గగసట
ఇసటట ననస:131-8-1947
వయససస:46
లస: పప
93-43/404

2332 AP151030447315
పపరర: ససకకయఖ అమకతలకరగ

93-43/405

తసడడ:డ మసతడయఖ ఆమమటర టరగ
ఇసటట ననస:131-8-1948
వయససస:71
లస: పప
93-59/210

భరస : శకనవరస రరవప మసచదలల
ఇసటట ననస:131-8-1949
వయససస:44
లస: ససస స
93-60/56

93-59/195

తసడడ:డ రమమశ ఆలలకస
ఇసటట ననస:131-8-1944
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససకకయఖ ఆమమటర టరగ
ఇసటట ననస:131-8-1948
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర యలఖ మసచదల
ఇసటట ననస:131-8-1948
వయససస:48
లస: పప
2336 SAA0530758
పపరర: అనసపమ అమకతదపపడడ

93-59/200

భరస : శకనవరస రరవప కటర గగసట
ఇసటట ననస:131-8-1947
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటలలగసతద
ఇసటట ననస:131-8-1947
వయససస:23
లస: పప
2333 SAA0462408
పపరర: శకనవరస రరవప మసచదలల

2319 SAA0700666
పపరర: రరజరష పలలర

2314 SAA0462184
పపరర: వశశ రరపర చదరగ రరగర

తసడడ:డ పపదదయగయఖ గసటర
ఇసటట ననస:131-8-1942
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మభరగస దమగమ
ఇసటట ననస:131-8-1945
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చచసచస
ఇసటట ననస:131-8-1946
వయససస:39
లస: పప
2330 SAA1276674
పపరర: ససకరశ బబబగ కటలలగసతద

93-59/197

భరస : వనసకటటశశర రరవప తదలకరగ
ఇసటట ననస:131-8-1944
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమర మయ ధదమభ
ఇసటట ననస:131-8-1945
వయససస:51
లస: పప
2327 SAA0461962
పపరర: ఆరరకమలలల చచసచస

2316 SAA0701094
పపరర: గసటర నదగమణణ

93-59/193

తసడడ:డ శక రరమ కకటయ రరగగ
ఇసటట ననస:131-8-1941
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ అఛసఖత రరవప పలలర
ఇసటట ననస:131-8-1943
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమమశ ఆలలకరరస
ఇసటట ననస:131-8-1944
వయససస:52
లస: ససస స
2324 SAA0457135
పపరర: కకషష మభరగస ధదమభ

93-59/194

భరస : మలరగయదదసస గసటర
ఇసటట ననస:131-8-1942
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససరరష పలలర
ఇసటట ననస:131-8-1943
వయససస:34
లస: ససస స
2321 SAA1014489
పపరర: పదమ శక ఆలలకరరస

2313 SAA0465872
పపరర: కలమలరగ రరగర

2311 SAA0465682
పపరర: నదగ లకడమ అమమసపటట

భరస : చన ససబబబరరవప అమమసపటట
ఇసటట ననస:131-8-1940
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వశశరరపరచదరగ రరగర
ఇసటట ననస:131-8-1941
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : బబబగ గసటర
ఇసటట ననస:131-8-1942
వయససస:28
లస: ససస స
2318 SAA0885642
పపరర: నదగరరణణ పలలర

93-59/192

భరస : ససదదప రరజలపత
ఇసటట ననస:131-8-1940
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : నదగలకడమ అమమశశటట
ఇసటట ననస:131-8-1940, 2 LINE
వయససస:22
లస: పప
2315 SAA0701144
పపరర: గసటర సరగత

2310 SAA0872490
పపరర: సరశత రరజలపత

2335 SAA0528158
పపరర: యయసస బబబగ అమకతద పపడడ

93-59/211

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అమకతద పపడడ
ఇసటట ననస:131-8-1949
వయససస:35
లస: పప
93-43/406

2338 SAA1034263
పపరర: ససనల బబబగ గగరగకపపడడ

93-43/407

తసడడ:డ రరమ సరశమ గగరగకపపడడ
ఇసటట ననస:131-8-1950
వయససస:23
లస: పప
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2339 LFX2405413
పపరర: రరమసరశమ గగరగకపపడడ

93-43/408

తసడడ:డ బబనడన గగరగకరపపదద
ఇసటట ననస:131-8-1950
వయససస:41
లస: పప
2342 SAA0466094
పపరర: రరజమమ గదదల

93-59/212

93-59/215

93-59/218

93-59/220

తలర : రసగనదయకమమ పపసదసరగస
ఇసటట ననస:131-8-1965
వయససస:45
లస: పప
2354 SAA0461723
పపరర: నదగరశశర రరవప కకయలఖగభరర

93-59/223

93-59/975

భరస : నళనకరసత కకటపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1967
వయససస:37
లస: ససస స
2360 SAA0461731
పపరర: వనసకయఖ మగరగకకపపడడ

93-59/226

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1974
వయససస:34
లస: పప

2349 SAA1273689
పపరర: రతన కల తదజ శక నమమగడడ

93-59/229

93-54/996

93-59/214

2347 SAA1005454
పపరర: బబల ససబబయఖ అనదనబతష
స ల

2350 SAA0701193
పపరర: రసగనదయకమమ పపసదసరగస

తసడడ:డ వనసకత ససత రరమసరశమ నమమగడడ
ఇసటట ననస:131-8-1965
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : కకటటశశరరరవప పపసదసరగస
ఇసటట ననస:131-8-1965
వయససస:66
లస: ససస స

2352 SAA0617076
పపరర: అననమలమ కకయలఖకలరర

2353 SAA0701185
పపరర: కకయఖకకర ఏలయల

93-59/221

2355 SAA0955494
పపరర: గరత నమమగడడ

93-60/59

2356 SAA0872482
పపరర: నళన కరసత కకటపరటట

93-57/172

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకటపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1967
వయససస:43
లస: పప

2358 SAA0465559
పపరర: ఈశశరమమ మగరగకకపపడడ

2359 SAA0462440
పపరర: ససరరసదడ బబబగ మభరగకకపపరర

2364 SAA0256768
పపరర: గగసటటరర పడసనన

2367 AP151030447078
పపరర: పడకరశరరవప గగసటటరర
తసడడ:డ నదగరశశరరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1974
వయససస:41
లస: పప

93-59/219

93-59/222

భరస : వనసకటససతదరరమసరశమ నమమగడడ
ఇసటట ననస:131-8-1966
వయససస:42
లస: ససస స

2361 SAA0701128
పపరర: బబ డపరటట శరగష

93-59/217

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప కకయఖకకర
ఇసటట ననస:131-8-1966
వయససస:26
లస: పప

93-59/224

93-59/225

తసడడ:డ వనననసకయ మభరగకకపపరర
ఇసటట ననస:131-8-1968
వయససస:36
లస: పప
93-59/227

2362 SAA0646331
పపరర: జయశక పసనననపఅల

93-59/228

భరస : ససరఖ పడకరశ పసనననపఅల
ఇసటట ననస:131-8-1969
వయససస:32
లస: ససస స
93-43/409

భరస : పడకరశ రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1974
వయససస:31
లస: ససస స
93-43/411

2344 SAA0465492
పపరర: ఆదదశశషష చచరరకకరగ

తసడడ:డ పపదద ససబబయఖ అనదనబతష
స ల
ఇసటట ననస:131-8-1963
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నదగరరజ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1969
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:131-8-1970
వయససస:45
లస: ససస స
2366 LFX2405496
పపరర: కకషప ర బబబగ గగసటటరర

93-59/216

భరస : వనసకయఖ మగరగకకపపడడ
ఇసటట ననస:131-8-1968
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖనదగయఖ మగరగకకపపడడ
ఇసటట ననస:131-8-1968
వయససస:63
లస: పప
2363 SAA0701110
పపరర: బబ డపరటట కరరణ

2346 SAA0462283
పపరర: హరగ పడసరద చదరరకలరర

93-60/58

భరస : సతఖ నదరరయణ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:131-8-1963
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నదగరశశరరరవ కకయలఖకలరర
ఇసటట ననస:131-8-1966
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబనడన కకయలఖగభరర
ఇసటట ననస:131-8-1966
వయససస:64
లస: పప
2357 SAA1254010
పపరర: శకదదవ కకమమననన

93-59/213

తసడడ:డ సతఖ నదరరయణ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:131-8-1963
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దసరరర రరవప చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:131-8-1963
వయససస:54
లస: పప
2351 SAA0701219
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపసదసరగస

2343 SAA0465948
పపరర: పపరమలమ గదదల

2341 SAA1071968
పపరర: సతఖనదరరయణ మసగగ

తసడడ:డ కకటయఖ మసగగ
ఇసటట ననస:131/8/1954
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజసఫ గదదల
ఇసటట ననస:131-8-1962
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ నదరరయణ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:131-8-1963
వయససస:31
లస: పప
2348 SAA0462028
పపరర: సతఖనదరరయణ చచరరకకరగ

93-60/57

భరస : సతఖనదరరయణ మసగగ
ఇసటట ననస:131/8/1954
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : పపరమలమ గదదల
ఇసటట ననస:131-8-1962
వయససస:39
లస: ససస స
2345 SAA0462382
పపరర: ససతతష కలమలర చదరరకలరర

2340 SAA1071976
పపరర: శరసత మసగగ

2365 LFX2409498
పపరర: ససవరరస గగసటటరర

93-43/410

భరస : నదగరశశరరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1974
వయససస:57
లస: ససస స
93-43/412

2368 AP151030447236
పపరర: నదగరశశరరరవప గగసటటరర

93-43/413

తసడడ:డ కకకయఖ గగసటటరర
ఇసటట ననస:131-8-1974
వయససస:62
లస: పప
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93-41/203

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల భబషఖస
ఇసటట ననస:131-8-1978
వయససస:27
లస: పప

2370 JBV3742996
పపరర: శకనవరసరరవప ఉలర గడర

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఉలర గడర
ఇసటట ననస:131-9-994
వయససస:43
లస: పప

93-57/602 2373 SAA1262336
2372 SAA1262310
పపరర: వనసకటటశశర వరకలమలర మరకపలర
పపరర: వనసకట సతఖ వరణణ మరకపలర

తసడడ:డ వససదదవ శరససస స మరకపలర
ఇసటట ననస:131-9-1993
వయససస:50
లస: పప
2375 JBV3741535
పపరర: దసరర జయలకడమ� కలసచల�

93-57/173

93-57/176

93-57/179

93-57/182

93-57/184

93-57/187

తసడడ:డ పడసరదస రకడడడ� నదయగడడ
ఇసటట ననస:131-9-2024
వయససస:41
లస: పప

2385 SAA1469444
పపరర: పవన సరయనదధ రకడడ లసకకరకడడడ

2388 JBV3741576
పపరర: నటరరజ కలమలరగ� లసకకరకడ�డడ

2391 JBV3741477
పపరర: ధనలకడమ� జకకకక�

93-57/190

2394 JBV3741428
పపరర: చసదడ శశఖర రకడడడ� కకసస�

93-57/180

2397 JBV3741360
పపరర: కకషరషరకడ�డడ లసకకరకడ�డడ
తసడడ:డ ససతదరరమ రకడడ � లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:131-9-2024
వయససస:61
లస: పప

2377 JBV3741501
పపరర: వజయమమ� కలసచల�

93-57/175

2380 JBV3741493
పపరర: శవరకడడడ కలసచల

93-57/178

2383 JBV3741386
పపరర: మలలర శశరమమ� లసకకరకడ�డడ

93-57/181

భరస : గగరరవరకడడడ� లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:131-9-2009
వయససస:61
లస: ససస స
93-61/742

2386 JBV3741600
పపరర: నదగమలలర శశరగ� పప దదల�

93-57/183

భరస : శకనవరసరరవప� పప దదల
ఇసటట ననస:131-9-2011
వయససస:37
లస: ససస స
93-57/185

2389 JBV3741584
పపరర: కరశరకడడడ� లసకకరకడ�డడ

93-57/186

తసడడ:డ సరసబరకడడడ� లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:131-9-2011
వయససస:39
లస: పప
93-57/188

2392 JBV3741444
పపరర: మలర శశరర� కకసస�

93-57/189

భరస : చసదడశశఖర రకడ�డడ కకసస
ఇసటట ననస:131-9-2024
వయససస:35
లస: ససస స
93-57/191

తసడడ:డ నదగగరకడడడ� కకసస
ఇసటట ననస:131-9-2024
వయససస:38
లస: పప
93-57/193

93-60/913

తసడడ:డ నదగగరకడడడ కలసచదల
ఇసటట ననస:131-9-2005
వయససస:64
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరవప� జకకకక
ఇసటట ననస:131-9-2024
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషరషరకడ�డడ లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:131-9-2024
వయససస:57
లస: ససస స
2396 JBV3741485
పపరర: సరసబరకడడడ� నదయగడడ�

93-57/177

భరస : సరసబరకడడడ� లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:131-9-2011
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రకడ�డడ లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:131-9-2011
వయససస:64
లస: పప
2393 JBV3741378
పపరర: రమలదదవ� లసకకరకడ�డడ

2382 JBV3741402
పపరర: లకడమ� లసకకరకడ�డడ

2374 SAA1313873
పపరర: శక వనసషషవ మననగన దమలలల

భరస : శవరకడడడ� కలసచదల
ఇసటట ననస:131-9-2005
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:131-9-2009
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకషష� మగననవరటట
ఇసటట ననస:131-9-2011
వయససస:43
లస: ససస స
2390 JBV3741568
పపరర: సరసబరకడడడ� లసకకరకడ�డడ

93-57/174

భరస : శకనవరస రకడడడ� లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:131-9-2009
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరవ రకడడడ� లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:131-9-2009
వయససస:45
లస: పప
2387 JBV3741592
పపరర: దసరర � మగననవత�

2379 JBV3741519
పపరర: నదగగరకడడడ� కలసచల�

93-57/601

తలర : శకవలర దమలలల
ఇసటట ననస:131-9-1993,FLAT NO-G1
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరకడడడ� కలసచదల
ఇసటట ననస:131-9-2005
వయససస:41
లస: పప

భరస : నదగగరకడడడ� గగటట స
ఇసటట ననస:131-9-2009
వయససస:38
లస: ససస స
2384 JBV3741394
పపరర: శకనవరస రకడడడ� లసకకరకడ�డడ

93-57/603

భరస : కకషరషరకడ�డడ కలసచదల
ఇసటట ననస:131-9-2005
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరకడడడ� కలసచదల
ఇసటట ననస:131-9-2005
వయససస:38
లస: పప
2381 JBV3741469
పపరర: రరజఖలకడమ� గగటట స�

2376 JBV3741543
పపరర: ఆదదలకడమ� కలసచల�

2371 SAA1262344
పపరర: వనసకట ససబబమమ మరకపలర

భరస : వశ దదవ శరససస స మరకపలర
ఇసటట ననస:131-9-1993
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర వరకలమలర మరకపలర
ఇసటట ననస:131-9-1993
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నదగగరకడడడ� కలసచదల
ఇసటట ననస:131-9-2005
వయససస:36
లస: ససస స
2378 JBV3741527
పపరర: కకషరషరకడ�డడ కలసచల�

93-59/230

2395 JBV3741451
పపరర: నదగగరకడడడ� గగటట స�

93-57/192

తసడడ:డ కకటటరకడడడ� గగటట స
ఇసటట ననస:131-9-2024
వయససస:41
లస: పప
93-57/194

2398 SAA1469402
పపరర: ఖససస ఖలన షపక

93-59/1045

తసడడ:డ మహబభబ వల షపక
ఇసటట ననస:131-9-2030
వయససస:44
లస: పప
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93-59/231

భరస : నదగరశశర రరవప దదరసగగల
ఇసటట ననస:131-18-74
వయససస:53
లస: ససస స
2402 SAA0334631
పపరర: ఫరతమల భ షపకరక�

93-33/586

93-33/589

93-33/592

93-33/595

93-33/598

93-33/601

93-33/604

భరస : సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:131-79
వయససస:34
లస: ససస స

2412 AP151030426355
పపరర: సతఖవత కనగరల�

2415 AP151030426293
పపరర: శవమమ తదళర�

2418 AP151030423776
పపరర: సససహదదడ తదళళ�

2421 AP151030423374
పపరర: సరసభరకడడడ పపలగస�

93-33/607

2424 AP151030423435
పపరర: వరరరకడడడ రకడడడబతష
స ల�

93-33/596

2427 SAA0920430
పపరర: నరసససహరరవప కళళర స
తసడడ:డ సరసబయఖ కళళర స
ఇసటట ననస:131-79
వయససస:36
లస: పప

2407 LFX1563600
పపరర: మలర శశరగ � గగరరకల�

93-33/591

2410 AP151030423069
పపరర: ససబబబరరవప గగరరకల�

93-33/594

2413 AP151030423486
పపరర: పడసరద కనగరల�

93-33/597

తసడడ:డ నరశసహరరవప�
ఇసటట ననస:131-72
వయససస:44
లస: పప
93-33/599

2416 SAA0129726
పపరర: రరమబబబభ� తద�ం్��

93-33/600

తసడడ:డ సససహదద�డ
ఇసటట ననస:131-73
వయససస:31
లస: పప
93-33/602

2419 AP151030423510
పపరర: సతఖనదరరయణరకడడడ పపలగస�

93-33/603

తసడడ:డ వనసకటరకడ�డడ
ఇసటట ననస:131-73
వయససస:60
లస: పప
93-33/605

2422 AP151030426263
పపరర: భభలకడమ రకడడడ బతష
స ల�

93-33/606

భరస : వరరరకడ�డడ
ఇసటట ననస:131-76
వయససస:48
లస: ససస స
93-33/608

తసడడ:డ కకటటరకడడడ�
ఇసటట ననస:131-76
వయససస:57
లస: పప
93-33/610

93-33/588

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:131-68
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరకడ�డడ
ఇసటట ననస:131-74
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వర రకడడడ
ఇసటట ననస:131-76
వయససస:25
లస: పప
2426 LFX1565530
పపరర: మలధవ లత� కకలలర�

93-33/593

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:131-73
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబ రకడడడ�
ఇసటట ననస:131-74
వయససస:57
లస: ససస స
2423 SAA0778821
పపరర: రమణ రకడడడ రకడడడబతష
స ల

2409 LFX2367530
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� గగరరకల�

2404 AP151030426186
పపరర: మసరసన భ షపక�

భరస : అసజబబబగ � �
ఇసటట ననస:131-68
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సససహదద�డ
ఇసటట ననస:131-73
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహదదడ � �
ఇసటట ననస:131-73
వయససస:35
లస: పప
2420 AP151030426445
పపరర: సరవతడ పపలగస�

93-33/590

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:131-72
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:131-73
వయససస:32
లస: ససస స
2417 LFX1566686
పపరర: శసకరరరవప� తదళళ�

2406 SAA0779290
పపరర: లకడమ పడసనన అరగగకల

93-33/585

భరస : నదగగల మరరబడద బబబగ�
ఇసటట ననస:131-66
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:131-68
వయససస:37
లస: పప

భరస : పడసరద� �
ఇసటట ననస:131-72
వయససస:36
లస: ససస స
2414 SAA0292821
పపరర: భభలకడమ� తదళళ�

93-33/587

భరస : పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:131-66/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-68
వయససస:52
లస: ససస స
2411 LFX2371441
పపరర: శకలకడమ� కనగరల�

2403 LFX2371474
పపరర: బగజర � షపక �

2401 SAA0334649
పపరర: జజన బబగస� షపక�

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:131-66
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మలబభ ససభబన � �
ఇసటట ననస:131-66
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక జజనససరహహబ�
ఇసటట ననస:131-66
వయససస:52
లస: పప
2408 AP151030426154
పపరర: పదదమవత గగరరకల�

93-33/584

తసడడ:డ షఫస�
ఇసటట ననస:131-60
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబబగసరహహబ�
ఇసటట ననస:131-66
వయససస:40
లస: ససస స
2405 SAA0332510
పపరర: నదగభలమరర బడదబబబగ�

2400 SAA0332502
పపరర: మలబగససభబన� షపక�

2425 SAA0920448
పపరర: ససదదఖరన కళళర స

93-33/609

భరస : నరసససహరరవప కళళర స
ఇసటట ననస:131-79
వయససస:31
లస: ససస స
93-33/611

2428 AP151030423265
పపరర: సరసబశవరరవప కకలలర�

93-33/612

తసడడ:డ గగరరసరశమ�
ఇసటట ననస:131-79
వయససస:44
లస: పప
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2429 AP151030423422
పపరర: రరమరకడడడ పపలగస�

93-33/613

తసడడ:డ మసరసననడ
డ డడ �
ఇసటట ననస:131-80
వయససస:44
లస: పప
2432 SAA0516286
పపరర: దసరర ఉపపప

93-36/601

93-36/604

93-55/64

93-36/607

93-36/610

93-36/613

93-36/616

భరస : సరసబశవరరవప బభరగడడ
ఇసటట ననస:131-196
వయససస:48
లస: ససస స

2442 SAA0531921
పపరర: వజయసరరధద గగవసదస

2445 SAA0849200
పపరర: తరరపతమమ నమగమల

2448 SAA0557827
పపరర: గసగయఖ నమగమల

2451 SAA0532093
పపరర: ఆదదనదరరయణ కసభబల

93-36/619

2454 SAA1083179
పపరర: మలనస సమగదదడల

93-36/608

2457 JBV3746633
పపరర: బసవ గగపస దదదద
తసడడ:డ నదగరశశరరరవప దదదద
ఇసటట ననస:131-196
వయససస:32
లస: పప

2437 SAA0376947
పపరర: ఏడడకకసడలల దదవరలర

93-36/606

2440 AP151010501749
పపరర: పపద హనసమసతష గగదద

93-55/66

2443 SAA0376160
పపరర: వనసకటటశశర రరవ గగవసదస

93-36/609

తసడడ:డ పపదద వరయలఖ
ఇసటట ననస:131-131
వయససస:61
లస: పప
93-36/611

2446 SAA0096073
పపరర: వనసకటరమణ� పప తసశశటట �

93-36/612

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:131-141
వయససస:49
లస: ససస స
93-36/614

2449 SAA0516419
పపరర: వరణణ కసభబల

93-36/615

భరస : ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:131-143
వయససస:32
లస: ససస స
93-36/617

2452 SAA0376897
పపరర: ససతద రరమయఖ� కసబబల�

93-36/618

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:131-144
వయససస:68
లస: పప
93-51/248

తసడడ:డ కకషషయఖ సమగదదడల
ఇసటట ననస:131-181
వయససస:21
లస: ససస స
93-59/233

93-36/603

తసడడ:డ పపద ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:131-121
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:131-143
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససతదరరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-145
వయససస:58
లస: ససస స
2456 JBV3747862
పపరర: రమలదదవ బభరగడడ

93-55/65

తసడడ:డ మనమయఖ
ఇసటట ననస:131-141
వయససస:63
లస: పప

భరస : శవనదగరసదడ రరవప
ఇసటట ననస:131-143
వయససస:41
లస: ససస స
2453 SAA0379347
పపరర: శశషరరతనస� కసబబల�

2439 SAA0624486
పపరర: గగడద బబజ

2434 SAA0532077
పపరర: గగపస ఉపపప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:131-117
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరజ నమగమల
ఇసటట ననస:131-141
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:131-141
వయససస:53
లస: ససస స
2450 SAA0778458
పపరర: వనసకట రమణ తదసబబల

93-36/605

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-131
వయససస:28
లస: పప

భరస : అసకర రరవప
ఇసటట ననస:131-141
వయససస:25
లస: ససస స
2447 SAA0551622
పపరర: వరలకడమ నమగమల

2436 AP151030435228
పపరర: వనసకటసరశమ దదవళళ�

93-36/600

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:131-115
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:131-121
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల� �
ఇసటట ననస:131-124
వయససస:35
లస: పప
2444 SAA0984618
పపరర: వనసకట గరత నమగమల

93-36/602

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:131-115
వయససస:52
లస: పప

భరస : పపద హనసమసతష
ఇసటట ననస:131-121
వయససస:47
లస: ససస స
2441 LFX1562305
పపరర: కకసడలరరవప� ఉపపప�

2433 LFX1566397
పపరర: లకడమ� దదవళర�

2431 SAA0779993
పపరర: ననన షపక

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:131-115
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నదగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:131-115
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:131-115
వయససస:32
లస: పప
2438 AP151010501600
పపరర: దసరర గగదద

93-33/614

తసడడ:డ మసరసననడ
డ డడ �
ఇసటట ననస:131-88
వయససస:43
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:131-115
వయససస:29
లస: ససస స
2435 SAA0376889
పపరర: నదసచదరయఖ� ఉపపప�

2430 AP151030423367
పపరర: శకనవరసరకడడడ పపలగస�

2455 JBV3747870
పపరర: వజయభబసకరగ బభరగడడ

93-59/232

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బభరగడడ
ఇసటట ననస:131-196
వయససస:30
లస: ససస స
93-59/234

2458 JBV3742848
పపరర: సరసబశవరరవప బభరగడడ

93-59/235

తసడడ:డ అసజయఖ బభరగడడ
ఇసటట ననస:131-196
వయససస:52
లస: పప

Page 85 of 330

2459 SAA1463371
పపరర: హహమ లత తదడడగగరగ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
93-57/621

భరస : పసటర పరల తదడడగగరగ
ఇసటట ననస:131-199
వయససస:31
లస: ససస స
2462 SAA0955346
పపరర: సమలధదనస తదడడగగరగ

93-60/60

93-60/63

93-60/65

93-59/241

93-59/244

93-59/247

93-36/620

తసడడ:డ బబ మమరకడడడ శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:131-214
వయససస:24
లస: ససస స

2472 SAA0466227
పపరర: కకశరరనసర మహమమద

2475 SAA0563650
పపరర: లకరర మమ ననలటటరర

2478 SAA0466011
పపరర: గసగగఠరక కకసటస

2481 SAA0466086
పపరర: అలవనలల ఉపపపతల

93-59/252

2484 AP151030435214
పపరర: ఏడడకకసడలల మలలర ల�

93-59/242

2487 SAA1407733
పపరర: నదగశశర రరవప ఈదర
తసడడ:డ ససబబయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:131-214
వయససస:61
లస: పప

2467 SAA0528166
పపరర: కరగమభలలర షపక

93-59/238

2470 SAA0701169
పపరర: వననద చలకలపపడడ

93-59/240

2473 SAA0462416
పపరర: ఈససబగ మహమమద

93-59/243

తసడడ:డ మగసస ఫర మహమమద
ఇసటట ననస:131-202
వయససస:46
లస: పప
93-59/245

2476 SAA0462374
పపరర: రరజ ననలలతతరర

93-59/246

తసడడ:డ సథడలల ననలలతతరర
ఇసటట ననస:131-204
వయససస:29
లస: పప
93-59/248

2479 SAA0462036
పపరర: రరమ బబబగ కకసట పమ

93-59/249

తసడడ:డ నదరరయణ కకసట పమ
ఇసటట ననస:131-205
వయససస:39
లస: పప
93-59/250

2482 SAA0530592
పపరర: గగపస ఉపపపతల

93-59/251

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఉపపపతల
ఇసటట ననస:131-206
వయససస:28
లస: పప
93-36/621

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:131-208
వయససస:47
లస: పప
93-57/623

93-60/62

తసడడ:డ శశషగగరర చలకలపపడడ
ఇసటట ననస:131-201
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకనడ లక ఉపపపతల
ఇసటట ననస:131-206
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:131-206
వయససస:48
లస: పప
2486 SAA1443845
పపరర: బబ మమరకడడడ మహలకడమ

93-59/239

భరస : రరమబబబభ కకసటస
ఇసటట ననస:131-205
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:131-206
వయససస:37
లస: ససస స
2483 SAA0567321
పపరర: ఏడడకకసడలల ఉపపపతల

2469 SAA0701177
పపరర: చలకలపపడడ భవరన

2464 JBV3743556
పపరర: వజయ బబబగ తదడడగగరగ

తసడడ:డ అబగదల గణణ షపక
ఇసటట ననస:131-200
వయససస:36
లస: పప

తలర : శరఖమలల ననలటటరర
ఇసటట ననస:131-204
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమష ననలలతతరర
ఇసటట ననస:131-204
వయససస:57
లస: పప
2480 SAA0387357
పపరర: వనసకటలకడమ� డదగల�

93-60/64

భరస : ఈసడబ మహమమద
ఇసటట ననస:131-202
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరజ గసడడ
ఇసటట ననస:131-203
వయససస:59
లస: ససస స
2477 SAA0462366
పపరర: సరమమలల ననలలతతరర

2466 JBV3743549
పపరర: పసటరరపల తదడడగగరగ

93-59/237

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప తదడడగగరగ
ఇసటట ననస:131-199
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శశషగగరర చలకలపపడడ
ఇసటట ననస:131-201
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగగరగ చలకలపపడడ
ఇసటట ననస:131-201
వయససస:28
లస: పప
2474 SAA0563478
పపరర: కలమలరగ గసడడ

93-60/61

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప తదడడగగరగ
ఇసటట ననస:131-199
వయససస:37
లస: పప

భరస : కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:131-200
వయససస:32
లస: ససస స
2471 SAA0647180
పపరర: అశశక చలకలపపడడ

2463 JBV3748704
పపరర: ఎలశశమమ తదడడగగరగ

2461 SAA0649921
పపరర: పసటర పరల తటటగగరగ

తసడడ:డ నదగరశశరరరవ తదటటగగరగ
ఇసటట ననస:131-199
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప తదడడగగరగ
ఇసటట ననస:131-199
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప తదడడగగరగ
ఇసటట ననస:131-199
వయససస:34
లస: పప
2468 SAA0836587
పపరర: మబనద షపక

93-59/236

భరస : నదగరశశరరరవ తదడడగగరర
ఇసటట ననస:131-199
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : యహన తదడడగగరగ
ఇసటట ననస:131-199
వయససస:25
లస: ససస స
2465 SAA0344598
పపరర: యహనస తదడడగగరగ

2460 SAA0647297
పపరర: యయలసమలమ తదడడగగరర

2485 SAA1444355
పపరర: బబ మమరకడడడ గగవరర న రకడడడ

93-57/622

తసడడ:డ బబ మమరకడడడ శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:131-214
వయససస:26
లస: పప
93-60/903

2488 SAA1407360
పపరర: పదమ ఈదర

93-60/904

భరస : నదగరశశర రరవప ఈదర
ఇసటట ననస:131-214
వయససస:58
లస: ససస స
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2489 SAA1441724
పపరర: బబ మమరకడడడ శకనవరస రకడడడ

93-61/741

తసడడ:డ బబ మమరకడడడ నదగకసదడ రకడడడ
ఇసటట ననస:131-214
వయససస:50
లస: పప
2492 SAA1447572
పపరర: కణక మహలకడమ తతకల

93-61/835

భరస : బబ మమరకడడడ శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:131-214
వయససస:48
లస: ససస స
93-60/905

భరస : నదగసజననయగలల తతకల
ఇసటట ననస:131-225
వయససస:21
లస: ససస స
2495 NDX3111697
పపరర: ఈశశరమమ మరగకపపడడ

2490 SAA1443969
పపరర: బబ మమరకడడడ సరగజన

2493 SAA0557835
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప కకచసరరళళ

భరస : బడహమయఖ మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:131-242
వయససస:38
లస: ససస స
2498 SAA1188846
పపరర: కరరరమసచ షరరగన

93-60/69

2496 SAA1461656
పపరర: కకణణదచల వనసకటరకడడడ కకణణదచల

94-1/1289

తలర : రతస యఖ నలక
ర రగ
ఇసటట ననస:131-214
వయససస:25
లస: పప
93-36/622

తసడడ:డ సపసదయఖ
ఇసటట ననస:131-232
వయససస:49
లస: పప
94-80/888

2491 NDX2620888
పపరర: సతశ బబబగ నలక
ర రగ

2494 SAA1330927
పపరర: నదగభరబ షపక

93-59/1042

భరస : మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:131-242
వయససస:21
లస: ససస స
93-61/740

2497 SAA1188739
పపరర: కరరరమలచ ఆనసద కలమలరగ

93-60/66

భసధసవప: కకణణదచల పదదమవత పదదమవత
ఇసటట ననస:131/258 amaravathiresidency
వయససస:59
లస: పప

భరస : కరరరమసచ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:131-340 F-501 JYOTHI APART
వయససస:38
లస: ససస స

2499 SAA1157858
పపరర: గడడడ పరటట చచనన రరణణ

2500 SAA1156959
పపరర: గడడడ పరటట సరసబశవ రరవప

93-60/67

93-60/68

తసడడ:డ కరరరమసచ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:131-340 f-501 jyothi apartments
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గడడడ పరటట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:131-341 FLAT NO 401 MANASA
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గడడడ పరటట వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:131-341 FLAT NO 401 MANASA
వయససస:64
లస: పప

2501 LFX1565936
పపరర: ఎలజబబత రరణణ పడతసపరటట� �

2502 SAA0817678
పపరర: ఖలససస బ పఠరన

2503 SAA0095141
పపరర: అనసతలకడమ రరచకకసడ

93-33/615

భరస : సరగర� �
ఇసటట ననస:131-3077
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఉమమర ఖలనద
ఇసటట ననస:131-11378
వయససస:41
లస: ససస స

2504 SAA0530808
పపరర: గగవసదమమ అరటటపరమగల

93-60/70

2505 SAA1290378
పపరర: హనమరకడడడ బమలవరరపప

భరస : వర బడహమమల చదరగ ఆరటటపమగల
ఇసటట ననస:131-81930
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసరకడడడ బమలవరరపప
ఇసటట ననస:132-1-23
వయససస:75
లస: పప

2507 SAA1097179
పపరర: వనసకరటరరమనదరకడడడ తమమ

2508 SAA1416973
పపరర: మధవ లత కటబరగ

93-59/253

భరస : సశపన పసడయల తమమ
ఇసటట ననస:132-1-23
వయససస:52
లస: ససస స
2510 SAA1329127
పపరర: పపద శకనవరస రకడడడ కలసచల

93-55/984

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-30
వయససస:45
లస: ససస స

93-57/604

93-58/1092

2514 SAA0977803
పపరర: రరజరశశరగ కకటపరటట

93-57/625

2517 SAA0924713
పపరర: శవఫణణసదడ రకడడడ గగరక
తసడడ:డ శకనవరస రకడడ
ఇసటట ననస:132-2-30
వయససస:24
లస: పప

93-57/605

2509 SAA1075381
పపరర: సశపన పసడయల తమమ

93-58/89

తసడడ:డ వనసకట రమణ రకడడ తమమ
ఇసటట ననస:132-1-23,SRI SRINIVASA NILA
వయససస:34
లస: ససస స
93-55/985

2512 SAA1329119
పపరర: వర వనసకట రకడడడ కలసచల

93-55/986

తసడడ:డ పపద శకనవరస రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:132-2-13
వయససస:28
లస: పప
93-54/61

భరస : వనసకటరకడడడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:132-2-29
వయససస:37
లస: ససస స
93-54/63

2506 SAA1274349
పపరర: వనసకట రమణ రకడడడ తమమ
తసడడ:డ శశషస రకడడడ తమమ
ఇసటట ననస:132-1-23
వయససస:53
లస: పప

భరస : పపద శకనవరస రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:132-2-13
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వర వనసకట రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:132-2-13
వయససస:23
లస: ససస స
2516 AP151010498798
పపరర: ఝలనస గగరక

2511 SAA1329143
పపరర: కకషష కలమలరగ కలసచల

93-36/624

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:131-51572
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస బబబగ కటబరగ
ఇసటట ననస:132-1-23/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:132-2-13
వయససస:53
లస: పప
2513 SAA1327782
పపరర: శవ పరరశత కలసచల

93-36/623

2515 SAA0977795
పపరర: వనసకట రకడడడ కకటపరటట

93-54/62

తసడడ:డ కకసడదరకడడడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:132-2-29
వయససస:44
లస: పప
93-54/64

2518 SAA0657270
పపరర: నదగరసదడ రకడడడ గగరకర

93-54/65

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-30
వయససస:26
లస: పప
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2519 AP151010498442
పపరర: శకనవరసరకడడడ గగరక

93-54/66

తసడడ:డ ఎలలరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-30
వయససస:47
లస: పప
2522 SAA1338722
పపరర: జగన మహన రకడడడ కకపపపల

93-54/1097

93-54/71

93-54/74

93-54/77

93-54/79

93-54/82

93-54/84

తసడడ:డ శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-55
వయససస:36
లస: పప

2532 AP151010498396
పపరర: వనసకటనరగససరకడడడ కలసచల

2535 JBV3730991
పపరర: రరకకమణమమ ఆటర

2538 JBV3729373
పపరర: వనసకటరకడడడ ఆటర

2541 AP151010498225
పపరర: శసకర రకడడడ కకటటరర

93-54/87

2544 AP151010498291
పపరర: పప లలరమమ కకటటరర

93-54/78

2547 AP151010498301
పపరర: శకనవరసరకడడడ కకటటరర
తసడడ:డ చలమలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-55
వయససస:54
లస: పప

2527 JBV3729548
పపరర: ఉమలదదవ కలసచల

93-54/73

2530 AP151010498393
పపరర: రమణమమ కలసచల

93-54/76

2533 SAA1274034
పపరర: మమనక చరరగభరగ

93-54/998

తసడడ:డ కకటయఖ చరరగభరగ
ఇసటట ననస:132-2-52
వయససస:25
లస: ససస స
93-54/80

2536 SAA0825986
పపరర: రరమ రకడడ అటర

93-54/81

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-53
వయససస:25
లస: పప
93-54/83

2539 SAA1375328
పపరర: శవ నదగగ రకడడ ఆటర

93-55/987

తసడడ:డ సరసబరకడడడ ఆటర
ఇసటట ననస:132-2-53
వయససస:19
లస: పప
93-54/85

2542 JBV3731023
పపరర: లకడమ కకటటరగ

93-54/86

భరస : గణణష.రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-55
వయససస:30
లస: ససస స
93-54/88

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-55
వయససస:47
లస: ససస స
93-54/90

93-54/70

భరస : వనసకట నరగసస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-52
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-54
వయససస:54
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-55
వయససస:31
లస: ససస స
2546 JBV3728904
పపరర: సతఖనదరరయణ రకడడడ కకటటరగ

93-54/75

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-53
వయససస:55
లస: పప

భరస : శసకరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-54
వయససస:49
లస: ససస స
2543 JBV3731015
పపరర: కమల కకటటరగ

2529 JBV3729530
పపరర: వనసకటటశశరరకడడడ కలసచల

2524 JBV3730959
పపరర: వజయలకడమ గసగగరకడడడ

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-51
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-53
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-53
వయససస:43
లస: పప
2540 AP151010498199
పపరర: వనసకటటశశరమమ కకటటరర

93-54/72

తసడడ:డ చసతదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-52
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవర రకడడ
ఇసటట ననస:132-2-53
వయససస:35
లస: ససస స
2537 JBV3731007
పపరర: సరసబ రకడడడ ఆటర

2526 JBV3730942
పపరర: మలలర రకడడడ గసగగరకడడడ

93-57/606

భరస : మలలర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-49
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదచసతదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-51
వయససస:46
లస: పప

భరస : చసతదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-52
వయససస:60
లస: ససస స
2534 JBV3730983
పపరర: రమలదదవ ఆటర

93-54/69

తసడడ:డ కకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-49
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రకడడడ కలసచదల
ఇసటట ననస:132-2-51
వయససస:23
లస: పప
2531 AP151010498727
పపరర: అమమకమమ కలసచల

2523 JBV3730975
పపరర: శవకలమలరగ యరసరన

2521 SAA1261346
పపరర: గగరక తషలశ దసరర

తసడడ:డ గగరక వనసకట రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-44
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-49
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటట రకడడడ యరసరన
ఇసటట ననస:132-2-49
వయససస:29
లస: పప
2528 SAA1035071
పపరర: శకనవరస రకడడడ కలసచదల

93-54/68

తసడడ:డ ఎలలరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-44
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ రకడడడ కకపపపల
ఇసటట ననస:132-2-45
వయససస:28
లస: పప
2525 SAA1035055
పపరర: పరపస రకడడ యరసరన

2520 AP151010498322
పపరర: వనసకటబరకడడడ గగరక

2545 JBV3731114
పపరర: గణణష రకడడడ కకటటరగ

93-54/89

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-55
వయససస:31
లస: పప
93-54/91

2548 SAA1003227
పపరర: నదగలకడమ కకతత
స రగ

93-54/92

భరస : చసదడశశఖర రకడడడ కకతత
స రగ
ఇసటట ననస:132-2-56
వయససస:28
లస: ససస స
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2549 AP151010498244
పపరర: ససబబరరవమమ కకటటరర

93-54/93

భరస : రరఘవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-56
వయససస:45
లస: ససస స
2552 AP151010498245
పపరర: పదమ కకటటరర

93-54/96

93-54/99

93-54/102

93-54/105

93-54/107

93-54/110

93-54/112

తసడడ:డ చనచసతదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-82
వయససస:42
లస: పప

2562 JBV3732013
పపరర: బబబగరరవప బచసమ

2565 JBV3731999
పపరర: రమమషర చదరగ ససధదవరపప

2568 SAA1276765
పపరర: బబలలజ మతడక

2571 SAA0825515
పపరర: బడహమరకడడడ అనననస

93-54/115

2574 JBV3729563
పపరర: శకదదవ కలసచల

93-54/106

2577 JBV3729555
పపరర: చనచసతదరకడడడ కలసచల
తసడడ:డ నరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-82
వయససస:71
లస: పప

2557 JBV3731981
పపరర: లకడమ దదవ దసడచబబ యన

93-54/101

2560 SAA0568170
పపరర: సశరరష లతద బచసమ

93-54/104

2563 SAA1273507
పపరర: సరశత బబచస

93-54/999

తసడడ:డ బబబగ రరవప బబచస
ఇసటట ననస:132-2-66
వయససస:22
లస: ససస స
93-54/108

2566 JBV3732054
పపరర: నదగమణణ మతడక

93-54/109

భరస : ససబడమణదఖచదరగ
ఇసటట ననస:132-2-68
వయససస:39
లస: ససస స
93-54/1000

2569 SAA0825507
పపరర: సతఖవత అనననస

93-54/111

భరస : బడహమ రకడడ
ఇసటట ననస:132-2-78
వయససస:30
లస: ససస స
93-54/113

2572 SAA0470443
పపరర: రమలదదవ ఆదదన

93-54/114

భరస : తమపప ఆదదన
ఇసటట ననస:132-2-79
వయససస:33
లస: ససస స
93-54/116

భరస : చననరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-82
వయససస:36
లస: ససస స
93-54/118

93-54/98

భరస : దదనయయలల బచసమ
ఇసటట ననస:132-2-66
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రకడడ
ఇసటట ననస:132-2-78
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శశషనదన ఆదదన
ఇసటట ననస:132-2-79
వయససస:35
లస: పప
2576 AP151010498760
పపరర: చన నరగసరకడడడ కలసచల

93-54/103

తసడడ:డ ససబడమణదఖచదరగ మతడక
ఇసటట ననస:132-2-68
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-78
వయససస:53
లస: ససస స
2573 SAA0470450
పపరర: తమపప ఆదదన

2559 JBV3732021
పపరర: నరమల బచసమ

2554 JBV3728961
పపరర: శకనవరసరకడడడ లసకర

భరస : మలర ఖలరరరన
ఇసటట ననస:132-2-65
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవబడహమచదరగ
ఇసటట ననస:132-2-67
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటబచదరగ
ఇసటట ననస:132-2-68
వయససస:46
లస: పప
2570 JBV3489184
పపరర: దదనమమ పసటట

93-54/100

తసడడ:డ ఈశశరయఖ
ఇసటట ననస:132-2-66
వయససస:51
లస: పప

భరస : రమమషర చదరగ
ఇసటట ననస:132-2-67
వయససస:31
లస: ససస స
2567 JBV3732047
పపరర: ససబడమణదఖచదరగ మతడక

2556 AP151010498382
పపరర: పపదనరగసరకడడడ కలసచల

93-54/95

తసడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-59
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:132-2-66
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:132-2-66
వయససస:30
లస: పప
2564 JBV3732005
పపరర: రరఖలరరధద ససధదవరపప

93-54/97

తసడడ:డ పపదచసతదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-60
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:132-2-65
వయససస:48
లస: పప
2561 JBV3732039
పపరర: దదననష కలమలర బచసమ

2553 AP151010498563
పపరర: సరగజన లసకర

2551 AP151010498195
పపరర: రరఘవరకడడడ కకటటరర

తసడడ:డ చలమలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-56
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-2-59
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పపదనరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-60
వయససస:47
లస: ససస స
2558 JBV3731973
పపరర: మలర ఖలరరరన దసడచబబ యన

93-54/94

తసడడ:డ రరఘవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-56
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-57
వయససస:42
లస: ససస స
2555 AP151010498391
పపరర: పప లలరమమ కలసచల

2550 JBV3728912
పపరర: చసదడ శశఖర రకడడడ కకటటరగ

2575 AP151010498559
పపరర: అకకమమ కలసచల

93-54/117

భరస : చనచసతదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-82
వయససస:59
లస: ససస స
93-54/119

2578 AP151010498688
పపరర: మసగమమ ఆరరధసఖల

93-54/120

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:132-2-83
వయససస:48
లస: ససస స
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2579 SAA0687525
పపరర: ఆరరదసఖల వనసకట రమణ

93-54/121

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:132-2-83
వయససస:27
లస: పప
2582 SAA0824780
పపరర: ససజజత ఇసదసకకరగ

93-54/124

93-54/126

93-54/129

93-54/132

93-54/135

93-54/138

93-54/141

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-859
వయససస:25
లస: పప

2592 JBV3728896
పపరర: వనసకటటశశరరర నదమలల

2595 JBV3728060
పపరర: చసదడశశఖరరకడడడ తయఖగభర

2598 SAA1008326
పపరర: దదవఖ రకడడ గగరరఖల

2601 AP151010498430
పపరర: బభససరకడడడ గగరక

93-54/144

2604 SAA0644336
పపరర: సరగజన దదసత రకడడ

93-54/133

2607 SAA1290576
పపరర: రరమరకడడడ గగరకస
తసడడ:డ వనసకటరకడడడ గగరకస
ఇసటట ననస:132-3-15
వయససస:62
లస: పప

2587 AP151010498267
పపరర: వనసకరయమమ పరలపరటట

93-54/128

2590 AP151010498227
పపరర: పరపరలమమ నదమలలa

93-54/131

2593 SAA0825374
పపరర: ఝలనస లకడమ తయఖగభర

93-54/134

భరస : శవ శసకర రకడడ
ఇసటట ననస:132-2-90
వయససస:31
లస: ససస స
93-54/136

2596 JBV3730900
పపరర: శవ శసకర రకడడ తయఖగభర

93-54/137

తసడడ:డ వనణగగగపరల రకడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-2-90
వయససస:32
లస: పప
93-54/139

2599 AP151010498344
పపరర: భబగఖలకడమ గగరక

93-54/140

భరస : బభససరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-91
వయససస:42
లస: ససస స
93-54/142

2602 AP151010498753
పపరర: నరమల సరనకకమగమ

93-54/143

భరస : బడహమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-91/1
వయససస:41
లస: ససస స
93-54/145

భరస : శవ రకడడ లలట దదసత రకడడ
ఇసటట ననస:132-2-170
వయససస:62
లస: ససస స
93-54/147

93-57/626

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-2-89
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలలరరకడ�డడ
ఇసటట ననస:132-2-91
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-91/1
వయససస:67
లస: ససస స
2606 SAA0825713
పపరర: గగపస పడదదప రకడడడ తరగగగపపల

93-54/130

తసడడ:డ బగసస రకడడడ గగరరఖల
ఇసటట ననస:132-2-91
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ భభ సస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-91
వయససస:26
లస: పప
2603 AP151010498752
పపరర: లకడమనరసమమ సరనకకమగమ

2589 AP151010498231
పపరర: లకమయఖ పరలపరటట

2584 SAA1331362
పపరర: ఇసదసకకరగ దదకకయణణ

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:132-2-87
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగగగపరల రకడడ
ఇసటట ననస:132-2-90
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-90
వయససస:58
లస: పప
2600 SAA0926115
పపరర: శకనవరస రకడడడ గగరక

93-54/127

తసడడ:డ చచడయఖ
ఇసటట ననస:132-2-89
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనణగగగపరలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-90
వయససస:52
లస: ససస స
2597 AP151010498164
పపరర: వనణగగగపరలరకడడడ తయఖగభర

2586 SAA1026211
పపరర: రమలదదవ మతడక

93-54/123

తసడడ:డ ఇసదసకకరగ మసరసన రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-84
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:132-2-87
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-2-89
వయససస:27
లస: పప
2594 AP151010498476
పపరర: పరరశత తయఖగభర

93-54/125

భరస : రతస యఖ మతడక
ఇసటట ననస:132-2-87
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:132-2-87
వయససస:43
లస: పప
2591 SAA0644344
పపరర: శకనవరస రరవప నదమలల

2583 SAA0887697
పపరర: మసరసన రకడడడ ఇసదసకకరగ

2581 AP151010498658
పపరర: గసగయఖ ఆరరధసఖల

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-2-83
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరకడడడ ఇసదసకకరగ
ఇసటట ననస:132-2-84
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:132-2-87
వయససస:39
లస: ససస స
2588 JBV3731189
పపరర: కకటయఖ పరలపరటట

93-54/122

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:132-2-83
వయససస:32
లస: పప

భరస : మసరసన రకడడడ
ఇసటట ననస:132-2-84
వయససస:38
లస: ససస స
2585 JBV3731197
పపరర: శకలకడమ పరలపరటట

2580 JBV3731239
పపరర: సరసబశవరరవప ఆరరధసఖల

2605 SAA0644179
పపరర: అకకక రరడడడ వసగర

93-54/146

తసడడ:డ శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:132-2-170
వయససస:27
లస: పప
93-54/1001

2608 SAA1277151
పపరర: వజయ లకడమ గగరకస

93-54/1002

భరస : రమ రకడడడ గగరకస
ఇసటట ననస:132-3-15
వయససస:55
లస: ససస స
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2609 SAA1277367
పపరర: వనసకట కకషష తదజ గగరకస

93-54/1003

తసడడ:డ రరమరకడడడ గగరకస
ఇసటట ననస:132-3-15
వయససస:32
లస: పప
2612 SAA0825556
పపరర: వనసకట రతనస ధనసపరటట

93-54/150

93-54/152

93-54/155

93-54/158

93-54/161

93-54/164

93-54/167

తసడడ:డ రవకలమలరకకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-112
వయససస:35
లస: ససస స

2622 JBV3731080
పపరర: వనసకటటశశరరర మడక

2625 AP151010498190
పపరర: బబజబబబగ పడదల

2628 AP151010498184
పపరర: ఆదదలకడమ పడదల

2631 JBV3731130
పపరర: వరకలమలరర వనమగల

93-54/170

2634 JBV3731031
పపరర: వనసకటటశశర రకడడడ లసకర

93-54/159

2637 AP151010498538
పపరర: వనసకటరమణమమ పసటటల
భరస : పపనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-112
వయససస:62
లస: ససస స

2617 SAA0436139
పపరర: నదరరయణమమ కకట

93-54/154

2620 JBV3731098
పపరర: వనసకట రమణ మడకర

93-54/157

2623 JBV3728920
పపరర: రమలదదవ పడదల

93-54/160

భరస : బబజబబబగ
ఇసటట ననస:132-3-104
వయససస:35
లస: ససస స
93-54/162

2626 AP151010498215
పపరర: చలపతరరవప పడదల

93-54/163

తసడడ:డ నరసరయఖ
ఇసటట ననస:132-3-104
వయససస:62
లస: పప
93-54/165

2629 SAA1026187
పపరర: వనసకట నరసయఖ పడదల

93-54/166

తసడడ:డ సరసబయఖ పడదల
ఇసటట ననస:132-3-105
వయససస:29
లస: పప
93-54/168

2632 JBV3731122
పపరర: కకటటశశర రరవప వనమగల

93-54/169

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-3-106
వయససస:41
లస: పప
93-54/171

తసడడ:డ కకటట రకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-110
వయససస:46
లస: పప
93-54/173

93-58/90

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-3-103
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-3-106
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-110
వయససస:39
లస: ససస స
2636 JBV3728953
పపరర: లకడమ పసటటల

93-54/156

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-3-105
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ పడదల
ఇసటట ననస:132-3-105
వయససస:32
లస: పప
2633 JBV3731049
పపరర: వనసకటటశశరమమ లసకర

2619 SAA1149657
పపరర: మలలశశరగ నదమలల

2614 JBV3736378
పపరర: రమఖ శశశతద ధనసపటట

భరస : శవరరమకకషరష రకడడడ కకట
ఇసటట ననస:132-3-101
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:132-3-104
వయససస:40
లస: పప

భరస : లకడమ నరసయఖ
ఇసటట ననస:132-3-105
వయససస:25
లస: ససస స
2630 JBV3731106
పపరర: లకడమ నరసయఖ పడదల

93-54/153

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:132-3-103
వయససస:53
లస: పప

భరస : చలపతరరవప
ఇసటట ననస:132-3-104
వయససస:57
లస: ససస స
2627 SAA0825614
పపరర: ససజజత పడదల

2616 SAA0894296
పపరర: ససకనఖ కకట

93-54/149

భరస : వనసకట రకడడడ ధనసపటట
ఇసటట ననస:132-3-100
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ నదమలల
ఇసటట ననస:132-3-103
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప నదమలల
ఇసటట ననస:132-3-103
వయససస:36
లస: పప
2624 AP151010498226
పపరర: వనసకరయమమ పడదల

93-54/151

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష రకడడడ కకట
ఇసటట ననస:132-3-101
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ కకట
ఇసటట ననస:132-3-101
వయససస:51
లస: పప
2621 SAA1149624
పపరర: శవయఖ నదమలల

2613 JBV1976919
పపరర: వనసకటరకడడడ ధనసపరటట

2611 AP151010498443
పపరర: కకషరషరకడడడ కకటబ

తసడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-98
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరమణదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-100
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ కకషష రకడడడ కకట
ఇసటట ననస:132-3-101
వయససస:24
లస: ససస స
2618 SAA0436121
పపరర: శవ రరమకకషరష రకడడడ కకట

93-54/148

భరస : కకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-98
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-99
వయససస:27
లస: ససస స
2615 SAA0974601
పపరర: బసదస మలధవ కకట

2610 AP151010498480
పపరర: నదగరసదడస కకటబ

2635 SAA1198001
పపరర: లసకర గగపస రకడడడ

93-54/172

తసడడ:డ లసకర శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-110
వయససస:22
లస: పప
93-54/174

2638 AP151010498651
పపరర: పపనదనరకడడడ పసటటల

93-54/175

తసడడ:డ వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-112
వయససస:70
లస: పప
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2639 JBV1975135
పపరర: సతఖవత జమమలమడడగగ

93-54/176

భరస : తరరమలరరవప
ఇసటట ననస:132-3-114
వయససస:39
లస: ససస స
2642 SAA0894288
పపరర: శసకర గగననల

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:132-3-114
వయససస:45
లస: పప
93-58/91

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగననల
ఇసటట ననస:132-3-114
వయససస:31
లస: పప
2645 JBV3731148
పపరర: నదగరశశర రరవప పప తరర సక

93-54/180

93-54/183

93-54/185

93-54/188

93-54/191

93-54/194

భరస : చచననయఖ
ఇసటట ననస:132-3-163
వయససస:47
లస: ససస స

2652 JBV3730371
పపరర: మమరగ చరరవపరగ

2655 JBV1970045
పపరర: చనదన చరరవపరగ

2658 AP151010498135
పపరర: శవపరరశత పప దదల

2661 AP151010498105
పపరర: మలలర శశరరరవప పప దదల

93-54/197

2664 AP151010498461
పపరర: శవలసగయఖ ఆరధసఖల

93-54/186

2667 SAA0644062
పపరర: శకనవరసరరవప నలలరగగరర
తసడడ:డ చచననయఖ నలలరగగరర
ఇసటట ననస:132-3-163
వయససస:27
లస: పప

93-54/182

2650 JBV3730389
పపరర: జజఖత చరరవపరగ

93-54/184

2653 JBV3730363
పపరర: పపరమమ చరరవపరగ

93-54/187

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-3-118
వయససస:32
లస: ససస స
93-54/189

2656 AP151010498281
పపరర: చరరపపరగ కకటయఖ

93-54/190

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:132-3-118
వయససస:62
లస: పప
93-54/192

2659 SAA0965550
పపరర: మణణకసఠ పప దదల

93-54/193

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:132-3-155
వయససస:25
లస: పప
93-54/195

2662 AP151010498743
పపరర: సతఖవత ఆరధసఖల

93-54/196

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-3-157
వయససస:40
లస: ససస స
93-54/198

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-3-158
వయససస:42
లస: పప
93-54/200

2647 SAA0470922
పపరర: లకడమ టట

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-3-118
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-3-155
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవలసగయఖ
ఇసటట ననస:132-3-158
వయససస:36
లస: ససస స
2666 JBV3728979
పపరర: రమలదదవ నలర గగరర

93-61/1

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:132-3-155
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర సశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:132-3-155
వయససస:28
లస: పప
2663 JBV3729480
పపరర: భబగఖలకడమ ఆరరధసఖల

2649 SAA1165240
పపరర: తచలలగగ మహన

93-54/179

భరస : వనసకటటశశరళళ టట
ఇసటట ననస:132-3-116
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-3-118
వయససస:34
లస: పప

భరస : మమమశయఖ
ఇసటట ననస:132-3-154
వయససస:57
లస: ససస స
2660 SAA0824723
పపరర: ఈశశర పప దదల

93-54/181

భరస : చనన
ఇసటట ననస:132-3-118
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-3-118
వయససస:59
లస: ససస స
2657 AP151010498266
పపరర: సరసమలమ జఖస పరళస

2646 AP151010498045
పపరర: జజగయఖ పప తరర సక

2644 AP151010498189
పపరర: రమలదదవ పప తరర సక
భరస : జజగయఖ
ఇసటట ననస:132-3-115
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తచలలగగ వనసకటటష
ఇసటట ననస:132-3-116
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-3-118
వయససస:30
లస: ససస స
2654 AP151010498133
పపరర: చరరపపరగ గగరవమమ

93-54/178

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:132-3-115
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గసగనన టట
ఇసటట ననస:132-3-116
వయససస:54
లస: పప
2651 JBV3730355
పపరర: లకడమ చరరవపరగ

2643 JBV3731155
పపరర: దసరర పప తరర సక

93-57/627

భరస : శసకర గగననల
ఇసటట ననస:132-3-114
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-3-115
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగయఖ
ఇసటట ననస:132-3-115
వయససస:31
లస: పప
2648 SAA0470955
పపరర: వనసకటటశశరరర టట

93-54/177 2641 SAA1328988
2640 JBV1975150
పపరర: తరరమల రరవప జమమలమడడగగ
పపరర: మమనక గగననల

2665 SAA0825077
పపరర: శకకనఖ నలర గగరర

93-54/199

తసడడ:డ చచననయఖ
ఇసటట ననస:132-3-163
వయససస:25
లస: ససస స
93-54/201

2668 AP151010498663
పపరర: చచననయఖ నలర గగరర

93-54/202

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:132-3-163
వయససస:52
లస: పప
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93-54/203

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:132-3-165
వయససస:49
లస: ససస స
2672 AP151010498228
పపరర: రమణమమ నదమలల

93-54/206

93-54/209

93-54/213

93-54/216

93-54/219

93-54/222

93-54/1005

భరస : చసదడశశఖర రకడడడ అవపల
ఇసటట ననస:132-3-172
వయససస:26
లస: ససస స
2693 SAA0328542
పపరర: వనసకటటశశరరకడడడ శనగల

భరస : చచనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-176
వయససస:40
లస: ససస స

93-54/214

2682 JBV3731064
పపరర: భబరత కకటబ

2685 AP151010498650
పపరర: ససబబబరకడడడ కకటబ

2688 JBV3728011
పపరర: శవ నదగ మహహశశరరరవప
పలర పప తష
తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:132-3-172
వయససస:46
లస: పప
2691 SAA1277029
పపరర: పడవణకలమలర రకడడడ అవపల

93-54/225

2694 JBV3489176
పపరర: శశనగల శవరరకడడడ

93-54/217

2697 AP151010498332
పపరర: సరసశత యలలమభరగ
భరస : కకసడదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-176
వయససస:53
లస: ససస స

2677 AP151010498439
పపరర: వరమమ బసడడ

93-54/211

2680 AP151010498306
పపరర: నదగరసదడస వసగర

93-54/215

2683 AP151010498203
పపరర: వనసకట రమణ కకటబ

93-54/218

భరస : ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-171
వయససస:48
లస: ససస స
93-54/220

2686 JBV3728029
పపరర: రరణగక పలర పప తష

93-54/221

భరస : శవ నదగమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-3-172
వయససస:40
లస: ససస స
93-54/223

2689 SAA1274851
పపరర: శశఖర రకడడడ అవపల

93-54/1004

తసడడ:డ శవ రకడడడ అవపల
ఇసటట ననస:132-3-172
వయససస:28
లస: పప
93-54/1006

2692 AP151010498216
పపరర: శశనగల శకదదవ

93-54/224

భరస : శవరరకడద డ
ఇసటట ననస:132-3-175
వయససస:48
లస: ససస స
93-54/226

తసడడ:డ లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-175
వయససస:63
లస: పప
93-54/228

93-54/208

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-170
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరకడడడ అవపల
ఇసటట ననస:132-3-173
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-175
వయససస:60
లస: పప
2696 JBV1970474
పపరర: శరకవణణ యలలమభరగ

2679 AP151010498756
పపరర: శకనవరసరకడడడ వసగర

2674 JBV3731072
పపరర: యమగన బసడడ

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-168
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-171
వయససస:57
లస: పప

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:132-3-172
వయససస:76
లస: ససస స
2690 SAA1278811
పపరర: గగతమ అవపల

93-54/210

తసడడ:డ ససబబబ రకడడ
ఇసటట ననస:132-3-171
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమణదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-171
వయససస:73
లస: ససస స
2687 JBV3728037
పపరర: వనజజకడ పలర పప తష

2676 AP151010498378
పపరర: పడభబవత బసడడ

93-54/205

భరస : లలల వనసకటశవర రకడడ
ఇసటట ననస:132-3-168
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-169
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హనమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-170
వయససస:75
లస: పప
2684 AP151010498254
పపరర: పపననమమ కకటబ

93-54/207

భరస : వనసకటబడమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-168
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-169
వయససస:42
లస: ససస స
2681 AP151010498759
పపరర: వనసకటరకడడడ వసగర

2673 AP151010498757
పపరర: చచడయఖ నదమలల

2671 AP151010498422
పపరర: శసకరరరవప నదమలల

తసడడ:డ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:132-3-165
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చచడయఖ
ఇసటట ననస:132-3-166
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-168
వయససస:38
లస: ససస స
2678 AP151010498308
పపరర: నదగమలలర శశరగ వసగర

93-54/204

తసడడ:డ శసకర నదమలల
ఇసటట ననస:132-3-165
వయససస:23
లస: పప

భరస : చచడయఖ
ఇసటట ననస:132-3-166
వయససస:41
లస: ససస స
2675 SAA0563882
పపరర: హహహమలవత బబ డపరటట

2670 SAA1149566
పపరర: శకకరసత నదమలల

2695 SAA0643924
పపరర: కకషష కలమలరగ యలలమగరగ

93-54/227

తసడడ:డ రరఘవ రకడడ యలమగరగ
ఇసటట ననస:132-3-176
వయససస:37
లస: ససస స
93-54/229

2698 AP151010498331
పపరర: కకసడమమ యలలమభరగ

93-54/230

భరస : రరఘవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-176
వయససస:73
లస: ససస స
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2699 SAA0825234
పపరర: చసదడ శశఖర రకడడడ యలమభరగ

93-54/231

తసడడ:డ కకసడద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-176
వయససస:30
లస: పప
2702 AP151010498223
పపరర: రరఘవరకడడడ యలలమభరగ

93-54/234

93-54/237

93-54/240

93-54/243

93-54/246

93-54/249

93-54/252

భరస : అసకమమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-186
వయససస:72
లస: ససస స

2712 JBV3731346
పపరర: బసదస బరస

2715 AP151010498797
పపరర: లకకమరకడడడ బరస

2718 SAA0925984
పపరర: గగపస రకడడడ యలమభరగ

2721 SAA0825929
పపరర: ఉమ మహహశశరగ యలమలరర

93-54/255

2724 AP151010498193
పపరర: సహదదవరకడడడ యలలమభరగ

93-54/244

2727 AP151010498795
పపరర: అసకకరకడడడ యరసరన
తసడడ:డ అసకమమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-186
వయససస:52
లస: పప

2707 JBV3729068
పపరర: నదగరశశరరరవప� దదశబబ యన�

93-54/239

2710 AP151010498684
పపరర: టటకలలమమ ఆవపల

93-54/242

2713 JBV3731338
పపరర: శకలకడమ బరస

93-54/245

తసడడ:డ లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-181
వయససస:35
లస: ససస స
93-54/247

2716 SAA0644112
పపరర: సరసబబడజఖస యలలమరగ

93-54/248

భరస : వనమల రరడడడ
ఇసటట ననస:132-4-184
వయససస:42
లస: ససస స
93-54/250

2719 JBV3732526
పపరర: వనమల రకడడడ యలలమభరగ

93-54/251

తసడడ:డ కకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-184
వయససస:53
లస: పప
93-54/253

2722 AP151010498307
పపరర: సరమలమ జఖస యలలమభరగ

93-54/254

భరస : సహదదవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-185
వయససస:56
లస: ససస స
93-54/256

తసడడ:డ చచనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-185
వయససస:57
లస: పప
93-54/258

93-54/236

భరస : ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-180
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : సపస గగరగ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-185
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సహదదవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-185
వయససస:34
లస: పప
2726 AP151010498712
పపరర: సరమలమ జఖస యరసరన

93-54/241

తసడడ:డ వనమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-184
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చచనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-184
వయససస:75
లస: పప
2723 JBV1972868
పపరర: సపస గగరగరకడడడ యలలమభరగ

2709 AP151010498830
పపరర: శసకరరరవప దదశబబ యన

2704 JBV1975457
పపరర: ఆదదలకడమ దదశబబ యన

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:132-3-177
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-181
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకకషష రరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-184
వయససస:66
లస: ససస స
2720 AP151010498333
పపరర: కకకషష రరకడడడ యలలమభరగ

93-54/238

తసడడ:డ లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-181
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-181
వయససస:59
లస: ససస స
2717 JBV3729001
పపరర: వరమమ యలలమభరగ

2706 JBV3731627
పపరర: శకకరసత దదశబబ యన

93-54/233

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-3-177
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-3-177
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-180
వయససస:38
లస: పప
2714 JBV3729118
పపరర: రమలదదవ బరస

93-54/235

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:132-3-177
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-177
వయససస:41
లస: పప
2711 SAA0826133
పపరర: మలరకకడడడ ఆవపల

2703 JBV3730884
పపరర: చన సరసబబడజఖస దదససబబ యన

2701 JBV3729050
పపరర: కకసడదరకడడడ యలలమభరగ

తసడడ:డ రరఘవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-176
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:132-3-177
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరకవప
ఇసటట ననస:132-3-177
వయససస:56
లస: ససస స
2708 AP151010498800
పపరర: శకనవరసరకడడడ పససగళ

93-54/232

తసడడ:డ రరఘవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-176
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చచనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3-176
వయససస:78
లస: పప
2705 JBV3730876
పపరర: సరసబబడజఖస దదశబబ యన

2700 SAA0344655
పపరర: చచనదనరకడడడ యలలమభరగ

2725 JBV3728995
పపరర: మలధవలత యరసరన

93-54/257

భరస : అసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-186
వయససస:45
లస: ససస స
93-54/259

2728 AP151010498567
పపరర: నరమలలదదవ యరసరన

93-54/260

భరస : అసకమమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-187
వయససస:42
లస: ససస స
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2729 AP151010498496
పపరర: ససతదరరవమమ యరసరన

93-54/261

భరస : పపరగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-187
వయససస:92
లస: ససస స
2732 JBV1975358
పపరర: లలలవత నదమలల

93-54/265

93-54/267

93-54/270

93-54/273

93-54/275

93-54/278

93-54/281

భరస : చనగగరవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-199
వయససస:46
లస: ససస స

2742 JBV3731213
పపరర: శవనదనరరయణ ఆరరధసఖల

2745 AP151010498310
పపరర: లకడమ జపలర

2748 JBV1971639
పపరర: వశరలన జపలర

2751 AP151010498311
పపరర: శవనదగరసదడస జపలర

93-54/284

2754 SAA1279389
పపరర: రమణ ఏపసనదగసడదర

93-54/274

2757 SAA0649459
పపరర: సరసబశవరరవప పరశస
తసడడ:డ చన గగరవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-199
వయససస:33
లస: పప

2737 JBV3489382
పపరర: శకనవరసరరవప తషలర మలర

93-54/269

2740 JBV3734472
పపరర: అసకబబబగ కరజజ

93-58/92

2743 SAA1284769
పపరర: ఆరరధసఖల పడసనన

93-60/843

తసడడ:డ ఆరరధసఖల వనసకట శవనదనరరయణ
ఇసటట ననస:132-4-194
వయససస:24
లస: ససస స
93-54/276

2746 AP151010498520
పపరర: రరమగలమమ జపలర

93-54/277

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:132-4-196
వయససస:67
లస: ససస స
93-54/279

2749 AP151010498725
పపరర: నదగరసదడస జపలర

93-54/280

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-4-197
వయససస:52
లస: ససస స
93-54/282

2752 SAA0826075
పపరర: శకనస జపలర

93-54/283

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-4-198
వయససస:25
లస: పప
93-54/1007

భరస : నగరజ ఏపసనదగసడదర
ఇసటట ననస:132-4-198
వయససస:25
లస: ససస స
93-54/285

93-54/1098

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర కరజజ
ఇసటట ననస:132-4-192
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-4-198
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనయఖ
ఇసటట ననస:132-4-198
వయససస:61
లస: పప
2756 AP151010498608
పపరర: వజయ పరశస

93-54/271

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:132-4-197
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-4-197
వయససస:38
లస: పప
2753 AP151010498652
పపరర: కకటటశశరరరవప జపలర

2739 AP151010498395
పపరర: నదగరశశరరరవప నలర గగరర

2734 SAA1455617
పపరర: నదమలల సతష

తసడడ:డ నదగభభషణస తషలర మలర
ఇసటట ననస:132-4-191
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:132-4-196
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:132-4-196
వయససస:46
లస: పప
2750 SAA0825598
పపరర: వరరసజననయగలల జపలర

93-54/268

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-4-194
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబ లలర అదదయఖ
ఇసటట ననస:132-4-195
వయససస:81
లస: ససస స
2747 JBV3728946
పపరర: శకనస జపలర

2736 JBV3731221
పపరర: బబజ కరజజ

93-54/263

తసడడ:డ నదమలల పపదద శవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-189
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:132-4-191
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటశవనదరరణ
ఇసటట ననస:132-4-194
వయససస:43
లస: ససస స
2744 SAA0888943
పపరర: బబ లలర శశషమమ

93-54/266

తసడడ:డ సప మరరజ
ఇసటట ననస:132-4-191
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నదగభభషణస తషలర మలర
ఇసటట ననస:132-4-191
వయససస:44
లస: పప
2741 AP151010498543
పపరర: పరరశత ఆరధసఖల

2733 JBV3489192
పపరర: శవయఖ నదమలల

2731 AP151010498154
పపరర: పపననమమ నదమలల

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-4-188
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదకకటయఖ
ఇసటట ననస:132-4-189
వయససస:45
లస: పప

భరస : నదగభభషణస తషలర మలర
ఇసటట ననస:132-4-191
వయససస:64
లస: ససస స
2738 AP151010498194
పపరర: కకటటశశర రరవప తషలర మలర

93-54/262

తసడడ:డ అసకమమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-187
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-189
వయససస:39
లస: ససస స
2735 AP151010498389
పపరర: అసజమమ తషలర మలర

2730 AP151010498566
పపరర: రగశరకడడడ యరసరన

2755 SAA1277805
పపరర: భబరత జపలర

93-54/1008

భరస : శకనవరస జపలర
ఇసటట ననస:132-4-198
వయససస:18
లస: ససస స
93-54/286

2758 AP151010498607
పపరర: చనగగరవయఖ పరశస

93-54/287

తసడడ:డ పపదగగరవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-199
వయససస:51
లస: పప
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2759 AP151010498609
పపరర: ససతమమ పరశస

93-54/288

భరస : పపదగగరవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-200
వయససస:66
లస: ససస స
2762 SAA0825192
పపరర: శరకవణ కలమలర పరశస

93-54/291

93-60/914

93-54/296

93-54/299

93-54/302

93-54/305

93-54/309

భరస : అకకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-217
వయససస:68
లస: ససస స

2772 AP151010498606
పపరర: శకనవరసరరవప పరశస

2775 AP151010498355
పపరర: దససపల మలర శశరగ

2778 AP151010498466
పపరర: శకనస పపరవల

2781 AP151010498794
పపరర: హనసమలయమమ బలర గగరగ

93-54/312

2784 JBV3728110
పపరర: నదగరరజ మలరకళళ

93-54/300

2787 AP151010498811
పపరర: వనసకటటశశరరకడడడ మలరకళళ
తసడడ:డ అకకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-217
వయససస:40
లస: పప

2767 JBV3489119
పపరర: వనసకటటశశరరర పరశస

93-54/295

2770 JBV3489101
పపరర: లకడమ పరశస

93-54/298

2773 JBV3729621
పపరర: దససపల నదగమమ

93-54/301

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-207
వయససస:40
లస: ససస స
93-54/303

2776 AP151010498498
పపరర: దససపల హనసమయఖ

93-54/304

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:132-4-208
వయససస:53
లస: పప
93-54/307

2779 AP151010498177
పపరర: గగరరనదధస పపరవల

93-54/308

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:132-4-209
వయససస:82
లస: పప
93-54/310

2782 JBV3731163
పపరర: నదగరశశర రరవప పరనసగగ బబటట

93-54/311

తసడడ:డ బబ సస
ఇసటట ననస:132-4-209-A
వయససస:32
లస: పప
93-54/313

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-217
వయససస:34
లస: ససస స
93-54/315

93-54/293

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:132-4-205
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-4-209-A
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-4-209-A
వయససస:40
లస: పప
2786 AP151010498810
పపరర: ధనలకడమ మలరకళళ

93-54/297

తసడడ:డ గగరరనదధస
ఇసటట ననస:132-4-209
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:132-4-209-A
వయససస:34
లస: ససస స
2783 AP151010498347
పపరర: శకనస బలర గగరగ

2769 AP151010498176
పపరర: ఐలయఖ పరళస

2764 JBV3732518
పపరర: సరసబశవ రరవప పరశస

తసడడ:డ పపదదగగరవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-203
వయససస:36
లస: పప

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:132-4-208
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:132-4-209
వయససస:42
లస: ససస స
2780 JBV1977107
పపరర: వనసకటరమణ బలర గగరగ

93-54/294

తసడడ:డ పపదగగరవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-205
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:132-4-207
వయససస:45
లస: పప
2777 AP151010498312
పపరర: ధనలకడమ పపరవల

2766 JBV3489093
పపరర: వనసకట రమణ పరశస

93-54/290

తసడడ:డ పపదగగరవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-201
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:132-4-204
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:132-4-205
వయససస:41
లస: ససస స
2774 AP151010498304
పపరర: దససపల శవయఖ

93-54/292

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-4-203
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : దదనయఖ
ఇసటట ననస:132-4-204
వయససస:46
లస: ససస స
2771 JBV3489085
పపరర: పదమ కలసభబల

2763 JBV3732500
పపరర: మణణకసఠ పరశస

2761 AP151010498834
పపరర: దసరర పరశస

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:132-4-201
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:132-4-201
వయససస:30
లస: పప

భరస : పరశస శకవణ కలమలర
ఇసటట ననస:132-4-201
వయససస:20
లస: ససస స
2768 AP151010498303
పపరర: మహలకడమ పరలపరటట

93-54/289

తసడడ:డ పపదగగరవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-200
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పరశస
ఇసటట ననస:132-4-201
వయససస:26
లస: పప
2765 SAA1332246
పపరర: పరశస నదగలకడమ

2760 AP151010498604
పపరర: పపద గగరవయఖ పరశస

2785 JBV3728102
పపరర: కకషష వనణణ మలరకళళ

93-54/314

భరస : గగవసదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-217
వయససస:36
లస: ససస స
93-54/316

2788 JBV1976539
పపరర: రరధద తనసబగదదద

93-54/317

తసడడ:డ పరమగల రకడడ
ఇసటట ననస:132-4-220
వయససస:34
లస: ససస స
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2789 AP151010498552
పపరర: లకడమ తనసబగదదద

93-54/318

భరస : పరమగలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-220
వయససస:53
లస: ససస స
2792 SAA1097617
పపరర: హహమజ రకడడడ పపపపల

2790 AP151010498557
పపరర: ససతదమహలకడమ కకలర

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-220
వయససస:62
లస: ససస స
93-54/321

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:132-4-221
వయససస:22
లస: ససస స

2793 AP151010498718
పపరర: రరమలకడమ పపపపల

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-221
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససజవ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-222
వయససస:35
లస: ససస స
2801 AP151010498464
పపరర: శవరరకడడడ పపపపల

93-54/330

93-54/333

93-54/336

93-54/339

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-226
వయససస:51
లస: పప

2805 AP151010498101
పపరర: సరసబరకడడడ పపపపల

2808 AP151010498555
పపరర: ఆదదలకడమ పపపపల

2811 SAA1149590
పపరర: నవఖ సససధస కసదద

93-54/342

2814 SAA1097575
పపరర: ఈశశర పసడయతమ రకడడ కసదద

93-54/331

2817 AP151010498554
పపరర: లకడమ పపపపల
భరస : లకడమనరసససహహరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-227
వయససస:56
లస: ససస స

2797 AP151010498631
పపరర: అసజరకడడడ పపపపల

93-54/326

2800 AP151010498531
పపరర: ససజవరకడడడ పపపపల

93-54/329

2803 SAA0974619
పపరర: ససజజత పపపపల

93-54/332

భరస : వరరరకడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:132-4-223
వయససస:36
లస: ససస స
93-54/334

2806 AP151010498401
పపరర: మలర ఖలరరరనరకడడడ పపపపల

93-54/335

తసడడ:డ రసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-223
వయససస:57
లస: పప
93-54/337

2809 JBV3728169
పపరర: శకనవరస రకడడడ పపపపల

93-54/338

తసడడ:డ వనసకటనరసససహరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-225
వయససస:36
లస: పప
93-54/340

2812 AP151010498736
పపరర: లకడమ కకటటశశరగ కసదద

93-54/341

భరస : ససజవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-226
వయససస:42
లస: ససస స
93-54/344

తసడడ:డ ససజవ రకడడడ కసదద
ఇసటట ననస:132-4-226
వయససస:21
లస: పప
93-54/346

93-54/323

తసడడ:డ శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-222
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అరరరన రకడడడ కసదద
ఇసటట ననస:132-4-226
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అరరరనద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-226
వయససస:47
లస: ససస స
2816 AP151010498647
పపరర: ససజవ రకడడడ కసదద

93-54/328

భరస : వనసకటనరసససహరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-225
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-225
వయససస:64
లస: పప
2813 JBV3731965
పపరర: జజఖత కసదద

2802 JBV3732070
పపరర: ససజనఖ పపపపల

2794 AP151010498592
పపరర: వరలకడమ పపపపల

తసడడ:డ వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-221
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-223
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-225
వయససస:32
లస: ససస స
2810 AP151010498571
పపరర: వనసకట నరసససహరకడడడ పపపపల

93-54/325

భరస : సరసబ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-223
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-223
వయససస:62
లస: ససస స
2807 SAA0965592
పపరర: పడశరసత పపపపల

2799 AP151010498572
పపరర: రరమకకటమమ పపపపల

93-54/320

భరస : అసజరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-221
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-222
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-222
వయససస:65
లస: పప
2804 AP151010498573
పపరర: జయలకడమ పపపపల

93-54/322

తసడడ:డ అసజరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-221
వయససస:49
లస: పప
93-54/327

2791 AP151010498499
పపరర: పరమగల రకడడ తనసబగదదద

తసడడ:డ నరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-220
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-221
వయససస:45
లస: ససస స

93-54/324 2796 AP151010498595
2795 SAA0924309
పపరర: వనయ కలమలర రకదద స పపపపల
పపరర: శకనవరసరకడడడ పపపపల

2798 SAA0436188
పపరర: రమలదదవ పపపపల

93-54/319

2815 AP151010498033
పపరర: అరరరనదరకడడడకసదద

93-54/345

తసడడ:డ ససజవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-226
వయససస:45
లస: పప
93-54/347

2818 SAA1115880
పపరర: పరవన శరఖమల

93-54/348

భరస : శకనవరస రకడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:132-4-228
వయససస:25
లస: ససస స
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2819 AP151010498550
పపరర: రరణగక శరఖమల

93-54/349

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-228
వయససస:52
లస: ససస స
2822 JBV3728185
పపరర: వజయలకడమ ఆరక

93-54/352

93-54/355

93-54/358

93-54/361

93-54/364

93-54/367

93-54/370

తసడడ:డ శసకర రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-4-232
వయససస:26
లస: ససస స

2832 JBV3731866
పపరర: ససబబమమ దదసటర

2835 SAA1035063
పపరర: చచసతనఖ రకడడడ పపపపల

2838 AP151010498091
పపరర: వనసకటరకడడడ పపపపల

2841 SAA0568196
పపరర: నరజజ పపపపల

93-58/1004

2844 SAA1392554
పపరర: రగహహణణ తయఖగభర

93-54/362

2847 JBV3731742
పపరర: తదజససశ కరరరమభరర
తసడడ:డ శవపడసరద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-233
వయససస:32
లస: ససస స

2827 AP151010498722
పపరర: సరసబబడజఖస పపపపల

93-54/357

2830 JBV3731767
పపరర: హనషర కరసస

93-54/360

2833 AP151010498542
పపరర: లలలకలమలరగ కరసస

93-54/363

భరస : సరసబశవరరకడడ
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:57
లస: ససస స
93-54/365

2836 JBV3728243
పపరర: ఖగనదనధరకడడడ దదసటర

93-54/366

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:35
లస: పప
93-54/368

2839 JBV3728235
పపరర: సరసబరకడడడ దదసటర

93-54/369

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:61
లస: పప
93-54/371

2842 AP151010498739
పపరర: కకకషష రరకడడడ పపపపల

93-54/372

తసడడ:డ వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-232
వయససస:46
లస: పప
93-58/1005

భరస : శసకర రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-4-232
వయససస:40
లస: ససస స
93-58/1007

93-54/354

భరస : భబనసశసకర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకకషష రరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-232
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగగ రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-4-232
వయససస:45
లస: పప
2846 SAA1393669
పపరర: కరకసత తయఖగభర

93-54/359

తసడడ:డ వర రకడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:29
లస: పప
2843 SAA1392331
పపరర: శసకర రకడడడ తయఖగభర

2829 AP151010498748
పపరర: రరమ మహన రకడడ పపపపల

2824 AP151010498427
పపరర: లకడమ నరసససహహరకడడడ పపపపల

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-230
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రకడడ
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:39
లస: పప
2840 AP151010498807
పపరర: సరసబశవరరకడడడ కరసస

93-54/356

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:72
లస: ససస స
2837 JBV3731759
పపరర: భబనసశసకర రకడడడ కరసస

2826 JBV3728193
పపరర: పపపపల ఉషర రరణణ

93-54/351

తసడడ:డ రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-229
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రకడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:132-4-230
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-231
వయససస:43
లస: ససస స
2834 AP151010498706
పపరర: వమలమమ పపపపల

93-54/353

భరస : పపపపల రరమ మహన రకడడ
ఇసటట ననస:132-4-230
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-230
వయససస:45
లస: పప
2831 AP151010498686
పపరర: వజయలకడమ పపపపల

2823 AP151010498096
పపరర: శకనవరసరకడడడ ఆరక

2821 AP151010498541
పపరర: రరమరకడడడ శరఖమల

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-228
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అఛఛరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-229
వయససస:48
లస: పప

భరస : నరసససహ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-230
వయససస:37
లస: ససస స
2828 JBV3731668
పపరర: నరసససహ రకడడడ నలబబ లల

93-54/350

తసడడ:డ రరమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-228
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-229
వయససస:37
లస: ససస స
2825 JBV3731676
పపరర: ఉషరరరణణ నలబబ లల

2820 JBV3731650
పపరర: శకనవరస రకడడడ శరఖమల

2845 SAA1398148
పపరర: కరకసత తయఖగగర

93-58/1006

తసడడ:డ శసకర రకడడడ తయఖగగర
ఇసటట ననస:132-4-232
వయససస:26
లస: ససస స
93-54/373

2848 AP151010498236
పపరర: వజయలకడమ కరరరమభరర

93-54/374

భరస : శవపడసరద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-233
వయససస:48
లస: ససస స
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93-54/375 2850 AP151010498279
2849 JBV3731734
పపరర: తడవనసకట రరమ రకడడడ కరరరమభరర
పపరర: శవపడసరద రకడడడ కరరరమభరర

తసడడ:డ శవపడసరద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-233
వయససస:33
లస: పప
2852 SAA0926099
పపరర: చదచ రకడడ పరలలరగగళర

తసడడ:డ సససదరరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-233
వయససస:55
లస: పప
93-54/378

తసడడ:డ జగనదధ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-234
వయససస:47
లస: పప
2855 JBV3731775
పపరర: కకటట రకడడడ వజజడల

93-54/381

93-54/384

93-54/387

93-54/390

93-54/1099

93-54/395

భరస : చసదడశశఖరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-269
వయససస:42
లస: ససస స

2862 AP151010498237
పపరర: వనసకటరతనస మలరకళళ

2865 AP151010498028
పపరర: నరసససహరకడడడ మలరకళళ

2868 SAA0344671
పపరర: ససధదరరణణ పపపపల

2871 SAA0644377
పపరర: అనసత లకడమ ఈమన

93-54/398

2874 AP151010498432
పపరర: హరగనదధరకడడడ దదవగగరగ

93-54/388

2877 AP151010498679
పపరర: హరగనదధ రకడడడ తయఖగభర
తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-269
వయససస:43
లస: పప

2857 AP151010498735
పపరర: కకకషషకలమలరగ

93-54/383

2860 JBV3731809
పపరర: శకలత మలరకళళ

93-54/386

2863 JBV3731817
పపరర: మగరళ కకషరష రకడడడ చలలర

93-54/389

తసడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-264
వయససస:29
లస: పప
93-54/391

2866 AP151010498640
పపరర: కకటటరకడడడ చలర

93-54/392

తసడడ:డ వనసకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-264
వయససస:54
లస: పప
93-54/393

2869 AP151010498560
పపరర: శవమమ పపపపల

93-54/394

భరస : వనసకట ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-265
వయససస:70
లస: ససస స
93-54/396

2872 AP151010498579
పపరర: అనసడయలదదవ దదవగగరగ

93-54/397

భరస : హరగనదధరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-268
వయససస:47
లస: ససస స
93-54/399

తసడడ:డ రసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-268
వయససస:48
లస: పప
93-54/401

93-54/380

భరస : నరసససహ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-264
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పపనదన రరడడ
ఇసటట ననస:132-4-268
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-268
వయససస:42
లస: పప
2876 JBV1976802
పపరర: శకదదవ తయఖగభర

93-54/385

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-265
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-265
వయససస:45
లస: పప
2873 AP151010498574
పపరర: పపనదనరకడడడ ఈమన

2859 JBV1971225
పపరర: లకడమ లసకకరకడర డ

2854 JBV3489424
పపరర: రరజశశఖరరకడడడ వజజడల

భరస : సప మరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-260
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ హనమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-264
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రకడడడ మలరకళళ
ఇసటట ననస:132-4-264
వయససస:19
లస: ససస స
2870 AP151010498446
పపరర: వనసకటరకడడడ పపపపల

93-54/382

భరస : హనమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-264
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-264
వయససస:43
లస: పప
2867 SAA1384478
పపరర: గరతద భబగఖ లకడమ మలరకళళ

2856 JBV3731833
పపరర: దదప జనదన

93-54/377

తసడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-259
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరకడడడ పప లబబ యన
ఇసటట ననస:132-4-264
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-264
వయససస:50
లస: ససస స
2864 JBV1971217
పపరర: శకనవరసరకడడడ లసకకరకడడర�

93-54/379

భరస : కరరణదకర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-260
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మ రకడడడ జనదన
ఇసటట ననస:132-4-260
వయససస:41
లస: పప
2861 JBV3729423
పపరర: పదమ చలర

2853 JBV3731791
పపరర: నదగమలలర శశరగ వజజడల

2851 SAA0926495
పపరర: పదదమవత పరలలరగగళర

భరస : చచసచ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-234
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-259
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-259
వయససస:67
లస: పప
2858 SAA1489723
పపరర: కరరణదకర రకడడడ జనదన

93-54/376

2875 JBV1976828
పపరర: సససధడర తయఖగభర

93-54/400

భరస : హరనదధరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-269
వయససస:39
లస: ససస స
93-54/402

2878 JBV3489440
పపరర: చసదడ శశఖరక రకడడడ తయఖగభర

93-54/403

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-269
వయససస:49
లస: పప
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2879 SAA1097567
పపరర: హహమసత కలమలర రకడడ
తయఖగభర
తసడడ:డ చసదడ శశఖర రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-4-269, 1ST LINE
వయససస:22
లస: పప

93-54/632

2882 AP151010498693
పపరర: ససతదమలలకడమ తయఖగభర

93-54/406

93-54/409

93-54/412

93-54/415

93-54/417

93-54/421

93-54/424

93-54/427

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-281
వయససస:45
లస: పప

2898 SAA0644096
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ దదశస

2901 JBV3731387
పపరర: జజనకమమ గగదదబసడర

2904 SAA0436154
పపరర: శకదదవ తయఖగభర

2907 SAA1279041
పపరర: మహహశశర రకడడడ తయఖగభర
తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-4-281
వయససస:18
లస: పప

93-54/411

2890 AP151010498691
పపరర: సరసబబడజఖస కరసస

93-54/414

93-54/416

భరస : వనసకట నరసససహ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-273
వయససస:35
లస: ససస స
93-54/418

2896 AP151010498637
పపరర: బబపసరకడడడ తనసబగదదద

93-54/420

తసడడ:డ నరసససహరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-274
వయససస:72
లస: పప
93-54/422

2899 AP151010498701
పపరర: ధనలకడమ పపపపల

93-54/423

భరస : చన వనసకటటశశర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-279
వయససస:58
లస: ససస స
93-54/425

2902 AP151010498708
పపరర: నదగమమ ఆరక

93-54/426

భరస : అచమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-280
వయససస:63
లస: ససస స
93-54/428

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-281
వయససస:38
లస: ససస స
93-54/430

2887 AP151010498696
పపరర: చననమలమయ పపపపల

93-54/1100 2893 JBV3731924
2892 SAA1384783
పపరర: కకమల నదగ ససమసత రకడడ కరసస
పపరర: మలధవ కరసస

2895 JBV3731932
పపరర: ఆదదలకడమ తనసబగదదర

93-54/408

భరస : రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-272
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : మగతదఖల రకడడ
ఇసటట ననస:132-4-280
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతదఖల రకడడ
ఇసటట ననస:132-4-280
వయససస:33
లస: పప
2906 SAA0305359
పపరర: శకనవరసరకడడడ తయఖగభర

93-54/413

తసడడ:డ శసకర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-277
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-279
వయససస:62
లస: పప
2903 JBV3731379
పపరర: లకడమ నరసససహరకడడడ గగదద బసడర

2889 JBV1976810
పపరర: పదమజ కరసస

2884 AP151010498590
పపరర: బబపసరకడడడ తయఖగభర

భరస : వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-271
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-274
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రకడడడ దదశస
ఇసటట ననస:132-4-277
వయససస:40
లస: ససస స
2900 AP151010498747
పపరర: చన వనసకటటశశరరకడడడ పపపపల

93-54/410

తసడడ:డ శవసగగ రకడడడ కరసస
ఇసటట ననస:132-4-272
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటట రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-273
వయససస:41
లస: పప
2897 SAA0644435
పపరర: వజయ లకడమ తయఖగభర

2886 SAA0825093
పపరర: శవ పరరశత పపపపల

93-54/405

తసడడ:డ హనమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-270
వయససస:62
లస: పప

భరస : శవ నదగ రకడడ కరసస
ఇసటట ననస:132-4-272
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-272
వయససస:41
లస: పప
2894 JBV1972629
పపరర: వనసకట నరగససహ రకడడడ కరసస

93-54/407

భరస : నరగస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-271
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-271
వయససస:40
లస: పప
2891 JBV3728342
పపరర: శవనదగగరకడడడ కరసస

2883 JBV3728268
పపరర: గగపసరకడడడ బబ సతష

2881 JBV3728250
పపరర: శవమమ తయఖగభర

భరస : బబపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-270
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరకడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:132-4-270
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హనమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-270
వయససస:63
లస: పప
2888 AP151010498662
పపరర: నరగసరకడడడ పపపపల

93-54/404

భరస : గగపసరకడడడ బబ సతష
ఇసటట ననస:132-4-270
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-270
వయససస:57
లస: ససస స
2885 AP151010498077
పపరర: సరసబరకడడడ తయఖగభర

2880 JBV3728276
పపరర: నదగ మలలర శశరగ బబ సతష

2905 AP151010498711
పపరర: రరజకలమలరగ తయఖగభర

93-54/429

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-281
వయససస:57
లస: ససస స
93-60/844

2908 AP151010498683
పపరర: వజయలకడమ తయఖగభర

93-54/431

భరస : శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-301
వయససస:43
లస: ససస స
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2909 AP151010498475
పపరర: శవరరకడడడ తయఖగభర

93-54/432

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-301
వయససస:48
లస: పప
2912 AP151010498719
పపరర: సరవతడ తనసబగదదద

93-54/435

93-54/438

93-54/441

93-54/444

93-54/447

93-54/450

93-54/453

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-313
వయససస:60
లస: ససస స

2922 AP151010498580
పపరర: అసజరకడడడ తయఖగభర

2925 AP151010498732
పపరర: నదగరసదడస మలనసకకసడ

2928 AP151010498758
పపరర: సరసబరకడడడ మలనసకకసడ

2931 JBV3731882
పపరర: రరజశశఖర రకడడడ పపపపల

93-54/456

2934 AP151010498577
పపరర: మగసలలరకడడడ మలరకళళ

93-54/445

2937 AP151010498575
పపరర: నరగసరకడడడ మలరకళళ
తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-313
వయససస:50
లస: పప

2917 JBV3728326
పపరర: బబలకకషరషరకడడడ తయఖగభర

93-54/440

2920 AP151010498733
పపరర: అనసడయమమ తయఖగభర

93-54/443

2923 JBV3728334
పపరర: కకకషష రరకడడడ తయఖగభర

93-54/446

తసడడ:డ లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-309
వయససస:88
లస: పప
93-54/448

2926 JBV3731908
పపరర: మధససడదన రకడడడ పపపపల

93-54/449

తసడడ:డ రకడడమమ
ఇసటట ననస:132-4-310
వయససస:29
లస: పప
93-54/451

2929 JBV3731890
పపరర: శరరష పపపపల

93-54/452

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-311
వయససస:30
లస: ససస స
93-54/454

2932 AP151010498678
పపరర: వనసకట రకడడడ పపపపల

93-54/455

తసడడ:డ రతదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-311
వయససస:55
లస: పప
93-54/457

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-312
వయససస:47
లస: పప
93-54/459

93-54/437

భరస : అసజరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-309
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-311
వయససస:34
లస: పప

భరస : మగసలలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-312
వయససస:42
లస: ససస స
2936 AP151010498689
పపరర: వరమమ మలరకళళ

93-54/442

తసడడ:డ శకరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-310
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకట రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-311
వయససస:50
లస: ససస స
2933 AP151010498692
పపరర: అనసరరధ మలరకళళ

2919 SAA0926479
పపరర: శకనవరస రకడడడ తయఖగభర

2914 JBV3728227
పపరర: అననపపరష మమ తయఖగభర

తసడడ:డ శశషసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-307
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-310
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రతదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-310
వయససస:50
లస: పప
2930 AP151010498698
పపరర: మసగమమ పపపపల

93-54/439

తసడడ:డ కకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-309
వయససస:51
లస: పప

భరస : రకడడమమ
ఇసటట ననస:132-4-310
వయససస:47
లస: ససస స
2927 AP151010498671
పపరర: రకడడమమ పపపపల

2916 SAA0965576
పపరర: గగపసరకడడడ తయగభర

93-54/434

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-306
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రకడడ
ఇసటట ననస:132-4-308
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకకషష రరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-309
వయససస:88
లస: ససస స
2924 AP151010498694
పపరర: లకడమ పపపపల

93-54/436

తసడడ:డ శశశరకడడడ తయగభర
ఇసటట ననస:132-4-307
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-308
వయససస:38
లస: ససస స
2921 AP151010498705
పపరర: ఊరగమళ తయఖగభర

2913 JBV3728318
పపరర: శవరరమకకషరషరకడడడ తనసబగదదర

2911 SAA0470484
పపరర: మలలశశరగ తనసబగదదద

భరస : మధస ససధదనదరకడడ తనసబగదదద
ఇసటట ననస:132-4-304
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసపరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-304
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబలకకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-307
వయససస:30
లస: ససస స
2918 JBV1976794
పపరర: రతనకలమలరగ తయఖగభర

93-54/433

తసడడ:డ అపసపరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-302
వయససస:39
లస: పప

భరస : సససహహ చల అపసపరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-304
వయససస:60
లస: ససస స
2915 JBV3731916
పపరర: రజన తయఖగభర

2910 SAA0436147
పపరర: మధససడదనరకడడడ తనసబగదదర

2935 AP151010498697
పపరర: రరజఖలకడమ మలరకళళ

93-54/458

భరస : నరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-313
వయససస:44
లస: ససస స
93-54/460

2938 AP151010498675
పపరర: సరసబరకడడడ మలరకళళ

93-54/461

తసడడ:డ వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-313
వయససస:67
లస: పప
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93-54/462

భరస : బగచమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-315
వయససస:34
లస: ససస స

2940 AP151010498695
పపరర: కకకషష కలమలరగ దదవగగరగ

93-54/463

భరస : వనసకటటసశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-315
వయససస:50
లస: ససస స

2942 AP151010498677
పపరర: వనసకటటశశరరకడడడ దదవగగరగ

93-54/465

తసడడ:డ బగచమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-315
వయససస:56
లస: పప

2943 SAA1149558
పపరర: రమల దదవ గరల

2941 JBV1972694
పపరర: బగచమరకడడడ దదవగగరగ

93-54/464

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-315
వయససస:40
లస: పప
93-58/692

భరస : ససబబబ రకడడడ గరల
ఇసటట ననస:132.4.315
వయససస:46
లస: ససస స
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2944 JBV3734522
పపరర: మణణకలమలరగ అననపపరకడడ

93-58/93

భరస : గసగరధర రకడడడ అననపపరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-317
వయససస:35
లస: ససస స
2947 AP151010498521
పపరర: రరజశశఖర బరక

93-54/467

93-54/470

93-54/473

తసడడ:డ బబపసరకడద డ
ఇసటట ననస:132-4-321
వయససస:42
లస: పప
2956 AP151010498489
పపరర: సరమలమ జఖస ఆర

93-54/476

93-54/479

తసడడ:డ పపనదనరకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-4-325
వయససస:29
లస: ససస స

93-54/471

2954 SAA0825309
పపరర: గగపసకకషష ఆరక

93-54/474

2960 AP151010498681
పపరర: రమలదదవ పపపపల

93-54/482

2963 SAA1455625
పపరర: వనసకట రమణ రకడడడ ఏమ

2966 AP151010498553
పపరర: ఉమలమలలర శశరగ తయఖగభర
భరస : పపనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-325
వయససస:49
లస: ససస స

2952 JBV3728672
పపరర: మలధవ ఈదద

93-54/472

2955 AP151010498593
పపరర: హహహమలవత ఆరక

93-54/475

భరస : నదరపరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-323
వయససస:48
లస: ససస స
93-54/477

2958 AP151010498588
పపరర: నదరపరకడడడ ఆరక

93-54/478

తసడడ:డ అచమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-323
వయససస:58
లస: పప
93-54/480

2961 JBV3729597
పపరర: చసదడశశఖరరకడడడ పపపపల

93-54/481

తసడడ:డ శవరరమకకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-324
వయససస:36
లస: పప
93-55/983

భసధసవప: సపలల సపలల
ఇసటట ననస:132/4/324
వయససస:33
లస: పప
93-54/483

93-54/469
2949 JBV3731437
పపరర: వనసకట లకడమ పడవణ రకడడడ పపపపల

భరస : కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-321
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకకషష రరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-324
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-324
వయససస:62
లస: పప
2965 SAA1014166
పపరర: అనడష తయఖగభర

2951 AP151010498687
పపరర: రరమనదమవరపడసరద రకడడడ
పపపపల
తసడడ:డ రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-320
వయససస:56
లస: పప

2957 SAA0924325
పపరర: వనసకట లకడమనరసససహరకడడడ ఆరక

93-54/466

తసడడ:డ ఎస ఆర ఎన వ పడసరద రకడడ పపపపల
ఇసటట ననస:132-4-320
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నదరప రకడడడ ఆరక
ఇసటట ననస:132-4-323
వయససస:24
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రకడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:132-4-324
వయససస:27
లస: ససస స
2962 AP151010498418
పపరర: శవరరమకకషరషరకడడడ పపపపల

93-54/468

తసడడ:డ నదరపరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-323
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అచమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-323
వయససస:82
లస: ససస స
2959 SAA0970997
పపరర: కకకషషవనణణ పపపపల

2948 AP151010498556
పపరర: రమలదదవ పపపపల

2946 AP151010498519
పపరర: కలససమకలమలరగ బరక

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:132-4-318
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమనదమవరపడసరద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-320
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ నదమవర పడసరద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-320
వయససస:32
లస: పప
2953 JBV3728664
పపరర: ఈ.యస.ఆర.కకటటరకడడడ

93-58/94

తసడడ:డ వరరరకడడడ అననపపరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-317
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:132-4-318
వయససస:54
లస: పప
2950 JBV3728177
పపరర: ఉదయ పడశరసత రకడడడ పపపపల

2945 JBV3734514
పపరర: గసగరదరరకడడడ అననపపరకడడడ

2964 MFR1210285
పపరర: వనసకటయఖ థదరరనగరరర

93-55/988

తసడడ:డ రరమగలల థదరరనగరరర
ఇసటట ననస:132-4-324
వయససస:34
లస: పప
93-54/484

2967 JBV3729613
పపరర: శకకరసత రకడడడ తయఖగభర

93-54/485

తసడడ:డ పపనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-325
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: ససజనఖ వణగకకరగ
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93-54/487

2969 AP151010498710
పపరర: ఉమల మలర శశరగ వణగకకరగ

భరస : వణగకకరగ పరశరరమరకడడడ వణగకకరగ
ఇసటట ననస:132-4-327
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రకడడ వణగకకరగ
ఇసటట ననస:132-4-327
వయససస:52
లస: ససస స

2971 JBV1973965
పపరర: పరశరరమరకడడడ వణగకకరగ

2972 AP151010498027
పపరర: రరమ మహన రకడడ వణగకకరగ

93-54/490

తసడడ:డ రరమ మహన రకడడ వణగకకరగ
ఇసటట ననస:132-4-327
వయససస:37
లస: పప
2974 AP151010498630
పపరర: అలవనలమమ మలరకళళ

93-54/493

93-54/496

93-54/499

93-54/502

93-54/505

93-54/508

భరస : శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-335
వయససస:35
లస: ససస స

2984 AP151010498328
పపరర: సరమలమ జఖస దససడడ

2987 AP151010498668
పపరర: రఘగరరమరకడడడ దససడడ

2990 AP151010498537
పపరర: ఝలనసలకడమ దససడడ

93-54/511

2993 AP151010498547
పపరర: రరమకకషరషరకడడడ దససడడ

93-54/500

2996 JBV1976596
పపరర: కకటటశశరమమ కలసచదల
భరస : గగరవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-335
వయససస:36
లస: ససస స

2976 SAA0568212
పపరర: అనసతలకడమ మలరకళళ

93-54/495

2979 AP151010498540
పపరర: రమలదదవ మలరకళళ

93-54/498

2982 SAA1035030
పపరర: హహమలత దససడడ

93-54/501

భరస : వజయ కలమలర రకడడ దససడడ
ఇసటట ననస:132-4-332
వయససస:23
లస: ససస స
93-54/503

2985 JBV3731353
పపరర: వజయకలమలర రకడడడ దససడడ

93-54/504

తసడడ:డ రఘగరరమ రకడడ
ఇసటట ననస:132-4-332
వయససస:31
లస: పప
93-54/506

2988 SAA0470898
పపరర: రఘగరరమరకడడడ దససడడ దససడడ

93-54/507

తసడడ:డ పప తషరరజరకడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:132-4-332
వయససస:65
లస: పప
93-54/509

2991 AP151010498524
పపరర: వజయలకడమ దససడడ

93-54/510

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-333
వయససస:53
లస: ససస స
93-54/512

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-333
వయససస:50
లస: పప
93-54/514

93-54/492

భరస : రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-331
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-333
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-333
వయససస:34
లస: పప
2995 JBV3729514
పపరర: శవమసగరశశరగ కలసచల

93-54/497

తసడడ:డ పప తషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-332
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ హహమసత కలమలర రకడడ
ఇసటట ననస:132-4-333
వయససస:31
లస: ససస స
2992 JBV3728086
పపరర: హహమసత కలమలర రకడడ దససడడ

2981 AP151010498806
పపరర: రరమకకటటరకడడడ మలరకళళ

2973 JBV3731395
పపరర: పరరశత దదవ మలరకళర

భరస : ససతదరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-329
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రఘగరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-332
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘగరరమరకడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:132-4-332
వయససస:34
లస: పప
2989 SAA0824806
పపరర: లకడమ దససడడ

93-54/494

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-331
వయససస:45
లస: పప

భరస : చచనన కరశవ రకడడడ దససడడ
ఇసటట ననస:132-4-332
వయససస:29
లస: ససస స
2986 SAA0470906
పపరర: చదననకరశవ రకడడడ దససడడ

2978 SAA1035089
పపరర: హరగక మలరకళళ

93-54/489

భరస : రరమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-328
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట రకడడ మలరకళళ
ఇసటట ననస:132-4-331
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-331
వయససస:67
లస: ససస స
2983 SAA0470864
పపరర: లకడమ దససడడ

93-54/491

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-328
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అకకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-329
వయససస:47
లస: పప
2980 AP151010498539
పపరర: రరజరశశరమమ మలరకళళ

2975 JBV1972264
పపరర: రరమరకడడడ మలరకళళ

2970 SAA1035048
పపరర: సరమలమ జఖస మలరకళర

భరస : వరదరరమ రకడడడ లలట మలరకలర
ఇసటట ననస:132-4-327
వయససస:102 లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రకడడడ వణగకకరగ
ఇసటట ననస:132-4-327
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరకకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-328
వయససస:62
లస: ససస స
2977 SAA0568188
పపరర: ససతదరరమరకడడడ మలరకళళ

93-54/488

2994 AP151010498527
పపరర: శకనవరసరకడడడ దససడడ

93-54/513

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-333
వయససస:58
లస: పప
93-54/515

2997 AP151010498448
పపరర: గగరవరరకడడడ కలసచల

93-54/517

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-335
వయససస:42
లస: పప
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పపరర: లకడమ కలసచల
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93-54/518

భరస : నదగగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-338
వయససస:35
లస: ససస స
3001 JBV3729449
పపరర: రవసదదడరకడడడ మలరకడడడ

93-54/522

93-54/524

93-54/527

93-54/530

93-54/531

93-54/630

93-54/535

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:132-4-358
వయససస:62
లస: పప

3011 AP151010504219
పపరర: భవరన కరజ కరజజ

3014 JBV3731254
పపరర: చచననకరశవరకడడడ కలసచల

3017 SAA0824913
పపరర: గగపస రరజ ఆరరదదల

3020 JBV3729506
పపరర: వససతరరవప ఆరరధసఖల

93-54/538

3023 JBV3731247
పపరర: శకనవరస రకడడడ కలసచల

93-58/95

3026 AP151010498802
పపరర: శవపరరశత వనదగరశశరరరవప
భరస : శవనదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-4-360
వయససస:44
లస: ససస స

3006 SAA1005074
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆరదల

93-54/526

3009 JBV1976943
పపరర: నదగరరజ కరజర

93-54/529

3012 AP151010504263
పపరర: నదగరశశరరరవప కరజ కరజజ

93-58/96

తసడడ:డ పపదవనసకటటశశరరర కరజజ
ఇసటట ననస:132-4-352
వయససస:44
లస: పప
93-54/532

3015 SAA0825176
పపరర: సతఖనదరరయణ ఆరరధఖల

93-54/533

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-355
వయససస:27
లస: పప
93-54/631

3018 AP151010498746
పపరర: లకడమ ఆరరధసఖల

93-54/534

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:132-4-356
వయససస:47
లస: ససస స
93-54/536

3021 JBV3729522
పపరర: వనసకటటశశరమమ కలసచల

93-54/537

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-357
వయససస:34
లస: ససస స
93-54/539

తసడడ:డ వనసకటటశశర రకడడడ కలసచల
ఇసటట ననస:132-4-357
వయససస:41
లస: పప
93-54/541

93-54/523

తసడడ:డ గసగగరరజ
ఇసటట ననస:132-4-351
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-356
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకరటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-357
వయససస:57
లస: ససస స
3025 SAA0649442
పపరర: శవ రరడడడ మదదదకరక

93-54/528

తసడడ:డ శవయలఖ
ఇసటట ననస:132-4-355.
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వససత రరవప
ఇసటట ననస:132-4-356
వయససస:27
లస: పప
3022 AP151010498561
పపరర: సరమలమ జఖస కలసచల

3008 AP151010498387
పపరర: తషలసమమ కరజ

3003 AP151010498505
పపరర: ససబబబరకడడడ గరదచ

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప ఆరదల
ఇసటట ననస:132-4-350
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపదదదనరరస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-354
వయససస:32
లస: పప

భరస : చననశవయఖ
ఇసటట ననస:132-4-355.
వయససస:53
లస: ససస స
3019 SAA0644427
పపరర: శవ నదగ రరజ ఆరరదల

93-54/525

భరస : నదగరశశరరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:132-4-352
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-353
వయససస:67
లస: ససస స
3016 AP151010498544
పపరర: వనసకటరతనస ఆరధసఖల

3005 AP151010498392
పపరర: శవకలమలరగ కరజ

93-54/520

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-349
వయససస:64
లస: పప

భరస : గసగగరరజ
ఇసటట ననస:132-4-351
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-4-351
వయససస:57
లస: పప
3013 AP151010498340
పపరర: పరపమమ వజజడల

93-54/1009

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:132-4-350
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:132-4-350
వయససస:54
లస: పప
3010 AP151010498119
పపరర: గసగగరరజ కరజ

3002 SAA1277854
పపరర: జయ బసదస కసడడ

3000 AP151010498343
పపరర: లకడమసరమలమ జఖస మలరకడడ

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-339
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరరన రకడడడ కసడడ
ఇసటట ననస:132-4-343
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఆరదల
ఇసటట ననస:132-4-350
వయససస:31
లస: ససస స
3007 AP151010498535
పపరర: రరమయఖ కరజ

93-54/519

తసడడ:డ చసతదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-338
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-339
వయససస:33
లస: పప
3004 SAA1005066
పపరర: నదగ సశరష ఆరదల

2999 AP151010498351
పపరర: నదగగరకడడడ కలసచల

3024 AP151010498751
పపరర: హహమలత మదదదకరక

93-54/540

భరస : శవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-358
వయససస:59
లస: ససస స
93-54/542

3027 AP151010498594
పపరర: శవనదగరశశరరరవప

93-54/543

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:132-4-360
వయససస:52
లస: పప
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3028 AP151010498646
పపరర: వనసకటరరమయఖ ఆరధసఖల

93-54/544

తసడడ:డ కకకషషయఖ
ఇసటట ననస:132-4-360
వయససస:77
లస: పప
3031 JBV3729464
పపరర: అకకమమ కకట

93-54/546

93-54/549

93-54/552

93-54/555

93-61/745

93-58/98

93-54/557

తసడడ:డ గసగగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-370
వయససస:52
లస: పప

3041 SAA1420942
పపరర: కరశవరకడడడ కళళస

3044 SAA1280031
పపరర: కరజ వరణణశక

3047 AP151010504216
పపరర: వనసకటరమణ కరజ కరజజ

3050 SAA0825432
పపరర: నళన కకసడద

93-54/560

3053 SAA0644245
పపరర: అసజరకడడడ కకసడ

93-60/915

3056 SAA1389725
పపరర: శక లకడమ కకసడ
భరస : రరమలసజ రకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-4-370
వయససస:20
లస: ససస స

3036 AP151010498321
పపరర: వనసకటరతనస ఔతష

93-54/551

3039 JBV3728052
పపరర: హరగనదథ రకడడడ ధనసపరటట

93-54/554

3042 SAA1431469
పపరర: లకడమ కళళస

93-60/916

భరస : కరశవ రకడడడ కళళస
ఇసటట ననస:132-4-367
వయససస:56
లస: ససస స
93-54/1010

3045 AP151010504217
పపరర: వనసకటటశశరమమ కరజ

93-58/97

భరస : ఏడడకకసడలల కరజజ
ఇసటట ననస:132-4-368
వయససస:41
లస: ససస స
93-58/99

3048 AP151010498384
పపరర: ఉమలమహహశశరగ బసడడ

93-54/556

భరస : నరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-369
వయససస:64
లస: ససస స
93-54/558

3051 AP151010498379
పపరర: రరజపపరష మమ కకసడద

93-54/559

భరస : ఓబగలలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-370
వయససస:46
లస: ససస స
93-54/561

తసడడ:డ ఓబగలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-370
వయససస:27
లస: పప
93-54/563

93-54/548

తసడడ:డ కకసడదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-365
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ రకడడ
ఇసటట ననస:132-4-370
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గసగగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-370
వయససస:72
లస: ససస స
3055 AP151010498316
పపరర: ఓబగలల రకడడడ కకసడద

93-54/553

తసడడ:డ పపదవనసకటటశశరరర కరజజ
ఇసటట ననస:132-4-368
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రమణదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-369
వయససస:72
లస: పప
3052 AP151010498298
పపరర: మసగమమ కకసడద

3038 JBV3728045
పపరర: శకనదథ రకడడడ ధనసపరటట

3033 AP151010498492
పపరర: వనసకటరమణమమ ధనసపరటట

భరస : రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-365
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కరజ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:132-4-368
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపదవనసకటటశశరరర కరజజ
ఇసటట ననస:132-4-368
వయససస:67
లస: ససస స
3049 AP151010498247
పపరర: నరగసరకడడడ బసడడ

93-54/550

తసడడ:డ తరరపతరకడడడ లలట కళళస
ఇసటట ననస:132-4-367
వయససస:64
లస: పప

భరస : కరశవ రకడడడ కళళస
ఇసటట ననస:132-4-367
వయససస:56
లస: ససస స
3046 JBV3734191
పపరర: గసగరదదవ కరజ కరజజkaajaన

3035 AP151010498320
పపరర: శవనదగమలలర శశరగ ధనసపరటట

93-54/545

భరస : వనసకటబరమణదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-364
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-365
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-365
వయససస:57
లస: పప
3043 SAA1420017
పపరర: లకడమ కళళస

93-54/547

భరస : కకసడదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-365
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-365
వయససస:77
లస: ససస స
3040 AP151010498564
పపరర: కకసడదరకడడడ ధనసపరటట

3032 AP151010498803
పపరర: పరపసరకడడడ కకట

3030 JBV3729472
పపరర: కకషషకలమలరగ కకటబ

భరస : పరపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-361
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-361
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపదకకసడదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-364
వయససస:75
లస: పప
3037 AP151010498484
పపరర: ససబబబయమమ ధనసపరటట

93-57/607

తలర : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:132-4-360
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-361
వయససస:72
లస: ససస స
3034 AP151010498438
పపరర: వనసకట రమణదరకడడడ ధనసపరటట

3029 SAA1289727
పపరర: సరయ బదదన
డ దథ ఆసర

3054 JBV1970185
పపరర: వనసకటశవరరకడడడ కకసడద

93-54/562

తసడడ:డ ఓబగల రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-370
వయససస:34
లస: పప
93-54/1101

3057 AP151010498490
పపరర: రతనకలమలరగ కకసడద

93-54/564

భరస : మహనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-371
వయససస:46
లస: ససస స
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93-54/565

తసడడ:డ మహన రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-371
వయససస:30
లస: పప
3061 JBV3729399
పపరర: లల కకషష రకడడడ కకసడద

93-54/568

93-54/571

93-54/574

93-54/577

93-54/580

93-54/582

93-54/585

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరడడడ రకడడస
ఇసటట ననస:132-4-384
వయససస:63
లస: పప

3071 JBV3729332
పపరర: రరజరశశరగ చచవటటపలర

3074 SAA0328575
పపరర: శవరరమకకకషరఅరకడడ చచమటటపలర

3077 SAA0825580
పపరర: పపదద ససబబ రకడడ కకట

3080 AP151010498234
పపరర: రరమరకడడడ కకటబ

93-54/588

3083 SAA0471144
పపరర: లకడమ రరడచడమ

93-54/578

3086 AP151010498685
పపరర: రరజరశశరగ ఈదద
భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-385
వయససస:49
లస: ససస స

3066 AP151010498201
పపరర: ఆదదలకమమమ ఆళళ

93-54/573

3069 AP151010498345
పపరర: వనసకట ససబబమమ కకరపరటట

93-54/576

3072 AP151010498517
పపరర: వజయలకడమ చచమటటపలర

93-54/579

భరస : శవరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-379
వయససస:58
లస: ససస స
93-54/581

3075 SAA1290113
పపరర: చచవటటపలర సరయ ఈశశర రకడడ

93-54/1011

తసడడ:డ చచవటటపలర శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-380
వయససస:19
లస: పప
93-54/583

3078 JBV3731551
పపరర: వనసకటపదదమవత కకటబ

93-54/584

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-383
వయససస:34
లస: ససస స
93-54/586

3081 JBV3731585
పపరర: కకమల నలర మల

93-54/587

తసడడ:డ పరపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-384
వయససస:29
లస: ససస స
93-54/589

భరస : సరసబ రరడడడ రరడచడమ
ఇసటట ననస:132-4-384
వయససస:59
లస: ససస స
93-54/591

93-54/570

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-378
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-383
వయససస:67
లస: పప

భరస : పరపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-384
వయససస:52
లస: ససస స
3085 SAA0471151
పపరర: సరసబ రరడడడ రకడడస

93-54/575

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-381
వయససస:59
లస: పప

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-383
వయససస:52
లస: ససస స
3082 AP151010498385
పపరర: రతనకలమలరగ నలర మల

3068 SAA0825143
పపరర: శవ పరరశత కకరపరటట

3063 SAA1039206
పపరర: లకడమ కకట

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-376
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-380
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-381
వయససస:54
లస: ససస స
3079 AP151010498200
పపరర: రమలదదవ కకటబ

93-54/572

భరస : శకనవరసరకటట
ఇసటట ననస:132-4-379
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-379
వయససస:42
లస: పప
3076 AP151010498202
పపరర: ససతమమ కకటబ

3065 JBV3729407
పపరర: శవరరమరకడడడ కకటబ

93-54/567

భరస : శవరరమ రకడడ కకట
ఇసటట ననస:132-4-375
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నదగగ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-378
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-378
వయససస:46
లస: పప
3073 JBV3729316
పపరర: శకనవరసరకడడడ చచమటటపలర

93-54/569

తసడడ:డ రతదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-375
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-376
వయససస:41
లస: పప
3070 AP151010498642
పపరర: నదగగరకడడడ కకరపరటట

3062 JBV3489341
పపరర: సరసబరకడడడ కకసడద

3060 AP151010498497
పపరర: అననపపరష మమ కకసడద

భరస : లసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-372
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-372
వయససస:57
లస: పప

భరస : రతనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-375
వయససస:58
లస: ససస స
3067 JBV3729308
పపరర: వరరరకడడడ ఆళళ

93-54/566

తసడడ:డ లసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-371
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-372
వయససస:32
లస: పప
3064 AP151010498761
పపరర: లసగమమ కకటబ

3059 AP151010498507
పపరర: మహనరకడడడ కకసడద

3084 AP151010498483
పపరర: పరపసరకడడడ నలర మల

93-54/590

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-384
వయససస:62
లస: పప
93-54/592

3087 AP151010498089
పపరర: చచసచమమ ఈద

93-54/593

భరస : వనసకట ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-385
వయససస:67
లస: ససస స
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93-54/594

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ ఈదద
ఇసటట ననస:132-4-385
వయససస:29
లస: పప
3091 SAA0825689
పపరర: ససధ రరణణ తయఖగభర

93-54/597

93-54/600

93-54/602

93-54/605

93-54/608

93-54/611

93-54/614

తసడడ:డ సమగదడ
ఇసటట ననస:132-4-396
వయససస:31
లస: పప

3101 AP151010498121
పపరర: ఎలలరరకడడడ గగరక

3104 SAA0423384
పపరర: శవ నదగగరకడడడ కలర స

3107 AP151010498441
పపరర: శవపరరశత కళళస

3110 JBV3731502
పపరర: అసజమమ తదడడబబ యన

93-54/617

3113 AP151010498054
పపరర: అసజయఖ తదడడబబ యన

93-54/606

3116 SAA0469916
పపరర: శకనవరస రరవప తదడడ బబ యనద
తసడడ:డ సమగదడ
ఇసటట ననస:132-4-396
వయససస:36
లస: పప

3096 SAA1276344
పపరర: శరకవణణ కకట

93-54/1013

3099 AP151010498341
పపరర: తరరపతమమ గగరక

93-54/604

3102 SAA1005017
పపరర: రరపర దదవ కళళస

93-54/607

భరస : shivanagireddy kallam
ఇసటట ననస:132-4-391
వయససస:24
లస: ససస స
93-54/609

3105 SAA0373225
పపరర: వనసకటరకడడడ కలర స

93-54/610

తసడడ:డ శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-391
వయససస:30
లస: పప
93-54/612

3108 AP151010498436
పపరర: వనసకటరకడడడ కళళస

93-54/613

తసడడ:డ చచనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-392
వయససస:78
లస: పప
93-54/615

3111 JBV3731510
పపరర: హరగ నరసససహరరవప
తదడడబబ యన
తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:132-4-395
వయససస:30
లస: పప

93-54/616

93-54/618

3114 AP151010498745
పపరర: పరరశత తదడడబబ యన

93-54/619

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:132-4-395
వయససస:67
లస: పప
93-54/620

93-54/599

భరస : ఎలలరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-390
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:132-4-395
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:132-4-395
వయససస:34
లస: పప
3115 SAA0469932
పపరర: ససబబశవ రరవప తదడడ బబ యనద

93-54/603

భరస : చచనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-392
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:132-4-395
వయససస:40
లస: ససస స
3112 JBV3731494
పపరర: నరసససహరరవప తదడడబబ యన

3098 AP151010498283
పపరర: గగరరవరరకడడడ బసడడ

3093 AP151010498514
పపరర: శవమమ తయఖగభర

తసడడ:డ వనసకట శవ నదగగ రకడడ కకట
ఇసటట ననస:132-4-388
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-391
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-391
వయససస:51
లస: పప
3109 AP151010498368
పపరర: ధనలకడమ తదడడబబ యన

93-54/601

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-390
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-391
వయససస:47
లస: ససస స
3106 AP151010498080
పపరర: శకనవరసరకడడడ కళళస

3095 JBV1974294
పపరర: హరనదధ రకడడడ ఆరక

93-54/596

భరస : శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-386
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-389
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఎలలరరరడడడ
ఇసటట ననస:132-4-390
వయససస:29
లస: పప
3103 AP151010498383
పపరర: శవమమ కళళస

93-54/598

తసడడ:డ నదగరరరరన రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-387
వయససస:35
లస: పప

భరస : గగరవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-389
వయససస:36
లస: ససస స
3100 JBV3731593
పపరర: వనసకటటశశరరకడడడ గగరక

3092 SAA0825663
పపరర: నదగలకడమ కరరసరన

3090 JBV3729217
పపరర: సరసబరకడడడ ఈదద

తసడడ:డ వనసకటససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-385
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-386
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హరనదథరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-387
వయససస:31
లస: ససస స
3097 JBV3729365
పపరర: ససజజత బసడడ

93-54/595

తసడడ:డ సరసబ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-385
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-386
వయససస:27
లస: ససస స
3094 JBV3727971
పపరర: అనత ఆరక

3089 JBV3731619
పపరర: శశధర రకడడడ ఈదద

భరస : యయలదదడ
ఇసటట ననస:132-4-396
వయససస:57
లస: ససస స
93-54/621

3117 AP151010498750
పపరర: యయలదదడ తదడడబబ యన

93-54/622

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:132-4-396
వయససస:67
లస: పప
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3118 JBV3729126
పపరర: రమలదదవ తదడడబబ యన

93-54/623

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:132-4-397
వయససస:35
లస: ససస స
3121 AP151010498100
పపరర: నరసససహహ రరవప తదడడబబ యన

93-54/626

93-54/629

93-54/634

93-54/637

93-54/640

93-54/643

93-54/646

తసడడ:డ అసజరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-407
వయససస:45
లస: పప

3131 SAA0826000
పపరర: వనసకట ధనలకడమ కకసడద

3134 AP151010498350
పపరర: మలలర శశరగ జజననల

3137 AP151010498173
పపరర: పరనకరలరకడడడ జజననల

3140 SAA1117639
పపరర: ఆళళ వసశ అకకక రకడడ

93-54/649

3143 AP151010498409
పపరర: అసజరకడడడ తయఖగభర

93-54/638

3146 SAA1194885
పపరర: తయఖగభర అశశక రకడడడ
తసడడ:డ తయఖగభర వనసకటటశశర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-407
వయససస:20
లస: పప

3126 JBV3729381
పపరర: కలమలరగ ఆటర

93-54/633

3129 SAA0470518
పపరర: రవసదడ రకడడడ చలలర

93-54/636

3132 AP151010498400
పపరర: శవనదగరసదడస కకసడద

93-54/639

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-399
వయససస:52
లస: ససస స
93-54/641

3135 SAA0824905
పపరర: వర రకడడడ జజననల

93-54/642

తసడడ:డ పరనకరల రకడడ
ఇసటట ననస:132-5-402
వయససస:27
లస: పప
93-54/644

3138 JBV3489317
పపరర: వనసకటరమణ అళళ

93-54/645

భరస : నరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-403
వయససస:34
లస: ససస స
93-54/647

3141 AP151010498192
పపరర: నరగసరకడడడ ఆళళ

93-54/648

తసడడ:డ అకకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-403
వయససస:42
లస: పప
93-54/650

తసడడ:డ నదగరతదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-406
వయససస:64
లస: పప
93-54/652

93-54/628

తసడడ:డ వరసస దదవ రకడడ చలలర
ఇసటట ననస:132-5-318
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరగస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-403
వయససస:21
లస: పప

భరస : అసజరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-406
వయససస:57
లస: ససస స
3145 AP151010498468
పపరర: వనసకటటశశరరకడడడ తయఖగభర

93-54/635

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-402
వయససస:62
లస: పప

భరస : అకకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-403
వయససస:62
లస: ససస స
3142 AP151010498510
పపరర: వనసకటరమణ తయఖగభర

3128 SAA0820200
పపరర: మలలర శశరగ చలలర

3123 AP151010498584
పపరర: వరమమ తదడడబబ యన

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-53
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పరనకరలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-402
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరల రకడడ
ఇసటట ననస:132-5-402
వయససస:33
లస: పప
3139 AP151010498513
పపరర: లలతమమ ఆళళ

93-58/100

భరస : వనసకట ససబబ రకడడ
ఇసటట ననస:132-5-399
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అచమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-399
వయససస:57
లస: పప
3136 SAA0825168
పపరర: పడతదప రకడడడ జజననల

3125 AP151010504147
పపరర: పపద వనసకటటశశరరర కజజ కరజజ

93-54/625

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:132-4-398
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రవసదడ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-318
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:132-5-360
వయససస:25
లస: పప
3133 AP151010498525
పపరర: వనసకట రకడడడ కకసడద

93-54/627

తసడడ:డ కకటయఖ కరజజ
ఇసటట ననస:132-4-452
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ నరగసరకడడడ అసచడరగ
ఇసటట ననస:132-5-153
వయససస:29
లస: పప
3130 SAA0820184
పపరర: అశశక కలమలర అసర

3122 JBV3731312
పపరర: బబల కకటటశశరరరవప దబబకకటట

3120 AP151010498364
పపరర: వనసకరయమమ తదడడబబ యన

భరస : తదడయఖ
ఇసటట ననస:132-4-397
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-4-397
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4-408
వయససస:38
లస: ససస స
3127 SAA0471177
పపరర: వజయ సససహరకడడడ అసచడరగ

93-54/624

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-4-397
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తదడయఖ
ఇసటట ననస:132-4-397
వయససస:42
లస: పప
3124 JBV3489333
పపరర: రరణణ తయఖగభర

3119 JBV3731304
పపరర: ససనత దబబకకటట

3144 JBV3489325
పపరర: అసజనదదదవ తయఖగభర

93-54/651

భరస : వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-407
వయససస:38
లస: ససస స
93-54/653

3147 AP151010498493
పపరర: శకనవరస రకడడడ తయఖగభర

93-54/654

తసడడ:డ అసజరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-408
వయససస:47
లస: పప
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93-54/655

తసడడ:డ శకకరనస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-409
వయససస:24
లస: ససస స
3151 SAA1088053
పపరర: ససనతద ఘటట మననన

93-55/68

93-54/659

93-54/662

93-54/665

93-54/667

93-54/1102

93-54/671

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-418
వయససస:62
లస: పప

3161 AP151010498581
పపరర: వనసకటశశరరరకడడడ తనసబగదదర

3164 AP151010498467
పపరర: రరమరకడడడ కకటబ

3167 AP151010498481
పపరర: మలధవ కకటబ

3170 SAA0305276
పపరర: నరరసదడకలమలర రకడడడ కకటబ

93-54/674

3173 AP151010498118
పపరర: మలణణకఖమమ తయఖగభర

93-54/666

3176 AP151010498477
పపరర: సరసశత తయఖగభర
భరస : భబసకరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-419
వయససస:56
లస: ససస స

3156 JBV3728441
పపరర: వజయలకడమ తనసబగదదర

93-54/661

3159 AP151010498660
పపరర: రరమపపనదనరకడడ తనసబగదదద

93-54/664

3162 SAA1196419
పపరర: తనసబగదసర హరర పసడయ

93-58/101

తసడడ:డ తనసబగడడడ వనసకటటశశర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-413
వయససస:21
లస: ససస స
93-54/668

3165 SAA1274786
పపరర: మనశర కకట

93-54/1014

తసడడ:డ రమ రకడడడ కకట
ఇసటట ననస:132-5-415
వయససస:20
లస: ససస స
93-54/669

3168 JBV3728466
పపరర: వనసకటటశశరరకడడడ కకటబ

93-54/670

తసడడ:డ కకషరష రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-416
వయససస:47
లస: పప
93-54/672

3171 SAA0328591
పపరర: వజయకలమలర రకడడడ కకటబ

93-54/673

తసడడ:డ రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-417
వయససస:37
లస: పప
93-54/675

భరస : వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-418
వయససస:56
లస: ససస స
93-54/677

93-54/658

తసడడ:డ నరసససహరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-412
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-417
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శశషసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-417
వయససస:60
లస: పప
3175 AP151010498455
పపరర: వరరరకడడడ తయఖగభర

93-54/663

భరస : వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-416
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-417
వయససస:56
లస: ససస స
3172 AP151010498485
పపరర: రరమకకటటరకడడడ కకటబ

3158 AP151010498597
పపరర: కకషరషరకడడడ తనసబగదదద

3153 AP151010498509
పపరర: ససజజత కరసరగ

భరస : రరమపపనదనరకడడ
ఇసటట ననస:132-5-412
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-415
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-415
వయససస:20
లస: ససస స
3169 SAA0305292
పపరర: సరసబబడజఖస కకటబ

93-54/660

తసడడ:డ బబపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-413
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-415
వయససస:34
లస: ససస స
3166 SAA1447069
పపరర: మనషర కకట

3155 JBV3728458
పపరర: తషలసస తనసబగదదద

93-54/657

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-410
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమపపనదనరకడడ
ఇసటట ననస:132-5-412
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-413
వయససస:40
లస: ససస స
3163 JBV3489358
పపరర: శకదదవ కకటబ

93-55/69

భరస : కకషరష రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-412
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-412
వయససస:82
లస: ససస స
3160 AP151010498702
పపరర: రరధ తనసబగదదద

3152 SAA1088046
పపరర: సరసబశవ రరవప ఘటట మననన

3150 SAA1075134
పపరర: వరయఖ ఘటట మననన

తసడడ:డ వనసకయఖ ఘటట మననన
ఇసటట ననస:132-5-409
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ఘటట మననన
ఇసటట ననస:132-5-409
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-410
వయససస:49
లస: పప
3157 AP151010498704
పపరర: పరరశతమమ తనసబగదదర

93-54/656

తసడడ:డ శవర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-409
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఘటట మననన
ఇసటట ననస:132-5-409
వయససస:36
లస: ససస స
3154 AP151010498582
పపరర: శకనవరసరకడడడ కరసరగ

3149 JBV3730934
పపరర: శకకరసత రరడడడ దదరరకలమలర

3174 SAA0824772
పపరర: హనమ రకడడడ తయఖగభర

93-54/676

తసడడ:డ వర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-418
వయససస:36
లస: పప
93-54/678

93-54/1015
3177 SAA1289974
పపరర: పలర పప తష రరహహల సరయ భరత
కలమలర
తసడడ:డ పలర పప తష శవ నదగ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-5-419
వయససస:18
లస: పప
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3178 AP151010498219
పపరర: వనసకరయమమ తయఖగభర

93-54/679

భరస : నదగగరకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-5-420
వయససస:71
లస: ససస స
3181 JBV3728003
పపరర: ససబబబరకడడడ బజరస

93-54/682

93-54/683

93-54/686

93-54/689

93-58/105

93-58/108

93-54/692

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-429
వయససస:57
లస: పప

3191 AP151010498250
పపరర: పరరశతమమ దదవరపలర

3194 AP151010498657
పపరర: రరమరకడడడ అసచడరగ

3197 JBV3728748
పపరర: ససజజత అసచడరగ

3200 SAA1020064
పపరర: తరరమల వసత

93-54/695

3203 JBV3728490
పపరర: ఆదదరకడడద గరదచ

93-54/690

3206 AP151010498198
పపరర: శరరద ఒసటటదద స�
భరస : సరసబరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-430
వయససస:52
లస: ససస స

3186 SAA0924465
పపరర: తడనదధ కరసస

93-54/685

3189 SAA0643916
పపరర: రసగ రరడడడ అననపపరరడడడ

93-54/688

3192 AP151010498210
పపరర: వనసకటరకడడడ దదవరపలర

93-54/691

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణరకడడ
ఇసటట ననస:132-5-423
వయససస:40
లస: పప
93-58/106

3195 JBV1970177
పపరర: శవనదగరసదడస అసచడరగ

93-58/107

భరస : జయరరమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-425
వయససస:34
లస: ససస స
93-58/109

3198 JBV3728730
పపరర: వజయభసకర రకడడడ అసచడరగ

93-58/110

తసడడ:డ అచమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-426
వయససస:38
లస: పప
93-54/693

3201 AP151010498112
పపరర: ససతదమహలకడమ వసతద

93-54/694

భరస : నదగగరకడడడ వసతద
ఇసటట ననస:132-5-429
వయససస:51
లస: ససస స
93-54/696

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-429
వయససస:43
లస: పప
93-54/698

93-58/104

తసడడ:డ రరమ కకటట రరడడ
ఇసటట ననస:132-5-422
వయససస:62
లస: పప

భరస : గగపరల రకడడ వసత
ఇసటట ననస:132-5-429
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-429
వయససస:33
లస: పప
3205 AP151010498428
పపరర: జయరరమరకడడడ వసతద

93-54/687

భరస : వజయ భబసకర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-426
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకకమ రకడడ వసతద
ఇసటట ననస:132-5-429
వయససస:26
లస: ససస స
3202 JBV3728557
పపరర: లకకమ రకడడడ వసత

3188 JBV3489127
పపరర: రరమకకషషరకడడడ అననపపరకడడడ

3183 JBV3734589
పపరర: శవ ఓబగలరకడడ కకసడద

తలర : వరమమ
ఇసటట ననస:132-5-422
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బబసపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-424
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అచమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-425
వయససస:38
లస: పప
3199 SAA1039214
పపరర: ఉదయ శకలకడమ వసతద

93-54/684

భరస : సతఖనదనరరయణరకడడ
ఇసటట ననస:132-5-423
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-424
వయససస:52
లస: ససస స
3196 JBV1970169
పపరర: జయరరమ రకడడడ అసచడరగ

3185 SAA0824970
పపరర: వరమమ కరసస

93-54/681

తసడడ:డ కకషరషరకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-421
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-422
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-423
వయససస:35
లస: ససస స
3193 AP151010498713
పపరర: శవనదగరసదడస అసచడరగ

93-58/103

భరస : సరయ బబబబ రకడడ
ఇసటట ననస:132-5-422
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : వరమమ
ఇసటట ననస:132-5-422
వయససస:27
లస: పప
3190 JBV3729290
పపరర: శవ కలమలరగ దదవరపలర

3182 JBV3734597
పపరర: ససతదరరవమమ కకసడద

3180 SAA0643957
పపరర: దసరరర పడసరద రరడడడ కకసడ

తసడడ:డ శవ ఓబగలల రరడడ
ఇసటట ననస:132-5-421
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవఓబగలరకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-421
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకషషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-422
వయససస:40
లస: ససస స
3187 SAA0824947
పపరర: శవ రరమ కకషష రకడడడ కరసస

93-54/680

భరస : ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-421
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-421
వయససస:44
లస: పప
3184 AP151010498171
పపరర: నదగలకడమ అననపపరకడడ

3179 JBV3727997
పపరర: ససబబలకడ బబజరస

3204 AP151010498026
పపరర: నదగగరకడడడ వసతద

93-54/697

తసడడ:డ సరసబరకడడడ వసతద
ఇసటట ననస:132-5-429
వయససస:55
లస: పప
93-58/112

3207 JBV3732278
పపరర: ససరరసదడ రకడడడ� �ంసటటదద స�

93-58/113

తసడడ:డ సరసబరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-430
వయససస:32
లస: పప
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93-58/114

తసడడ:డ సరసబరకడడడ� �
ఇసటట ననస:132-5-430
వయససస:33
లస: పప
3211 SAA1418094
పపరర: ఒసటటదద స భబరర వ

93-61/746

93-58/119

93-58/123

93-58/126

93-54/701

93-54/704

93-58/124

3221 AP151010498410
పపరర: ససత కరసస

3224 SAA0470534
పపరర: శక లకడమ పడసనదన కలర స

3227 AP151010498413
పపరర: మహలకడమ తనసబగదదర

93-54/707

3232 AP151010498204
పపరర: లకడమ వసతద

93-54/710

3230 AP151010498433
పపరర: శకనవరసరకడడడ తనసబగదదద

93-54/699

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-438
వయససస:47
లస: ససస స

93-54/702

3236 AP151010498738
పపరర: శకనవరసరకడడడ కరసస
తసడడ:డ లకడమనరసససహరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-440
వయససస:57
లస: పప

93-58/121

3219 AP151010498371
పపరర: రరమరకడడడ ఒసటటదద స�

93-58/125

3222 AP151010498263
పపరర: శకరరమరకడడడ కరసస

93-54/700

3225 AP151010498411
పపరర: శకలకడమ తనసబగదదద

93-54/703

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస: 132-5-437
వయససస:47
లస: ససస స
93-54/705

3228 SAA0643981
పపరర: లలకరష శశకరసత రకడడడ కళళస

93-54/706

తసడడ:డ గసగగ రరడడడ
ఇసటట ననస:132-5-437
వయససస:27
లస: పప
93-54/708

3231 JBV3728474
పపరర: గసగగ రకడడడ కళరస

93-54/709

తసడడ:డ వరర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-437
వయససస:53
లస: పప
93-54/711

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-438
వయససస:53
లస: పప
93-54/713

3216 AP151010498240
పపరర: కకటటశశరమమ ఒసటటదద స�

తసడడ:డ బబలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-436
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-437
వయససస:49
లస: పప
3233 AP151010498084
పపరర: వనసకటరకడడడ వసతద

93-58/118

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడ�డడ
ఇసటట ననస:132-5-431
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-437
వయససస:77
లస: ససస స

3229 SAA0470526
పపరర: జజశలల లకడమ నరససమమ రరడడడ
తనసబగదదద
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ తనసభగదదద
ఇసటట ననస:132-5-437
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-440
వయససస:47
లస: పప

3218 AP151010498414
పపరర: శకనవరసరకడడడ ఒసటటదద స

3213 JBV3732104
పపరర: సశపన పసటట ట

భరస : రరమరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-431
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగర రరడడడ కలర స
ఇసటట ననస:132-5-437
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గసగగ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-437
వయససస:51
లస: ససస స

3235 SAA0344648
పపరర: శకలకడమ కరసస

93-58/120

భరస : శకరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-436
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-437
వయససస:27
లస: ససస స
3226 JBV3728482
పపరర: పదదమవత కళరస

3215 AP151010498241
పపరర: వజయలకడమ ఒసటటదద స�

93-58/116

తసడడ:డ శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-431
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-431
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబబబ రరడడడ కరరరమభరర
ఇసటట ననస:132-5-432
వయససస:44
లస: ససస స
3223 SAA0924390
పపరర: శరరష దదవ తనసబగడడడ

93-58/117

భరస : శకనవరసరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-431
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మగతదఖలరకడడ �
ఇసటట ననస:132-5-431
వయససస:82
లస: ససస స
3220 SAA0471011
పపరర: రరమ లకడమ కరరరమభరర

3212 JBV3732385
పపరర: ససధఖ అటటత

3210 AP151010498755
పపరర: సరసభరకడడడ ఒసటటదద స

తసడడ:డ అసకరళరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-430
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రకడడ అటటత
ఇసటట ననస:132-5-431
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రకడడడ అటటత
ఇసటట ననస:132-5-431
వయససస:32
లస: ససస స
3217 AP151010498365
పపరర: వనసకరయమమ ఒసటటదద స�

93-58/115

తసడడ:డ సరసబరకడడడ� �
ఇసటట ననస:132-5-430
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఒసటటదద స ససరరసదడ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-430
వయససస:19
లస: ససస స
3214 JBV3732377
పపరర: శరరష అటటత

3209 JBV1975242
పపరర: రరమరకడడడ� ఒసటటదద స�

3234 JBV3728359
పపరర: సరసబబడజఖస కరసస

93-54/712

భరస : లకడమనరసససహరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-440
వయససస:62
లస: ససస స
93-54/714

3237 AP151010498375
పపరర: లకడమనరసససహ రకడడడ కరసస

93-54/715

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-440
వయససస:70
లస: పప
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3238 SAA0644153
పపరర: వనసకట ససబబమమ కకటబ

93-54/716

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-5-441
వయససస:52
లస: ససస స
3241 SAA0644070
పపరర: కకటటశశర రరవప కకటబ

93-54/719

93-54/722

93-54/725

93-55/71

93-54/730

93-54/733

93-54/735

భరస : రసగరరరవప సఇనలల
ఇసటట ననస:132-5-465
వయససస:37
లస: ససస స

3251 JBV3731692
పపరర: పడసననకలమలర రకడడడ తనసబగదదర

3254 SAA0826117
పపరర: వనసకట రకడడడ మలరకకడడడ

3257 SAA1374875
పపరర: భవఖ శక తనసబగదసద

3260 JBV3728417
పపరర: లకడమ దసగగరసపపడడ

93-54/738

3263 SAA0825200
పపరర: భబసకర రకడడడ దసగగరసపపడడ

93-54/728

3266 JBV3732211
పపరర: లసగయఖ కకషటస
తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:132-5-465
వయససస:76
లస: పప

3246 AP151010498486
పపరర: చసదడశశఖరరకడడడ దదవగగరగ

93-54/724

3249 AP151010501671
పపరర: లకడమనరసమమ లసకకరకడడడ

93-55/70

3252 JBV3728391
పపరర: మలధవలత తనసబగదదర

93-54/729

భరస : రవసదడరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-454
వయససస:41
లస: ససస స
93-54/731

3255 AP151010498661
పపరర: రవనదథ రకడడడ తనసబగదదర

93-54/732

తసడడ:డ ఎలలర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-454
వయససస:46
లస: పప
93-58/1008

3258 AP151010498148
పపరర: కకమల దసగగరసపపడడ

93-54/734

భరస : ననహహ హరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-455
వయససస:49
లస: ససస స
93-54/736

3261 JBV3728409
పపరర: కకటటశశరమమ దసగగరసపపడడ

93-54/737

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-456
వయససస:82
లస: ససస స
93-54/739

తసడడ:డ అపసప రకడడడ దసగగరసపపడడ
ఇసటట ననస:132-5-456
వయససస:27
లస: పప
93-58/127

93-54/721

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-449
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అపసపరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-456
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసప రకడడడ దసగగరసపపడడ
ఇసటట ననస:132-5-456
వయససస:25
లస: పప
3265 JBV3732153
పపరర: లసగమమ సఇనలల

93-54/726

తసడడ:డ రవనదథ రకడడడ తనసబగదసద
ఇసటట ననస:132-5-454/A
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-455
వయససస:52
లస: పప
3262 SAA0825226
పపరర: కకషరష రకడడడ దసగగరసపపడడ

3248 JBV3731684
పపరర: హరగనదథ రకడడడ తనసబగదదర

3243 JBV3729589
పపరర: కకటటశశరరరవప వనలలపల

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-443
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మలధవ రకడడ
ఇసటట ననస:132-5-454
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఎలలరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-454
వయససస:49
లస: పప
3259 SAA0305375
పపరర: ననహహ హరకడడడ దసగగరసపపడడ

93-54/723

తసడడ:డ సరసబ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-450
వయససస:29
లస: పప

భరస : రఘనదదరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-454
వయససస:45
లస: ససస స
3256 JBV3728383
పపరర: రఘగనదదరకడడడ తనసబగదదద

3245 JBV1971951
పపరర: మధససడదనరకడడడ దదవగగరగ

93-54/718

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:132-5-442
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-449
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-449
వయససస:62
లస: పప
3253 AP151010498716
పపరర: రతనకలమలరర తనసబగదదద

93-54/720

తసడడ:డ చసదడశశఖర రకడడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:132-5-443
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-449
వయససస:52
లస: ససస స
3250 AP151010501680
పపరర: రరమరకడడడ లసకకరకడడడ

3242 JBV3729571
పపరర: నలవనణణ వనలలపల

3240 SAA0644104
పపరర: చసదడశశఖర కకట

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:132-5-441
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-5-442
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మధస ససధదన రకడడ దదవగగరగ
ఇసటట ననస:132-5-443
వయససస:30
లస: ససస స
3247 JBV3728292
పపరర: అననపపరషమమ తనసబగదదర

93-54/717

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:132-5-441
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయలఖ
ఇసటట ననస:132-5-441
వయససస:62
లస: పప
3244 SAA1149673
పపరర: కళళఖణణ దదవగగరగ

3239 SAA0644047
పపరర: మణణ మననజ కలమలర కకట

3264 AP151010498522
పపరర: అపసపరకడడడ దసగగరసపపడడ

93-54/740

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-456
వయససస:49
లస: పప
93-58/128

3267 JBV3732179
పపరర: పదమ కకషటస

93-58/129

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:132-5-466
వయససస:44
లస: ససస స

Page 112 of 330

3268 JBV3732161
పపరర: ఏడడకకసడలల కకషటస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
93-58/130

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:132-5-466
వయససస:46
లస: పప
3271 SAA0436162
పపరర: సరమలమ జఖస కకసస

93-54/741

93-54/743

93-58/133

93-54/745

93-54/748

93-54/751

93-55/74

తసడడ:డ ససబబబరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:132-5-490
వయససస:24
లస: పప

3281 JBV3732120
పపరర: పదమ గకలర�

3284 JBV3732203
పపరర: వనసకటరకడడడ పరకనదటట

3287 AP151010498022
పపరర: లకకమరకడడడ పరశతస

3290 SAA0383711
పపరర: కకమల కరరరమభరర

93-55/77

3293 SAA0383604
పపరర: వరరరకడడడ కరరరమభరగ

93-54/746

3296 AP151010501078
పపరర: ససబబబరరవప నలర మమకల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-5-490
వయససస:47
లస: పప

3276 SAA1329291
పపరర: సపసనలక వనసకటరరవప

93-58/1010

3279 SAA1005165
పపరర: శకదదవ తయఖగభర

93-54/744

3282 JBV3732112
పపరర: ససదర దరకడడడ గకలర

93-54/747

తసడడ:డ యయగగ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-474
వయససస:46
లస: పప
93-54/749

3285 AP151010498152
పపరర: పదమ పరశతస

93-54/750

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-479
వయససస:57
లస: ససస స
93-54/752

3288 SAA0649590
పపరర: ఏమలన వర కలమలరర

93-55/73

భరస : సప దదరర రరడడడ
ఇసటట ననస:132-5-480
వయససస:37
లస: ససస స
93-55/75

3291 SAA0383174
పపరర: శవ నదగజజఖత� కరరరమభరర�

93-55/76

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-488
వయససస:30
లస: ససస స
93-55/78

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ కరరరమభరగ
ఇసటట ననస:132-5-488
వయససస:33
లస: పప
93-55/80

93-58/1009

భరస : రరజశశఖర రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-5-471
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వర రరడడడ
ఇసటట ననస:132-5-488
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-488
వయససస:70
లస: ససస స
3295 SAA0928152
పపరర: అఖల కలమలర నలలరమమకల

93-58/134

తసడడ:డ గగరవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-480
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:132-5-480
వయససస:44
లస: పప
3292 SAA0383208
పపరర: సరగజన� కరరరమభరగ�

3278 JBV3732088
పపరర: శవరరకడడడ పసటట ట

3273 SAA1393842
పపరర: నరసససహ రకడడడ లసకకరకడడడ

తసడడ:డ సపసనలక రసగర రరవప
ఇసటట ననస:132-5-469
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-476
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-479
వయససస:32
లస: పప
3289 SAA0649608
పపరర: ఏమలన సప దదరర రరడడ

93-55/72

భరస : ససదర దరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-474
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-476
వయససస:51
లస: ససస స
3286 JBV3728425
పపరర: అసజరకడడడ పరశతస

3275 SAA0383323
పపరర: నరరసదడ రకడడడ� అడపర�

93-58/132

తసడడ:డ కకటటరకడడడ లసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-468
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బళళళరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-470
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-5-471
వయససస:37
లస: పప
3283 JBV3732229
పపరర: జయలకడమ పరకనదటట

93-54/742

తసడడ:డ రరదదడ రకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-469
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-470
వయససస:50
లస: ససస స
3280 SAA1003235
పపరర: రరజశశఖర రకడడడ తయఖగభర

3272 SAA0436170
పపరర: నదగగరకడడడ కకసస

3270 JBV3732187
పపరర: నదగరశశర రరవప కకషటస

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:132-5-467
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-468
వయససస:60
లస: పప

భరస : నరరసదడ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-469
వయససస:26
లస: ససస స
3277 JBV3732096
పపరర: లకడమ పసటట ట

93-58/131

భరస : నదగరశశ రరవప
ఇసటట ననస:132-5-467
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నదగగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-468
వయససస:56
లస: ససస స
3274 SAA0826224
పపరర: ససజత అడప

3269 JBV3732195
పపరర: అసజమమ కకషటస

3294 AP151010501817
పపరర: సరమలమ జఖస నలర మమకల

93-55/79

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-5-490
వయససస:43
లస: ససస స
93-55/81

3297 SAA1423508
పపరర: దదపసక వనలవరగరపరటట

93-57/628

తసడడ:డ రరమచసదడ శకనవరసరరవప వనలవరగర పరటట
ఇసటట ననస:132-5-490
వయససస:25
లస: ససస స
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3298 SAA1423334
పపరర: పకథదశ సరయ వనలవరగరపరటట

93-57/629

3299 SAA0887176
పపరర: అసక బబబగ నలలరమమకల

తసడడ:డ రరమచసదడ శకనవరసరరవప వనలవరగర పరటట
ఇసటట ననస:132-5-490
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప నలలరమమకల
ఇసటట ననస:132-5-490
వయససస:29
లస: పప

3301 AP151010501584
పపరర: ధనలకడమ కళళస

3302 SAA0564088
పపరర: ససబబబయమమ కళళస

93-55/82

భరస : శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-491
వయససస:44
లస: ససస స
3304 JBV3493566
పపరర: సరసబశవరరవప మగచసమ

93-55/85

93-55/86

93-55/89

భరస : వనసకటటసశరరరకడడడ వసత
ఇసటట ననస:132-5-500
వయససస:45
లస: ససస స
3316 SAA0656736
పపరర: రరజరశశరగ దదవ పససపపలలటట

93-55/95

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:132-5-502
వయససస:38
లస: పప
3322 SAA0847808
పపరర: ఉష రరణణ తయఖగభర

తసడడ:డ ససబబబ రరడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-5-504
వయససస:59
లస: పప

93-55/87

3311 AP151010501331
పపరర: సరసబరకడడడ లసకకరకడడడ

93-55/90

93-54/754

93-54/757

93-55/93

93-55/220

3309 AP151010501635
పపరర: మసగమమ లసకకరకడడడ

93-55/88

3312 SAA0927527
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ వసత

93-55/91

3315 SAA0646919
పపరర: పససపపలలటట నదగ లకడమ

93-55/94

భరస : ససరరశ
ఇసటట ననస:132-5-502
వయససస:41
లస: ససస స

3317 SAA0647016
పపరర: పససపపలలటట వజయ భబసకరరరవ

93-55/96

3318 SAA0646901
పపరర: పససపపలలటట ససధదకర రరవప

93-55/97

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:132-5-502
వయససస:36
లస: పప
93-55/99

3321 SAA0820903
పపరర: మలర క చలలర

93-54/753

భరస : జగదదశ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-504
వయససస:32
లస: ససస స

3323 SAA0470476
పపరర: ససధదకర రకడడడససధదకర రకడడడ
తయలఖగభరర
తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ తయలఖగభరర
ఇసటట ననస:132-5-504
వయససస:30
లస: పప

93-54/755

3326 SAA0644013
పపరర: అసజల గడడ స

93-54/758

తసడడ:డ రరమ అసకక రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-506
వయససస:29
లస: ససస స

3306 SAA0129999
పపరర: ఝలనసరరణణ తదనకకసడ

తసడడ:డ వనసకటటసశర రకడడడ వసత
ఇసటట ననస:132-5-500
వయససస:27
లస: ససస స

3314 SAA0623017
పపరర: పససపపలలటట నదగ జజఖత

3320 SAA0646935
పపరర: పససపపలలటట ససదరరన రరవప

93-55/84

భరస : సరసబరకడద డ
ఇసటట ననస:132-5-496
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వససతద రరవప
ఇసటట ననస:132-5-502
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-504
వయససస:51
లస: ససస స
3325 SAA0471102
పపరర: శకనవరస రరడడడ తయఖగభర

3308 SAA0570457
పపరర: శరరష లసకకరకడడడ

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:132-5-502
వయససస:34
లస: పప
93-55/98

3303 JBV3493590
పపరర: సరసబబడజఖస మగచసమ

భరస : చనసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:132-5-493,
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరన రరవప
ఇసటట ననస:132-5-502
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససదరరన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:132-5-502
వయససస:67
లస: ససస స
3319 SAA0646950
పపరర: పససపపలలటట ససరరశ

93-58/1012

తసడడ:డ ససతదరరమరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-496
వయససస:70
లస: పప
93-55/92

93-58/1011

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:132-5-492
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-496
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-496
వయససస:44
లస: పప
3313 SAA0931940
పపరర: మలధవ వసత

93-55/83

భరస : సరసబశవ రరవప తదనకకసడ
ఇసటట ననస:132-5-493
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మననహరరకడడడ �
ఇసటట ననస:132-5-496
వయససస:33
లస: ససస స
3310 AP151010501342
పపరర: మననహరరకడడడ లసకకరకడడడ

3305 SAA1453836
పపరర: ఝలనస తదనకకసడ

3300 SAA1423540
పపరర: పపషపలత వనలవరగర పరటట

భరస : రరమచసదడ శకనవరసరరవప వనలవరగరపరటట
ఇసటట ననస:132-5-490
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-491
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:132-5-492
వయససస:43
లస: పప
3307 JBV1978477
పపరర: భబగఖలకడమ� లసకకరకడ�డడ

93-58/135

3324 SAA0983412
పపరర: జగదదశడ
శక డడ చలలర

93-54/756

తసడడ:డ చననపప రకడడ చలలర
ఇసటట ననస:132-5-504
వయససస:33
లస: పప
3327 SAA0470617
పపరర: ఆశర శశక

93-54/759

భరస : ససదదరరధదన శశక
ఇసటట ననస:132-5-506
వయససస:33
లస: ససస స
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3328 AP151010498242
పపరర: ససబబమమ గడడ స

93-54/760

భరస : కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-506
వయససస:54
లస: ససస స
3331 AP151010501832
పపరర: మలలనద షపక

93-55/100

93-55/103

93-55/106

93-55/109

93-54/764

93-54/767

93-55/112

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-517
వయససస:62
లస: ససస స

3341 AP151010501420
పపరర: అసజరకడడడ కరసస

3344 AP151010498649
పపరర: శశధర రకడడడ పరశతస

3347 AP151010498665
పపరర: శవరరమరకడడడ పరశతస

3350 SAA0563973
పపరర: పదదమవత అఅచడరగ

93-55/115

3353 AP151010501770
పపరర: రరజఖలకడమ లలబబకలల

93-55/110

3356 SAA0299396
పపరర: సరసబశవ రరవప తదనకకసడద
తసడడ:డ నదగయఖ తదనకకసడద
ఇసటట ననస:132-5-517
వయససస:39
లస: పప

3336 SAA0564419
పపరర: పదమ లసకకరకడడడ

93-55/105

3339 JBV1975747
పపరర: నరసజన రకడడడ కరసస

93-55/108

3342 JBV3732245
పపరర: శశశలజజ రకడడడ పరశతస

93-54/763

భరస : శకధర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-513
వయససస:40
లస: ససస స
93-54/765

3345 AP151010498644
పపరర: శకధర రకడడడ పరశతస

93-54/766

తసడడ:డ శవరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-513
వయససస:42
లస: పప
93-54/768

93-55/111
3348 SAA1039263
పపరర: మహన లకడమ తడవనణణ అసచడరగ

తసడడ:డ శకనవరస రకడడ అసచడరగ
ఇసటట ననస:132-5-515
వయససస:24
లస: ససస స
93-55/113

3351 AP151010501005
పపరర: శకనవరసరకడడడ అసచడరగ

93-55/114

తసడడ:డ మభపపరగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-515
వయససస:47
లస: పప
93-55/116

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-517
వయససస:40
లస: ససస స
93-55/118

93-55/102

తసడడ:డ అఅజరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-511
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమమహనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-515
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపదసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:132-5-517
వయససస:35
లస: ససస స
3355 AP151010501815
పపరర: పరరశతమమ లలబబకలల

93-55/107

తసడడ:డ గగరరవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-513
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-515
వయససస:41
లస: ససస స
3352 SAA0130005
పపరర: అరరణ తదనకకసడ

3338 AP151010501398
పపరర: నదగమణణ కరసస

3333 JBV1973049
పపరర: ససయలదదదన � షపక�

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-510
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-513
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-513
వయససస:47
లస: పప
3349 SAA0563841
పపరర: ధనలకడమ అసచడరగ

93-55/104

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-511
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-513
వయససస:59
లస: ససస స
3346 SAA0423392
పపరర: శకనవరసరకడడడ వపపపల

3335 AP151010501439
పపరర: రతప షపక

93-54/762

తసడడ:డ మదదరరసహహబ� �
ఇసటట ననస:132-5-507
వయససస:35
లస: పప

భరస : అసజరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-511
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అఅజరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-511
వయససస:36
లస: పప
3343 AP151010498720
పపరర: ససహససన పరశతస

93-55/101

తసడడ:డ మదదరరసహహబ�
ఇసటట ననస:132-5-507
వయససస:42
లస: పప

భరస : లకడమ నరసససహరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-511
వయససస:35
లస: ససస స
3340 JBV1976653
పపరర: లకడమనరసససహరకడడడ కరసస

3332 AP151010501790
పపరర: అమనబబ షపక

3330 AP151010498284
పపరర: కకటట రకడడడ గడడ స

తసడడ:డ ఆసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-506
వయససస:67
లస: పప

భరస : మదదరరసహహబ
ఇసటట ననస:132-5-507
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మదదరరసహహబ
ఇసటట ననస:132-5-507
వయససస:40
లస: పప
3337 SAA0299370
పపరర: రరధదక కరసస

93-54/761

తసడడ:డ రరమ అసకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-506
వయససస:38
లస: పప

భరస : రతప
ఇసటట ననస:132-5-507
వయససస:40
లస: ససస స
3334 AP151010501147
పపరర: హహసపసన షపక

3329 SAA0305318
పపరర: అసకక రకడడడ గడదస

3354 AP151010501667
పపరర: శవమమ తదనకకసడ

93-55/117

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:132-5-517
వయససస:52
లస: ససస స
93-55/119

3357 AP151010501824
పపరర: రరమకకటయఖ తదనకకసడ

93-55/120

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:132-5-517
వయససస:67
లస: పప
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93-55/121

తసడడ:డ కకటట రకడడడ లబబకలల
ఇసటట ననస:132-5-517
వయససస:71
లస: పప
3361 AP151010498634
పపరర: వరససదదవరకడడడ చలలర

93-54/771

93-54/774

93-55/123

93-58/1013

93-55/127

93-55/131

93-55/135

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:132-5-529
వయససస:62
లస: ససస స

3371 SAA1461300
పపరర: యహహ శవ పలలర ంద

3374 SAA0383729
పపరర: నరరసదడ రకడడడ అసచడరగ

3377 AP151010501334
పపరర: రరఘవరకడడడ పసటబర�

3380 AP151010501448
పపరర: ఆదదలకడమ మదదరగ

93-55/138

3383 AP151010501326
పపరర: నదరరయణమమ పసటటల

93-59/1046

3386 AP151010501696
పపరర: వరరసరశమ పలలర కకసడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:132-5-529
వయససస:48
లస: పప

3366 SAA0649640
పపరర: అసర అసకమమ

93-55/122

3369 AP151010501434
పపరర: శవలసగయఖ ఆసర

93-55/125

3372 AP151010501316
పపరర: ధనలకడమ అసచడరగ

93-55/126

భరస : నరగసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-523
వయససస:47
లస: ససస స
93-55/128

3375 AP151010501301
పపరర: నరగసరకడడడ అసచడరగ

93-55/129

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-523
వయససస:52
లస: పప
93-55/132

3378 SAA0303537
పపరర: లకడమ తపసపరకడడ

93-55/133

భరస : కకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-526
వయససస:40
లస: ససస స
93-55/136

3381 JBV1970532
పపరర: వనసకట నరగసరకడడడ మధదరగ

93-55/137

తసడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-527
వయససస:33
లస: పప
93-55/139

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:132-5-528
వయససస:49
లస: ససస స
93-55/141

93-54/773

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:132-5-521
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-527
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగసరకడడడ madiri
ఇసటట ననస:132-5-527
వయససస:58
లస: పప
3385 AP151010501615
పపరర: చటటట మమ పలలర కకసడ

93-55/124

తసడడ:డ వరరరకడ�డడ
ఇసటట ననస:132-5-525
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-526
వయససస:43
లస: పప
3382 AP151010501320
పపరర: కకటటరకడడడ మదదరగ madiri

3368 SAA0649657
పపరర: సససదర నదరరయణ ఆసర

3363 JBV3732542
పపరర: నదగలకడమ ఉసడదల

భరస : సససదర నదరరయణ
ఇసటట ననస:132-5-521
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగససరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-523
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-525
వయససస:43
లస: పప
3379 AP151010501837
పపరర: కకషరషరకడడడ తపసపరకడడడ

93-54/775

తసడడ:డ కకటయఖ పలలర ంద
ఇసటట ననస:132-5-522
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-523
వయససస:82
లస: ససస స
3376 AP151010501473
పపరర: శకనవరసరకడడడ పసటబర

3365 JBV3732534
పపరర: కకసడద రకడడడ ఉసడదల

93-54/770

భరస : కకసడద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-520
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ లసగయఖ ఆసర
ఇసటట ననస:132-5-521
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససశలలరరవప దడపరటట
ఇసటట ననస:132-5-522
వయససస:29
లస: ససస స
3373 AP151010501323
పపరర: వనసకటససబబమమ అసచడరగ

93-54/772

తసడడ:డ పపదమలలకకసడద రకడడ
ఇసటట ననస:132-5-520
వయససస:61
లస: పప

భరస : శవలసగయఖ ఆశ O
ఇసటట ననస:132-5-521
వయససస:48
లస: ససస స
3370 SAA1454974
పపరర: శరసతమమ దడపరటట

3362 JBV3732559
పపరర: శరసత పసడయ ఉసడదల

3360 AP151010498008
పపరర: కకటటరకడడడ చలలర

తసడడ:డ వరససదదవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-519
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకసడద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-520
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-520
వయససస:32
లస: పప
3367 AP151010501164
పపరర: సససదరమమ ఆసర

93-54/769

భరస : వరససదదవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-519
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-519
వయససస:66
లస: పప
3364 JBV3732567
పపరర: వసశకకషరషరకడడడ ఉసడదల

3359 AP151010498548
పపరర: అనసడరఖ చలలర

3384 AP151010501530
పపరర: రరజఖలకడమ పలలర కకసడ

93-55/140

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:132-5-529
వయససస:42
లస: ససస స
93-55/142

3387 JBV3734647
పపరర: రమన వరరకజలల

93-58/136

భరస : శకనవరస వరరరజలల
ఇసటట ననస:132-5-530
వయససస:35
లస: ససస స
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3388 AP151010504467
పపరర: శకనవరసరరవప వరరరజల
వరరరజల
తసడడ:డ సరసబమభరగస వరరరజల
ఇసటట ననస:132-5-530
వయససస:42
లస: పప

93-58/137

3391 JBV3500055
పపరర: శకలకడమ పపదద ననడడ

93-58/138

93-55/146

93-55/149

93-61/836

93-55/152

93-55/155

తసడడ:డ నదగ బడహమస
ఇసటట ననస:132-5-537
వయససస:35
లస: పప
3412 AP151010501468
పపరర: నదగబడహమస ఆసర
తసడడ:డ నదరరయణ ఆశ O
ఇసటట ననస:132-5-537
వయససస:72
లస: పప
3415 AP151010501209
పపరర: నరసససహరరవప అననమననడడ
తసడడ:డ గగరరనధస
ఇసటట ననస:132-5-538
వయససస:46
లస: పప

3401 SAA1285121
పపరర: సహహత పసటటల

3404 AP151010501509
పపరర: రసగమమ పసటటల

3407 AP151010501469
పపరర: సరసబశవరరవప పసటటల

3410 SAA0649541
పపరర: అసర భవరన

3413 SAA0470559
పపరర: నదగ మణణ అనదనమననన
భరస : నదరరయణ అనదనమననన
ఇసటట ననస:132-5-538
వయససస:35
లస: ససస స

93-55/162

93-55/148

93-54/1103

93-54/1016

3402 SAA0931833
పపరర: లకడమ పసటటల

93-55/151

భరస : శకనవరస రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:132-5-534
వయససస:40
లస: ససస స
93-55/153

3405 SAA0983461
పపరర: సరయ చరసజవ పసటటల

93-55/154

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:132-5-534
వయససస:24
లస: పప
93-55/156

3408 AP151010501520
పపరర: గగవసదమమ అననమననడడ

93-55/157

భరస : గగరరనధస
ఇసటట ననస:132-5-536
వయససస:67
లస: ససస స
93-55/158

3411 AP151010501415
పపరర: శకనస ఆసర

93-55/159

తసడడ:డ నదగబడహమస
ఇసటట ననస:132-5-537
వయససస:40
లస: పప
93-54/777

3414 AP151010501857
పపరర: వనసకటటశశరమమ annamanedi

93-55/161

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:132-5-538
వయససస:44
లస: ససస స

93-58/1014 3417 SAA0649616
3416 SAA1394535
పపరర: మదససడధన రరవప అననమననడడ
పపరర: అనతద అననమననడడ

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అననమననడడ
ఇసటట ననస:132-5-538
వయససస:24
లస: పప

93-55/145

తసడడ:డ రరజ మసగగ
ఇసటట ననస:132-5-533/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట నదరరయణ
ఇసటట ననస:132-5-537
వయససస:32
లస: ససస స
93-55/160

3396 AP151010501618
పపరర: సరమలమ జఖ పరలపరగస

93-55/150 3399 SAA1376151
3398 AP151010501358
పపరర: కకటటశశరరరవప పరలపరగస palaparti
పపరర: దసరర రరవప మసగగ

తసడడ:డ కరశవశశనదధస
ఇసటట ననస:132-5-534
వయససస:47
లస: పప
93-54/776

3393 SAA0623322
పపరర: పపలగడడ సరశత puligadda

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-5-533
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : కరశవశశనదధస pittala
ఇసటట ననస:132-5-534
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవశశనదధస
ఇసటట ననస:132-5-534
వయససస:45
లస: పప
3409 SAA0305235
పపరర: వనసకట నదరరయణ ఆసర

93-55/147

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:132-5-534
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప pittala
ఇసటట ననస:132-5-534
వయససస:44
లస: ససస స
3406 AP151010501789
పపరర: శకనవరసరరవప పసటటల

3395 SAA0382846
పపరర: సరమలమ జఖస� రరమశశటట �

93-55/144

భరస : నదగరశశరరరవ
ఇసటట ననస:132-5-533
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప palaparti
ఇసటట ననస:132-5-533
వయససస:44
లస: పప

భరస : దసరర రరవప మసజ
ఇసటట ననస:132-5-533/1
వయససస:27
లస: ససస స
3403 AP151010501508
పపరర: వనసకటకలమలరగ పసటటల

93-58/139

భరస : Rajanna
ఇసటట ననస:132-5-533
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:132-5-533
వయససస:31
లస: పప
3400 SAA1384510
పపరర: మసజల మసగగ

3392 JBV1974484
పపరర: చనసరసబబడజఖస రరమశశటట

3390 SAA1020072
పపరర: మలనస పపదద నడడ

తసడడ:డ పడసరద రరవప పపదద నడడ
ఇసటట ననస:132-5-531
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప రరమసపటట
ఇసటట ననస:132-5-532
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-5-533
వయససస:42
లస: ససస స
3397 SAA0622951
పపరర: పపలగడడ నదగరశశరరరవ

93-55/143

తసడడ:డ పడసరద రరవప పపదద ననన
ఇసటట ననస:132-5-531
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడసరదస పపదదననడడ
ఇసటట ననస:132-5-531
వయససస:40
లస: ససస స
3394 AP151010501634
పపరర: పదమ పరలపరగస

3389 SAA1005025
పపరర: గరయతడ పపదద ననన

93-55/163

భరస : శకనవరసరరవ అననమననడడ
ఇసటట ననస:132-5-539
వయససస:31
లస: ససస స
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3418 SAA0649624
పపరర: శకనవరసరరవప అననమననడడ

93-55/164

తసడడ:డ గగరరనదథస అననమననడడ
ఇసటట ననస:132-5-539
వయససస:34
లస: పప
3421 SAA0927956
పపరర: చచసతనఖ రకడడ ససగస

93-55/167

93-55/170

93-55/172

93-55/175

93-58/140

93-54/779

93-54/780

భరస : సరసబ రకడడడ చదమటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-549
వయససస:71
లస: ససస స

3431 AP151010501578
పపరర: పపదనరగసరకడడడ లలబబకలల

3434 JBV3734464
పపరర: మలలశశరగ తదలల తదళర

3437 AP151010504307
పపరర: రజత తదళళ తదళర

3440 SAA0470609
పపరర: వజయ లకడమ బబలననన

93-57/630

3443 SAA1340058
పపరర: రమణమమ చదవతపఅల

3426 SAA1005033
పపరర: కళళఖణణ తదనకకసడ

93-55/171

3429 SAA0564062
పపరర: సరసబశవ రరవప తదనకకసడ

93-55/174

93-55/176

3432 SAA0649673
పపరర: నరగస రకడడడ లబకలలల

93-55/177

తసడడ:డ ససరర రకడడడ లబకలలల
ఇసటట ననస:132-5-543
వయససస:34
లస: పప
93-58/141

3435 AP151010504254
పపరర: ఏళ రకడడ తళళ

93-58/142

తసడడ:డ ససబబ రకడడ తళళ
ఇసటట ననస:132-5-546
వయససస:43
లస: పప
93-58/143

3438 AP151010504342
పపరర: అపసపరకడడడ తదళళ తలలర

93-58/144

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ తదలలర
ఇసటట ననస:132-5-547
వయససస:47
లస: పప
93-54/781

3441 SAA0470567
పపరర: ఉమల నదథ బబలననన

93-54/782

తసడడ:డ బ ఏస రరడడడ బబలననన
ఇసటట ననస:132-5-548
వయససస:49
లస: పప
3444 SAA1339985
పపరర: పవన సరయ కలమలర రకడడ
చదవతపఅల
తలర : రమణమమ
ఇసటట ననస:132-5-549
వయససస:21
లస: పప

93-54/1105

93-58/146 3447 AP151010498412
3446 AP151010504201
పపరర: సరసబరకడడడ చచమటటపలర చదమటటపలర
పపరర: లలలవత బబలననడడ

93-54/783

భరస : శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-549
వయససస:42
లస: ససస స
93-58/145

93-55/169

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:132-5-541
వయససస:59
లస: పప

భరస : బ ఏస రరడడడ బబలననన
ఇసటట ననస:132-5-548
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలననన ఉమలనదథ
ఇసటట ననస:132-5-548
వయససస:18
లస: పప
3445 JBV3736345
పపరర: సరమలమ జఖస చచమటటపలర

93-55/173

భరస : అపసప రకడడడ తదళళ
ఇసటట ననస:132-5-547
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఉమల నదథ బబలననన
ఇసటట ననస:132-5-548
వయససస:45
లస: ససస స
3442 SAA1468149
పపరర: బబలననన వరరసజననయ రకడడడ

3428 AP151010501779
పపరర: శకనవరసరరవప తదనకకసడ

3423 SAA0303412
పపరర: శవరరకడడడ ససగస

భరస : శకనవరస రరవప తదనకకసడ
ఇసటట ననస:132-5-541
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యయలల రకడడడ తదలలర
ఇసటట ననస:132-5-546
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరడడడ తలలర
ఇసటట ననస:132-5-547
వయససస:64
లస: ససస స
3439 SAA0470575
పపరర: ససరరశర బబలననన

93-54/778

తసడడ:డ సడరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-542
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ తలలర ఎలలర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-546
వయససస:23
లస: ససస స
3436 SAA0470542
పపరర: ఆదద లకడమ తలలర

3425 SAA0971003
పపరర: శకణణవరశ రరవ తనకకసద

93-55/166

తసడడ:డ వనసకట నరగస రకడడడ ససగస
ఇసటట ననస:132-5-540
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-5-541
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరసస రరడడడ
ఇసటట ననస:132-5-542
వయససస:30
లస: ససస స
3433 SAA1149988
పపరర: తదళర తడవనణణ

93-55/168

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తనకకసద
ఇసటట ననస:132-5-541
వయససస:39
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-5-541
వయససస:54
లస: ససస స
3430 SAA0649665
పపరర: లలబకలలల భవరన

3422 SAA0649632
పపరర: ససగమ సరఈ చరణ రరడడ

3420 SAA0303370
పపరర: అరరణ కలమలరగ ససగస

భరస : శవరరకడడడ ససగస
ఇసటట ననస:132-5-540
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:132-5-540
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-540
వయససస:72
లస: పప
3427 SAA0563924
పపరర: అమలమజ తదనకకసడ

93-55/165

తసడడ:డ గగరరనధస
ఇసటట ననస:132-5-539
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవరరకడడడ ససగస
ఇసటట ననస:132-5-540
వయససస:24
లస: పప
3424 SAA0564161
పపరర: వనసకటనరగసరకడడడ ససఘస

3419 AP151010501290
పపరర: నదరరయణ అననమననడడ

తసడడ:డ పపదదదరకడడడ చదమటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-549
వయససస:72
లస: పప

93-54/1104

భరస : కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-550
వయససస:62
లస: ససస స
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3448 AP151010498583
పపరర: కకటటరకడడడ బబలననడడ

93-54/784

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-550
వయససస:70
లస: పప
3451 JBV3728755
పపరర: నరసససహరకడడడ పరశతస�

3449 JBV3734712
పపరర: లలలవత బబలననడడ

93-58/147

భరస : కకటటరకడడడ బబలననడడ
ఇసటట ననస:132-5-550
వయససస:60
లస: ససస స
93-54/785

తసడడ:డ మలర కరరరరనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-551
వయససస:32
లస: పప

3452 SAA1035097
పపరర: నదగ వరణణ పరశతస

3450 JBV3734704
పపరర: కకటటరకడడడ బబలననడడ

93-58/148

తసడడ:డ సరసబరకడడడ బలననడడ
ఇసటట ననస:132-5-550
వయససస:65
లస: పప
93-58/149

భరస : నరసససహరకడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:132-5-551
వయససస:28
లస: ససస స

3453 JBV3736253
పపరర: నరసససహరకడడడ పరశతస

93-58/150

తసడడ:డ మలర ఖరరరనదరకడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:132-5-551
వయససస:33
లస: పప

93-58/151 3455 SAA0632786
93-57/195 3456 JBV3736261
3454 AP151010504252
పపరర: మలర ఖలరరరనరకడడడ పరశతస పరశతస
పపరర: కకసడద సరసబబ శవ రరడడ KONDA
పపరర: రరధ పరశతస

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ పరరశతస
ఇసటట ననస:132-5-551
వయససస:52
లస: పప
3457 AP151010504302
పపరర: ససజజత పరశతస పరశతస

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ KONDA
ఇసటట ననస:132-5-552
వయససస:28
లస: పప
93-58/153

భరస : మలర ఖలరరరనరకడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:132-5-552
వయససస:48
లస: ససస స
3460 JBV1974328
పపరర: కకషరష రకడడడ పరశతస

భరస : కకషష రకడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:132-5-552
వయససస:36
లస: ససస స

93-58/154 3459 JBV1978527
3458 AP151010504301
పపరర: ఉమలసససదరగ పరశతస పరశతస
పపరర: బబలమమ పరశతస

భరస : సరసబరకడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:132-5-552
వయససస:53
లస: ససస స
93-58/156

93-58/152

3461 AP151010504283
పపరర: సరసబరకడడడ పరశతస పరశతస

93-58/155

భరస : వనసకట రకడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:132-5-552
వయససస:80
లస: ససస స
93-58/157

3462 SAA0632596
పపరర: కరపపరఅపప శక లకడమ
కరరపరపప
భరస : ససరరసదడ గగ� కరరపరపప
ఇసటట ననస:132-5-553
వయససస:31
లస: ససస స

93-57/196

93-57/199

తసడడ:డ సరసబ రకడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:132-5-552
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:132-5-552
వయససస:55
లస: పప

93-57/197
3463 SAA0632703
పపరర: కరపపరఅపప మమతద
కరరపరపప
భరస : నరరసదడ ససమసత KARPURAPU
ఇసటట ననస:132-5-553
వయససస:34
లస: ససస స

3464 SAA0632653
పపరర: కరపపరఅపప వజయ లకడమ
కరరపరపప
భరస : బడహమయఖ కరరపరపప
ఇసటట ననస:132-5-553
వయససస:52
లస: ససస స

93-57/198

3465 SAA0632638
పపరర: కరపపరఅపప ససరరసదడ గగడ
KARPURAPU
తసడడ:డ బడహమయఖ KARPURAPU
ఇసటట ననస:132-5-553
వయససస:35
లస: పప

3466 SAA0632687
పపరర: కరపపరఅపప నరరసదడ ససమసత
KARPURAPU
తసడడ:డ బడహమయఖ KARPURAPU
ఇసటట ననస:132-5-553
వయససస:37
లస: పప

93-57/200

3467 SAA0632612
పపరర: కరపపరఅపప బడహమయఖ
కరరపరపప
తసడడ:డ ససబబబరరవ కరరపరపప
ఇసటట ననస:132-5-553
వయససస:57
లస: పప

93-57/201

3468 NDX2875391
పపరర: వనసకట సరయ కకషష ఏటటకకరగ

3469 SAA0632463
పపరర: చదవటట పలర సరసబ రరడడడ చచవటటపలర

93-57/202

3470 JBV3736287
పపరర: జయ లకడమ చచవటటపలర

93-58/158

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ చచవటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-554
వయససస:39
లస: పప
3472 JBV3736337
పపరర: ససబబమమ కకసడద
భరస : శకనవరస రకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-554
వయససస:46
లస: ససస స
3475 JBV3736329
పపరర: శకనవరస రకడడడ కకసడద
తసడడ:డ కకషషరకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-554
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనళళసగగణణ బబబగ
ఇసటట ననస:132-5-553
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబ రకడడడ చచవటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-554
వయససస:32
లస: ససస స
93-58/160

93-58/163

3471 JBV1977602
పపరర: ససధ చదమకలరగస

93-58/159

భరస : కరరణదకర దదమకలరగస
ఇసటట ననస:132-5-554
వయససస:38
లస: ససస స

3473 JBV3734233
పపరర: శవపరరశత చదమటటపలర
చదమటటపలర
భరస : వనసకటరకడడడ చదమటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-554
వయససస:62
లస: ససస స

93-58/161

3476 JBV3734571
పపరర: లకడమ కకసడ

93-58/164

భరస : సరసబరకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-555
వయససస:35
లస: ససస స

94-141/759

3474 JBV3500030
పపరర: సరసబరకడడడ చచవటటపలర

93-58/162

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ చచవటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-554
వయససస:38
లస: పప
3477 JBV3736311
పపరర: పరరశతమమ కకసడద

93-58/165

భరస : వనసకట రకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-555
వయససస:61
లస: ససస స
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93-58/166

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-555
వయససస:37
లస: పప
3481 SAA0660258
పపరర: రరమకకషష రకడడడ చదవటటపలర

93-57/204

తసడడ:డ సరసబరకడడడ చచవటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-559
వయససస:37
లస: పప

3479 SAA0965642
పపరర: లలవణఖ చదమకకరగ

93-57/203

తసడడ:డ కరరణదకర రకడడడ లలట చదమకకరగ
ఇసటట ననస:132-5-556
వయససస:24
లస: ససస స

3480 SAA0632554
పపరర: చదవటట పలర సరమలమమజజఖమ
చచవటటపలర
భరస : సరసబ రరడడడ చచవటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-559
వయససస:60
లస: ససస స

3482 JBV3736238
పపరర: భబగఖ లకడమ చచమటటపలర

3483 JBV3734696
పపరర: కకషరషరకడడడ చచవటటపలర

93-58/168

తసడడ:డ బసగరరరరకడడడ చదమటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-559
వయససస:70
లస: పప
93-58/172

93-58/175

93-58/178

3496 SAA1252857
పపరర: లలవణఖ కకసడ

93-58/893

3489 JBV3734308
పపరర: చననఈసశరమమ యమమణణ
యమమన
భరస : కకచమనన యమమన
ఇసటట ననస:132-5-561
వయససస:60
లస: ససస స

93-58/174

93-58/176

3492 JBV3736089
పపరర: భబగఖ లకడమ చదరరకలమలర

93-58/177

3494 JBV3736071
పపరర: పడకరష రకడడడ చచరరకలపలర

భరస : పడకరష రకడడడ చదరరకలమలర
ఇసటట ననస:132-5-562
వయససస:34
లస: ససస స
93-58/179

3495 JBV3734340
పపరర: కకషరషరరడడడ చదరరకలమలర
చదరరకలమలర
తసడడ:డ వనసకటరరమరకడడడ చదరరకలమలర
ఇసటట ననస:132-5-562
వయససస:57
లస: పప

93-58/180

3497 SAA0632570
పపరర: పరమమశశరగ యమమన

93-57/205

3498 SAA0436451
పపరర: కకషషకలమలరగ కతచస రపలర

93-55/179

భరస : వనసకట శవ యమమన
ఇసటట ననస:132-5-563
వయససస:38
లస: ససస స
93-58/181

తసడడ:డ అసజరకడడడ కతచస రపలర
ఇసటట ననస:132-5-565
వయససస:46
లస: పప

3500 AP151010501242
పపరర: రరమలసజమమ పసటటల

భరస : శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-565
వయససస:39
లస: ససస స
93-55/180

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-5-566
వయససస:52
లస: ససస స
93-55/182

తసడడ:డ గగరరనధస
ఇసటట ననస:132-5-566
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-5-567
వయససస:23
లస: పప

3491 JBV3736030
పపరర: కకచమనన యమమన

3503 AP151010501205
పపరర: వనసకటరమణ పసటటల

3506 JBV3734100
పపరర: పరసచ జనదఖరకడడ కరరసరన
తసడడ:డ శవరరమరకడడడ పసచ
ఇసటట ననస:132-5-567
వయససస:33
లస: పప

3501 SAA0303065
పపరర: ఆదదయఖ పసటటల

93-55/181

తసడడ:డ శతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:132-5-566
వయససస:37
లస: పప
93-55/183

తసడడ:డ బబలగగరరసరశమ
ఇసటట ననస:132-5-566
వయససస:62
లస: పప
93-58/183

93-58/171

93-58/173

తసడడ:డ జయరరమ రకడడడ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:132-5-562
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గగతస రకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-562
వయససస:23
లస: ససస స

3505 SAA1165125
పపరర: తదతసశశటట పడవణ కలమలర

3488 JBV3736055
పపరర: నదగరశశర రరవప యమమన

3486 JBV3734324
పపరర: కకచమయఖ యమమన యమమన
తసడడ:డ చనసరసబయఖ కకచయఖ
ఇసటట ననస:132-5-560
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకచమయఖ యమమన
ఇసటట ననస:132-5-561
వయససస:68
లస: పప

3493 AP151010504043
పపరర: సరమలమ జఖమ కరలవమలర
కరలవమలర
భరస : కకషరషరకడడడ కరలవమలర
ఇసటట ననస:132-5-562
వయససస:52
లస: ససస స

3502 AP151010501168
పపరర: సరసబయఖ పసటటల

93-58/170

తసడడ:డ కకచమయఖ యమమన
ఇసటట ననస:132-5-560
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ కకచమనన యమమన
ఇసటట ననస:132-5-561
వయససస:38
లస: పప

3499 JBV3736428
పపరర: శవరకడడడ కతచస రపలర

తసడడ:డ సరసబరకడడడ చచవటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-559
వయససస:37
లస: పప

భరస : చనసరసబయఖ యమమన
ఇసటట ననస:132-5-560
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకచమయఖ యమమన
ఇసటట ననస:132-5-560
వయససస:76
లస: పప
3490 JBV3736048
పపరర: వనసకటశవ యమమన

93-58/167

భరస : కకషరషరకడడడ చదమటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-559
వయససస:36
లస: ససస స

93-58/169 3485 JBV3734316
3484 JBV3734688
పపరర: సరసబరకడడడ చచమటటపలర చదమటటపలర
పపరర: సరమలమ జఖస యమమన యమమన

3487 JBV3736063
పపరర: చనసరసబయఖ యమమన

93-55/178

3504 JBV3734332
పపరర: కకషషవనన తదతసశశటట తదతసశశటట

93-58/182

భరస : చనసరసబయఖ తదతసశశటట
ఇసటట ననస:132-5-567
వయససస:40
లస: ససస స
93-58/184

3507 SAA1290477
పపరర: పడసననకలమలర తటసశశటట

93-58/894

తసడడ:డ ఉమమహహశశరరరవప తటసశశటట
ఇసటట ననస:132-5-567
వయససస:19
లస: పప
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3508 SAA1392471
పపరర: శవ కలమలర అసబటట
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93-58/1015

తసడడ:డ నదరరయణ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:132-5-567
వయససస:41
లస: పప
3511 SAA0563940
పపరర: ససజజత ససఘస

3509 AP151010501862
పపరర: రమణమమ పరశతస�

భరస : గగరరవరరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-571
వయససస:60
లస: ససస స
93-55/185

భరస : పడకరశరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-575
వయససస:47
లస: ససస స

3512 SAA1005041
పపరర: నదగరరజ రరమశశటట

తసడడ:డ బసగరరరరకడడడ చదమటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-577
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:132-5-580
వయససస:47
లస: ససస స
3520 JBV3730488
పపరర: లకడమ కలలగభరగ

93-54/788

93-54/791

93-61/747

93-55/190

భరస : శకనవరసరరవప మరగయలల
ఇసటట ననస:132-5-634
వయససస:42
లస: ససస స

93-57/632

తసడడ:డ సదదశవ రరవప రరమనదథస
ఇసటట ననస:132-5-579/A
వయససస:39
లస: పప
93-55/188

3521 JBV3729936
పపరర: మలలర శశరగ కలలగభరగ

3524 JBV3730470
పపరర: నదగరరజ కలలసడరగ

3527 SAA1448026
పపరర: శవ కలమలరగ తయఖగభర

3530 SAA0983479
పపరర: లకడమ లల వనఖ తతట

93-55/193

3533 AP151010501438
పపరర: రరమగ తతట�

93-54/789

3536 SAA0563932
పపరర: వనసకటటశశరమమ తదళళ
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:132-5-640
వయససస:33
లస: ససస స

93-54/787

3522 SAA0471037
పపరర: అనత కరలకగగరర

93-54/790

తసడడ:డ దసరరర పడసరద కరలకగగరర
ఇసటట ననస:132-5-582
వయససస:28
లస: పప
93-54/792

3525 JBV3729928
పపరర: ఆనసదరరవప కలలగభరగ

93-54/793

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:132-5-582
వయససస:58
లస: పప
93-61/837

3528 SAA0564138
పపరర: ఉదయలకడమ మరగక

93-55/189

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:132-5-632
వయససస:42
లస: ససస స
93-55/191

3531 AP151010501471
పపరర: శవపరరశత తతట�

93-55/192

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:132-5-634
వయససస:42
లస: ససస స
93-55/194

తసడడ:డ వరభదడయఖ�
ఇసటట ననస:132-5-634
వయససస:47
లస: పప
93-55/989

3519 SAA0567750
పపరర: మలలశశరగ కరలకగగరర
భరస : గగపస కరలకగగరర
ఇసటట ననస:132-5-582
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:132-5-634
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:132-5-634
వయససస:33
లస: పప
3535 SAA1470699
పపరర: మహ లకడమ మరగయలల

3516 SAA1460328
పపరర: రఘగనదథ రరమనదథస

భరస : అసజ రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-5-630
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:132-5-632
వయససస:45
లస: పప
3532 SAA0564195
పపరర: ససబబబరరవప తతట

93-57/631

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:132-5-582
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-5-630
వయససస:29
లస: పప
3529 SAA0303750
పపరర: నదగరరజ� మరగక�

93-58/185

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:132-5-582
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కరలకగగరర
ఇసటట ననస:132-5-582
వయససస:31
లస: పప
3526 SAA1421635
పపరర: శకనవరస రకడడడ తయఖగభర

3513 AP151010504312
పపరర: వనసకటరతనస చచమటటపలర
చదమటటపలర
భరస : ససబబబరకడడడ chemitipalli
ఇసటట ననస:132-5-577
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలయఖ�
ఇసటట ననస:132-5-580
వయససస:50
లస: పప

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:132-5-582
వయససస:30
లస: ససస స
3523 SAA0471045
పపరర: దసరరర పడసరద కరలకగగరర

3518 SAA0303644
పపరర: వనసకట రమణ నలర గగరర �

93-54/786

93-55/186

భరస : వర సరశమ ననలస
ఇసటట ననస:132-5-579/1
వయససస:41
లస: ససస స
93-55/187

3510 SAA0471169
పపరర: గగరరవ రరడడడ పరశతస

తసడడ:డ లకమ రరడడడ పరశతస
ఇసటట ననస:132-5-572
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రరజనన రరమ శశటట లలట
ఇసటట ననస:132-5-576
వయససస:37
లస: పప

93-58/186 3515 SAA1433440
3514 AP151010504330
పపరర: ససబబబరకడడడ చచమటటపలర చదమటటపలర
పపరర: రరజఖ లకడమ ననలస

3517 AP151010501020
పపరర: వససతకలమలరగ నలర గగరర �

93-55/184

3534 AP151010501694
పపరర: అమరరశశరరరవప బబరగ

93-55/195

తసడడ:డ మలర యఖ�
ఇసటట ననస:132-5-634
వయససస:57
లస: పప
93-55/196

3537 AP151010501640
పపరర: రరమతషలసమమ తదళళ

93-55/197

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-5-640
వయససస:54
లస: ససస స
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93-55/198

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-5-640
వయససస:33
లస: పప
3541 JBV1972108
పపరర: సరసబశవరరవప తదనకకసడ

93-55/201

93-55/204

93-55/207

93-54/794

93-55/210

93-55/212

93-58/187

భరస : భబసకరరరవప గసగగశశటట
ఇసటట ననస:132-5-657
వయససస:33
లస: ససస స

3551 AP151010501532
పపరర: అననపపరష గగపసశశటట

3554 SAA1393180
పపరర: లకడమ పడసనన తదళళ

3557 SAA0383349
పపరర: తరరపతమమ కటబరర

3560 AP151010504162
పపరర: అకకమమ తతట

93-58/189

3563 JBV1977768
పపరర: సరగజన కనకకరకడడడ

93-55/208

3566 JBV3734290
పపరర: అసజమమ యమమన యమమన
భరస : వనసకటటశశరరర యమమన
ఇసటట ననస:132-5-657
వయససస:52
లస: ససస స

3546 AP151010501893
పపరర: సరసబయఖ బబరగ

93-55/206

3549 SAA1252964
పపరర: గగపస బరర

93-58/896

3552 SAA0564203
పపరర: కలపనద తదళర

93-55/209

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:132-5-647
వయససస:36
లస: ససస స
93-55/990

3555 JBV1976182
పపరర: వనసకటరమణ బబ సదలపరటట

93-55/211

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:132-5-650
వయససస:40
లస: ససస స
93-55/213

3558 SAA0383117
పపరర: బబలలరరజ కటబరర

93-55/214

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:132-5-653
వయససస:31
లస: పప
93-58/188

3561 SAA0965618
పపరర: చరగత రకడడడ కనకకరకడడడ

93-55/215

తసడడ:డ ససతదరరమరకడడడ కనకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-655
వయససస:24
లస: ససస స
93-58/190

భరస : ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-655
వయససస:75
లస: ససస స
93-58/192

93-55/203

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బరర
ఇసటట ననస:132-5-645
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-5-654
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ససతదరరమరకడడడ కనకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-655
వయససస:39
లస: ససస స
3565 JBV3736386
పపరర: సశపన గసగగశశటట

93-58/895

భరస : బబలలరరజ
ఇసటట ననస:132-5-653
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-5-654
వయససస:57
లస: ససస స
3562 JBV1977776
పపరర: వజయలకడమ కనకకరకడడడ

3548 SAA1290469
పపరర: శకలకడమ బరర

3543 AP151010501318
పపరర: నదగయఖ తదనకకసడ

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:132-5-644
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరవప తదళళ
ఇసటట ననస:132-5-649
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:132-5-650
వయససస:46
లస: పప
3559 JBV3734423
పపరర: పసచమమమ తతట

93-55/205

భరస : పకకరయఖ
ఇసటట ననస:132-5-646
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపద వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:132-5-647
వయససస:43
లస: పప
3556 JBV1976174
పపరర: శవయఖ బబ సదలపరటట

3545 AP151010501633
పపరర: కకటటశశరమమ బబరగ�

93-55/200

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:132-5-641
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బరర
ఇసటట ననస:132-5-645
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-5-646
వయససస:32
లస: పప
3553 AP151010501355
పపరర: రవకలమలర తదళళ�

93-55/202

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-5-644
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:132-5-645
వయససస:43
లస: ససస స
3550 SAA0373191
పపరర: గగరవయఖ బబరగ

3542 SAA0299412
పపరర: పపదదసరసబశవరరవప తదనకకసడ

3540 AP151010501861
పపరర: వనసకరయమమ తదనకకసడ

భరస : నదగయఖ
ఇసటట ననస:132-5-641
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:132-5-641
వయససస:40
లస: పప

భరస : అమరరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:132-5-644
వయససస:44
లస: ససస స
3547 AP151010501664
పపరర: శరరద బబరగ

93-55/199

తసడడ:డ వనసకటటశశ రరర
ఇసటట ననస:132-5-640
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-5-641
వయససస:33
లస: పప
3544 AP151010501646
పపరర: సరమలమ జఖస బబరగ

3539 JBV1974922
పపరర: సరసబశవరరవప తదళళ

3564 JBV1977610
పపరర: ససతదరరమరకడడడ కనకకరకడడడ

93-58/191

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ కనకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-655
వయససస:49
లస: పప
93-58/193

3567 JBV3736204
పపరర: సతషరనధ యమమన

93-58/194

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యమమన
ఇసటట ననస:132-5-657
వయససస:33
లస: పప
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93-58/195 3569 SAA0564013
3568 JBV3734639
పపరర: వనసకటటశశరరర యమమన యమమన
పపరర: జజఖత యమమన

తసడడ:డ సరసబయఖ యమమన
ఇసటట ననస:132-5-657
వయససస:56
లస: పప

భరస : నదగ కకషష
ఇసటట ననస:132-5-658
వయససస:43
లస: ససస స

3571 SAA1165067
పపరర: సరయ జయ లకడమ వనషర
యమమన
తసడడ:డ యమమన నదగ కకషష
ఇసటట ననస:132-5-658
వయససస:23
లస: ససస స

93-57/209

3574 JBV3741808
పపరర: ఈసశరమలమ యమమణణ
యలమన
భరస : సరసబయఖ యలమన
ఇసటట ననస:132-5-658
వయససస:70
లస: ససస స

93-58/198

3577 JBV1973361
పపరర: శవ కకశశర యమలమన యమమన

93-58/201

93-57/210

93-58/203

93-55/218

తసడడ:డ గగరవరరకడడడ చచవటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-665
వయససస:34
లస: పప

93-60/71

3581 SAA0632489
పపరర: ఆళళ రరమలసరశమ రరడడ ఆళళ

3584 AP151010504279
పపరర: ససతదరరమరరడడడ కలలలమ కళళస

3587 AP151010504055
పపరర: కకషషకలమలరగ కళళస కళళస

93-58/207

3590 JBV3734258
పపరర: ధనలకడమ కకనదడ కకసడ

93-57/211

3593 SAA0660266
పపరర: అఖల చదవటటపలర
తసడడ:డ వనసకట రకడడడ చచవటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-664
వయససస:26
లస: ససస స

93-58/212

3576 AP151010504080
పపరర: నదగకకషష యమమన

3579 SAA1392091
పపరర: శరరష రరమశశటట

93-54/1106

93-58/202
3582 JBV3734282
పపరర: కకటటశశరమమ కలలలమ కలలలమగ

93-58/204

93-58/897
3585 SAA1252824
పపరర: LAKSHMI DURGA KALLAM

తసడడ:డ KESAVA REDDY KALLAM
ఇసటట ననస:132-5-661
వయససస:21
లస: ససస స
93-58/205

3588 JBV3734274
పపరర: ససతదరరమమమ కళళస కళళస

93-58/206

భరస : కకటటరకడడడ కళళస
ఇసటట ననస:132-5-662
వయససస:77
లస: ససస స
93-58/208

3591 JBV3736303
పపరర: గగతమ రకడడడ కకసడద

93-58/209

తసడడ:డ వర రకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-663
వయససస:32
లస: పప
93-57/212

93-58/211
3594 AP151010504303
పపరర: మసగమమ చదమటటపలర చదమటటపలర

భరస : గగరవరరకడడడ చదమటటపలర
ఇసటట ననస:132-5-665
వయససస:49
లస: ససస స

93-58/213 3597 SAA0632505
3596 JBV3500022
పపరర: గగరవరరకడడడ చచమటటపలర చదమటటపలర
పపరర: కకనదడ నదగ మలలశశరగ కకసడద

తసడడ:డ బసగరరరరకడడడ chemitipalli
ఇసటట ననస:132-5-665
వయససస:54
లస: పప

93-58/200

భరస : ససతదరరమరకడడడ కలలలమగ
ఇసటట ననస:132-5-661
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వరరరకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-663
వయససస:52
లస: ససస స
93-58/210

93-58/197

భరస : రరమ బడహమస రరమశశటట
ఇసటట ననస:132-5-659
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కరశవరకడడడ కళళస
ఇసటట ననస:132-5-662
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-663
వయససస:34
లస: పప
3595 JBV3734225
పపరర: వనసకటరకడడడ చచవటటపలర

3578 SAA1165141
పపరర: యమమన సరయ అనడష

3573 AP151010504321
పపరర: అరరణ యమమణణ యమమన

తసడడ:డ సరసబయఖ యమమన
ఇసటట ననస:132-5-658
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరకడడడ కళళస
ఇసటట ననస:132-5-661
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరకడడడ కళళస
ఇసటట ననస:132-5-662
వయససస:49
లస: పప
3592 JBV3736295
పపరర: వజయలసగర రకడడడ కకసడద

93-58/199

తసడడ:డ రరమకకటట రరడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:132-5-660
వయససస:39
లస: పప

భరస : వజయ లసగరరకడడడ కకసడద
ఇసటట ననస:132-5-662
వయససస:24
లస: ససస స
3589 JBV3734621
పపరర: కరశవరకడడడ కళళస కళళస

3575 SAA1041078
పపరర: వనసకటటష యమలమన

93-55/217

భరస : శవకకషప ర యమమన
ఇసటట ననస:132-5-658
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యమమన నదగ కకషష
ఇసటట ననస:132-5-658
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరకడడడ కళళస
ఇసటట ననస:132-5-661
వయససస:33
లస: పప
3586 SAA0927881
పపరర: సపసదన కకసడద

93-58/196

తసడడ:డ కకషప ర యమలమన
ఇసటట ననస:132-5-658
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమలసరశమ రరడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:132-5-660
వయససస:35
లస: ససస స
3583 JBV3734613
పపరర: మహనరకడడడ కళళస

3572 SAA1165109
పపరర: యమమన సరయ జయ లకడమ

3570 SAA0469767
పపరర: నదగ కకషష యమమన

తసడడ:డ ససబబసయలఖ
ఇసటట ననస:132-5-658
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యమమన శవ కకశశర
ఇసటట ననస:132-5-658
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ యమమన
ఇసటట ననస:132-5-658
వయససస:48
లస: పప
3580 SAA0632521
పపరర: ఆళళ పదదమవత ఆళళ

93-55/216

93-57/213

భరస : గసగర రరడడడ కకసడద
ఇసటట ననస:132-5-666
వయససస:38
లస: ససస స
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93-54/795

తసడడ:డ పడసరద రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-667
వయససస:30
లస: పప
3601 SAA0470971
పపరర: శవ పరరశత కలలగగటబర

93-54/796

93-58/216

93-58/219

93-58/222

93-58/225

93-58/228

93-58/232

తసడడ:డ రరమలసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:132-5-682
వయససస:45
లస: పప

3611 JBV3732294
పపరర: వనసకటశవరరమ రకడడడ �ంసటటదద స

3614 JBV3732328
పపరర: వనసకరయమమ బబసరకడడడ

3617 JBV3734183
పపరర: చనన అమర లసగసరశమ తదళళ

3620 SAA1116110
పపరర: బబసరకడడడ రరమలసగరరకడడడ

93-58/235

3623 SAA1423292
పపరర: నదలగసగగ పప తషరరజ

93-58/223

3626 JBV3499837
పపరర: చనన అకకమమ బబసరకడడ
భరస : నదగగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-683
వయససస:72
లస: ససస స

3606 JBV3499969
పపరర: సరమలమ జఖమగ కరసస కరసస

93-58/218

3609 SAA0924416
పపరర: హహమ లత ఓననస ఢడ

93-58/221

3612 AP151010498352
పపరర: వనసకటటశశరరకడడడ ఒసటటదద స

93-58/224

తసడడ:డ మగతదఖలరకడద డ
ఇసటట ననస:132-5-674
వయససస:57
లస: పప
93-58/226

3615 AP151010504340
పపరర: ఆదచమమ తదళళ

93-58/227

భరస : చననఅమరలసగసరశమ
ఇసటట ననస:132-5-675
వయససస:57
లస: ససస స
93-58/230

3618 JBV3734175
పపరర: రగశమమ తదళళ

93-58/231

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:132-5-677
వయససస:45
లస: ససస స
93-55/219

3621 SAA0328732
పపరర: ససతదమహలకడమ బబసరకడడ

93-58/233

భరస : నరసససహరకడడడ బబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-681
వయససస:33
లస: ససస స
93-57/633

తసడడ:డ నదరరయణ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:132-5-682
వయససస:29
లస: పప
93-58/237

93-54/798

భరస : వనసకట ససవర రరమ రకడడ
ఇసటట ననస:132-5-674
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకరలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-680
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చనపరమగలరకడడడ బబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-681
వయససస:36
లస: పప
3625 SAA0643932
పపరర: శకనవరస రరడడడ కకలగగట

93-58/220

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:132-5-675
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చనసరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-5-677
వయససస:57
లస: పప
3622 JBV1979590
పపరర: నరసససహరకడడడ బబసరకడడడ

3608 AP151010504464
పపరర: పపదదసజరకడడడ కరసస� కరసస

3603 SAA0471003
పపరర: సపకర రరడడడ కలకకటబర

భరస : పపదదసజరకడడడ కరసస
ఇసటట ననస:132-5-672
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : హనమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-675
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చననఅమరలసగసరశమ
ఇసటట ననస:132-5-675
వయససస:40
లస: పప
3619 JBV3734167
పపరర: రరమయఖ తదళళ

93-58/217

తసడడ:డ వనసకటటశశర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-674
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబయఖ� తలలమ
ఇసటట ననస:132-5-675
వయససస:35
లస: ససస స
3616 AP151010504259
పపరర: సరసబయఖ తదళళ

3605 JBV1970383
పపరర: రరమకకటటరకడడడ కసడ కరసస1

93-58/215

తసడడ:డ బబలల రమ రరడడ కలకకటబర
ఇసటట ననస:132-5-668
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ� కరసస
ఇసటట ననస:132-5-672
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-674
వయససస:52
లస: ససస స
3613 JBV3734480
పపరర: ససజజత తదళళ

93-54/797

తసడడ:డ యయలలరకడడడ కరసస
ఇసటట ననస:132-5-671
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ పపదఅఅజరకడడడ కరసస
ఇసటట ననస:132-5-672
వయససస:34
లస: పప
3610 AP151010498450
పపరర: ససబబమమ ఒసటటదద స

3602 SAA0470989
పపరర: శవ శసకర రరడడడ కలలగగటబర

3600 AP151010504243
పపరర: వనసకటరకడడడ కకసడద కకసడ

తసడడ:డ గసగగరకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-667
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ సపకర రరడడడ కలలగగటబర
ఇసటట ననస:132-5-668
వయససస:28
లస: పప

భరస : పడసరదరకడడడ కరసస
ఇసటట ననస:132-5-669
వయససస:46
లస: ససస స
3607 JBV1972579
పపరర: శకనవరసరకడడడ కరసస

93-58/214

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:132-5-667
వయససస:43
లస: పప

భరస : చసదడ సపకర రరడడడ కలలగగటబర
ఇసటట ననస:132-5-668
వయససస:51
లస: ససస స
3604 JBV3499977
పపరర: పరప కరసస కరసస

3599 JBV3734217
పపరర: గసగగరకడడడ కకసడద కకసడ

3624 JBV3489457
పపరర: అనసరరధద కలగగటర

93-58/236

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-682
వయససస:40
లస: ససస స
93-58/238

3627 JBV3728722
పపరర: శకదదవ మగనగరల

93-58/239

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-685
వయససస:34
లస: ససస స
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3628 JBV3728714
పపరర: శకనవరసరకడడడ మగనగరల

93-58/240

తసడడ:డ గగలలరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-685
వయససస:39
లస: పప
3631 JBV3499142
పపరర: అఅకమమరరవప కరజజ

93-58/242

93-58/244

93-58/247

93-58/250

93-58/253

93-58/256

93-58/259

తసడడ:డ రరమచసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:132-5-702
వయససస:26
లస: పప

3641 JBV3736113
పపరర: వజయ లకడమ జసగర

3644 JBV3736139
పపరర: నరసససహ రకడడడ కకటబ

3647 JBV3734142
పపరర: వజయలకడమ బబసరరడడడ

3650 AP151010498259
పపరర: లకడమ బబసరకడడ

93-58/262

3653 JBV3736394
పపరర: వనసకటధరమకలమలర తదడదపలర

93-58/251

3656 SAA0305201
పపరర: రవసదడరకడడడ వదసదల
తసడడ:డ రరమరకడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:132-5-702
వయససస:48
లస: పప

3636 JBV3736162
పపరర: సశరరపర రరన యయరరవర

93-58/246

3639 JBV3736154
పపరర: శశరగ రకడడడ యయరరవర

93-58/249

3642 JBV3499902
పపరర: ఓబగలమమ బబసరకడడ

93-58/252

భరస : ఓబగలలరరదద
ఇసటట ననస:132-5-694
వయససస:82
లస: ససస స
93-58/254

3645 JBV3736105
పపరర: శశషసరకడడడ జసగర

93-58/255

తసడడ:డ ససబబబ రకడడ �
ఇసటట ననస:132-5-694
వయససస:59
లస: పప
93-58/257

3648 JBV3499910
పపరర: వనసకట శవ రరమరరడడ బరరడడడ

93-58/258

తసడడ:డ బబలకకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-696
వయససస:33
లస: పప
93-58/260

3651 JBV1973387
పపరర: సరసబరకడడడ భబసరకడడడN

93-58/261

తసడడ:డ శవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-698
వయససస:37
లస: పప
93-58/263

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ తదడదపలర
ఇసటట ననస:132-5-701
వయససస:48
లస: పప
93-58/265

93-58/243

తసడడ:డ జజజ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-693
వయససస:59
లస: పప

భరస : శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-698
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-698
వయససస:74
లస: పప
3655 SAA0644351
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ యసజమ

93-58/248

భరస : బబలకకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-696
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చననరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-696
వయససస:52
లస: పప
3652 AP151010498474
పపరర: శవరరకడడడ బబసరకడడడ

3638 JBV3736188
పపరర: జజజ రకడడడ యయరరవర

3633 JBV3734506
పపరర: ఇసదదరర పరశతస

భరస : ససరర రరడడడ
ఇసటట ననస:132-5-693
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-694
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-696
వయససస:34
లస: ససస స
3649 AP151010504090
పపరర: బబలకకషష రకడడడ బబసరకడడడ

93-58/245

భరస : శశషస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-694
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ షపశ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-694
వయససస:33
లస: పప
3646 JBV3734365
పపరర: వనసకటపరరశత బబసరకడడడ

3635 SAA0952961
పపరర: మలధవ మగననసగగ

93-58/241

భరస : అయఖపపరకడడడ పరరశతస
ఇసటట ననస:132-5-689
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరగ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-693
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటశవరరమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-694
వయససస:35
లస: ససస స
3643 JBV1979152
పపరర: వనసకటశవరరమరకడడడ జసగర

93-58/447

భరస : సదద శవ రకడడ మగననసగగ
ఇసటట ననస:132-5-689
వయససస:31
లస: ఇ

తసడడ:డ శశరర రరడడడ
ఇసటట ననస:132-5-693
వయససస:31
లస: పప
3640 JBV3736121
పపరర: శశశతపసడయలసక� జసగర�

3632 JBV3499092
పపరర: నదగలకడమ కరజజ

3630 AP151010504218
పపరర: సససగమమ కరజ కరజజ

భరస : చన వనసకటటశశరరర కరజజ
ఇసటట ననస:132-5-687
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అఅకమమరరవప
ఇసటట ననస:132.5-687
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవరరకడడడ అయఖపప రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-689
వయససస:50
లస: పప
3637 JBV3736170
పపరర: కకరణ రకడడడ యయరరవర

93-58/1016

తసడడ:డ గగలర రకడడడ మగనగరల
ఇసటట ననస:132-5-685
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-5-687
వయససస:38
లస: పప
3634 JBV3734498
పపరర: అయఖపపరకడడడ పరశతస

3629 SAA1394246
పపరర: జయ రరమరకడడడ మగనగరల

3654 SAA0305268
పపరర: హహమలత బబసరకడడడ

93-58/264

భరస : రవసదడరకడడడ వదసదల
ఇసటట ననస:132-5-702
వయససస:41
లస: ససస స
93-58/266

3657 JBV3489309
పపరర: అయఖపరకడడడ భబసరకడడడ

93-58/267

తసడడ:డ ఓబగల రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-702
వయససస:66
లస: పప
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93-54/799

భరస : కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-703
వయససస:50
లస: ససస స
3661 AP151010498730
పపరర: వజయలకడమ బబసరకడడడ�

93-58/268

93-58/271

93-58/274

93-58/277

93-58/281

93-58/284

93-58/287

భరస : రరమరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-717
వయససస:67
లస: ససస స

3671 JBV3489473
పపరర: పదదమవత వజజడల

3674 JBV1978956
పపరర: శవ పరరశత బబసరకడడ

3677 SAA0470831
పపరర: వజయ లకడమ వసగర

3680 JBV1975663
పపరర: రమలదదవ కరశపత

93-58/290

3683 JBV3728706
పపరర: జనదరద నరకడడడ కరశపత

93-58/278

3686 SAA0926057
పపరర: హరగ శసకర రకడడడ కరరసన
తసడడ:డ ససవర రరమ రకడడ
ఇసటట ననస:132-5-717
వయససస:25
లస: పప

3666 AP151010498373
పపరర: శవనదగరసదడస బబసరకడడడ

93-58/273

3669 AP151010498012
పపరర: శవరరమరకడడడ బబసరకడడడ

93-58/276

3672 JBV3732468
పపరర: రరజరసదడ రకడడడ బబసరకడడడ

93-58/280

తసడడ:డ శవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-705
వయససస:42
లస: పప
93-58/282

3675 JBV1972157
పపరర: రవసదడరకడడడ భబసరకడడడ

93-58/283

తసడడ:డ సససకకరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-709
వయససస:37
లస: పప
93-58/285

3678 SAA0470583
పపరర: ఉపపసదడ రకడడడ వసగ

93-58/286

తసడడ:డ కకటట రకడడడ వసగ
ఇసటట ననస:132-5-713
వయససస:29
లస: పప
93-58/288

3681 SAA0825770
పపరర: రవకరసత రకడడడ కలపత

93-58/289

తసడడ:డ జనదరరన రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-714
వయససస:25
లస: పప
93-58/291

తసడడ:డ అసధదన రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-714
వయససస:50
లస: పప
93-58/292

93-58/270

తసడడ:డ చలమలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-704
వయససస:70
లస: పప

భరస : జనదరరదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-714
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జనదరరన రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-714
వయససస:25
లస: పప
3685 AP151010498377
పపరర: బగచమమమ అటర �

93-58/275

భరస : కకటట రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:132-5-713
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ వసగర
ఇసటట ననస:132-5-713
వయససస:54
లస: పప
3682 SAA0924481
పపరర: ఉదయ శసకర రకడడడ కరశపత

3668 AP151010498273
పపరర: శకనవరస నలర గగరర

3663 JBV3728680
పపరర: కకషరషరకడడడ బబసరకడడడ

భరస : శవరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-704
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సససకక రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-709
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబగలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-709
వయససస:62
లస: పప
3679 SAA0470591
పపరర: కకటట రరడడడ వసగర

93-58/272

భరస : చచసచసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-705
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రవసదడ రకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-709
వయససస:25
లస: ససస స
3676 JBV1979038
పపరర: సససకక రకడడడ బబసరకడడడ

3665 AP151010498397
పపరర: తరపతమమ నలర గగరర

93-54/801

తసడడ:డ చలమలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-703
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:132-5-704
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరజరసదడ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-705
వయససస:39
లస: ససస స
3673 SAA1149970
పపరర: ససధదరరణణ బబసరకడడడ

93-58/269

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:132-5-704
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-704
వయససస:36
లస: పప
3670 JBV3732476
పపరర: ససధఖ బబసరకడడడ

3662 SAA0892068
పపరర: సరసబ రకడడ బబసరకడడడ

3660 AP151010498030
పపరర: కకటటరకడడడ కకసడద

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-703
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససవర రకడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-703
వయససస:40
లస: పప

భరస : చలమరకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-704
వయససస:29
లస: ససస స
3667 JBV1973429
పపరర: చలమలరకడడడ భబసరకడడడ

93-54/800

తసడడ:డ చచసచ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-703
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకకషషరకడ�డడ
ఇసటట ననస:132-5-703
వయససస:62
లస: ససస స
3664 SAA0924150
పపరర: శరరష బబసరకడడడ

3659 SAA0926065
పపరర: రరణద సససహ రకడడ వజడల

3684 AP151010498370
పపరర: శకనవరసరకడడడ కరరసరన

93-54/802

తసడడ:డ నరగససరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-717
వయససస:49
లస: పప
93-58/293

3687 JBV3732344
పపరర: జయలకడమ� క�ణడల�

93-58/294

భరస : సతఖనదరరయణ రకడడ �
ఇసటట ననస:132-5-718
వయససస:43
లస: ససస స
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3688 JBV3732336
పపరర: సతఖనదరరయణ రకడడడ క�ణదల

93-58/295

తసడడ:డ అసజ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-718
వయససస:46
లస: పప
3691 AP151010498182
పపరర: ససబబబరకడడడ కరసరన

93-58/298

93-58/301

93-58/304

93-58/307

93-54/805

93-57/214

93-58/312

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-732
వయససస:37
లస: పప

3701 JBV3736196
పపరర: దదవఖ లసగ

3704 AP151010498260
పపరర: అననపపరష ఈదద�

3707 SAA0924283
పపరర: సడవసత కకసడద

3710 AP151010498754
పపరర: నరగస రకడడడ కకసడద

93-58/898

3713 JBV3728599
పపరర: అనడరరధ ఆసచడరగ

93-54/803

3716 JBV3728581
పపరర: తషలశమమ కకసడద
భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-733
వయససస:52
లస: ససస స

3696 AP151010498280
పపరర: వనసకటశవరరకడడడ కరరసరన

93-58/303

3699 AP151010498453
పపరర: శవపరరశత అటబర

93-58/306

3702 SAA1097740
పపరర: వనయ కలమలర రకడడ ఈదద

93-54/804

తసడడ:డ పరససరరమ రకడడడ ఈదద
ఇసటట ననస:132-5-728
వయససస:21
లస: పప
93-58/308

3705 JBV3728656
పపరర: పరశరరమరకడడడ ఈదద

93-58/309

తసడడ:డ బబపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-728
వయససస:47
లస: పప
93-58/310

3708 JBV3728607
పపరర: పదదమవత� కకసడద�

93-58/311

భరస : నరగసరకడ�డడ
ఇసటట ననస:132-5-729
వయససస:42
లస: ససస స
93-58/313

3711 AP151010498424
పపరర: రమణమమ కకసడద

93-58/314

భరస : వనసకటకకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-730
వయససస:50
లస: ససస స
93-58/315

భరస : ససధదకర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-732
వయససస:31
లస: ససస స
93-58/317

93-58/300

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-726
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరకడడడ కకసడద
ఇసటట ననస:132-5-729
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-730
వయససస:20
లస: పప
3715 JBV3728615
పపరర: ససధదకరరకడడడ అసచడరగ

93-58/305

తసడడ:డ నరగస రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-729
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-729
వయససస:76
లస: ససస స
3712 SAA1228790
పపరర: ససబబ రకడడడ

3698 AP151010498207
పపరర: సరసబరకడడడ అసచడరగ

3693 AP151010498337
పపరర: నరమల కరరసరన

తసడడ:డ నరగససరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-722
వయససస:73
లస: పప

భరస : పరశరరమరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-728
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ� పటబనల
ఇసటట ననస:132-5-729
వయససస:56
లస: పప
3709 AP151010498715
పపరర: లకడమకరసతమమ కకసడద

93-58/302

తసడడ:డ శశరగ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-728
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-728
వయససస:35
లస: పప
3706 JBV3737475
పపరర: పదమనదభబచదరగ� పటబనల�

3695 JBV1971357
పపరర: రరమససబబబరకడడ కరరసరన

93-58/297

భరస : వనసకటశవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-722
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బయఖపపరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-725
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-726
వయససస:52
లస: పప
3703 SAA0509588
పపరర: జయల రరమ రకడడ లసగర

93-58/299

తసడడ:డ వనసకటశవ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-722
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరసబరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-5-725
వయససస:46
లస: ససస స
3700 AP151010498296
పపరర: సరసబరకడడడ అటర

3692 JBV3728698
పపరర: జజఖత కరరసరన

3690 AP151010498421
పపరర: మభరగసరకడడడ కరరసరన

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-720
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమ ససబబబరకడడ
ఇసటట ననస:132-5-722
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-722
వయససస:43
లస: పప
3697 AP151010498257
పపరర: ఉషరరరణణ అసచడరగ�

93-58/296

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-720
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-720
వయససస:62
లస: పప
3694 JBV3489036
పపరర: బబలకకషష రకడడడ కరరసరన

3689 JBV3728433
పపరర: శకలకడమ కరరసరన

3714 JBV3728623
పపరర: ససజవరకడడడ అసచడరగ

93-58/316

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-732
వయససస:34
లస: పప
93-58/318

3717 JBV3728573
పపరర: సరసబరకడడడ కకసడద

93-58/319

తసడడ:డ నరగససరకడడడ
ఇసటట ననస:132-5-733
వయససస:57
లస: పప
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3718 SAA1392265
పపరర: నరసససహ రరవప మపసదదవ

93-58/1017

తసడడ:డ వర సరశమ మపసదదవ
ఇసటట ననస:132-6
వయససస:30
లస: పప
3721 SAA0656686
పపరర: శశషర రతనస మదసదల

93-55/222

93-55/224

93-54/806

93-58/322

93-55/226

93-55/229

93-55/232

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ యన
ఇసటట ననస:132-6-765
వయససస:33
లస: పప

3731 SAA0974635
పపరర: రరమ సరశమ రరమసపటట

3734 SAA0983438
పపరర: లకడమ పమడడపలర

3737 AP151010501382
పపరర: ససబబమమ వనలగరల

3740 SAA0303388
పపరర: ఆదదలకడమ� చమట�

93-55/235

3743 AP151010501510
పపరర: నదగరశశరరరవప చమటబ

93-54/808

3746 SAA1392497
పపరర: వరసస వలలరల
తసడడ:డ చచసచయఖ వలలరల
ఇసటట ననస:132-6-766
వయససస:32
లస: పప

3726 SAA0436352
పపరర: సరసమలమ జఖసబబ డడడ

93-55/225

3729 AP151010498276
పపరర: రరజఖలకడమ బబసరకడడ

93-58/321

3732 JBV3499944
పపరర: లకమమమ బబ గరల

93-58/323

భరస : వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-735
వయససస:60
లస: ససస స
93-55/227

3735 AP151010501021
పపరర: శవకలమలరగ వనలగరల

93-55/228

భరస : అరరణదరరవప
ఇసటట ననస:132-6-741
వయససస:41
లస: ససస స
93-55/230

3738 SAA0255463
పపరర: వనసకటటశ తదళళ

93-55/231

తసడడ:డ కకషషమభరగస
ఇసటట ననస:132-6-741
వయససస:34
లస: పప
93-55/233

3741 AP151010501542
పపరర: వరరరఘవమమ చమటబ�

93-55/234

భరస : నదగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-742
వయససస:57
లస: ససస స
93-55/236

తసడడ:డ బబ లర యఖ
ఇసటట ననస:132-6-742
వయససస:62
లస: పప
93-55/238

93-58/1018

భరస : శవ కకషరష రకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-734
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబ లలశశరరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-742
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-6-742
వయససస:34
లస: పప
3745 SAA0470427
పపరర: బబలయఖ బబ యన

93-54/807

భరస : అరరణదరరవప
ఇసటట ననస:132-6-741
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-741
వయససస:52
లస: పప
3742 SAA0570440
పపరర: బలలర శశరరరవప చమటబ

3728 JBV3732484
పపరర: అవనదష రకడడడ బబసరకడడడ

3723 SAA1392372
పపరర: పడసరద పరశస

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:132-6-707
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : యలమసద పమడడపలర
ఇసటట ననస:132-6-736
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకషషమభరగస
ఇసటట ననస:132-6-741
వయససస:45
లస: ససస స
3739 AP151010501755
పపరర: కకషషమభరగస తదళళ

93-58/320

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరమసపటట
ఇసటట ననస:132-6-735
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశ పమడడపలర
ఇసటట ననస:132-6-736
వయససస:27
లస: ససస స
3736 AP151010501042
పపరర: వరమమ తదళళ

3725 JBV3736147
పపరర: శకలకడమ కకటబ

93-55/221

తసడడ:డ కకషష మభరగస పరశస
ఇసటట ననస:132-6-469
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవరకకషరష రకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-734
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఓబగల రకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-734
వయససస:56
లస: పప
3733 SAA0983420
పపరర: వనసకట పదమ పమడడపలర

93-55/223

భరస : నరసససహ ఆరరదదద
ఇసటట ననస:132-6-694
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవకకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-734
వయససస:29
లస: పప
3730 AP151010498275
పపరర: శవ కకషరష రకడడడ బబసరకడడడ

3722 SAA0564393
పపరర: పడవణ కలమర కకలర

3720 SAA0256545
పపరర: సరసబరకడడడ అకకల

తసడడ:డ పపలలరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-245
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సపశర సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:132-6-263
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-561
వయససస:54
లస: పప
3727 JBV3732492
పపరర: ససదదప రకడడడ బబసరకడడడ

93-58/899

భరస : వనసకటససబబరరవప వనలలపల
ఇసటట ననస:132-6-181
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-253
వయససస:57
లస: ససస స
3724 SAA0328658
పపరర: మలళయలదద�డ గగససల�

3719 SAA1253400
పపరర: రరజరశశరగ వనలలపల

3744 AP151010501804
పపరర: అచమమమ బబ యన�

93-55/237

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-765
వయససస:50
లస: ససస స
93-58/1020

3747 SAA1392562
పపరర: చనన పప సస వలలరల

93-58/1021

భరస : వరసస వలలరల
ఇసటట ననస:132-6-766
వయససస:26
లస: ససస స
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93-58/1022

భరస : కరశ ఇళళ
ఇసటట ననస:132-6-766
వయససస:22
లస: ససస స
3751 AP151010501058
పపరర: సరసబబడజఖస వలలరల�

93-55/240

93-55/242

93-55/244

93-55/247

93-55/250

93-55/253

93-55/256

తసడడ:డ బగచమయఖ
ఇసటట ననస:132-6-780
వయససస:57
లస: పప

3761 AP151010501535
పపరర: పడమల కఠరరగ�

3764 AP151010501249
పపరర: అపపమమ వనమ

3767 AP151010501144
పపరర: నదరరయణమమ వనమ

3770 SAA0965667
పపరర: శశ రరఖ పససపపలలటట

93-55/259

3773 SAA0647149
పపరర: పససపపలలటట నరరశ

93-55/248

3776 AP151010501765
పపరర: నదరరయణరరవప అసబటట
తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:132-6-781
వయససస:67
లస: పప

3756 SAA0656728
పపరర: అనడరరధ కటబటరగ

93-55/243

3759 JBV1970136
పపరర: రరమకకకషష వనమ�

93-55/246

3762 SAA0328666
పపరర: శకహరగ కటబరగ�

93-55/249

తసడడ:డ పపదద రరజ�
ఇసటట ననస:132-6-777
వయససస:32
లస: పప
93-55/251

3765 AP151010501145
పపరర: కకటమమ వనమ

93-55/252

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:132-6-778
వయససస:82
లస: ససస స
93-55/254

3768 AP151010501244
పపరర: ససతమమ వనమ

93-55/255

భరస : రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-779
వయససస:52
లస: ససస స
93-55/257

3771 SAA0647008
పపరర: పససపపలలటట రరజఖ లకడమ

93-55/258

భరస : నదగరశశరరరవ
ఇసటట ననస:132-6-780
వయససస:29
లస: ససస స
93-55/260

తసడడ:డ వరర కలమలర
ఇసటట ననస:132-6-780
వయససస:28
లస: పప
93-55/262

93-57/634

తసడడ:డ ఆఅజననయగలల� �
ఇసటట ననస:132-6-776
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరరష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:132-6-780
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరకలమలర
ఇసటట ననస:132-6-780
వయససస:47
లస: ససస స
3775 AP151010501826
పపరర: వరకలమలర పససపపలలటట

93-55/245

భరస : గగపయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-779
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-779
వయససస:62
లస: పప
3772 AP151010501863
పపరర: శవకలమలరగ పససపపలలటట

3758 AP151010501050
పపరర: అచమమమ కఠరరగ

3753 SAA1410992
పపరర: రరఘవనసదడ చమటబ

తసడడ:డ సరసబయఖ కటబటరగ
ఇసటట ననస:132-6-776
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:132-6-778
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-778
వయససస:57
లస: పప
3769 AP151010501330
పపరర: రరమలరరవప వనమ

93-58/990

భరస : పపదదదరరజ�
ఇసటట ననస:132-6-777
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:132-6-777
వయససస:54
లస: పప
3766 AP151010501401
పపరర: ఆసజననయగలల వనమ�

3755 SAA1243716
పపరర: కటబరగ శకనవరస

93-55/239

భరస : మణణకసఠ చమటబ
ఇసటట ననస:132-6-774
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-776
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-776
వయససస:52
లస: పప
3763 AP151010501501
పపరర: పపదద రరజ కఠరరగ�

93-55/241

తసడడ:డ కటబరగ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-775
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-776
వయససస:47
లస: ససస స
3760 SAA0656363
పపరర: సరసబయఖ కటబరగ

3752 SAA0656793
పపరర: జగన మమకల

3750 SAA0656785
పపరర: వరకకమలరగ మమకల

భరస : జగన
ఇసటట ననస:132-6-768
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-6-768
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-6-775
వయససస:35
లస: పప
3757 SAA0656298
పపరర: శరరద కటబరగ

93-58/1023

భరస : బబలయఖ బబ యన
ఇసటట ననస:132-6-767
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-768
వయససస:62
లస: ససస స
3754 SAA0570432
పపరర: మణణకసఠ చమటబ

3749 SAA1392307
పపరర: మసగమమ బబ యన

3774 SAA0303776
పపరర: నదగరశశరరరవప పససపపలలటట

93-55/261

తసడడ:డ వరకలమలర
ఇసటట ననస:132-6-780
వయససస:33
లస: పప
93-55/263

3777 SAA0623132
పపరర: తమతమ భభలకడమ

93-55/264

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:132-6-783
వయససస:52
లస: ససస స
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3778 SAA1418490
పపరర: ససబబ రరవప పమడడపలర

93-54/1107

తసడడ:డ బబల కకటయఖ పమడడపలర
ఇసటట ననస:132-6-784
వయససస:38
లస: పప
3781 SAA0328682
పపరర: కకటయఖ పమడడపలర �

93-55/267

93-54/1017

93-55/270

93-55/273

93-55/276

93-55/279

93-55/282

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-797
వయససస:41
లస: పప

3791 SAA0299594
పపరర: చనససబబబరరవప గరధస

3794 AP151010501864
పపరర: సతఖనదరరయణ మమడడశశటట

3797 SAA0622985
పపరర: భతత
స నదగరశశరరరవ

3800 JBV1972801
పపరర: శవ రరజఖలకడమ గగసటటరర

93-55/285

3803 SAA0328641
పపరర: లకడమ బబ డడడ�

93-55/274

3806 AP151010501095
పపరర: సరసబయఖ బబ డడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:132-6-797
వయససస:54
లస: పప

3786 AP151010501172
పపరర: ససబగబలల ఊసర�

93-55/269

3789 AP151010501676
పపరర: తరరపతమమ గరధస

93-55/272

3792 AP151010501697
పపరర: అనసతలకడమ తలర స

93-55/275

భరస : పపనదనరరవప
ఇసటట ననస:132-6-789
వయససస:58
లస: ససస స
93-55/277

3795 AP151010501284
పపరర: ఆసజననయగలల మమడడశశటట

93-55/278

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-790
వయససస:62
లస: పప
93-55/280

3798 SAA0328690
పపరర: శవపరరశత గగడడ సటట

93-55/281

భరస : క�ం్యలణ కలమలర
ఇసటట ననస:132-6-793
వయససస:38
లస: ససస స
93-55/283

3801 AP151010501243
పపరర: లలత కలమలరగ గగసటటరర

93-55/284

భరస : మహదదవశరమ
ఇసటట ననస:132-6-795
వయససస:61
లస: ససస స
93-55/286

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-797
వయససస:47
లస: ససస స
93-55/288

93-54/810

భరస : చనససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-788
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహదదవశరమ
ఇసటట ననస:132-6-795
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమనదరరయణ
ఇసటట ననస:132-6-795
వయససస:68
లస: పప
3805 SAA0436345
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడడ

93-55/271

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:132-6-792
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమభరగస
ఇసటట ననస:132-6-793
వయససస:45
లస: పప
3802 AP151010501256
పపరర: మహదదవశరమ గగసటటరర

3788 SAA0382861
పపరర: బబల కలమలరగ గరదస

3783 JBV3730496
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప గరలస

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:132-6-787
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:132-6-790
వయససస:41
లస: పప

భరస : నదగరశశరరరవ
ఇసటట ననస:132-6-792
వయససస:26
లస: ససస స
3799 SAA0328617
పపరర: కలలఖణ కలమలర గగడడ సటట

93-55/268

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:132-6-788
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:132-6-790
వయససస:57
లస: ససస స
3796 SAA0623207
పపరర: భతత
స పవరన

3785 AP151010501094
పపరర: ససబబబరరవప వలలరల�

93-55/266

తసడడ:డ క�ంసడయఖ
ఇసటట ననస:132-6-786
వయససస:49
లస: పప

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:132-6-788
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-788
వయససస:31
లస: పప
3793 AP151010501295
పపరర: వనసకటరమణ మమడడశశటట

93-54/809

తసడడ:డ నదగభభషణస�
ఇసటట ననస:132-6-786
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ భకకలల�
ఇసటట ననస:132-6-787
వయససస:57
లస: పప
3790 SAA0382713
పపరర: లకమయఖ� గరదస�

3782 JBV3732633
పపరర: ససబబమమ గరలస

3780 AP151010501071
పపరర: రమణ పమడడపలర �

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-784
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:132-6-786
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప గరదస
ఇసటట ననస:132-6-786
వయససస:18
లస: పప
3787 SAA0303602
పపరర: ఏడడకకసడలల ఊసర�

93-54/1108

భరస : ససబబబరరవప పమడడపలర
ఇసటట ననస:132-6-784
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-784
వయససస:87
లస: పప
3784 SAA1290055
పపరర: రరజరష గరదస

3779 SAA1418516
పపరర: రమణ పమడడపలర

3804 SAA0303677
పపరర: శవ నదగరరజ బబ డడడ�

93-55/287

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-797
వయససస:32
లస: పప
93-55/289

3807 SAA0656306
పపరర: రమలదదవ బబ డడడ

93-55/290

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:132-6-799
వయససస:37
లస: ససస స
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93-55/292

తసడడ:డ కనకలసగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-800
వయససస:33
లస: ససస స
3811 SAA0470039
పపరర: ఆతమమలమ తతకల

93-55/295

93-55/298

93-55/301

93-54/1018

93-55/306

93-55/309

93-55/312

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:132-6-805
వయససస:48
లస: పప

3821 SAA0469676
పపరర: అరమన మలర సపరటట

3824 SAA0303156
పపరర: నదగరరజ మలర సపరటట

3827 SAA0299602
పపరర: జగన మహనరరవప తదళళ�

3830 SAA0642983
పపరర: యసప ద తదళర

93-55/314

3833 AP151010501081
పపరర: లకడమ కరమమశశరగ తదళళ

93-55/304

3836 SAA0564070
పపరర: తషలసస తదళర
భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:132-6-806
వయససస:37
లస: ససస స

3816 AP151010501117
పపరర: కనకలసగరశశరరరవప వనమల

93-55/300

3819 SAA0564260
పపరర: పప తషరరజ పససపపలలటట

93-55/303

3822 SAA0303669
పపరర: సరసబబడజఖస గగరగజవవలల

93-55/305

భరస : పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-6-802
వయససస:69
లస: ససస స
93-55/307

3825 SAA0299495
పపరర: పరమమశశరరరవప గగరగజవవలల

93-55/308

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:132-6-802
వయససస:74
లస: పప
93-55/310

3828 AP151010501007
పపరర: మసగమమ తదళళ�

93-55/311

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-803
వయససస:57
లస: ససస స
93-58/324

3831 AP151010501085
పపరర: సరసబబడజఖస తదళళ�

93-55/313

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-804
వయససస:42
లస: ససస స
93-55/315

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-805
వయససస:41
లస: ససస స
93-55/317

93-55/297

తలర : అచమమమ
ఇసటట ననస:132-6-801
వయససస:33
లస: పప

భరస : జగన తదళళ
ఇసటట ననస:132-6-803
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-804
వయససస:45
లస: పప
3835 AP151010501056
పపరర: ససబబబరరవప తదళళ

93-55/302

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-803
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-803
వయససస:62
లస: పప
3832 AP151010501061
పపరర: సరసబశవరరవప తదళళ�

3818 AP151010501456
పపరర: అచమమమ పససపపలలటట

3813 SAA0892118
పపరర: పప లలరయఖ బబ డడడ

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:132-6-800
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-6-802
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప తద ళళ
ఇసటట ననస:132-6-803
వయససస:36
లస: ససస స
3829 AP151010501687
పపరర: ససబబయఖ తదళళ

93-55/299

భరస : నదగ రరజ
ఇసటట ననస:132-6-802
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-802
వయససస:31
లస: పప
3826 SAA0932344
పపరర: ససవరలల తళళ

3815 SAA0564120
పపరర: నదగరశశరరరవప జసధఖస

93-55/294

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:132-6-800
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-801
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : తదళళ వనసకటటష
ఇసటట ననస:132-6-802
వయససస:22
లస: ససస స
3823 SAA0344739
పపరర: ససధదకర బబబగ� మలర సపరటట�

93-55/296

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:132-6-800
వయససస:47
లస: పప

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:132-6-801
వయససస:30
లస: ససస స
3820 SAA1290022
పపరర: తదళళ పడశరసత

3812 SAA0656488
పపరర: గగపస తతలససరగ

3810 AP151010501641
పపరర: నరసమమ తతలలచడరగ

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-6-800
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-6-800
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కనకలసగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:132-6-800
వయససస:34
లస: పప
3817 SAA0564252
పపరర: రమణ పససపపలలటట

93-55/293

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-6-800
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:132-6-800
వయససస:54
లస: ససస స
3814 JBV1972876
పపరర: వనసకటబడవప� వనమల�

3809 SAA0564096
పపరర: వజయలకడమ జసధఖస

3834 SAA0892092
పపరర: వనసకట శకకరసత తదళళళ

93-55/316

తసడడ:డ ససబబబరరవప తదళళళ
ఇసటట ననస:132-6-805
వయససస:25
లస: పప
93-55/318

3837 SAA0299610
పపరర: శకనవరసరరవప తదళళ�

93-55/319

తసడడ:డ పపద వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-806
వయససస:45
లస: పప
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3838 SAA1393230
పపరర: భబరర వ వనసకట ససధదర తదళళ

93-55/991

తసడడ:డ q తదళళ
ఇసటట ననస:132-6-806
వయససస:18
లస: పప
3841 JBV3734555
పపరర: ససబబలకడమదదవ బబ గరల

93-58/327

93-54/812

93-58/330

93-55/322

93-55/325

93-57/216

93-55/329

తలర : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:132-6-818
వయససస:55
లస: పప

3851 SAA0564211
పపరర: నదగరసదడమ గగటటటమగకకల

3854 AP151010501132
పపరర: లకమయఖ లకనబబ యన

3857 JBV1972769
పపరర: శకనవరసరరవప� రరపప డ లల

3860 JBV1972728
పపరర: కకటమమ తమటస

93-55/332

3863 SAA0656587
పపరర: రమలదదవ తమటస

93-55/323

3866 SAA1253327
పపరర: లకడమ కలమలరగ తమటస
భరస : శకనస తమటస
ఇసటట ననస:132-6-818
వయససస:27
లస: ససస స

3846 SAA0461566
పపరర: జమగనద కరఠరరర పలర

93-58/329

3849 AP151010501121
పపరర: నరగసరకడడడ పసగర�

93-55/321

3852 AP151010501036
పపరర: ఆదదలకడమ లకనబబ యన

93-55/324

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:132-6-811
వయససస:57
లస: ససస స
93-55/326

3855 SAA0655548
పపరర: శవపరరశత నలర బబ యనద

93-57/215

భరస : ససబబన నలర బబ యన
ఇసటట ననస:132-6-812
వయససస:37
లస: ససస స
93-55/327

3858 SAA0436337
పపరర: వజయలకడమ తమటస

93-55/328

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:132-6-816
వయససస:33
లస: ససస స
93-55/330

3861 JBV1972058
పపరర: రరమకకకషష తమటస

93-55/331

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-816
వయససస:36
లస: పప
93-55/333

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:132-6-818
వయససస:47
లస: ససస స
93-55/335

93-54/811

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-809
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-816
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-816
వయససస:55
లస: పప
3865 SAA0656579
పపరర: ససబబబ రరవప తమటస

93-55/320

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-814
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-816
వయససస:50
లస: ససస స
3862 SAA0344689
పపరర: వనసకటటశశరరర తమటస

3848 AP151010501157
పపరర: మసగమమ పసగర

3843 SAA0471193
పపరర: ససతమలమ కతదస రపలర

భరస : రరజశశకర రరడడడ కరఠరరర పలర
ఇసటట ననస:132-6-808
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-6-811
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శశషగగరగ నలర బబ యన
ఇసటట ననస:132-6-812
వయససస:42
లస: పప
3859 SAA0344721
పపరర: వనసకటనరసమమ తమటస

93-54/813

తసడడ:డ మసరసన రరడడడ
ఇసటట ననస:132-6-809
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:132-6-811
వయససస:44
లస: పప
3856 SAA0655522
పపరర: ససబబన నలర బబ యనద

3845 SAA0471110
పపరర: రరజశశఖరరకడడడ కతచస రపలర

93-58/326

భరస : రరమలసజననయగలల కతదస రపలర
ఇసటట ననస:132-6-808
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : narsireddy
ఇసటట ననస:132-6-809
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసస రరడడడ పసగర
ఇసటట ననస:132-6-809
వయససస:27
లస: పప
3853 AP151010501069
పపరర: కకటయఖ లకనబబ యన

93-58/328

తసడడ:డ రరమలసజననయ రరడడడ కతచస రపలర
ఇసటట ననస:132-6-808
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ కరఠరరర పలర
ఇసటట ననస:132-6-808
వయససస:58
లస: పప
3850 SAA0469668
పపరర: నరరశ రరడడడ పసగర

3842 JBV3736352
పపరర: సరసబశవ రకడడడ బబ గరల

3840 JBV3734563
పపరర: అనడరరద బబ గరల

తసడడ:డ ఈశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-807
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-807
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసజననయ రకడడడ కతదస రపలర
ఇసటట ననస:132-6-808
వయససస:32
లస: పప
3847 SAA0461558
పపరర: రరమలసజననయ రరడడడ కరతదస రపలర

93-58/325

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ నలర గగరర
ఇసటట ననస:132-6-806
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఈశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-807
వయససస:60
లస: ససస స
3844 SAA0471185
పపరర: కకటటరకడడడ కతదస రపలర

3839 SAA0954058
పపరర: హరగక నలర గగరర

3864 SAA0570424
పపరర: శకనవరస ఠమతమ

93-55/334

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:132-6-818
వయససస:29
లస: పప
93-58/900

3867 SAA0657296
పపరర: పడశరసత గరదస

93-54/814

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:132-6-820
వయససస:29
లస: ససస స
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93-54/815

భరస : ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:132-6-820
వయససస:46
లస: ససస స
3871 SAA1253004
పపరర: RAMANA GOSULA

93-58/901

93-55/336

93-55/339

93-55/342

93-55/344

93-55/347

93-55/350

తసడడ:డ ససబబబచదరగ శకగగరగ
ఇసటట ననస:132-6-827
వయససస:50
లస: పప

3881 SAA1442409
పపరర: రమలదదవ వలలరల

3884 SAA0382960
పపరర: సరయ తచలగననడడ

3887 SAA1039230
పపరర: శక లకడమ తరరపఠమమ కటబరగ

3890 AP151010501004
పపరర: గసగరదదవ కఠరరగ

93-55/353

3893 AP151010501027
పపరర: చనసరసబయఖ కఠరరగ

93-61/748

3896 SAA1419795
పపరర: పదదమవత శకగగరగ
భరస : కలమలర శకగగరగ
ఇసటట ననస:132-6-827
వయససస:46
లస: ససస స

3876 SAA0563858
పపరర: రరస బబజ గరధస

93-55/338

3879 SAA0469940
పపరర: కకషష వనన కలసదసర

93-55/341

3882 JBV1970466
పపరర: వనజ� తచలగనడడ�

93-55/343

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:132-6-825
వయససస:34
లస: ససస స
93-55/345

3885 SAA0567255
పపరర: వనసకటటశశరరర తచలగననడడ

93-55/346

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-6-825
వయససస:34
లస: పప
93-55/348

3888 SAA0564021
పపరర: రరధద కకనసడరర

93-55/349

భరస : పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:132-6-826
వయససస:33
లస: ససస స
93-55/351

3891 SAA0928343
పపరర: ససవర శసకర కటబరగ

93-55/352

తసడడ:డ సరసబయఖ కటబరగ
ఇసటట ననస:132-6-826
వయససస:25
లస: పప
93-55/354

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:132-6-826
వయససస:44
లస: పప
93-57/636

93-57/635

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-6-824
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపదసరసబయఖ katari
ఇసటట ననస:132-6-826
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబసయలఖ
ఇసటట ననస:132-6-826
వయససస:25
లస: పప
3895 SAA1419548
పపరర: కలమలర శకగగరగ

93-55/340

తసడడ:డ సరసబయఖ కటబరగ
ఇసటట ననస:132-6-826
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చనసరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-826
వయససస:39
లస: ససస స
3892 SAA0649558
పపరర: కటబరర నదగరరజ

3878 AP151010501627
పపరర: వనసకటటశశరరర గరధస

3873 SAA1424365
పపరర: వనసకటటష పమడడపలర

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గరధస
ఇసటట ననస:132-6-823
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-6-825
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:132-6-825
వయససస:57
లస: పప
3889 JBV1973593
పపరర: జజఖత కఠరరగ

93-55/337

భరస : రమమష వలలరల
ఇసటట ననస:132-6-824
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-6-825
వయససస:49
లస: ససస స
3886 AP151010501699
పపరర: నదగరశశరరరవప తచలగననడడ

3875 AP151010501129
పపరర: సపసదమమ గరధస

93-54/817

తసడడ:డ యలమసద పమడడపలర
ఇసటట ననస:132-6-822
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:132-6-823
వయససస:62
లస: పప

తలర : నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-6-824
వయససస:37
లస: పప
3883 AP151010501621
పపరర: శవపరరశత తచలగననడడ

93-58/902

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-823
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-823
వయససస:33
లస: పప
3880 SAA0656355
పపరర: నదగరరజ బబ టటట

3872 SAA1253012
పపరర: రరమగ గగససల

3870 JBV3729019
పపరర: ఆదదనదరరయణ గరదస

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:132-6-820
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ గగససల
ఇసటట ననస:132-6-821
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:132-6-823
వయససస:30
లస: ససస స
3877 SAA0303198
పపరర: బబజ గరదస

93-54/816

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:132-6-820
వయససస:31
లస: పప

భరస : MALAKONDAYYA GOSULA
ఇసటట ననస:132-6-821
వయససస:44
లస: ససస స
3874 SAA0656272
పపరర: కలలఖణణ గరదస

3869 JBV3732641
పపరర: శకనవరసరరవప గరధస

3894 AP151010501279
పపరర: పపదసరసబయఖ కఠరరగ

93-55/355

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:132-6-826
వయససస:47
లస: పప
93-60/917

3897 SAA1427079
పపరర: మహహష శకగగరగ

93-60/918

తసడడ:డ కలమలర శకగగరగ
ఇసటట ననస:132-6-827
వయససస:27
లస: పప
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3898 AP151010501204
పపరర: లకడమ గగసడదడ

93-55/356

భరస : నరగశరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-828
వయససస:42
లస: ససస స

3899 SAA0564559
పపరర: ససబబమమ గగసడదడ

93-55/357

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-828
వయససస:67
లస: ససస స

3901 SAA0303347
పపరర: నరగసరకడడడ గగసడదడ

93-55/359

తసడడ:డ చచనదనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-828
వయససస:35
లస: పప

3902 AP151010501781
పపరర: నరగసరకడడడ గగసడదడ

93-55/362

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-830
వయససస:45
లస: ససస స

3905 AP151010501156
పపరర: పరరశతమమ పసగర

93-55/360

93-55/365

తసడడ:డ కకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-830
వయససస:82
లస: పప

3908 SAA0656652
పపరర: అరరణ తతకల

93-55/363

93-55/367

భరస : చనకకసడలరరవప
ఇసటట ననస:132-6-833
వయససస:48
లస: ససస స

3911 AP151010501368
పపరర: చనకకసడలరరవప కకకసడరగ

93-55/366

93-55/369

భరస : పసచమయఖ
ఇసటట ననస:132-6-835
వయససస:35
లస: ససస స

3914 AP151010501161
పపరర: కకటటశశరమమ మమతసన

93-55/368

93-54/818

తసడడ:డ రహసతషలలర
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:30
లస: ససస స

3917 JBV3728367
పపరర: నజన బబగస షపక

93-55/370

93-54/821

తసడడ:డ రహసతషలలర
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:33
లస: పప

3920 SAA0305342
పపరర: రహసతషలలర షపక

93-54/819

93-55/374

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:47
లస: ససస స

3923 AP151010501041
పపరర: ససబబమమ తమటస

93-54/822

తసడడ:డ ససబబబ రరవప TAMATAM
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:33
లస: పప

93-57/217

3926 SAA1392141
పపరర: సరసబయఖ తమటస

3912 SAA1253202
పపరర: గగపస కకకసడరర

93-58/903

3915 JBV1971779
పపరర: పసచమయఖ మమతసన

93-55/371

3918 SAA0924432
పపరర: షరమవపలలర షపక

93-54/820

3921 SAA0656611
పపరర: వనసకట లకడమ తమటస

93-55/373

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:29
లస: ససస స
93-55/375

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:72
లస: ససస స

3925 SAA0655530
పపరర: సరసబశవ రరవప తమటస

93-48/58

తసడడ:డ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:53
లస: పప

3922 AP151010501317
పపరర: శవకలమలరగ తమటస

3909 SAA1149160
పపరర: కకకసడరగ గగపస

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-835
వయససస:39
లస: పప

భరస : రహసతషలలర
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:49
లస: ససస స

3919 JBV3728375
పపరర: �ంచసజలలర షపక

93-55/364

తసడడ:డ చన కకసడలరరవప కకకసడరర
ఇసటట ననస:132-6-833
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-835
వయససస:62
లస: ససస స

3916 JBV3731825
పపరర: జజససమన షపక

3906 SAA0563965
పపరర: మహహశశర రరడడడ ఆనదమ

తసడడ:డ కకకసడరగ చనన కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:132-6-833
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:132-6-833
వయససస:52
లస: పప

3913 JBV1971787
పపరర: దసరరరరరణణ మమతసన

93-55/361

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:132-6-830
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:132-6-832
వయససస:27
లస: ససస స

3910 AP151010501673
పపరర: హనసమలయమమ కకకసడరగ

3903 AP151010501689
పపరర: సరసబరకడడడ గగసడదడ
తసడడ:డ రరఘవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-828
వయససస:77
లస: పప

భరస : రగశరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-830
వయససస:65
లస: ససస స

3907 AP151010501012
పపరర: రగశరకడడడ పసగర

93-55/358

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-6-828
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-828
వయససస:52
లస: పప

3904 JBV1972611
పపరర: సరసబబడజఖస ఆనస

3900 SAA0383216
పపరర: చసదడశశఖర రకడ�డడ కరరరమభరగ�

3924 AP151010501701
పపరర: ససబబబరరవప తమటస

93-55/376

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:52
లస: పప
93-58/1024

తసడడ:డ ససబబరరవప తమటస
ఇసటట ననస:132-6-836
వయససస:24
లస: పప
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3927 SAA0952813
పపరర: లకడమ సరసబబడజఖస తమటస

93-58/331

భరస : అచసఖత తమటస
ఇసటట ననస:132-6-837
వయససస:27
లస: ససస స
3930 SAA1039271
పపరర: రమలదదవ పప లబబ యన

93-55/378

93-55/380

93-55/382

93-55/385

93-55/388

93-55/390

93-55/393

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-849
వయససస:44
లస: ససస స

3940 JBV3493137
పపరర: వనసకటటశశరరవప గరధస

3943 SAA0660274
పపరర: అసజల గరదస

3946 AP151010501178
పపరర: ధనమమ పససపపలలటట�

3949 SAA0656520
పపరర: శవకకషష బబ డడడ

93-55/396

3952 SAA0656553
పపరర: బబలకకటమమ తరరమల

93-55/386

3955 AP151010501672
పపరర: బడమరరసబ వలలరల�
భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-849
వయససస:47
లస: ససస స

3935 SAA0570465
పపరర: మమరగకలమలరగ గరదస

93-55/381

3938 SAA0303693
పపరర: లకమణ గరదస

93-55/384

3941 AP151010501684
పపరర: ససబబబరరవప గరధస

93-55/387

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-844
వయససస:48
లస: పప
93-57/218

3944 SAA0624155
పపరర: తమతమ వజయ కలమలరర

93-55/389

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:132-6-846
వయససస:32
లస: ససస స
93-55/391

3947 AP151010501638
పపరర: రమణ పససపపలలటట�

93-55/392

భరస : శవకలమలర�
ఇసటట ననస:132-6-846
వయససస:47
లస: ససస స
93-55/394

3950 JBV3493285
పపరర: బకకలల� గరధస�

93-55/395

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:132-6-846
వయససస:36
లస: పప
93-55/397

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-6-847
వయససస:34
లస: ససస స
93-55/399

93-55/379

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-844
వయససస:30
లస: పప

తలర : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-6-846
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:132-6-846
వయససస:47
లస: పప
3954 AP151010501425
పపరర: పదదమవత వలలరల�

93-55/383

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:132-6-846
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-846
వయససస:54
లస: ససస స
3951 AP151010501099
పపరర: ఏడడకకసడలల పససపపలలటట�

3937 SAA0255786
పపరర: హనసమలయమమ గరధస

3932 AP151010501188
పపరర: కరరణకలమలరగ గరధస

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:132-6-844
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప గరదస
ఇసటట ననస:132-6-844
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బకకలల� �
ఇసటట ననస:132-6-846
వయససస:33
లస: ససస స
3948 AP151010501053
పపరర: రమణ గరధస�

93-54/1109

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-844
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:132-6-844
వయససస:77
లస: పప
3945 JBV3493293
పపరర: సరసబబడజఖస� గరధస�

3934 SAA1408673
పపరర: అసజల గరదస

93-55/377

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-843
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-844
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-844
వయససస:35
లస: పప
3942 AP151010501105
పపరర: ససబబబరరవప గరధస

93-54/823

భరస : లకమణ గరదస
ఇసటట ననస:132-6-844
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-844
వయససస:44
లస: ససస స
3939 JBV3493145
పపరర: హనసమసతరరవప గరదస

3931 SAA0924176
పపరర: వజయ లకడమ గరధస

3929 AP151010501476
పపరర: ససతమమ కకకసడరగ

భరస : పపదకకసడలరరవప
ఇసటట ననస:132-6-839
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరధస
ఇసటట ననస:132-6-843
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:132-6-843
వయససస:45
లస: పప
3936 AP151010501183
పపరర: భభలకడమ గరధస

93-58/332

తసడడ:డ శవయఖ తదమటస
ఇసటట ననస:132-6-837
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఓబగలల పప లబబ యన
ఇసటట ననస:132-6-840
వయససస:41
లస: ససస స
3933 SAA0255471
పపరర: శకనవరసరరవప గరధస

3928 SAA0966236
పపరర: అచసఖత తదమటస

3953 SAA0656678
పపరర: కకటయఖ తరరమల

93-55/398

తలర : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-6-847
వయససస:41
లస: పప
93-55/400

3956 AP151010501068
పపరర: కకటమమ వలలరల�

93-55/401

భరస : పపదనదగయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-849
వయససస:67
లస: ససస స
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3957 AP151010501702
పపరర: శకనవరసరరవప వలలరల�

93-55/402

తసడడ:డ పపదనదగయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-849
వయససస:47
లస: పప
3960 SAA1460864
పపరర: వనసకటరమణ వలలరల

93-61/839

3961 SAA0436402
పపరర: రమలదదవ తమటస

93-55/405

3964 AP151010501322
పపరర: sudharan Gosula

తసడడ:డ గగససల చనన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:132-6-851
వయససస:21
లస: పప

3967 SAA1262047
పపరర: గగససల సడరఖ తదజ

భరస : SATISH KUMAR REDDY అసదద
ఇసటట ననస:132-6-851
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ గగససల
ఇసటట ననస:132-6-851
వయససస:21
లస: పప

3972 SAA0303354
పపరర: కకసడయఖ గరదస

3973 JBV1971936
పపరర: ససబబబరరవప� వనలలపల�

93-55/410

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-852
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-852
వయససస:57
లస: పప
3978 SAA0656603
పపరర: నదగమణణ తమటస

93-55/415

భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:132-6-855
వయససస:28
లస: ససస స

3979 SAA0470278
పపరర: రరమ కకషష ఠమతమ

93-55/418

3982 SAA0564625
పపరర: నదగ ససబబబ రరవప పససపపలలటట

3985 SAA0469684
పపరర: ససబబశవ రరవప బటబడ
తసడడ:డ జమలలఅయలఖ
ఇసటట ననస:132-6-855
వయససస:32
లస: పప

93-55/407
3965 SAA0303297
పపరర: గగససల చననకకసడయఖ Gosula

93-58/905
3968 SAA1252691
పపరర: SATISH KUMAR REDDY
ASADI
తసడడ:డ NARENDRA REDDY ASADI
ఇసటట ననస:132-6-851
వయససస:30
లస: పప

93-58/907

3971 AP151010501218
పపరర: నదగమమ గరధస

93-55/409

భరస : చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-852
వయససస:57
లస: ససస స
93-55/411

3974 SAA0563874
పపరర: ససబబబరరవప వనలలపల

93-55/412

తసడడ:డ పపదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-6-852
వయససస:35
లస: పప
93-55/414

3977 SAA0647065
పపరర: మసగర దదవ వనలలపల

93-58/333

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:132-6-852
వయససస:33
లస: ససస స
93-55/416

3980 SAA0656629
పపరర: కకరణ కలమలర తమటస

93-55/417

తలర : శశషయఖ
ఇసటట ననస:132-6-853
వయససస:35
లస: పప
93-55/419

తసడడ:డ శవ నదగయఖ
ఇసటట ననస:132-6-854
వయససస:28
లస: పప
93-55/421

93-55/404

93-57/609

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:132-6-853
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవనదగయఖ
ఇసటట ననస:132-6-854
వయససస:47
లస: ససస స
3984 SAA0567289
పపరర: సపసదమమ బటబడ

3976 AP151010501251
పపరర: పపదదవనసకటటశశరరర వనలలపల�

3962 AP151010501137
పపరర: ససతమమ తమటస

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:132-6-851
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:132-6-852
వయససస:62
లస: పప

భరస : కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:132-6-853
వయససస:32
లస: ససస స
3981 AP151010501052
పపరర: పదమ పససపపలలటట

93-55/406

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:132-6-852
వయససస:33
లస: పప
93-55/413

93-61/838

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:132-6-850
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గగససల చనన కకసడయఖ
ఇసటట ననస:132-6-851
వయససస:20
లస: పప

93-58/906 3970 SAA1252949
3969 SAA1252683
పపరర: SIVA PARVATHISIVA అసదద
పపరర: కలలఖణ బబజ గగససల

3975 AP151010501748
పపరర: చనవనసకటటశశరరర వనలలపల�

93-55/403

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:132-6-851
వయససస:40
లస: ససస స
93-57/608

3959 SAA1457118
పపరర: శసకర వలలరల

తసడడ:డ శవయఖ వలలరల
ఇసటట ననస:132-6-849
వయససస:30
లస: పప

భరస : నదగభభషణస
ఇసటట ననస:132-6-850
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:132-6-850
వయససస:42
లస: పప
3966 SAA1262062
పపరర: గగససల కలలఖణ బబజ

93-58/1025

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలలరల
ఇసటట ననస:132-6-849
వయససస:22
లస: పప

భరస : శసకర వలలరల
ఇసటట ననస:132-6-849
వయససస:21
లస: ససస స
3963 AP151010501180
పపరర: నదగభభషణస తమటస

3958 SAA1394766
పపరర: సరయ కలమలర వలలరల

3983 AP151010501040
పపరర: శవనదగయఖ పససపపలలటట

93-55/420

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:132-6-854
వయససస:52
లస: పప
93-55/422

3986 SAA1392166
పపరర: మసగమమ బబ యన

93-58/1026

భరస : వనసకటటశశరరర బబ యన
ఇసటట ననస:132-6-856
వయససస:45
లస: ససస స
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93-58/1027

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ యన
ఇసటట ననస:132-6-856
వయససస:32
లస: పప

3988 AP151010501390
పపరర: నరసమమ తరగగగపపపలz

భరస : నదగగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-858
వయససస:46
లస: ససస స

3990 AP151010501098
పపరర: రరమససత తరగగగపపపల

93-55/425

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-859
వయససస:44
లస: ససస స

3991 AP151010501097
పపరర: కకటటశశరమమ తరగగగపపపల

93-55/428

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-859
వయససస:46
లస: పప

3994 JBV1975689
పపరర: వరణణ కరసన

93-54/826

తసడడ:డ మరగకయఖ కలసడడరర
ఇసటట ననస:132-6-884
వయససస:46
లస: పప

3997 SAA1253368
పపరర: అసజలకలమలరగ కకకసడరర

93-60/72

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉమమడడసససగ
ఇసటట ననస:132-7-1575
వయససస:27
లస: పప

4000 SAA0256842
పపరర: సతఖస మలణఖస�

93-60/73

భరస : లకమయఖ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:132/53
వయససస:23
లస: ససస స

4003 SAA1165224
పపరర: లకమయఖ బబ డడడపలర

93-60/920

4006 SAA1165117
పపరర: మలర శశరగ పరవపలకరగ

భసధసవప: రరజరశ పవపలకరగ
ఇసటట ననస:132-82 PLOT NO 202
వయససస:34
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప లలటట పరవపలకరగ
ఇసటట ననస:132-83 Flat No 301
వయససస:63
లస: ససస స

4008 SAA1277730
పపరర: పసడయలసకర` వనపపరగ

4009 SAA0825408
పపరర: జవత కకనకక

93-54/1019

భరస : దదవదదస వనపపరగ
ఇసటట ననస:132-94
వయససస:19
లస: ససస స

93-58/904

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:132-95
వయససస:42
లస: ససస స

4012 JBV3729159
పపరర: చసదదడవత గగరకర

93-55/430

4015 SAA0825390
పపరర: పడభబకర మలనసపరటట
తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:132-101
వయససస:46
లస: పప

3995 JBV1975721
పపరర: రరమలరరవప కరసన

93-54/825

3998 JBV1972413
పపరర: మసరసనశల షపక

93-55/429

4001 SAA1274752
పపరర: అనసష యయరరసస

93-54/997

తసడడ:డ రరజరశశర రకడడడ యయరరసస
ఇసటట ననస:132-13-173
వయససస:23
లస: ససస స
93-60/74

4004 SAA1404565
పపరర: గణణశ ససరరగగల

93-61/743

తసడడ:డ శవ పడసరద ససరరగగల
ఇసటట ననస:132/63
వయససస:19
లస: పప
93-58/334

4007 SAA1470004
పపరర: వర పడసరద డడ వ వ

93-60/921

తసడడ:డ రసగ రరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:132-86 PLOT NO-302
వయససస:44
లస: పప
93-54/827

4010 SAA0825952
పపరర: రగహహణణ కకనకక

93-54/828

భరస : శకనసవరస రరవప
ఇసటట ననస:132-95
వయససస:25
లస: ససస స
93-54/830

భరస : ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-99
వయససస:37
లస: ససస స
93-54/833

93-55/427

తసడడ:డ మలబగ
ఇసటట ననస:132-7-416
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:132-95
వయససస:24
లస: ససస స
93-54/829

3992 SAA0656710
పపరర: నరరసదడ రకడడడ వరరగగగపపపల

తసడడ:డ కకషషమభరగస
ఇసటట ననస:132-6-884
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మడదల బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:132/53
వయససస:26
లస: పప

4005 SAA1452309
పపరర: రవసదర రకడడడ కడదరగ

తసడడ:డ ఉపపసదడ
ఇసటట ననస:132-101
వయససస:26
లస: పప

93-54/824

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:132-11-637
వయససస:52
లస: పప

4002 SAA1165232
పపరర: భడమరరసబ బబ డడడపలర

93-55/424

తలర : నదగగరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-859
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గగపస కకకసడరర
ఇసటట ననస:132-6-8383
వయససస:19
లస: ససస స

3999 SAA0687475
పపరర: చసదడ కలమలర ఉమమడడసససగ

4014 SAA0924697
పపరర: వనసకట గభడడరర

93-55/426

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:132-6-884
వయససస:37
లస: ససస స

3996 SAA0470815
పపరర: కకటటశశర రరవప కలసడడరర

3989 SAA0624569
పపరర: కడచస దచసవర పడసనదన

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:132-6-859
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-6-859
వయససస:70
లస: ససస స

3993 AP151010501186
పపరర: రరమరకడడడ తరగగగపపపల

4011 SAA0825879
పపరర: ధనలకడమ కకనకక

93-55/423

4013 SAA0657304
పపరర: ససతదరరమగలల మలనసపరటట

93-54/832

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:132-101
వయససస:43
లస: ససస స
93-54/834

4016 SAA0073809
పపరర: శరసత కలమలరగ అమరస లకరగ

93-54/835

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-104
వయససస:54
లస: ససస స
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4017 JBV3743184
పపరర: భబనస పడకరశ అమరస లకరగ

93-54/836

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-104
వయససస:36
లస: పప
4020 JBV3728805
పపరర: బబబగరరవప కరళహససస

93-54/839

93-54/842

93-54/845

93-54/848

93-54/851

93-54/854

93-54/856

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప గరగకపరటట
ఇసటట ననస:132-133
వయససస:21
లస: ససస స

4030 JBV3489275
పపరర: పదమ యలటగగరగ

4033 JBV3729696
పపరర: శవపరరశత యలటగగరగ

4036 JBV1970433
పపరర: చచసచయఖ యలటగగరగ

4039 JBV3730033
పపరర: దదవ యలటగగరగ

93-54/859

4042 JBV3730025
పపరర: చన సరయబబబగ యలటగగరగ

93-54/849

4045 SAA0820085
పపరర: యశశద గరగకపరటట
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:132-133
వయససస:44
లస: ససస స

4025 JBV3729993
పపరర: ససబబబయమమ యలటగగరగ

93-54/844

4028 SAA0644302
పపరర: వనసకటటశశరరర యలదగగరగ

93-54/847

4031 JBV1970441
పపరర: శకనస యలటగగరగ

93-54/850

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-125
వయససస:34
లస: పప
93-54/852

4034 AP151010498046
పపరర: యలటగగరగ సరసబయఖ

93-54/853

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-130
వయససస:40
లస: పప
93-54/855

4037 JBV3745361
పపరర: నదగరరజ వనకరరర

93-59/254

తసడడ:డ వనసకటబచదరగ వనకరరర
ఇసటట ననస:132-131
వయససస:56
లస: పప
93-54/857

4040 AP151010498061
పపరర: యలటగగరగ మహలకడమ

93-54/858

భరస : ఆలబబబబ
ఇసటట ననస:132-132
వయససస:48
లస: ససస స
93-54/860

తసడడ:డ ఆలబబబబ
ఇసటట ననస:132-132
వయససస:34
లస: పప
93-54/862

93-54/841

తసడడ:డ శకనసబబబగ
ఇసటట ననస:132-124
వయససస:31
లస: పప

భరస : చనన సరయబబబబ
ఇసటట ననస:132-132
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అల బబబగ యలటగరరర
ఇసటట ననస:132-132
వయససస:31
లస: పప
4044 SAA1149665
పపరర: మలనస గరగకకపరటట

93-54/846

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-131
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబబసయలఖ యలటగరరర
ఇసటట ననస:132-132
వయససస:29
లస: ససస స
4041 SAA0470963
పపరర: ససబబసయలఖ యలటగరరర

4027 SAA0644385
పపరర: దయల వత యలదగగరగ

4022 SAA0328583
పపరర: శవయఖ కరళహససస

భరస : సరయబబబబ
ఇసటట ననస:132-123
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:132-130
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చదసచయఖ యలటగరరర
ఇసటట ననస:132-131
వయససస:34
లస: ససస స
4038 SAA0471136
పపరర: ససజవ యలటగరరర

93-54/843

భరస : ఏడడకకసడలల యలటగగరగ
ఇసటట ననస:132-125
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-125
వయససస:42
లస: పప
4035 SAA0471086
పపరర: నదగ మణణ యలటగరరర

4024 AP151010498048
పపరర: యలటగగరగ వనసకటబడవప

93-54/838

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:132-118
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష
ఇసటట ననస:132-124
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:132-125
వయససస:31
లస: ససస స
4032 AP151010498052
పపరర: యలటగగరగ ఏడడకకసడలల

93-54/840

తసడడ:డ చచసచయఖ
ఇసటట ననస:132-120
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-123
వయససస:48
లస: పప
4029 JBV3730017
పపరర: కకటటశశరమమ యలటగగరగ

4021 AP151010498272
పపరర: కకలలరగ కకటటశశరరరవప

4019 SAA1149582
పపరర: డదవడ

తసడడ:డ బబబగ కరళహససస
ఇసటట ననస:132-111
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:132-111
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:132-120
వయససస:50
లస: ససస స
4026 AP151010498460
పపరర: యలటగగరగ సరయబబబబ

93-54/837

భరస : బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:132-111
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-111
వయససస:48
లస: పప
4023 AP151010498059
పపరర: యలటగగరగ అననపపరష

4018 JBV3730009
పపరర: శరరమమ కరళహససస

4043 AP151010498051
పపరర: యలటగగరగ ఆలబబబబ

93-54/861

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-132
వయససస:52
లస: పప
93-54/863

4046 SAA0820150
పపరర: నదగరశశర రరవప గరగకపరటట

93-54/864

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:132-133
వయససస:25
లస: పప
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4047 SAA0843095
పపరర: శకనవరస రరవప గరగకపరటట

93-54/865

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-133
వయససస:51
లస: పప
4050 SAA0824889
పపరర: రమలదదవ చలసచరర

93-54/868

93-54/871

93-54/874

93-54/877

93-54/880

93-54/883

93-54/886

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-141
వయససస:66
లస: పప

4060 SAA0825101
పపరర: లకడమ ఓటట
ర రగ

4063 JBV3727948
పపరర: రరణణ వనలలపల

4066 JBV3730777
పపరర: వనసకట నదగరశశరరరవప వనలలపల

4069 AP151010498585
పపరర: బబబ నలర గరర

93-54/889

4072 SAA0470773
పపరర: శవ నదగరశశర రరవప నలర గగరర

93-54/878

4075 AP151010498672
పపరర: గసగరరజ నలర గరర
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:132-141
వయససస:70
లస: పప

4055 JBV3729712
పపరర: పదమ తలపల

93-54/873

4058 SAA0406959
పపరర: ససబబమమ పరమడడపలర

93-54/876

4061 JBV3730819
పపరర: పరరశతమమ ఓటట
ర రగ

93-54/879

భరస : పదదయఖ
ఇసటట ననస:132-139
వయససస:66
లస: ససస స
93-54/881

4064 JBV3730785
పపరర: ఏడడకకసడలల వనలలపల

93-54/882

భరస : వనసకట నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-140
వయససస:48
లస: ససస స
93-54/884

4067 SAA0470880
పపరర: ఆదద లకడమ నలర గగరర

93-54/885

భరస : శవనదగరశశర రరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:132-141
వయససస:29
లస: ససస స
93-54/887

4070 AP151010498586
పపరర: కకషషకలమలరగ నలర గరర

93-54/888

భరస : గసగరరజ
ఇసటట ననస:132-141
వయససస:62
లస: ససస స
93-54/890

తసడడ:డ పపదద గసగయఖ నలర గగరర
ఇసటట ననస:132-141
వయససస:33
లస: పప
93-54/892

93-54/870

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:132-138
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : చనగసగరరజ
ఇసటట ననస:132-141
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన గసగకశయలఖ నలలగగరరర
ఇసటట ననస:132-141
వయససస:29
లస: పప
4074 JBV3728870
పపరర: చనగసగరరజ నలర గరర

93-54/875

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:132-140
వయససస:52
లస: పప

భరస : నదగ నరససమమ రరవప నలర గగరర
ఇసటట ననస:132-141
వయససస:33
లస: ససస స
4071 SAA0470807
పపరర: గగపస నలలగగరరర

4057 AP151010498058
పపరర: యలటగగరగ ససతమమ

4052 SAA0824830
పపరర: కకటటశశర రరవప చలసచరర

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-135
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:132-140
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-140
వయససస:32
లస: పప
4068 SAA0470765
పపరర: భబగఖ లకడమ నలర గగరర

93-54/872

భరస : వనసకట శవ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-139
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-139
వయససస:25
లస: పప
4065 JBV3727930
పపరర: రరమకకకషష వనలలపల

4054 JBV3730041
పపరర: నదగమగనసదడ తలపల

93-54/867

తసడడ:డ చనన వరయఖ
ఇసటట ననస:132-134
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-136
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదరరమయఖ
ఇసటట ననస:132-138
వయససస:70
లస: పప
4062 SAA0825127
పపరర: రరజరశ వటట
ర రగ

93-54/869

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-135
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:132-135
వయససస:50
లస: పప
4059 SAA0406967
పపరర: రరమయఖ పరమడడపలర

4051 SAA0824822
పపరర: వనసకటటసశర రరవప చలసచరర

4049 SAA0824855
పపరర: శవ రసజన చలసచరర

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:132-134
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-134
వయససస:39
లస: పప

భరస : నదగమగనసదడ
ఇసటట ననస:132-135
వయససస:30
లస: ససస స
4056 JBV3729704
పపరర: కకటటశశరరరవప తలపల

93-54/866

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-134
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:132-134
వయససస:56
లస: ససస స
4053 JBV3730058
పపరర: శకలకడమ తలపల

4048 SAA0824871
పపరర: వజయ కలమలరగ చలసచరర

4073 SAA0470757
పపరర: నదగ నరసససహరరవప నలర గగరర

93-54/891

తసడడ:డ పపదద గసగయఖ నలర గగరర
ఇసటట ననస:132-141
వయససస:37
లస: పప
93-54/893

4076 SAA0825754
పపరర: జరససస మమరర కరకతస ర

93-54/894

తసడడ:డ రరజరశ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-143
వయససస:26
లస: ససస స

Page 139 of 330

4077 SAA0825739
పపరర: మమరర కరకతస ర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
93-54/895

తసడడ:డ రరజరశ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-143
వయససస:29
లస: ససస స
4080 JBV3729084
పపరర: రరజరష రకడడడ కరరకకతసర

93-54/898

93-54/901

93-54/904

93-54/906

93-54/910

93-54/913

93-54/916

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-148
వయససస:67
లస: పప

4090 JBV1976851
పపరర: వజయభబసకరరకడడడ ఆరక�

4093 SAA0824756
పపరర: శకనవరస రకడడడ కసజల

4096 JBV3729233
పపరర: సరసబరకడడడ అనననస

4099 JBV3731478
పపరర: శరఖమల ఇసదడరగ

93-54/919

4102 JBV3729191
పపరర: శవరరమరకడడడ ఇసదడరగ

93-54/907

4105 SAA0470856
పపరర: వనసకట లకడమ తయఖగభర
భరస : శకనవరస రరడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:132-150
వయససస:33
లస: ససస స

4085 SAA0825796
పపరర: వరలకడమ నలర గగరర

93-54/903

4088 SAA1458967
పపరర: రరవత దససపల

93-54/1096

4091 AP151010498591
పపరర: నరసససహహ రకడడడ కకటబ

93-54/908

తసడడ:డ వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-146
వయససస:57
లస: పప
93-54/911

4094 SAA0825531
పపరర: మణణకసఠ రకడడడ అనననస

93-54/912

తసడడ:డ సరసబ రకడడ
ఇసటట ననస:132-147
వయససస:25
లస: పప
93-54/914

4097 SAA0436204
పపరర: రమణ గకశరకడడడ

93-54/915

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-147-2
వయససస:43
లస: ససస స
93-54/917

4100 JBV3729183
పపరర: శవపరరశత ఇసదడరగ

93-54/918

భరస : భబసకరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-148
వయససస:35
లస: ససస స
93-54/920

తసడడ:డ హనమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-148
వయససస:34
లస: పప
93-54/922

93-54/900

తసడడ:డ శవశసకర దససపల
ఇసటట ననస:132-145
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శవరరమ రకడడ
ఇసటట ననస:132-148
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హనమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-148
వయససస:57
లస: ససస స
4104 JBV3729175
పపరర: హనమరకడడడ ఇసదడరగ

93-54/905

తసడడ:డ బబలగగరవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-147
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రకడడడ ఇసదడరగ
ఇసటట ననస:132-148
వయససస:19
లస: ససస స
4101 AP151010498335
పపరర: మసగమమ ఇసదడరగ

4087 SAA0825838
పపరర: శకనవరస నలర గగరర

4082 SAA1026179
పపరర: వనణగగగపరల చలలర

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:132-145
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:132-147
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-147
వయససస:25
లస: పప
4098 SAA1149608
పపరర: సరయ నదగ లకడమ ఇసదడరగ

93-54/902

తసడడ:డ నదగరరరరనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-146
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-147
వయససస:43
లస: ససస స
4095 SAA0825572
పపరర: జగనదనథ రకడడ అనననస

4084 SAA0847832
పపరర: మలలర శశరగ వడర

93-54/897

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప చలలర
ఇసటట ననస:132-144
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చనన అసజయఖ
ఇసటట ననస:132-145
వయససస:46
లస: పప

భరస : నదగరరరరనరకడడడ
ఇసటట ననస:132-146
వయససస:52
లస: ససస స
4092 JBV3729225
పపరర: సరమలమ జఖస అనననస

93-54/899

భరస : ససబడమణఖ చదరగ
ఇసటట ననస:132-145
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరయగడడ చదరగ
ఇసటట ననస:132-145
వయససస:39
లస: పప
4089 AP151010498253
పపరర: వనసకటససబబమమ ఆరక

4081 JBV1975432
పపరర: గసగమమ చలలర

4079 JBV3729092
పపరర: వనసకటరమణమమ కరరకకతసర

భరస : రరజరష రకడడడ
ఇసటట ననస:132-143
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:132-144
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:132-144
వయససస:47
లస: పప
4086 SAA0825044
పపరర: ససబడమణఖ చదరగ వటర

93-54/896

తసడడ:డ రరజరశ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-143
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణదకర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-143
వయససస:58
లస: పప
4083 JBV1976471
పపరర: నదగరశశరరరవప చలలర

4078 JBV3729076
పపరర: మమరగమమరగస కరరకకతర

4103 JBV3732617
పపరర: భబసకర రకడడడ ఇసదడరగ

93-54/921

తసడడ:డ హనమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-148
వయససస:40
లస: పప
93-54/923

4106 SAA0847766
పపరర: పదదమవత తయఖగభర

93-54/924

భరస : శవ శసకర రకడడ
ఇసటట ననస:132-150
వయససస:61
లస: ససస స
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4107 JBV3731460
పపరర: వజయలకడమ తయఖగభర

93-54/926

భరస : వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-151
వయససస:31
లస: ససస స
4110 JBV3489390
పపరర: సరమలమ జఖస ఈద

93-54/929

93-54/932

93-54/935

93-54/938

93-58/1001

93-54/942

93-58/336

తసడడ:డ వనసకట శవర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-164
వయససస:31
లస: ససస స

4120 AP151010498546
పపరర: కకషరషరకడడడ కకసడద

4123 SAA1393537
పపరర: గగరక సపసదసలల షపక

4126 AP151010498206
పపరర: రరమకకటటరకడడడ కకసడద

4129 SAA0953720
పపరర: మహన శశషగగరగ చకరక

93-57/219

4132 SAA0632778
పపరర: నససస వనసకటటశశర రరడడడ నససస

93-54/939

4135 AP151010498451
పపరర: పదదమవత అటర
భరస : వనసకటశవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-164
వయససస:48
లస: ససస స

4115 JBV1977149
పపరర: శకనవరసరకడడడ కకసడద

93-54/934

4118 JBV1973064
పపరర: లకకమరకడడడ కకసడద

93-54/937

4121 SAA0825333
పపరర: రమఖ పపజత కకసడద

93-54/940

భరస : రరమచసదడ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-155
వయససస:25
లస: ససస స
93-58/1002

4124 AP151010498169
పపరర: లకడమకరసతమమ కకసడద

93-54/941

భరస : రరమకకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-156
వయససస:57
లస: ససస స
93-54/943

4127 JBV3734134
పపరర: భభలకడమ చచకరక

93-58/335

భరస : రతన కకషప ర� చచకక
ఇసటట ననస:132-161
వయససస:43
లస: ససస స
93-58/337

4130 JBV3734126
పపరర: రతనకకషప ర చచకక

93-58/338

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:132-161
వయససస:55
లస: పప
93-57/220

తసడడ:డ బబల రరడడడ నససస
ఇసటట ననస:132-162
వయససస:63
లస: పప
93-58/339

93-54/931

తసడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-153-A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రతన కకశశర చకరక
ఇసటట ననస:132-161
వయససస:25
లస: పప

భరస : వననకటటసశరర రరడడడ నససస
ఇసటట ననస:132-162
వయససస:55
లస: ససస స
4134 JBV3732369
పపరర: శశశలజ అటర

93-54/936

తసడడ:డ అచమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-156
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రతన కకశశర చకరక
ఇసటట ననస:132-161
వయససస:23
లస: పప
4131 SAA0632745
పపరర: నససస ససపపరషమమ నససస

4117 AP151010498398
పపరర: ఉమలదదవ కకసడద

4112 AP151010498024
పపరర: వనసకటటసశర రకడడడ ఈద

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-153
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వల సపసదసలల
ఇసటట ననస:132-155
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకసడద రరమ కకటట రకడడ
ఇసటట ననస:132-156
వయససస:37
లస: పప
4128 SAA1020114
పపరర: తదజ పడసరద చకరక

93-54/933

తసడడ:డ అచమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-154
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:132-155
వయససస:18
లస: పప
4125 JBV1970144
పపరర: కకసడద రరమ చసదదడ రకడడడ

4114 AP151010498161
పపరర: అచమమమ కకసడద

93-54/928

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రకడడ లలట ఈద
ఇసటట ననస:132-152
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-153-A
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-153-A
వయససస:52
లస: పప
4122 SAA1394154
పపరర: గగరక సపసదసలల షపక

93-54/930

భరస : లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-153
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-153
వయససస:57
లస: పప
4119 AP151010498029
పపరర: కకటటరకడడడ కకసడద

4111 JBV3489366
పపరర: కకటట రకడడడ ఈద

4109 SAA0470633
పపరర: పపషపలతద ఈదద

భరస : కకటట రరడడడ ఈదద
ఇసటట ననస:132-152
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రకడడడ ఈద
ఇసటట ననస:132-152
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-153
వయససస:52
లస: ససస స
4116 AP151010498329
పపరర: రరమరకడడడ కకసడద

93-54/927

తసడడ:డ శసకర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-151
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రకడడడ ఈద
ఇసటట ననస:132-152
వయససస:53
లస: ససస స
4113 AP151010498166
పపరర: వనసకరయమమ కకసడద

4108 JBV3729209
పపరర: వరరరకడడడ తయఖగభర

4133 SAA1195015
పపరర: అటర తరరమల

93-54/944

భరస : అటర వజయ భబసకర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-164
వయససస:23
లస: ససస స
93-58/340

4136 JBV3732351
పపరర: వజయభబసకర రకడడడ అటర

93-58/341

తసడడ:డ వనసకటశవర రకడడడ
ఇసటట ననస:132-164
వయససస:33
లస: పప
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4137 AP151010498324
పపరర: వనసకటశవరరకడడడ అటర

93-58/342

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-164
వయససస:57
లస: పప
4140 AP151010498749
పపరర: నరసససహరకడడడ కరరసరన

93-58/345

93-58/348

93-58/351

93-58/353

93-58/356

93-60/75

93-54/947

భరస : వనసకటకకషష� �
ఇసటట ననస:132-176
వయససస:34
లస: ససస స

4150 JBV3732427
పపరర: అశశక రకడడడ అసచడరగ

4153 JBV3728631
పపరర: శకనవరసరకడడడ అసచడరగ

4156 JBV3728508
పపరర: అజత యయరరవ

4159 SAA0423400
పపరర: వనసకటరమణ బబసరకడడడ

93-54/950

4162 SAA0328559
పపరర: వనసకటశవరరకడడడ బబసరకడడడ

93-58/354

4165 JBV3493327
పపరర: నరమల బబసరకడడడ�
భరస : సరసబరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-176
వయససస:47
లస: ససస స

4145 SAA0305243
పపరర: చసదడశశఖర గగపసశశటట

93-58/350

4148 SAA1326453
పపరర: మపసర రకడడడ అసచడరగ

93-56/739

4151 JBV3728649
పపరర: కరరణదకరరకడడడ అసచడరగ

93-58/355

తసడడ:డ శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-168
వయససస:35
లస: పప
93-58/357

4154 SAA1397074
పపరర: కరరణకర రకడడడ అసచడరగ

93-58/1003

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ అసచడరగ
ఇసటట ననస:132-168
వయససస:31
లస: పప
93-54/945

4157 JBV3728516
పపరర: జజసఫ రకడడడ యయరరవ

93-54/946

తసడడ:డ జజకకబ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-169
వయససస:39
లస: పప
93-54/948

4160 AP151010498336
పపరర: చననదరమమ బబసరకడడ

93-54/949

భరస : ఆళళకఖరకడడడ
ఇసటట ననస:132-175
వయససస:77
లస: ససస స
93-54/951

తసడడ:డ అలలఖఖరకడద డ
ఇసటట ననస:132-175
వయససస:52
లస: పప
93-55/431

93-58/347

తసడడ:డ బయఖపప రకడడడ అసచడరగ
ఇసటట ననస:132-168
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటశవరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-175
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరకడడడ
ఇసటట ననస:132-175
వయససస:32
లస: పప
4164 JBV1971621
పపరర: భభలకడమ� పససపపలలటట�

93-58/352

భరస : జజసఫ రకడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:132-169
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అలలఖఖరకడడడ
ఇసటట ననస:132-175
వయససస:40
లస: ససస స
4161 SAA0406934
పపరర: శసకర రకడడడ భబసరకడడడ

4147 AP151010498659
పపరర: బబపసరకడడడ ఈదద

4142 SAA0305185
పపరర: వమల� గగపసశశటట �

తసడడ:డ కకషషమభరగస
ఇసటట ననస:132-167
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబసపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-168
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ అసచడరగ
ఇసటట ననస:132-168
వయససస:28
లస: పప
4158 AP151010498358
పపరర: అననపపరష బబసరకడడడ

93-58/349

తసడడ:డ రరమ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-168
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బయఖపపరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-168
వయససస:42
లస: పప
4155 SAA1119734
పపరర: అశశక రకడడడ అసచడరగ

4144 AP151010498425
పపరర: సరసబరకడడడ కకసడద

93-58/344

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:132-167
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పరశరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-167
వయససస:82
లస: పప

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-168
వయససస:50
లస: ససస స
4152 JBV3728540
పపరర: మపపరగరకడడడ అసచడరగ�

93-58/346

తసడడ:డ హనమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-167
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-167
వయససస:67
లస: పప
4149 AP151010498274
పపరర: శవపరరశత అసచడరగ

4141 JBV1970151
పపరర: భబనసపసడయల కకసడద

4139 AP151010498338
పపరర: రరవమమ కరరసరన

భరస : శవరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-165
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-167
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హనమరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-167
వయససస:60
లస: ససస స
4146 AP151010498388
పపరర: హనమరకడడడ కకసడద

93-58/343

భరస : నరసససహరకడడడ
ఇసటట ననస:132-165
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:132-165
వయససస:44
లస: పప
4143 AP151010498404
పపరర: అననపపరషమమ కకసడద�

4138 JBV1976836
పపరర: మలధవ కరరసరన

4163 AP151010498007
పపరర: అలలఖఖరకడడడ బబసరకడడడ

93-54/952

తసడడ:డ లసగరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-175
వయససస:92
లస: పప
93-55/432

4166 SAA0303701
పపరర: ససరరష రకడడడ బబసరకడడడ�

93-55/433

తసడడ:డ సరసబరకడడడ�
ఇసటట ననస:132-176
వయససస:30
లస: పప
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93-55/434

తసడడ:డ సరసబ రకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-176
వయససస:35
లస: పప
4170 AP151010498516
పపరర: కమల మలరకడడడ

93-54/954

93-54/958

93-58/359

93-54/960

93-54/1012

93-46/103

93-54/1030

భరస : శకనవరస రరవప ఇకలకరగస
ఇసటట ననస:133-2-100
వయససస:24
లస: ససస స

4180 AP151010498342
పపరర: నదగరసదడస గరదచ

4183 SAA1392547
పపరర: భబగఖ లకడమ పరశస

4186 SAA1013796
పపరర: హరగ పసడయ కరకరన

4189 SAA0815698
పపరర: పప తష పరలలపప శకనస

93-45/938

4192 SAA1292242
పపరర: యలమన దసరర భగవనగగరగ

93-54/961

4195 SAA0363879
పపరర: రతనద కలమలరర� కకనదదమగదద�
భరస : శశషపసయల�
ఇసటట ననస:133-2-111
వయససస:40
లస: ససస స

4175 JBV3499878
పపరర: వజయలకడమ బబసరరడడడ

93-58/358

4178 SAA1116144
పపరర: నలర మలమళళ శకలత

93-55/436

4181 JBV3734209
పపరర: ఏడడకకసడలల కరజ కరజజ

93-58/360

తసడడ:డ పపదవనసకటటశశరరర కరజజ
ఇసటట ననస:132-4386
వయససస:50
లస: పప
93-58/1019

4184 SAA0649699
పపరర: అనసశర లబకలలల

93-58/886

భరస : నరగసరకడడడ లబకలలల
ఇసటట ననస:132_5_543
వయససస:29
లస: ససస స
93-48/59

4187 SAA1088483
పపరర: కలలఖణణ వనదనకకట

93-59/255

భరస : ససదరరనద రరవప వనదనకకట
ఇసటట ననస:133-1-2240
వయససస:38
లస: ససస స
93-48/61

4190 SAA1094275
పపరర: ఉష శక మమడ

93-41/229

తసడడ:డ నదరరయణ మమడ
ఇసటట ననస:133-2-92
వయససస:25
లస: పప
93-45/939

భరస : శకవణ కలమలర దదవలపలలర
ఇసటట ననస:133-2-99
వయససస:27
లస: ససస స
93-41/1142

93-54/956

భరస : నలర మలమళళ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:132-672
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ పప తషపరలలపప
ఇసటట ననస:133-2-89
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద దదవలపలలర
ఇసటట ననస:133-2-99
వయససస:31
లస: పప
4194 SAA1424480
పపరర: శరకవణణ ఇకలకరగస

93-61/744

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:133-1-102
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖ చరర మతడక
ఇసటట ననస:133-2-68
వయససస:24
లస: పప
4191 SAA1292259
పపరర: శవరణ కలమలర దదవలపలలర

4177 SAA1423078
పపరర: దదలప రకడడడ బబసరకడడడ

4172 SAA0328526
పపరర: కకటటశశరమమ మలరకడడ

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-178
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పడసరద పరశస
ఇసటట ననస:132-6749
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనస ససరభ
ఇసటట ననస:133-0-1946
వయససస:36
లస: ససస స
4188 SAA1276732
పపరర: నదరరయణ మతడక

93-54/959

భరస : ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:132-4349
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రకడడడ కకట
ఇసటట ననస:132-4388
వయససస:34
లస: పప
4185 SAA0823840
పపరర: వనసకట రమణ ససరభ

4174 AP151010498796
పపరర: పరపసరకడడడ మలరకడడడ

93-54/953

భరస : పరపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-178
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనదశస రకడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-178
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:132-3168
వయససస:43
లస: పప
4182 SAA1278787
పపరర: వనసకట శవ నదగగ రకడడ కకట

93-54/955

తసడడ:డ కరశరకడడడ
ఇసటట ననస:132-178
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ చనపరమగలరకడడడ
ఇసటట ననస:132-178
వయససస:47
లస: పప
4179 SAA0564146
పపరర: రరమరకడడడ బబ డపరటట

4171 AP151010498511
పపరర: వనమమ మలరకడడ

4169 JBV3729100
పపరర: ననసకటలకడమ మరకకడడడ

తసడడ:డ నరసససహరకడడడ
ఇసటట ననస:132-178
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రకడడడ
ఇసటట ననస:132-178
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపసరకడడడ
ఇసటట ననస:132-178
వయససస:48
లస: పప
4176 JBV3499860
పపరర: శకనవరసరకడడడ బబసరకడడడ

93-55/435

తసడడ:డ నదగభభషణస�
ఇసటట ననస:132-176
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:132-178
వయససస:44
లస: ససస స
4173 AP151010498353
పపరర: వనసకటరకడడడ మలరకడడడ

4168 SAA0303313
పపరర: వనసకటకకషష� పససపపలలటట�

4193 SAA1424746
పపరర: శకనవరస రరవప ఇకలకరగస

93-41/1141

తసడడ:డ పపనదనరరవప ఇకలకరగస
ఇసటట ననస:133-2-100
వయససస:31
లస: పప
93-41/230

4196 SAA0641985
పపరర: లకడమ హహహమలవత అటట లకరగ

93-41/231

భరస : యయససదదస అటట లకరగ
ఇసటట ననస:133-2-111
వయససస:44
లస: ససస స
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4197 SAA0643239
పపరర: శరకవణ కలమలర అటట లకరగ

93-41/232

తసడడ:డ యయససదదస అటట లకరగ
ఇసటట ననస:133-2-111
వయససస:25
లస: పప
93-41/235

తసడడ:డ మభణణయలఖ
ఇసటట ననస:133-2-111
వయససస:45
లస: పప

4201 SAA0471326
పపరర: యయససదదస అటటటలకరగ

93-41/1143

4204 SAA1457431
పపరర: మమనక ఇమలడదబటటట న
భసధసవప: మమనక ఇమలడదబటటట న
ఇసటట ననస:133-2-122
వయససస:18
లస: ససస స

93-41/239
4206 SAA1198142
పపరర: అలవనలల మసగ తదయలరర
చలకమరగక
భరస : వనసకట నరసససహ చదరరఖలల చలకమరగక
ఇసటట ననస:133-2-131
వయససస:54
లస: ససస స

4207 SAA1472059
పపరర: తడనదథ రకడడడ ఇలక
ర రగ
తసడడ:డ వనసకట దసరర రకడడడ ఇలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-2-134
వయససస:18
లస: పప

4209 SAA1050913
పపరర: వరరన పడథదగభడడపప

4210 SAA0927345
పపరర: రరషమ షపక

93-41/240

తసడడ:డ అనల బబబగ పడథదగభడడపప
ఇసటట ననస:133-2-222
వయససస:25
లస: ససస స
93-41/243

తసడడ:డ కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:133-2-242
వయససస:26
లస: పప

4213 SAA0927253
పపరర: వరల షపక

93-40/894

4216 SAA1071885
పపరర: మమరగ మలనస కకలలకలల

భసధసవప: మమరగ జజసపపసన తరరమలరకడడడ
ఇసటట ననస:133-2-263
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఆరగగఖ రకడడడ కకలలకలల
ఇసటట ననస:133-2-263
వయససస:21
లస: ససస స

4218 SAA1424456
పపరర: వరయఖ దదవరకకసడ

4219 SAA1424472
పపరర: లకడమ దదవరకకసడ

93-41/1144

తసడడ:డ కకటయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-2-268
వయససస:45
లస: పప
93-41/1147

తసడడ:డ వరయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-2-268
వయససస:22
లస: పప
4224 SAA1275148
పపరర: మననహర మణణ
తసడడ:డ మణణ మణణ
ఇసటట ననస:133-2-268
వయససస:52
లస: పప

4202 AP151030450422
పపరర: అలవనలలమసగతదయలరర
చలకమరగ�
భరస : వనసకట నరసససహచదరరఖలల�
ఇసటట ననస:133-2-112
వయససస:52
లస: ససస స

93-55/993

93-41/238
4205 SAA1198134
పపరర: వనసకట నరసససహచదరరఖలల
చలకమరగక
తసడడ:డ రరమనసజజచదరరఖలల చలకమరగక
ఇసటట ననస:133-2-131
వయససస:58
లస: పప

93-60/953

4208 SAA1451590
పపరర: ఫరతమ బబగస షపక

93-59/990

93-41/237

93-42/1099

భసధసవప: ఫరతమ బబగస షపక
ఇసటట ననస:133-2-170
వయససస:18
లస: ససస స
93-41/241

4211 SAA0927386
పపరర: కరరమగన షపక

93-41/242

భరస : కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:133-2-242
వయససస:45
లస: ససస స
93-41/244

తసడడ:డ కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:133-2-242
వయససస:27
లస: పప

4215 SAA1273614
పపరర: అరగగఖ రకడడడ కకలలకలల

93-41/234

93-41/236

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:133-2-242
వయససస:26
లస: ససస స

4212 SAA0927279
పపరర: రహమలన షపక

4199 SAA0471334
పపరర: ధరమ తదజజ అటటటలకరగ

తసడడ:డ యయససదదస అటటటలకరగ
ఇసటట ననస:133-2-111
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ అటటటలకరగ
ఇసటట ననస:133-2-111
వయససస:53
లస: పప

భసధసవప: వరణణ ఇమలడదబటటట న
ఇసటట ననస:133-2-122
వయససస:38
లస: ససస స

4221 SAA1424522
పపరర: వసశ కకషష దదవరకకసడ

93-41/233

తసడడ:డ యయససదదసడ
ఇసటట ననస:133-2-111
వయససస:25
లస: పప

4200 SAA0642124
పపరర: కకనదదమగదద శశషపసయల

4203 SAA1463280
పపరర: వరణణ ఇమలడదబటటట న

4198 SAA0643049
పపరర: అటలలత ధరమతదజజ

4214 JBV3742749
పపరర: కరగమగలలర షపక

93-59/256

తసడడ:డ అబగదలడఫస షపక
ఇసటట ననస:133-2-242
వయససస:50
లస: పప
93-60/76

4217 SAA1071893
పపరర: మమరగ జజసఫసన తరరమల రకడడ

93-60/77

భరస : ఆరగగఖ రకడడడ కకలలకలల
ఇసటట ననస:133-2-263
వయససస:43
లస: ససస స
93-41/1145

4220 SAA1424506
పపరర: శరకవణణ దదవరకకసడ

93-41/1146

భరస : వరయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-2-268
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-2-268
వయససస:23
లస: ససస స

93-54/1029
4222 SAA1273937
పపరర: పపరష వననకటవ సరయ
సరఏశశశయలపప కలకకసడ
తసడడ:డ వనసకటడ శశష చదరరఖలల కలకకసడ
ఇసటట ననస:133-2-268
వయససస:52
లస: పప

93-57/613
4223 SAA1273390
పపరర: LAKSHMI SUJATHA
KALAKONDA
భరస : PURNA VENKATA SAI SESHAPPAY
ఇసటట ననస:133-2-268
వయససస:48
లస: ససస స

4225 SAA1275627
పపరర: వజయ లకడమ మననహర

4226 SAA1254598
పపరర: శవ నదగ పడసరద tiruveedhula

తసడడ:డ మననహర మననహర
ఇసటట ననస:133-2-268
వయససస:51
లస: ససస స

93-59/991

93-59/992

తసడడ:డ akkeswara rao tiruveedhula
ఇసటట ననస:133-2-268
వయససస:34
లస: పప
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93-59/993

4228 NDX2207827
పపరర: ఆసజననయ రకడడడ మటట

భరస : siva naga prasad tiruveedhula
ఇసటట ననస:133-2-268
వయససస:33
లస: ససస స

భసధసవప: శశశలజ మటట
ఇసటట ననస:133-2-268, Bommarillu
వయససస:43
లస: పప

4230 SAA0824749
పపరర: భబవనదనరయణ మసన

4231 SAA1072016
పపరర: భబగఖలకడమ కరతరకడడ

93-54/962

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:133-2-3113
వయససస:28
లస: పప
4233 SAA1072024
పపరర: ఫణణసదడ రకడడడ కరతరకడడడ

93-60/80

93-54/963

93-41/1152

93-57/221

93-57/224

93-59/258

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:133-3-440
వయససస:27
లస: పప

4243 JBV3737426
పపరర: నడరర హన� షపక�

4246 JBV3737467
పపరర: మరరవల� షపక�

4249 JBV3508249
పపరర: చసదడరరవప తసగకళళ

93-59/260

4252 SAA1070069
పపరర: శశరరఖ మలలర ల

93-60/83

4255 SAA1070044
పపరర: వనసకటటశశరరర మలలర ల
తసడడ:డ లలటట ససబబబరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:133-3-440
వయససస:56
లస: పప

4235 SAA1062025
పపరర: నదగచసదడసరయ ఓలలటట

93-60/82

4238 AP151010498124
పపరర: ఆదచమమ పడదల

93-54/965

4241 SAA0955429
పపరర: బబజ షపక

93-60/84

తసడడ:డ సపసదసలల షపక
ఇసటట ననస:133-3-380
వయససస:32
లస: పప
93-57/222

4244 JBV3737376
పపరర: ఫరతమల� షపక�

93-57/223

భరస : మరరవల� షపక
ఇసటట ననస:133-3-382
వయససస:48
లస: ససస స
93-57/225

4247 JBV3508264
పపరర: శకనవరసరరవప తసగకళళ

93-59/257

తసడడ:డ చసదడరరవప తసగకళళ
ఇసటట ననస:133-3-386
వయససస:38
లస: పప
93-59/259

4250 SAA1368430
పపరర: కకషప ర మమళస

93-42/955

తసడడ:డ కకషష రరవప మమళస
ఇసటట ననస:133-3-387
వయససస:27
లస: పప
93-59/261

భరస : వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:133-3-440
వయససస:49
లస: ససస స
93-59/263

93-60/79

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:133-3-106వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర తసగకళళ
ఇసటట ననస:133-3-386
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ పపదరరమయఖ మసచదల
ఇసటట ననస:133-3-387
వయససస:66
లస: పప
4254 SAA1070077
పపరర: హహమ కలమలర మలలర ల

93-54/964

తసడడ:డ మగలలసహహబ� షపక
ఇసటట ననస:133-3-382
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప తసగకళళ
ఇసటట ననస:133-3-386
వయససస:40
లస: పప
4251 SAA0436626
పపరర: సరసబయఖ మసచదల

4240 SAA0687566
పపరర: షపక అలలరబక

4232 SAA1072008
పపరర: కనకదసరర కరతరకడడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:133-2-3203
వయససస:23
లస: పప

భరస : నదగగర వల � షపక
ఇసటట ననస:133-3-382
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల� షపక
ఇసటట ననస:133-3-382
వయససస:39
లస: పప
4248 JBV3746682
పపరర: నదగరరజ తసగకళళ

93-60/81

తసడడ:డ మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:133-3-380
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల�
ఇసటట ననస:133-3-382
వయససస:30
లస: ససస స
4245 JBV3737418
పపరర: నదగగర వల� షపక�

4237 SAA1097765
పపరర: నవన కలమలర మడక

93-60/955

భరస : ఈశశర రకడడడ కరతరకడడడ
ఇసటట ననస:133-2-3145
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మడక
ఇసటట ననస:133-3-103
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నదగయఖ మగగల
ఇసటట ననస:133-3-379
వయససస:50
లస: పప
4242 JBV3737384
పపరర: నదగభరరబ�

93-60/78

తసడడ:డ నదగగరకడడడ కకతరకడడడ
ఇసటట ననస:133-2-3145
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మడక
ఇసటట ననస:133-3-103
వయససస:22
లస: ససస స
4239 SAA1425032
పపరర: వనసకటటశశరరర మగగల

4234 SAA1062397
పపరర: ఈశశర రకడడడ కకతరకడడడ

4229 NDX2207835
పపరర: శశశలజ మటబట

భరస : ఆసజననయ రకడడడ మటబట
ఇసటట ననస:133-2-268, Flot No.4B,
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఫణణసదడ రకడడడ కరతరకడడడ
ఇసటట ననస:133-2-3145
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశర రకడడడ కరతరకడడడ
ఇసటట ననస:133-2-3145
వయససస:31
లస: పప
4236 SAA1097757
పపరర: మమరరస మడక

93-60/954

4253 SAA1070051
పపరర: హహమసత మలలర ల

93-59/262

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:133-3-440
వయససస:25
లస: పప
93-59/264

4256 AP151010504064
పపరర: కలమలరగ లలవపడడయల�
లలవపడడయల
భరస : మలలర శఅరఅఉ� లలవపడడయల
ఇసటట ననస:133-3-482
వయససస:40
లస: ససస స

93-57/226

Page 145 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48

4257 AP151010504320
పపరర: వనసకటరమణమమ ససదదనడడ�
ససదదనడడ
భరస : కకటటశశరరరవప� ససదదనడడ
ఇసటట ననస:133-3-482
వయససస:52
లస: ససస స

93-57/227

4260 SAA1445543
పపరర: రరజ కలమలరగ లవపదయల

93-61/768

4258 SAA0466946
పపరర: మలలర శశరరరవప లలవపడడయల
లలవపడడయల
భరస : రరమగళళనయక లలవపడడయఖ
ఇసటట ననస:133-3-482
వయససస:47
లస: ససస స
4261 SAA1445535
పపరర: హరగక లలవపడడయల

తసడడ:డ మలర శశర రరవప నదయక లవపదయల
ఇసటట ననస:133-3-482
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర శశర రరవప లలవపడడయల
ఇసటట ననస:133-3-482
వయససస:22
లస: ససస స

4263 JBV3742285
పపరర: శకనవరసరరవపనదయక
లలవపడడయల లలవపడడయల
తసడడ:డ రరమగలలనయక లలవపడడయఖ
ఇసటట ననస:133-3-483
వయససస:44
లస: పప

4264 SAA1083328
పపరర: గగరగ శసకర తతట

4266 SAA1284033
పపరర: సరసబశవ రరవప కటర గగసట

93-60/88

93-44/850

93-44/853

93-59/267

93-59/270

4278 JBV3733847
పపరర: శకనవరసరరవప� వడర మభడడ�

93-57/229

4273 SAA0561282
పపరర: పడభబకరరరవప పరతతరగ

4276 SAA0794520
పపరర: వనణగ గగపరల రకడడ గసగగ రకడడడ

4279 SAA0955510
పపరర: అసజల వడర మభడడ

93-44/851

భరస : ససబబరరవప తదళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:133-3-1741
వయససస:23
లస: ససస స

4282 SAA0308858
పపరర: పడతదప రరవనడతల

93-59/265

4285 SAA0852807
పపరర: అరరణద పరవపలకరగ
భరస : చసదడ శశఖర పరవపలకరగ
ఇసటట ననస:133-5-78
వయససస:46
లస: ససస స

4265 SAA1399146
పపరర: వర శవ శసకర యలదవ తతట

93-60/957

4268 SAA1285915
పపరర: రవ తదజ కటర గగసట

93-44/852

4271 JBV3747037
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలపరగస

93-59/266

తసడడ:డ యలమసదయఖ పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-3-521
వయససస:61
లస: పప
93-59/268

4274 SAA0560938
పపరర: కకషషకలమలరగ రకసడడచసతల

93-59/269

భరస : వనసకట నదగరశశరరరవప రకసడడచసతల
ఇసటట ననస:133-3-568
వయససస:40
లస: ససస స
93-59/271

4277 JBV3733839
పపరర: రరధ� వడర మభడడ�

93-57/228

భరస : శకనవరసరరవప� వడర మభడడ
ఇసటట ననస:133-3-573
వయససస:45
లస: ససస స
93-60/89

4280 SAA0955379
పపరర: భభపతరరజ వడర మభడడ

93-60/90

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వడర మభడడ
ఇసటట ననస:133-3-573
వయససస:25
లస: పప
93-51/249

తసడడ:డ సమమలక
ఇసటట ననస:133-3-2451
వయససస:30
లస: పప
93-58/912

93-60/87

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటర గగసట
ఇసటట ననస:133-3-505
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వడర మభడడ
ఇసటట ననస:133-3-573
వయససస:28
లస: ససస స
93-59/1060

4262 SAA0983503
పపరర: వనసకటరమణ చసతల

తసడడ:డ గగరగ శసకర తతట
ఇసటట ననస:133-3-491
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రకడడడ గసగగ రకడడడ
ఇసటట ననస:133-3-568
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నదనయఖ� వడర మభడడ
ఇసటట ననస:133-3-573
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప అషర
ఇసటట ననస:133-4-360
వయససస:20
లస: పప

93-52/218

తసడడ:డ చసదడమమలలశశర రరవప పరతతరగ
ఇసటట ననస:133-3-567
వయససస:69
లస: పప

4275 SAA0561290
పపరర: వనసకట నదగరశశరరరవప
రకసడడచసతల
తసడడ:డ రరధదకకషషమభరగస రకసడడచసతల
ఇసటట ననస:133-3-568
వయససస:47
లస: పప

4284 SAA1252980
పపరర: సరయ బదదన
డ దథ అషర

4270 JBV3742855
పపరర: నదగరశశరరరవప పరలపరగస

93-60/86

భరస : వనసకటటసశరరర చసతల
ఇసటట ననస:133-3-483
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-3-521
వయససస:36
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప పరతతరగ
ఇసటట ననస:133-3-567
వయససస:67
లస: ససస స

4281 SAA1370717
పపరర: వనసకట రమణ తదళళ
ర రగ

93-61/846

భరస : సరసబశవ రరవప కటర గగసట
ఇసటట ననస:133-3-505
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కటర గగసట
ఇసటట ననస:133-3-505
వయససస:19
లస: పప
4272 SAA0560946
పపరర: వనజకలమలరర పరతతరగ

4267 SAA1284108
పపరర: వజయ లకడమ కటర గగసట

4259 SAA0836827
పపరర: తషలశమమ రరమలవత

భరస : పరసడడ రరమలవత
ఇసటట ననస:133-3-482
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:133-3-491
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ కటర గగసట
ఇసటట ననస:133-3-505
వయససస:49
లస: పప
4269 SAA1285923
పపరర: హరర తదజ కటర గగసట

93-60/85

4283 SAA1407576
పపరర: వనసకట వజయ లకడమ మలలర ల

93-60/956

భరస : కకరణ కలమలర పపరరమళర
ఇసటట ననస:133-3-3674
వయససస:43
లస: ససస స
93-48/62

4286 SAA0852583
పపరర: కకటటశశరమమ పసడపరరగర

93-48/63

భరస : అసజ రకడడడ పసడపరగస
ఇసటట ననస:133-5-78
వయససస:58
లస: ససస స
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93-48/64

తసడడ:డ అసజరకడడడ పసడపరగస
ఇసటట ననస:133-5-78
వయససస:26
లస: పప
4290 SAA0687590
పపరర: ఆలల ఆరగగఖమలమ

93-60/91

93-57/230

93-57/233

93-57/234

93-60/95

93-60/958

93-59/1063

భరస : వరరఞననఉలల మమడ
ఇసటట ననస:133-5-688
వయససస:28
లస: ససస స

4300 JBV3733821
పపరర: భభపత� గగవసదస�

4303 SAA1390749
పపరర: నరమల ఘసటశరల

4306 NDX2537843
పపరర: వనసకట కకషష కకశశర కకలర పర

4309 SAA1061951
పపరర: లలవణఖ తమలమ

93-58/452

4312 JBV1974088
పపరర: మహన రకడడడ తమలమ

93-57/235

4315 SAA0953084
పపరర: వరరసజననయగలల మమడ
తసడడ:డ కకటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-5-688
వయససస:35
లస: పప

4295 JBV3737319
పపరర: రమణదరకడడడ� గసగసరన�

93-57/232

4298 SAA0687228
పపరర: శకనడ గగవసదస

93-60/93

4301 SAA0955528
పపరర: రమఖ దదననపపడడ

93-60/94

భరస : చసదడకరసత దదననపపడడ
ఇసటట ననస:133-5-646
వయససస:26
లస: ససస స
93-59/1061

4304 SAA1390871
పపరర: నదగ మహహష కకలర పర

93-59/1062

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:133-5-673
వయససస:31
లస: పప
94-2/622

4307 NDX1106277
పపరర: కరలలశ వరల మహమమద

94-102/1103

తసడడ:డ గగస మహహదద న మహమమద
ఇసటట ననస:133-5-673
వయససస:32
లస: పప
93-58/450

4310 SAA0925968
పపరర: శక రగజజ తమమ

93-58/451

తసడడ:డ మహన రకడడ తమమ
ఇసటట ననస:133-5-686
వయససస:24
లస: ససస స
93-58/453

భరస : ససబబబరకడడడ�
ఇసటట ననస:133-5-686
వయససస:40
లస: ససస స
93-59/273

93-59/272

తసడడ:డ భభపత
ఇసటట ననస:133-5-644
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహన రకడడడ తమలమ
ఇసటట ననస:133-5-686
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహనరకడడడ
ఇసటట ననస:133-5-686
వయససస:37
లస: ససస స
4314 SAA0953126
పపరర: మసగమమ మమడ

93-60/92

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:133-5-673
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మసరబథదనద
ఇసటట ననస:133-5-679
వయససస:32
లస: పప
4311 JBV1974799
పపరర: శవ పరరశత తమలమ

4297 SAA0955338
పపరర: వనణగగగపరల రకడడ గసగసరన

4292 AP151010504275
పపరర: ఇశరకయయలల చదగభడడ

తసడడ:డ రరమకకటటరకడడడ� గసగసరన
ఇసటట ననస:133-5-644
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఘసటశరల
ఇసటట ననస:133-5-673
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-5-673
వయససస:29
లస: ససస స
4308 SAA1338359
పపరర: వర హనసమలన మసరబథదనద

93-57/231

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� గగవసదస
ఇసటట ననస:133-5-645
వయససస:45
లస: పప

భరస : దదవయఖ కకనఅల
ఇసటట ననస:133-5-646
వయససస:73
లస: ససస స
4305 ndx1227255
పపరర: మనదకడ దదవ కకలర పర

4294 JBV3737285
పపరర: మలణణకఖమమ� గసగసరన�

93-48/66

తసడడ:డ రతనస చదగభడడ
ఇసటట ననస:133-5-526
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ రమణదరకడడడ వనణగగగపరలరకడడ
ఇసటట ననస:133-5-644
వయససస:23
లస: పప

భరస : భభపత� గగవసదస
ఇసటట ననస:133-5-645
వయససస:40
లస: ససస స
4302 SAA0955536
పపరర: పరరశత కకనఅల

93-57/666

భరస : రరమకకటటరకడడడ� గసగసరన
ఇసటట ననస:133-5-644
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరకడడడ� గసగసరన
ఇసటట ననస:133-5-644
వయససస:71
లస: పప
4299 JBV3733813
పపరర: సశరరప� గగవసదస�

4291 SAA1408954
పపరర: రరవమమ లసకబబడ లల

4289 SAA0852831
పపరర: చసదడ శశఖర పరవపలకరగ

తసడడ:డ పసచమయఖ పరవపలలసరగ
ఇసటట ననస:133-5-78
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససజవ రకడడడ లసకబబడ లల
ఇసటట ననస:133-5-354
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రమణదరకడడడ� గసగసరన
ఇసటట ననస:133-5-644
వయససస:41
లస: ససస స
4296 JBV3737277
పపరర: రరమకకటటరకడడడ� గసగసరన�

93-48/65

తసడడ:డ అసజ రకడడడ పసడపరగస
ఇసటట ననస:133-5-78
వయససస:29
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప ఆలల
ఇసటట ననస:133-5-227
వయససస:67
లస: ససస స
4293 JBV3737327
పపరర: రమణమమ� గసగసరన�

4288 SAA0852450
పపరర: గరకషమ పసడపరరగర

4313 JBV1974807
పపరర: రతస మమ పసదసగగల

93-58/454

భరస : అకకకరకడడడ
ఇసటట ననస:133-5-686
వయససస:53
లస: ససస స
93-59/274

4316 SAA0687194
పపరర: వసశ చసటట
ట రగ

93-60/96

తసడడ:డ వజరజ శశర రరవప
ఇసటట ననస:133-5-703
వయససస:26
లస: పప
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4317 JBV3737301
పపరర: బడహహమశశరగ� చటట
ట రగ�
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93-57/236

భరస : వఘఘనశశరరరవప� చటట
ట రగ
ఇసటట ననస:133-5-704
వయససస:41
లస: ససస స
4320 JBV3737244
పపరర: రరమకకకషష రరరవప� వనణగ�

93-57/238

93-57/241

93-60/98

93-60/99

93-59/278

93-59/280

93-59/283

తసడడ:డ యలమసదయఖ పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-5-727
వయససస:71
లస: పప

4330 JBV3749504
పపరర: అసజమమ కలసబ

4333 JBV3742962
పపరర: శసకర కలసభ

4336 JBV3747276
పపరర: శశరగ పప లశశటట

4339 SAA0955551
పపరర: ఉషరరన మమడ

93-60/105

4342 SAA0955676
పపరర: శకనవరసరరవప మమడ

93-60/100

4345 JBV3749553
పపరర: శవ నదగరసదడస పరలపరగస
భరస : వనసకటటశశరరర పరలపరగర
ఇసటట ననస:133-5-727
వయససస:24
లస: ససస స

4325 JBV3743044
పపరర: కకటటశశరరరవప ఉయలఖల

93-59/275

4328 JBV3747243
పపరర: వనసకటటశశరరర మగగల

93-59/277

4331 SAA0955668
పపరర: శవనదగరసశ రరరవప కలసబ

93-60/101

తసడడ:డ రరమగలల కలసబ
ఇసటట ననస:133-5-711
వయససస:24
లస: పప
93-59/279

4334 JBV3749488
పపరర: మసగమమ ఉలర గడడ ల

93-60/102

భరస : నరసససహరరవప ఉలర గడడ
ఇసటట ననస:133-5-712
వయససస:59
లస: ససస స
93-59/281

4337 JBV3747631
పపరర: ఆరగగఖ రరజ పప లశశటట

93-59/282

తసడడ:డ రరమపప పప లశశటట
ఇసటట ననస:133-5-713
వయససస:37
లస: పప
93-60/103

4340 JBV3749470
పపరర: వరర సకమమ పరలపరగస

93-60/104

భరస : మగతస యఖ పరలపరగర
ఇసటట ననస:133-5-726
వయససస:55
లస: ససస స
93-60/106

తసడడ:డ తరరపతయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-5-726
వయససస:49
లస: పప
93-59/285

93-57/240

తసడడ:డ నదగయఖ మగగల
ఇసటట ననస:133-5-711
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-5-726
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-5-726
వయససస:23
లస: పప
4344 JBV3742970
పపరర: వరయఖ పరలపరగస

93-59/276

తసడడ:డ రరయపప పప లశశటట
ఇసటట ననస:133-5-713
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజజపప పప లశశటట
ఇసటట ననస:133-5-713
వయససస:51
లస: పప
4341 SAA0955387
పపరర: పడవణ కలమలర మమడ

4327 JBV3743002
పపరర: ఆదదనదరరయణ ఉలర గడర ల

4322 JBV3737335
పపరర: చసదడశశఖర� కరపర�

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఉయలఖల
ఇసటట ననస:133-5-709
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:133-5-712
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరయపప పప లశశటట
ఇసటట ననస:133-5-713
వయససస:62
లస: ససస స
4338 JBV3747268
పపరర: రరయపప పప లశశటట

93-57/242

భరస : నరసససహరరవప కలసభ
ఇసటట ననస:133-5-711
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శసకర కలసభబ
ఇసటట ననస:133-5-712
వయససస:36
లస: ససస స
4335 SAA0617282
పపరర: ససవరరస మమ పప లశశటట

4324 JBV3733771
పపరర: శవ నదగసరయ� చసదన�

93-57/237

తసడడ:డ వశశనదధస� కరపర
ఇసటట ననస:133-5-707
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఉలర గడర ల
ఇసటట ననస:133-5-711
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ ఉలర గడదడల
ఇసటట ననస:133-5-711
వయససస:37
లస: ససస స
4332 JBV3748522
పపరర: ససజజత కలసభబ

93-57/239

తసడడ:డ అసకరలల� చసదన
ఇసటట ననస:133-5-708
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ఉయఖల
ఇసటట ననస:133-5-709
వయససస:33
లస: ససస స
4329 JBV3749538
పపరర: శవమమ ఉలర గదదదల

4321 JBV3737343
పపరర: సరమలమ జఖస� కరపర�

4319 JBV3733797
పపరర: లకడమ� వనణగ�

భరస : తదతద రరవప� వనణగ
ఇసటట ననస:133-5-706
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర� కరపర
ఇసటట ననస:133-5-707
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవ నదగసరయ� చసదన
ఇసటట ననస:133-5-708
వయససస:38
లస: ససస స
4326 SAA0307009
పపరర: రరజఖలకడమ ఉయఖల

93-60/97

తసడడ:డ రతన చదరగ
ఇసటట ననస:133-5-704
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ తదతదరరవప� వనణగ
ఇసటట ననస:133-5-706
వయససస:32
లస: పప
4323 JBV3733789
పపరర: శవ నదగ పసడయ � చసదన�

4318 SAA0687178
పపరర: వజరజ శశర రరవప చసటట
ట రగ

4343 JBV3743010
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరలపరగస

93-59/284

తసడడ:డ వరయఖ పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-5-727
వయససస:34
లస: పప
93-60/107

4346 SAA0306530
పపరర: శరఖమల పరలపరగస

93-60/108

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరలపరగర
ఇసటట ననస:133-5-727
వయససస:30
లస: ససస స

Page 148 of 330

4347 JBV3749579
పపరర: వనసకరయలమమ మమడద
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93-60/109

భరస : నదగరశశరరరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-5-727
వయససస:45
లస: ససస స
4350 JBV3737509
పపరర: కకటటశశరరరవప� పటబనల�

93-57/245

93-45/1003

93-49/674

4354 SAA1350230
పపరర: హరగక జజఖత కగర

4357 JBV3737236
పపరర: రరజఖలకడమ� కగరర�

93-57/667

4360 SAA1271741
పపరర: దదవఖ శక జజఖత మగనపల

తసడడ:డ రమమశ బబబగ మగనపల
ఇసటట ననస:133-5-762 1ST LINE
వయససస:20
లస: పప
93-59/286

93-59/289

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మగససనడరగ
ఇసటట ననస:133-5-775, 3RD LINE
వయససస:36
లస: పప

4369 SAA1460609
పపరర: ఆనసద పడకరశ నల

93-41/1153

4372 SAA1290188
పపరర: సతఖనదరరయణ మగససనడరర

93-40/895

4375 JBV3741618
పపరర: యతశశర � చటట
ట రగ�
తసడడ:డ శకనవరస రరవప� చటట
ట రగ
ఇసటట ననస:133-5-777
వయససస:30
లస: పప

4355 SAA1350107
పపరర: హరగక జజఖత కగర

93-49/673

4358 JBV3737228
పపరర: వనసకయఖ� కగరర�

93-57/248

93-44/854
4361 SAA1277243
పపరర: బబబ భవన ఇఆసశరరఖ మగనపల

తసడడ:డ రమమశ బబబగ మగనపల
ఇసటట ననస:133-5-762 1ST LINE
వయససస:21
లస: ససస స
93-59/994

4364 SAA1454016
పపరర: జజహనవ చసడ

93-57/668

తసడడ:డ మగరళ కకషష చసడ
ఇసటట ననస:133-5-766
వయససస:20
లస: ససస స
93-59/287

4367 SAA0953209
పపరర: సరసబశవరరవప మమడ

93-59/288

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-5-770
వయససస:25
లస: పప
93-60/959

4370 SAA0436634
పపరర: రరజ మమడద

93-59/290

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడ
ఇసటట ననస:133-5-771
వయససస:40
లస: పప
93-59/995

తసడడ:డ వనసకటడతనస లలట మగససనడరర
ఇసటట ననస:133-5-775
వయససస:74
లస: పప
93-41/978

93-45/1002

తసడడ:డ వనసకరటబడమయఖ� కగరర
ఇసటట ననస:133-5-732
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ నల
ఇసటట ననస:133-5-770
వయససస:29
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ మగససనడరర
ఇసటట ననస:133-5-775
వయససస:69
లస: ససస స
4374 SAA1269083
పపరర: శకనవరస రరవప మగససనడరగ

93-57/247

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-5-770
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మతస యఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-5-770
వయససస:50
లస: పప
4371 SAA1457779
పపరర: పదదమవత మగససనడరర

4366 SAA0953167
పపరర: శసకర మమడ

4352 SAA1340603
పపరర: తడనవన ఖగర

తసడడ:డ వనసకయఖ కగర
ఇసటట ననస:133-5-732
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మగనపల
ఇసటట ననస:133-5-762 1ST LINE
వయససస:49
లస: పప

భరస : మగరళకకషష చసదద
ఇసటట ననస:133-5-766
వయససస:41
లస: ససస స
4368 JBV3743028
పపరర: నదగరశశరరరవప మమడ

93-49/672

భరస : రమమశ బబబగ మగనపల
ఇసటట ననస:133-5-762 1ST LINE
వయససస:47
లస: ససస స

93-44/855 4363 SAA1290394
4362 SAA1277201
పపరర: చచసతనఖ సరయ చకకవరగస మగనపల
పపరర: రమమశ బబబగ మగనపల

93-57/244

తసడడ:డ వనసకయఖ ఖగర
ఇసటట ననస:133-5-732
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ� కగరర
ఇసటట ననస:133-5-732
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మగనపలర
ఇసటట ననస:133-5-762
వయససస:49
లస: పప

4365 SAA0466912
పపరర: ఇసదదరర చసద

93-57/246

తసడడ:డ వనసకయఖ కగర
ఇసటట ననస:133-5-732
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కగరర
ఇసటట ననస:133-5-732
వయససస:19
లస: ససస స
4359 SAA1402478
పపరర: రమమశ బబబగ మగనపలర

4351 JBV3737491
పపరర: రతనకలమలర � పటబనల�

4349 SAA0892183
పపరర: ససదదప కలమలర కడడయలల

తసడడ:డ వనసకట రరవప కడడయలల
ఇసటట ననస:133-5-729
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పదమనదభబచదరగ� పటబనల
ఇసటట ననస:133-5-729
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కగర
ఇసటట ననస:133-5-732
వయససస:19
లస: ససస స
4356 SAA1350081
పపరర: హరగక జజఖత కగరర

93-57/243

భరస : పదమనదభబచదరగ� పటబనల
ఇసటట ననస:133-5-729
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమనదభబచదరగ� పటబనల
ఇసటట ననస:133-5-729
వయససస:32
లస: పప
4353 SAA1340587
పపరర: హరగక జజఖత కగర

4348 JBV3737483
పపరర: వజయ� పటబనల�

4373 SAA1290170
పపరర: శకదదవ మగససనడరర

93-59/996

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మగససనడరర
ఇసటట ననస:133-5-775
వయససస:47
లస: ససస స
93-57/249

4376 JBV1977586
పపరర: శకనవరసరరవప చటటటరగ

93-60/110

తసడడ:డ రతదనచదరగ CHITTURI
ఇసటట ననస:133-5-777
వయససస:48
లస: పప
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4377 JBV3733763
పపరర: షరగఫ� షపక�
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93-57/250

తసడడ:డ బడద సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:133-5-782
వయససస:39
లస: పప
4380 SAA0687558
పపరర: షపక మమలలల

93-60/112

93-57/253

93-57/256

93-60/116

93-59/291

93-57/670

93-58/913

తలర : అనసష
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:30
లస: ససస స

4390 SAA1265107
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస పరలపరగస

4393 JBV3748506
పపరర: రమణ కలసభబ

4396 SAA1408426
పపరర: వనసకట నసద కకషప ర పననస

4399 SAA1253384
పపరర: పడకరశ తతకల

93-46/105

4402 SAA1252998
పపరర: మణణకసఠ కలసడడరర

93-45/940

4405 SAA0854019
పపరర: శకలత ధదడదడ
భరస : రమణ రకడడడ
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:38
లస: ససస స

4385 JBV3737186
పపరర: వనసకటససబబబరరవప� నసబబ లల�

93-57/255

4388 SAA0954728
పపరర: రరజరశశరగ వనణగ

93-60/115

4391 SAA1265719
పపరర: సతఖవత పరలపరగస

93-45/941

భరస : వనసకట ససబడమణఖస పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-5-795
వయససస:47
లస: ససస స
93-59/292

4394 JBV3742939
పపరర: రరమగలల కలసబ

93-59/293

తసడడ:డ ససబబబరరవప కలసబ
ఇసటట ననస:133-5-7311
వయససస:43
లస: పప
93-60/972

4397 SAA1430750
పపరర: ఉమదదవ నలర గగరర

93-60/982

భరస : కరగమగలర దదససడ
ఇసటట ననస:133-6-147
వయససస:34
లస: ససస స
93-58/914

4400 SAA1028167
పపరర: పదమశక ఆరరధసఖల

93-46/104

భరస : శకనవరస రరవప ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:133-6-699
వయససస:44
లస: ససస స
93-58/915

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కలసడడరర
ఇసటట ననస:133-6-824
వయససస:28
లస: పప
93-46/106

93-57/252

భరస : పపదద రరజ వనణగ
ఇసటట ననస:133-5-783
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతష తతకల
ఇసటట ననస:133-6-180
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమరకడడడ దదసదదటట
ఇసటట ననస:133-6-804
వయససస:66
లస: పప
4404 SAA0853607
పపరర: అనసష కరతద బతష
స న

93-60/114

తసడడ:డ రరమ రరజ పననస
ఇసటట ననస:133-6-129
వయససస:33
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప తతకల
ఇసటట ననస:133-6-180
వయససస:38
లస: ససస స
4401 SAA0823543
పపరర: రగశ రకడడ దదసదదటట

4387 SAA0687202
పపరర: బసడదరరలసకర దదవరఖ

4382 JBV3737210
పపరర: ససధఖ� బసడదరరలసక�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరరవప� నసబబ లల
ఇసటట ననస:133-5-783
వయససస:29
లస: పప

భరస : చచననకరశవపలల కలసభబ
ఇసటట ననస:133-5-1770
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనస వలర సశశటట
ఇసటట ననస:133-6-125
వయససస:41
లస: ససస స
4398 SAA1253350
పపరర: భగలకడమ తతకల

93-57/254

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ శరససస స పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-5-795
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:133-5-1769
వయససస:33
లస: పప
4395 SAA1403179
పపరర: శశరరఖ వలర సశశటట

4384 JBV3733722
పపరర: లకడమ కరసతస� నదసచగలల�

93-60/111

తసడడ:డ కకషష� బసడదరరలసక
ఇసటట ననస:133-5-783
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:133-5-783
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష వనణగ
ఇసటట ననస:133-5-783
వయససస:39
లస: పప
4392 JBV3747581
పపరర: సరయ బబబగ గగసజ

93-60/113

భరస : ససబబబరరవప� నదనమఓలల
ఇసటట ననస:133-5-783
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� నసబబలల
ఇసటట ననస:133-5-783
వయససస:55
లస: పప
4389 SAA0954751
పపరర: పపదద రరజ వనణగ

4381 SAA0687533
పపరర: షపక నదగభలమరర

4379 SAA0687541
పపరర: షపక నదగభర బ

భరస : నదగభలమరర
ఇసటట ననస:133-5-782
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బడదసరహహబ
ఇసటట ననస:133-5-782
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప� నసబబలల
ఇసటట ననస:133-5-783
వయససస:53
లస: ససస స
4386 JBV3733748
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� నసబబ లల�

93-57/251

తసడడ:డ మగలఅల షపక
ఇసటట ననస:133-5-782
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-5-782
వయససస:27
లస: పప
4383 JBV3733730
పపరర: నదగ సరగజన� నసబబ లల�

4378 JBV3733755
పపరర: బడద సరహహబ షపక

4403 SAA1459908
పపరర: పరరశత ఆరగకచదరర ర

93-61/771

భసధసవప: రసగ ససబబయఖ ఆరగకచదరర ర
ఇసటట ననస:133-6-827/1
వయససస:58
లస: ససస స
93-46/107

4406 SAA0741430
పపరర: ఉష రరణణ పసననమస

93-46/108

భరస : వనసకయఖ పసననమస
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:41
లస: ససస స
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4407 SAA1050319
పపరర: నలమ పరటటబసడర
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93-46/109

భరస : నరరసదడ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:42
లస: ససస స
4410 SAA0930942
పపరర: అననపపరష పసననమననన

4408 SAA1029785
పపరర: భబరత దదసరగ

93-46/110

భరస : ససబబబరరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:51
లస: ససస స
93-46/112

4411 SAA1050343
పపరర: గరరగ కలమలరగ వసగ

93-46/113

భరస : ససత రరమ రకడడ వసగ
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:60
లస: ససస స

4413 SAA0741448
పపరర: వసశ కకషష పసననమస

4414 SAA0741455
పపరర: భబనస పడకరష అసకలశస పసననమస

తసడడ:డ వనసకయఖ పసననమస
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:26
లస: పప
4416 SAA1050293
పపరర: కకషష శరకవసత పరకనదటట
తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప పరకనదటట
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:33
లస: పప
4419 SAA1050301
పపరర: నరరసదడ పరటటబసడర
తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:43
లస: పప
4422 SAA0958258
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడదటట

93-46/124

తసడడ:డ రరఘవయఖ దదసరగ
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:66
లస: పప
4428 SAA1149145
పపరర: మలర శశరగ BATHULA

93-46/130

93-46/133

భరస : పడసరద �
ఇసటట ననస:133-6-864
వయససస:40
లస: ససస స

4420 SAA0974957
పపరర: సరయ బబబగ అతతట

93-46/122

4418 SAA0930934
పపరర: రరసబబబగ పసననమననన

93-46/120

4421 SAA0823576
పపరర: రమణ రకడడడ ధదడదడ

93-46/123

93-46/125 4424 SAA1050335
4423 SAA0930926
పపరర: శవ కరమమశశరరరవప పసననమననన
పపరర: ససత రరమ రకడడ వసగ

4426 SAA1149111
పపరర: వనసకట లకడమ గననవరపప

4429 SAA1149129
పపరర: వజయ కలమలర బబతషలల

4432 SAA1375369
పపరర: లకడమ కలమలరగ వసకమలమడడ

4435 SAA0931395
పపరర: కకషష కలమలరగ చచలకరన
భరస : వనసకటటసశర రరవప చచలకరన
ఇసటట ననస:133-6-869
వయససస:35
లస: ససస స

93-46/117

తసడడ:డ రఘగరరమ రకడడ
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:46
లస: పప
93-46/126

తసడడ:డ పపరగ రకడడడ వసగ
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:64
లస: పప
93-46/128

4427 SAA1149095
పపరర: కలమలరగ బబతషలల

93-46/129

భరస : ససరరష బబతషలల
ఇసటట ననస:133-6-840-A
వయససస:35
లస: ససస స
93-46/131

4430 SAA1149152
పపరర: ససరరష బబతషలల

93-46/132

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబతషలల
ఇసటట ననస:133-6-840-A
వయససస:34
లస: పప
93-41/1156

భరస : ససరఖనదరరయణ వసకమలమడడ
ఇసటట ననస:133-6-846
వయససస:59
లస: ససస స
93-46/135

4415 SAA1006155
పపరర: మననజ కలమలర చసతద

తసడడ:డ శవ కరమమశశరరరవప పసననమననన
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబతషలల
ఇసటట ననస:133-6-840-A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ గననవరపప
ఇసటట ననస:133-6-840-A
వయససస:37
లస: పప
4434 LFX2423291
పపరర: లకడమ కలమలరగ లసగస �

93-46/119

భరస : శకనవరస రరవప గననవరపప
ఇసటట ననస:133-6-840-A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప బబతషలల
ఇసటట ననస:133-6-840-A
వయససస:48
లస: ససస స
4431 SAA1149103
పపరర: శకనవరస రరవప గననవరపప

4417 SAA1050285
పపరర: కకషష చచసతనఖ పరకనదటట

తసడడ:డ సతఖ నదరరయణ పసననమననన
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:62
లస: పప
93-46/127

93-46/114

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవపంస చసతద
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప అతతట
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకసడదటట
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:52
లస: పప
4425 SAA1029777
పపరర: ససబబబరరవప దదసరగ

93-46/116

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప పరకనదటట
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:34
లస: పప
93-46/121

4412 SAA1050327
పపరర: కళళఖణ రరస పరటటబసడర
తసడడ:డ నరరసదడ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పసననమస
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:26
లస: పప
93-46/118

93-46/111

భరస : జగనదనథ రరవప తదళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శవ కరమమశశరరరవప పసననమననన
ఇసటట ననస:133-6-840
వయససస:53
లస: ససస స
93-46/115

4409 SAA1050426
పపరర: పపణఖవత తదళళ
ర రగ

4433 SAA0367995
పపరర: రవచసదడ అకవటట

93-46/134

తసడడ:డ చచనదనపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:133-6-854
వయససస:39
లస: పప
93-46/136

4436 SAA0931403
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చచలకరన

93-46/137

తసడడ:డ మహన రరవప చచలకరన
ఇసటట ననస:133-6-869
వయససస:37
లస: పప
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4437 SAA0854118
పపరర: మణణ కలమలర మలమడడ

93-46/138

తసడడ:డ యన బబబగ
ఇసటట ననస:133-6-879
వయససస:28
లస: పప
4440 JBV3742988
పపరర: యలమసద పరలపరగస

93-59/295

93-60/118

93-59/299

4449 SAA0953662
పపరర: దదవ మమళస

93-59/301

4444 SAA0659177
పపరర: అచమమమ దదవరకకసడ

4447 SAA1429737
పపరర: కకటటశశరరరవప యయమననన

4450 SAA0953704
పపరర: హరరశ మమళస

భరస : కరశరకడడడ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:133-6-1023
వయససస:31
లస: ససస స

4453 SAA0655498
పపరర: కరశరకడడడ చసతలచచరరవప

93-57/260

4456 JBV3735354
పపరర: శశషసరయ కలమలర� చమగరర�

భరస : హనసమద వనసకట పపరరషప తస స చమగరర
ఇసటట ననస:133-6-1024
వయససస:39
లస: ససస స

4459 SAA1150291
పపరర: హనసమద వనసకట పపరరషప తస స
చమగరర
తసడడ:డ హనసమసతపప చమగరర
ఇసటట ననస:133-6-1024
వయససస:42
లస: పప

4461 SAA1150176
పపరర: పడవణ కలమలర పరసర

4462 SAA0953001
పపరర: రక ససబడమనఖస పరస

93-59/306

తసడడ:డ రరమ కకషష ససబడహమణఖస పరసర
ఇసటట ననస:133-6-1025
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కలసబ
ఇసటట ననస:133-6-1028
వయససస:53
లస: ససస స

93-55/994

93-59/302

4465 SAA0986226
పపరర: హరగనదథ బబబగ కలసబ
తసడడ:డ ఏడడకకసదలల కలసబ
ఇసటట ననస:133-6-1028
వయససస:34
లస: పప

4445 JBV3743036
పపరర: గసగరరరవప దదవరకకసడ

93-59/298

4448 JBV3748621
పపరర: యయసస నదమ పసడయదరగరన కకడద

93-59/300

4451 SAA0953621
పపరర: కకషష రరవప మమలలమ

93-59/303

తసడడ:డ వనసకయఖ మమలలమ
ఇసటట ననస:133-6-1014
వయససస:55
లస: పప
93-57/258

4454 SAA0892209
పపరర: శకనవరసరచదరగ పప నననకసటట

93-57/259

తసడడ:డ శవరరమయఖ పప నననకసటట
ఇసటట ననస:133-6-1023
వయససస:45
లస: పప
93-57/261

4457 SAA0304311
పపరర: శకనవరసరరవప పప తషపరలలపప

93-59/304

తసడడ:డ ససబబబరరవప పప తషపరలలపప
ఇసటట ననస:133-6-1024
వయససస:44
లస: పప
93-61/3

4460 SAA0953035
పపరర: లకడమ పరస

93-59/305

భరస : ససబడమనఖస పరస
ఇసటట ననస:133-6-1025
వయససస:39
లస: ససస స
93-59/307

తసడడ:డ పపదదఇననయఖ పరస
ఇసటట ననస:133-6-1025
వయససస:50
లస: పప
93-59/309

93-60/117

భరస : రమమశ కకడద
ఇసటట ననస:133-6-1014
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతపప� చమగరర
ఇసటట ననస:133-6-1024
వయససస:55
లస: పప
93-61/2

4442 JBV3749496
పపరర: రమలదదవ కలసబ

తసడడ:డ నదగయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-6-1000
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రకడడ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:133-6-1023
వయససస:39
లస: పప

భరస : శశషసరయ కలమలర� చమగరర
ఇసటట ననస:133-6-1024
వయససస:48
లస: ససస స

4464 SAA0986762
పపరర: కకషషకలమలరగ కలసబ

93-59/297

తసడడ:డ కకషరషరరవప మమళస
ఇసటట ననస:133-6-1014
వయససస:30
లస: పప
93-57/257

93-59/294

భరస : శకనస కలసభబ
ఇసటట ననస:133-6-992
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప యయమననన
ఇసటట ననస:133-6-1014
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప మమళస
ఇసటట ననస:133-6-1014
వయససస:50
లస: ససస స

4458 SAA1150283
పపరర: వజయలకడమ చమగరర

93-59/296

భరస : నదగయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-6-1000
వయససస:72
లస: ససస స

4446 SAA0953712
పపరర: బబల వనసకట శరఖమ సససదర
గగసట కల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగసటకల
ఇసటట ననస:133-6-1003
వయససస:33
లస: పప

4455 JBV3735347
పపరర: జసగదదవ� చమగరర�

4441 SAA0306662
పపరర: శకనవరసరరవప కలసబబ

4439 SAA0465617
పపరర: ఆదదమలమ కలమలద

భరస : తరరపతయఖ కలమలద
ఇసటట ననస:133-6-992
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:133-6-992
వయససస:81
లస: పప

భరస : యలమసద పరలపరగర
ఇసటట ననస:133-6-994
వయససస:40
లస: ససస స

4452 SAA0655480
పపరర: అమల చసతలచచరరవప

93-41/1157

భరస : వనలసగగ రరజ గగవసదస
ఇసటట ననస:133-6-935
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-6-992
వయససస:40
లస: పప
4443 JBV3749520
పపరర: అఅజల పరలపరగస

4438 SAA1466812
పపరర: మమరగ ససనత గగవసదస

4463 SAA1097310
పపరర: శరఖస పడసరద పరస

93-59/308

తసడడ:డ రరమ కకషష ససబడహమణఖస పరస
ఇసటట ననస:133-6-1026
వయససస:22
లస: పప
93-59/310

4466 JBV3743275
పపరర: రరసబబబగ మమడద

93-59/311

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడద
ఇసటట ననస:133-6-1028
వయససస:38
లస: పప
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93-59/312

తసడడ:డ యయరక వనసకయఖ కలసబ
ఇసటట ననస:133-6-1028
వయససస:58
లస: పప
4470 JBV3733698
పపరర: దసరర � బటర సకక�

93-57/264

93-57/267

93-60/121

93-57/270

93-60/122

93-45/944

93-60/960

భరస : ఆదదనదరరయణరరవప ధడళపరల
ఇసటట ననస:133-6-1064
వయససస:48
లస: ససస స
4491 SAA0082230
పపరర: బబజ షపక

భరస : రమమష బబబగ� కకడచయ
ఇసటట ననస:133-6-1076
వయససస:37
లస: ససస స

93-57/268

4480 JBV3733656
పపరర: సరసబశవరరవప� యడర �

4483 SAA0687582
పపరర: యటర అనసరరధద

93-59/316

93-57/271

93-60/123

93-59/313

4489 SAA0953571
పపరర: ఖకఖరరననసర షపక

93-59/314

4495 SAA0303800
పపరర: నదగమణణ కకడచ� కకడచ
భరస : సరయబబబగ� కకడచ
ఇసటట ననస:133-6-1076
వయససస:60
లస: ససస స

93-60/120

4478 JBV3733672
పపరర: వమల� యడర �

93-57/269

4481 JBV3733664
పపరర: హరగ భబసకరరరవప� యడర �

93-57/272

4484 SAA1267319
పపరర: వనసకటరరవప మఖరఅలల

93-41/979

తసడడ:డ అదద నదరరయణ మఖరఅలల
ఇసటట ననస:133-6-1035
వయససస:56
లస: పప
4487 SAA1381474
పపరర: ఆదదనదరరయణ రరవప ధడళపరల

93-52/869

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ ధడళపరల
ఇసటట ననస:133-6-1064
వయససస:58
లస: పప
4490 SAA0953597
పపరర: మరరభ షపక

93-59/315

భరస : జనసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-6-1070
వయససస:57
లస: ససస స
93-59/317

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-6-1070
వయససస:25
లస: పప
93-57/273

4475 SAA0687186
పపరర: వనసకకసడ పడమల

తసడడ:డ అసజయఖ� యడర
ఇసటట ననస:133-6-1032
వయససస:60
లస: పప

4486 SAA1116276
పపరర: ఆసజననయ వర పడసరద
ఐనవవలల
తసడడ:డ ససబడమణఖ శరమ ఐనవవలల
ఇసటట ననస:133-6-1043
వయససస:35
లస: పప

4492 JBV3747672
పపరర: జజన షపక

93-57/266

భరస : హరగభబసకరరరవప� యడర
ఇసటట ననస:133-6-1032
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:133-6-1070
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-6-1070
వయససస:41
లస: పప
4494 JBV3736857
పపరర: పసడయదరగరన� కకడచ�

4477 JBV3737137
పపరర: అనడరరధ� పససపపలలటట�

4472 JBV3737160
పపరర: అయఖపప బటర సకక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-6-1031
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1032
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప మకరరఅలల
ఇసటట ననస:133-6-1035, 1ST LINE
వయససస:27
లస: ససస స
4488 SAA1387091
పపరర: ఉమమహహశశరగ ధడళపరల

93-60/119

తసడడ:డ హరగభబసకరరరవప� యడర
ఇసటట ననస:133-6-1032
వయససస:37
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1032
వయససస:27
లస: ససస స
4485 SAA1292978
పపరర: ననసమష మకరరఅలల

4474 SAA0954702
పపరర: ససత జకమల

93-57/263

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బటర సకక
ఇసటట ననస:133-6-1029
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-6-1032
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగభబసకరరరవప� యడర
ఇసటట ననస:133-6-1032
వయససస:35
లస: పప
4482 SAA0687574
పపరర: యటర లకడమ శరరష

93-57/265

భరస : రమమశ జకమల
ఇసటట ననస:133-6-1030
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-6-1031
వయససస:39
లస: పప
4479 JBV3737129
పపరర: శకనవరసరరవప� యడర �

4471 JBV3737178
పపరర: బబబ� వనణగ�

4469 JBV3733706
పపరర: లకడమ� బటర సకక�

భరస : వనసకటటశశరరరరవ� బటర నక
ఇసటట ననస:133-6-1029
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప� వనణగ
ఇసటట ననస:133-6-1029
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప� బటర నక
ఇసటట ననస:133-6-1029
వయససస:53
లస: పప
4476 SAA0687160
పపరర: పప టట
ర రగ చరసజవ

93-57/262

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� బటర నక
ఇసటట ననస:133-6-1029
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వరరబదడరరవ� బటర నక
ఇసటట ననస:133-6-1029
వయససస:55
లస: ససస స
4473 JBV3733714
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� బటర సకక�

4468 JBV3737152
పపరర: నదగసరగజన� బటర సకక�

4493 SAA0986754
పపరర: అనసత లకడమ తతకల

93-59/318

భరస : నదగరశశర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:133-6-1071
వయససస:25
లస: ససస స
93-57/274

4496 JBV3734993
పపరర: రమమష బబబగ కకడచ� కకడచ

93-57/275

తసడడ:డ సరయబబబగ� కకడచ
ఇసటట ననస:133-6-1076
వయససస:41
లస: పప
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4497 JBV3743150
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప కకడద

93-60/124

తసడడ:డ సరయబబబగ కకడచ
ఇసటట ననస:133-6-1076
వయససస:44
లస: పప
4500 SAA1071950
పపరర: చచసచయఖ మలమడదల

93-60/126

93-57/277

93-59/319

93-59/322

93-59/325

93-60/128

93-60/131

తసడడ:డ తదతయఖ గరజల
ఇసటట ననస:133-6-1103
వయససస:54
లస: పప

4510 JBV3747029
పపరర: రవకలమలర కలసబబ

4513 JBV3742889
పపరర: అమరయఖ మమడ

4516 JBV3749587
పపరర: ఇసదదర మమడ

4519 SAA0687210
పపరర: షపక సపసదదవల

93-59/327

4522 SAA1115047
పపరర: ససపసడయ తతటకకర

93-59/323

4525 SAA1453547
పపరర: వనసకట సరయ కకషష గరజల
తసడడ:డ తదతయఖ గరజల
ఇసటట ననస:133-6-1103
వయససస:54
లస: పప

93-57/279

4508 JBV3747235
పపరర: వససత రరవప మమడద

93-59/321

4511 JBV3742921
పపరర: ఏడడకకసదలల మమడ

93-59/324

తసడడ:డ ఆమరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:50
లస: పప
93-59/326

4514 SAA0955627
పపరర: మసగమమ మమకర

93-60/127

భరస : వరరఞననఉలల మమకర
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:27
లస: ససస స
93-60/129

4517 SAA0437020
పపరర: శవనదగకలమలరగ మమడ

93-60/130

భరస : రరజ మమడ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:43
లస: ససస స
93-60/132

4520 JBV3743648
పపరర: వనసకటటసశరరర నమమగడడ

93-60/133

తసడడ:డ రరమకకటయఖ నమమగడడ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:57
లస: పప
93-60/134

భరస : రగశయఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:133-6-1102
వయససస:35
లస: ససస స
93-45/1005

4505 JBV3737459
పపరర: మరరవల� షపక�

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మమడ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలలర షపక
ఇసటట ననస:133-6-1102
వయససస:46
లస: పప
4524 SAA1459049
పపరర: వనసకట సరయ కకషష గరజల

93-59/320

భరస : రరసబబబగ మమడ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప కలసభబ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:55
లస: ససస స
4521 JBV3747052
పపరర: రఫస షపక

4507 SAA0617266
పపరర: యలమన దదవ చటటటపప టటలల

93-45/1004
4502 SAA1467554
పపరర: సతఖశక కరకరన మగరళకకషషస రరజ

తసడడ:డ ఆదససరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:32
లస: ససస స
4518 JBV3749447
పపరర: కకటటశశరమమ కలసభబ

93-57/278

తసడడ:డ వనసకట రరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కలసభబ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:56
లస: పప
4515 SAA0437012
పపరర: నదగమలలర శశరగ కలసభబ

4504 JBV3737434
పపరర: మసరసనబ� షపక�

93-60/125

భరస : సతఖశక కరకరన మగరళ కకషషస రరజ కరకరన
ఇసటట ననస:133-6-1100
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ చటటటపప టటలల
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కలసభబ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:33
లస: పప
4512 JBV3742863
పపరర: వనసకటబడవప కలసభబ

93-57/276

భరస : మరరవల� షపక
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రవకలమలర కలసభ
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:27
లస: ససస స
4509 JBV3742871
పపరర: శకనవరసరరవప కలసభబ

4501 JBV3737202
పపరర: అనసడరఖ� బసడదరరలసక�

4499 SAA1071943
పపరర: పరరశత మలమడదల

భరస : చచసచయఖ మలమడదల
ఇసటట ననస:133-6-1080
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకషష� బసడదరరలసక
ఇసటట ననస:133-6-1099
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల� షపక
ఇసటట ననస:133-6-1101
వయససస:30
లస: ససస స
4506 SAA0659185
పపరర: తడవనణణ కలసభ

93-61/769

భరస : ఆరగకటర జయ రమ రకడడడ
ఇసటట ననస:133-6-1077
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ మలమడదల
ఇసటట ననస:133-6-1080
వయససస:62
లస: పప
4503 JBV3737442
పపరర: నదజజన బ� షపక�

4498 SAA1428069
పపరర: భమరకడడడ ససజజత

4523 SAA1115039
పపరర: రగశయఖ తతటకకర

93-60/135

తసడడ:డ రతస యఖ తతటకకర
ఇసటట ననస:133-6-1102
వయససస:36
లస: పప
93-45/1006

4526 SAA1097211
పపరర: వరమమ గరజల

93-59/328

భరస : వనసకట సరయ కకషష గరజల
ఇసటట ననస:133-6-1103
వయససస:49
లస: ససస స

Page 154 of 330

4527 NDX2864213
పపరర: మమడ వరసజననయగలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
94-55/740

తసడడ:డ మమడ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1105
వయససస:35
లస: పప
4530 JBV3736659
పపరర: దదనమమ� మలర శశటట �

93-57/280

93-57/283

93-57/286

93-60/136

93-57/290

93-57/293

93-57/296

తసడడ:డ తరరపతయఖ నలర మతష
ఇసటట ననస:133-6-1122
వయససస:62
లస: పప

4537 JBV3736725
పపరర: కనకదసరర � జలలర ళళ�

4540 JBV3734753
పపరర: కకమల కరదదరగ� కరదదరగ

4543 JBV3736741
పపరర: ఆదదలకడమ� బతస న�

4546 JBV3734720
పపరర: నరసససహరరవప కరదదరగ కరదదరగ

4549 JBV3734746
పపరర: వనసకటటశశరరర� కరదదరగ�

93-59/333

4552 JBV3748548
పపరర: వజయ నలర మతష

93-57/287

4555 SAA0953241
పపరర: వమల కకటరర
భరస : కకటటశశర రరవప కకటరర
ఇసటట ననస:133-6-1124
వయససస:60
లస: ససస స

93-57/285

4538 SAA0958076
పపరర: వర లకడమ జసగర

93-59/331

భరస : హనమ రకడడడ జసగర
ఇసటట ననస:133-6-1114
వయససస:50
లస: ససస స
93-57/288

4541 JBV3734779
పపరర: బబలతచరరసర అవరశరగ� అవరశరగ

93-57/289

తసడడ:డ పరపయఖ� అవరశరగ
ఇసటట ననస:133-6-1119
వయససస:40
లస: ససస స
93-57/291

4544 JBV3734787
పపరర: శకదదవ అవరశరగ� అవరశరగ

93-57/292

భరస : బబలశశరగ� అవరశరగ
ఇసటట ననస:133-6-1119
వయససస:47
లస: ససస స
93-57/294

4547 AP151010504141
పపరర: లకరరదరరజ అవరశరగ� అవరశరగ

93-57/295

తసడడ:డ పరపయఖ� అవరశరగ
ఇసటట ననస:133-6-1119
వయససస:47
లస: పప
93-57/297

4550 SAA0794744
పపరర: సరసబ శవ రకడడ పలలగగళ

93-59/332

తసడడ:డ రరమ రకడడ పలలగగళ
ఇసటట ననస:133-6-1120
వయససస:52
లస: పప
93-59/334

భరస : కకషరషరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:133-6-1122
వయససస:55
లస: ససస స
93-59/336

4535 JBV3736691
పపరర: ఇజజడయయలల� చదగభడడ�
తసడడ:డ రతనస� చదగభడడ
ఇసటట ననస:133-6-1113
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ� కరదదరగ
ఇసటట ననస:133-6-1119
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ హరగ బబబగ మలదదననన
ఇసటట ననస:133-6-1121
వయససస:35
లస: పప
4554 SAA0304279
పపరర: కకషరషరరవ నలర మతష

93-57/284

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరదదరగ
ఇసటట ననస:133-6-1119
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ� అవరశరగ
ఇసటట ననస:133-6-1119
వయససస:54
లస: పప
4551 SAA0304287
పపరర: పడభబకర మలదదననన

4534 JBV3736642
పపరర: యలకకబగ� చదగభడడ�

93-57/282

భరస : ఇశరకయయలల� చదగభడడ
ఇసటట ననస:133-6-1113
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రమమష� బతస న
ఇసటట ననస:133-6-1119
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� కరదదరగ
ఇసటట ననస:133-6-1119
వయససస:69
లస: ససస స
4548 AP151010504019
పపరర: బబలశశరగ అవరశరగ� అవరశరగ

4532 AP151010504023
పపరర: ఝలనసరరణణ చదగభడడ� చదగభడడ

భరస : నరసససహరరవప� కరదదరగ
ఇసటట ననస:133-6-1119
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నడకరరజ� వరనపలర
ఇసటట ననస:133-6-1119
వయససస:42
లస: ససస స
4545 JBV3734738
పపరర: లలత కలమలరగ కరదదరగ� కరదదరగ

93-57/281

భరస : నదగరరజ� జలలర ళళ
ఇసటట ననస:133-6-1114
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ లలవప
ఇసటట ననస:133-6-1114
వయససస:71
లస: పప
4542 JBV3734761
పపరర: అననమమ� వరనపలర �

4531 JBV3736683
పపరర: గగరరగగలమమ� దసరరరసస�

తసడడ:డ రతనస� చదగభడడ
ఇసటట ననస:133-6-1113
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ నదగరరజ� జలలర ళళ
ఇసటట ననస:133-6-1114
వయససస:31
లస: ససస స
4539 SAA1072040
పపరర: సరసబశవ రరవప లలవప

93-59/330
4529 SAA0304204
పపరర: గగపరలకకషషపటబటభరరమశరమ
కళళస
తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖపడసరద కళళస
ఇసటట ననస:133-6-1110
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకషష� దసరరరసస
ఇసటట ననస:133-6-1113
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ యలకకబగ� చదగభడడ
ఇసటట ననస:133-6-1113
వయససస:31
లస: పప
4536 JBV3736733
పపరర: నళన� జలలర ళళ�

93-59/329

తసడడ:డ రమమశ ఎపపరగ
ఇసటట ననస:133-6-1110
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససరరష� మలశశటట
ఇసటట ననస:133-6-1113
వయససస:35
లస: ససస స
4533 JBV3736667
పపరర: షరలలమగరరజ� చదగభడడ�

4528 SAA0843566
పపరర: పడవణ ఎపపరగ

4553 JBV3742475
పపరర: అవనదష నలర మతష

93-59/335

తసడడ:డ కకషరషరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:133-6-1122
వయససస:29
లస: పప
93-59/337

4556 SAA0953225
పపరర: కకటటశశర రరవప కకటరర

93-59/338

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకటరర
ఇసటట ననస:133-6-1124
వయససస:63
లస: పప
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4557 SAA0794165
పపరర: ఉష రరణణ మలతసగగ
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93-59/339

భరస : పడవణ మలతసగగ
ఇసటట ననస:133-6-1125
వయససస:29
లస: ససస స
4560 SAA0082156
పపరర: నరహరగ మసదడపప

93-59/342

93-59/343

4561 SAA1198688
పపరర: జజఖత కకలర మరర

93-42/629

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:133-6-1144
వయససస:31
లస: ససస స

4564 SAA0953274
పపరర: శకనవరసరరవప కకలర మరర

93-59/344

4567 SAA0436865
పపరర: ఫరతమలమమరర కఠరరగ

93-59/346

భరస : సతఖనదరరయణ జకకకజ
ఇసటట ననస:133-6-1155
వయససస:45
లస: ససస స
4575 JBV3507480
పపరర: నరరష జకకకజ

93-59/352

93-59/354

భరస : తరపతరరవప బచసమ
ఇసటట ననస:133-6-1159
వయససస:52
లస: ససస స

4576 JBV3507464
పపరర: సతఖనదరరయణ జకకకజ

4579 SAA1333319
పపరర: కరవఖ ఉలర

93-59/355

93-59/357

93-59/353

4568 SAA0436642
పపరర: జజసఫ ససనల కలమలర కఠరరగ

93-59/347

4571 JBV3743176
పపరర: గణణశ బహహదడర బహహదడర

93-59/348

4574 SAA0305250
పపరర: సతష జకకకజ

93-59/351

4577 JBV3734845
పపరర: వనసకటససజజత ఉలర � ఉలర

93-57/301

భరస : శకనవరసరరవప� ఉలర
ఇసటట ననస:133-6-1157
వయససస:38
లస: ససస స
93-59/1064

93-57/302
4580 AP151010504049
పపరర: ససభబగఖవత ఆరవపలర � అరశపలర

భరస : మసరసన రరవప� అరశపలర
ఇసటట ననస:133-6-1158
వయససస:67
లస: ససస స

4582 JBV1976257
పపరర: శవనదనరరయణ ఆరవపలర
ఆరవపలర
తసడడ:డ మసరసన రరవప ఆరవపలర
ఇసటట ననస:133-6-1158
వయససస:49
లస: పప

93-59/356

4585 JBV3747003
పపరర: శవకకషష బచసమ

93-59/358

తసడడ:డ తరరపత రరవప బచసమ
ఇసటట ననస:133-6-1159
వయససస:29
లస: పప

93-59/345

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ జకకకజ
ఇసటట ననస:133-6-1155
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉలర
ఇసటట ననస:133-6-1157
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శవనదనరరయణ ఆరవపలర
ఇసటట ననస:133-6-1158
వయససస:27
లస: పప
4584 JBV1979368
పపరర: నదరరయణమమ బచసమ

93-59/350

తసడడ:డ బడహమసరశమ జకకకజ
ఇసటట ననస:133-6-1155
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బ టట టట వ
ఇసటట ననస:133-6-1157
వయససస:36
లస: పప
4581 SAA0700724
పపరర: పపరష అరవపలర

4573 JBV1979103
పపరర: శకనవరసరరవప ఉలర ఉలర

4565 AP151010504088
పపరర: మలర కరరరరనరరవప కకలర మరర

తసడడ:డ సససగ బహహదడర
ఇసటట ననస:133-6-1149
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-6-1155
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ జకకకజ
ఇసటట ననస:133-6-1155
వయససస:33
లస: పప
4578 SAA0304949
పపరర: శకనస బబబగ బ టట టట వ

93-57/300

తసడడ:డ గణణశ� బహహదడర
ఇసటట ననస:133-6-1149
వయససస:40
లస: పప
93-59/349

93-57/298

తసడడ:డ రరజజరరవప కఠరరగ
ఇసటట ననస:133-6-1148
వయససస:32
లస: పప

93-57/299 4570 AP151010504203
4569 JBV3735008
పపరర: ససకనఖ బహహదడర� బహహదడర
పపరర: సతష బహహదడర� బహహదడర

4572 JBV3507472
పపరర: సశరరజఖలకడమ జకకకజ

4562 JBV3500170
పపరర: దసరర కకలర మరర � కకలర మరర

తసడడ:డ ససబబయఖ కకలర మరర
ఇసటట ననస:133-6-1144
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజజరరవప కఠరరగ
ఇసటట ననస:133-6-1148
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : బహహదడర సససగ� బహహదడర
ఇసటట ననస:133-6-1149
వయససస:46
లస: ససస స

93-59/341

భరస : మలర కరరరరనరరవప� కకలర మరర
ఇసటట ననస:133-6-1144
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:133-6-1144
వయససస:33
లస: పప
93-59/997

4559 SAA0074237
పపరర: శకలకడమ మసదడపప

భరస : నరహరగ మసదడపప
ఇసటట ననస:133-6-1140
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కకలర మరర
ఇసటట ననస:133-6-1144
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబగదల షషకకర షపక
ఇసటట ననస:133-6-1144
వయససస:33
లస: ససస స
4566 SAA1254457
పపరర: పదమ కకలర మరర

93-59/340

భరస : సరసబశవరరవప ఆలపరరగర
ఇసటట ననస:133-6-1130
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవరరన మసదడపప
ఇసటట ననస:133-6-1140
వయససస:41
లస: పప
4563 SAA0074047
పపరర: పరరశన షపక

4558 SAA0965634
పపరర: రరజరశశరగ పపరవలర

4583 SAA1254473
పపరర: సరయ పడశరసత అరవపలర

93-59/998

తసడడ:డ శవనదనరరయణ అరవపలర
ఇసటట ననస:133-6-1158
వయససస:21
లస: పప
4586 SAA0655555
పపరర: భబనస శక పప ననపలర

93-57/303

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:133-6-1163
వయససస:31
లస: ససస స
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4587 SAA0655571
పపరర: శకకరసత పప ననపలర
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93-57/304

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:133-6-1163
వయససస:27
లస: పప
4590 SAA0617290
పపరర: రతనవత సససగవరరపప

93-59/360

భరస : జవరతనస సససగవరరపప
ఇసటట ననస:133-6-1169
వయససస:61
లస: ససస స
4593 AP151010504187
పపరర: జవతరనస సససగవరపప

93-59/363

93-59/366

93-59/369

93-59/372

93-60/137

93-57/308

తసడడ:డ మగతస యఖ మపసదదవ
ఇసటట ననస:133-6-1183
వయససస:76
లస: పప

93-59/367

93-59/375

93-59/365

4598 JBV3507514
పపరర: మదదర షపక

93-59/368

4606 SAA1071935
పపరర: పకదదశ రరజ మరగకపపడడ

4609 JBV3736782
పపరర: దదమదరరరవప� చననపప�

4612 JBV1975036
పపరర: అనల కలమలర ఆలపరటట

4615 SAA0659243
పపరర: ఆసడదళ గగమతస
భరస : రసగనదథ గగమతస
ఇసటట ననస:133-6-1184
వయససస:46
లస: ససస స

93-59/371

తసడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:133-6-1173
వయససస:31
లస: ససస స
93-59/373

4604 JBV1975614
పపరర: జయ సతఖవత పప దదల� పప దదల

93-57/306

భరస : కకటటశశరరరఅఉ� పప దదల
ఇసటట ననస:133-6-1176
వయససస:48
లస: ససస స
93-60/138

4607 JBV3736790
పపరర: ససనత� చననపప�

93-57/307

భరస : దదమదరరరవప� చననపప
ఇసటట ననస:133-6-1183
వయససస:49
లస: ససస స
93-57/309

4610 SAA0953407
పపరర: దసరర భవరన ఆలపరటట

93-59/374

భరస : అనల కలమలర ఆలపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1183
వయససస:25
లస: ససస స
93-59/376

తసడడ:డ కకషష ఆలపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1183
వయససస:33
లస: పప
93-59/378

4595 JBV3507944
పపరర: బబబగలమమ షపక

93-59/370 4601 SAA0793712
4600 JBV1977719
పపరర: రరమచసదడరరవప జసపరల జసపరల
పపరర: శవ నదగ లకడమ పప దదల

4603 SAA0304196
పపరర: బబలల కకటటశశర రరవప పప దదల

93-59/362

తసడడ:డ ఫకకర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-6-1171
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కరశవరరవప� చననపప
ఇసటట ననస:133-6-1183
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అకరకశశర రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:133-6-1183
వయససస:31
లస: పప
4614 JBV3743358
పపరర: అకరకశశర రరవప మపసదదవ

4597 JBV3507522
పపరర: సపసదసబబబగ షపక

4592 SAA0996787
పపరర: లకడమ పడభబకరరరవప అతస లకరగ

భరస : మదర షపక
ఇసటట ననస:133-6-1171
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబబగ మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:133-6-1179
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకకషష� అలలపత
ఇసటట ననస:133-6-1183
వయససస:52
లస: ససస స
4611 SAA0297218
పపరర: మదదరయఖ మపసదదవ

93-59/364

తసడడ:డ రసగయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:133-6-1173
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రవ బబబగ మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:133-6-1179
వయససస:22
లస: ససస స
4608 JBV3735263
పపరర: రమలదదవ ఆలపరటట� ALPATI

4594 SAA0304774
పపరర: సపసదదబ షపక

93-59/359

తసడడ:డ వనసకట రతనస అతస లకరగ
ఇసటట ననస:133-6-1169
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జసపరల
ఇసటట ననస:133-6-1172
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:133-6-1173
వయససస:33
లస: పప
4605 SAA1071927
పపరర: నవఖ మరగకపపడడ

93-59/361

తసడడ:డ మదర షపక
ఇసటట ననస:133-6-1171
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ కకసడడరర
ఇసటట ననస:133-6-1172
వయససస:35
లస: పప
4602 JBV1975028
పపరర: పవన కలమలర పప దదల

4591 SAA0659227
పపరర: సమభయయలల సససగవరపప

4589 SAA0659219
పపరర: కకపరవత సససగవరపప

తసడడ:డ జవరతనస సససగవరపప
ఇసటట ననస:133-6-1169
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సపసదసబబబగ షపక
ఇసటట ననస:133-6-1171
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మదర షపక
ఇసటట ననస:133-6-1171
వయససస:35
లస: పప
4599 JBV1978964
పపరర: ససరరష కకసడడరర

93-57/305

తసడడ:డ జవరతనస సససగవరపప
ఇసటట ననస:133-6-1169
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమదదసస సససగవరపప
ఇసటట ననస:133-6-1169
వయససస:62
లస: పప
4596 JBV3743259
పపరర: వల షపక

4588 AP151010504186
పపరర: రతదమవత సససగవరపప�
సససగవరపప
భరస : జవరతనస� సససగవరపప
ఇసటట ననస:133-6-1169
వయససస:60
లస: ససస స

4613 JBV3743366
పపరర: నదగరరరరన మపసదదవ

93-59/377

తసడడ:డ అకరకశశర రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:133-6-1183
వయససస:35
లస: పప
93-59/379

4616 SAA0659235
పపరర: కమలమమ గగమతస

93-59/380

భరస : టట ఏ కకషషమలచదరరఖలల గగమతస
ఇసటట ననస:133-6-1184
వయససస:76
లస: ససస స
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4617 JBV3742327
పపరర: మగదదరయఖ నదగగడడ
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93-59/381

తసడడ:డ బడహమయఖ నదగగడడ
ఇసటట ననస:133-6-1184
వయససస:31
లస: పప
4620 SAA0659250
పపరర: రసగనదథ గగమతస

4618 JBV3742343
పపరర: బగజరబబబగ నదగగడడ

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ నదగగడడ
ఇసటట ననస:133-6-1184
వయససస:39
లస: పప
93-59/384

4621 JBV3743374
పపరర: నదసచదరయఖ నదగగడడ

తసడడ:డ టట ఏ కకషషమలచదరరఖలల గగమతస
ఇసటట ననస:133-6-1184
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల NAGIDI
ఇసటట ననస:133-6-1184
వయససస:53
లస: పప

4623 SAA0073759
పపరర: హబబగన పఠరన

4624 SAA0659268
పపరర: జయపడద ఇడడపపలపరటట

93-59/387

భరస : ఆధదస షఫస పఠరన
ఇసటట ననస:133-6-1185
వయససస:45
లస: ససస స
4626 JBV3735271
పపరర: ససబబబరతనస ఓలలటట� ఓలలటట

93-57/310

93-59/390

93-59/393

93-59/395

93-59/398

తసడడ:డ పరపయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:133-6-1196
వయససస:37
లస: పప

93-57/311

4636 SAA0073882
పపరర: లకడమ మలచరర

4639 SAA0655506
పపరర: సమగదడ వరణణ కకనదన

93-59/399

4642 JBV1974583
పపరర: వనసకరయమమ అవరశరగ

93-59/391

4645 AP151010504130
పపరర: రరజరశశరగ జసపరల� జసపరల
భరస : రరమచసదడర
డ రవప� జసపరల
ఇసటట ననస:133-6-1199
వయససస:58
లస: ససస స

4625 SAA1446764
పపరర: ఫణణ కకషష ఇ

93-60/961

4628 SAA0306969
పపరర: దదవససజజత తతట

93-59/389

4631 JBV3746385
పపరర: పడభగదదసస లకరకకలల

93-59/392

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లకరకకలల
ఇసటట ననస:133-6-1191
వయససస:43
లస: పప
93-46/692

4634 SAA1371657
పపరర: శక లకడమ కలరరక

93-59/1065

భరస : రవ కలమలర అలల
ఇసటట ననస:133-6-1194
వయససస:30
లస: ససస స
93-59/396

4637 SAA0304857
పపరర: మహన రఘగనదథ బబబగ
మలచరర
తసడడ:డ వనణగ గగపరల సరశమ మలచరర
ఇసటట ననస:133-6-1195
వయససస:49
లస: పప

93-59/397

93-57/312

4640 SAA0660282
పపరర: శవశసకర కలమలర కకనన

93-57/313

తసడడ:డ అసకమమ రరవప కకనన
ఇసటట ననస:133-6-1196
వయససస:41
లస: పప
93-59/400

భరస : పరపయఖ అవరశరగ
ఇసటట ననస:133-6-1196
వయససస:77
లస: ససస స
93-59/402

93-59/386

భరస : ససధదర సహదదవ తతట
ఇసటట ననస:133-6-1191
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవశసకర కలమలర కకనన
ఇసటట ననస:133-6-1196
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకరరదరరజ అవరశరగ
ఇసటట ననస:133-6-1196
వయససస:38
లస: ససస స
4644 JBV3743051
పపరర: జజరర మరగయదదసస అవరశరర

4633 SAA1269034
పపరర: రవ కలమలర ఆలల

4622 JBV3742319
పపరర: బడహమయఖ నదగగడడ

భసధసవప: సపలల
ఇసటట ననస:133-6-1187
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనణగగగపరలసరశమ మలచరర
ఇసటట ననస:133-6-1195
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మలచరర
ఇసటట ననస:133-6-1195
వయససస:80
లస: పప
4641 JBV3748530
పపరర: మసజలరరణణ అవరశరగ

93-59/388

తసడడ:డ శకరరమమభరగస ఆలల
ఇసటట ననస:133-6-1194
వయససస:35
లస: పప

భరస : మహన రరసనదధ బబబగ మలచరర
ఇసటట ననస:133-6-1195
వయససస:41
లస: ససస స
4638 JBV3747136
పపరర: వనణగగగపరలసరశమ మలచరర

4630 SAA0305979
పపరర: శకలకడమ లలకకకలల

93-59/383

తసడడ:డ శకరరమగలల నదగగడడ
ఇసటట ననస:133-6-1184
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడభగదదసస లకరకకలల
ఇసటట ననస:133--6-1191
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప పపలర కరగ
ఇసటట ననస:133-6-1193
వయససస:67
లస: ససస స
4635 SAA0074104
పపరర: శరరష మలచరర

93-59/385

తసడడ:డ ససబబబరరయగడడ� ఓలలటట
ఇసటట ననస:133-6-1189
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఫనభభషనదచదరర మమఢడరగ
ఇసటట ననస:133-6-1191
వయససస:36
లస: ససస స
4632 SAA0953431
పపరర: వరలకడమ పపలర కరగ

4627 JBV3741634
పపరర: వనసకటటశశరరర� ఓలలటట�

4619 JBV3743341
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నదగగడడ

తసడడ:డ వర రరఘవపలల నదగగడడ
ఇసటట ననస:133-6-1184
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప ఇడడపపలపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1187
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� ఓలలటట
ఇసటట ననస:133-6-1189
వయససస:59
లస: ససస స
4629 SAA0073940
పపరర: మహహళళకలమలరగ మమడడరగ

93-59/382

4643 SAA1150200
పపరర: ఆనసద పవన అవశరర

93-59/401

తసడడ:డ లకరరద రరజ అవశరర
ఇసటట ననస:133-6-1196
వయససస:20
లస: పప
93-57/314

4646 JBV3734977
పపరర: శకథర జసపరల� జసపరల

93-57/315

తసడడ:డ రరమచసదడర
డ రవప� జసపరల
ఇసటట ననస:133-6-1199
వయససస:41
లస: పప
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4647 JBV3737087
పపరర: రరమచసదడరరవప� జసపరల�

93-57/316

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� జసపరల
ఇసటట ననస:133-6-1199
వయససస:61
లస: పప
4650 JBV3743093
పపరర: ససదదకర మసదదటట

93-59/404

93-46/693

తసడడ:డ మదన కకసడవటట
ఇసటట ననస:133-6-1202
వయససస:31
లస: పప
4659 SAA0953548
పపరర: నదగ లకడమ భమనదదస
భరస : నదగరశశర రరవప భమనదదస
ఇసటట ననస:133-6-1209
వయససస:30
లస: ససస స
4662 SAA1370808
పపరర: శరఖమల మమడ

93-59/1069

భరస : గగపస మమడ
ఇసటట ననస:133-6-1209
వయససస:18
లస: ససస స
4665 SAA0953373
పపరర: పపషపలత నడతలపరటట

93-59/409

93-60/139

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:133-6-1224
వయససస:23
లస: ససస స

93-60/962

4660 SAA0953480
పపరర: ససవ నదగరశశర రరవప
భమనదదఎస
తసడడ:డ శవయఖ బమనదధస
ఇసటట ననస:133-6-1209
వయససస:32
లస: పప

93-59/407

4663 SAA1014430
పపరర: సరయ పసడయల చలవరదద

93-59/408

4666 SAA0953381
పపరర: నరరసదడ కలమలర నడతలపరటట

4669 SAA0304923
పపరర: ససరరజజన మసదసల

93-57/669

4672 SAA1390830
పపరర: శకనస సరల

4675 AP151030453163
పపరర: మరరవల షపక�
తసడడ:డ పపదదమరరవల� షపక
ఇసటట ననస:133-6-1224
వయససస:46
లస: పప

4658 SAA1471630
పపరర: మకకకన లకడమ పడసనన

93-60/922

4661 SAA1370857
పపరర: గగపస మమడ

93-59/1068

తసడడ:డ కకటయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-6-1209
వయససస:26
లస: పప
4664 SAA1290162
పపరర: వనయ కలమలర కజజన

93-59/999

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1211
వయససస:19
లస: పప
93-59/410

4667 SAA0953357
పపరర: శక రరమమభరగస నడతలపత

93-59/411

తసడడ:డ వర బడహమచదరగ నడతలపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1212
వయససస:39
లస: పప
93-59/412

4670 JBV3743309
పపరర: ఇమలససర మసదసల

93-59/413

తసడడ:డ ఇసరమయల మసదసల
ఇసటట ననస:133-6-1213
వయససస:41
లస: పప
93-59/1047

తసడడ:డ నదసచదరయఖ సరల
ఇసటట ననస:133-06-1220
వయససస:36
లస: పప
93-48/67

93-59/1066

తసడడ:డ మకకకన జనదరర న రరవప
ఇసటట ననస:133-06-1206
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఇమలససర మసదసల
ఇసటట ననస:133-6-1213
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:133-6-1215
వయససస:49
లస: పప
4674 SAA0992769
పపరర: సలమల షపక

4657 JBV2711075
పపరర: మదన కకసడవటట

4655 SAA1384965
పపరర: వజయ లకడమ కకసడవటట
భరస : మదన కకసడవటట
ఇసటట ననస:133-6-1202
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బడహమచదరగ నడతలపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1212
వయససస:34
లస: పప

భరస : వర బడహమచదరగ నడతలపటట
ఇసటట ననస:133-6-1212
వయససస:64
లస: ససస స
4671 SAA1403161
పపరర: శకనస వలర సశశటట

93-41/1154

భరస : శశఖర చలవరదద
ఇసటట ననస:133-6-1211
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శక రరమమభరగస నడతలపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1212
వయససస:38
లస: ససస స
4668 SAA1188838
పపరర: రజఖలకడమ నడతలప టట

4654 NDX0231936
పపరర: అరరణ కకసడవటట

93-61/770

తసడడ:డ రణధదర గదదల
ఇసటట ననస:133-6-1200
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ పపననయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:133-6-1202
వయససస:59
లస: పప
93-59/406

93-59/403

93-59/405 4652 SAA1411677
4651 SAA0074203
పపరర: మలధవ లత పపరరపరగ పపరర పరగ
పపరర: పడజజ గదదల

తసడడ:డ మదన కకసడవటట
ఇసటట ననస:133-6-1202
వయససస:30
లస: ససస స
93-59/1067

4649 JBV3748555
పపరర: లకడమ మసదదటట

భరస : ససదదకర మసదదటట
ఇసటట ననస:133-6-1199
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససపపరషరరవప పపరర పరగ
ఇసటట ననస:133-6-1200
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గరదదసపటట శవ కలమలర
ఇసటట ననస:133-6-1201
వయససస:37
లస: ససస స
4656 SAA1384932
పపరర: మగరళ కకషష కకసడవటట

93-57/317

తసడడ:డ రరమచసదడరరఅఉ� జసపరల
ఇసటట ననస:133-6-1199
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ మలదవరరవప మసదదటట
ఇసటట ననస:133-6-1199
వయససస:44
లస: పప
4653 SAA1286541
పపరర: తతట కలలఖణణ

4648 AP151010504536
పపరర: మధసబబబగ జసపరల� జసపరల

4673 SAA1390848
పపరర: వనసకట లకడమ కలసభ

93-59/1070

భరస : ఏడడకకసడలల కలసభ
ఇసటట ననస:133-6-1220
వయససస:31
లస: ససస స
93-48/68

4676 SAA0856833
పపరర: అశశన గగవసదస

93-52/219

తసడడ:డ శవ కకటటశశరరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:133-6-1225
వయససస:27
లస: ససస స
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93-52/220

భరస : శవ కకటటశశరరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:133-6-1225
వయససస:47
లస: ససస స
93-48/69

భరస : ససరరష మమడద
ఇసటట ననస:133-6-1226
వయససస:31
లస: ససస స
93-57/639

తసడడ:డ వనసకట శశష గగరగ రరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:133/6/1230
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశషగగరగ రరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:133/6/1230
వయససస:24
లస: పప
94-13/726

93-60/965

93-60/968

93-57/671

భరస : సరయ కకషష కలసబ
ఇసటట ననస:133-06-1296
వయససస:21
లస: ససస స

93-60/963

4693 SAA1402098
పపరర: అమల గసగగననన

4696 SAA1404300
పపరర: బసదస మలధవ ఆళర

4699 SAA1291673
పపరర: సరగర బబబగ కటబరర

93-60/971

4702 SAA1275528
పపరర: వనసకటటశశరరర పరలకలరగస

93-41/980

4705 SAA1369602
పపరర: లకడమ నదరరయణ మదదదననన
తసడడ:డ రరఘవ సరశమ మదదదననన
ఇసటట ననస:133-6-1315
వయససస:50
లస: పప

4685 SAA0953746
పపరర: మలధవ పరలపరగస

93-59/415

4688 SAA1428440
పపరర: అరవసద సరయ మమడ

93-60/964

4691 SAA1289982
పపరర: దసరర భవరన వకకలగడడ

93-54/1031

భరస : రరసబబబగ శకకల
ఇసటట ననస:133-6-1237
వయససస:40
లస: ససస స
93-60/966

4694 SAA1402338
పపరర: శకదదవ పపససలకరగ

93-60/967

భరస : ససరరశ పపససలకరగ
ఇసటట ననస:133-6-1241
వయససస:31
లస: ససస స
93-60/969

93-44/924
4697 XWM0628836
పపరర: వనసకట ససరరశ కలమలర బబ గరరరపప

తసడడ:డ వనసకట సతఖస బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:133-6-1260
వయససస:32
లస: పప
93-43/647

4700 mtq1200831
పపరర: పదమ మగగల

93-60/970

భరస : వనసకటబడవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-6-1273
వయససస:40
లస: ససస స
93-46/694

తసడడ:డ పపననయఖ పరలకలరగస
ఇసటట ననస:133-6-1279
వయససస:52
లస: పప
93-59/1048

93-57/638

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-6-1233
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: సపలల
ఇసటట ననస:133-6-1270
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-6-1273
వయససస:38
లస: పప
4704 SAA1390798
పపరర: తడవనణణ మగగల

4690 SAA1294511
పపరర: రరసబబబగ శకకల

4682 SAA1450121
పపరర: వనసకట శశష గగరగ రరవప పరలపరగస

భరస : వనసకట శశషగగరగరరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-6-1230
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రవసదడ రకడడడ
ఇసటట ననస:133-6-1248
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చరసజవ పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:133-6-1260
వయససస:30
లస: ససస స
4701 SAA1404144
పపరర: వనసకటబడవప పరలపరగస

93-59/414

భరస : శకనవరసరరవప గసగగననన
ఇసటట ననస:133-6-1240
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకశల రకడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:133-6-1248
వయససస:65
లస: ససస స
4698 SAA1407592
పపరర: అనసరరధ పప టట
ర రగ

4684 SAA0793571
పపరర: శక తదజ పరలపరగస

4687 SAA1429513
పపరర: కలలఖణ కలమలర మమడ

93-52/222

తసడడ:డ శరసబయఖ పరలపరగస
ఇసటట ననస:133/6/1230
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లసగరలల శకకల
ఇసటట ననస:133-6-1237
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మభరఠగయల గసగగననన
ఇసటట ననస:133-6-1240
వయససస:55
లస: పప
4695 SAA1403807
పపరర: ఈశశరమమ ఆళర

93-42/956

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-6-1233
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమడద
ఇసటట ననస:133-6-1233
వయససస:22
లస: పప
4692 SAA1401850
పపరర: శకనవరసరరవప గసగగననన

4681 SAA1471960
పపరర: చచసతనఖ శశఖర పరలపరగస

తసడడ:డ వనసకట శశషగగరగ రరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-6-1230
వయససస:25
లస: ససస స
93-61/840

4679 SAA0932047
పపరర: సతఖననరరయన పరవపలకరగ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-6-1225
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శశష గగరగ పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-6-1230
వయససస:21
లస: పప

4683 SAA1450287
పపరర: చచసతనఖ శశఖర పరలపరగస

4689 NDX2387934
పపరర: కళళఖణ కలమలర మమడద

93-52/221

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గగవసదస
ఇసటట ననస:133-6-1225
వయససస:49
లస: పప

4680 SAA0550400
పపరర: రజయల ససలలసనద మమడ

4686 SAA1471812
పపరర: శక తదజ పరలపరగస

4678 SAA0856783
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప గగవసదస

93-58/1035
4703 SAA1389691
పపరర: పస. జ. ససమఖ శక వనసకట పరలకలరగస

తసడడ:డ పస. వనసకటటశశరరర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-6-1279
వయససస:18
లస: ససస స
93-59/1071

4706 SAA1369545
పపరర: రజన మదదదననన

93-59/1072

భరస : లకడమ నదరరయణ మదదదననన
ఇసటట ననస:133-6-1315
వయససస:43
లస: ససస స
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93-59/1073

తసడడ:డ లకడమ నదరరయణ మదదదననన
ఇసటట ననస:133-6-1315
వయససస:25
లస: పప
4710 SAA1386994
పపరర: మరగయనన పప లసకక

93-60/973

4711 SAA1275700
పపరర: రమలరరవప గగపస

93-60/863

4714 SAA1275833
పపరర: జజనకకరరస నదయగడడ గభడ

93-60/861

తసడడ:డ థదవరఖ నదయక మమఘవథయగ
ఇసటట ననస:133-6-1349 8th line
వయససస:52
లస: పప
93-60/164

93-45/1007

4712 SAA1275569
పపరర: శక దదవ గటబ

93-60/862

భరస : రమలరరవప గటబ
ఇసటట ననస:133-6-1342
వయససస:40
లస: ససస స
93-60/864

తసడడ:డ రమలరరవప గభడ
ఇసటట ననస:133-6-1342
వయససస:19
లస: పప

93-60/161 4717 SAA1156967
4716 SAA1169358
పపరర: గగవసదస నదయక మమఘవథయగ
పపరర: పసయ
డ సకర మమఘవథయగ

4709 SAA1338318
పపరర: మమహర ససధదరరణణ జలకసటట

భరస : మరగయనన పప లసకక
ఇసటట ననస:133-6-1339
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప గగపస
ఇసటట ననస:133-6-1342
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రమలరరవప గభడ
ఇసటట ననస:133-6-1342
వయససస:20
లస: ససస స

4719 SAA1156884
పపరర: దసరర పడసరద మమఘవథయగ

93-57/672

భరస : బభరయఖ
ఇసటట ననస:133-6-1334
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇననయఖ పప లసకక
ఇసటట ననస:133-6-1339
వయససస:44
లస: పప
4713 SAA1275783
పపరర: తదజసశన నదయగడడ గభడ

4708 SAA1403815
పపరర: గరయతడ దదవ అసగలకలదసరర

4715 SAA1294008
పపరర: పసడయసకర మమఘలవథడ

93-43/648

తసడడ:డ గగవసదస నదయక మమఘలవథడ
ఇసటట ననస:133-6-1347
వయససస:20
లస: ససస స
93-60/162

4718 SAA1156876
పపరర: లలత మమఘవథయగ

93-60/163

తసడడ:డ గగవసదస నదయక మమఘవథయగ
ఇసటట ననస:133-6-1349 8TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గగవసదస నదయక మమఘవథయగ
ఇసటట ననస:133-6-1349 8TH LINE
వయససస:38
లస: ససస స

4720 SAA1083070
పపరర: వజయ లకడమ నలర పరటట

4721 SAA1083088
పపరర: వరరష కలమలర కరజజ

93-43/460

93-43/461

తసడడ:డ గగవసదస నదయక మమఘవథయగ
ఇసటట ననస:133-6-1349 8TH LINE
వయససస:23
లస: పప

భరస : చచననకరశవరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:133-6-1359, TELECOM NAGAR
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననకరశవరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:133-6-1359, TELECOM NAGAR
వయససస:30
లస: పప

4722 SAA1083062
పపరర: లకడమ నదరరయణ కరజజ

4723 SAA1083054
పపరర: చచననకరశవరరవప కరజ

4724 SAA1387018
పపరర: రమదదవ శరఖమభరగ

93-43/462

93-43/463

93-60/974

తసడడ:డ చచననకరశవరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:133-6-1359, TELECOM NAGAR
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నదరరయణ కరజ
ఇసటట ననస:133-6-1359, TELECOM NAGAR
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప శరఖమభరగ
ఇసటట ననస:133-6-1376
వయససస:39
లస: ససస స

4725 SAA1387083
పపరర: జజనకక నదగ పడసనన శరఖమభరగ

4726 SAA1374685
పపరర: దదవ కలమలరగ నరగశశటట నరగశశటట

4727 SAA1292101
పపరర: నదగ మహహశ శరనసపపడడ

93-60/975

తలర : రమదదవ శరఖమభరగ
ఇసటట ననస:133-6-1376
వయససస:19
లస: ససస స
4728 SAA1264837
పపరర: నఖల గగతస శరనసపపడడ

భరస : రరజ రరవప నరగశశటట Narisetty
ఇసటట ననస:133-6-1384
వయససస:51
లస: ససస స
93-46/696

తసడడ:డ రవ కలమలర శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:133-6-1386
వయససస:20
లస: పప
4731 SAA1266055
పపరర: లకడమ దదవ శరనసపపడడ

93-51/556

భరస : యలనదదద దదస శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:133-6-1386
వయససస:75
లస: ససస స
4734 SAA1454941
పపరర: మగరళకకషష సస ఏచ

93-59/1074

4729 SAA1265602
పపరర: రవ కలమలర శరనసపపడడ

తసడడ:డ పపలలర ల శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:133-6-1386
వయససస:33
లస: పప
93-48/919

తసడడ:డ తరరపత సస ఏచ
ఇసటట ననస:133-6-1386, 7th Lane, Saraswa
వయససస:33
లస: పప

4730 SAA1266006
పపరర: గగరగ పడసనన లకడమ శరనసపపడడ

భసధసవప: గగరగ పడసనన లకడమ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:133-6-1386
వయససస:55
లస: పప

భరస : రవ కలమలర శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:133-6-1386
వయససస:42
లస: ససస స

4732 SAA1265511
పపరర: అజయ శరనసపపడడ

4733 SAA1286087
పపరర: నఖల గగతస శరనసపపడడ

93-52/738

తసడడ:డ రవ కలమలర శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:133-6-1386
వయససస:23
లస: పప
93-60/976

4735 SAA1456441
పపరర: మగరళకకషష సస ఏచ

93-46/695

93-49/634

93-50/951

తసడడ:డ రవ కలమలర శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:133-6-1386 Saraswathi col
వయససస:20
లస: పప
93-60/977

తసడడ:డ తరరపత సస ఏచ
ఇసటట ననస:133-6-1386, 7th Lane, Saraswa
వయససస:33
లస: పప

4736 SAA1467083
పపరర: మలర కరరరరన రరవప శరనసపపడడ

93-57/673

భసధసవప: నదగ మహహశ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:133-6-1386, 7th Line, Saraswa
వయససస:36
లస: పప
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93-59/416

భరస : ససరరష బబబగ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1403
వయససస:32
లస: ససస స
4740 SAA1393081
పపరర: వరసజననయగలల కటట

93-59/1075

93-59/1078

93-57/676

93-60/140

93-44/856

93-59/419

93-60/142

తసడడ:డ రఘగబబబగ యరర గడడ
ఇసటట ననస:133-6-1457
వయససస:18
లస: ససస స

4750 SAA1072057
పపరర: నదరరయణ రకడడ పసటట ట

4753 JBV3253325
పపరర: శకనవరస రరవప పలర

4756 SAA0986697
పపరర: ససత మహ లకమమమ చదవల

4759 SAA0955155
పపరర: నదరరయణమమ కతదభభయన

93-60/145

93-60/865

4762 SAA0955171
పపరర: నదగరశశర రరవప కతదభభయన

4745 SAA1469584
పపరర: రరతమమ వలలర పప

93-57/675

4748 SAA1418649
పపరర: చచనన కరశవ వలలర పప

93-60/141

93-60/979

4751 SAA1296516
పపరర: ససధదర వపననస

93-41/981

తసడడ:డ బబలయఖ నదయగడడ
ఇసటట ననస:133-6-1433
వయససస:37
లస: పప
93-59/1079

4754 JBV3257334
పపరర: వజయ పలర

93-59/1080

భరస : శకనవరస రరవప పలర
ఇసటట ననస:133-6-1435
వయససస:38
లస: ససస స
93-59/420

4757 SAA0986689
పపరర: ససబబబరరవప చదవల

93-59/421

తసడడ:డ బడహమనసదస చదవల
ఇసటట ననస:133-6-1436
వయససస:60
లస: పప
93-60/143

4760 SAA0955239
పపరర: రమణ కతదభభయన

93-60/144

భరస : నదగరశశరరరవప కతదభభయన
ఇసటట ననస:133-6-1448
వయససస:33
లస: ససస స
93-60/146

4763 SAA1290584
పపరర: రఘగబబబగ యరర గడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కతదభభయన
ఇసటట ననస:133-6-1448
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ యరర గడడ
ఇసటట ననస:133-6-1457
వయససస:44
లస: పప

4765 SAA1370725
పపరర: శకనవరస కకట

4766 SAA1416981
పపరర: నదగరశశర రరవప కకట

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:133-6-1462
వయససస:28
లస: పప

93-59/1077

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1410
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప కతదభభయన
ఇసటట ననస:133-6-1448
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప కతదభభయన
ఇసటట ననస:133-6-1448
వయససస:26
లస: పప
4764 SAA1280890
పపరర: వషష
ష పసడయసకర యరర గడడ

93-60/978

తలర : ససబబబరరవప చదవల
ఇసటట ననస:133-6-1436
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అకబర బబషర మగల
ఇసటట ననస:133-6-1448
వయససస:45
లస: ససస స
4761 SAA0955205
పపరర: పరమమశ కతదభభయన

4747 SAA1418656
పపరర: చననమమ వలలర పప

4742 SAA1393933
పపరర: పడవణ లకడమ కటట

భరస : కకటటశశరరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:133-6-1410
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరయఖ పలర
ఇసటట ననస:133-6-1435
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చదవల
ఇసటట ననస:133-6-1436
వయససస:28
లస: ససస స
4758 SAA0955593
పపరర: దదవఖ మగల

93-57/674

తసడడ:డ వనసకటటసశర రకడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:133-6-1422
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససధదర
ఇసటట ననస:133-6-1433
వయససస:31
లస: ససస స
4755 SAA0986747
పపరర: నదగవనణణ చదవల

4744 SAA1411693
పపరర: కకటటశశర రరవప వలలర పప

93-59/418

తసడడ:డ వరసజననయగలల కటట
ఇసటట ననస:133-6-1406
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1410
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నదరరయణ రకడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:133-6-1422
వయససస:36
లస: ససస స
4752 SAA1285881
పపరర: ససమత వపననస

93-59/1076

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:133-6-1410
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1410
వయససస:31
లస: ససస స
4749 SAA1072065
పపరర: అనడరరధ పసటట ట

4741 SAA1392992
పపరర: శరరద కకషష కలమలరగ కటట

4739 JBV3747706
పపరర: శశఖర మమడడరగ

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప మమడడరగ
ఇసటట ననస:133-6-1404
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరసజననయగలల కటట
ఇసటట ననస:133-6-1406
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసజననయగలల కటట
ఇసటట ననస:133-6-1406
వయససస:21
లస: పప
4746 SAA1411685
పపరర: జయ లకడమ వలలర పప

93-59/417

భరస : రరధ కకషష తదళళరగ
ఇసటట ననస:133-6-1404
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ కటట
ఇసటట ననస:133-6-1406
వయససస:53
లస: పప
4743 SAA1393032
పపరర: పపరష పడకరశ లలయ కటట

4738 SAA0073726
పపరర: లకడమ తదళళరగ

93-59/1081

93-59/1000

93-60/980

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:133-6-1462
వయససస:57
లస: పప

Page 162 of 330

4767 SAA1407378
పపరర: అరరణ కకట
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93-60/981

భరస : నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1462
వయససస:50
లస: ససస స
4770 SAA1278639
పపరర: మసరసనశల షపక

93-60/880

93-59/425

93-59/427

93-59/431

93-59/434

93-57/320

93-59/437

తసడడ:డ రసగనదధ ఆచదరఖ పరరశరస
ఇసటట ననస:133-6-1500
వయససస:33
లస: పప

93-59/428

4778 JBV3747227
పపరర: శవనదగగ మమడడరగ

93-59/430

తసడడ:డ నదగభభషణస మమఢడరగ
ఇసటట ననస:133-6-1494
వయససస:59
లస: పప
93-59/432

4783 JBV3746344
పపరర: భబసకరరరవప బసడడ

4786 SAA0848525
పపరర: తడనదద బసడదరర

4789 SAA0436899
పపరర: ఆదచమమ కకలర

93-59/440

4792 JBV3749124
పపరర: రరధదరరణ పరరశరస

93-59/435

4795 SAA0395202
పపరర: బబ హజర షపక
భరస : జజజబబబగ షపక
ఇసటట ననస:133-6-1503
వయససస:23
లస: ససస స

93-59/433

4784 JBV3735297
పపరర: శరరద బసడదరర

93-57/319

భరస : శవలసగస బసడదరర
ఇసటట ననస:133-6-1498
వయససస:48
లస: ససస స
93-57/321

4787 AP151010504091
పపరర: శవలసగస బసడదరర

93-59/436

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:133-6-1498
వయససస:52
లస: పప
93-59/438

4790 JBV3746336
పపరర: కకటటరకడడడ కకలర

93-59/439

తసడడ:డ శవరకడడడ కకలర
ఇసటట ననస:133-6-1499
వయససస:40
లస: పప
93-59/441

భరస : రసగనదధ ఆచదరఖ పరరశరస
ఇసటట ననస:133-6-1500
వయససస:52
లస: ససస స
93-59/443

4781 SAA0953290
పపరర: రరజరశ బసడడ
తసడడ:డ భబసకరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:133-6-1495
వయససస:25
లస: పప

భరస : శవరకడడడ కకలర
ఇసటట ననస:133-6-1499
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రవ తదజ పరరశరస
ఇసటట ననస:133-6-1500
వయససస:29
లస: ససస స
4794 JBV3743317
పపరర: దయలనసద పరరశరస

93-57/318

తసడడ:డ శవలసగస బసడదరర
ఇసటట ననస:133-6-1498
వయససస:25
లస: పప

భరస : జయరరమ రరడడడ ఉయభఖరర
ఇసటట ననస:133-6-1499
వయససస:36
లస: ససస స
4791 SAA1097187
పపరర: యలమన కకషష పరరశరస

4780 SAA0436873
పపరర: మణణ బసడడ

93-59/424

4775 AP151010504193
పపరర: వనసకటససబబమమ మలమడడ�
మలమడడ
భరస : వషష
ష వరద నరరవప� మలమడడ
ఇసటట ననస:133-6-1494
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వలయస బసడడ
ఇసటట ననస:133-6-1495
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శవలసగస బసడదరర
ఇసటట ననస:133-6-1498
వయససస:23
లస: పప
4788 SAA0074179
పపరర: ససతమహలకడమ ఉయభఖరర

4777 SAA0793514
పపరర: శవ మమడడరగ

4772 SAA1150168
పపరర: ఖలససస బ షపక

93-59/426

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1495
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర బసడడ
ఇసటట ననస:133-6-1495
వయససస:29
లస: పప
4785 SAA1020080
పపరర: వనసకటటశ బసడదరర

4774 JBV3743424
పపరర: ఆదదసషఫస షపక

93-59/422

భరస : దదరగయల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-6-1492
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నదగగ మమడడరగ
ఇసటట ననస:133-6-1494
వయససస:25
లస: పప

భరస : ససరరష బసడడ
ఇసటట ననస:133-6-1495
వయససస:26
లస: ససస స
4782 SAA0617308
పపరర: ససరరష బసడడ

93-59/423

తసడడ:డ దరగయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-6-1492
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమబడహమస మమడడకకసడడరర
ఇసటట ననస:133-6-1494
వయససస:33
లస: ససస స
4779 SAA0953332
పపరర: నరమల జజఖత బసడడ

4771 JBV3748654
పపరర: మలరగసబ షపక

4769 SAA0793605
పపరర: మలబగ ససభబన షపక

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:133-6-1490
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఆధదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:133-6-1492
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద షఫస షపక
ఇసటట ననస:133-6-1492
వయససస:27
లస: పప
4776 SAA0073874
పపరర: అసజనదదదవ మమడడకకసడడరర

93-60/983

తసడడ:డ చసదడ రరజ దరగర
ఇసటట ననస:133-6-1475
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:133-6-1490
వయససస:21
లస: పప
4773 SAA0793654
పపరర: మహమమద షపక

4768 SAA1387059
పపరర: దరగర కరగమగలర

4793 SAA0082248
పపరర: రవతదజ పరరశరస

93-59/442

తసడడ:డ రసగనదధ ఆచదరఖ పరరశరస
ఇసటట ననస:133-6-1500
వయససస:32
లస: పప
93-60/147

4796 SAA1062488
పపరర: SRAVANTHI కసదసకలరగ

93-60/148

భరస : రరజరష కసదసకలరగ
ఇసటట ననస:133-6-1503
వయససస:27
లస: ససస స
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4797 SAA0306951
పపరర: భబగఖలకడమ కసదసకకరగ
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93-60/149

భరస : వనసకటటశశర రరవప కసదసకలరగ
ఇసటట ననస:133-6-1503
వయససస:34
లస: ససస స
93-60/152

తసడడ:డ వశశబడహమచదరగ కసదసకలరగ
ఇసటట ననస:133-6-1503
వయససస:38
లస: పప
93-46/697

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మనననస
ఇసటట ననస:133-6-1504
వయససస:22
లస: పప
93-57/324

తసడడ:డ రఘగపతరఘగవర� రఘగకలల
ఇసటట ననస:133-6-1505
వయససస:67
లస: పప
93-59/446

93-59/449

93-45/1009

93-59/444

4810 JBV1970938
పపరర: ససబబబరరవప కడడయలల

4813 SAA0958084
పపరర: సతఖనదరరయణ నలక
ర రగ

4816 SAA1024389
పపరర: మనససశన పపదద శశటట

93-60/157

4819 SAA1276575
పపరర: వనసకటటశశర రరవప జజససఖల

93-59/447

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరలస
ఇసటట ననస:133-6-1514
వయససస:18
లస: ససస స
93-41/454

4822 SAA1412097
పపరర: నదగలకడమ తదడడబబ యన

4805 JBV3734837
పపరర: మణణ రఘకలల� రఘగకలల

4808 JBV3743101
పపరర: బబలలజ రఘగకలల

93-59/445

4811 SAA1005546
పపరర: ఆమన నలక
ర రగ

93-59/448

93-59/450

4814 SAA1341643
పపరర: తడనదథ రకడడడ తదళళ

93-45/1008

తసడడ:డ రరమ మహన రకడడ తదళళ
ఇసటట ననస:133-6-1512
వయససస:19
లస: పప
93-60/155

4817 SAA1026294
పపరర: పదమజ పపదద శశటట

93-60/156

భరస : శకహరగ రరవప పపదద శశటట
ఇసటట ననస:133-6-1512
వయససస:45
లస: ససస స
93-40/896

4820 SAA1276534
పపరర: ఉమ మహహశశరగ జజససఖల

93-40/897

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జజససఖల
ఇసటట ననస:133-6-1514
వయససస:18
లస: ససస స
93-45/1011

4823 SAA0318444
పపరర: పవన కలమలర� నరరక�

93-41/453

భరస : శవ నదగ వర పడసరద తదడడబబ యన
ఇసటట ననస:133-6-1515
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటశవపడసరద�
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:34
లస: పప

4825 SAA0318378
పపరర: శశరగ� బతష
స ల�

4826 SAA0366021
పపరర: శకనవరసరరవప� అనసగగలల�

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:133-6-1517
వయససస:42
లస: పప

93-57/323

భరస : చసదడభభపరల నలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-6-1508
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖనదరరయణ జజససఖల
ఇసటట ననస:133-6-1514
వయససస:46
లస: పప
93-45/1010

93-60/154

తసడడ:డ పడతదప రఘగకల
ఇసటట ననస:133-6-1505
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకహరగ రరవప పపదద శశటట
ఇసటట ననస:133-6-1512
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పపదద శశటట
ఇసటట ననస:133-6-1512
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-1516
వయససస:58
లస: పప

4807 SAA0985665
పపరర: పదదమవత నదర

4802 JBV3743622
పపరర: నదగభభషణరరవప నదగస

భరస : పడతదప� రఘగకలల
ఇసటట ననస:133-6-1505
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచమయఖ నలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-6-1508
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమ మహన రకడడ తదళళ
ఇసటట ననస:133-6-1512
వయససస:18
లస: పప

4824 AP151030447260
పపరర: వనసకటశవపడసరద నరరక�

93-57/322

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కడడయల
ఇసటట ననస:133-6-1506
వయససస:50
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ నలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-6-1508
వయససస:49
లస: ససస స

4821 SAA1338706
పపరర: సరయ మనస కలలస

4804 JBV3736816
పపరర: రజన� రఘగకలల�

93-60/151

తసడడ:డ ససబడహమణఖశరససస స నదగస
ఇసటట ననస:133-6-1503
వయససస:68
లస: పప

భరస : అటటమట రకడడడ నదర
ఇసటట ననస:133-6-1505
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కడడయల
ఇసటట ననస:133-6-1506
వయససస:45
లస: ససస స

4818 SAA1026302
పపరర: శకహరగ రరవప పపదద శశటట

93-60/153

భరస : బబలలజ� రఘగకలల
ఇసటట ననస:133-6-1505
వయససస:33
లస: ససస స

4806 JBV3736808
పపరర: పడతదప� రఘగకలల�

4815 SAA1365956
పపరర: హరగ తడలలక రకడడడ తదళళ

4801 JBV3743630
పపరర: శవభబసకరరరవప యడదర

4799 SAA1062496
పపరర: రరజరష కసదసకలరగ

తసడడ:డ వశశబడమమనసదచదరగ కసదసకలరగ
ఇసటట ననస:133-6-1503
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప యడదర
ఇసటట ననస:133-6-1503
వయససస:57
లస: పప

4803 SAA1293604
పపరర: అసకమమ రరవప మనననస

4812 SAA0965543
పపరర: కమల నలక
ర రగ

93-60/150

భరస : వశశబడహమచదరగ కసదసకలరగ
ఇసటట ననస:133-6-1503
వయససస:45
లస: ససస స

4800 JBV1970326
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కసదసకకరగ

4809 JBV1977883
పపరర: సడరఖకలమలరగ కడడయలల

4798 JBV3748746
పపరర: కకటటశశరమమ కసదసకకరగ

93-41/455

93-41/457

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-1517
వయససస:58
లస: పప
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4827 SAA0318543
పపరర: రరమకకకషష రరవప� బతష
స ల�

93-41/458

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-1517
వయససస:66
లస: పప
4830 AP151030447226
పపరర: రమమష బబబగ మదదదరరల

93-41/462

93-41/465

93-41/468

93-41/452

93-41/470

93-41/473

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:39
లస: పప
4848 SAA0251611
పపరర: వనసకట కకటటరకడడడ జసగర�

93-41/476

తసడడ:డ చనన రరమరకడడడ యననస
ఇసటట ననస:133-6-1534
వయససస:46
లస: పప

93-41/469

4840 SAA0926271
పపరర: రరమ మహన రరవప దదవ

93-41/460

93-41/479

93-41/471

4846 SAA0251710
పపరర: కకటటశశరరరవప కలసబబ�

93-41/474

4852 SAA0324202
పపరర: బడహమనసదరకడడడ� తపసపరకడడడ�

4855 SAA0311662
పపరర: తదత రరవప� గరమన�
తసడడ:డ అననపపరనయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-1536
వయససస:36
లస: పప

93-41/467

4838 SAA1450998
పపరర: సడరఖ చరణ కకశతదపలర

93-45/1012

4841 SAA0926255
పపరర: ససదదప కలమలర దదవ

93-45/945

4844 AP151030447209
పపరర: కరశస సపసదసలల బలలససపరటట�

93-41/472

తసడడ:డ అసకరరరవప�
ఇసటట ననస:133-6-1525
వయససస:56
లస: పప
4847 SAA0471441
పపరర: శకనవరస రరవప మదమసచ

93-41/475

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:52
లస: పప
93-41/477

4850 SAA0251868
పపరర: యయహహశవ� గరరర�

93-41/478

తసడడ:డ జవరతనస�
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:49
లస: పప
93-41/480

తసడడ:డ ఆనసదరకడ�డడ
ఇసటట ననస:133-6-1534
వయససస:45
లస: పప
93-46/809

4835 SAA0389817
పపరర: శకనవరస రరవ� ఆరరమళర�

తసడడ:డ రరమమహన రరవప దదవ
ఇసటట ననస:133-6-1522
వయససస:25
లస: పప

4843 SAA0254722
పపరర: వర వనసకట ససవర పడసరద
బలకససపరటట
తసడడ:డ కససస ససతడలల బలకససపరటట
ఇసటట ననస:133-6-1525
వయససస:35
లస: పప

4849 SAA0251769
పపరర: కకరణ కలమలర సరయరకడడ �

93-41/464

భసధసవప: సడరఖ చరణ కకశతదపలర
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ�
ఇసటట ననస:133-6-1532
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చనజజన�
ఇసటట ననస:133-6-1533
వయససస:74
లస: పప
4854 SAA1418706
పపరర: కకషష రకడడడ యననస

4837 AP151030447166
పపరర: శకనవరస మగససలకరగ

4832 SAA0471433
పపరర: గగరగధర బబ లలర

తసడడ:డ ససబబబ రరవ�
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:133-6-1528
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబపసరకడడడ�
ఇసటట ననస:133-6-1531
వయససస:57
లస: పప
4851 AP151030447200
పపరర: రరమలరరవప బబజరస�

93-41/466

తసడడ:డ బసవ కకటటశశర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:133-6-1522
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస సపసదసలల�
ఇసటట ననస:133-6-1525
వయససస:33
లస: పప
4845 SAA0254755
పపరర: ససరరష కలసబబ�

4834 SAA0471425
పపరర: మలలర శశరరకడడడ భవనమ

93-41/461

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమమహనదడవప దదవ
ఇసటట ననస:133-6-1522
వయససస:56
లస: ససస స
4842 SAA0251520
పపరర: కకరణ కలమలర� బలలససపరటట�

93-41/463

తసడడ:డ ససతద రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:55
లస: పప
4839 SAA0926354
పపరర: లకడమ నదసచదరమమ దదవ

4831 AP151030447181
పపరర: రరమమభరగస మదదదరరల

4829 LFX1567247
పపరర: శకనవరసరరవప మదదదరరల

తసడడ:డ రరమభమరగస మదదదరరల
ఇసటట ననస:133-6-1519
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చననరరఘవయఖ మదదదరరల
ఇసటట ననస:133-6-1519
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవపడసరద�
ఇసటట ననస:133-6-1520
వయససస:34
లస: పప
4836 SAA0251504
పపరర: సరయబబబగ� కకసడపరటటరగ�

93-41/459

తసడడ:డ దదసస� �
ఇసటట ననస:133-6-1518
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమమభరగస మదదదరరల
ఇసటట ననస:133-6-1519
వయససస:44
లస: పప
4833 SAA0318485
పపరర: కకషష చచసతనఖ� నరరక�

4828 LFX1567262
పపరర: మధసకర� దదవరపలర �

4853 LFX2405439
పపరర: ఆనసదరకడ�డడ తపసపరకడడడ�

93-41/481

తసడడ:డ బడహమనసదరకడడడ� �
ఇసటట ననస:133-6-1534
వయససస:82
లస: పప
93-41/482

4856 SAA0311621
పపరర: కకషష రకడడడ� యననసటట�

93-41/483

తసడడ:డ చనరరమరకడడడ�
ఇసటట ననస:133-6-1536
వయససస:43
లస: పప
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4857 LFX2405280
పపరర: చనరరమరకడడడ యననస�

93-41/484

తసడడ:డ పపదవనసకటరకడ�డడ
ఇసటట ననస:133-6-1536
వయససస:69
లస: పప
4860 JBV3747888
పపరర: నరజ వరన శనకర

93-59/451

93-60/158

93-59/1082

93-59/455

93-57/327

93-59/457

93-60/166

తసడడ:డ రరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:133-7-1568
వయససస:77
లస: పప

4870 JBV3735305
పపరర: పదమ చటట
ట రగ� చటట
ట రగ

4873 JBV3736824
పపరర: రరజరశశరగ� అరశపలర �

4876 SAA0304469
పపరర: సరసబశవరరవప పప నడనరర

4879 SAA0308973
పపరర: హహహమవత మరగకపపడడ

93-60/169

4882 SAA0958050
పపరర: శరకవణ అభరరస యయరరక

93-57/325

4885 SAA1292770
పపరర: కరమమశశరగ రరవపరటట
భరస : గగపరల రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:133-7-1568
వయససస:71
లస: ససస స

4865 JBV3747698
పపరర: అశశక కలమలర మమడ

93-59/454

4868 JBV3749561
పపరర: కకటటశశరగ దదవరకకసడ

93-60/160

4871 JBV3734985
పపరర: మలర కరరరరనరరవప కకడచ� కకడచ

93-57/326

తసడడ:డ సరయబబబగ� కకడచ
ఇసటట ననస:133-7-1076
వయససస:43
లస: పప
93-57/328

4874 SAA0305573
పపరర: వనసకటససలలచన మమక

93-59/456

భరస : వర ఆసజననయగలల మమక
ఇసటట ననస:133-7-1161
వయససస:66
లస: ససస స
93-60/165

4877 SAA0461616
పపరర: నసవత కడడయలల

93-59/458

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కడడయల
ఇసటట ననస:133-7-1506
వయససస:28
లస: పప
93-60/167

4880 JBV3746435
పపరర: రవబబబగ మరగకపపడడ

93-60/168

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:133-7-1521
వయససస:47
లస: పప
93-59/459

తసడడ:డ సతష కలమలర యయరరక
ఇసటట ననస:133-7-1558
వయససస:24
లస: పప
93-46/698

93-59/453

భరస : గసగరరరవ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-6-9906
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:133-7-1521
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:133-7-1526
వయససస:26
లస: ససస స
4884 SAA1292762
పపరర: గగపరల రరవప రరవపరటట

93-59/1001

తసడడ:డ ససబబబరరవప పప నడనరర
ఇసటట ననస:133-7-1338
వయససస:48
లస: పప

భరస : రవబబబగ మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:133-7-1521
వయససస:43
లస: ససస స
4881 SAA0687103
పపరర: షపక సపసదదబ

4867 SAA1290659
పపరర: రరమదదసస నదరదదసస

4862 JBV3743085
పపరర: సరసబశవరరవప శనకర

తసడడ:డ ఆగగరరరమగలల మమడ
ఇసటట ననస:133-6-1830
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవనదనరరయణ� అరశపలర
ఇసటట ననస:133-7-1158
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : జయలపడద ఇడడపపలపరటట
ఇసటట ననస:133-7-1187
వయససస:39
లస: పప
4878 SAA0306985
పపరర: నదగలకడమ మరగకపపడడ

93-60/159

భరస : శకనవరసరరవప� చటట
ట రగ
ఇసటట ననస:133-7-777
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అనల� నననస
ఇసటట ననస:133-7-1113
వయససస:33
లస: ససస స
4875 SAA0659276
పపరర: ధనకకషష ఇడడపపలపరటట

4864 JBV3748860
పపరర: సపసదదభ షపక

93-41/486

తసడడ:డ శవరరమయఖ శనకర
ఇసటట ననస:133-6-1572
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరయలల నదరదదసస
ఇసటట ననస:133-6-2514
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ గగమమడడ
ఇసటట ననస:133-7-163
వయససస:28
లస: పప
4872 JBV3736675
పపరర: సపస సస వ
స నణ�ణ నననస�

93-59/452

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:133-6-1648
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమమభరగస అలల
ఇసటట ననస:133-6-1994
వయససస:35
లస: పప
4869 SAA1150135
పపరర: అనల కలమలర గగమమడడ

4861 JBV3743077
పపరర: రవకరసత శనకర

4859 AP151030447058
పపరర: వనసకటటశశరరకడడడ పపపపల�

తసడడ:డ రతదనరకడడడ�
ఇసటట ననస:133-6-1537
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప శనకర
ఇసటట ననస:133-6-1572
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నదజర షపక
ఇసటట ననస:133-6-1592
వయససస:46
లస: పప
4866 SAA1369669
పపరర: రవ కలమలర అలల

93-41/485

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడ�డడ �
ఇసటట ననస:133-6-1537
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప శనకర
ఇసటట ననస:133-6-1572
వయససస:52
లస: ససస స
4863 JBV3746294
పపరర: జజజబబబగ షపక

4858 LFX2405421
పపరర: ససరరష రకడడడ పపపపల� �

4883 SAA0321901
పపరర: రరమతషలశమమ మమడడరగ

93-60/170

భరస : రరమలచదరరఖలల�
ఇసటట ననస:133-7-1560
వయససస:77
లస: ససస స
93-46/699

4886 SAA0687418
పపరర: నదగవలర ఉమమడడసససగ

93-60/171

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉమమడడసససగ
ఇసటట ననస:133-7-1575
వయససస:37
లస: ససస స
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4887 AP151030447393
పపరర: భబసకరరరవప బసడడ�

93-41/548

తసడడ:డ ఎలమ�
ఇసటట ననస:133-7-1578
వయససస:57
లస: పప

93-41/549

తసడడ:డ సరసబరకడడడ�
ఇసటట ననస:133-7-1578
వయససస:62
లస: పప

4890 SAA0687467
పపరర: చటట
ర రగ చననమలమయ

93-60/173

భరస : కరమమశశర చదరగ
ఇసటట ననస:133-7-1578
వయససస:45
లస: ససస స

4891 SAA0687442
పపరర: కసదసకలరగ భభలకడమ

93-60/176

భరస : ధన భబఘలఖ రరవప కకడదరగ
ఇసటట ననస:133-7-1583
వయససస:52
లస: ససస స
4896 JBV3734944
పపరర: శకనవరస మలదల� మలదదల

93-60/174

93-57/331

93-57/334

93-57/329

93-48/70

4897 JBV3734928
పపరర: అనసతలకడమ కలమలరగ అలపరగస
ALPARTI
భరస : మలర ఖలరరరనరరవప అలపరగస
ఇసటట ననస:133-7-1585
వయససస:59
లస: ససస స

93-57/332

4900 JBV3743721
పపరర: వఅశకకషష అలపరగస

93-60/177

తసడడ:డ పరసడడ రసగ చదరరఖలల పటబనల
ఇసటట ననస:133-7-1588
వయససస:35
లస: పప

4903 SAA1098714
పపరర: మలధవ వసతద

4892 SAA0687426
పపరర: కసదసకలరగ సరయ కకషష

4895 JBV3734894
పపరర: సరగజనదదవ మలదదల� మలదదల

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప� అలపరగస
ఇసటట ననస:133-7-1585
వయససస:38
లస: పప
4901 JBV3743739
పపరర: మలర కరరరరనరరవప ఆలపరగస

తసడడ:డ జజశల నరసససహ రరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:133-7-1593
వయససస:34
లస: పప
4908 SAA1044361
పపరర: ససగగనదథ రకడడ కకతదస

93-58/456

తసడడ:డ కకటట రకడడడ కకతదస
ఇసటట ననస:133-7-1593
వయససస:39
లస: పప
4911 SAA0887317
పపరర: మననహ తలమసచ

93-59/460

4904 SAA1098706
పపరర: ససరర రకడడడ వసతద

93-59/461

తసడడ:డ అచమ రకడడడ వసతద
ఇసటట ననస:133-7-1590
వయససస:66
లస: పప

93-57/335

93-57/336

4912 SAA1014307
పపరర: వరరసజననయగలల అమమశశటట

93-59/1083

4915 JBV3734878
పపరర: శవబడహమచదరగ ససధదవరపప�
ససదవరపప
భరస : రరమకకటబచదరగ� ససదవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1597
వయససస:60
లస: ససస స

93-58/455

4910 JBV3743713
పపరర: శకనవరస రరవప లసగగశశటట

93-60/179

తసడడ:డ శశషయఖ లసగగశశటట
ఇసటట ననస:133-7-1593
వయససస:46
లస: పప
93-57/337

4913 JBV3734886
పపరర: కలమలరగ ససధదవరపప�
ససదవరపప
భరస : శవబడహమచదరగ� ససదవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1597
వయససస:57
లస: ససస స

93-57/338

93-57/340

4916 JBV3734860
పపరర: మహహశశర చదరగ ససధదవరపప

93-57/341

తసడడ:డ సరసబయఖ అమమశశటట
ఇసటట ననస:133-7-1595
వయససస:36
లస: పప
93-57/339

4907 SAA1044379
పపరర: పపరష కకతదస

భరస : ససగగనదథ రకడడ కకతదస
ఇసటట ననస:133-7-1593
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లసగగశశటట
ఇసటట ననస:133-7-1593
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదదసస తలమసచ
ఇసటట ననస:133-7-1595
వయససస:26
లస: పప
4914 JBV3734852
పపరర: సరగజన ససధదవరపప�
ససదవరపప
భరస : ససబడహమణదఖచదరగ� ససదవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1597
వయససస:58
లస: ససస స

4909 SAA1370261
పపరర: కరరమల భవన లసగగశశటట

93-60/178

తసడడ:డ నదగభభషణస అలపరగర
ఇసటట ననస:133-7-1585
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సడరర రకడడడ వసతద
ఇసటట ననస:133-7-1590
వయససస:39
లస: ససస స

4906 JBV3735248
పపరర: హకదయ మమరగ జజఖతసత
లసగగశశటట
భరస : శకనవరస రరవప లసగగశశటట
ఇసటట ననస:133-7-1593
వయససస:44
లస: ససస స

93-57/330

93-57/333
4898 JBV3734910
పపరర: అజకయ కలమర అలపరగస� అలపరగస
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93-56/764

93-60/175

భరస : వజయకలమలర� మలదదల
ఇసటట ననస:133-7-1584
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప అలపరగర
ఇసటట ననస:133-7-1585
వయససస:37
లస: పప

4902 SAA0327130
పపరర: ససనల కలమలర పటబనల

93-60/172

తసడడ:డ కరశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1579
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస� మలదదల
ఇసటట ననస:133-7-1584
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయగకమలర� మలదదల
ఇసటట ననస:133-7-1584
వయససస:41
లస: పప
4899 JBV3734902
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప అలపరగస�
అలపరగస
తసడడ:డ నదగభభషణరరవప� అలపరగస
ఇసటట ననస:133-7-1585
వయససస:65
లస: పప

4894 JBV3737079
పపరర: శకలత� మలదల�

4889 SAA0687459
పపరర: కసదసకలరగ పరవన

భరస : నరరష కలమలర
ఇసటట ననస:133-7-1578
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1579
వయససస:32
లస: ససస స

4893 SAA0924788
పపరర: వజయ లకడమ కసచరర

4905 SAA1449248
పపరర: ససబబ రరవప కకనసకక

4888 AP151030447073
పపరర: రరమరకడడడ పపచదమ�

తసడడ:డ ససబడహమణఖ చదరగ ససధదవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1597
వయససస:41
లస: పప
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4917 SAA0074013
పపరర: లకడమపరరశత సప మవరపప

93-59/462

భరస : ససవపడసరదరరవప సప మవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1597
వయససస:66
లస: ససస స
4920 JBV1973296
పపరర: పడదదప ససధదవరపప

93-60/180

భరస : పడదదప ససధదవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1597
వయససస:24
లస: ససస స
93-60/182

తసడడ:డ ససబడహమణదఖచదరగ ససధదవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1597
వయససస:36
లస: పప
4923 SAA0954447
పపరర: శశష శరరష అనసత బబ టర

4918 SAA1020148
పపరర: నదగ గగవరరన ససధదవరపప

4921 JBV1972942
పపరర: ససబడహమణఖ చదరగ ససధదవరపప

4924 SAA0073999
పపరర: సరమలమ జఖస గరల

93-60/183

93-60/185

తసడడ:డ BALTHRAJU MARNENI
ఇసటట ననస:133-7-1600
వయససస:41
లస: పప
4929 SAA0073734
పపరర: ససజనఖ నమమగడడ

93-59/464

93-59/465

93-59/468

93-60/186

93-60/189

తసడడ:డ గగవసద రరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:133-7-1607
వయససస:35
లస: పప

4936 SAA0073965
పపరర: జయపడద తదళళళరగ

4939 SAA1188812
పపరర: రరజరసదడ బబబగ పప నడనరర

93-60/192

4942 JBV3746351
పపరర: చసదడశశఖర చరరకవపరగ

93-33/616

4945 SAA1408681
పపరర: నదగరశశరమమ కకకకకరరల
భరస : పప తషరరజ కకకకకరరల
ఇసటట ననస:133-7-1607
వయససస:76
లస: ససస స

4928 SAA0892217
పపరర: హహమసత కలమలర నమమగడడ

93-57/344

4931 SAA0793449
పపరర: హహమసత కలమలర నమమగడడ

93-59/467

4934 SAA1198787
పపరర: ససదదప నడడమగకకల

93-33/617

తసడడ:డ బగజర బబబగ నడడమగకకల
ఇసటట ననస:133-07-1603
వయససస:20
లస: పప
93-60/187

4937 JBV1970334
పపరర: హనసమసత పడసరద కసదసకకరగ

93-60/188

తసడడ:డ వశశబడహమచదరగ కసదసకలరగ
ఇసటట ననస:133-7-1605
వయససస:35
లస: పప
93-60/190

4940 SAA0074088
పపరర: వజయలకడమ చరరకవపరగ

93-60/191

భరస : చసదడశశఖర చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:133-7-1606
వయససస:33
లస: ససస స
93-60/193

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:133-7-1606
వయససస:40
లస: పప
93-57/677

93-57/342

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నమమగడడ
ఇసటట ననస:133-7-1601
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప నడనరర
ఇసటట ననస:133-7-1605
వయససస:27
లస: పప

భరస : నగరశ పచమపల
ఇసటట ననస:133-7/1606
వయససస:43
లస: ససస స
4944 SAA1423425
పపరర: పప తషరరజ పడతవరడ

93-59/466

భరస : శకనవరసచకకవరగస
ఇసటట ననస:133-7-1605
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1605
వయససస:40
లస: పప
4941 JBV3748738
పపరర: లకడమ పచమపల

4933 SAA1198530
పపరర: బగజర బబబగ నడడమగకకల

4925 AP151010504136
పపరర: సరగజన మలరరనన� మరరనన

తలర : రరమ దదవ నమమగడడ
ఇసటట ననస:133-7-1601
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసఛద చదరగ నడడమగకకల
ఇసటట ననస:133-07-1603
వయససస:48
లస: పప

భరస : పడభబకర ATHHALURI
ఇసటట ననస:133-7-1603
వయససస:40
లస: ససస స
4938 JBV3744711
పపరర: శకనవరస చకకవరగస తదళళళరగ

93-57/343

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నమమగడడ
ఇసటట ననస:133-7-1601
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలసరశమ ఉదదగగరగ
ఇసటట ననస:133-7-1601
వయససస:67
లస: పప
4935 JBV3748878
పపరర: పడమల అతస లకరగ

4930 SAA0793464
పపరర: వసశ కకషష నమమగడడ

93-60/184

భరస : బలస రరజ� మరరనన
ఇసటట ననస:133-7-1600
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� నమమగడడ
ఇసటట ననస:133-7-1601
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర నమమగడడ
ఇసటట ననస:133-7-1601
వయససస:30
లస: ససస స
4932 SAA0954025
పపరర: నదగరశశరరరవప ఉదదగగరగ

4927 AP151010504137
పపరర: రమలదదవ నమమగడడ � నమమగడడ

4922 JBV3743689
పపరర: బబలయఖ గరల
తసడడ:డ అసతయఖ గరల
ఇసటట ననస:133-7-1597
వయససస:68
లస: పప

భరస : లల వనసకట సతఖ దసరర కలమల అనసత బ భరస : బబలయఖ గరల
ఇసటట ననస:133-7-1599
ఇసటట ననస:133-7-1599
వయససస:37
లస: ససస స
వయససస:57
లస: ససస స
4926 JBV3746302
పపరర: శకకరసత మరరనన

93-60/181

భరస : మహహశశర చదరగ ససధదవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1597
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకట చదరగ ససధదవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1597
వయససస:69
లస: పప
93-59/463

4919 JBV1973718
పపరర: వససత కలమలరగ ససధదవరపప

4943 JBV3747086
పపరర: నగకష పచమపరల

93-60/194

తసడడ:డ సరశమ పచమపల
ఇసటట ననస:133-7-1606
వయససస:48
లస: పప
93-60/984

4946 SAA1398072
పపరర: గగవసద రరవప పడతవరడ

93-60/985

తసడడ:డ రమణయఖ పడతవరడ
ఇసటట ననస:133-7-1607
వయససస:65
లస: పప
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4947 SAA1397850
పపరర: వనలల మసగ తయలరర పడతవరడ

93-60/986

భరస : గగవసద రరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:133-7-1607
వయససస:56
లస: ససస స
4950 SAA1461995
పపరర: సరళకలమలరగ పడతవరడ

93-61/772

93-59/470

93-60/196

భరస : వనయ కలమలర కరమననన
ఇసటట ననస:133-7-1609
వయససస:37
లస: ససస స
4959 SAA0306217
పపరర: గగరగజరరణణ కరమననన

93-60/199

93-60/202

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ కరమననన
ఇసటట ననస:133-7-1609
వయససస:43
లస: పప
4965 SAA0305508
పపరర: వరలకడమ కసదసకకరగ

93-59/472

93-59/474

93-60/990

తసడడ:డ రరమలరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:133-7-1616
వయససస:24
లస: పప

4955 SAA0792979
పపరర: నదగమణణ మలరగబబ యన
భరస : శసకర మలరగబబ యన
ఇసటట ననస:133-7-1609
వయససస:40
లస: ససస స

4957 SAA0306019
పపరర: పదమ సససగరరపప

4958 SAA0304865
పపరర: భబరతమమ బబరతమమ

93-60/197

4960 SAA0436683
పపరర: శసకర మలరకబబ యన

93-60/200

4961 JBV3746369
పపరర: నదగరరజ కకసకకపపడడ

93-60/201

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప కకసకకపపడడ
ఇసటట ననస:133-7-1609
వయససస:41
లస: పప

4963 SAA0304832
పపరర: రరసబబబగ సససగరరపప

4964 JBV3743820
పపరర: సతఖనదరరయణ కరమననన

4969 SAA0563551
పపరర: బసవయఖ పపలలర

4972 SAA1456193
పపరర: నదగమలలర శశరగ మమడ

4975 SAA1444249
పపరర: కరవఖ సరయ ససరగ కకసడడరర
తసడడ:డ జగదదశశర రరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:133-7-1621
వయససస:21
లస: ససస స

93-59/471

93-60/198

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-7-1609
వయససస:41
లస: పప

4966 SAA0074229
పపరర: హరగత పపలలర

93-59/469

భరస : నదగరశశర రరవప కకసకకపపడడ
ఇసటట ననస:133-7-1609
వయససస:59
లస: ససస స

93-60/203

93-60/204

తసడడ:డ రరఘవయఖ కరమననన
ఇసటట ననస:133-7-1609
వయససస:65
లస: పప
93-59/473

4967 SAA1409887
పపరర: కకటటశశర రరవప పపలర

93-60/989

తసడడ:డ ససబబరరవప పపలర
ఇసటట ననస:133-7-1613
వయససస:36
లస: పప
93-59/475

4970 SAA0986184
పపరర: శక కరసత పపలలర

93-59/476

తసడడ:డ సడబబబరరవ పపలలర
ఇసటట ననస:133-7-1614
వయససస:35
లస: పప
93-61/774

భరస : హనసమసతరరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-7-1615
వయససస:35
లస: ససస స
93-59/477

4952 SAA0659326
పపరర: ససధదరరణణ నడడమగకకల

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప మలదదదరరల
ఇసటట ననస:133-7-1608
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప పపలర
ఇసటట ననస:133-7-1614
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-7-1615
వయససస:36
లస: పప
4974 SAA0996795
పపరర: కమల హసన పపసపరటట

93-60/195

భరస : కకటటశశర రరవప పపలర
ఇసటట ననస:133-7-1613
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకకరసత పపలర
ఇసటట ననస:133-7-1614
వయససస:32
లస: ససస స
4971 SAA1456169
పపరర: హనసమసత రరవప మమడ

4954 SAA1062546
పపరర: శవ నదగ SRAVIKA మదదదరల

93-60/988

భరస : బగజరబబబగ నడడమగకకల
ఇసటట ననస:133-7-1608
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సససగరపప
ఇసటట ననస:133-7-1609
వయససస:46
లస: పప

భరస : హనసమసత పడసరదస కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:133-7-1612
వయససస:39
లస: ససస స
4968 SAA0073817
పపరర: లలలవత పపలలర

93-61/773

భరస : రరసబబబగ సససగరపప
ఇసటట ననస:133-7-1609
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ కరమననన
ఇసటట ననస:133-7-1609
వయససస:61
లస: ససస స
4962 JBV3743838
పపరర: వనయ కలమలర కరమననన

4951 SAA1461573
పపరర: భబరర వ పడతవరడ

4949 SAA1462357
పపరర: లలల శసకర పడతవరడ

తసడడ:డ గగవసదరరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:133-7-1607
వయససస:38
లస: పప

భరస : పప తషరరజ పడతవరడ
ఇసటట ననస:133-7-1607
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప మధదదరరల
ఇసటట ననస:133-7-1608
వయససస:44
లస: ససస స
4956 SAA0305797
పపరర: పదమజ కరమననన

93-60/987

తసడడ:డ గగవసద రరవప పడతవరడ
ఇసటట ననస:133-7-1607
వయససస:40
లస: పప

భరస : లలల శసకర పడతవరడ
ఇసటట ననస:133-7-1607
వయససస:32
లస: ససస స
4953 SAA0073783
పపరర: నదగమణణ మదదదరరల

4948 SAA1397876
పపరర: రరజ రమమష పడతవరడ

4973 SAA1456300
పపరర: నదగమలలర శశరగ మమడ

93-61/775

భరస : హనసమసతరరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-7-1615
వయససస:35
లస: ససస స
93-57/678

4976 NDX2574051
పపరర: వనసకట పవన నదగకసదడ కలమలర
కకసడడరర
తసడడ:డ జగదదశశర రరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:133-7-1621
వయససస:19
లస: పప

94-63/838
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4977 JBV3735057
పపరర: శవబబల మగనపలలర � మగనపలలర

93-57/345

భరస : వనసకటటశశరరర� మగనపలలర
ఇసటట ననస:133-7-1624
వయససస:60
లస: ససస స
4980 SAA0304907
పపరర: వజయలకడమ కరటర గగసట

93-59/481

93-59/484

93-57/346

93-59/489

93-59/491

తసడడ:డ గగవసద రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-7-1632
వయససస:33
లస: పప
4995 SAA0560649
పపరర: నదగలకడమ యలగల యలగల

93-59/494

93-59/497

భరస : ఆనసద కరడచ
ఇసటట ననస:133-7-1638
వయససస:36
లస: ససస స

93-59/487

4990 AP151010504534
పపరర: రమలదదవ పససపపలలటట�
పససపపలలటట
భరస : వనజయకలమలర� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-7-1632
వయససస:41
లస: ససస స

93-57/347

4993 SAA0560664
పపరర: మమసటమమ నదరగరన నదరగరన

93-59/492

4996 SAA0560532
పపరర: శకనవరస రరవప యలగల

4999 SAA0744145
పపరర: షపక శరకకరరననసర షపక

93-59/500

5002 JBV3737020
పపరర: రరజఖలకడమ� బటడగగసట�

5005 SAA0792847
పపరర: మసజరగ పసటటమలర
తసడడ:డ నదగరశశర రరవప పసటటమలర
ఇసటట ననస:133-7-1639
వయససస:23
లస: ససస స

93-59/486

4988 SAA0843517
పపరర: గగరవయఖ ఆవపల

93-59/488

4991 SAA0953829
పపరర: పరవన లకడమ పససపపలలటట

93-59/490

తసడడ:డ వజయకలమలర పససపపలల టట
ఇసటట ననస:133-7-1632
వయససస:24
లస: ససస స
4994 SAA0560573
పపరర: నదగరరజ నదరగరన నదరగరన

93-59/493

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ నదరగరన
ఇసటట ననస:133-7-1634
వయససస:36
లస: పప
93-59/495

4997 JBV1976349
పపరర: దనలకడమ మగనపలర

93-59/496

భరస : నదగశసకర మగనపలర
ఇసటట ననస:133-7-1636
వయససస:34
లస: ససస స
93-59/498

5000 JBV3747904
పపరర: శరసత మగనసపలర

93-59/499

భరస : శవ శసకర మగనపలర
ఇసటట ననస:133-7-1637
వయససస:31
లస: ససస స
93-57/348

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� బటడగగసట
ఇసటట ననస:133-7-1638
వయససస:31
లస: ససస స
93-59/501

4985 SAA1061969
పపరర: ససబగబలల తదడదపలర

తసడడ:డ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:133-7-1630
వయససస:31
లస: పప

భరస : షపక ఇమసయలజ షపక
ఇసటట ననస:133-7-1637
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మగనపలర
ఇసటట ననస:133-7-1637
వయససస:34
లస: పప
5004 SAA0305615
పపరర: మలర శశరగ కరడచ

4987 SAA0617365
పపరర: నదగ జజఖత గగమమ

93-59/483

భరస : వనసకట శవ రరవప తదడదపలర
ఇసటట ననస:133-7-1628
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల యలగల
ఇసటట ననస:133-7-1635
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మగనపలర
ఇసటట ననస:133-7-1636
వయససస:36
లస: పప
5001 JBV3743416
పపరర: శవశసకర మగనపలర

93-59/485

భరస : నదగరరజ నదరగరన
ఇసటట ననస:133-7-1634
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప యలగల
ఇసటట ననస:133-7-1635
వయససస:34
లస: ససస స
4998 JBV1976331
పపరర: నదగశసకర మగనపలర

4984 JBV3743382
పపరర: శకనవరస రరవప ఉదయగగరగ

4982 SAA0306944
పపరర: శవపరరశత ఉదయగగరగ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉదయగగరగ
ఇసటట ననస:133-7-1626
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖనదరరయణ గగమమ
ఇసటట ననస:133-7-1630
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర గగమమడడ
ఇసటట ననస:133-7-1631
వయససస:28
లస: ససస స
4992 SAA0436659
పపరర: వజయ కలమలర పససపపలలటట

93-59/482

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉదయగగరగ
ఇసటట ననస:133-7-1626
వయససస:49
లస: పప

భరస : గగరవయఖ� ఆవపల
ఇసటట ననస:133-7-1630
వయససస:51
లస: ససస స
4989 SAA1150143
పపరర: నదగవనసకట అశశన గగమమడడ

4981 SAA0953779
పపరర: అశశన ఉదయగగరగ

93-59/480
4979 JBV1976315
పపరర: వనసకటటశశరరర మగనపలర మగనపలర

తసడడ:డ వరరసశమ మగనపలర
ఇసటట ననస:133-7-1624
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉదయగగరగ
ఇసటట ననస:133-7-1626
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకన ఉదయగగరగ
ఇసటట ననస:133-7-1626
వయససస:41
లస: ససస స
4986 AP151010504013
పపరర: సడరఖకలమలరగ ఆవపల� ఆవపల

93-59/479

తసడడ:డ రరమయఖ నలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-7-1624
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకయఖ కరటర గగసట
ఇసటట ననస:133-7-1625
వయససస:39
లస: ససస స
4983 SAA0073916
పపరర: వరలకమ ఉదయగగరగ

4978 SAA0700799
పపరర: వనసకట గగపస నలక
ర రగ

5003 JBV3737012
పపరర: వనసకమమ� బటడగగసట�

93-57/349

భరస : వనసకటటశశరరర� బటడగగసట
ఇసటట ననస:133-7-1638
వయససస:66
లస: ససస స
93-59/502

5006 SAA0436949
పపరర: సలమ షపక

93-59/503

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:133-7-1639
వయససస:30
లస: ససస స
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93-59/504

భరస : నదగరశశరరరవప పసటటమలర
ఇసటట ననస:133-7-1639
వయససస:48
లస: ససస స
5010 JBV3735040
పపరర: చటటటపరరశత� చటటట

93-57/350

5011 SAA1150150
పపరర: ససజనఖ చటటట

93-59/509

5014 SAA0953910
పపరర: గగపస కకషష చటటట

5017 JBV3735032
పపరర: రసగర బసకర� బసక

భరస : హనసమద వనసకట పపరరషప తస స చమగరర
ఇసటట ననస:133-7-1641
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప� బసక
ఇసటట ననస:133-7-1641
వయససస:47
లస: ససస స

5019 SAA0303438
పపరర: హనసమద వనసకట పపరరషప తస స
చమగరర
తసడడ:డ హనసమసతపప చమగరర
ఇసటట ననస:133-7-1641
వయససస:42
లస: పప

93-57/354

5020 SAA1014240
పపరర: జగనదనథస గగసడద

5022 JBV3743465
పపరర: కకటటశశరరరవప బసకర

93-59/512

93-59/515

93-59/518

తసడడ:డ సరసబరకడడడ దదరపపరకడడడ
ఇసటట ననస:133-7-1646
వయససస:42
లస: పప

93-57/352

5029 SAA0953951
పపరర: సరసబశవరరవప కకసడపలర

93-59/1084

5032 JBV1971001
పపరర: మహలకడమ దదరపపరకడడ

93-57/355

5035 SAA1369990
పపరర: కరరగసక చమగరర
తసడడ:డ ఉమ శసకర చమగరర
ఇసటట ననస:133-7-1648
వయససస:20
లస: పప

5015 SAA1269521
పపరర: రవసదడనదథ వనకలరర

93-43/649

5018 SAA1014257
పపరర: పరమమశశరగ గగసడద

93-57/353

5021 SAA0560565
పపరర: చసదడశశఖర బసకర banka

93-59/511

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసకర
ఇసటట ననస:133-7-1641
వయససస:27
లస: పప
93-59/513

5024 JBV3742426
పపరర: మసరసన వల షపక

93-59/514

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:133-7-1642
వయససస:33
లస: పప
93-59/516

5027 SAA1150127
పపరర: గగపసనదధ ఆవపల

93-59/517

తసడడ:డ లలలయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:133-7-1643
వయససస:21
లస: పప
93-59/519

5030 SAA1274836
పపరర: అసజల కకసడపలర

93-59/1002

భరస : సరసబశవరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:133-7-1644
వయససస:27
లస: ససస స
93-59/520

భరస : శకనస దదరపపరకడడడ
ఇసటట ననస:133-7-1646
వయససస:35
లస: ససస స
93-59/522

93-59/508

భరస : జగనదనథస గగసడద
ఇసటట ననస:133-7-1641
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరరస కకసడపలర
ఇసటట ననస:133-7-1644
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరమలసజననయగలల ఇకలకరగస
ఇసటట ననస:133-7-1645
వయససస:22
లస: ససస స
5034 JBV3743507
పపరర: శకనస దదరపపరకడడడ

5026 SAA0794074
పపరర: అజరత భ షపక

5012 SAA1035311
పపరర: రతన నదగ సరయ మమడడరగ

తసడడ:డ బబలకకషష మభరగస వనకలరర
ఇసటట ననస:133-7-1640 5th line last
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:133-7-1642
వయససస:32
లస: ఇ

తసడడ:డ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:133-7-1643
వయససస:67
లస: పప
5031 SAA1370741
పపరర: సరయ పడసనన ఇకలకరగస

93-59/510

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:133-7-1642
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:133-7-1642
వయససస:35
లస: పప
5028 JBV3743481
పపరర: లలలయఖ ఆవపల

5023 SAA0794116
పపరర: సరమలమ జఖస షపక

93-59/506

భరస : మధససడధన రరవప మమడడరగ
ఇసటట ననస:133-7-1640
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసససహస గగసడద
ఇసటట ననస:133-7-1641
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ బసకర
ఇసటట ననస:133-7-1641
వయససస:52
లస: పప
5025 SAA0659318
పపరర: బబజ షపక

93-59/507

తసడడ:డ లకడమనదరరయణ చటటట
ఇసటట ననస:133-7-1640
వయససస:24
లస: పప
93-57/351

5009 JBV3743473
పపరర: పప లయఖ నదల

తసడడ:డ ఆవపలయఖ నదల
ఇసటట ననస:133-7-1639
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నదరరయణ చటటట
ఇసటట ననస:133-7-1640
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చనన బబబగ బబ చమ
ఇసటట ననస:133-7-1640
వయససస:41
లస: ససస స
5016 JBV3735339
పపరర: వజయలకడమ చమగరర

93-59/505

తసడడ:డ నదగర పసటటమలర
ఇసటట ననస:133-7-1639
వయససస:22
లస: పప

భరస : లకడమనదరరయణ� చటటట
ఇసటట ననస:133-7-1640
వయససస:43
లస: ససస స
5013 SAA1014471
పపరర: గగరగ బబ చమ

5008 SAA0953878
పపరర: గగపసనదధ పసటటమలర

5033 SAA0954744
పపరర: చసదడ శశఖర చసదలకరగ

93-59/521

తసడడ:డ వరబడహమ చదరగ చసదలకరగ
ఇసటట ననస:133-7-1646
వయససస:25
లస: పప
93-60/991

5036 SAA1438514
పపరర: ఓసకరర చమగరర

93-60/992

తసడడ:డ ఉమ శసకర చమగరర
ఇసటట ననస:133-7-1648
వయససస:19
లస: పప

Page 171 of 330

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48

5037 JBV3743580
పపరర: మధససడధన రరవప మమడడరగ

93-60/205

5038 SAA0647636
పపరర: పడవణ కరకలమలనస

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రరవప మమడడరగ
ఇసటట ననస:133-7-1650
వయససస:31
లస: పప

భసధసవప: నదగరశశర రరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:133-7-1652
వయససస:31
లస: పప

5040 SAA0932716
పపరర: ససబబబయమమ కనననకసటట

5041 SAA0872458
పపరర: భబరత గసగరరజ

93-52/224

భరస : పసచమయఖ చచదరగ
ఇసటట ననస:133-7-1654
వయససస:61
లస: ససస స
5043 SAA0817934
పపరర: శకనవరస రరవప వనదదతస

93-52/227

5044 AP151010504101
పపరర: లకడమ కకటటశశరగ మమడడరగ

తసడడ:డ కకకషషమభరగస� పప లకరగ
ఇసటట ననస:133-7-1655
వయససస:44
లస: పప
93-57/360

93-59/523

5053 SAA0687111
పపరర: ఎనసమగల అనసష

93-60/208

5056 SAA1467836
పపరర: నరసర రకడడడ మలరస

భరస : ససవర భబసకర రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:133-7-1668
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప నసకరవరరపప
ఇసటట ననస:133-7-1671
వయససస:69
లస: ససస స
5064 JBV1971977
పపరర: వరరసజననయగలల ఉలర సగగల
తసడడ:డ మహనరరవప ఉలర సగగల
ఇసటట ననస:133-7-1680
వయససస:35
లస: పప

5062 JBV3736865
పపరర: ధనలకడమ� ఉలర సగగల�

5065 AP151010504184
పపరర: మమహనరరవప ఉలర సగగల
ఉలర సగగల
తసడడ:డ బబ జయఖ ఉలర సగగల
ఇసటట ననస:133-7-1680
వయససస:58
లస: పప

93-57/357

భరస : శకనవరసరరవప� పప లకరగ
ఇసటట ననస:133-7-1655
వయససస:40
లస: ససస స

93-57/361

5051 SAA1449958
పపరర: అసజల రరజవరపప

93-61/776

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1657
వయససస:29
లస: ససస స
93-60/206

5054 SAA0436667
పపరర: పడవణ కలమలర యనమల

93-60/207

తసడడ:డ రమమష బబబగ యనసమల
ఇసటట ననస:133-7-1659
వయససస:30
లస: పప
93-57/680

5057 SAA1467810
పపరర: అచమయమమ మలరస

93-57/681

భరస : నరస రకడడడ మలరస
ఇసటట ననస:133-7-1662
వయససస:60
లస: ససస స
93-59/525

5060 SAA0792813
పపరర: నననన సరహహబ షపక

93-59/526

తసడడ:డ చనన బహరర షపక
ఇసటట ననస:133-7-1670
వయససస:50
లస: పప
93-57/362

భరస : బబ జజరరవప� ఉలర సగగల
ఇసటట ననస:133-7-1680
వయససస:37
లస: ససస స
93-59/528

5045 JBV3735321
పపరర: పదమ పప లకరగ� పప లకరగ

93-57/359

భరస : కకటటశశర రరవప జరషట
ఇసటట ననస:133-7-1670
వయససస:56
లస: ససస స
93-60/866

93-52/226

5048 JBV3735313
పపరర: రమలదదవ రరజవరపప�
రరజవరపప
భరస : వనసకటటశశరరర� రరజవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1657
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ మలరస
ఇసటట ననస:133-7-1662
వయససస:68
లస: పప

93-59/524 5059 SAA0954579
5058 SAA0954322
పపరర: వనసకటససవ నదగరసదడస మగనగరల
పపరర: లకడమ జరషట

5042 SAA0931692
పపరర: సడరరఖ సరయ పవన పపలచచరర

93-56/765

తసడడ:డ రమమష బబబగ యనసమల
ఇసటట ననస:133-7-1659
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ వననసమల
ఇసటట ననస:133-7-1659
వయససస:52
లస: పప

5061 SAA1276583
పపరర: పరమమశశరగ నసకరవరరపప

93-57/356

తసడడ:డ గగరవయఖ� రరజవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1657
వయససస:69
లస: పప

భరస : రమమశ బబబగ YENUMULA
ఇసటట ననస:133-7-1659
వయససస:48
లస: ససస స
5055 JBV3747110
పపరర: రమమష బబబగ యనమల

5050 JBV3737806
పపరర: వనసకటటశశరరర� రరజవరపప�

93-52/223

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1654
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశరర రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1656
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� రరజవరపప
ఇసటట ననస:133-7-1657
వయససస:32
లస: పప
5052 SAA1005538
పపరర: లలత కలమలరగ YENUMULA

93-52/225

భరస : ఉమల మహహశశర రరవప మమడడరగ
ఇసటట ననస:133-7-1654
వయససస:52
లస: ససస స

93-57/358 5047 SAA1327956
5046 AP151010504036
పపరర: శకనవరస రరవప పప లలరర� పప లకరగ
పపరర: నవన కరకలమలనస

5039 SAA0818023
పపరర: ఉమ దదవ అనసమగల

భరస : వనసకట రమణదరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1654
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శక రరస మభరగస లలట గసగరరజ
ఇసటట ననస:133-7-1654
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ భబడమనదదస
ఇసటట ననస:133-7-1654
వయససస:66
లస: పప

5049 JBV3737814
పపరర: గగరవయఖ� రరజవరపప�

93-57/679

5063 JBV3748696
పపరర: వనసకటరమణ ఉలర సగగల

93-59/527

భరస : మహనరరవప ఉలర సగగల
ఇసటట ననస:133-7-1680
వయససస:33
లస: ససస స
93-59/529

5066 JBV3736907
పపరర: వరకలమలరగ� బతష
స ల�

93-57/363

భరస : గగరవయఖ� బబతషలల
ఇసటట ననస:133-7-1682
వయససస:39
లస: ససస స
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5067 JBV3736972
పపరర: శవపరరశత� ఎనసమగల�

93-57/364

భరస : ఆసజననయగలల� YENUMULA
ఇసటట ననస:133-7-1682
వయససస:39
లస: ససస స
5070 JBV3735222
పపరర: బబలశసకరరరవప� ఉపపప�

93-57/367

93-59/530

93-57/370

93-59/533

93-59/536

93-59/539

93-60/923

తసడడ:డ రరమకకటయఖ జజగరర మభడడ
ఇసటట ననస:133-7-1685
వయససస:24
లస: ససస స

5080 SAA0954231
పపరర: శవకలమలరగ మలమడడ

5083 SAA0741216
పపరర: ససబడమణఖస ఇససకపలర

5086 JBV3746443
పపరర: మలర కరరరనరరవప మలమడడ

5089 JBV3736923
పపరర: రరజరశశరగ� ఆవపల�

93-57/374

5092 JBV3735024
పపరర: నదసచదరమమ ఆవపల� ఆవపల

93-59/534

5095 JBV1971274
పపరర: పదదమవత జజ గరమభ డడ
భరస : రరమకకటయఖ జజ గ రమభ డడ
ఇసటట ననస:133-7-1685
వయససస:40
లస: ససస స

5075 SAA1254606
పపరర: జమమసపటట venkatesh

93-59/1003

5078 SAA0954199
పపరర: అసజల శవరరతడ

93-59/532

5081 JBV3507563
పపరర: పడమల శవరరతడ

93-59/535

భరస : ఆసజననయగలల శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:33
లస: ససస స
93-59/537

93-59/538
5084 JBV3746450
పపరర: నదగ మహహష బబబగ మలమడడ
మలమడడ
తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప మలమడడ మల మ డడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:29
లస: పప

93-59/540

5087 SAA1277847
పపరర: మలర శశరగ మమడడ

93-59/1004

భరస : మలర కరరరరనరరవప మమడడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:44
లస: ససస స
93-57/372

5090 JBV3736931
పపరర: నదగజజఖత� ఆవపల�

93-57/373

తసడడ:డ లలలయఖ� ఆవపల
ఇసటట ననస:133-7-1685
వయససస:31
లస: ససస స
93-57/375

భరస : లలలయఖ� ఆవపల
ఇసటట ననస:133-7-1685
వయససస:50
లస: ససస స
93-59/541

93-57/369

తసడడ:డ ఆసజననయగలల శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లలలయఖ� ఆవపల
ఇసటట ననస:133-7-1685
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ� ఆవపల
ఇసటట ననస:133-7-1685
వయససస:33
లస: ససస స
5094 SAA0954298
పపరర: అమల జజగరర మభడడ

93-57/371

తసడడ:డ వరరసరశమ మల మ డడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:133-07-1684
వయససస:25
లస: ససస స
5091 JBV3736899
పపరర: చననమమ� ఆవపల�

5077 JBV3735065
పపరర: పడమలలరరణణ శవరరతడ

5072 JBV3735198
పపరర: రరమచసదడరరవప� ఉపపప�

తసడడ:డ pitchayya జమమసపటట
ఇసటట ననస:133-7-1683
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ ఇససకపలర
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:33
లస: పప
5088 SAA1384627
పపరర: సశపన ఇససకపలర

93-59/531

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన మలమడడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:26
లస: పప
5085 JBV3507571
పపరర: ఆసజననయగలల శవరరతడ

5074 SAA0793407
పపరర: మగరళధర యయనసమగల

93-57/366

తసడడ:డ కకకషషయఖ� ఉపపప
ఇసటట ననస:133-7-1682
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల� శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల శవరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:25
లస: ససస స
5082 SAA0741224
పపరర: వననద కలమలర మలమడడ

93-57/368

తసడడ:డ ఆసజననయగలల యయనసమగల
ఇసటట ననస:133-7-1682
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల� శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1684
వయససస:30
లస: ససస స
5079 SAA0954140
పపరర: నదగ తదజరసశరర శవరరతడ

5071 JBV3736915
పపరర: గగరవయఖ� బతష
స ల�

5069 JBV3737251
పపరర: ససబబబయమమ� ఎనసమగల�

భరస : మగనయఖ� ఇనసమగలల
ఇసటట ననస:133-7-1682
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల� బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-7-1682
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-7-1682
వయససస:24
లస: ససస స
5076 JBV3736873
పపరర: వజయలకడమ� శవరరతడ�

93-57/365

భరస : రరమచసదడరరవప� ఉపపప
ఇసటట ననస:133-7-1682
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప� ఉపపప
ఇసటట ననస:133-7-1682
వయససస:34
లస: పప
5073 SAA0953993
పపరర: శక లకడమ బతష
స ల

5068 JBV3735206
పపరర: నదగరసదడమమ � ఉపపప�

5093 JBV3736949
పపరర: సరసబయఖ� ఆవపల�

93-57/376

తసడడ:డ వనసకయఖ� ఆవపల
ఇసటట ననస:133-7-1685
వయససస:36
లస: పప
93-59/542

5096 JBV1971134
పపరర: రరమకకటయఖ జజగరర మభడడ

93-59/543

తసడడ:డ శవరరమయఖ ఙఙ గ రళ మభ డడ
ఇసటట ననస:133-7-1685
వయససస:42
లస: పప
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93-59/544

భరస : చసదడశశఖర మగనగరల
ఇసటట ననస:133-7-1686
వయససస:48
లస: ససస స
5100 SAA1038281
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ శవరతడ

93-57/377

తసడడ:డ నలకసఠస శవరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1687
వయససస:23
లస: ససస స
5103 SAA0304386
పపరర: సరసబశవరరవప శవరరతడ

93-59/549

93-59/551

93-59/554

93-59/556

93-60/210

93-57/379

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరగభభయన
ఇసటట ననస:133-7-1703
వయససస:31
లస: పప

93-59/552

5110 SAA0560524
పపరర: సరసబశవరరవప శవరరతడ

5113 JBV3748688
పపరర: సపసదదబ షపక

5116 SAA1370832
పపరర: లకడమ తతకల

5119 SAA1014265
పపరర: లకడమ పడసనన గభడవలర

93-57/382

5122 SAA1062512
పపరర: రరపదదవ ససరరబబ యన

93-59/555

5125 SAA0436717
పపరర: శకనవరస రరవప సడరకబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరగభభయన
ఇసటట ననస:133-7-1703
వయససస:55
లస: పప

5105 SAA1254580
పపరర: లలత కలమలరగ శవరరతడ

93-59/1005

5108 SAA0304360
పపరర: భబసకరరరవప మగనగరల

93-59/553

5111 SAA1331875
పపరర: శకనవరస శవరరతడ

93-60/993

తసడడ:డ సరసబయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1689
వయససస:19
లస: పప
93-59/557

5114 SAA0436972
పపరర: లకడమ ససదదనపలర

93-60/209

భరస : చలపత రరవప ససదదనపలర
ఇసటట ననస:133-7-1694
వయససస:31
లస: ససస స
93-60/994

5117 AP151010504314
పపరర: పడభబవత నలర మలల

93-57/378

భరస : కకటటశశరరరవప� నలర మలల
ఇసటట ననస:133-7-1701
వయససస:60
లస: ససస స
93-57/380

5120 JBV3736881
పపరర: వససత� గగవసదస�

93-57/381

భరస : రరజ� గగవసదస
ఇసటట ననస:133-7-1702
వయససస:54
లస: ససస స
93-60/211

భరస : వజయ కలమలర ససరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-7-1703
వయససస:24
లస: ససస స
93-60/213

93-59/548

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:133-7-1688
వయససస:59
లస: పప

భరస : గణణష గభడవలర
ఇసటట ననస:133-7-1702
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నదగరశశరరరవప� పతస
ఇసటట ననస:133-7-1702
వయససస:76
లస: ససస స
5124 SAA0436709
పపరర: వజయ కలమలర సడరకబబ యన

5107 JBV3743523
పపరర: కకటటశశరరరవప కలలరగ

5102 JBV1970979
పపరర: తరపతమమ శవరరతడ

తసడడ:డ NEELAKANTHAM శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1687
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పడదదప తతకల
ఇసటట ననస:133-7-1694
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ� నలర మలల
ఇసటట ననస:133-7-1701
వయససస:58
లస: పప
5121 JBV3737111
పపరర: గగవరరన� పతస �

93-59/550

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:133-7-1693
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సడదదనపలర
ఇసటట ననస:133-7-1694
వయససస:35
లస: పప
5118 JBV3736451
పపరర: కకటటశశరరరవప� నలర మలల

5104 JBV3743515
పపరర: నళకరసటస శవరరతడ

93-59/546

భరస : కకసఢదయ శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1687
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1689
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దదహర షపక
ఇసటట ననస:133-7-1690
వయససస:47
లస: పప
5115 JBV3746104
పపరర: చలపతరరవప ససదదనపలర

93-59/547

తసడడ:డ గగరరలసగస కలలరగ
ఇసటట ననస:133-7-1688
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1689
వయససస:36
లస: ససస స
5112 JBV3747664
పపరర: మమలలల షపక

5101 SAA0617407
పపరర: పడమల శవరరతడ

5099 JBV1974674
పపరర: చసదడశశఖర మగనగరల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:133-7-1686
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకసఢదయ శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1687
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప కలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-7-1688
వయససస:36
లస: ససస స
5109 SAA0560672
పపరర: అసజమమ శవరరతడ

93-59/545

భరస : నలకసటస శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1687
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసఢదయ శవరరతడ
ఇసటట ననస:133-7-1687
వయససస:39
లస: పప
5106 JBV1971241
పపరర: అనడరరధ కలక
ర రగ

5098 SAA0700641
పపరర: నదగదసరరర జగదదష బబబగ
మగనగరల
తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప మగనగరల
ఇసటట ననస:133-7-1686
వయససస:27
లస: పప

5123 SAA0437053
పపరర: మహ లకడమ సడరరబబ యనద

93-60/212

భరస : శకనవరస రరవ ససరగభభయన
ఇసటట ననస:133-7-1703
వయససస:51
లస: ససస స
93-60/214

5126 SAA0940172
పపరర: ఆససయల పరరశన షపక

93-33/618

తసడడ:డ మలబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-7-1705
వయససస:24
లస: ససస స
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5127 JBV3735073
పపరర: గగససయలబబగస షపక� షపక

93-57/383

భరస : మబగససభబన� షపక
ఇసటట ననస:133-7-1705
వయససస:43
లస: ససస స
93-60/216

భరస : మలబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-7-1705
వయససస:45
లస: ససస స
93-60/219

తసడడ:డ మలబగససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-7-1705
వయససస:22
లస: పప

93-60/217

5134 JBV1975713
పపరర: JABIULLA మహమమద

93-41/550

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప తదరర సక
ఇసటట ననస:133-7-1706
వయససస:41
లస: పప

5137 SAA1275270
పపరర: ససజజత పప తరర సక

93-60/220

93-60/995

భరస : వర సరశమ పపల
ఇసటట ననస:133-7-1712
వయససస:51
లస: ససస స

5140 SAA1424126
పపరర: కకశశర అరర గడడ

93-60/867

93-56/766

తసడడ:డ చనకకషరనమభరరస ఆరర గదదద
ఇసటట ననస:133-7-1720
వయససస:31
లస: పప

5143 SAA1432095
పపరర: చన కకషష మభరగస అరర గడడ

93-41/1158

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ వరససపలర
ఇసటట ననస:133-7-1721
వయససస:58
లస: పప
5148 SAA1062504
పపరర: బసదసమలధవ దదవభకలసన

93-60/996

93-60/222

5149 SAA0792722
పపరర: పదమజ దదవభకలసన

93-59/1087

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:133-7-1723
వయససస:27
లస: పప

5152 SAA0792755
పపరర: శకనవరస రరవప దదవభకలసన

93-60/223

5155 SAA0808586
పపరర: నరసససహరరవప పగడదల
తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప పగడదల
ఇసటట ననస:133-7-1725
వయససస:35
లస: పప

93-59/1085

5141 SAA1389535
పపరర: చనకకషరనమభరరస అరల గడడ

93-54/1117

5144 SAA1469410
పపరర: చనన కకషషమభరగస ఆరర గడడ

93-60/997

5147 SAA1390780
పపరర: ససధద రరణణ వరససపలర

93-59/1088

5150 SAA0808032
పపరర: రరజశశఖర దదవభకలల న

93-60/224

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవభకలల న
ఇసటట ననస:133-7-1723
వయససస:25
లస: పప
93-60/226

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:133-7-1723
వయససస:50
లస: పప
93-60/227

5138 SAA1390723
పపరర: కకశశర కలమలర బగరదగగసట

తసడడ:డ గగవసద రకడడడ వరససపలర
ఇసటట ననస:133-7-1721
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:133-7-1723
వయససస:47
లస: ససస స
93-60/225

93-60/221

తసడడ:డ నదగ లసగరచదరగ ఆరర గడడ
ఇసటట ననస:133-7-1720
వయససస:65
లస: పప

భరస : గగవసద రకడడడ వరససపలర
ఇసటట ననస:133-7-1721
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జయసరయఈశశర దదవభకలసన
ఇసటట ననస:133-7-1723
వయససస:26
లస: ససస స
5151 SAA0808057
పపరర: జయసరయ ఈశశర దదవభకలసన

5146 SAA1390855
పపరర: ససత వరససపలర

5135 JBV1974492
పపరర: మలబగ ససభబన షపక

తసడడ:డ నదగ లసగచదరగ అరల గడడ
ఇసటట ననస:133-7-1720
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ నదగ లసగచదరగ అరర గడడ
ఇసటట ననస:133-7-1720
వయససస:65
లస: పప
93-59/1086

93-60/218

భసధసవప: అబడహస లసకన బగరదగగసట
ఇసటట ననస:133-7-1708
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ చన కకషష మభరగస అరర గడడ
ఇసటట ననస:133-7-1720
వయససస:31
లస: పప

5142 SAA1389733
పపరర: కకశశర ఆరర గదదద

5132 JBV1976042
పపరర: రహమత ఉననసర మహమమద

తసడడ:డ ఆదస షరఫస షపక
ఇసటట ననస:133-7-1705
వయససస:46
లస: పప

భరస : నదగరశశర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:133-7-1706
వయససస:34
లస: ససస స

5139 SAA1449289
పపరర: లకడమ పపల

93-60/215

భరస : మబబల మహమద
ఇసటట ననస:133-7-1705
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ మౘం్బగల మహమమద
ఇసటట ననస:133-7-1705
వయససస:33
లస: పప

5136 SAA1072180
పపరర: నదగరశశరరరవప పప తదరర సక

భరస : నరసససహ రరవప పగడదల
ఇసటట ననస:133-7-1725
వయససస:29
లస: ససస స

5131 JBV3748951
పపరర: బబజ సయఖద

5129 SAA0436998
పపరర: షబబన మహమద

భరస : జబవపలలర మహమద
ఇసటట ననస:133-7-1705
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:133-7-1705
వయససస:48
లస: ససస స

5133 SAA1062538
పపరర: నదగగల అహమద షరరఫ షపక

5154 SAA0808560
పపరర: నదగశక లకడమ పగడదల

93-57/384

తలర : ఆదదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:133-7-1705
వయససస:47
లస: పప

5130 JBV3748894
పపరర: గగసఖ బబగస షపక షపక

5145 SAA1390863
పపరర: గగవసద రకడడడ వరససపలర

5128 JBV3736444
పపరర: మలబగ ససభబన షపక

5153 SAA1387075
పపరర: కకటటశశర రరవప ససదదనపఅల

93-60/998

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ససదదనపఅల
ఇసటట ననస:133-7-1723
వయససస:33
లస: పప
93-60/228

5156 SAA0885519
పపరర: ఉమల దదవ అనసమగల

93-60/229

భరస : వనసకట రమణ రరవప అనసమగల
ఇసటట ననస:133-7-1733
వయససస:62
లస: ససస స
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5157 JBV3507605
పపరర: కకషషమహన వనదదసతస

93-60/231

తసడడ:డ బడహమనసదశరససస స వనదసతస
ఇసటట ననస:133-7-1734
వయససస:42
లస: పప
5160 SAA1030311
పపరర: మలనస వనదదసథస

93-60/232

93-60/235

5164 JBV3507647
పపరర: కనకదసరర వనదదసతస

93-60/238

5167 SAA0885501
పపరర: శకనవరసస వనదదసతస

93-60/241

5170 JBV3743994
పపరర: సడరఖనదరరయణ మభరగస తదతద
తసడడ:డ బబలకరమమశశరరరవప తదత
ఇసటట ననస:133-7-1736
వయససస:72
లస: పప

5172 JBV3743754
పపరర: వ.అర. పవన కలమలర గగవసదస

5173 JBV3743747
పపరర: వనసకట శశషగగరర రరవప గగవసదస

93-60/244

తసడడ:డ జ.వ. శశషగగరగరరవప గగవసద
ఇసటట ననస:133-7-1737
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకకరసత దదవభకలసన
ఇసటట ననస:133-7-1738
వయససస:28
లస: ససస స
5178 SAA0304840
పపరర: శకకరసత దదవభకలసన

93-60/250

93-57/385

భరస : గరసధద� పరగమ
ఇసటట ననస:133-7-1742
వయససస:36
లస: ససస స
5184 AP151010504077
పపరర: ససశల బసడదరర� బసడదరర
భరస : సరసబశవరరవప� బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1742
వయససస:67
లస: ససస స

5176 SAA0307033
పపరర: పదమ పప నసనరర

93-60/239

93-60/242

93-60/237

5168 SAA0466870
పపరర: ససజనఖ నమమగటట

93-60/240

5171 SAA0306282
పపరర: లకడమశశషష గగవసదస

93-60/243

93-60/245

93-60/246
5174 SAA0082131
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖసవజయనసద
గగవసదస
తసడడ:డ వనసకట శశషగగరగ రరవప గగవసద
ఇసటట ననస:133-7-1737
వయససస:131 లస: పప

93-60/248

5177 JBV1977263
పపరర: లకడమ దదవభకలసన

93-60/249

భరస : రరమలరరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:133-7-1738
వయససస:51
లస: ససస స
93-60/251

5182 JBV3737798
పపరర: శవకలమలరగ� బసడదరర�

93-57/386

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1742
వయససస:37
లస: పప

5165 SAA0469171
పపరర: కకషష చచసతనఖ వనదదసతస

భరస : జజవ శశషగగరగరరవప గగవసద
ఇసటట ననస:133-7-1737
వయససస:59
లస: ససస స

5179 JBV1977271
పపరర: ఉమవనసకరటరరమలరరవ
దదవభకలసన
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:133-7-1738
వయససస:53
లస: పప

5185 JBV3737772
పపరర: పరరరసరరధద� బసడదరర�

93-60/234

భరస : నదగబబబగ నమమగడదడ
ఇసటట ననస:133-7-1736
వయససస:39
లస: ససస స

5180 SAA1188820
పపరర: శకకరసత బతష
స ల

93-60/252

తసడడ:డ గగరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-7-1739
వయససస:20
లస: పప

భరస : శవరరమకకషష� బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1742
వయససస:41
లస: ససస స
93-57/388

5162 SAA0437046
పపరర: సరశత వనదదసతస

తసడడ:డ శకనవరసస వనదసతస
ఇసటట ననస:133-7-1735
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పప నడనరర
ఇసటట ననస:133-7-1738
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప దదవభకలసన
ఇసటట ననస:133-7-1738
వయససస:29
లస: పప
5181 JBV3737756
పపరర: జయలకడమ� పరగమ�

93-60/236

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగవసద
ఇసటట ననస:133-7-1737
వయససస:66
లస: పప
93-60/247

93-60/1000

తసడడ:డ శకనవరసస వనదసతస
ఇసటట ననస:133-7-1735
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసద శరససస స వనదదసతస
ఇసటట ననస:133-7-1735
వయససస:66
లస: పప

భరస : సడరఖనదరరయణ మభరగస 000తదత
ఇసటట ననస:133-7-1736
వయససస:40
లస: ససస స

5175 SAA1062520
పపరర: సరశత దదవభకలసన

93-60/233

భరస : బడహమనసదశరససస స వనదసతస
ఇసటట ననస:133-7-1735
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసదసశరససస స వనదసతస
ఇసటట ననస:133-7-1735
వయససస:61
లస: పప
5169 JBV3748852
పపరర: నదగమణణ తదతద

5161 SAA0437038
పపరర: పదమజజ వనదదసథమ

5159 SAA1449784
పపరర: కరతదఖయన వనదదసతస

భరస : మధస ససధదన వనదదసతస
ఇసటట ననస:133-7-1734
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ గగపరల వనదసతస
ఇసటట ననస:133-7-1735
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనణగగగపరల వనదసతస
ఇసటట ననస:133-7-1735
వయససస:53
లస: ససస స
5166 JBV3507613
పపరర: వనణగగగపరల వనదదసతస

93-60/999

తసడడ:డ బడహమనసద శరససస స వనదదసతస
ఇసటట ననస:133-7-1734
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనణగ గగపరల వనదదసథస
ఇసటట ననస:133-7-1735
వయససస:23
లస: ససస స
5163 JBV3507639
పపరర: నదగగకమలరగ వనదదసతస

5158 SAA1449750
పపరర: మధస ససధదన వనదదసతస

5183 JBV3737749
పపరర: నదగరసదడమమ� పప ననస�

93-57/387

భరస : ససబబబరరవప� పప ననస
ఇసటట ననస:133-7-1742
వయససస:66
లస: ససస స
93-57/389

5186 JBV3737780
పపరర: శవరరమకకషష� బసడదరర�

93-57/390

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1742
వయససస:43
లస: పప
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93-59/558

తసడడ:డ జజహమహరరఫ షపక
ఇసటట ననస:133-7-1742
వయససస:26
లస: పప
5190 SAA1014505
పపరర: శరజత జజన షపక

93-60/255

93-57/683

భరస : నదగరశశరరరవప గగపప
ఇసటట ననస:133-7-1744
వయససస:61
లస: ససస స
5199 JBV3743879
పపరర: శకనవరస రరవప గగపప

93-60/258

93-59/565

భరస : నదగరశశరరవప దదవళర
ఇసటట ననస:133-7-1748
వయససస:36
లస: ససస స
5208 JBV1979251
పపరర: అనసరరద సప బరల

93-60/263

తసడడ:డ రరమయఖ పగడదల
ఇసటట ననస:133-7-1758
వయససస:48
లస: పప

5197 SAA0659342
పపరర: రవ రరయల

93-59/563

93-60/259

93-59/568

5212 SAA1290139
పపరర: పగడల దసరర పడసరద

93-59/566

5215 SAA0303818
పపరర: శకనవరసరరవప వలవనటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలవనటట
ఇసటట ననస:133-7-1759
వయససస:42
లస: పప

93-59/561

5198 SAA1062553
పపరర: గగతమ చసతలపపడడ

93-60/257

5201 SAA0856502
పపరర: ససవర లకడమ మభలలగభ

93-59/564

5204 AP151010504046
పపరర: రరజరసదడపస
డ రద ససకవసస

93-60/260

తసడడ:డ నదగభభషణస ససకవసస
ఇసటట ననస:133-7-1748
వయససస:67
లస: పప
93-60/261

5207 JBV3746252
పపరర: రరమ పవనసకమలర గరజల

93-60/262

తసడడ:డ జజనకకరరమగలల గరజల
ఇసటట ననస:133-7-1750
వయససస:31
లస: పప
93-60/264

5210 JBV3748563
పపరర: రరజరశశ రగ పప దదల

93-59/567

భరస : చసదడరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:133-7-1753
వయససస:40
లస: ససస స
93-59/1007

తసడడ:డ పగడల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133--7-1758
వయససస:23
లస: పప
93-60/266

5195 SAA0659334
పపరర: మలధవ రరయల

భరస : కకశశర కలమలర మభలలగభ
ఇసటట ననస:133-7-1747
వయససస:30
లస: ససస స

5203 SAA0856486
పపరర: కకశశర కలమలర మభలలగభ

5209 JBV3743804
పపరర: శకనవరసరచదరగ సప బరల

93-57/682

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:133-7-1745
వయససస:21
లస: పప

5200 SAA0306696
పపరర: శకనవరస రరవప చసతలపపడడ

5206 SAA0306878
పపరర: గరతకలమలరగ గరజల

5192 SAA1437094
పపరర: సరయ అశశక అమమశశటట

భరస : రవ రరయల
ఇసటట ననస:133-7-1744
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరబడహమచదరగ సప బరల
ఇసటట ననస:133-7-1752
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:133-7-1753
వయససస:45
లస: పప
5214 JBV3743788
పపరర: శకనవరసరరవప పగడదల

93-59/560

భరస : జజనకకరరమగడడ గరజల
ఇసటట ననస:133-7-1750
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరచదరగ సప బరల
ఇసటట ననస:133-7-1752
వయససస:47
లస: ససస స
5211 JBV3743127
పపరర: చసదడరరవప పప దదల

5194 SAA0074161
పపరర: మలధవలత గగపప

తసడడ:డ మణణ బడహమ చదరగ మభలలగభ
ఇసటట ననస:133-7-1747
వయససస:36
లస: పప
93-61/777

93-60/254

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:133-7-1744
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:133-7-1745
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకసడరర
ఇసటట ననస:133-7-1747
వయససస:64
లస: ససస స
5205 SAA1463298
పపరర: లకడమ దదవళర

93-60/256

తసడడ:డ జగన మహన రరయల
ఇసటట ననస:133-7-1744
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప గగపప
ఇసటట ననస:133-7-1745
వయససస:43
లస: పప
5202 SAA0306670
పపరర: సరగజనదదవ కకసడరర

5191 JBV3746484
పపరర: జజన షరగఫ షపక

భరస : శకనవరస రరవప గగపప
ఇసటట ననస:133-7-1744
వయససస:33
లస: ససస స
93-59/562

5189 SAA0073981
పపరర: జరరనద షపక

భరస : జజన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:133-7-1743
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలశససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-7-1743
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అమమశశటట
ఇసటట ననస:133-7-1744
వయససస:22
లస: పప
5196 SAA0304725
పపరర: ససతదమహలకడమ గగపప

93-59/559

భరస : పరరద సరరధద బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1743
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజహమహరరఏఫ షపక
ఇసటట ననస:133-7-1743
వయససస:24
లస: పప
5193 SAA1446715
పపరర: సరయ అశశక అమమశశటట

5188 SAA0954710
పపరర: వనసకటటసశరమమ బసడదరర

5213 JBV3748761
పపరర: అనసడరఖ పగడదల

93-60/265

భరస : శకనవరసరరవప పగడదల
ఇసటట ననస:133-7-1758
వయససస:43
లస: ససస స
93-59/569

5216 SAA0687434
పపరర: మలణణకరఖల ఆదద లకడమ

93-60/267

భరస : శవశసకరరకవప
ఇసటట ననస:133-7-1759
వయససస:41
లస: ససస స
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93-60/268

భరస : వససతరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1759
వయససస:51
లస: ససస స
5220 SAA1088400
పపరర: ఖసరరరద సయఖద

5218 SAA1266733
పపరర: వనసకట రతనస రరవ

93-46/701

తసడడ:డ వనసకట సరశమ రరవ
ఇసటట ననస:133-7-1767
వయససస:57
లస: పప
93-46/184

5223 SAA1050368
పపరర: శకనవరసరరవప మలదదల

93-46/187

93-46/186

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మలదదల
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:46
లస: పప
5226 LFX1614726
పపరర: ససత పరరచడరగ

93-46/189

93-46/192

93-46/195

93-46/198

93-46/201

తసడడ:డ వరరరసతరరవ పలలర పప గగ
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:24
లస: పప

5236 LFX1613926
పపరర: శకనవరసరరవప వరనపరమగల

5239 AP151030456008
పపరర: రతన కలమలరగ వరసర

93-46/204

5242 SAA1069103
పపరర: శరఖమ కలమలర వరస

93-46/196

5245 SAA0931437
పపరర: మహబగ జజన తవశగగసట
తసడడ:డ బగడద సరహహబ తవశగగసట
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:42
లస: పప

5228 AP151030456608
పపరర: శవనదగరతనకలమలరగ గగగడ

93-46/191

5231 AP151030453003
పపరర: అశశక కలమలర గగగడ�

93-46/194

5234 LFX2413409
పపరర: మహన రరవప చచదరగ ఏలకరగ

93-46/197

తసడడ:డ సడరఖనదనరరయణ
ఇసటట ననస:133-7-1777
వయససస:36
లస: పప
93-46/199

5237 AP151030453128
పపరర: సడరఖనదరరయణ ఏలకరర

93-46/200

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1777
వయససస:63
లస: పప
93-46/202

5240 SAA0823634
పపరర: రరజరశశరగ గరలలస

93-46/203

భరస : వరరకజ గరలలస
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:41
లస: ససస స
93-46/205

తసడడ:డ వనసకట ససధదకర వరస
ఇసటట ననస:133/7/1778
వయససస:23
లస: పప
93-46/207

93-46/188

తసడడ:డ లకడనరసయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1776
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససధదకర
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససధదకర వరస
ఇసటట ననస:133/7/1778
వయససస:21
లస: పప
5244 SAA0987539
పపరర: సరగర బబబగ పలలర పగగ

93-46/193

తసడడ:డ వషష
ష మభరగస
ఇసటట ననస:133-7-1777
వయససస:55
లస: పప

భరస : మహబగ జజన తవశగగసట
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:34
లస: ససస స
5241 SAA1069095
పపరర: పవన కళళఖణ వరస

5233 SAA0434951
పపరర: రవకలమలర చదచళర

5225 SAA0406397
పపరర: శకనవరససలల కరకరర

భరస : అశశకలకమలర
ఇసటట ననస:133-7-1776
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-7-1777
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖనదనరరయణ �
ఇసటట ననస:133-7-1777
వయససస:37
లస: పప
5238 SAA0931445
పపరర: వహహదద తవశగగసట

93-46/190

తసడడ:డ అశశక కలమలర
ఇసటట ననస:133-7-1776
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1777
వయససస:47
లస: ససస స
5235 LFX2413581
పపరర: రమమష ఏలకరగ

5230 AP151030453171
పపరర: అరవసద గగగడ

93-46/185

తసడడ:డ మగసలయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:70
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-7-1776
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1776
వయససస:75
లస: ససస స
5232 LFX1613355
పపరర: వజయలకడమ వరనపరమగల

5227 LFX2423416
పపరర: ససవర పరరశత పసలర లటర

5222 SAA0569053
పపరర: యలదగన వనణగగగపరల రరవప
తసడడ:డ వనసకటపయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1776
వయససస:37
లస: ససస స
5229 SAA0266346
పపరర: దమయసత నడడసపలర

5224 SAA1050384
పపరర: అసకకనడడ ఇసటటరగ

93-46/227

తసడడ:డ ససబబరరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:133-7-1767, 4/2
వయససస:20
లస: ససస స

5221 SAA0406389
పపరర: వనసకట అసజననయగలల
మగరళమహన కరకరర �
తసడడ:డ మరర షపరర�ం్� సయఖద
తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:133-7-1770, FLAT NO 103 SOM ఇసటట ననస:133-7-1775
వయససస:53
లస: పప
వయససస:34
లస: పప
93-46/228

5219 SAA1194208
పపరర: బబల సరసశత దదసరగ

5243 SAA0823618
పపరర: తరరణ కలమలర వస

93-46/206

తసడడ:డ ససధదకర వస
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:25
లస: పప
93-46/208

5246 AP151030453548
పపరర: ససధదకర వరసర

93-46/209

తసడడ:డ భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:43
లస: పప
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93-46/210

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:46
లస: పప
5250 AP151030453025
పపరర: భబసకరరరవప వరసర

93-46/213

93-46/216

93-46/219

93-46/222

93-46/225

93-60/270

93-60/273

93-59/1008

భరస : పపరషచసదడరరవప కనసమభరగ
ఇసటట ననస:133-7-3141
వయససస:45
లస: ససస స
5274 SAA0305748
పపరర: నదగరసదడస తయలఖగభరర
భరస : పసచమ రరడడడ తయఖగగరగ
ఇసటట ననస:133-8-1091
వయససస:66
లస: ససస స

93-46/220

5260 LFX1613900
పపరర: వనసకటసరరగక చదబబడ లల

5263 SAA0374827
పపరర: జయలకడమ మమడడశశటట

5266 JBV3743986
పపరర: పరరరసరరధద బసడదరర

93-60/276

5269 JBV3744703
పపరర: శకనవరసరరవప ఉమమడడసససగ

5255 SAA0930918
పపరర: శకనవరసరరవప బసడదరర

5258 SAA0330944
పపరర: శకకరసత రరజజ వలక
ర రర

93-46/218

93-46/221

93-46/223

5261 LFX1613470
పపరర: ఉమలమహహశశరగ చదబబడ లల

93-46/224

భరస : వనసకటపపయఖ �
ఇసటట ననస:133-7-1789
వయససస:51
లస: ససస స
93-46/226

5264 SAA1455427
పపరర: ఫణణ ససమఖ పరవన పరశతస

93-61/749

భరస : అనల కలమలర పరశతస
ఇసటట ననస:133/7/1852,himani nagar 4/2
వయససస:36
లస: ససస స
93-60/271

5267 SAA0074039
పపరర: భవరన ఉమమడడసససగగ

93-60/272

భరస : శకనవరసరరవప ఉమమడడసససగ
ఇసటట ననస:133-7-1975
వయససస:46
లస: ససస స
93-60/274

5270 SAA1275387
పపరర: నదగరశశర రరవప పప తరర సక

తసడడ:డ మలర యఖ ఉమమడడసససగ
ఇసటట ననస:133-7-1975
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప తరర సక
ఇసటట ననస:133-7-1978
వయససస:40
లస: పప

93-46/229
5272 LFX1614650
పపరర: వనసకట చలపత రరవప అదదశశష�
కకకరటట�
తసడడ:డ నరసప జరరవప
��
ఇసటట ననస:133-8-1013
వయససస:39
లస: పప

5273 SAA0321810
పపరర: నదగ మలలశశరగ తయఖగగర
భరస : sourreddy తయఖగగరగ
ఇసటట ననస:133-8-1091
వయససస:38
లస: ససస స

5275 SAA0304956
పపరర: నదగలకడమ పప దదల

5276 JBV3746260
పపరర: పడదదప కలమలర యడర

తసడడ:డ బబలకకటటశశరరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:133-8-1703
వయససస:48
లస: ససస స

93-46/215

తసడడ:డ హరగపస
డ రద
ఇసటట ననస:133-7-1788
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1942
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రసగ మభరగస బబజవడ
ఇసటట ననస:133-7-1975
వయససస:51
లస: పప
5271 SAA1254499
పపరర: దసరర కనసమభరగ

5257 LFX1610831
పపరర: అననపపరష వలక
ర రర

5252 AP151030456041
పపరర: అలలరబ షపక

తసడడ:డ రసగరరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1781
వయససస:56
లస: పప

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:133-7-1789
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1942
వయససస:24
లస: పప
5268 SAA0082123
పపరర: శకనవరస రరవప బబజవరడ

93-46/217

భరస : వనసకటపపయఖ �
ఇసటట ననస:133-7-1789
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరనదగగరకడడడ
ఇసటట ననస:133-7-1789
వయససస:58
లస: ససస స
5265 SAA1020130
పపరర: హరరశ బసడదరర

5254 SAA0930900
పపరర: శశరసక నదయగడడ బసడదరర

93-46/212

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:133-7-1781
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరజజ �
ఇసటట ననస:133-7-1788
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ �
ఇసటట ననస:133-7-1788
వయససస:85
లస: పప
5262 SAA0376368
పపరర: రరమతషలశమమ మగకరకమల

93-46/214

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1781
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-7-1785
వయససస:43
లస: పప
5259 LFX1612076
పపరర: రరజజ వలక
ర రర �

5251 SAA0930884
పపరర: పదదమవత ఇమడదబతస న

5249 SAA0931338
పపరర: వరరకజ గరలస

తసడడ:డ కకసడయఖ గరలస
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1781
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడదరర
ఇసటట ననస:133-7-1781
వయససస:24
లస: పప
5256 SAA0636811
పపరర: శకనవరస రరవప చసతల

93-46/211

తసడడ:డ నదగయఖ చలక
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:133-7-1778
వయససస:73
లస: పప
5253 SAA0930892
పపరర: అఖల నదయగడడ బసడదరర

5248 SAA0931130
పపరర: మహన బగజర చలక

93-60/277

93-60/868

93-60/275

93-60/278

తలర : పదదమవత యడర
ఇసటట ననస:133-8-1704
వయససస:30
లస: పప
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5277 JBV3741642
పపరర: అరరణ కలమలర� ససఖవరసస�

93-57/391

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరదస� ససఖవరసస
ఇసటట ననస:133-8-1748
వయససస:33
లస: పప
5280 SAA0636928
పపరర: శశష కలమలరగ చసతల

93-46/232

93-46/235

93-46/238

93-46/241

93-46/244

93-46/247

93-46/250

భరస : రరమలరరవప �
ఇసటట ననస:133-8-1793
వయససస:49
లస: ససస స

5290 AP151030453689
పపరర: శకనవరసరరవప ససకలల

5293 SAA0297499
పపరర: మలడస నదగరతనస

5296 LFX1613447
పపరర: సరసబశవరరవప మమడస

5299 SAA0370601
పపరర: సడరఖరరవప బటబట

93-46/253

5302 SAA0373357
పపరర: సరగజన మలచవరపప

93-46/242

5305 LFX1612332
పపరర: రరమలరరవప మమడడరగ
తసడడ:డ ఫణణభభషరరణణ �
ఇసటట ననస:133-8-1793
వయససస:55
లస: పప

5285 SAA0681403
పపరర: మదసగగల మలధవ

93-46/237

5288 LFX2413474
పపరర: ఆనసద రకడడడ ఏరరవ

93-46/240

5291 AP151030453056
పపరర: చననపరరడడడ యయరరవర

93-46/243

తసడడ:డ శశరగరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1787
వయససస:63
లస: పప
93-46/245

5294 SAA0308783
పపరర: నదగమలలర శశరరరవప మమడస

93-46/246

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1788
వయససస:33
లస: పప
93-46/248

5297 SAA0958134
పపరర: నదగ సతష బబబగ యరరసన

93-46/249

తసడడ:డ అసకమమరరవప యరరసన
ఇసటట ననస:133-8-1789
వయససస:27
లస: పప
93-46/251

5300 SAA0370429
పపరర: రరమలరరవ మమదదసపటట

93-46/252

తసడడ:డ వననకతదనరనద
ఇసటట ననస:133-8-1789
వయససస:70
లస: పప
93-46/254

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1791
వయససస:70
లస: ససస స
93-46/256

93-46/234

తసడడ:డ చననపరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1787
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1789
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:133-8-1790
వయససస:83
లస: పప
5304 LFX1611474
పపరర: లకడమభవరన మమడడరగ

93-46/239

తసడడ:డ నదగరతనస
ఇసటట ననస:133-8-1788
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సడరఖరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1789
వయససస:29
లస: పప
5301 AP151030453742
పపరర: రరఘవరరవప ఇరగక

5287 AP151030456001
పపరర: చననమలమ మటబట

5282 SAA0969883
పపరర: ససవర కలమలర కలసభ

భరస : నవన రకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1787
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1788
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1788
వయససస:36
లస: పప
5298 SAA0370643
పపరర: సరయరరస బటబట

93-46/236

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-8-1787
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1788
వయససస:47
లస: ససస స
5295 SAA0297275
పపరర: గగసడద వనసకటటశశర రరవప

5284 SAA0681353
పపరర: ససనత మగపపరరజ

93-46/231

తసడడ:డ చనదబబబగ కలసభ
ఇసటట ననస:133-8-1785
వయససస:26
లస: పప

భరస : చననపరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1787
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1787
వయససస:41
లస: పప
5292 LFX1615160
పపరర: చనన సపసదమమ మమడస

93-46/233

భరస : ఆనసద రకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1787
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1787
వయససస:45
లస: ససస స
5289 LFX2413458
పపరర: నవన రకడడడ ఏరరవ

5281 SAA0310144
పపరర: ఉమల దదవ కలసభబ

5279 SAA0958274
పపరర: జజఖత నలర గగసడ

తసడడ:డ నరసససహరరవప నలర గగసడ
ఇసటట ననస:133-8-1785
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చన బబబగ
ఇసటట ననస:133-8-1785
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1785
వయససస:53
లస: పప
5286 AP151030456002
పపరర: లకరరర ఇనదఖసమలమ ససకలల

93-46/230

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వసదనపప
ఇసటట ననస:133-8-1775
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1785
వయససస:41
లస: ససస స
5283 SAA0297234
పపరర: చనన బబబగ కలసభబ

5278 SAA0370551
పపరర: హరగ కకషష వసదనపప

5303 SAA0330878
పపరర: నరహరగరరవప మలచవరపప

93-46/255

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1791
వయససస:53
లస: పప
93-46/257

5306 SAA0266304
పపరర: పపజత వరవలర

93-46/258

తసడడ:డ కకనడడ
ఇసటట ననస:133-8-1797
వయససస:30
లస: ససస స
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93-46/259

భరస : శవనదగగణపత
ఇసటట ననస:133-8-1797
వయససస:38
లస: ససస స
5310 SAA0371823
పపరర: శవనఆగరగణపత థదటబ

93-46/262

93-46/265

93-46/268

93-46/271

93-46/274

93-46/277

93-46/280

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:133-8-1800
వయససస:81
లస: పప

5320 SAA0569210
పపరర: నవఖ ఈద

5323 SAA0569327
పపరర: కకషషకలమలరగ ఈద

5326 SAA0372193
పపరర: సరగర రమమశ రకడడ యయరరవ

5329 SAA0371880
పపరర: ససరరష మగదదగగరర

93-46/283

5332 SAA0568923
పపరర: వనసకటటశశరరకడడడ ఈద

93-46/272

5335 SAA0987562
పపరర: శక లకడమ పపదద
తసడడ:డ నదగబగషరనదమ పపదద
ఇసటట ననస:133-8-1801
వయససస:24
లస: ససస స

5315 AP151030456623
పపరర: హహహమలవత అబబరరజ

93-46/267

5318 SAA0681478
పపరర: మమరర సరగత అలర స

93-46/270

5321 SAA0266320
పపరర: రరణణ యయరరవర

93-46/273

భరస : చననప రకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:45
లస: ససస స
93-46/275

5324 SAA0931205
పపరర: తరరమలరకడడడ మలరకకడడడ

93-46/276

తసడడ:డ తరరమలరకడడ చనతరద ర మలరకకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:29
లస: పప
93-46/278

5327 SAA0370304
పపరర: మలర కరరరరనరరవ మగవశ

93-46/279

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:38
లస: పప
93-46/281

5330 LFX1613876
పపరర: రవసదదడరకడడడ ఈద �

93-46/282

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడడడ �
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:42
లస: పప
93-46/284

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:67
లస: పప
93-46/286

93-46/264

భరస : సరగర రకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లలరరర మరకకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:50
లస: పప
5334 AP151030453313
పపరర: నరసససహరరవప ననటట స

93-46/269

తసడడ:డ జజజ రకడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజజరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:39
లస: పప
5331 SAA0370312
పపరర: చననపరరడడడ యయరరవర

5317 SAA0657536
పపరర: సరగర నరమల దదపసస యయరరవ

5312 SAA0331041
పపరర: చలలకకరగ వదదఖదరరరరవప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1798
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసరశమ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:33
లస: పప
5328 SAA0371930
పపరర: మరగయసససదర రకడడడ యయరరవర

93-46/266

భరస : రవసదదడరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జజజరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:56
లస: ససస స
5325 SAA0657544
పపరర: పడసరద చసతబతస న

5314 SAA0266312
పపరర: పదమ అబబరరజ

93-46/261

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1797
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ చననపప రకడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:36
లస: ససస స
5322 SAA0375444
పపరర: శరరరలల యయరరవ

93-46/263

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1798
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపపరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1799
వయససస:24
లస: ససస స
5319 SAA0374793
పపరర: నదగమణణ డడ

5311 SAA0297606
పపరర: అపరపరరవప అబబరరజ

5309 SAA0330472
పపరర: వరవలర అరరణకలమలరగ

భరస : కకనడడ
ఇసటట ననస:133-8-1797
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1797
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట బసవయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1797
వయససస:59
లస: పప
5316 SAA0931296
పపరర: మమరగ పడశరసత యయరరవ

93-46/260

భరస : వదదఖధరరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1797
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1797
వయససస:38
లస: పప
5313 SAA0330803
పపరర: వరవలర కకనడడ

5308 SAA0266338
పపరర: ససజజత చలలకకరగ

5333 AP151030456777
పపరర: జజఖత ననటట స

93-46/285

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1800
వయససస:73
లస: ససస స
93-46/287

5336 SAA0887390
పపరర: సడవసత గగసజపలర

93-46/288

భరస : కరకసత గగసజపలర
ఇసటట ననస:133-8-1801
వయససస:27
లస: ససస స
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5337 SAA0987547
పపరర: నరరసదడ కలమలర పపదద
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93-46/289

తసడడ:డ నదగబగషరనదమ పపదద
ఇసటట ననస:133-8-1801
వయససస:27
లస: పప
5340 SAA0345017
పపరర: ససబబబయమమ అబభబరగ

93-46/292

93-46/295

93-46/298

93-46/301

93-46/304

93-46/307

93-46/299

5350 SAA0657569
పపరర: వరససత గగరజపలర

5353 SAA0657551
పపరర: ససతతషస కలమలరగ గగరజపలర

5356 SAA0958100
పపరర: రరవత మలక రకడడడ

93-46/310

5359 SAA0852088
పపరర: శకనవరస రకడడడ మలకకరకడడడ

93-46/302

93-46/313

5364 SAA0435768
పపరర: లకడమ శరణఖ నడమలనడరగ

93-46/316

5362 SAA0461434
పపరర: పపలర యఖ దదవపలలర

93-46/305

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1807
వయససస:58
లస: ససస స

93-46/297

5348 SAA0298604
పపరర: నదగరశశరరరవప మమకల

93-46/300

5351 AP151030456175
పపరర: ససబదడ గగరగజకపలర �

93-46/303

5354 SAA0560474
పపరర: గగరగజరపలర శకనవరస

93-46/306

తసడడ:డ గగరగజరపలర సపసదదచదరగ
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:39
లస: పప
93-46/308

5357 SAA1114081
పపరర: జజఖత సరనకకమగమ

93-46/309

భరస : శకనవరస రకడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:133-8-1806
వయససస:44
లస: ససస స
93-46/311

5360 SAA0461459
పపరర: సరయ చరణ నడమలనడరగ

93-46/312

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప నడమలనడరగ
ఇసటట ననస:133-8-1806
వయససస:28
లస: పప
93-46/314

తసడడ:డ వనసకటయఖ దదవపలలర
ఇసటట ననస:133-8-1806
వయససస:52
లస: పప
5365 LFX2423242
పపరర: అరరణకలమలరగ నడమలనడరగ

5345 AP151030456466
పపరర: రసగనదయకమమ అరకమసడ

భరస : సపసదదచదరగ�
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల రకడడడ మలకకరకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1806
వయససస:27
లస: పప

5361 SAA1013754
పపరర: ససబడమణణఖశశర రరవప
వనలగరరపప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-8-1806
వయససస:34
లస: పప

93-46/294

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ బబల రకడడడ మలక రకడడడ
ఇసటట ననస:133-8-1806
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపదద కకసడ రకడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:133-8-1806
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1807
వయససస:32
లస: ససస స

5347 SAA0297044
పపరర: శకనవరసరరవప తదడడకకసడ

5342 SAA0435073
పపరర: హరగభబసకర అబభబరగ

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పసచకరరచదరగ
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:65
లస: పప
5358 SAA1114107
పపరర: వనసకట ససబబమమ సరనకకమగమ

93-46/296

భరస : కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదదచదరగ � �
ఇసటట ననస:133-8-1805
వయససస:34
లస: పప
5355 AP151030453156
పపరర: సపసదదచదరగ గగరగజకపలర

5344 AP151030456464
పపరర: మలధవలత ఆరకమసడ

93-46/291

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-8-1802
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమభరగస
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:79
లస: పప
5352 LFX1611045
పపరర: కకరణగకమలర గగరగజరపలర

93-46/293

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:34
లస: పప
5349 AP151030453698
పపరర: అపరపరరవప ఆరకమసడ

5341 SAA0372227
పపరర: ససరరశ అబగబరర

5339 SAA0375394
పపరర: నదగవరగదన అబభబరగ

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:133-8-1802
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-8-1802
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1804
వయససస:47
లస: ససస స
5346 SAA0371849
పపరర: రవవరమ మమకల

93-46/290

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గగసజపలర
ఇసటట ననస:133-8-1801
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-8-1802
వయససస:69
లస: ససస స
5343 AP151030456178
పపరర: రజన తదడడకకసడ

5338 SAA0893413
పపరర: కరకసత గగసజపలర

5363 SAA1114073
పపరర: శకనవరసరకడడడ సరనకకమగమ

93-46/315

తసడడ:డ పపదద కకసడదరకడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:133-8-1806
వయససస:56
లస: పప
93-46/317

5366 SAA0900010
పపరర: చనన శకదదవ

93-46/318

భరస : చనన పవన
ఇసటట ననస:133-8-1808
వయససస:42
లస: ససస స
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5367 SAA0900002
పపరర: చనన పవన
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93-46/319

తసడడ:డ చనన జనదరరన రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1808
వయససస:49
లస: పప
5370 AP151030456176
పపరర: కకటటశశరమమ మమడడరగ

93-46/322

5371 SAA1013697
పపరర: కకటటశశరమమ తదరగగగపపల

93-46/325

5374 SAA0371963
పపరర: శకనవరసరరవ దదసరర

93-46/323

93-46/326

93-46/329

భరస : సరసబశవ వరపడసరద రరవప ఏలకమరగ
ఇసటట ననస:133-8-1815
వయససస:44
లస: ససస స
5379 LFX1611961
పపరర: వజయబబలసశరసశత చదమరగస

5380 SAA0305482
పపరర: కకశశర చరరకవపరర

93-60/279

భరస : దసరరరరరమ పడసరద �
ఇసటట ననస:133-8-1816
వయససస:71
లస: ససస స
5382 SAA0305284
పపరర: జగదదష చటట
ట రర
తసడడ:డ కరమమశశరరచదరగ
ఇసటట ననస:133-8-1819
వయససస:33
లస: పప
5385 SAA0132209
పపరర: ససరరష చటట
ట రర

93-60/284

93-60/287

భరస : ఫణణకకషప ర� దదవ
ఇసటట ననస:133-8-1832
వయససస:38
లస: ససస స

5389 SAA0304899
పపరర: పడసననలకడమ యమ

93-59/571

5392 SAA0305078
పపరర: శకనవరస మమడ

93-60/285

5395 JBV3734829
పపరర: ఫణణకకషప ర� దదవ�
తసడడ:డ దదశరకరనదధ� దదవ
ఇసటట ననస:133-8-1832
వయససస:42
లస: పప

5378 LFX1611979
పపరర: దసరరరరరమపడసరద చదమరగస

93-46/330

5381 SAA0321844
పపరర: మలధవ చటట
ట రర

93-60/280

5384 SAA0306761
పపరర: సరవతడమలమ చటట
ట రర

93-60/283

5387 SAA0132159
పపరర: మహహశ కకమభమరగ

93-60/286

తసడడ:డ ఆదదనదరరయనద కకమగమరగ
ఇసటట ననస:133-8-1822
వయససస:30
లస: పప
93-60/288

5390 SAA0305045
పపరర: వససతకలమలరగ మమడ

93-59/570

భరస : శకనవరస మమడ
ఇసటట ననస:133-8-1831
వయససస:32
లస: ససస స
93-59/572

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-8-1831
వయససస:49
లస: పప
93-57/392

93-46/327

భరస : రతదనచదరగ
ఇసటట ననస:133-8-1820
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : కకషషమహన యస
ఇసటట ననస:133-8-1830
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : తదతయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-8-1831
వయససస:81
లస: ససస స
5394 JBV3737038
పపరర: శకవలర � దదవ�

93-60/282

భరస : ఆదదనదరరయణ కకమగమరగ
ఇసటట ననస:133-8-1822
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద రరవప కకమగమరగ
ఇసటట ననస:133-8-1822
వయససస:53
లస: పప
5391 SAA0304741
పపరర: ససతదరరమగలమమ మమడ

5386 SAA0437152
పపరర: కరమమశశరర కకమభమరగ

5375 AP151030453146
పపరర: పపరష చసదడరరవప మమడడరగ

భరస : మమఘనదధ
ఇసటట ననస:133-8-1819
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరరశ
ఇసటట ననస:133-8-1820
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రతదనచదరగ
ఇసటట ననస:133-8-1820
వయససస:43
లస: పప
5388 SAA0305516
పపరర: ఆదదనదరరయణ కకమభమరగ

5383 SAA0304931
పపరర: నదగగరయతడ చటట
ట రర

93-46/324

తసడడ:డ సననయఖశరససస స �
ఇసటట ననస:133-8-1815
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:133-8-1818
వయససస:46
లస: పప
93-60/281

5372 SAA0435776
పపరర: జయలలకడమ పపదద శశటట

తసడడ:డ ఫణణభభషణదచదరగ
ఇసటట ననస:133-8-1814
వయససస:58
లస: పప

5377 SAA0371955
పపరర: సరసబశవ వరపడసరదరరవ
ఏలకమరగ
తసడడ:డ శవరనసదఎస ఏలకమరగ
ఇసటట ననస:133-8-1815
వయససస:60
లస: పప

93-46/331

93-46/321

భరస : ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-8-1814
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-8-1814
వయససస:44
లస: పప
93-46/328

5369 SAA0373373
పపరర: నదగదసరరర భవరన పపదద శశటట

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1814
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఎరకయఖ తదరగగగపపల
ఇసటట ననస:133-8-1814
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప �
ఇసటట ననస:133-8-1814
వయససస:60
లస: పప
5376 SAA0374694
పపరర: ఉమ కలమలరగ ఏలకమరగ

93-46/320

భరస : సప మశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1814
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1814
వయససస:49
లస: ససస స
5373 LFX1614767
పపరర: ఫణణభభషణదచదరగ మమడడరగ

5368 SAA0569277
పపరర: భబరర వ దదరర

5393 SAA1450410
పపరర: దదశరకనదథ డడవ

93-44/925

భసధసవప: ఫణణ కకశశర డడవ
ఇసటట ననస:133-8-1832
వయససస:72
లస: పప
93-57/394

5396 JBV3737046
పపరర: దదశరకనదధ� దదవ�

93-57/395

తసడడ:డ రసగరచదరరఖలల� దదవ
ఇసటట ననస:133-8-1832
వయససస:73
లస: పప
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5397 JBV3743812
పపరర: దదశరకనదథ దదవ
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93-60/289

తసడడ:డ రసగచదరరఖలల దదవ
ఇసటట ననస:133-8-1832
వయససస:70
లస: పప
93-59/573

భరస : చనన శకనవరస ఉయలఖల
ఇసటట ననస:133-8-1833
వయససస:40
లస: ససస స
93-60/290

భరస : గగపరల కకషష మభరగస
ఇసటట ననస:133-8-1834
వయససస:35
లస: ససస స
93-60/293

భరస : కలమలర నసభభరగ
ఇసటట ననస:133-8-1835
వయససస:46
లస: ససస స

93-59/574

93-60/296

5404 SAA0469106
పపరర: సప మ శశఖరబబబగ గభడడరర

93-60/291

భరస : శకనవరసరరవప మమడ
ఇసటట ననస:133-8-1836
వయససస:40
లస: ససస స

93-60/294

93-60/299

తసడడ:డ తరరపతయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-8-1836
వయససస:45
లస: పప

5413 NDX2861474
పపరర: వరపడసరద అలలరడడ

93-60/297

93-60/301

తసడడ:డ చననవరయఖ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-8-1851
వయససస:50
లస: పప

5416 SAA0395228
పపరర: శకదదవ అచమ

94-58/720

93-60/304

భరస : పపదద వరయఖ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-8-1852
వయససస:46
లస: ససస స

5419 JBV3746534
పపరర: దసరర రరవప కలసచదల

93-60/302

భరస : నననన షపక
ఇసటట ననస:133-8-1856
వయససస:62
లస: ససస స

5422 SAA0561100
పపరర: సతదసర షపక

93-60/305

5425 SAA1275536
పపరర: దదలప సరగర తతట
తసడడ:డ వనసట రరవప తతట
ఇసటట ననస:133-8-1859
వయససస:29
లస: పప

93-60/295

5411 JBV3743945
పపరర: శకనవరసరరవప కలసబబ

93-60/298

5414 SAA0808263
పపరర: ససధ కలసచదల

93-60/300

5417 JBV3748472
పపరర: కకసడమమ కలసచదల కలసచదల

93-60/303

5420 JBV3745619
పపరర: ఫసలఫ మలలపరటట

93-60/306

తసడడ:డ థదమస మలపరటట
ఇసటట ననస:133-8-1852
వయససస:33
లస: పప
93-59/577

తసడడ:డ ఇనయత ఆల షపక
ఇసటట ననస:133-8-1856
వయససస:34
లస: పప
93-59/1009

5408 JBV3748795
పపరర: మసగమమ కలసబబ

భరస : దసరరరరరవప కలసచదల
ఇసటట ననస:133-8-1852
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదదవరయఖ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-8-1852
వయససస:34
లస: పప
93-59/576

93-60/292

భరస : శకనవరస రరవప కలసచదల
ఇసటట ననస:133-8-1851
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనస అచమ
ఇసటట ననస:133-8-1852
వయససస:30
లస: ససస స

5418 JBV3748480
పపరర: తరరపతమమ కలసచదల కలసచదల

5405 SAA0073973
పపరర: శశరరఖ దచవరశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసభబ
ఇసటట ననస:133-8-1836
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అలలరడడ
ఇసటట ననస:133-8-1836
వయససస:31
లస: పప

5415 JBV3746542
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచదల

93-59/575

భరస : శకనవరసరరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:133-8-1836
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నదగరశశరరరవప కలసభబ
ఇసటట ననస:133-8-1836
వయససస:53
లస: ససస స

5412 JBV3743929
పపరర: శకనవరసరరవప మమడ

5402 JBV3743168
పపరర: రరధదకకషషమభరగస నలర పరటట

భరస : కరశవనసకట కకటటశశరరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:133-8-1835
వయససస:39
లస: ససస స

5407 SAA0082222
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప దదవరశశటట

5410 SAA0305680
పపరర: మసగమమ కలసబ

93-60/1004

తసడడ:డ ససబబయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:133-8-1834
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప దదవరరశశటట
ఇసటట ననస:133-8-1835
వయససస:43
లస: పప

5409 JBV3748829
పపరర: మసగమమ మమడ

తసడడ:డ శరసబయఖ తతట
ఇసటట ననస:133-8-1859
వయససస:56
లస: పప

5401 JBV3743143
పపరర: చనన శకనవరస ఉయలఖల

తసడడ:డ గగపరలకకషష మభరగస
ఇసటట ననస:133-8-1834
వయససస:31
లస: పప

5406 SAA0306381
పపరర: జయభబరత నసబభరర

5399 SAA1437599
పపరర: శకవలర డడవ

భరస : ఫణణ కకశశర డడవ
ఇసటట ననస:133-8-1832
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉయలఖల
ఇసటట ననస:133-8-1833
వయససస:45
లస: పప

5403 SAA0304790
పపరర: ససవరస టల దదవ గభడడరర

5424 SAA1254689
పపరర: వనసకట రరవప తతట

93-60/1003

తసడడ:డ దదశరకనదథ డడవ
ఇసటట ననస:133-8-1832
వయససస:43
లస: పప

5400 JBV3748571
పపరర: రమలదదవ ఉయలఖల

5421 SAA0659458
పపరర: గగస బ షపక

5398 SAA1445055
పపరర: ఫణణ కకశశర డడవ

5423 SAA0659466
పపరర: నననన షపక

93-59/578

తసడడ:డ ఆదదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:133-8-1856
వయససస:67
లస: పప
93-59/1010

5426 SAA1275577
పపరర: మహహశ తతట

93-59/1011

తసడడ:డ వనసకటబడవప తతట
ఇసటట ననస:133-8-1859
వయససస:22
లస: పప
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5427 SAA1331909
పపరర: రరధ రరణణ తతట
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93-60/1005

భరస : వనసకట రరవప తతట
ఇసటట ననస:133-8-1859
వయససస:50
లస: ససస స
5430 SAA0844267
పపరర: ససబబబరరవప తమమశశటట

93-60/309

93-60/312

93-60/313

93-59/581

93-59/584

93-59/587

93-59/590

భరస : వనసకటటశశరరర కలసభబ
ఇసటట ననస:133-8-1887
వయససస:78
లస: ససస స

5440 SAA0560540
పపరర: ససజవ రరవప మతష
స రగస

5443 SAA0457168
పపరర: భబషర షపక

5446 SAA0461996
పపరర: యన బబబగ కకసడదటట

5449 SAA1167345
పపరర: నవఖ శక చదటడగడడ

93-60/316

5452 SAA1167360
పపరర: సరసబయఖ చదటడగడడ

93-59/582

5455 SAA0082065
పపరర: కకటటశశరరరవప కలసభబ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసభబ
ఇసటట ననస:133-8-1887
వయససస:35
లస: పప

5435 NDX2632644
పపరర: శకనవరస రరవప బబలగ

94-58/597

5438 SAA0700815
పపరర: షపక రసడల బ

93-59/580

5441 SAA0617142
పపరర: శశక నదగభర బ షపక

93-59/583

భరస : చదసద భబషర షపక
ఇసటట ననస:133-8-1884
వయససస:32
లస: ససస స
93-59/585

5444 SAA0461798
పపరర: జజన బశర శక

93-59/586

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:133-8-1884
వయససస:39
లస: పప
93-59/588

5447 SAA0954629
పపరర: మలధవ చదటడగడడ

93-59/589

భరస : నదసచదరయఖ చదటడగడడ
ఇసటట ననస:133-8-1886
వయససస:34
లస: ససస స
93-60/314

5450 SAA1167352
పపరర: రరణణ చదటడగడడ

93-60/315

భరస : సరసబయఖ చదటడగడడ
ఇసటట ననస:133-8-1886
వయససస:57
లస: ససస స
93-60/317

తసడడ:డ నదసచదరయఖ చదటడగడడ
ఇసటట ననస:133-8-1886
వయససస:66
లస: పప
93-60/319

93-60/311

భరస : మసరసనవల షపక
ఇసటట ననస:133-8-1883
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవ శకనస నదగరరజ చదటడగడడ
ఇసటట ననస:133-8-1886
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ చదటడగడడ
ఇసటట ననస:133-8-1886
వయససస:35
లస: పప
5454 SAA0073718
పపరర: నదగకసదడస కలసబబ

93-59/579

తసడడ:డ రరమయఖ కకసడదటట
ఇసటట ననస:133-8-1885
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ చదటడగడడ
ఇసటట ననస:133-8-1886
వయససస:40
లస: పప
5451 SAA1167337
పపరర: శవశకనసనదగరరజ చదటడగడడ

5437 SAA0560631
పపరర: తదజశక మతష
స రగస మతష
స రగస

5432 SAA1071992
పపరర: మత జజన షపక

తసడడ:డ కకటయఖ బబలగ
ఇసటట ననస:133-8-1878
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:133-8-1884
వయససస:32
లస: పప

తలర : పహరరనసర షపక
ఇసటట ననస:133-8-1884
వయససస:69
లస: పప
5448 SAA0954595
పపరర: నదసచదరయఖ చదటడగడడ

93-59/1090

తసడడ:డ తమమనన మతష
స రగస
ఇసటట ననస:133-8-1883
వయససస:55
లస: పప

భరస : కకషష రరవప కరగగగపపల
ఇసటట ననస:133-8-1884
వయససస:44
లస: ససస స
5445 SAA0462077
పపరర: హహసపసన షపక

5434 SAA1371517
పపరర: రగజ రరణణ పరలపరగస

93-60/308

భరస : షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:133-8-1865
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప మతష
స రగస
ఇసటట ననస:133-8-1883
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరవప మతష
స రగస
ఇసటట ననస:133-8-1883
వయససస:51
లస: ససస స
5442 SAA0465914
పపరర: దసరరర దదవ కరగగగపపల

93-60/310

భరస : శకనవరసరరవప పరలపరగస
ఇసటట ననస:133-8-1878
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషషమభరగస కలసబ
ఇసటట ననస:133-8-1881
వయససస:48
లస: ససస స
5439 SAA0560656
పపరర: లకడమ మతష
స రగస మతష
స రగస

5431 SAA0808313
పపరర: మసగమమ కలసచదల

5429 SAA0808297
పపరర: మలలర శశరగ తమమశశటట

భరస : ససబబబరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:133-8-1860
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కలసచదల
ఇసటట ననస:133-8-1860
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:133-8-1865
వయససస:34
లస: పప
5436 SAA0983495
పపరర: నదగమణణ కలసబ

93-60/1006

తసడడ:డ వనసకట రరవప తతట
ఇసటట ననస:133-8-1859
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:133-8-1860
వయససస:46
లస: ససస స
5433 SAA1071984
పపరర: షరగఫ షపక

5428 SAA1331933
పపరర: రఘగ తతట

5453 SAA0642413
పపరర: మలలర శశరగ కలసభబ

93-60/318

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1887
వయససస:29
లస: ససస స
93-60/320

5456 SAA0082172
పపరర: వనసకటటశశరరర మమడద

93-60/321

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-8-1887
వయససస:36
లస: పప
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5457 JBV3747094
పపరర: కకషష మభరగస కలసబబ
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93-60/322

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసభబ
ఇసటట ననస:133-8-1887
వయససస:44
లస: పప
5460 SAA0530899
పపరర: ససరరష బబబగ దదడడ

93-59/591

5461 SAA0465591
పపరర: లకడమ గగసజ

93-59/594

5464 SAA0462176
పపరర: ససధదర కలమలర గగరకస

93-59/592

93-59/595

93-46/703

భరస : ఏమ వ ఏస చలపత శరమ మభలగరళళటట
ఇసటట ననస:133-8-1895, f.n.1
వయససస:55
లస: ససస స
5469 SAA0837114
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చచనసనపరటట

5470 SAA0304980
పపరర: వజయ వరససస సపటట

93-60/325

తసడడ:డ బసవ శసకర రరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:133-8-1905
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1905
వయససస:40
లస: పప

5472 JBV3744745
పపరర: తరరపతయఖ వరగగలల

5473 JBV3744737
పపరర: హరరష వరగగలల

93-60/327

తసడడ:డ దదశసగరరజ
ఇసటట ననస:133-8-1908
వయససస:32
లస: పప
5475 LFX1612779
పపరర: భబగఖలకడమ� లసగమళర�
భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:133-8-1909
వయససస:39
లస: ససస స
5478 SAA0657577
పపరర: పదదమవత మమడ

93-46/336

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:133-8-1913
వయససస:42
లస: పప

93-60/328

93-46/339

5482 AP151030456573
పపరర: ససబబలకడమ బసదద�

93-46/334

5485 LFX1612878
పపరర: అపరపరరవప లసగమళళ� �
తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:133-8-1913
వయససస:44
లస: పప

5468 SAA1072172
పపరర: రరమ గగడ

93-41/567

5471 JBV3744729
పపరర: దదశసగ రరజ వరగగలల

93-60/326

5474 LFX1612886
పపరర: పదదమవత లసగమళళ� �

93-46/332

5477 LFX1612845
పపరర: చచననకరశవరరవప� లసగమళళ�

93-46/335

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1909
వయససస:39
లస: పప
93-46/337

5480 SAA0435081
పపరర: నదగరశశరరరవప మమడద

93-46/338

తసడడ:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1910
వయససస:55
లస: పప
93-46/340

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:133-8-1913
వయససస:72
లస: ససస స
93-46/342

93-59/596

భరస : అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:133-8-1909
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1910
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆదదశశష వనసకటచలపతరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1913
వయససస:34
లస: ససస స
5484 LFX1612761
పపరర: నరసససహరరవప లసగమళళ� �

5479 SAA0406322
పపరర: కకరణ మమడద

5465 SAA0462051
పపరర: కరసతదరరవప గగరకస

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1905
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1909
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1910
వయససస:53
లస: ససస స
5481 SAA0344937
పపరర: సతఖవనణణ కకకరటట�

5476 LFX1612837
పపరర: రరమససబబమమ లసగమళళ�

93-59/593

తసడడ:డ వనసకనన రకడడడ గగడ
ఇసటట ననస:133-8-1897
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ దదశసగరరజ
ఇసటట ననస:133-8-1908
వయససస:34
లస: పప
93-46/333

5462 SAA0700971
పపరర: గగసజ వనసకటటశశరరర

తలర : శరసతమమ గగరకస
ఇసటట ననస:133-8-1894
వయససస:49
లస: పప

5467 SAA1269166
పపరర: వనసకట శశభన చలపత శరమ
మభలగరళళటట
తసడడ:డ భబసకర శరససస స మభలగరళళటట
ఇసటట ననస:133-8-1895, F NO 1
వయససస:60
లస: పప

93-60/324

93-61/778

తసడడ:డ పపద వనసకటటశశరరర గగసజ
ఇసటట ననస:133-8-1893
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కరసతయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:133-8-1894
వయససస:27
లస: పప
93-46/704

5459 XJV1676552
పపరర: రరప పసలలలల

భరస : కకషష మహసత పసలలలల
ఇసటట ననస:133-8-1887
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరళళ గగసజ
ఇసటట ననస:133-8-1893
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరసతయఖ గగరకస
ఇసటట ననస:133-8-1894
వయససస:39
లస: ససస స
5466 SAA1269174
పపరర: లలత కలమలరగ మభలగరళళటట

93-60/323

తసడడ:డ నదగభభషణస కలసభబ
ఇసటట ననస:133-8-1887
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ భభషణస దదడడ
ఇసటట ననస:133-8-1892
వయససస:34
లస: పప
5463 SAA0467407
పపరర: జయమమ గగరకస

5458 JBV3746419
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసభబ

5483 SAA0297481
పపరర: నదగరశశరరరవప లసగమలర �

93-46/341

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1913
వయససస:36
లస: పప
93-46/343

93-46/344
5486 LFX1611136
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప లసగమళర� �

తసడడ:డ అపపయఖ� �
ఇసటట ననస:133-8-1913
వయససస:67
లస: పప
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5487 LFX1614668
పపరర: నరసప జరరవప� కకకరటట�

93-46/345

తసడడ:డ లకకమజరరవప� �
ఇసటట ననస:133-8-1913
వయససస:80
లస: పప
5490 AP151030454029
పపరర: రరజజరరవప కరయల

93-46/348

93-46/351

93-46/354

93-46/357

93-46/360

93-46/363

93-46/366

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:57
లస: పప

5500 SAA0987497
పపరర: శరగ ఇనఖషమమ పపదదకకటర

5503 SAA0312017
పపరర: నదగరసదడమమ అమరరవత

5506 SAA0569707
పపరర: షణగమఖ సరయ యలలలల

5509 SAA0132712
పపరర: బగలర బబబగ అమరరవత

93-46/369

5512 LFX2423424
పపరర: పరశత వరగరన సరసశత

93-46/358

5515 SAA1043090
పపరర: వలమక రరవప తననలకరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తననలలరగ
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:65
లస: పప

5495 SAA1013598
పపరర: నదగమలలర శశరగ దసడచడ సపపడడ

93-46/353

5498 SAA1013580
పపరర: అసకమమ రరవప దసడచడసపపడడ

93-46/356

5501 AP151030456145
పపరర: రరణణ యలలలల

93-46/359

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:53
లస: ససస స
93-46/361

5504 AP151030456143
పపరర: ససశల తదయ

93-46/362

భరస : సరసబమభరగస
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:71
లస: ససస స
93-46/364

5507 SAA0330902
పపరర: కళళఖణ చకకవరగస యలలలల

93-46/365

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:34
లస: పప
93-46/367

5510 AP151030453170
పపరర: కకషరష రరవప యలలలల

93-46/368

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:58
లస: పప
93-46/370

భరస : నదరరయణయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:52
లస: ససస స
93-46/372

93-46/350

తసడడ:డ రరమకకటయఖ దసడచడసపపడడ
ఇసటట ననస:133-8-1918
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ AMARAVATI
ఇసటట ననస:133/8/1919
వయససస:49
లస: పప

భరస : నదరరయణ
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:35
లస: ససస స
5514 LFX2413565
పపరర: నదరరయణయఖ సరసశత

93-46/355

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబల సరశమ కకపపపల
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:38
లస: పప
5511 SAA0375543
పపరర: హరగత సరసశత

5497 SAA1013572
పపరర: శకనవరస రరవప బలలససపరటట

5492 AP151030453209
పపరర: హహసపసన బబబగ కరయల

భరస : అసకమమ రరవప దసడచడసపపడడ
ఇసటట ననస:133-8-1918
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మగతదస సశరరరరవ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:26
లస: పప
5508 SAA0987489
పపరర: పడసరద బబబగ కకపపపల

93-46/352

భరస : పడసరద బబబగ కకపపపల
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : తషలససరరవప� �
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:65
లస: ససస స
5505 SAA0958233
పపరర: సస కకషష ఆరరధసఖల

5494 SAA0558163
పపరర: భబరర వ డదరసగగల

93-46/347

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1915
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:133-8-1918
వయససస:50
లస: పప

భరస : బగలర బబబగ
ఇసటట ననస:133-8-1919
వయససస:37
లస: ససస స
5502 LFX2423317
పపరర: వనసకరయమమ� తతట�

93-46/349

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-8-1918
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-8-1918
వయససస:48
లస: ససస స
5499 SAA0312041
పపరర: నదగలకడమ అమరరవత

5491 AP151030456146
పపరర: దసరరరమణణ కరయల

5489 AP151030453513
పపరర: పడసరదస కరయల�

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1914
వయససస:43
లస: పప

భరస : హహసపసన బబబగ
ఇసటట ననస:133-8-1915
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1916
వయససస:52
లస: పప
5496 SAA0558999
పపరర: పదమ డదరసగగల

93-46/346

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:133-8-1914
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:133-8-1914
వయససస:78
లస: పప
5493 SAA0556308
పపరర: ఆసజననయగలల డదరసగగల

5488 SAA0569202
పపరర: నదగ మలలర శశరగ కరయల

5513 SAA0395301
పపరర: నరరసదడ వరమ సరసశత

93-46/371

తసడడ:డ నదరరయణయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1920
వయససస:30
లస: పప
93-46/373

5516 SAA0376004
పపరర: అసజన� చసతద�

93-46/374

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:35
లస: ససస స
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పపరర: పడమల తదటటపరగస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
93-46/375

భరస : శకనవరస రకడడడ తదటటపరగస
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:42
లస: ససస స
5520 LFX1615228
పపరర: మహహన� దదచదపలర �

93-46/378

93-46/381

93-46/384

93-46/387

5532 AP151030456580
పపరర: బబనస గగసడద�

93-46/390

93-46/393

93-46/385

5530 SAA0406454
పపరర: నరసససహరరవప� చసతస�

5533 SAA0987570
పపరర: ససబబ లకడమ గగసడద

5536 AP151030453020
పపరర: మలర ఖలరరరనరరవప గగసడద�

93-46/396

5539 SAA0330449
పపరర: శరరదమమ ఆర�

93-46/388

భరస : దసడదయతపరణణ�
ఇసటట ననస:133-8-1925
వయససస:53
లస: ససస స

5542 SAA0740192
పపరర: ససధదకర� సరశమ�

93-46/391

5545 SAA0373415
పపరర: ఉషరరరణణ� గగసడద�
భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1926
వయససస:36
లస: ససస స

93-46/383

5528 LFX1614049
పపరర: లకడమరరజఖస� ఏచచరర�

93-46/386

5531 LFX1614056
పపరర: రవసదడనదథ� వనరగచచరర�

93-46/389

5534 AP151030456055
పపరర: లకడమకకటమమ గగసడద�

93-46/392

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:133-8-1923
వయససస:91
లస: ససస స
93-46/394

5537 LFX2423119
పపరర: శశలశ� దసడదమగదపరణణ�

93-46/395

తసడడ:డ దసడదమగదపరణణ� �
ఇసటట ననస:133-8-1924
వయససస:35
లస: ససస స
93-46/397

5540 SAA0420901
పపరర: మలధసరగ సరశమ

93-46/398

భరస : సరయససధదకర
ఇసటట ననస:133-8-1925
వయససస:34
లస: ససస స
93-46/400

తసడడ:డ కకషషమభరగస�
ఇసటట ననస:133-8-1925
వయససస:30
లస: పప
93-46/402

5525 SAA0297770
పపరర: పప పపరగ వనసకటపపయఖ

తసడడ:డ ససబబబరరవప � �
ఇసటట ననస:133-8-1922
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరజమణణ�
ఇసటట ననస:133-8-1924
వయససస:73
లస: ససస స
93-46/399

93-46/380

భరస : రవసదడనదధ� �
ఇసటట ననస:133-8-1922
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:133-8-1923
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరజ మలణణకఖస�
ఇసటట ననస:133-8-1924
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:133-8-1926
వయససస:36
లస: ససస స

5527 SAA0370577
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట

5522 SAA0374199
పపరర: జజనకమమ� చసతద�

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ గగసడద
ఇసటట ననస:133-8-1923
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన గనడ
ఇసటట ననస:133-8-1923
వయససస:28
లస: పప

5544 LFX1611573
పపరర: రరమకలమలరగ� ఆతతకకరగ�

93-46/382

తసడడ:డ కకషషమభరగస�
ఇసటట ననస:133-8-1922
వయససస:38
లస: పప

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1923
వయససస:46
లస: ససస స

5541 AP151030456200
పపరర: రరణణ డడ�

5524 SAA0823659
పపరర: శకనవరస రకడడడ తదటటపరగస

93-46/377

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:66
లస: పప

5529 SAA0931114
పపరర: సరయ పసడయతమ నదయగడడ
నదరశశటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప నదరలశశటట
ఇసటట ననస:133-8-1922
వయససస:24
లస: పప

5538 SAA0310797
పపరర: రరణణ దసడదయగధపరన�

93-46/379

తసడడ:డ శసకర రకడడడ తదటటపరగస
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వలయమస
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:61
లస: పప

5535 SAA0987588
పపరర: నదగ అసజన వనసకటటశ గగసడద

5521 SAA0374181
పపరర: ధనలకడమ రరమశశటట

5519 SAA0310490
పపరర: పపణఖకలమలరగ పప పపరగ�

భరస : వనసకటపయఖ�
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:34
లస: పప
5526 AP151030453297
పపరర: నతదనయయల కలమలర పరకకరర

93-46/376

భరస : నతదనయయల కలమలర
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నదగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-8-1921
వయససస:55
లస: ససస స
5523 SAA0298539
పపరర: ససధదర పప పపరగ

5518 LFX1614569
పపరర: రజత పరకకరర

5543 AP151030453036
పపరర: దసడదయగదపరణణ .ఆర�

93-46/401

తసడడ:డ రరజమణణ�
ఇసటట ననస:133-8-1925
వయససస:61
లస: పప
93-46/403

5546 LFX1611581
పపరర: వజయలకడమ పపదద

93-46/404

భరస : నదగభభషణస
ఇసటట ననస:133-8-1926
వయససస:44
లస: ససస స
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93-46/405

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:133-8-1926
వయససస:50
లస: ససస స
5550 LFX1612308
పపరర: రమమష� ఆతషకకరగ�

93-46/408

93-46/412

93-46/415

93-46/418

5562 SAA0370387
పపరర: రరమలసగరశశర రరవ� జరకరక�

93-46/421

93-46/424

93-46/416

93-46/427

5566 AP151030457202
పపరర: వననకటబలకడమపడససనద తతలలటట

5569 AP151030456544
పపరర: ససతదమహలకడమ తతలలటట

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:30
లస: పప

5572 SAA0370452
పపరర: సతఖనదరరయణ తతలలటట

93-46/422

5558 SAA0930769
పపరర: రరజశశఖర కకచపపడడ

93-46/417

5575 SAA0373894
పపరర: మకదసల పసడయల కరరపరపప�
తసడడ:డ నదగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:34
లస: ససస స

93-46/420

5564 SAA0370478
పపరర: సతఖనదరరయణ ఆతషకకరగ

93-46/423

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:82
లస: పప
93-46/425

5567 SAA0374660
పపరర: అనసరరధద దదవ తతలలటట

93-46/426

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:56
లస: ససస స
93-46/428

5570 SAA0681411
పపరర: శకకకషష కరసత తతలలటట

93-46/429

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:27
లస: పప
93-46/431

తసడడ:డ శకరరమలరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:58
లస: పప
93-48/71

93-46/414

తసడడ:డ హనసమయఖ �
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకరరమలరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:79
లస: ససస స
93-46/430

5555 LFX1610450
పపరర: జయనదగరశశరగ� తపసపరకడడడ�

93-46/419 5561 LFX1610021
5560 AP151030453484
పపరర: ససరరసదడకలమలర అలలగగనడళళ�
పపరర: వరవససతరరవప� నననస�

5563 LFX1610575
పపరర: గగరవరరకడడడ� తపసపరకడడడ�

93-46/411

తసడడ:డ గగదదయన రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:36
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తవరశ
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:44
లస: ససస స

5557 SAA0370569
పపరర: పడదదప నననమగ

5552 SAA0931494
పపరర: మమరగ రజన కకచపపడడ

భరస : గగరవరరకడడడ�
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమరకడడడ
�
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:73
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:44
లస: ససస స

5574 SAA0959744
పపరర: ససధ రరణణ తవరశ

93-46/413

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరయఖ�
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:66
లస: పప

5571 SAA0370411
పపరర: శకకరసత తతలలటట

5554 AP151030456295
పపరర: అసజమమ అలలగగనడళళ�

93-46/407

తసడడ:డ గగదదయన రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వససత రరవప నననమగ
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:32
లస: పప

5559 SAA0958290
పపరర: శవ నదగ పసచదసశర రరవప
యరకసశశటట
తసడడ:డ వర పడసరద యరకసశశటట
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:38
లస: పప

5568 SAA0532887
పపరర: రరమగలమమ మగడడగ

93-46/409

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:74
లస: ససస స

5565 SAA0532879
పపరర: ధనలకడమ ననలర కరర

5551 LFX1610054
పపరర: నదగభభషణస� పపదద �

5549 LFX2413383
పపరర: కకటటశశరరరవప� గగసడద�

తసడడ:డ నరసససహస � �
ఇసటట ననస:133-8-1926
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నదగరసదడస �
ఇసటట ననస:133-8-1926
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గగరవరరకడడడ�
ఇసటట ననస:133-8-1927
వయససస:40
లస: ససస స
5556 SAA0374744
పపరర: వనసకటరరవమమ ఆతషకకరగ

93-46/406

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1926
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ� �
ఇసటట ననస:133-8-1926
వయససస:43
లస: పప
5553 LFX1610443
పపరర: శకవరణణ� తపసపరకడడడ�

5548 SAA0569665
పపరర: చసదడశశఖర గగసడద

5573 AP151030453532
పపరర: వనసకటససబబబరరవ తతలలటట

93-46/432

తసడడ:డ శకరరమలరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1928
వయససస:63
లస: పప
93-46/433

5576 SAA0373860
పపరర: లల లలవణఖ రరఖ కరరపరపప�

93-46/434

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:34
లస: ససస స
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5577 SAA0373852
పపరర: రరణణ ససజనఖ కరరపరపప�

93-46/435

భరస : నదగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:35
లస: ససస స
5580 AP151030456294
పపరర: ససబబబయమమ నరరకకసడ�

93-46/438

93-46/441

93-46/444

93-46/447

93-46/450

93-46/453

93-46/445

5590 LFX1611755
పపరర: వరలకడమ� జజరగగక�

5593 SAA0532861
పపరర: సరగజన వనలరసకక

5596 LFX1611391
పపరర: శకనవరసరరవప� జజరగగర�

93-46/456

5601 SAA0569558
పపరర: పరపరరరవప కకయఖలమభడడ

93-46/459

5599 SAA0569632
పపరర: యలర యఖ మగడడగ

93-46/448

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:57
లస: పప

93-46/451

5605 SAA0306225
పపరర: పడసడనదసబబ చరగకవపరర
భరస : సరసబబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-8-2382
వయససస:40
లస: ససస స

93-46/443

5588 SAA0532853
పపరర: అనసడరఖ మగడడగ

93-46/446

5591 SAA0532838
పపరర: గరరడడస వయల కటటటపప గగ

93-46/449

5594 SAA0569699
పపరర: చచసతనఖ కకయఖలమభడడ

93-46/452

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:28
లస: పప
93-46/454

5597 SAA0297341
పపరర: నదగరరజ దదసరగ�

93-46/455

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:35
లస: పప
93-46/457

5600 AP151030453160
పపరర: రవబబబగ చరరమమల

93-46/458

తసడడ:డ శకకకషషనదయర
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:53
లస: పప
93-46/460

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � �
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:64
లస: పప
93-57/396

5585 AP151030453187
పపరర: బబల రరజ కకచచమరర

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:42
లస: పప
5602 LFX1611383
పపరర: ఏడడకకసదలల� జజరగగక�

93-46/440

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల � �
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:34
లస: పప

5598 LFX1612126
పపరర: వ.యస.ఏన.కకటటశశరరరవప�
జజరగగర�
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల �
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చరరగభరగ
ఇసటట ననస:133-8-1967
వయససస:45
లస: పప

5587 SAA0345025
పపరర: రగహహణణ చరరమ మల�

5582 SAA0370593
పపరర: ససరరశ� నరరకకసడ�

తసడడ:డ మరగయదదసస
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:29
లస: పప

5604 SAA0952672
పపరర: జయరరవ చరరగభరగ

93-46/442

భరస : ఏడడకకసడలల� �
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకషషన నదయర
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:70
లస: ససస స
5595 SAA0570820
పపరర: పకధదశరరజ కకయఖలమభడడ

5584 SAA0556399
పపరర: శరఖమ పడసరద బబ లర శశటట

93-46/437

తసడడ:డ అసజననయగలల�
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రవబబబగ�
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రవబబబగ
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:47
లస: ససస స
5592 SAA0344945
పపరర: సతఖవత చరరమమల

93-46/439

తసడడ:డ సడరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రవబబబగ
ఇసటట ననస:133-8-1931
వయససస:28
లస: ససస స
5589 AP151030456235
పపరర: రమలదదవ చరరమమల

5581 SAA0373985
పపరర: వనసకట రమణమమ కరరపరపప�

5579 SAA0310672
పపరర: ససజజత నరరకకసడ

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకకహతహ మభరగస�
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయగలల�
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:49
లస: పప
5586 SAA0532846
పపరర: మలధసరగ చరరమమల

93-46/436

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:133-8-1929
వయససస:71
లస: ససస స
5583 SAA0370585
పపరర: రమమశ� నరరకకసడ�

5578 SAA0375626
పపరర: భబరత నరరకకసడ

5603 AP151030453105
పపరర: మధస బబబగ కకచచమరర

93-46/462

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:133-8-1938
వయససస:43
లస: పప
93-60/329

5606 SAA1293612
పపరర: శకనవరసరరవప KUKKALA

93-46/705

తసడడ:డ RAM MOHAN RAO KUKKALA
ఇసటట ననస:133-8-2416
వయససస:47
లస: పప
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93-59/1012

భరస : శకనవరసరరవప కలకకల
ఇసటట ననస:133-8-2416
వయససస:43
లస: ససస స
5610 AP151010504135
పపరర: అనసడయ ససఖవరసస

93-57/397

93-60/332

93-60/335

93-60/338

93-58/361

93-46/464

93-46/467

తసడడ:డ శకరరమమభరగస �
ఇసటట ననస:133-9-1938
వయససస:36
లస: పప

5620 LFX1610153
పపరర: శశరగరకడడడ తయఖగభర

5623 LFX1612043
పపరర: శశశలజ కరసస

5626 LFX1614577
పపరర: వజయమలధవ నరరలశశటట

5629 LFX1612985
పపరర: అమల రరజరష కకచచమరర కకచచమరర

93-46/470

5632 AP151030456211
పపరర: హరగత కకచచమరర

93-46/463

5635 SAA0969925
పపరర: ఆసజననయగలల మసగళగగరగ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-9-1938
వయససస:37
లస: పప

5615 SAA0467142
పపరర: రరజమమ కకదదడ

93-60/334

5618 SAA0837270
పపరర: జనదరరన రరవప పపలపరటట

93-60/337

5621 SAA1035303
పపరర: షరరఫ షపక

93-59/597

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:133-9-1504
వయససస:35
లస: పప
93-51/250

5624 SAA0886244
పపరర: సతఖనదరరయణ దదసరగ

93-51/251

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:133-9-1926
వయససస:37
లస: పప
93-46/465

5627 AP151030456339
పపరర: నదగరరజ కలమలరగ కకచచమరర

93-46/466

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:133-9-1937
వయససస:57
లస: ససస స
93-46/468

5630 SAA0298299
పపరర: శకనవరసరరవప నరరలశశటట

93-46/469

తసడడ:డ లకమణరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1937
వయససస:47
లస: పప
93-46/471

తసడడ:డ హహ
హ దయరరజ
ఇసటట ననస:133-9-1938
వయససస:41
లస: ససస స
93-46/473

93-60/331

తసడడ:డ చచనదన రరయగడడ
ఇసటట ననస:133-8-4054
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బబలరరజ
ఇసటట ననస:133-9-1937
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-9-1938
వయససస:30
లస: ససస స
5634 LFX1611375
పపరర: నరరసదడకలమలర� పపపరపల�

93-60/336

భరస : శకనవరసరరవప �
ఇసటట ననస:133-9-1937
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలరరజ
ఇసటట ననస:133-9-1937
వయససస:35
లస: పప
5631 SAA0969909
పపరర: వసశ కకషష మసగళగగరగ

5617 JBV3744752
పపరర: జనదన గగడడసప

5612 JBV3746898
పపరర: ఏససదదనస బబ కరక

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:133-8-4053
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకషష రకడడడ కరసస
ఇసటట ననస:133-9-1911
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:133-9-1929
వయససస:44
లస: ససస స
5628 LFX1612662
పపరర: నరమల రరజరష కకచచమరర కకచచమరర

93-60/333

తసడడ:డ పసచమ రకడడడ
ఇసటట ననస:133-9-196
వయససస:39
లస: పప

భరస : పపలర యఖ
ఇసటట ననస:133-9-1638
వయససస:46
లస: ససస స
5625 SAA0559013
పపరర: ససనత బబ లశశటట

5614 SAA0837437
పపరర: బరరవర షపక

93-59/1014

తసడడ:డ ఇసరకల
ఇసటట ననస:133-8-4030
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-8-4054
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబగ
ఇసటట ననస:133-8-4054
వయససస:61
లస: పప
5622 SAA0643023
పపరర: సరసబబడజఖస పరశస

93-60/330

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:133-8-4053
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:133-8-4053
వయససస:51
లస: ససస స
5619 JBV3744760
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బబ డపరటట

5611 SAA0467076
పపరర: అనడరరధ ససదస

5609 SAA1290667
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప తతట

తసడడ:డ గగవసదస తతట
ఇసటట ననస:133-8-2634
వయససస:26
లస: పప

భరస : కరసత రరవప
ఇసటట ననస:133-8-4030
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససదస
ఇసటట ననస:133-8-4030
వయససస:46
లస: పప
5616 SAA0466896
పపరర: జజనబ షపక

93-59/1013

భరస : గగవసదస తతట
ఇసటట ననస:133-8-2634
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడపస
డ రద ససఖవరసస
ఇసటట ననస:133-8-2748
వయససస:64
లస: ససస స
5613 JBV3744778
పపరర: కరసత రరవప ససదస

5608 SAA1254697
పపరర: రరమ తతట

5633 AP151030456416
పపరర: శవకలమలరగ కకచచమరర �

93-46/472

భరస : హహ
హ దయరరజ�
ఇసటట ననస:133-9-1938
వయససస:64
లస: ససస స
93-46/474

5636 AP151030453929
పపరర: వమల రరజరసదడ కకచచమరర �

93-46/475

తసడడ:డ హకదయరరజ�
ఇసటట ననస:133-9-1938
వయససస:42
లస: పప
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5637 AP151030453184
పపరర: హకదయరరజ కకచచమరర �

93-46/476

తసడడ:డ మరగయదదసస�
ఇసటట ననస:133-9-1938
వయససస:68
లస: పప
5640 AP151030456286
పపరర: షసషరద షపకబగదల�

93-46/479

93-46/482

93-46/485

5644 AP151030453220
పపరర: గఫపర షపక అబగదల�

5647 SAA0657585
పపరర: కమల మదదదరరల

93-46/488

5653 SAA0931148
పపరర: బబలససబడబబనదఖసరమ మరకకపపడడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప మరకకపపడడ
ఇసటట ననస:133-9-1941
వయససస:43
లస: పప

5655 SAA1040930
పపరర: సరసశత మసతడపగ
డ డ

5656 SAA0823667
పపరర: దసరర కళళఖణ గగసడ

93-46/494

భరస : గసగరధర శరమ మసతడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:133-9-1943
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కర వ కకశశర
ఇసటట ననస:133-9-1944
వయససస:31
లస: ససస స
5661 SAA0823683
పపరర: రరజరష వలలర పప

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:133-9-1946
వయససస:39
లస: ససస స

93-46/486

93-46/500

5662 SAA0571281
పపరర: వరకకషప ర కదస

5665 AP151030456389
పపరర: ధనలకడమ నసదదపరటట�
భరస : నదగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-1946
వయససస:53
లస: ససస స

93-46/484

5648 LFX1612787
పపరర: అనడరరధ చదకకరగ

93-46/487

93-46/490

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:133-9-1940
వయససస:65
లస: పప
93-46/492

5654 LFX2423333
పపరర: లకడమ� యలజల

93-46/493

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-9-1942
వయససస:40
లస: ససస స
93-46/495

5657 SAA1040922
పపరర: గసగరధర శరమ మసతడపగ
డ డ

93-46/496

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప మసతడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:133-9-1943
వయససస:63
లస: పప
93-46/498

5660 SAA0823709
పపరర: ఇసదదర కదస

93-46/499

భరస : వనసకటటశశర రరవప కదస
ఇసటట ననస:133-9-1944
వయససస:66
లస: ససస స
93-46/501

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1944
వయససస:63
లస: పప
93-46/503

5645 AP151030453361
పపరర: ససబబబరరవప అటట
ర రగ

భరస : శకనవరసరరవప �
ఇసటట ననస:133-9-1940
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:133-9-1944
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశరరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:133-9-1944
వయససస:26
లస: పప
5664 LFX1614189
పపరర: మధసలత మమడద

5659 SAA0823758
పపరర: అనడరరధ వలలర పప

93-46/481

తసడడ:డ తరరపత
ఇసటట ననస:133-9-1939
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగసడ
ఇసటట ననస:133-9-1943
వయససస:26
లస: పప
93-46/497

5642 SAA0344804
పపరర: అటట
ర రగ రరమకకటటశశర రరవప

93-46/489 5651 SAA0298240
5650 SAA0657593
పపరర: వనణగ గగపరల వసశకకషష మదదదరరల
పపరర: శకనవరసరరవప� చదకకరగ�

భరస : వనసకట బబలససభబడమణఖస మరకకపపడడ
ఇసటట ననస:133-9-1941
వయససస:40
లస: ససస స

5658 SAA0823816
పపరర: పపజత జడస

93-46/483

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:133-9-1940
వయససస:47
లస: పప
93-46/491

93-46/478

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:133-9-1939
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:133-9-1940
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప � �
ఇసటట ననస:133-9-1940
వయససస:34
లస: పప
5652 SAA0931122
పపరర: శక రరధదక మరకకపపడడ

93-46/480

తసడడ:డ సతదసర�
ఇసటట ననస:133-9-1939
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1940
వయససస:36
లస: ససస స
5649 LFX1614312
పపరర: శకకరసత� చదకకరగ�

5641 AP151030456383
పపరర: అననపపరరషదదవ అటట
ర రగ

5639 SAA0345009
పపరర: ఫణణమలధవ అటట
ర రగ

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1939
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1939
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:133-9-1939
వయససస:42
లస: పప
5646 SAA0344994
పపరర: శలప చదకకరగ

93-46/477

భరస : రరమకకటటసశర రరవప అటట
ర రగ
ఇసటట ననస:133-9-1939
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గపపర�
ఇసటట ననస:133-9-1939
వయససస:49
లస: ససస స
5643 SAA0372144
పపరర: బబలల వనసకటటసయల� మగజరరర�

5638 SAA0958191
పపరర: ససనత అటట
ర రగ

5663 SAA0852542
పపరర: దసరర నసదదపరటట

93-46/502

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:133-9-1946
వయససస:26
లస: ససస స
93-46/504

5666 SAA0310417
పపరర: మలలకమమ నసదదపరటట

93-46/505

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-9-1946
వయససస:83
లస: ససస స
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93-46/506

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1946
వయససస:35
లస: పప
5670 SAA0406892
పపరర: జజఖతసత పలలర కకన పలలర కకన

93-46/509

93-46/512

93-46/515

93-46/518

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:133-9-1950
వయససస:40
లస: ససస స
5685 AP151030453002
పపరర: రరమలరరవప దసగర రరజ�
తసడడ:డ నదరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-1950
వయససస:67
లస: పప
5688 JBV3742368
పపరర: వరరకజ వశశనదధపలర
తసడడ:డ దసరరరరరవప వశశనదధపలర
ఇసటట ననస:133-9-1961
వయససస:41
లస: పప
5691 JBV3745155
పపరర: జలలన షపక

తసడడ:డ అసజయఖ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-9-1965
వయససస:54
లస: పప

93-46/516

5680 SAA0372219
పపరర: కకషష రరవప చలసచచరర చలసచచరర

5683 AP151030456740
పపరర: సతఖవత దసగకరరరజ�

5686 AP151030456124
పపరర: ససజజత సరశమ�

5689 SAA0466235
పపరర: అలవనలల మమరరజలలర

93-60/339

5692 SAA0321927
పపరర: లలల చససడడరగ

93-46/519

5695 SAA1410679
పపరర: శరరష తతకల
తలర : శవమమ తతకల
ఇసటట ననస:133-9-1966
వయససస:22
లస: ససస స

5678 AP151030453296
పపరర: రమణమభరగస సససదచ�

93-46/517

5681 SAA0824285
పపరర: బబడహమణణ వరక

93-46/520

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:133-9-1950
వయససస:26
లస: ససస స
93-46/522

5684 SAA0852591
పపరర: ఓస పడకరష దసగర రరజ

93-46/523

తసడడ:డ రరమలరరవప దసగర రరజ
ఇసటట ననస:133-9-1950
వయససస:25
లస: పప
93-46/525

5687 SAA0306993
పపరర: నదగమణణ చటబఖల

93-59/598

తసడడ:డ కకషరష రకడడడ చటబఖల
ఇసటట ననస:133-9-1952
వయససస:36
లస: ససస స
93-59/600

5690 SAA0843681
పపరర: మణణ బబబగ వగడవత

93-59/601

తసడడ:డ నదనయఖ నదయక వగడవత
ఇసటట ననస:133-9-1962
వయససస:36
లస: పప
93-60/340

తసడడ:డ శరఖమభఖల చససడడరగ
ఇసటట ననస:133-9-1965
వయససస:29
లస: ససస స
93-60/342

93-46/514

తసడడ:డ గగవసదరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-1948
వయససస:53
లస: పప

భరస : నదగరరజ మమరరజలలర
ఇసటట ననస:133-9-1962
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-9-1962
వయససస:37
లస: పప
5694 JBV3746583
పపరర: శకనవరసరరవప కలసచదల

5677 SAA1088418
పపరర: ససజజత జజననలగడడ

భరస : కకషషమభరగస�
ఇసటట ననస:133-9-1951
వయససస:63
లస: ససస స
93-59/599

93-46/511

తసడడ:డ సససదర రరమయఖ�
ఇసటట ననస:133-9-1947
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-1950
వయససస:63
లస: ససస స
93-46/524

5672 SAA0310391
పపరర: భబగఖ లకడమ పలలర కకనద�

93-46/513 5675 SAA0297747
5674 SAA0823964
పపరర: వజయ సరయ కలమలర పలర కకన
పపరర: దసరర పడసరద� ఘసటసరల�

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-9-1949
వయససస:71
లస: పప
93-46/521

93-46/508

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-1947
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కరరణ కలమలర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:133-9-1948
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1949
వయససస:60
లస: ససస స
5682 SAA0853557
పపరర: లకడమ దదవ వరక

93-46/510

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర కకన
ఇసటట ననస:133-9-1947
వయససస:26
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద�
ఇసటట ననస:133-9-1948
వయససస:37
లస: ససస స
5679 SAA0374058
పపరర: పపషరపవత చలసచచరర

5671 AP151030456344
పపరర: సరసశత సససదచ�

5669 LFX1612829
పపరర: లకమయఖ� మమడద�

తసడడ:డ ససతరరమయఖ � �
ఇసటట ననస:133-9-1946
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమణమభరగస�
ఇసటట ననస:133-9-1947
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సససదర రరమయఖ�
ఇసటట ననస:133-9-1947
వయససస:70
లస: ససస స
5676 SAA0310474
పపరర: నదగవలర � ఘసటసరల�

93-46/507

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససరభ
ఇసటట ననస:133-9-1946
వయససస:38
లస: పప

తలర : భబగఖలకడమ
ఇసటట ననస:133-9-1947
వయససస:29
లస: ససస స
5673 SAA0310631
పపరర: ససతమహలకడమ� ఘసటసరల�

5668 SAA0823865
పపరర: శకనస ససరభ

5693 SAA0304972
పపరర: కకటటశశరమమ చససడడరగ

93-60/341

భరస : శరఖమభఖలక చససడడరగ
ఇసటట ననస:133-9-1965
వయససస:46
లస: ససస స
93-46/835

5696 SAA0892167
పపరర: శవమమ తతకల

93-57/398

భరస : శకనస తతకల
ఇసటట ననస:133-9-1966
వయససస:39
లస: ససస స
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93-57/399

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలసభ
ఇసటట ననస:133-9-1966
వయససస:29
లస: పప
5700 JBV3748787
పపరర: లకడమపడవణ అవరశరగ

93-60/343

భరస : చననయఖ అవశరగ
ఇసటట ననస:133-9-1973
వయససస:38
లస: ససస స
5703 JBV3507902
పపరర: ఉమలమహహశశరగ పస

93-60/346

93-57/400

తసడడ:డ బసగరరయఖ బబ చమ
ఇసటట ననస:133-9-1983
వయససస:51
లస: పప
5712 JBV1972165
పపరర: వశశశసశర రరవ ఉలర సగగల

93-60/349

93-59/604

93-60/352

తసడడ:డ రరమలరరవప మమఢడరర
ఇసటట ననస:133-9-1989
వయససస:26
లస: పప
5724 JBV3747961
పపరర: మనద ఆకలల
భరస : సతఖస మనద
ఇసటట ననస:133-9-1991
వయససస:35
లస: ససస స

5707 SAA1039305
పపరర: గరకస నళన కలమలరగ జపలర

5710 SAA1039313
పపరర: మణణపరల కకమమజ

5713 SAA1290337
పపరర: ధదరజ వలసగగల

5716 SAA0986903
పపరర: సరసబయఖ రరచకకసడ

5719 SAA0687236
పపరర: షపక సపసదదబ

5722 SAA0436725
పపరర: రరమలరరవప మమడడరగ

5725 SAA0305847
పపరర: తరర వనణణ ససలలపపరస
భరస : శకనస ససలలపపరస
ఇసటట ననస:133-9-1991
వయససస:41
లస: ససస స

93-60/348

తసడడ:డ నదగరసదసడడడ పసదరబబ యన
ఇసటట ననస:133-9-1974
వయససస:74
లస: పప
93-57/401

5708 SAA1039321
పపరర: పసడతస పరల కకమమజ

93-57/402

తసడడ:డ మణణపరల కకమమజ
ఇసటట ననస:133-9-1983
వయససస:25
లస: పప
93-57/404

5711 SAA1290345
పపరర: లల కకరణమయ ఉలసగగల

93-59/1015

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప ఉలసగగల
ఇసటట ననస:133-9-1987
వయససస:21
లస: ససస స
93-59/1016

5714 JBV1978147
పపరర: శకనవరసరరవ ఉలర సగగల

93-60/350

తసడడ:డ నదగయఖ ULLANGULA
ఇసటట ననస:133-9-1988
వయససస:35
లస: పప
93-59/605

5717 SAA0306746
పపరర: లకడమశవపరరశత మమడడరగ

93-60/351

తసడడ:డ రరమలరరవప మమడడరగ
ఇసటట ననస:133-9-1989
వయససస:30
లస: ససస స
93-60/353

5720 SAA0306191
పపరర: ధనలకడమ అతస లకరగ

93-60/354

భరస : వరభడమమచదరగ అతస లకరగ
ఇసటట ననస:133-9-1989
వయససస:56
లస: ససస స
93-60/356

తసడడ:డ ఫనభగషణదచదరగ మమడడరగ
ఇసటట ననస:133-9-1989
వయససస:58
లస: పప
93-59/606

93-60/345

93-60/347 5705 JBV3507894
5704 JBV3507910
పపరర: హనసమసతరరవప పసదరబబ యన
పపరర: ఘనరరజమమళ పసదరబబ యన

భరస : సపసదసలల షపక
ఇసటట ననస:133-9-1989
వయససస:49
లస: ససస స
93-60/355

93-59/603

భరస : హనసమసత రరవప పసదరబబ యన
ఇసటట ననస:133-9/1974
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబపసఆ రరకరకకసద
ఇసటట ననస:133-9-1989
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమలరరవప మమఢడరర
ఇసటట ననస:133-9-1989
వయససస:43
లస: ససస స
5721 SAA0687301
పపరర: మణణకరసత ఫణణసదడనదథ మమఢడరర

5702 SAA0306316
పపరర: హరగత పసదరబబ యన

93-60/344

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలసగగల
ఇసటట ననస:133-9-1988
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప మమడడరగ
ఇసటట ననస:133-9-1989
వయససస:31
లస: పప
5718 SAA0687319
పపరర: లకడమ భవరన మమఢడరర

5701 AP151010504133
పపరర: చననయఖ అవరశరగ అవశరగ

తసడడ:డ జయపరల రరవప కకమమజ
ఇసటట ననస:133-9-1983
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నదగయఖ ULLANGULA
ఇసటట ననస:133-9-1987
వయససస:43
లస: పప
5715 JBV3742418
పపరర: దదవనసదడ వర బడహమచదరగ మమడడరగ

భరస : కకషరషరరవప చచలర
ఇసటట ననస:133-9-1972
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మణణపరల కకమమజ
ఇసటట ననస:133-9-1983
వయససస:54
లస: ససస స
93-57/403

5699 SAA0304964
పపరర: ఈశశరమమ చచలర

తసడడ:డ వనసకట శశష చలపత రరవప అమర
ఇసటట ననస:133-9-1971
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఘనరరజమమళ పసదరబబ యన
ఇసటట ననస:133-9-1974
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజ బబ తదమ
ఇసటట ననస:133-9-1983
వయససస:40
లస: ససస స
5709 SAA1014315
పపరర: చనన బబబగ BOCHCHA

93-59/602

తసడడ:డ పరపయఖ అవశరగ
ఇసటట ననస:133-9-1973
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఘనరరజమమళ పస
ఇసటట ననస:133-9-1974
వయససస:69
లస: ససస స
5706 SAA0892191
పపరర: లకడమ బబ తదమ

5698 SAA0986291
పపరర: వనసకట రరజరశ అమర

5723 JBV3746237
పపరర: వర బడహమ చదఖరగ అతదసలకరగ

93-60/357

తసడడ:డ మలర కరరరనరరవప అతస లకరగ
ఇసటట ననస:133-9-1989
వయససస:69
లస: పప
93-59/607

5726 SAA0958035
పపరర: జజఖత ఉలర సగగల

93-59/608

భరస : వశశశసశరరరరవ ఉలర సగగల
ఇసటట ననస:133-9-1991
వయససస:44
లస: ససస స
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93-59/609

భరస : శవ కలమలర చదరరఖలల చదరరకలరర
ఇసటట ననస:133-9-1992
వయససస:29
లస: ససస స
5730 JBV3507811
పపరర: కకషషకలమలరగ చచరరకకరగ

93-60/359

93-60/362

93-60/365

93-46/527

93-46/530

93-46/533

93-41/575

5740 SAA0852658
పపరర: నదగ లకడమ ససషమ కకపలలర

5743 AP151030456221
పపరర: వరలకడమ పడసనన కలవల�

5746 SAA0317859
పపరర: శకనవరసరరరవప పపససలకరగ

93-46/536

5751 SAA0556191
పపరర: శకనవరస రరవప కకపలలర

93-46/539

5749 SAA0556282
పపరర: శవరరమకకషష గభడడరర

93-46/528

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:64
లస: పప

93-46/531

5755 SAA0853227
పపరర: శక లలఖ బతష
స ల
తసడడ:డ వర రకడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:24
లస: ససస స

93-60/364

5738 AP151030456107
పపరర: దసరరరబవరన పపసలలరర

93-46/526

5741 SAA0558973
పపరర: ససభబషసణణ గభడడరర

93-46/529

5744 SAA0435560
పపరర: ససబబమలమ పపసలలరర

93-46/532

భరస : అసకమమరరవ
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:61
లస: ససస స
93-46/534

5747 LFX1611748
పపరర: వనసకటసతఖశరతషకమలర�
కలవల�
తసడడ:డ హనసమసతరరవప � �
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:35
లస: పప

93-46/535

93-46/537

5750 LFX1613264
పపరర: అసకమమరరవ పపసలలరర

93-46/538

తసడడ:డ రరమలలసగస
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:55
లస: పప
93-46/540

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:66
లస: పప
93-60/367

5735 SAA1062413
పపరర: సరశత గగసడచబబ యన

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషషమభరగస
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:46
లస: పప
5752 AP151030453289
పపరర: హనసమసతరరవప కరలలవల

93-60/361

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవ
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:31
లస: పప

5748 SAA0345033
పపరర: వనసకటపదమభరతషకమలర�
కలవల�
తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:36
లస: పప

భరస : రతయఖ కకలవననసన
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:68
లస: ససస స

5737 SAA0549659
పపరర: రవతదజ కకపలలర

5732 JBV3744133
పపరర: చసదడశశఖర శరససస స చచరరకకరగ

తసడడ:డ పరపరరవప గగసడచబబ యన
ఇసటట ననస:133-9-1994
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:75
లస: ససస స

5754 SAA0986895
పపరర: మసరసనమమ కకలవననసన

93-60/363

భరస : గగరర రరజజ శశకర కకపలలర
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబబభరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:53
లస: ససస స
5745 SAA0296905
పపరర: అనసడరయమల గగడడపపడడ

5734 JBV3744125
పపరర: వశశనదదస చచరరకకర

93-60/358

తసడడ:డ వశశనదధస చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-1992
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసరరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:35
లస: ససస స
5742 SAA0558908
పపరర: సరళకలమలరగ కసఠసరరజ

93-60/360

తసడడ:డ శవరరమయఖ చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-1992
వయససస:64
లస: పప

భరస : పరపరరవప గగసడచబబ యన
ఇసటట ననస:133-9-1994
వయససస:44
లస: ససస స
5739 AP151030456553
పపరర: పరరశత పపసలలరర

5731 JBV3507803
పపరర: శవ కలమలరచదరరఖలల చచరరకకరగ

5729 SAA0642561
పపరర: నదగజజఖత చదరరకకరగ

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:133-9-1992
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశనదధస చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-1992
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వశశనదధస చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-1992
వయససస:37
లస: పప
5736 SAA1062439
పపరర: మలసగ గగసడచబబ యన

93-59/610

భరస : ససవరనదగరశశర రరవప చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-1992
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వశశనదధస చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-1992
వయససస:55
లస: ససస స
5733 JBV3744117
పపరర: శవనదగరశశరరరవ చచరరకకరగ

5728 JBV3747953
పపరర: పరవనదదవ చచరరకకరగ

5753 SAA0986929
పపరర: నరమల కకలవననసన

93-60/366

తలర : మసరసనమమ కకలవననసన
ఇసటట ననస:133-9-1995
వయససస:45
లస: ససస స
93-46/541

5756 SAA0852708
పపరర: దదవక బతష
స ల

93-46/542

తసడడ:డ వర రకడడడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:27
లస: ససస స
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5757 SAA0376087
పపరర: నదగమలలర శశరర తయఖగభర

93-46/543

భరస : శశరగ రకడడడ
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:33
లస: ససస స
5760 LFX1614254
పపరర: రరధదరరణణ� గసజ�

93-46/546

93-46/549

93-46/552

93-60/368

93-60/371

93-60/373

93-46/555

భరస : సరసబశవ రరవప పరటటరగ
ఇసటట ననస:133-9-1999
వయససస:46
లస: ససస స

5770 SAA1062462
పపరర: జవహరరదదదన షపక

5773 SAA0374074
పపరర: సరగజన� బసడదరగ�

5776 SAA1052190
పపరర: సరయ కకషష కకసడద

5779 AP151030456582
పపరర: వనసకట నరసమమ యకకల

93-51/254

5782 JBV1978287
పపరర: నదగమణణ కరసరరబబదస

93-60/369

5785 JBV3746062
పపరర: సరసబశవరరవప పరటటరగ
తసడడ:డ వరయఖ పరటటరగ
ఇసటట ననస:133-9-1999
వయససస:58
లస: పప

5765 LFX1610138
పపరర: కకటటరకడడడ తనసబబ దదద

93-46/551

5768 SAA1409838
పపరర: కమల తదజ రకడడడ ఈద

93-46/837

5771 SAA0687335
పపరర: షపక ఫకలకదదదన

93-60/370

తసడడ:డ ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:24
లస: పప
93-46/553

5774 JBV3507837
పపరర: గసగలకడమ కకసడద

93-60/372

భరస : కలళళయపప
ఇసటట ననస:133-9-1997
వయససస:58
లస: ససస స
93-61/4

5777 AP151030456581
పపరర: లకడమ నరసమమ యకకల

93-46/554

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1998
వయససస:43
లస: ససస స
93-46/556

5780 AP151030453448
పపరర: శకనవరసరరవప యకకల�

93-46/557

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-1998
వయససస:43
లస: పప
93-60/374

భరస : వరయఖ కసరరరబబద
ఇసటట ననస:133-9-1998
వయససస:67
లస: ససస స
93-60/376

93-46/548

తసడడ:డ రవసదడ రకడడడ ఈద
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1998
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : గగవసదస దదవళర
ఇసటట ననస:133-9-1998
వయససస:34
లస: ససస స
5784 SAA0307058
పపరర: శశభబరరణణ పరటటరగ

93-46/836

తసడడ:డ కలలయపప కకసడద
ఇసటట ననస:133-9-1997
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-9-1998
వయససస:47
లస: ససస స
5781 SAA0372847
పపరర: నదగరసదడఎస దదవళర

5767 SAA1409895
పపరర: తబత ఈద

5762 SAA0376111
పపరర: నదగరసదడమమ తయఖగభర

తసడడ:డ శశషస రకడడడ తనసబబ దదద
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:49
లస: పప

భరస : అసకమమ�
ఇసటట ననస:133-9-1997
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కలళళయపప కకసడద
ఇసటట ననస:133-9-1997
వయససస:33
లస: పప
5778 AP151030456564
పపరర: భడమరరసబ యకకల

93-46/550

తలర : మమమమగన షపక
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జమలలలసహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:43
లస: పప
5775 JBV3507878
పపరర: సరయరరస కకసడద

5764 LFX1614247
పపరర: జగదదషషకమలర� గసడడ�

93-46/545

భరస : చననపప రకడడ (పసచమ రకడడడ )
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ రకడడడ ఈద
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:29
లస: ససస స
5772 JBV3507498
పపరర: జమలలలబషర షపక

93-46/547

తసడడ:డ ఆసజననయగలల � �
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ
��
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:60
లస: పప
5769 SAA0808669
పపరర: సవరరన షపక

5761 SAA0569251
పపరర: జజఖత అనమఅలల

5759 SAA0373209
పపరర: రరజరశశరర బతష
స ల

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కళళధరరరడడడ
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కళళధరరకడడడ అనసమగల
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:23
లస: పప
5766 LFX1614239
పపరర: ఆసజననయగలల� గసడడ�

93-46/544

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల� �
ఇసటట ననస:133-9-1996
వయససస:58
లస: ససస స
5763 SAA0931098
పపరర: హరరవరరన రకడడడ అనసమగల

5758 SAA0310441
పపరర: ససనసద� తతసడపప�

5783 SAA0304618
పపరర: రరజశశఖర కరసరరబబదస

93-60/375

తసడడ:డ వరయఖ కసరరరబబద
ఇసటట ననస:133-9-1998
వయససస:38
లస: పప
93-60/377

5786 JBV3748712
పపరర: వనసకటరమణ చటటట

93-60/378

భరస : వరరసజననయగలల chitte
ఇసటట ననస:133-9-2001
వయససస:72
లస: ససస స
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93-60/379

భరస : సడరఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-9-2001
వయససస:73
లస: ససస స
5790 JBV1970664
పపరర: కమలకలమలరగ కరకరన

93-60/381

93-60/384

93-60/386

93-57/406

93-58/362

93-60/392

93-60/395

భరస : గగరరబడహమస డదడదడ జ
ఇసటట ననస:133-9-2015
వయససస:37
లస: ససస స

5800 SAA0955403
పపరర: నదగరరరరన అరర గడదడ

5803 SAA0306480
పపరర: మలర శశరగ తననరర

5806 SAA1062249
పపరర: వనసకట వసశ కకషష కలసచదల

5809 SAA1444066
పపరర: చదకకరగ లకడమ చదకకరగ

93-60/396

5812 SAA0306027
పపరర: నదగరసదడమమ బసదచల

93-60/388

5815 SAA0307017
పపరర: వరలకడమ వనమగ
భరస : ఉదయ కలమలర వనమగ
ఇసటట ననస:133-9-2016
వయససస:34
లస: ససస స

5795 SAA1330455
పపరర: ససవరష లత మలలర ల

93-58/1095

5798 JBV3736550
పపరర: రమలదదవ� నదరబబ యన�

93-57/405

5801 JBV3748498
పపరర: కకషషకలమలరగ తననరర తననరర

93-60/389

భరస : వనసకయఖ తననరర
ఇసటట ననస:133-9-2007
వయససస:35
లస: ససస స
93-60/390

5804 SAA1062231
పపరర: నదగరశశరమమ కకతరకడడడ

93-60/391

భరస : శశకర కకతరకడడడ
ఇసటట ననస:133-9-2010
వయససస:31
లస: ససస స
93-60/393

5807 SAA0986887
పపరర: లలత చమలడడవ

93-60/394

భరస : పప లయఖ చమలలసవ
ఇసటట ననస:133-9-2012
వయససస:44
లస: ససస స
93-57/685

5810 SAA1450816
పపరర: పప ఠరలలవరకశయచదరర చదకకరగ

93-60/1008

తసడడ:డ గగవననర లయచదరర చదకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-2013
వయససస:42
లస: పప
93-60/397

భరస : నదగరసదడ రరవప బసదచల
ఇసటట ననస:133-9-2014
వయససస:46
లస: ససస స
93-60/399

93-60/383

భరస : శవయఖ� నదరబబ యన
ఇసటట ననస:133-9-2004
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ చచదరగ పప తషలకరగ
ఇసటట ననస:133-9-2013
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బసదచల
ఇసటట ననస:133-9-2014
వయససస:22
లస: ససస స
5814 JBV1979467
పపరర: రమలదదవ దదడదడ జ

93-60/387

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసచదల
ఇసటట ననస:133-9-2010
వయససస:22
లస: పప

భరస : యలమనదరరవ పప దదల
ఇసటట ననస:133-9-2012
వయససస:52
లస: ససస స
5811 SAA1062173
పపరర: ఎసపస ర రరణణ బసదచల

5797 SAA0366146
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర ల

5792 JBV1971530
పపరర: చచసతనఖరరజ కరకరన

తలర : ససజత మలలర ల
ఇసటట ననస:133-9-2003
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనస తననరర
ఇసటట ననస:133-9-2009
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస కలసచదల
ఇసటట ననస:133-9-2010
వయససస:46
లస: ససస స
5808 SAA0986879
పపరర: సరసశత పప దదల

93-60/385

తసడడ:డ అకకమరగస అరర గడదడ
ఇసటట ననస:133-9-2004
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ యకకల
ఇసటట ననస:133-9-2009
వయససస:39
లస: పప
5805 SAA0436964
పపరర: రసగమమ కలసచదల

5794 JBV3507928
పపరర: ససబబరరజ కరకరన

93-60/1007

తసడడ:డ ససబబరరజ కకరన
ఇసటట ననస:133-9-2002
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మగనయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:133-9-2003
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ� నదరబబ యన
ఇసటట ననస:133--9-2004
వయససస:36
లస: పప
5802 SAA0993338
పపరర: బబల శశఖర బబబగ యకకల

93-60/382

తసడడ:డ రరజసరరజ కకరన
ఇసటట ననస:133-9-2002
వయససస:60
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప �
ఇసటట ననస:133-9-2003
వయససస:38
లస: ససస స
5799 JBV3736568
పపరర: శవయఖ� నదరబబ యన�

5791 JBV3507936
పపరర: మగరళకకషషసరరజ కరకరన

5789 SAA1447457
పపరర: గగపస చటటట

తసడడ:డ వరసజననయగలల చటటట
ఇసటట ననస:133-9-2001
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరజ కకరన
ఇసటట ననస:133-9-2002
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరజ కకరన
ఇసటట ననస:133-9-2002
వయససస:40
లస: పప
5796 JBV3507860
పపరర: ససజజత మలలర ల

93-60/380

తసడడ:డ సడరఖనదరరయణ chitte
ఇసటట ననస:133-9-2001
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబరరజ కకరన
ఇసటట ననస:133-9-2002
వయససస:55
లస: ససస స
5793 JBV1976364
పపరర: షణగమకరరజ కరకరన

5788 JBV3743564
పపరర: వరరసజననయగలల చటటట

5813 JBV3745791
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బసదచల

93-60/398

తసడడ:డ నదగరసదడరరవప బసదచల
ఇసటట ననస:133-9-2014
వయససస:32
లస: పప
93-60/400

5816 JBV1978675
పపరర: ఉదయ కలమలర వనమగ

93-60/401

తసడడ:డ జకసపరల వనమభ
ఇసటట ననస:133-9-2016
వయససస:24
లస: పప
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93-58/363

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:133-9-2019
వయససస:33
లస: ససస స
5820 SAA0321919
పపరర: పదదమవత కరకరన

93-60/402

93-60/405

93-60/408

93-60/411

93-60/414

93-60/417

93-60/420

తసడడ:డ మరశశబ గగనడతపత
ఇసటట ననస:133-9-2035
వయససస:46
లస: పప

5830 JBV3508108
పపరర: లకమణదచదరగ కలపరల

5833 SAA0687251
పపరర: డదరసగగల మరగయమమ

5836 JBV3749017
పపరర: భబరత దదరర

5839 JBV1973171
పపరర: ససబబబరరవప దదరర

93-60/423

5842 SAA1200831
పపరర: పసడయలసక అసబటట

93-60/412

5845 JBV1970847
పపరర: చలర మమ అడపర
భరస : రమమష అడపర
ఇసటట ననస:133-9-2037
వయససస:45
లస: ససస స

5825 JBV3744281
పపరర: ఓబగలయఖ వనలలపల

93-60/407

5828 JBV1978923
పపరర: భబగఖలకడమ దదడదజ

93-60/410

5831 JBV3744349
పపరర: లకమణదచదరగ దడదడ జ

93-60/413

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:133-9-2029
వయససస:52
లస: పప
93-60/415

5834 SAA0687277
పపరర: డదరసగగల తరరపత రరవప

93-60/416

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర డదరరసగగల
ఇసటట ననస:133-9-2030
వయససస:38
లస: పప
93-60/418

5837 JBV3744240
పపరర: యగరశశర రరవప దదరర

93-60/419

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదర
ఇసటట ననస:133-9-2031
వయససస:34
లస: పప
93-60/421

5840 JBV1977123
పపరర: వససతకలమలరగ అసబటట

93-60/422

భరస : అరరరనరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:133-9-2032
వయససస:41
లస: ససస స
93-60/424

తసడడ:డ అరరరన రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:133-9-2032
వయససస:20
లస: ససస స
93-61/779

93-60/404

భరస : లకమణదచదరగ
ఇసటట ననస:133-9-2029
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరవనసగళదదసస దదర
ఇసటట ననస:133-9/2031
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:133-9-2032
వయససస:49
లస: పప
5844 SAA1453851
పపరర: ఖససస గగనడతపత

93-60/409

భరస : ససబబబరరవప దదర
ఇసటట ననస:133-9/2031
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదర
ఇసటట ననస:133-9-2031
వయససస:35
లస: పప
5841 JBV1977024
పపరర: అరరరన రరవప అసబటట

5827 JBV3746054
పపరర: పడవణ కలమలర బబ మమశశటట

5822 SAA0306266
పపరర: రరజఖస మదదదరరల

తసడడ:డ ఓబగలలసస వనలలపల
ఇసటట ననస:133-9-2024
వయససస:33
లస: పప

భరస : తరరపత రరవప డదరరసగగల
ఇసటట ననస:133-9-2030
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగరగబబబగ దదరర
ఇసటట ననస:133-9-2031
వయససస:34
లస: ససస స
5838 JBV1974641
పపరర: గగరగబబబగ దదరర

93-60/406

తసడడ:డ రమణదచదరగ
ఇసటట ననస:133-9-2029
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ బబసడదరర
ఇసటట ననస:133-9-2029
వయససస:60
లస: పప
5835 SAA1030303
పపరర: శశశలజ దదరర

5824 JBV3748969
పపరర: మలధవ వనలలపల

93-58/365

భరస : సరసబయఖ మలదదదరరల
ఇసటట ననస:133-9-2020
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:133-9-2025
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బబసడదరర
ఇసటట ననస:133-9-2029
వయససస:55
లస: ససస స
5832 JBV3507712
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడదరర

93-60/403

భరస : శకనవరసరరవప వనలలపల
ఇసటట ననస:133-9-2024
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓబగలలసస వనలలపల
ఇసటట ననస:133-9-2024
వయససస:36
లస: పప
5829 JBV3507761
పపరర: భబగఖమమ బసడదరర

5821 JBV3749041
పపరర: శవపరరశతమమ పపసపరటట

5819 SAA0660423
పపరర: పడదదప కలమలర పపసపరటట

తలర : పరరశతమమ
ఇసటట ననస:133-9-2020
వయససస:32
లస: పప

భరస : బసవశసకరరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:133-9-2020
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:133-9-2022
వయససస:93
లస: పప
5826 JBV3507738
పపరర: శకనవరసరరవ వనలలపల

93-58/364

తసడడ:డ వరర చదరగ
ఇసటట ననస:133-9-2019
వయససస:47
లస: పప

భరస : షణగమఖరరజ కకరన
ఇసటట ననస:133-9-2020
వయససస:34
లస: ససస స
5823 JBV3507845
పపరర: గగరవయఖ అసబటట

5818 SAA0642959
పపరర: భబసకర రరవప మలమళరపలర

5843 SAA1453869
పపరర: రసజజన బ గగనడతపత

93-60/1009

తసడడ:డ ఖససస గగనడతపత
ఇసటట ననస:133-9-2035
వయససస:23
లస: ససస స
93-60/425

5846 JBV1971555
పపరర: రమమష అడపర

93-60/426

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:133-9-2037
వయససస:55
లస: పప
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93-60/427

భరస : శకనవరసరరవప కసరరరబబద
ఇసటట ననస:133-9-2038
వయససస:22
లస: ససస స
5850 JBV3507696
పపరర: అమరగబ షపక

93-60/430

93-60/433

93-60/436

93-60/439

93-60/442

93-60/445

93-60/1010

భరస : పపదదయఖ ఇకలరగస
ఇసటట ననస:133-9-2045
వయససస:46
లస: ససస స

5860 JBV1978790
పపరర: ఖసదదన సరహహబ షపక

5863 SAA0642991
పపరర: తషలశమమ గరగగపరగస

5866 JBV3744174
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మలలర ల

5869 SAA0304881
పపరర: వనసకటశకలకడమ కరసరబబదస

93-60/450

5872 JBV1978279
పపరర: వరయఖ కరసరరబబదస

93-60/440

5875 JBV3747060
పపరర: రరమలసజననయగలల ఇకలకరగ
తసడడ:డ పపదదయఖ ఇకలకరగ
ఇసటట ననస:133-9-2045
వయససస:32
లస: పప

5855 SAA1062348
పపరర: నదగలకడమ నలర బబ తష

93-60/435

5858 JBV3507688
పపరర: మసరసనమమ షపక

93-60/438

5861 JBV3507670
పపరర: లకడమ మలలర ల

93-60/441

భరస : వనసకటటశశరరరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:133-9-2043
వయససస:35
లస: ససస స
93-60/443

5864 SAA1005058
పపరర: వశశనదధ పడతదప అసబటట

93-60/444

తసడడ:డ మధససడధన రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:133-9-2043
వయససస:32
లస: పప
93-60/446

5867 SAA0304642
పపరర: మధససడధనరరవప అసబటట

93-60/447

తసడడ:డ గగరవయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:133-9-2043
వయససస:55
లస: పప
93-60/448

5870 JBV1970730
పపరర: వజయలకడమ దసడడ

93-60/449

భరస : శకనవరసరరవప దసడడ
ఇసటట ననస:133-9-2044
వయససస:43
లస: ససస స
93-60/451

తసడడ:డ లసగయఖ కసరరరబబద
ఇసటట ననస:133-9-2044
వయససస:75
లస: పప
93-59/611

93-60/432

భరస : ఖసరరనదసహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-9-2041
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర కసరరరబబద
ఇసటట ననస:133-9-2044
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దసడడ
ఇసటట ననస:133-9-2044
వయససస:48
లస: పప
5874 SAA0306209
పపరర: ససబబమమ ఇకలరగస

93-60/437

తసడడ:డ మగనయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:133-9-2043
వయససస:44
లస: పప

భరస : మదససడధన రరవప
ఇసటట ననస:133-9-2043
వయససస:49
లస: ససస స
5871 JBV1970524
పపరర: శకనవరసరరవప దసడడ

5857 SAA1062470
పపరర: వనష షపక

5852 SAA0954934
పపరర: చసద బబషర షసక

భరస : శకనవరస రరవప నలర బబ తష
ఇసటట ననస:133-9-2040
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-9-2043
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:133-9-2043
వయససస:38
లస: పప
5868 SAA1447499
పపరర: అసబటట లకడమ

93-60/434

తసడడ:డ సపసదసలల షపక
ఇసటట ననస:133-9-2041
వయససస:59
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:133-9-2043
వయససస:35
లస: ససస స
5865 JBV3508058
పపరర: తరరమలరరవప మలలర ల

5854 JBV3507704
పపరర: నబ షపక

93-60/429

తసడడ:డ నభ షసక
ఇసటట ననస:133-9-2039
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖసధదన షపక
ఇసటట ననస:133-9-2041
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖసదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-9-2041
వయససస:36
లస: పప
5862 SAA0395129
పపరర: నదగలకడమ మలలర ల

93-60/431

తసడడ:డ అబగదలశజర షపక
ఇసటట ననస:133-9-2039
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర బబ తష
ఇసటట ననస:133-9-2040
వయససస:32
లస: పప
5859 JBV3744190
పపరర: సపసదసబబబగ షపక

5851 SAA0986911
పపరర: శరరధ రరచకకసడ

5849 JBV3744216
పపరర: శకనవరసరరవప కరసరబబదద

తసడడ:డ ఏలలయఖ కసరరరబబద
ఇసటట ననస:133-9-2038
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:133-9-2039
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నభ షసక
ఇసటట ననస:133-9-2039
వయససస:25
లస: పప
5856 SAA1062355
పపరర: శకనవరసరరవప నలర బబ తష

93-60/428

భరస : ఏలలయఖ కరసరబబదద
ఇసటట ననస:133-9-2038
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : నబ నబ
ఇసటట ననస:133-9-2039
వయససస:35
లస: ససస స
5853 SAA0954959
పపరర: నగభల మరర షసక

5848 JBV1970821
పపరర: హనసమలయమమ కరసరబబదద

5873 SAA0647032
పపరర: శకనవరస రరవప మగనగరల

93-58/449

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133.9-2045
వయససస:29
లస: పప
93-59/612

5876 SAA1290402
పపరర: వషష
ష మహనరరవప వర

93-60/869

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వర
ఇసటట ననస:133-9-2045
వయససస:69
లస: పప
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5877 SAA1276146
పపరర: అనసత ఉమ మహహశశరగ వర

93-60/870

భరస : వషష
ష మహనరరవప వర
ఇసటట ననస:133-9-2045
వయససస:59
లస: ససస స
5880 SAA0073932
పపరర: పదదమవత గవశల

5878 SAA1290428
పపరర: యశశసత లకడమ సపసనదడల వర

93-60/871

తసడడ:డ వషష
ష మహనరరవప వర
ఇసటట ననస:133-9-2045
వయససస:24
లస: పప
93-59/614

భరస : పకకరయఖ గవశల
ఇసటట ననస:133-9-2047
వయససస:46
లస: ససస స

5881 JBV3748837
పపరర: లకమమమ గవశల

93-59/613

భరస : సరసబశవ రరవప గవశల
ఇసటట ననస:133-9-2047
వయససస:32
లస: ససస స
93-60/452

భరస : మలర యఖ గవశల
ఇసటట ననస:133-9-2047
వయససస:63
లస: ససస స

5883 SAA0082198
పపరర: పకకరయఖ గవశల

5879 SAA0074096
పపరర: మలర శశరగ గవశల

5882 JBV3743952
పపరర: సరసబశవరరవ గవశల

93-60/453

తసడడ:డ మలర యఖ గవశల
ఇసటట ననస:133-9-2047
వయససస:39
లస: పప

93-60/454

తసడడ:డ మలర యఖ గవశల
ఇసటట ననస:133-9-2047
వయససస:44
లస: పప
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5884 SAA0073858
పపరర: రరజరరజరశశరగ గగనశపపడ

93-60/455

భరస : నదరరయణ అచదఖర గగనశరపపడడ
ఇసటట ననస:133-9-2048
వయససస:36
లస: ససస స
5887 SAA0297374
పపరర: మమరరససవరషలత జపలర

93-60/457

93-60/460

93-60/463

93-60/466

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయకలరగ
ఇసటట ననస:133-9-2062
వయససస:25
లస: పప

93-60/461

5894 JBV3746005
పపరర: సప మయఖ యలమసద

5897 SAA0955411
పపరర: గగపసరరజజ ఏకకరగ

93-60/469

5900 SAA0955692
పపరర: ఏకకరగ వనసకరటరమణ

93-60/464

5903 SAA0955700
పపరర: శకనవరసరరవప యయకకరగ
తసడడ:డ బబలయఖ యయకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-2062
వయససస:48
లస: పప

93-60/459

5892 JBV3746021
పపరర: శకనవరసరబరరరవప యలమసద

93-60/462

5895 SAA0955619
పపరర: నదగమణణ యయకకరగ

93-60/465

భరస : రసగయఖ యయకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-2061
వయససస:41
లస: ససస స
93-60/467

5898 JBV3743911
పపరర: రసగయఖ యయకకరగ

93-60/468

తసడడ:డ ససబబబరరవప యయకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-2061
వయససస:47
లస: పప
93-60/470

భరస : శకనవరసరరవప ఏకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-2062
వయససస:43
లస: ససస స
93-60/472

5889 JBV3743903
పపరర: శరమభఖల పరల జపలర

తసడడ:డ సప మయఖ యలమసద
ఇసటట ననస:133-9-2060
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ ఏకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-2061
వయససస:25
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప యయకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-2062
వయససస:26
లస: ససస స
5902 SAA0687327
పపరర: యయకలరర దసరరర పడసరద

5891 JBV3745981
పపరర: దసరర పడసరద యలమసద

93-60/1011

తసడడ:డ నలలసబరస జపలర
ఇసటట ననస:133-9-2055
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యలమసద
ఇసటట ననస:133-9-2060
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ ఏకకరగ
ఇసటట ననస:133-9-2061
వయససస:23
లస: పప
5899 SAA0955502
పపరర: వజయ లకడమ యయకకరగ

93-60/458

తసడడ:డ సప మయఖ యలమసద
ఇసటట ననస:133-9-2060
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ యలమసద
ఇసటట ననస:133-9-2060
వయససస:33
లస: పప
5896 SAA0955684
పపరర: చచసతనఖ ఏకకరగ

5888 JBV1978865
పపరర: నలలసబరస జపలర

5886 SAA1449560
పపరర: శకనవరస రరవప కకడల

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-9-2053
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పసలస జపలర
ఇసటట ననస:133-9-2055
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఉలర గరడర ల
ఇసటట ననస:133-9-2057
వయససస:41
లస: ససస స
5893 JBV3746013
పపరర: కకటటశశరరరవప యలమసద

93-60/456

తసడడ:డ వరబడహమచదర గగనశరపపడడ
ఇసటట ననస:133-9-2048
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నలలసబరస జపలర
ఇసటట ననస:133-9-2054
వయససస:46
లస: ససస స
5890 JBV3749546
పపరర: మలలర శశరగ ఉలర గఢర ల

5885 JBV3746955
పపరర: నదరరయణ చదర గగనశపపడడ

5901 SAA0955601
పపరర: లససస బ తమలమలపఅల

93-60/471

భరస : కకటటశశర రరవప తమలమలపఅల
ఇసటట ననస:133-9-2062
వయససస:64
లస: ససస స
93-60/473

5904 SAA1372184
పపరర: బసడర మభడడ సరయ కకషష

93-59/1091

తసడడ:డ బసడర మభడడ సరయ కకషష
ఇసటట ననస:133-9-2066
వయససస:49
లస: పప
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5905 SAA1115021
పపరర: సరసబ శవ రరవప యలజల

93-60/474

తలర : లకడమ యలజల
ఇసటట ననస:133-9-2066
వయససస:24
లస: పప
5908 JBV3748811
పపరర: నదగమమ కకజజర

93-60/476

93-60/478

93-60/481

93-60/484

93-60/487

93-60/489

93-60/492

భరస : శవ దదవనసదడనదధ
ఇసటట ననస:133-9-2097
వయససస:55
లస: ససస స

5918 SAA0309062
పపరర: మసజ భబరర వ కలమరవలర

5921 SAA0305565
పపరర: సరసబశవ రరవ కకమరవలర

5924 SAA0467167
పపరర: నదగలకడమ రరమడడగగలల

5927 SAA0469130
పపరర: పరమమశశర రరవప కరదన

93-60/495

5930 JBV1978899
పపరర: రమణదచదరగ కలపరల
తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ కలపరల
ఇసటట ననస:133-9-2088
వయససస:57
లస: పప

93-46/560

93-60/1012

5913 JBV3744679
పపరర: రరమలరరవప కకతస కకట

93-60/480

5916 SAA1026005
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

93-44/58

తసడడ:డ ససబబ రరవప తతట
ఇసటట ననస:133-9-2077
వయససస:55
లస: పప
93-60/485

5919 SAA0306415
పపరర: వసససధర కకమమరవలర

93-60/486

భరస : సరసబశవ రరవప కకమరవలర
ఇసటట ననస:133-9-2077
వయససస:62
లస: ససస స
93-60/488

5922 SAA1088392
పపరర: లలవణఖ మరగయలల

93-46/558

భరస : నదగరరజ మరగయలల
ఇసటట ననస:133-9-2078
వయససస:29
లస: ససస స
93-60/490

5925 SAA0305730
పపరర: నదగరరజరశశరగ కరజనద

93-60/491

భరస : పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-9-2081
వయససస:43
లస: ససస స
93-60/493

తసడడ:డ వశశరరపర చదరగ
ఇసటట ననస:133-9-2081
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరగససహరరవప వనలలపరగ
ఇసటట ననస:133-9-2088
వయససస:41
లస: పప
5932 SAA0532937
పపరర: లకడమకలమలరగ మరగకపరలలస

93-60/482

భరస : సతఖనదరరయణమభరగస
ఇసటట ననస:133-9-2080
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-9-2081
వయససస:58
లస: ససస స
5929 JBV3745999
పపరర: వర ఆసజననయగలల వనలకపరగ

5915 SAA0132183
పపరర: మలలర శశరరరవప పపసపరటట

5910 SAA1331958
పపరర: మలధసరగ కవరడడ

తసడడ:డ ససతదరరమయఖI కకతస కకట
ఇసటట ననస:133-9-2075
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నరసపసయఖ కకమరవలర
ఇసటట ననస:133-9-2077
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సడరర మరగయల
ఇసటట ననస:133-9-2078
వయససస:30
లస: పప
5926 SAA0395095
పపరర: మలలర శశరగ మసచద

93-60/479

భరస : పడసరద కకమరవలర
ఇసటట ననస:133-9-2077
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకమరవలర
ఇసటట ననస:133-9-2077
వయససస:39
లస: పప
5923 SAA0132217
పపరర: నదగరరజ మరగయలల

5912 SAA0395293
పపరర: సరసబబడజఖస కకతస కకట

93-60/475

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కవరడడ
ఇసటట ననస:133-9-2069
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:133-9-2075
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకమరవలర
ఇసటట ననస:133-9-2077
వయససస:29
లస: ససస స
5920 SAA0305383
పపరర: పడసరద కలరమవలర

93-60/477

భరస : ససతదరరమయఖ కకతస కకట
ఇసటట ననస:133-9-2075
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ కకతస కకట
ఇసటట ననస:133-9-2075
వయససస:35
లస: పప
5917 SAA0321794
పపరర: భబగఖలకడమ కకమమరవలర

5909 JBV3743937
పపరర: శకనవరసరరవప కరవడడ

5907 JBV3748803
పపరర: కకటటశశరగ కవడడ

భరస : శకనవరసరరవప కరవడడ
ఇసటట ననస:133-9-2069
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ కరవడడ
ఇసటట ననస:133-9-2069
వయససస:46
లస: పప

భరస : మలలర శశరరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:133-9-2075
వయససస:37
లస: ససస స
5914 JBV3744653
పపరర: వనసకట రరవప కకతస కకట

93-59/1102

భరస : సరయ కకషష బసడర మభడడ
ఇసటట ననస:133-9-2066,
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గగపయఖ కకజజజ
ఇసటట ననస:133-9-2069
వయససస:66
లస: ససస స
5911 SAA0306787
పపరర: కకషషవనణణ పపసపరటట

5906 WPK0026112
పపరర: సతఖవత మతచపలర

5928 SAA0306753
పపరర: చనదనరగ వనలకపరగ

93-60/494

భరస : వరరసజననయగలల వనలలపరగ
ఇసటట ననస:133-9-2088
వయససస:37
లస: ససస స
93-60/496

5931 SAA0532945
పపరర: తనడజ మరగకపరలలస

93-46/559

తసడడ:డ శవ దదవనసదడనదధ
ఇసటట ననస:133-9-2097
వయససస:29
లస: ససస స

93-46/561 5934 SAA0569079
5933 SAA0569145
పపరర: భరణణ శవ కలమలర మరగకపరలలస
పపరర: శవ దదవనసదడనదధ మరగకపరలలస

తసడడ:డ శవదదవనసదడ నదథ మరగకపరలలస
ఇసటట ననస:133-9-2097
వయససస:32
లస: పప

93-46/562

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:133-9-2097
వయససస:63
లస: పప
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93-46/563

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:133-9-2098
వయససస:34
లస: ససస స
5938 LFX1613520
పపరర: వనసకటటశశరరర� పప లకరగ�

93-46/566

93-46/569

93-46/572

93-46/575

93-46/578

93-46/581

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:133-9-2100
వయససస:41
లస: ససస స

93-46/573

5948 SAA0958183
పపరర: ధనలకడమ కరపపరఅపప

5951 SAA0657619
పపరర: కగశక కలమలర పప లకరగ

5954 SAA0370668
పపరర: శకనవరస రరవప మరగకపరలలస

93-46/584

5957 SAA0993700
పపరర: శక హరగ రకడడ వసగ

93-46/576

5960 SAA0374538
పపరర: ససతదమహలకడమ� బసడర �
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:133-9-2100
వయససస:50
లస: ససస స

5943 SAA0374025
పపరర: పదదమవత చటటట�

93-46/571

5946 LFX1613512
పపరర: పపషరపవత పప లకరగ

93-46/574

5949 SAA0993783
పపరర: శవమమ వసగ

93-46/577

భరస : వర రకడడడ వసగ
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:66
లస: ససస స
93-46/579

5952 SAA0657601
పపరర: కరకసత కలమలర పప లకరగ

93-46/582

5955 SAA0824269
పపరర: వనసకటటశశరరర మమడ

93-46/583

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ మమడ
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:34
లస: పప
93-46/585

5958 SAA0740978
పపరర: వనసకట శరఖసపడసరద� దదసరగ�

తసడడ:డ కకషషమభరగస�
ఇసటట ననస:133-9-2100
వయససస:53
లస: పప

93-46/586

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:52
లస: పప
93-46/588

5961 AP151030456423
పపరర: సరమలమ జఖస కకతస కకట�

93-46/589

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:133-9-2100
వయససస:63
లస: ససస స

93-46/590 5963 AP151030453447
93-46/591 5964 AP151030453453
5962 SAA0344853
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప ఆకలనడరర
పపరర: పపరషచసదడరరవప గగసటమగకకల�
పపరర: పడసరదరరవప పపదద �

తసడడ:డ వరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:133-9-2100
వయససస:38
లస: పప

93-46/580

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వర రకడడడ వసగ
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:44
లస: పప
93-46/587

93-46/568

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:40
లస: పప
5959 AP151030456422
పపరర: నదగలకడమ పపదద

5945 AP151030456018
పపరర: అనడరరధ దదసరగ�

5940 SAA0987612
పపరర: జమలలబ ఆవపల

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నడడపస బబషర ఆవపల
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:31
లస: పప
5956 SAA0298430
పపరర: శకనవరసరరవప చటటట�

93-46/570

భరస : నదగరశశర రరవప కరపపరఅపప
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శశషరచలస�
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:71
లస: ససస స
5953 SAA0987596
పపరర: బబషర ఆవపల

5942 SAA0296418
పపరర: కరసమమ రరచకకసడ�

93-46/565

భరస : బబషర ఆవపల
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శశషరచలస�
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:50
లస: ససస స
5950 AP151030456771
పపరర: దదవ దదసరగ�

93-46/567

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శక హరగ రకడడ వసగ
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:40
లస: ససస స
5947 SAA0375923
పపరర: లకడమ రరజఖస� నడడమగకకల�

5939 SAA0824079
పపరర: నదగ జజఖత మమడ

5937 SAA0372201
పపరర: శకనవరస� నసదదపరత�

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-2098
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మమడ
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-9-2099
వయససస:30
లస: ససస స
5944 SAA0993692
పపరర: కలలఖణణ వసగ

93-46/564

భరస : శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:133-9-2098
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప � �
ఇసటట ననస:133-9-2098
వయససస:52
లస: పప
5941 SAA0373928
పపరర: మనద వనసకకసడ

5936 AP151030456070
పపరర: వరమమ నసదదపరటట�

93-46/592

తసడడ:డ నదగరసదడస�
ఇసటట ననస:133-9-2100
వయససస:66
లస: పప
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5965 AP151030453930
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతస కకట�

93-46/593

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:133-9-2100
వయససస:68
లస: పప
5968 LFX2423390
పపరర: నదగలకడమ� నడడమగకకల�

93-46/596

93-46/599

5974 SAA0373092
పపరర: వససతద కలమలరగ� వలక
ర రర�

93-46/602

భరస : బబలకకషష�
ఇసటట ననస:133-9-2103
వయససస:38
లస: ససస స
93-46/605

93-46/608

5983 SAA0434944
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలర పర

93-46/611

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:133-9-2105
వయససస:92
లస: పప

93-46/600

93-46/614

5975 LFX2423382
పపరర: దసరరరభవరన� నడడమగకకల�

93-46/603

93-46/606

93-46/609

5984 SAA0435586
పపరర: సడవసత జకక

93-46/612

భరస : వనసకట రరజరష ఊసగగటటరర
ఇసటట ననస:133-9-2675
వయససస:34
లస: ససస స

5990 SAA0375832
పపరర: ససగగణమమ కకసడడరర

5993 SAA0372110
పపరర: శకనవరస రరవప� చదబబడ లల�
తసడడ:డ వనసకటపపసయలఖ�
ఇసటట ననస:133-10-1027
వయససస:29
లస: పప

93-46/601

5976 AP151030456630
పపరర: ససబబబయమమ వలక
ర రర�

93-46/604

5979 SAA0296392
పపరర: గగరరవరర నమమ� కకలర పర�

93-46/607

5982 SAA0295873
పపరర: హనసమసత రరవప� కకలర పర�

93-46/610

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:133-9-2105
వయససస:43
లస: పప
5985 LFX1610245
పపరర: కళళఖణణ� పపదద �

93-46/613

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-2106
వయససస:35
లస: ససస స
93-46/615

5988 LFX1615582
పపరర: నదగరశశరరరవప� పపససలకరగ�

93-46/616

తసడడ:డ కకషషమభరగస
��
ఇసటట ననస:133-9-2447
వయససస:44
లస: పప
93-46/617

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:133-10-20
వయససస:75
లస: ససస స
93-58/908

5973 SAA0559005
పపరర: లకడమపడసనన వలక
ర రర

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:133-9-2105
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:133-9-2114
వయససస:53
లస: పప
93-60/497

93-46/598

భరస : రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-2103
వయససస:58
లస: ససస స

5981 SAA0364810
పపరర: సతఖనదరరయణ పడసరద�
కకలర పర�
తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-9-2105
వయససస:41
లస: పప

5987 AP151030453381
పపరర: వరపడసరదస పసచసమరగస�

5970 SAA0297143
పపరర: వనసకటటశశరరర� నడడమగకకల�

భరస : ఓసకరర నదథ
ఇసటట ననస:133-9-2103
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-9-2106
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమలసగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-9-2106
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ పపలగగరరర
ఇసటట ననస:133-10-556
వయససస:27
లస: ససస స

5972 SAA0824251
పపరర: సరయ చసదన కరవఖ శక
నడడమగకకల
తసడడ:డ నదగరశశర రరవప నడడమగకకల
ఇసటట ననస:133-9-2103
వయససస:27
లస: ససస స

5978 SAA0435578
పపరర: కకలర పర సరసబబడజఖస

93-46/595

తసడడ:డ నదరరయణసరశమ�
ఇసటట ననస:133-9-2102
వయససస:57
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:133-9-2105
వయససస:55
లస: ససస స

5980 SAA0434936
పపరర: అనసత వనసకట కకటటశశర రరవప
కకలర పర
తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:133-9-2105
వయససస:38
లస: పప

5992 SAA1253343
పపరర: మలర శశరగ పపలగగరరర

93-46/597

భరస : నదగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:133-9-2103
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నదరరయణసరశమ� �
ఇసటట ననస:133-9-2103
వయససస:80
లస: ససస స

5989 JBV3750494
పపరర: భభలకడమ ఉసగగటటరర

5969 SAA0297267
పపరర: నదగరశశరరరవప� నడడమగకకల�

5967 LFX2423374
పపరర: నదగజజఖత� నడడమగకకల�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:133-9-2102
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణసరశమ�
ఇసటట ననస:133-9-2102
వయససస:46
లస: పప

5971 SAA0824244
పపరర: వనసకట సరయ పడసనన
నడడమగకకల
తసడడ:డ నదగరశశర రరవప నడడమగకకల
ఇసటట ననస:133-9-2103
వయససస:26
లస: ససస స

5986 LFX1612183
పపరర: మలర క� జకక�

93-46/594

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-9-2101
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:133-9-2102
వయససస:44
లస: ససస స

5977 LFX2423432
పపరర: ఆదదశశషమమ� నడడమగకకల�

5966 SAA0298232
పపరర: ససకటబల నదగ లకడమ

5991 LFX1612316
పపరర: నదగరతనస కరవపరగ

93-51/255

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:133-10-236
వయససస:75
లస: ససస స
93-46/618

5994 SAA0711804
పపరర: శక దదవ కకపపరగ

93-46/619

తసడడ:డ శవరరమ పడసరద కకపపరగ
ఇసటట ననస:133-10-1215
వయససస:51
లస: ససస స
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5995 SAA1254564
పపరర: SRINIVAS NEMALI

93-59/978

5996 SAA1254556
పపరర: భబరత ననమల

తసడడ:డ VENKATESWARLU NEMALI
ఇసటట ననస:133-10-1685
వయససస:44
లస: పప

భరస : SRINIVASARAO ననమల
ఇసటట ననస:133-10-1685
వయససస:38
లస: ససస స

5998 SAA0308890
పపరర: రతదనకలమలరర కలపరపల

5999 SAA0305995
పపరర: లకడమ దదసరర

93-60/499

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2005
వయససస:49
లస: ససస స
6001 SAA0305433
పపరర: ఆకలరరశశరరరవప దదసరర

93-60/502

93-60/505

93-60/507

6010 LFX1615566
పపరర: ససనత మమసడడ

93-46/622

93-46/625

93-33/619

6011 LFX2423267
పపరర: కకరణమయ� వటటటకకటట�

6014 SAA0931189
పపరర: రవకలమలర దదవరరపలర

93-46/628

6017 SAA0558189
పపరర: నరరష కకపపరగ

93-46/620

భరస : శవరరమపడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2114
వయససస:51
లస: ససస స

6020 LFX2413532
పపరర: నరసససహ రరవప వటటటకకటట

93-46/623

6023 SAA0711788
పపరర: శవరరమ పడసరద కకపపరగ
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకపపరగ
ఇసటట ననస:133-10-2115
వయససస:52
లస: పప

93-60/504

6006 SAA0308908
పపరర: వనసకట శవనదగలకడమ కరడదరరర

93-60/506

6009 AP151030453299
పపరర: బబ సస కకటటట �

93-46/621

6012 SAA0931080
పపరర: సరగజన పప నసగగపరటట

93-46/624

భరస : సససగయఖ పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:133-10-2110
వయససస:72
లస: ససస స
93-46/626

6015 AP151030453196
పపరర: ససబబబరరవప మమసడడ�

93-46/627

తసడడ:డ తదతయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2110
వయససస:64
లస: పప
93-46/629

6018 AP151030456391
పపరర: కకషష కలమలరగ పసచసమరగస�

93-46/630

భరస : వరపడసరదస�
ఇసటట ననస:133-10-2114
వయససస:48
లస: ససస స
93-46/632

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-10-2114
వయససస:46
లస: పప
93-46/634

6003 SAA0132167
పపరర: సతఖనదరరయణ దదసరర

తసడడ:డ వనరయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2108
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమపడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2114
వయససస:29
లస: ససస స
93-46/631

93-60/501

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2086
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటటబబబగ దదవరరపలర
ఇసటట ననస:133-10-2110
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:133-10-2110
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమ పడసరద కకపపరగ
ఇసటట ననస:133-10-2115
వయససస:29
లస: ససస స

6008 SAA1050434
పపరర: శరరష కకటటట

6000 SAA0321877
పపరర: మలలశశరగ దదసరర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2006
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:133-10-2110
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ గగల
ఇసటట ననస:133-10-2110
వయససస:40
లస: పప

6022 SAA0711820
పపరర: నరరషర కకపపరగ

93-60/503

భరస : దసరర పడసరద కకటటట
ఇసటట ననస:133-10-2108
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప �
ఇసటట ననస:133-10-2110
వయససస:35
లస: ససస స

6019 SAA0558817
పపరర: శకదదవ చదవర

6005 SAA0732488
పపరర: నదగమణణ గననపఅల

93-60/498

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2006
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవ రసగయఖ గననపఅల
ఇసటట ననస:133-10-2010
వయససస:30
లస: ససస స

6007 SAA0469122
పపరర: సడరఖనదరరయణ శరరమ
రరమడడగగలల
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మభరగస
ఇసటట ననస:133-10-2089
వయససస:46
లస: పప

6016 SAA0930967
పపరర: సససగయఖ పప నసగగపరటట

93-60/500

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2006
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమభరగస
ఇసటట ననస:133-10-2008
వయససస:42
లస: పప

6013 SAA0298745
పపరర: వనసకటటశశరరర గగల

6002 SAA0132142
పపరర: వనసకటరతనస దదసరర

5997 SAA0305417
పపరర: వర పడభబకర కలపరపలల

తసడడ:డ సరసబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2004
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-10-2006
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2006
వయససస:34
లస: పప
6004 SAA0132274
పపరర: శవ నదగ పడసరద పససపరటట

93-59/979

6021 SAA0556365
పపరర: శవరరమ పడసరద కకపపరగ

93-46/633

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2114
వయససస:57
లస: పప
93-46/635

6024 LFX1613462
పపరర: అరరణ� ఏనసగగ�

93-46/636

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:133-10-2116
వయససస:35
లస: ససస స
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6025 LFX2413516
పపరర: మధససడధనరరవప దదసరగ�

93-46/637

తసడడ:డ శశషరచలస�
ఇసటట ననస:133-10-2116
వయససస:48
లస: పప
6028 SAA0636985
పపరర: గసగరదదవ మననస

93-47/89

93-60/513

93-52/868

93-59/615

93-60/518

93-60/521

93-60/524

తసడడ:డ శరసబయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-10-2177
వయససస:49
లస: పప

6038 SAA1072081
పపరర: లకడమ గకగపరరగర

6041 SAA1009845
పపరర: అసకమమ రరవప అనదనపరరరల

6044 JBV1971514
పపరర: తరరపతరరవప ఆలల

6047 JBV1970771
పపరర: శవపరరశత అదదదపలర

93-60/527

6050 JBV1978568
పపరర: శసకర గసటర

93-60/516

6053 SAA1188747
పపరర: భబగఖ లకడమ దదవరకకసడ
భరస : వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-10-2177
వయససస:44
లస: ససస స

6033 SAA0955353
పపరర: ససబబబరరవప కకతత
స రగ

93-60/515

6036 SAA1444686
పపరర: మలననపలర దసరర మలననపలర

93-57/640

6039 SAA1072099
పపరర: శకనవరసరరవప గకగపరరగర

93-60/517

తసడడ:డ చనన సతఖనదరరయణ గకగపరరగర
ఇసటట ననస:133-10-2164
వయససస:35
లస: పప
93-60/519

6042 SAA0642702
పపరర: ససనత ఆలల

93-60/520

భరస : తరరపతయఖ ఆలల
ఇసటట ననస:133-10-2172
వయససస:34
లస: ససస స
93-60/522

6045 SAA0395269
పపరర: కవత అదదదపలర

93-60/523

తసడడ:డ దదసయఖ అదచదపలర
ఇసటట ననస:133-10-2174
వయససస:31
లస: ససస స
93-60/525

6048 JBV1970797
పపరర: అననపపరష గసటర

93-60/526

భరస : శసకర గసటర
ఇసటట ననస:133-10-2176
వయససస:40
లస: ససస స
93-60/528

తసడడ:డ నదరరయణ గసటర
ఇసటట ననస:133-10-2176
వయససస:45
లస: పప
93-47/90

93-60/512

భరస : సతఖసనదరరయణ మలననపలర
ఇసటట ననస:133-10-2164
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దదసయఖ అదచదపలర
ఇసటట ననస:133-10-2174
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:133-10-2176
వయససస:40
లస: పప
6052 SAA1197441
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవరకకసడ

93-55/992

తసడడ:డ బడహమయఖ ఆలల
ఇసటట ననస:133-10-2172
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ దదసయఖ అదచదపలర
ఇసటట ననస:133-10-2174
వయససస:32
లస: ససస స
6049 JBV3744141
పపరర: సతఖస ఆకలల

6035 SAA1368992
పపరర: లకడమ కలలఖణణ మలననపలర

6030 SAA0955486
పపరర: లలవణఖ కకతత
స రగ

తసడడ:డ చలమయఖ కకతత
స రగ
ఇసటట ననస:133-10-2163
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఓసకరరస అనదనపరరరల
ఇసటట ననస:133-10-2171
వయససస:32
లస: పప

భరస : బడహమయఖ ఆలల
ఇసటట ననస:133-10-2172
వయససస:53
లస: ససస స
6046 SAA0395277
పపరర: మలధవ అదదదపలర

93-60/514

భరస : శకనవరసరరవప గకగపరరగర
ఇసటట ననస:133-10-2164
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప అనదనపరరరల
ఇసటట ననస:133-10-2171
వయససస:29
లస: ససస స
6043 JBV1970672
పపరర: ఈశశరమమ ఆల

6032 SAA0955361
పపరర: మణణకలమలర కకతత
స రగ

93-60/508

భరస : మణణకలమలర కకతత
స రగ
ఇసటట ననస:133-10-2163
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మలననపలర
ఇసటట ననస:133-10-2164
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమలల గ రగ గ ప తడ
ఇసటట ననస:133-10-2164
వయససస:61
లస: పప
6040 SAA1009837
పపరర: అనడరరధ అనదనపరరరల

93-60/509

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతత
స రగ
ఇసటట ననస:133-10-2163
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మలననపలర
ఇసటట ననస:133-10-2164
వయససస:20
లస: పప
6037 JBV3742293
పపరర: చనన సతఖనదరరయణ గరగపరగస

6029 SAA0436931
పపరర: వజయలకడమ రరవలకకలలర

6027 SAA0436923
పపరర: నదగరసదడస రరవపలకకలలర

భరస : గగరవయఖ రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:133-10-2122
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:133-10-2162
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కకతత
స రగ
ఇసటట ననస:133-10-2163
వయససస:59
లస: ససస స
6034 SAA1371483
పపరర: హరగశ మలననపలర

93-46/638

తసడడ:డ వరవనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:133-10-2117
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2138
వయససస:26
లస: ససస స
6031 SAA0955544
పపరర: తరరమలలసవరర దదవ కకతత
స రగ

6026 AP151030453382
పపరర: నరసససహరరవప ఏనసగగ�

6051 SAA0366047
పపరర: దదసయఖ అదదదపలర

93-60/529

తసడడ:డ మగసలయఖ అదచదపలర
ఇసటట ననస:133-10-2176
వయససస:55
లస: పప
93-60/530

6054 SAA0307025
పపరర: మహలకడమ వనలదసటర

93-60/531

భరస : హరగహరనదధ వనలదసడదర
ఇసటట ననస:133-10-2178
వయససస:49
లస: ససస స
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6055 JBV3746856
పపరర: హరగహరనదధ వనలదసడదర

93-60/532

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనలదసడదర
ఇసటట ననస:133-10-2178
వయససస:53
లస: పప
6058 JBV3743440
పపరర: మహనరరవప నసససమగళళ

93-60/535

93-60/537

93-60/925

93-60/540

93-60/543

93-60/546

93-60/549

భరస : సరసబశవరరవప చసదలలరగ
ఇసటట ననస:133-10-2209
వయససస:71
లస: ససస స

6068 SAA0321885
పపరర: రమణ ఆకటట

6071 SAA0979221
పపరర: గగరగ శసకర కకననటట

6074 SAA0132175
పపరర: ఆనసద కకననటట

6077 SAA0819484
పపరర: ససవర నలర బబ యన

93-60/552

6080 JBV3744687
పపరర: హరగకకషష వరససల

93-60/541

6083 SAA0304451
పపరర: భబసకరర రరవప చసదలకరర
తసడడ:డ ససబబశవ రరవప చసదలలరగ
ఇసటట ననస:133-10-2209
వయససస:36
లస: పప

6063 SAA1422294
పపరర: అనసరరధ మరకకడడడ

93-57/641

6066 SAA1031913
పపరర: యలమన భమరకడడ

93-60/539

6069 SAA0304576
పపరర: శకనస ఆకటట

93-60/542

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:133-10-2203
వయససస:30
లస: పప
93-60/544

6072 SAA0819518
పపరర: ఏడడకకసడలల బబ డడడ

93-60/545

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:133-10-2204
వయససస:37
లస: పప
93-60/547

6075 SAA0819658
పపరర: కళళఖణణ కలమగ
ద రర

93-60/548

భరస : రరమకకషష కకమగదసరర
ఇసటట ననస:133-10-2206
వయససస:26
లస: ససస స
93-60/550

6078 SAA0306860
పపరర: వనసకట హహమలత వజయ దసరర
వరససల
భరస : హరగకకషష వరససల
ఇసటట ననస:133-10-2208
వయససస:35
లస: ససస స

93-60/551

93-60/553

6081 JBV3747714
పపరర: రరమ కలమలర గగనసగగసటర

93-60/554

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప వరససల
ఇసటట ననస:133-10-2208
వయససస:37
లస: పప
93-60/555

93-60/924

తసడడ:డ నదగగరకడడడ భమరకడడడ బమరకడడడ
ఇసటట ననస:133-10-2201
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2207
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనసమసతష రరవప వరససల
ఇసటట ననస:133-10-2208
వయససస:93
లస: ససస స
6082 SAA0395111
పపరర: శకలసతలల చసదలకరర

93-60/926

తసడడ:డ చననయలఖ
ఇసటట ననస:133-10-2204
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సపసదద షపక
ఇసటట ననస:133-10-2206
వయససస:29
లస: పప
6079 SAA0306795
పపరర: హహహమలవత వరససల

6065 SAA1446608
పపరర: అనసరరధ మరకకడడడ

6060 SAA1426949
పపరర: చసదడశశఖర పడసరద భటటటపప డ లల

భరస : వనసకట నదరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-10-2188
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద కకననటట
ఇసటట ననస:133-10-2204
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2204
వయససస:41
లస: పప
6076 SAA1040385
పపరర: ఇసరమయల షపక

93-60/538

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:133-10-2203
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆనసద
ఇసటట ననస:133-10-2204
వయససస:46
లస: ససస స
6073 SAA0132225
పపరర: శసకర ఏటపపరర

6062 JBV1978154
పపరర: వససతరకడడడ గరదచ

93-60/534

భసధసవప: లత భటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:133-10-2180
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట నదరరయణ హసపబసడ
ఇసటట ననస:133-10-2188
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:133-10-2201
వయససస:51
లస: ససస స
6070 SAA0308981
పపరర: లకడమ కకననటట

93-60/536

తసడడ:డ ససతదరకడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:133-10-2186
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-10-2188
వయససస:40
లస: పప
6067 SAA0819559
పపరర: కలమలరగ పమడడ పలర

6059 JBV1978220
పపరర: ససబబబయమమ గరదచ

6057 JBV3743432
పపరర: నరసససహరరవప నసససమగళళ

తసడడ:డ మహనరరవప నసససమలళళ
ఇసటట ననస:133-10-2179
వయససస:28
లస: పప

భరస : వససతరకడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:133-10-2180
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమరకడడడ చటబఖల
ఇసటట ననస:133-10-2186
వయససస:36
లస: పప
6064 SAA1446673
పపరర: వనసకట నదరరయణ పససపపలలటట

93-60/533

భరస : మహనరరవప నసససమలళళ
ఇసటట ననస:133-10-2179
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నసససమలళళ
ఇసటట ననస:133-10-2179
వయససస:57
లస: పప
6061 JBV3744182
పపరర: కకషరషరకడడడ చటబఖల

6056 SAA0073791
పపరర: నదగలకడమ నసససమగళళ

తసడడ:డ రమశశషయఖ గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:133-10-2208
వయససస:37
లస: పప
93-60/556

6084 SAA0321836
పపరర: హహమనదగలకడమ కకనడ
డ రర

93-60/557

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2210
వయససస:46
లస: ససస స
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6085 SAA0132241
పపరర: శవ పడసరద కకసడడరర
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93-60/558

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2210
వయససస:57
లస: పప
6088 SAA0823881
పపరర: లకడమ దదవ కరకరర

93-55/437

93-60/562

93-47/93

93-57/408

94-220/834

93-60/927

93-59/1051

భరస : రమమష పరటటబసడర
ఇసటట ననస:133-10-2274
వయససస:37
లస: ససస స

6098 SAA1089119
పపరర: సససగయఖ కసచరర గగసట

6101 SAA1338649
పపరర: ఆసజననయగలల మలగగలకరగ

6104 SAA1407691
పపరర: వజయ లకడమ గభదలలరర

6107 SAA1278746
పపరర: సరమమజఖస కరసచరగసటబర

93-60/929

6110 SAA1422971
పపరర: శవనదనరరయణ మలగగలకరగ

93-57/409

6113 SAA1285014
పపరర: సరయ వసశ పరటటబసడర
తసడడ:డ రమమష పరటటబసడర
ఇసటట ననస:133-10-2274
వయససస:19
లస: పప

6093 AP151030456528
పపరర: ససమత మసడచపపడడ

93-47/92

6096 SAA1089135
పపరర: ధనలకడమ కసచరర గగసట

93-57/407

6099 SAA1089101
పపరర: అసజయఖ కసచరర గగసట

93-57/410

తసడడ:డ రరమసరశమ కసచరర గగసట
ఇసటట ననస:133-10-2238
వయససస:50
లస: పప
93-59/1049

6102 SAA1338631
పపరర: దసరర భవన మలగగలకరగ

93-59/1050

భరస : ఆసజననయగలల మలగగలకరగ
ఇసటట ననస:133-10-2254
వయససస:22
లస: ససస స
93-60/928

6105 SAA1243047
పపరర: తరరపత సరశమ కసచరగగసట

93-54/1020

తసడడ:డ ససబబరరవప కసచరగగసట
ఇసటట ననస:133-10-2259
వయససస:46
లస: పప
93-60/845

6108 SAA1404318
పపరర: రరమసజమమ మలగగలకరగ

93-57/642

భరస : రరమలసగస మలగగలకరగ
ఇసటట ననస:133-10-2261
వయససస:51
లస: ససస స
93-60/930

తసడడ:డ రరమలసగస మలగగలకరగ
ఇసటట ననస:133-10-2261
వయససస:26
లస: పప
93-46/682

93-60/561

భరస : అసజయఖ కసచరర గగసట
ఇసటట ననస:133-10-2238
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : థదరరఓపఠర సరశమ కరసచరగసటబర
ఇసటట ననస:133-10-2259
వయససస:43
లస: ససస స

భసధసవప: రరమసజమమ మలగగలకరగ
ఇసటట ననస:133-10-2261
వయససస:58
లస: పప
6112 SAA1284389
పపరర: దదశరక పరటటబసడర

93-47/94

భరస : శక రరమమభరగస గభదలలరర
ఇసటట ననస:133-10-2258
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరసచరగసటబర
ఇసటట ననస:133-10-2259
వయససస:46
లస: పప
6109 SAA1415785
పపరర: రరమలసగస మలగగలకరగ

6095 AP151030453480
పపరర: శకనవరససలల మసడచపపడడ

6090 SAA0309013
పపరర: భవరన కకసడడరగ

భరస : శకనవరససలల మసడచపపడడ
ఇసటట ననస:133-10-2225
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ మలగగలకరగ
ఇసటట ననస:133-10-2254
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగరరనదథస గభదలలరర
ఇసటట ననస:133-10-2258
వయససస:37
లస: పప
6106 SAA1374503
పపరర: తరరపత సరశమ కరసచరగసటబర

93-47/91

తసడడ:డ అసజయఖ కసచరర గగసట
ఇసటట ననస:133-10-2238
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వ భబసకర రరవప మగదదస శశటట
ఇసటట ననస:133-10-2240
వయససస:65
లస: పప
6103 SAA1398726
పపరర: శక రరమమభరగస గభదలలరర

6092 SAA0374066
పపరర: సరయ సససధస మసడచపపడడ

93-60/560

భరస : సరసబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2216
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమగలల మసడచపపడడ
ఇసటట ననస:133-10-2225
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ కసచరర గగసట
ఇసటట ననస:133-10-2238
వయససస:27
లస: పప
6100 NDX3185576
పపరర: వదదఖధర రరవప మగదదస శశటట

93-55/438

తసడడ:డ శకనవరససలల మసడచపపడడ
ఇసటట ననస:133-10-2225
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల మసడచపపడడ
ఇసటట ననస:133-10-2225
వయససస:29
లస: పప
6097 SAA1089143
పపరర: చనన సససగయఖ కసచరర గగసట

6089 LFX1614973
పపరర: శకనస� కరకరర �

6087 SAA0305458
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కనకమమడల

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2211
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పపదదపసచమయఖ
��
ఇసటట ననస:133-10-2214
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2216
వయససస:56
లస: పప
6094 SAA0313486
పపరర: వనసకట రరజరష మసడచపపడడ

93-60/559

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2211
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనస కరకరర
ఇసటట ననస:133-10-2214
వయససస:37
లస: ససస స
6091 SAA0304733
పపరర: సరసబశవరరవ కకసడడరర

6086 SAA0309021
పపరర: కకషషవనణణ కనకమమడల

6111 SAA1415819
పపరర: శవనదనరరయణ మలగగలకరగ

93-60/931

తసడడ:డ రరమలసగస మలగగలకరగ
ఇసటట ననస:133-10-2261
వయససస:26
లస: పప
93-46/683

6114 SAA1290790
పపరర: చచసతనఖ దదననపపడడ

93-59/980

భరస : వనసకట చలపత రరవప గగరరనన
ఇసటట ననస:133-10-2276 1ST LINE
వయససస:36
లస: ససస స
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6115 SAA1197508
పపరర: యశశసత గగల
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93-47/95

తసడడ:డ భభపత రరవప గగల
ఇసటట ననస:133-10-2279
వయససస:22
లస: పప
6118 SAA0469098
పపరర: శకనవరస రరవప రరమ

93-60/564

93-59/1052

93-43/641

93-48/73

93-60/567

93-46/684

93-51/261

భరస : దసడడ చనన సపసదద షపక
ఇసటట ననస:133-10-2424
వయససస:53
లస: ససస స

6128 AP151030456308
పపరర: వజయలకడమ గగరకస�

6131 SAA0304428
పపరర: చనన ససబబబరరవప బబ సడడగర

6134 SAA1270081
పపరర: చరణ నదగకసదడ కలమలర కకసన

6137 SAA0397257
పపరర: సతఖనదరరయణ బబ సతద

93-60/571

6140 SAA0308957
పపరర: నదరరయణమలమ దదసరర

93-48/74

6143 SAA1069129
పపరర: దసడడ జజనన షపక
తసడడ:డ దసడడ చనన సపసదద షపక
ఇసటట ననస:133-10-2424
వయససస:24
లస: పప

6123 SAA1284199
పపరర: మరగయరగజమమ కనసమభరగ

93-43/640

6126 SAA1314715
పపరర: చసదస దదసరగ

93-46/803

6129 SAA0308916
పపరర: ససభబషసన డదరరడర ద

93-60/566

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2308
వయససస:33
లస: ససస స
93-60/568

6132 SAA0305060
పపరర: పపదదదసడ మగకకక

93-60/569

తసడడ:డ యయససరతనమ
ఇసటట ననస:133-10-2329
వయససస:50
లస: పప
93-46/685

6135 SAA1376037
పపరర: మహనసనకర కకననటట

93-41/1131

తసడడ:డ ఆనసద కకననటట
ఇసటట ననస:133-10-2363
వయససస:20
లస: పప
93-51/262

6138 SAA0321786
పపరర: తదహహరరన షపక

93-60/570

భరస : మరరవరల
ఇసటట ననస:133-10-2381
వయససస:40
లస: ససస స
93-60/572

భరస : హరగబబబభ
ఇసటట ననస:133-10-2382
వయససస:57
లస: ససస స
93-47/405

93-61/716

తలర : వనసకట లకడమ దదసరగ
ఇసటట ననస:133-10-2304
వయససస:20
లస: పప

తలర : శరకవణ కలమలరగ
ఇసటట ననస:133-10-2363
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చన మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:133-10-2381
వయససస:46
లస: పప
6142 SAA1069061
పపరర: దసడడ మసరసన బ షపక

93-43/642

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసన
ఇసటట ననస:133-10-2356
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకషషమభరగస
ఇసటట ననస:133-10-2363
వయససస:73
లస: ససస స
6139 SAA0305326
పపరర: మరర వరల షపక

6125 SAA1284116
పపరర: ససనత కనసమభరగ

6120 SAA1273960
పపరర: NAGAMANI MEDA

భరస : ఆనసదరరవప కనసమభరగ
ఇసటట ననస:133-10-2292
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సడబబసబయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప కకసన
ఇసటట ననస:133-10-2356
వయససస:20
లస: ససస స
6136 SAA0558205
పపరర: రమణమమ కరరపరపప

93-60/565

భరస : చన మలల కకసడయఖ� గగరకమగ
ఇసటట ననస:133-10-2304
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పపదదదసస
ఇసటట ననస:133-10-2328
వయససస:43
లస: ససస స
6133 SAA1292481
పపరర: మనశర కకసన

6122 SAA0466979
పపరర: ససజనఖ దదసరర

93-60/563

భరస : VENU MEDA
ఇసటట ననస:133-10-2281
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పడసరదబబబగ కనసమభరగ
ఇసటట ననస:133-10-2292
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప� దదసరగ
ఇసటట ననస:133-10-2304
వయససస:39
లస: ససస స
6130 SAA0306159
పపరర: పదదమ మగకకక

93-60/846

తలర : నదరరయణమలమ
ఇసటట ననస:133-10-2282
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కనసమభరగ
ఇసటట ననస:133-10-2292
వయససస:44
లస: పప
6127 SAA0316307
పపరర: వనసకటలకడమ� దదసరగ�

6119 SAA1276351
పపరర: వనణగ మమడ

6117 SAA0306779
పపరర: ఆదదలకడమ రరమ

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:133-10-2280
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస మమడ
ఇసటట ననస:133-10-2281
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:133-10-2282
వయససస:62
లస: పప
6124 SAA1284074
పపరర: పడసరదబబబగ కనసమభరగ

93-47/96

భరస : భభపత రరవప గగల
ఇసటట ననస:133-10-2279
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబసబయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2280
వయససస:45
లస: పప
6121 SAA1370626
పపరర: శరసబయఖ రరచకకసడ

6116 SAA1197490
పపరర: వర లకడమ గగల

6141 SAA1463090
పపరర: పదదమవత జజననలగడడ

93-41/1132

భరస : రరజరశ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:133-10-2395
వయససస:23
లస: ససస స
93-47/406

6144 SAA1069111
పపరర: దసడడ చనన సపసదద షపక

93-47/407

తసడడ:డ పపదద జజనస షపక
ఇసటట ననస:133-10-2424
వయససస:57
లస: పప
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6145 SAA0321869
పపరర: గగరర యళదడ
ద మ
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93-60/573

భరస : గగరరరజ
ఇసటట ననస:133-10-2424
వయససస:36
లస: ససస స
6148 SAA0305177
పపరర: గగరరరజ ఇమదస

93-60/576

93-47/410

93-47/413

93-51/282

93-47/418

93-47/695

93-58/457

తసడడ:డ సరయబబబగ�
ఇసటట ననస:133-10-4019
వయససస:60
లస: పప

6158 SAA0532952
పపరర: కకరణమయ చలలవపరగ

6161 SAA0570812
పపరర: ససతదరరమ గగసడద

6164 SAA1165844
పపరర: నదగభర తరరపఠమమ కనదన

6167 AP151010498789
పపరర: కలలగభరగ శకనస

93-60/577

6170 SAA0305367
పపరర: సపసనకకటటశశరరరవప తననర లపలర

93-47/416

6173 SAA0871617
పపరర: సడరరఖ పడకరశ ఎస
తసడడ:డ ససబబబరరవప ఎస వ
ఇసటట ననస:133-10-4030
వయససస:72
లస: పప

6153 SAA0310599
పపరర: ససధ రరణణ కళళగగసట

93-47/412

6156 AP151030453198
పపరర: శవరరమకకషషమభరగస చదబబడ లల

93-47/415

6159 SAA0375857
పపరర: శరసత కలమలరగ కకనననర

93-47/417

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:133-10-2430
వయససస:47
లస: ససస స
93-47/419

6162 SAA0370437
పపరర: మలణణకఖస దదదద

93-47/420

తసడడ:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:133-10-2430
వయససస:75
లస: పప
93-37/915

6165 SAA0296350
పపరర: మసదడపప మరగయమమ

93-51/396

భరస : వర వససత రరవప
ఇసటట ననస:133-10.2512
వయససస:36
లస: ససస స
93-58/458

6168 SAA0844358
పపరర: సరయ రరమ నదధ చదరవరస

93-58/366

తసడడ:డ పపననస రరజ
ఇసటట ననస:133-10-2556
వయససస:24
లస: పప
93-60/578

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2586
వయససస:35
లస: పప
93-33/621

93-47/409

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2429
వయససస:86
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:133-10-2531
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2586
వయససస:56
లస: ససస స
6172 SAA0361832
పపరర: నదగరశశర రరవప� క�పసపశశటట �

93-47/414

భరస : బబజ కనదన
ఇసటట ననస:133-10-2499
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:133-10-2531
వయససస:44
లస: ససస స
6169 SAA0467027
పపరర: పరరశత తమమర�ం్�పలర

6155 SAA0345058
పపరర: కకటటశశర రరవప కళళగగసట

6150 SAA1069137
పపరర: ఈశశరగ బబలరసకకసడ

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-10-2429
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగససహరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2430
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ యలమసదల
ఇసటట ననస:133-10-2438
వయససస:35
లస: పప
6166 AP151010498788
పపరర: కలలగభరగ పదమ

93-47/411

భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:133-10-2430
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మలణణకఖస
ఇసటట ననస:133-10-2430
వయససస:70
లస: ససస స
6163 SAA1291442
పపరర: రరమరరవప యలమసదల

6152 SAA0375873
పపరర: ససజజత చటటట

93-60/575

భరస : చనదబబజ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:133-10-2426
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:133-10-2429
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2429
వయససస:59
లస: పప
6160 SAA0375410
పపరర: దదనమమ దచసద

93-47/408

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:133-10-2429
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2429
వయససస:35
లస: పప
6157 SAA0132787
పపరర: సరసబశవరరవ వరసకక

6149 SAA1069079
పపరర: కమల రరవనడతల

6147 SAA0305094
పపరర: శసకరయఖ ఇమదస

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2424
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబగ రరవనడతల
ఇసటట ననస:133-10-2425
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరరసదడశక
ఇసటట ననస:133-10-2428
వయససస:44
లస: ససస స
6154 SAA0370379
పపరర: పడసరద చటటట

93-60/574

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:133-10-2424
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:133-10-2424
వయససస:66
లస: పప
6151 LFX1614718
పపరర: నలమ వడచడ సపపడడ

6146 SAA0321935
పపరర: సతఖవత యళదడ
ద మ

6171 SAA0557439
పపరర: సబనద షపక

93-33/620

భరస : బబజబబబబ
ఇసటట ననస:133-10-4019
వయససస:30
లస: ససస స
93-33/622

6174 SAA0820234
పపరర: బసవమమ బబ డడడ

93-60/579

భరస : ఏడడకకసడలల బబ డడడ
ఇసటట ననస:133-11-10-2204
వయససస:28
లస: ససస స
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6175 SAA1457241
పపరర: మగరళమహన పబబత

93-56/742

తసడడ:డ జగననధస పబబత
ఇసటట ననస:133-11-25/50
వయససస:40
లస: పప
6178 SAA1324268
పపరర: చలర శవయఖ

93-56/751

93-59/619

93-59/622

93-56/740

93-57/412

6185 SAA0436824
పపరర: అరరణ కనపరగస

6188 SAA1391960
పపరర: మమరగ రరణణ నకరక

6191 SAA0819757
పపరర: మహహమకలమలరగ తతకల

93-60/584

6194 SAA0820036
పపరర: తరరమలయఖ తతకల

భరస : హరగ బబబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-11-2116
వయససస:29
లస: ససస స
93-59/628

తసడడ:డ పపదదబయఖ మదదన
ఇసటట ననస:133-11-2486
వయససస:28
లస: పప

6200 SAA0617464
పపరర: శవపడసరద కకసడదబతస న

93-56/741

6203 JBV3747458
పపరర: జజజ దదసరగ
తసడడ:డ మరగయదదస దదసరగ
ఇసటట ననస:133-11-2486
వయససస:36
లస: పప

6183 JBV1977628
పపరర: కకషరషరరవప తదడడగగరగ

93-59/621

6186 SAA1017731
పపరర: యలమసద పమడడపలర

93-57/411

6189 JBV3750908
పపరర: బజజనబ షపక

93-60/581

భరస : పపదద బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:133-11-2037
వయససస:32
లస: ససస స
93-60/582

6192 SAA0818775
పపరర: చసదడ తతకల

93-60/583

భరస : తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:133-11-2045
వయససస:47
లస: ససస స
93-60/585

6195 AP151010504083
పపరర: ససబగబలల కకసడల

93-59/624

భరస : రరమ చసదడ రరవప కకసడల
ఇసటట ననస:133-11-2059
వయససస:50
లస: ససస స
93-59/627

6198 SAA0826182
పపరర: లలత పప నగసటట

93-60/586

భరస : శవ
ఇసటట ననస:133-11-2203
వయససస:56
లస: ససస స
93-59/629

తసడడ:డ కకసడయఖ కకసడదబతస న
ఇసటట ననస:133-11-2421
వయససస:31
లస: పప
93-59/630

93-59/617

తసడడ:డ బబలకకటయఖ పమడడపలర
ఇసటట ననస:133-11-2016
వయససస:55
లస: పప

భరస : అబగదలలబషర షపక
ఇసటట ననస:133-11-2120
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద కకనదదబటటట న
ఇసటట ననస:133-11-2421
వయససస:27
లస: ససస స
6202 SAA0794207
పపరర: పడనసన మదదన

93-59/623

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-11-2045
వయససస:50
లస: పప

93-59/626 6197 JBV1978345
6196 SAA0617514
పపరర: పససపపలలటట పడమలల పససపపలలటట
పపరర: ఖతజజబ షపక

6180 SAA0793548
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ బబబభరరవప తదడడగగరగ
ఇసటట ననస:133-11-1921
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:133-11-2045
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:133-11-2045
వయససస:30
లస: పప

6199 SAA0617472
పపరర: కకటటశశరర కకనదదబటటట న

93-59/620

తసడడ:డ బబబగ నకరక
ఇసటట ననస:133-11-2030
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస వరనపలర
ఇసటట ననస:133-11-2039
వయససస:24
లస: పప
6193 SAA1008490
పపరర: ససససల రరవప గగడడపపడడ

6182 SAA1014448
పపరర: శశఖర చలవరదద

93-61/750

తసడడ:డ పపరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-11-1673
వయససస:61
లస: పప

భరస : సమలధదనరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:133-11-2007
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నదగ రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-11-2021
వయససస:30
లస: ససస స
6190 SAA1014323
పపరర: దదసస వరనపలర

93-59/616

తసడడ:డ సరసబయఖ చలవరదద
ఇసటట ననస:133-11-1919
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబబగరరవప తదడడగగరగ
ఇసటట ననస:133-11-1921
వయససస:45
లస: పప
6187 SAA1392026
పపరర: శవ పరరశత పససపపలలటట

6179 SAA0794793
పపరర: కలససమ గగసడర

6177 SAA1443670
పపరర: లకడమ పబబత

భరస : జగననధస పబబత
ఇసటట ననస:133-11-25/50
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రవ పడసరద గగసడర
ఇసటట ననస:133-11-1672
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప చలవరదద
ఇసటట ననస:133-11-1919
వయససస:33
లస: ససస స
6184 JBV1972355
పపరర: సరసబశవరరవప తదడడగగరగ

93-56/743

భరస : మగరళమహన పబబత
ఇసటట ననస:133-11-25/50
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చలర శదదయఖ
ఇసటట ననస:133-11-257
వయససస:25
లస: పప
6181 SAA1014455
పపరర: కకషష వనణణ చలవరదద

6176 SAA1457282
పపరర: మధవ పబబత

6201 SAA0461640
పపరర: మరళ బబసడడత

93-60/587

తసడడ:డ శసకర రరవప బసడర
ఇసటట ననస:133-11-2485
వయససస:34
లస: పప
93-59/631

6204 JBV3745205
పపరర: కరశయఖ అరర వటట

93-59/633

తసడడ:డ చన నదరరయణ అరరవటట
ఇసటట ననస:133-11-2521
వయససస:49
లస: పప
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93-58/1029

తసడడ:డ రరఘవపలల ఇరపన
ఇసటట ననస:133-11-2528
వయససస:36
లస: పప
6208 SAA0794009
పపరర: లకడమ శశషమమ గగడడపపరగ

93-59/635

93-57/413

93-59/639

93-59/642

తసడడ:డ రరజరరవప పసడతల
ఇసటట ననస:133-11-2536
వయససస:40
లస: పప
6220 AP151010504484
పపరర: జజనసబబబగ పసడతల

93-60/589

93-59/646

93-59/649

భరస : సరసబశవరరవప పపరభకకసన
ఇసటట ననస:133-11-2538
వయససస:38
లస: ససస స

93-59/640

6218 AP151010504117
పపరర: రరజజరరవప పసడతల

6219 JBV1977826
పపరర: అశశక రరణణ పసడతల

6224 JBV3742152
పపరర: రరసబబబగ ఉపపప

6227 JBV1971464
పపరర: గగవసదమమ మసజల

93-59/652

6230 JBV3742137
పపరర: వనసకటటశశరరర ఇరరర

93-59/643

6233 SAA1427780
పపరర: నదగరరజ యరకగగలర
తసడడ:డ పప లయఖ యరకగగలర
ఇసటట ననస:133-11-2538/A
వయససస:45
లస: పప

93-59/641

93-60/588

తసడడ:డ జజనదబబగ పసడతల
ఇసటట ననస:133-11-2536
వయససస:33
లస: పప
93-59/644

6222 JBV3748340
పపరర: సససహచలస చలర చలర

93-59/645

భరస : ససదదయఖ చలర
ఇసటట ననస:133-11-2537
వయససస:42
లస: ససస స
93-59/647

6225 JBV3744943
పపరర: నదగరశశరరరవప వనమగల

93-59/648

తసడడ:డ సససగయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:133-11-2537
వయససస:47
లస: పప
93-59/650

6228 JBV1974906
పపరర: వనసకటమమ మసజల

93-59/651

భరస : కకటటశశరరరవప మసజల
ఇసటట ననస:133-11-2538
వయససస:72
లస: ససస స
93-59/653

తసడడ:డ కకటయఖ ఇరరర
ఇసటట ననస:133-11-2538
వయససస:54
లస: పప
93-60/591

93-59/638

6216 AP151010504540
పపరర: నదసరమమ పసడతల పసడతల
భరస : చననజనస పసడతల
ఇసటట ననస:133-11-2536
వయససస:77
లస: ససస స

6221 JBV3750932
పపరర: పదదమవత వనమగల

95-6/745

6213 JBV3748431
పపరర: నదగలకడమ తతకల

భరస : కలమలరసరశమ నదయగడడ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:133-11-2536
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనస మసజల
ఇసటట ననస:133-11-2538
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసజల
ఇసటట ననస:133-11-2538
వయససస:32
లస: పప
6232 JBV3750734
పపరర: యశశద పరపరబతస న

6215 JBV3751112
పపరర: లకడమ బబ గర వరపప

6210 SQX2029460
పపరర: వజయ పప నసగగబత

భరస : ఏడడకకసడలల తతకల
ఇసటట ననస:133-11-2536
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:133-11-2537
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలలర
ఇసటట ననస:133-11-2537
వయససస:52
లస: పప
6229 SAA0436527
పపరర: రరసబబబగ మసజల

93-59/637

భరస : నదగరశశరరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:133-11-2537
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:133-11-2537
వయససస:67
లస: ససస స
6226 JBV3742160
పపరర: ససదదయఖ చలలర

6212 JBV3748191
పపరర: సశరరప పసడతల

93-59/634

తసడడ:డ మహన రరవప పప నసగగబత
ఇసటట ననస:133-11-2534
వయససస:43
లస: ఇ

తసడడ:డ జజనస పసడతల
ఇసటట ననస:133-11-2536
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరజరరవప పసడతల
ఇసటట ననస:133-11-2536
వయససస:42
లస: పప
6223 JBV3748332
పపరర: వనసకరయమమ ఉపపప

93-59/636

భరస : జజనసనదబబగ పసడతల
ఇసటట ననస:133-11-2536
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరజరరవప పసడతల
ఇసటట ననస:133-11-2536
వయససస:57
లస: ససస స
6217 JBV3742046
పపరర: జజన సన పసడతల

6209 JBV3750924
పపరర: లకడమ బబతసశశటట

6207 SAA0794041
పపరర: అచమయఖ ఉసరత

తసడడ:డ వనసకయఖ ఉసరత
ఇసటట ననస:133-11-2528
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట నరరష కలమలర బబతసశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2531
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ దదసరగ
ఇసటట ననస:133-11-2535
వయససస:29
లస: ససస స
6214 AP151010504139
పపరర: మరగయమమ పసడతల

93-58/1030

భరస : గగరగ కలమలర ఇరపన
ఇసటట ననస:133-11-2528
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప గగడడపపరగ
ఇసటట ననస:133-11-2530
వయససస:28
లస: ససస స
6211 SAA0957441
పపరర: శరరష దదసరగ

6206 SAA1394097
పపరర: శవ పరరశత ఇరపన

6231 JBV3750676
పపరర: శవదసరర మసజల

93-60/590

భరస : రరసబబబగ మసజల
ఇసటట ననస:133-11-2538
వయససస:30
లస: ససస స
93-57/643

6234 SAA1427418
పపరర: నదగ జజఖత యరకగగలర

93-57/644

తసడడ:డ నదగ రరజ యరకగగలర
ఇసటట ననస:133-11-2538/A
వయససస:18
లస: ససస స
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6235 JBV3735511
పపరర: యయసమమ� గరకనపపడడ�

93-57/414

భరస : శరససన� గరకనపపడడ
ఇసటట ననస:133-11-2539
వయససస:41
లస: ససస స
6238 JBV3750585
పపరర: ఉసపనమమ చలలర

93-60/592

93-60/593

93-56/672

93-59/659

93-59/660

భరస : పపదదబబషర షపక
ఇసటట ననస:133-11-2543
వయససస:50
లస: ససస స
6253 JBV3747748
పపరర: మరర వల షపక

93-59/663

93-56/746

భరస : ఇమమనయయలల బగలలర
ఇసటట ననస:133-11-2558
వయససస:51
లస: ససస స

93-59/657

6248 JBV3750684
పపరర: వనసకట పదదమవత ఆదదమభలస

93-57/415

93-60/594

6246 AP151010504113
పపరర: నసదదశశరమమ ఆదదమభలస

6249 SAA0808214
పపరర: షరరలన షపక
భరస : నజర బబషర
ఇసటట ననస:133-11-2543
వయససస:28
లస: ససస స

6251 AP151010504078
పపరర: నయబ షపక

6252 JBV3742111
పపరర: నజర షపక

93-59/661

6257 SAA0469700
పపరర: మమహబభబ బ శశక

6260 SAA1369958
పపరర: భబసకర రరవప బగలలర

6263 JBV3742079
పపరర: ఇమలమనయయలల బగలలర
తసడడ:డ మషప బగలలర
ఇసటట ననస:133-11-2558
వయససస:58
లస: పప

93-58/367

93-59/658

93-58/368

93-59/662

తసడడ:డ నదయబ రసడల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2543
వయససస:33
లస: పప
93-59/665

6255 SAA1327246
పపరర: మలన బఇవనస షపక

93-56/745

భరస : మదదన షయబ
ఇసటట ననస:133-11-2546
వయససస:63
లస: ససస స
93-55/440

6258 SAA1442151
పపరర: చచసతనఖ పబబత

93-61/751

తసడడ:డ మగరళమహన పబబత
ఇసటట ననస:133-11-2550
వయససస:18
లస: పప
93-56/747

తసడడ:డ ఇమమనయయలల బగలలర
ఇసటట ననస:133-11-2558
వయససస:39
లస: పప
93-59/666

6243 SAA0656132
పపరర: వనసకయమమ కటటటబబ యన

భరస : రరజజ నరసససహ శశఖర బబబగ ఆదదమభలల
ఇసటట ననస:133-11-2542
వయససస:35
లస: ససస స

6254 JBV3745395
పపరర: సరసబశవరరవప పరపరబతస న

93-59/656

భరస : వరబడహమచదరగ ఆదదమభలస
ఇసటట ననస:133-11-2542
వయససస:73
లస: ససస స

తలర : ఖజజభ
ఇసటట ననస:133-11-2547
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పవన కలమలర పపదద
ఇసటట ననస:133-11-2554
వయససస:24
లస: ససస స
6262 JBV3748258
పపరర: శరరమమ బగలలర

6245 AP151010504111
పపరర: రరఘవమమ ఆదదమగలస

6240 SAA0073890
పపరర: ససనత ఆకలల

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:133-11-2541
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన చచననయఖ పరపరబతస న
ఇసటట ననస:133-11-2544
వయససస:43
లస: పప

భరస : అమమమచడదహహన బబగ
ఇసటట ననస:133-11-2546
వయససస:28
లస: ససస స
6259 SAA1005132
పపరర: రమలదదవ పపదద

93-55/439

భరస : నయబ రసడల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2543
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అననష సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2543
వయససస:44
లస: పప
6256 SAA1327287
పపరర: గగలజజర షపక

6242 SAA0469999
పపరర: వనసకట రరవప కటటటబబ యన.

93-59/655

భరస : చచసగలరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:133-11-2540
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరబడహమచదరగ ఆదదమగలస
ఇసటట ననస:133-11-2542
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరబడహమచదరగ ఆదదమభలస
ఇసటట ననస:133-11-2542
వయససస:42
లస: పప
6250 JBV1972660
పపరర: మహబభబ బ షపక

93-56/744

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:133-11-2541
వయససస:44
లస: పప

తలర : రరఘవమమ మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:133.11.2542
వయససస:20
లస: పప
6247 JBV1977867
పపరర: రరజశశఖర బబబగ ఆదదమభలస

6239 SAA1390731
పపరర: జజనకక బసడదరర

6237 JBV3742145
పపరర: వనసకటటశశరరర రరటబనల

తసడడ:డ వనసకటయఖ రరటబనల
ఇసటట ననస:133-11-2539
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమగ బసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2540
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2540
వయససస:33
లస: పప
6244 SAA1149905
పపరర: మదసన చకకవరగస మగదదగగసడ

93-59/654

భరస : వనసకటటశశరరర రరటబనల
ఇసటట ననస:133-11-2539
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:133-11-2539
వయససస:71
లస: ససస స
6241 SAA1116292
పపరర: ఖలజజ షపక

6236 JBV3748324
పపరర: రతనకలమలరగ రరటబనల

6261 SAA1369974
పపరర: కకరణ బబబగ బగలలర

93-56/748

తసడడ:డ ఇమమనయయలల బగలలర
ఇసటట ననస:133-11-2558
వయససస:37
లస: పప
93-59/667

6264 JBV1970078
పపరర: నదగరమణణ దదసరగ

93-59/668

భరస : మసగరరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:133-11-2559
వయససస:41
లస: ససస స
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93-59/669

భరస : శసకరరరవప నలల
ఇసటట ననస:133-11-2559
వయససస:42
లస: ససస స
6268 SAA1437821
పపరర: నదగమణణ దదసరగ

93-61/841

93-59/672

93-59/675

93-59/677

93-57/417

93-59/679

93-57/420

భరస : మరరల బసడదర
ఇసటట ననస:133-11-2571
వయససస:28
లస: ససస స

6278 JBV3745197
పపరర: నరసససహ రరవప గగననపలర

6281 SAA0955122
పపరర: ససరరష జసకఅలల

6284 JBV1970102
పపరర: రమలదదవ జసకల

6287 SAA1457324
పపరర: సరమలమ జస అసచ

93-58/372

6290 JBV1970359
పపరర: మరగయమమ పరమగల

93-59/678

6293 JBV1971803
పపరర: మలలర శశరగ గసడడకకట
భరస : మసగరరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:133-11-2571
వయససస:35
లస: ససస స

6273 JBV1977529
పపరర: శవశసకరరరవప కకడచల

93-59/674

6276 SAA1035279
పపరర: నదగరరజ పపల

93-57/416

6279 SAA1460930
పపరర: గరయతడ పడమటట

93-56/749

భరస : శకనవరస రరవప పడమటట
ఇసటట ననస:133-11-2562
వయససస:18
లస: ససస స
93-57/418

6282 SAA0953761
పపరర: ససరరష జసకఅలల

93-58/371

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప జకఅలల
ఇసటట ననస:133-11-2562
వయససస:25
లస: పప
93-59/680

6285 SAA0795536
పపరర: అహలన రసగనద

93-57/419

భరస : వరరసజననయగలల రసగనద
ఇసటట ననస:133-11-2563
వయససస:49
లస: ససస స
93-56/750

6288 NBT4537721
పపరర: పడసరద అసచస

93-61/752

తసడడ:డ నదరయఖ అసచస
ఇసటట ననస:133-11-2564
వయససస:50
లస: పప
93-59/681

భరస : రరమగలల పరమగల
ఇసటట ననస:133-11-2568
వయససస:55
లస: ససస స
93-59/683

93-59/671

తసడడ:డ రరమగలల పపల
ఇసటట ననస:133-11-2561
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడసరద అసచ
ఇసటట ననస:133-11-2564
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:133-11-2566
వయససస:40
లస: ససస స
6292 SAA0466003
పపరర: దసరరర బసడదర

93-59/676

భరస : వనసకటటశశరరరవప జసకల
ఇసటట ననస:133-11-2562
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల రసగనద
ఇసటట ననస:133-11-2563
వయససస:25
లస: పప
6289 SAA0655985
పపరర: ససనత కకసనద

6275 JBV1977792
పపరర: పపననమరరజ చకకవరస

6270 JBV1970060
పపరర: శవపరరశత కకడచల

తసడడ:డ కనకకకషష కకడచల
ఇసటట ననస:133-11-2560
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప జసకరర
ఇసటట ననస:133-11-2562
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహన కరనగగసటర
ఇసటట ననస:133-11-2562
వయససస:40
లస: ససస స
6286 SAA0795502
పపరర: పడబగ తదజ రసగనద

93-59/673

తసడడ:డ వనసకటలలశశర రరవప గగననపలర
ఇసటట ననస:133-11-2561
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరర రరవప జసకల
ఇసటట ననస:133-11-2562
వయససస:42
లస: ససస స
6283 JBV3748233
పపరర: లకడమ కలమలరగ కరనగగసటర

6272 JBV1970052
పపరర: అననపపరష మమ కకడచల

93-60/932

భరస : శవకకటటశశరరరవప కకడచల
ఇసటట ననస:133-11-2560
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమనరసససహసరరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:133-11-2560
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరసససహరరవ గగననపలర
ఇసటట ననస:133-11-2561
వయససస:35
లస: ససస స
6280 SAA0795213
పపరర: రమలదదవ జసకల

93-58/370

భరస : కనదన కకషష కకడచల
ఇసటట ననస:133-11-2560
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కననకకషష కకడచల
ఇసటట ననస:133-11-2560
వయససస:42
లస: పప
6277 JBV3748225
పపరర: జమలలలశశరగ గగననపలర గగననపలర

6269 SAA0952995
పపరర: మలలర శశరగ కకడచల

6267 SAA1445675
పపరర: జజన షపక

తసడడ:డ శదద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2559
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ శసకర రరవప కకడచల
ఇసటట ననస:133-11-2560
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపననమరరజ చకకవరస
ఇసటట ననస:133-11-2560
వయససస:41
లస: ససస స
6274 JBV1971522
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప కకడచల

93-59/670

తసడడ:డ ఇమమనయయలల బగలలర
ఇసటట ననస:133-11-2559
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసగ రరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:133-11-2559
వయససస:39
లస: ససస స
6271 JBV1977735
పపరర: వనసకటరమణ చకకవరస

6266 SAA0617548
పపరర: భబసకర రరవప బగలలర

6291 JBV1970854
పపరర: గగరగ కకలక
ర రగ

93-59/682

భరస : రరజ కకలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-11-2570
వయససస:47
లస: ససస స
93-59/684

6294 AP151010504158
పపరర: మరగయమమ వరస వరస

93-59/685

భరస : శకనవరసరరవప వరస
ఇసటట ననస:133-11-2573
వయససస:50
లస: ససస స
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6295 JBV3745247
పపరర: రవ కలమలర తదడడశశటట
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93-59/686

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తదడడశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2573
వయససస:39
లస: పప
6298 JBV1970805
పపరర: జజఖత జరరగగమలర

93-59/689

93-59/691

93-59/694

93-57/421

93-59/695

6305 SAA1329010
పపరర: జగననధస దచయఖస

6308 SAA1075183
పపరర: సడరరఖ రరవప దచయఖస

6311 JBV3749884
పపరర: వనసకట రమణ సబబబననన

93-59/697

6314 JBV3742012
పపరర: నదగయఖ పరలలస

6317 JBV3750858
పపరర: మరగయమమ కటటకల

భరస : శకనవరస వనమగలపలర
ఇసటట ననస:133-11-2587 MADAR TERISSA
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చనన అబడహస కటటకల
ఇసటట ననస:133-11-2589
వయససస:33
లస: ససస స

6319 JBV1973528
పపరర: నదరరయణమమ పపదద

6320 JBV1978816
పపరర: రతదనకర పపదద

భరస : పడసరదరరవప పపదద
ఇసటట ననస:133-11-2590
వయససస:43
లస: ససస స

93-59/701

భరస : శకనవరసరరవప చదగసటట
ఇసటట ననస:133-11-2592
వయససస:58
లస: ససస స

93-60/596

6303 JBV3742053
పపరర: పడకరష నలలరపప

93-59/693

6306 SAA1329069
పపరర: శరసత దచయఖస

93-56/753

భరస : జగననధస దచయఖస
ఇసటట ననస:133-11-2581
వయససస:33
లస: ససస స
93-57/422

6309 SAA1075175
పపరర: వరభదసడడడ దచయఖస

93-57/423

తసడడ:డ అపరపలసడరగ దచయఖస
ఇసటట ననస:133/11/2581
వయససస:68
లస: పప
93-60/597

6312 JBV3747383
పపరర: రరమగడడ అరన

93-59/696

తసడడ:డ కకసడయఖ అరన
ఇసటట ననస:133-11-2584
వయససస:33
లస: పప
93-59/698

6315 SAA0457176
పపరర: పవన కలమలర పపదద

93-60/598

తసడడ:డ పడసరద రరవప పపదద
ఇసటట ననస:133-11-2585
వయససస:26
లస: పప
93-59/699

6318 JBV1973544
పపరర: జజఖత పపదద

93-59/700

భరస : రతదనకర పపదద
ఇసటట ననస:133-11-2590
వయససస:38
లస: ససస స
93-59/702

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పపదద
ఇసటట ననస:133-11-2590
వయససస:50
లస: పప

93-59/705 6323 SAA0889081
6322 JBV3745288
పపరర: శకమనదనరరయణ చచదరగ అలక
పపరర: ససతమమ చదగసటట
ర రగ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-11-2591
వయససస:39
లస: పప

93-56/752

తసడడ:డ నదగశశషష పరలలస
ఇసటట ననస:133-11-2585
వయససస:68
లస: పప
93-58/373

6300 JBV3750528
పపరర: రరణణ తదడడశశటట

తసడడ:డ ఇశరకయయలల నలలరపప
ఇసటట ననస:133-11-2577
వయససస:62
లస: పప

భరస : పడశరసత కలమలర ససబబదననన
ఇసటట ననస:133-11-2583
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట నదరరయణ పరలలస
ఇసటట ననస:133-11-2585
వయససస:37
లస: ససస స
6316 SAA1097344
పపరర: వనసకట నదగ లకడమ వనమగలపలర

93-59/692

తసడడ:డ వరభదసడడడ దచయఖస
ఇసటట ననస:133/11/2581
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరస
ఇసటట ననస:133-11-2583
వయససస:30
లస: పప
6313 JBV3748175
పపరర: కలపనదదవ పరలలస

6302 JBV3742061
పపరర: సరసబయఖ నలర పప

93-59/688

భరస : రవ కలమలర తదడడశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2575
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరబదసడడడ దచయఖస
ఇసటట ననస:133-11-2581
వయససస:37
లస: పప

భరస : వరభదసడడడ దచయఖస
ఇసటట ననస:133/11/2581
వయససస:63
లస: ససస స
6310 JBV3745072
పపరర: యయసస రరజ వరస

93-60/595

తసడడ:డ పడకరశ నలర పప
ఇసటట ననస:133-11-2577
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనస బసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2578
వయససస:33
లస: పప
6307 SAA1075167
పపరర: మయఖమమ దచయఖస

6299 JBV3749900
పపరర: యశశద నలర పప

6297 JBV1970813
పపరర: లకడమ పరమట

భరస : శకనవరసరరవప పరమట
ఇసటట ననస:133-11-2574
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:133-11-2575
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడకరష నలలరపప
ఇసటట ననస:133-11-2577
వయససస:54
లస: ససస స
6304 JBV3745270
పపరర: కకరణ బసడదరర

93-59/687

భరస : శకనవరసరరవప పరమట
ఇసటట ననస:133-11-2574
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జజసఫ జరరగగమలర
ఇసటట ననస:133-11-2575
వయససస:35
లస: ససస స
6301 JBV3748209
పపరర: పరరశత నలలరపప నలలరపప

6296 JBV1977909
పపరర: శకనవరసరరవప పరమట

6321 JBV1977008
పపరర: వజయకలమలర పపదద

93-59/704

తసడడ:డ పడసరదరరవప పపదద
ఇసటట ననస:133-11-2591
వయససస:35
లస: పప
93-59/706

6324 SAA1097336
పపరర: వనసకటటశశరరర అలక
ర రగ

93-58/374

తసడడ:డ సతఖస అలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-11-2592A MADAR TERISS
వయససస:64
లస: పప
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6325 SAA1327535
పపరర: ఆకలమళళ మసరసన బ
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93-56/754

భరస : ఆకలమళర జజన బబషర
ఇసటట ననస:133-11-2593
వయససస:28
లస: ససస స
6328 JBV1973882
పపరర: రరమలనసజమమ పససపపలలటట

93-59/709

93-60/600

93-57/425

93-60/604

93-59/712

93-59/715

93-58/375

తసడడ:డ లకరరద పపరగకల
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:62
లస: పప

6338 JBV3749629
పపరర: నదగ వరర నమమ మగలలరగస

6341 JBV1976695
పపరర: సరమలమ జఖస డదకరగ

6344 JBV1977420
పపరర: కకషషదదస కటట
ర పలర

6347 SAA0655977
పపరర: మజరష పపరగకల

93-59/718

6350 JBV3747607
పపరర: కకరన పపరగకల

93-60/605

6353 JBV3749983
పపరర: కరవఖ గగసడద
భరస : శసకర గగసడద
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:30
లస: ససస స

6333 SAA0957169
పపరర: రరజరశశరగ కరళహససస

93-57/424

6336 JBV3749926
పపరర: మరగయ రరణణ గసటటల

93-60/603

6339 JBV1977446
పపరర: ససజజత కటట
ర పలర

93-59/711

భరస : ఆనసద కలమలర కటట
ర పలర
ఇసటట ననస:133-11-2600
వయససస:34
లస: ససస స
93-59/713

6342 JBV1976661
పపరర: పపషరపవత కటట
ర పలర

93-59/714

భరస : రరజజరతనస కటట
ర పలర
ఇసటట ననస:133-11-2600
వయససస:60
లస: ససస స
93-59/716

6345 JBV1976992
పపరర: రరజజరతనస కటట
ర పలర

93-59/717

తసడడ:డ ఏససదదసస కటట
ర పలర
ఇసటట ననస:133-11-2600
వయససస:65
లస: పప
93-58/376

6348 SAA0655969
పపరర: యయసస బబబగ పపరగకల

93-58/377

తలర : చననపప
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:28
లస: పప
93-59/719

తసడడ:డ చనపప పపరగకల
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:33
లస: పప
93-59/721

93-60/599

భరస : రరసబబబగ గసటల
ఇసటట ననస:133-11-2598
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చననపప పపరగకల
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:33
లస: పప
6352 JBV3745320
పపరర: చననపప పపరగకల

93-60/602

తసడడ:డ కకషషదదస కటట
ర పలర
ఇసటట ననస:133-11-2600
వయససస:43
లస: పప

భరస : శశవరగ
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:28
లస: ససస స
6349 JBV3747599
పపరర: ససరగ పపరగకల

6335 JBV3749942
పపరర: లకడమ వరస

6330 JBV3749991
పపరర: వనసకటటశశరమమ జటటరగ

భరస : శవ నదగరరజ కరళహససస
ఇసటట ననస:133-11-2598
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యయసస దదసస డదకక
ఇసటట ననస:133-11-2600
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరతనస కటట
ర పలర
ఇసటట ననస:133-11-2600
వయససస:36
లస: పప
6346 SAA0655951
పపరర: లకరరడ మమరర పపరగకల

93-60/601

భరస : సతఖనదనరరయణ మగలలరగర
ఇసటట ననస:133-11-2598
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఉషరరరణణ కటట
ర పలర
ఇసటట ననస:133-11-2600
వయససస:37
లస: ససస స
6343 JBV1977438
పపరర: ఆనసద బబబగ కటట
ర పలర

6332 JBV3750650
పపరర: రమణ� అటట
ర రగ

93-59/708

భరస : కకషష జటటరగ
ఇసటట ననస:133-11-2596
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనలలదదడ వస
ఇసటట ననస:133-11-2598
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2598
వయససస:51
లస: ససస స
6340 JBV1976679
పపరర: ఉషరరరణణ కటట
ర పలర

93-59/710

భరస : ససబబబరకడడడ అటట
ర రగ
ఇసటట ననస:133-11-2597
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరళహససస
ఇసటట ననస:133-11-2598
వయససస:38
లస: పప
6337 JBV3749660
పపరర: రతన కలమలరగ పప లశశటట

6329 JBV3748100
పపరర: ససవరరస మమ ఓబగలలపపరస

6327 SAA0563528
పపరర: శవ పరరశత రరజ వరపప

భరస : వర బడహమస రరజ వరపప
ఇసటట ననస:133-11-2596
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఓబగలలపపరస
ఇసటట ననస:133-11-2596
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గణపత
ఇసటట ననస:133-11-2596
వయససస:46
లస: ససస స
6334 SAA0957219
పపరర: శవ నదగరరజ కరళహససస

93-59/707

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2593
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-11-2596
వయససస:57
లస: ససస స
6331 JBV3749801
పపరర: శవ గణపత�0

6326 JBV1973940
పపరర: ఆదసబ షపక

6351 JBV3745536
పపరర: శశరగబబబగ పపరగకల

93-59/720

తసడడ:డ చననపప పపరగకల
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:36
లస: పప
93-60/606

6354 JBV3750643
పపరర: వనసకట లకడమ కరదదరగ

93-60/607

తసడడ:డ కకసడయఖ కకదరగ
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:31
లస: ససస స
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93-60/608

భరస : ఆసజననయగలల గగసడద
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:50
లస: ససస స
6358 SAA1389956
పపరర: తతతక కకషష

93-56/755

93-57/426

93-59/722

93-60/611

93-59/726

93-59/727

93-59/730

భరస : శక కరసత పసడడత
ఇసటట ననస:133-11-2612
వయససస:29
లస: ససస స

6368 JBV3750775
పపరర: కలమలరగ కటటకల

6371 JBV3750627
పపరర: శవపరరశత వససతపపరస

6374 JBV3748308
పపరర: ససమలత కనపరగస

6377 SAA1442391
పపరర: తనడజ మగనగరల పలర

93-59/732

6380 SAA0436519
పపరర: సమలధదనరరవప కనపరగస

93-60/612

6383 JBV1973478
పపరర: రమలదదవ పసడడటట
భరస : రసగనదయకలలల పసడడటట
ఇసటట ననస:133-11-2612
వయససస:43
లస: ససస స

6363 SAA1035170
పపరర: గగపసనదధ తషతక

93-57/428

6366 JBV3744869
పపరర: శవనదనరరయణ ఓసటటపపల

93-59/724

6369 JBV3750981
పపరర: లకడమ ఓసటటపపల

93-59/725

భరస : శవనదనరరయణ ఓసటటపపల
ఇసటట ననస:133-11-2603
వయససస:51
లస: ససస స
93-60/613

6372 JBV3750635
పపరర: ససతమమ కరకరర

93-60/614

భరస : తరరపతయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:133-11-2604
వయససస:71
లస: ససస స
93-59/728

6375 SAA0465575
పపరర: మలసబ షపక

93-59/729

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2605
వయససస:37
లస: ససస స
93-41/1133

6378 SAA0436501
పపరర: దయలరరజ కనపరగస

93-59/731

తసడడ:డ నరరకణరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:133-11-2607
వయససస:40
లస: పప
93-59/733

తసడడ:డ దయలశల కనపరగస
ఇసటట ననస:133-11-2607
వయససస:49
లస: పప
93-59/734

93-56/757

తసడడ:డ కకషష ఓసటటపపల
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశ మగనగరల పలర
ఇసటట ననస:133-11-2606
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నరరకణరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:133-11-2607
వయససస:42
లస: పప
6382 SAA0617522
పపరర: యయసటరర కరజయలమ ఏచ

93-59/723

భరస : రమమష కనపరగస
ఇసటట ననస:133-11-2605
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప మలతసగగ
ఇసటట ననస:133-11-2605
వయససస:35
లస: పప
6379 JBV3742129
పపరర: రమమష కనపరగస

6365 JBV3747334
పపరర: శకనవరసరరవప ఉయభఖరర

6360 SAA1389931
పపరర: తతతక ఈశశర రరవప

తసడడ:డ కకషరషరరవప తషతక
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల వససతపపరస
ఇసటట ననస:133-11-2603
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటరకడడడ వననదన
ఇసటట ననస:133-11-2605
వయససస:35
లస: ససస స
6376 JBV3744919
పపరర: కకరణ రరవప మలతసగగ

93-57/427

భరస : పపదద అబడహస కటటకల
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననపరలలలల బహహదడర తతట
ఇసటట ననస:133-11-2603
వయససస:52
లస: పప
6373 JBV3748092
పపరర: శవపరరశత వననదన

6362 SAA1035188
పపరర: రరజరశశరగ తషతక

93-60/610

తసడడ:డ తతతక కకషరష రరవప
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప ఉయభఖరర
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:46
లస: పప

భరస : సతఖనదనరరయణ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:33
లస: ససస స
6370 JBV3507456
పపరర: మహనథదపర తతట తతట

93-56/756

భరస : గగపస నదథ తషతక
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప తతతక
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:42
లస: ససస స
6367 JBV3749777
పపరర: గరత బబ గర వరపప

6359 SAA1389832
పపరర: తతతక వరలకడమ

6357 SAA0461921
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప కకసడద

తసడడ:డ లకడమనరసయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:41
లస: పప

భరస : తతతక కకషష
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప తతతక
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:23
లస: ససస స
6364 SAA0894270
పపరర: వరలకడమ తతతక

93-60/609

భరస : చననపప పపరగకల
ఇసటట ననస:133-11-2601
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ తతతక పపసడయఖ
ఇసటట ననస:133-11-2602
వయససస:44
లస: పప
6361 SAA1075159
పపరర: ఇసదదర తతతక

6356 JBV3750692
పపరర: మరగయమమ పపరగకల

6381 SAA1283522
పపరర: కకపరవరస కనపరరగర

93-60/847

భరస : దయ రరజ
ఇసటట ననస:133-11-2607
వయససస:35
లస: ససస స
93-59/735

6384 SAA0366179
పపరర: శకకరసత పసడడటట

93-59/736

తసడడ:డ రసగనదయకలలల పసడడటట
ఇసటట ననస:133-11-2612
వయససస:29
లస: పప
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6385 JBV1970391
పపరర: రసగనదయకలలల పసదదటట

93-59/737

తసడడ:డ కకసడయఖ పసదదటట
ఇసటట ననస:133-11-2612
వయససస:51
లస: పప
6388 JBV3745411
పపరర: సససదర బబబగ మభకకరగ

93-59/738

93-59/739

93-59/742

93-57/433

తసడడ:డ రరజ మలలర ల
ఇసటట ననస:133-11-2621
వయససస:29
లస: పప
6400 SAA0794348
పపరర: రరసబబబగ మనననస

93-59/745

93-61/753

93-60/617

భరస : అబడహస చససడడరర
ఇసటట ననస:133-11-2629
వయససస:62
లస: ససస స

93-58/378

93-60/619

6393 JBV3507290
పపరర: చనఅబడహస కటటకల

93-59/741

6396 SAA1097369
పపరర: సరజద బబష దడదదకలల

93-58/379

తసడడ:డ కరశయఖ దడదదకలల
ఇసటట ననస:133-11-2619 MADAR TERISSA
వయససస:24
లస: పప

6398 JBV3751062
పపరర: రమలదదవ మనననస

6399 JBV1970680
పపరర: లకడమ మనననస

93-59/743

6401 JBV1970862
పపరర: పరపరరరవప మనననస

93-59/744

భరస : నదగభభషణస మనననస
ఇసటట ననస:133-11-2621
వయససస:50
లస: ససస స
93-59/746

6402 JBV3750429
పపరర: మరగయమమ యరకగగసటర

93-61/842 6405 SAA1008474
6404 SAA1460658
పపరర: బబల మగరళ కకషష మటట పలర
పపరర: రజన మమమలలజ

6407 SAA1008466
పపరర: పపలలర చదరగ మమమలలజ

6410 SAA1180611
పపరర: షపక కరమలలస

6413 JBV3747417
పపరర: కకరణ భభషణ మమతడ
తసడడ:డ ఖలదర మమతడ
ఇసటట ననస:133-11-2629
వయససస:40
లస: పప

93-60/615

భరస : రరమయఖ యరకగగసటర
ఇసటట ననస:133-11-2621
వయససస:31
లస: ససస స
93-60/616

భరస : పపలలర చదరగ మమమలలజ
ఇసటట ననస:133-11-2626
వయససస:30
లస: ససస స
93-60/618

6408 SAA1175686
పపరర: షపక మహహ బబ

93-56/669

భరస : షపక కరగమగలర
ఇసటట ననస:133-11-2627
వయససస:48
లస: ససస స
93-61/5

తసడడ:డ షపక కరగమగలర
ఇసటట ననస:133-11-2627
వయససస:25
లస: పప
93-59/748

93-57/432

భరస : కరశయఖ దడదదకలల
ఇసటట ననస:133-11-2619 MADAR TERISSA
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వఏర చదరగ మమమలలజ
ఇసటట ననస:133-11-2626
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఖరరర సస షపక
ఇసటట ననస:133-11-2627
వయససస:61
లస: ససస స
6412 JBV1973734
పపరర: రకబకర చససడడరర

6395 SAA1097351
పపరర: కరగమభన దడదదకలల

6390 SAA0795247
పపరర: రరమయఖ కకమగమ

తసడడ:డ కకపయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:133-11-2619
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అసకరరరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:133-11-2622
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబజ ఏకస
ఇసటట ననస:133-11-2626
వయససస:41
లస: ససస స
6409 JBV3749603
పపరర: మరర బ షపక

93-59/740

తసడడ:డ నదగభభషణస మనననస
ఇసటట ననస:133-11-2621
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ నకక
ఇసటట ననస:133-11-2622
వయససస:22
లస: ససస స
6406 JBV3749934
పపరర: ఫరతమల ఏకస

6392 JBV3742038
పపరర: వర నదరరయణ అరర వటట

93-57/430

తసడడ:డ యలమసద కకమగమ
ఇసటట ననస:133-11-2617
వయససస:71
లస: పప

భరస : పరపరరరవప మనననస
ఇసటట ననస:133-11-2621
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగ భభషణస మనననస
ఇసటట ననస:133-11-2621
వయససస:25
లస: పప
6403 SAA1456953
పపరర: దదన దదవ నకక

93-57/431

తసడడ:డ గగరవయఖ అరర వటట
ఇసటట ననస:133-11-2618
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకప యఖ కటటకల
ఇసటట ననస:133-11-2619
వయససస:37
లస: పప
6397 SAA0795320
పపరర: రరజ మలలర ల

6389 SAA0933474
పపరర: రరజఖలకడమ కకమగమ

6387 SAA1005140
పపరర: సతష కకసన

తసడడ:డ పడసరద కకసన
ఇసటట ననస:133-11-2613
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమయఖ కకమగమ
ఇసటట ననస:133-11-2617
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వర నదరరయణ అరరవటట
ఇసటట ననస:133-11-2618
వయససస:48
లస: ససస స
6394 JBV3507258
పపరర: పపదఅబడహస కటటకల

93-57/429

తసడడ:డ నగబగషణస మనననస
ఇసటట ననస:133-11-2613
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస మభకకరగ
ఇసటట ననస:133-11-2613
వయససస:59
లస: పప
6391 JBV3748183
పపరర: ఆదదలకడమ అరరవటట

6386 SAA0795304
పపరర: ససమగనస మనననస

6411 JBV3748027
పపరర: రమణ ఎనసమగల

93-59/747

భరస : ససబబబరరవప ఎనసమగల
ఇసటట ననస:133-11-2629
వయససస:53
లస: ససస స
93-59/749

6414 SAA0700757
పపరర: శనగపరటట ససనత

93-59/750

భరస : భబసకరరరవప శనగపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2630
వయససస:34
లస: ససస స
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6415 SAA0304105
పపరర: జలలన షపక
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93-59/751

తసడడ:డ ఏమలనససరబ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2631
వయససస:61
లస: పప
6418 SAA1005215
పపరర: అనత మమకపరటట

93-57/434

93-58/380

93-60/622

93-58/382

93-59/756

93-59/759

93-55/441

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరపత
ఇసటట ననస:133-11-2651
వయససస:27
లస: పప

6428 SAA0954181
పపరర: వరరజ మగకరకల

6431 JBV3748050
పపరర: దదనమమ కనపరగస

6434 JBV3747409
పపరర: శకనస మకరకల

6437 JBV3745106
పపరర: రరమగ మమకపరటట

93-59/765

6440 JBV1976950
పపరర: సరసబయఖ కలసచదల

93-58/383

6443 JBV3747805
పపరర: ససబడమణఖస వనసదల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనసదల
ఇసటట ననస:133-11-2652
వయససస:43
లస: పప

6423 JBV1971340
పపరర: ఆఅజననయగలల బతష
స ల

93-59/755

6426 SAA0952722
పపరర: మలలర సవరర మకకకన

93-58/381

6429 SAA0953076
పపరర: వనసకటటసశర రరవప మగకకకళ

93-58/384

తసడడ:డ వరరసరశమ మగకకకళ
ఇసటట ననస:133-11-2644
వయససస:34
లస: పప
93-59/757

6432 JBV3747789
పపరర: చనన మలర కరవరదద

93-59/758

తసడడ:డ పపలర యఖ కరవరదద
ఇసటట ననస:133-11-2644
వయససస:42
లస: పప
93-59/760

6435 SAA0436816
పపరర: తరపతమమ ఓసటటపపల

93-59/761

భరస : ఏడడకకసడలల ఓసటటపపల
ఇసటట ననస:133-11-2645
వయససస:39
లస: ససస స
93-59/762

6438 JBV3748043
పపరర: లకడమ కలసచదల

93-59/763

భరస : బబజ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-11-2650
వయససస:34
లస: ససస స
93-59/766

తసడడ:డ పపదఅసజయఖ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-11-2650
వయససస:66
లస: పప
93-58/386

93-60/621

భరస : వనసకటటసశర రరవప మకకకన
ఇసటట ననస:133-11-2644
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మమకపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2647
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-11-2650
వయససస:37
లస: పప
6442 SAA0954116
పపరర: కకటటశశరరరవప తరరపత

93-60/623

తసడడ:డ నరసససహరరవప మకరకల
ఇసటట ననస:133-11-2644
వయససస:51
లస: పప

తలర : మమహబభబ బ
ఇసటట ననస:133-11-2647
వయససస:31
లస: పప
6439 JBV1970425
పపరర: బబజ కలసచదల

6425 JBV3750387
పపరర: చచసచమమ కరవరదద

6420 JBV3750312
పపరర: అదచసనమమ యనమగల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-11-2643
వయససస:45
లస: పప

భరస : నరగకణరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:133-11-2644
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద నరసససహ చసకకకళళ
ఇసటట ననస:133-11-2644
వయససస:51
లస: పప
6436 SAA0469692
పపరర: రసడల శశక

93-59/754

తసడడ:డ వరరసరశమ మగకరకల
ఇసటట ననస:133-11-2644
వయససస:32
లస: పప

భరస : వరరకజ మకకకల
ఇసటట ననస:133-11-2644
వయససస:33
లస: ససస స
6433 JBV3747615
పపరర: చనన వరరసరశమ చసకకకళళ

6422 JBV1971332
పపరర: సరసమలమ జఖస బతష
స ల

93-59/753

భరస : రరఘవపలల యనసమల
ఇసటట ననస:133-11-2641
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ కరవరడడ
ఇసటట ననస:133-11-2643
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ మగకరకల
ఇసటట ననస:133-11-2644
వయససస:45
లస: ససస స
6430 SAA0843475
పపరర: వజయ మకకకల

93-60/620

భరస : ఆఅజననయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-11-2643
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చననమలర కరవడడ
ఇసటట ననస:133-11-2643
వయససస:39
లస: ససస స
6427 SAA0953894
పపరర: రమణ మగకకళళ

6419 JBV3750023
పపరర: నదగరసదడస మమకపరటట

6417 JBV1977453
పపరర: ససరరషరబబగ ధడళపపడడ

తసడడ:డ వనసరకటనరసససహరరవప ధడళపపడడ
ఇసటట ననస:133-11-2637
వయససస:42
లస: పప

భరస : మలల కకటయఖ మమకపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2640
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : జజనస బబషర
ఇసటట ననస:133-11-2642
వయససస:28
లస: ససస స
6424 JBV3750395
పపరర: పప లలరమమ కరవరడడ

93-59/752

భరస : ససరరశ బబబగ ధడళపపడడ
ఇసటట ననస:133-11-2637
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససరరష మమకపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2640
వయససస:30
లస: ససస స
6421 SAA0808206
పపరర: జజన బ షపక

6416 SAA0466102
పపరర: రతనయసజల ధడలలపపడడ

6441 SAA0953647
పపరర: ఏడడకకసడలల తరరపత

93-58/385

భరస : గగరవయఖ తరరపత
ఇసటట ననస:133-11-2651
వయససస:45
లస: ససస స
93-59/767

6444 JBV3750411
పపరర: ఆదదలకడమ వనసదల

93-60/624

భరస : ససబడహమణఖస వనసదదల
ఇసటట ననస:133-11-2652
వయససస:35
లస: ససస స
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6445 SAA1020122
పపరర: కకరణదబబగ బగలలర
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93-59/768

తసడడ:డ ఎమమనలల బగలలర
ఇసటట ననస:133-11-2653
వయససస:38
లస: పప
6448 SAA0366104
పపరర: శకనస తమమశశటటల

93-59/771

93-59/774

93-57/435

93-57/645

93-60/627

93-59/776

93-57/439

భరస : రతనశశఖర కకసడభరరస న
ఇసటట ననస:133-11-2664
వయససస:31
లస: ససస స

6458 SAA0344622
పపరర: వనసకట లకడమ తననరర

6461 JBV3750379
పపరర: శకలకడమ గగసజ

6464 JBV3747524
పపరర: రరమయఖ యరకగగసడర

6467 SAA0953282
పపరర: అసజల పలర పప

93-59/779

6470 JBV3750403
పపరర: రమణ బసడదరర

93-60/626

6473 JBV3747722
పపరర: రతనశశఖర కకసడదబతస న
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-11-2664
వయససస:36
లస: పప

6453 JBV3745452
పపరర: డదవడ రరజ తననరర

93-59/775

6456 SAA0795437
పపరర: ఏససబబబగ ఉపపతషల

93-57/438

6459 SAA1269851
పపరర: గరయతడ పప తరర సక

93-54/1021

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల పప తరర సక
ఇసటట ననస:133-11-2659
వయససస:19
లస: ససస స
93-60/628

6462 SAA0461822
పపరర: సరయబబబగ గగసజజ

93-60/629

తసడడ:డ సరసబయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2661
వయససస:29
లస: పప
93-59/777

6465 AP151010504558
పపరర: బబబగ నకక

93-59/778

తసడడ:డ శశషయఖ నకక
ఇసటట ననస:133-11-2662
వయససస:57
లస: పప
93-58/387

6468 SAA0952631
పపరర: శకనస పలర పప

93-58/388

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పలర పప
ఇసటట ననస:133-11-2663
వయససస:32
లస: పప
93-60/630

భరస : వరరకజ బబసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2663
వయససస:46
లస: ససస స
93-60/631

93-59/773

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఉపపతషల
ఇసటట ననస:133-11-2658
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనస పలర పప
ఇసటట ననస:133-11-2663
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ మనననస
ఇసటట ననస:133-11-2663
వయససస:57
లస: పప
6472 JBV3750239
పపరర: శకలకడమ కకసడదబతస న

93-57/436

తసడడ:డ ఏససరతనస యరకగగసడర
ఇసటట ననస:133-11-2662
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరరరజ బసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2663
వయససస:23
లస: పప
6469 JBV3507027
పపరర: నగభభషణస మనననస మనననస

6455 SAA1035147
పపరర: మసగమమ ఉపపతల

6450 SAA0794264
పపరర: శరకవరణణ పలర పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప తననరర
ఇసటట ననస:133-11-2657
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరయబబబగ గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2661
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబబగ నకక
ఇసటట ననస:133-11-2662
వయససస:50
లస: ససస స
6466 SAA1035220
పపరర: రరమగ బసడదరర

93-60/625

భరస : డదవడ రరజ తననరర
ఇసటట ననస:133-11-2658
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవకకషష గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2661
వయససస:30
లస: ససస స
6463 AP151010504237
పపరర: ససజజత నకక

6452 JBV3750015
పపరర: ఆదదలకడమ పలర పప

93-59/770

భరస : గగపస పలర పప
ఇసటట ననస:133-11-2656
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప ఉపపతల
ఇసటట ననస:133-11-2658
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఉపపతల ఏసస బబబగ
ఇసటట ననస:133-11-2658
వయససస:26
లస: ససస స
6460 JBV3750353
పపరర: రమణ కలమలరగ గగసజ

93-59/772

భరస : అసకమమరరవప పలలరపప
ఇసటట ననస:133-11-2656
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఏససబబబగ ఉపపతల
ఇసటట ననస:133-11-2658
వయససస:28
లస: ససస స
6457 SAA1411586
పపరర: ఉపపతల లకడమ దసరర

6449 JBV3747573
పపరర: ఆసజననయగలల తమమశశటట

6447 SAA0366138
పపరర: మహహష తమమశశటటల

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తమమశశటటల
ఇసటట ననస:133-11-2654
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మగసలయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2654
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:133-11-2656
వయససస:29
లస: పప
6454 SAA1049312
పపరర: లకడమ దసరర ఉపపతల

93-59/769

భరస : లకమయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2654
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల తమమశశటటల
ఇసటట ననస:133-11-2654
వయససస:41
లస: పప
6451 SAA0794314
పపరర: గగపస పలర పప

6446 JBV1978444
పపరర: పప లమమ తమమశశటట

6471 JBV3742517
పపరర: దయలకర బసడదరర

93-59/780

తసడడ:డ వకటరర బబబ బసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2664
వయససస:42
లస: పప
93-60/632

6474 JBV1975549
పపరర: జయకలమలరగ సప సగర

93-59/781

భరస : పరనకరలల సప సగర
ఇసటట ననస:133-11-2666
వయససస:49
లస: ససస స
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6475 SAA1005470
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప సప సగ

93-59/782

తసడడ:డ పరనకరలల సప సగ
ఇసటట ననస:133-11-2666
వయససస:24
లస: పప
6478 JBV3749967
పపరర: రరణణ పపరగకల

93-60/633

93-59/785

93-58/389

93-59/790

93-59/792

93-59/794

93-60/639

తసడడ:డ జజజ న నసదస గనసపలర
ఇసటట ననస:133-11-2679
వయససస:30
లస: ససస స

6488 SAA1197417
పపరర: చలపరటట గరయతడ

6491 SAA1035121
పపరర: నవన కలమలర కససకలరగస

6494 SAA1005561
పపరర: మసరసనమమ వసటటపపల

6497 SAA1020098
పపరర: లకడమ పసడయలసక చలపత

93-60/641

6500 SAA0887291
పపరర: ససనతద గనడపలర

93-55/442

6503 JBV3750452
పపరర: పరరశన షపక
తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2679
వయససస:31
లస: ససస స

6483 SAA0366062
పపరర: బగజర బబ తష
స ల

93-59/787

6486 JBV1978139
పపరర: శకనస కలసచదల

93-59/789

6489 JBV1976752
పపరర: ఏడడకకసడలల చలపరటట

93-59/791

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప చలపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2674
వయససస:44
లస: పప
93-57/440

6492 JBV1973932
పపరర: వరచసదడరరవప కలసచదల

93-59/793

తసడడ:డ చనన కలసచదల
ఇసటట ననస:133-11-2675
వయససస:40
లస: పప
93-60/637

6495 SAA0437103
పపరర: గగవసదమమ కకటగగరగ

93-60/638

భరస : శశషగగరర కకటగగరగ
ఇసటట ననస:133-11-2676
వయససస:31
లస: ససస స
93-57/441

6498 JBV3750221
పపరర: వజయ కలమలరగ చసపరటట

93-60/640

భరస : సరయబబబగ చచసపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2677
వయససస:42
లస: ససస స
93-57/442

తలర : కలమలరగ గనడపలర
ఇసటట ననస:133-11-2679
వయససస:26
లస: ససస స
93-60/642

93-60/635

తసడడ:డ చనన కలసచదల
ఇసటట ననస:133-11-2673
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబగ చలపత
ఇసటట ననస:133-11-2677
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమన చమమ
ఇసటట ననస:133-11-2677
వయససస:50
లస: ససస స
6502 JBV3750171
పపరర: దదనదదవ గనసపలర

93-59/788

భరస : శకనవరస వసటటపపల
ఇసటట ననస:133-11-2675
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకడమ జజకలల
ఇసటట ననస:133-11-2676
వయససస:31
లస: ససస స
6499 SAA0437129
పపరర: లకడమ చమలమ

6485 JBV1974021
పపరర: రగజజశనద షపక

6480 SAA0461830
పపరర: లలలసడ కకరగవ

తసడడ:డ రతస యఖ బబ తష
స ల
ఇసటట ననస:133-11-2671
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప కససకలరగస
ఇసటట ననస:133-11-2675
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మలల కకసడయఖ కససకలరగస
ఇసటట ననస:133-11-2675
వయససస:44
లస: పప
6496 SAA0437111
పపరర: పడతభబ దదవ జజకలలల

93-59/786

తసడడ:డ చలపరటట ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:133-11-2674
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప చలపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2674
వయససస:45
లస: పప
6493 JBV3747508
పపరర: ససబబబరరవప కససకలరగస

6482 JBV1976976
పపరర: చనన కలసచదల

93-59/784

తసడడ:డ రరలలసయ కకరగవ
ఇసటట ననస:133-11-2667
వయససస:44
లస: పప

భరస : దరగయలవల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2673
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2673
వయససస:45
లస: పప
6490 JBV3741873
పపరర: సరయ బబబగ చలపరటట

93-60/634

తసడడ:డ వరరసరశమ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-11-2670
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ అనసకకల ఓనట పపల
ఇసటట ననస:133-11-2672
వయససస:33
లస: పప
6487 JBV1977594
పపరర: దరగయలవల షపక

6479 SAA1005181
పపరర: అశశక సప సగ

6477 JBV3507134
పపరర: రవ సప సగర

తసడడ:డ ససతదరరమగలల సప సగర
ఇసటట ననస:133-11-2667
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరరమగలల సప సగ
ఇసటట ననస:133-11-2667
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2670
వయససస:40
లస: ససస స
6484 SAA0953969
పపరర: శకనవరస ఓనట పపల

93-59/783

భరస : రవ సప సగర
ఇసటట ననస:133-11-2667
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శశరగ పపరగకల
ఇసటట ననస:133-11-2667
వయససస:35
లస: ససస స
6481 JBV1971662
పపరర: రరధ చలపరటట

6476 JBV1975531
పపరర: పదదమవత సప సగర

6501 JBV1973858
పపరర: కలమలరగ గనసపలర

93-59/795

భరస : జజజ ననసదస గనసపలర
ఇసటట ననస:133-11-2679
వయససస:44
లస: ససస స
93-60/643

6504 JBV3750445
పపరర: సరరసజ షపక

93-60/644

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2679
వయససస:49
లస: ససస స
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93-60/645

భరస : శకనవరస మగతఖల
ఇసటట ననస:133-11-2680
వయససస:30
లస: ససస స
6508 SAA0305532
పపరర: శకనవరస మగతదఖల

93-59/798

93-59/800

93-59/802

93-60/651

93-59/803

93-59/806

93-59/809

భరస : రరసబబబగ ఆచమ
ఇసటట ననస:133-11-2686
వయససస:33
లస: ససస స

6518 JBV3750213
పపరర: చసకకమమ యనసమగల

6521 JBV3748001
పపరర: మహహమల రరజఖస పసడదరర

6524 JBV3741865
పపరర: ససరరష పసడదరర

6527 SAA0793787
పపరర: లకడమ తరరపతమమ అచమ

93-59/812

6530 JBV3747821
పపరర: లకమయఖ అచమ

93-60/652

6533 JBV3747813
పపరర: రరసబబబగ అచమ
తసడడ:డ కకసడయఖ ఆచఛ
ఇసటట ననస:133-11-2686
వయససస:35
లస: పప

6513 JBV3749868
పపరర: వరమమ చచనసన బబ యన

93-60/648

6516 JBV3750205
పపరర: తరరపతమమ యనసమగల

93-60/650

6519 SAA0795767
పపరర: ఓబగలలశ ససదదరపప

93-57/443

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ససదదరపప
ఇసటట ననస:133-11-2684
వయససస:27
లస: పప
93-59/804

6522 SAA0793837
పపరర: జయ రరజ ససదద దరపప

93-59/805

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససదద దరపప
ఇసటట ననస:133-11-2684
వయససస:25
లస: పప
93-59/807

6525 JBV1973692
పపరర: ధనలకడమ అచమ

93-59/808

భరస : కకసడయఖ ఆచమ
ఇసటట ననస:133-11-2685
వయససస:56
లస: ససస స
93-59/810

6528 SAA0793761
పపరర: శవ పరరశత అచమ

93-59/811

భరస : లకమయఖ అచమ
ఇసటట ననస:133-11-2686
వయససస:29
లస: ససస స
93-59/813

తసడడ:డ కకసడయఖ ఆచమ
ఇసటట ననస:133-11-2686
వయససస:35
లస: పప
93-60/654

93-59/799

తసడడ:డ ససబబబరరవప యనసమల
ఇసటట ననస:133-11-2683
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల అచమ
ఇసటట ననస:133-11-2686
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ ఆచమ
ఇసటట ననస:133-11-2686
వయససస:33
లస: పప
6532 JBV3750114
పపరర: లకడమ అచమ

93-60/649

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప పసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2684
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ఆచమ
ఇసటట ననస:133-11-2685
వయససస:61
లస: పప
6529 JBV3747425
పపరర: ఆసజననయగలల అచమ

6515 JBV3750437
పపరర: వనసకటటశశరమమ యనసమగల

6510 SAA0794249
పపరర: దసరర చధరర

భరస : నరసయఖ చనడనబబ యన
ఇసటట ననస:133-11-2682
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప పసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2684
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ పపదద టట
ఇసటట ననస:133-11-2684
వయససస:32
లస: పప
6526 JBV1978030
పపరర: కకసడయఖ అచమ

93-59/801

భరస : కకషషయఖ యనసమల
ఇసటట ననస:133-11-2683
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ససదద దరపప
ఇసటట ననస:133-11-2684
వయససస:41
లస: ససస స
6523 JBV3747441
పపరర: బబబగ పపదద టట

6512 SAA0793225
పపరర: పప లలష చధరర

93-59/797

భరస : పప లలష చధరర
ఇసటట ననస:133-11-2682
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ యనసమల
ఇసటట ననస:133-11-2683
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప యనసమల
ఇసటట ననస:133-11-2683
వయససస:51
లస: ససస స
6520 JBV3748019
పపరర: ధనలకడమ ససదద దరపప

93-60/647

తసడడ:డ మషస చధరర
ఇసటట ననస:133-11-2682
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రవణమమ యనసమగల
ఇసటట ననస:133-11-2683
వయససస:34
లస: పప
6517 JBV3750197
పపరర: రమణమమ యనసమగల

6509 JBV3750460
పపరర: యయససమణణ బతష
స ల

6507 JBV1978204
పపరర: మమరగ నలలకలరగస

భరస : వనసకటటశశరరర నలలకలరగస
ఇసటట ననస:133-11-2681
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బగజర బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-11-2681
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మషస చధరర
ఇసటట ననస:133-11-2682
వయససస:27
లస: పప
6514 SAA0304568
పపరర: దదవయఖ యనసమగల

93-60/646

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మసజల
ఇసటట ననస:133-11-2680
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ మగతదఖల
ఇసటట ననస:133-11-2681
వయససస:34
లస: పప
6511 SAA0793258
పపరర: మహన చధరర

6506 AP151010504262
పపరర: శకనవరస మసజల మసజల

6531 JBV3750122
పపరర: మమరర పడసనన పసడదరర

93-60/653

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పరసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2686
వయససస:30
లస: ససస స
93-60/655

6534 SAA0795569
పపరర: రరజజ శశఖర కనపరరగర

93-57/444

తసడడ:డ ససమధన రరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:133-11-2687
వయససస:27
లస: పప
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6535 SAA0887283
పపరర: కరకసత కలమలర కనపరరగర

93-57/445

తసడడ:డ సమదన రరవప కనపరరగర
ఇసటట ననస:133-11-2687
వయససస:28
లస: పప
6538 SAA0563569
పపరర: గగరర లకడమ రరమడడగగ

93-60/657

93-59/814

93-59/817

93-57/447

93-57/448

93-60/663

93-60/666

తసడడ:డ పపలర యఖ మగనగరటట
ఇసటట ననస:133-11-2699
వయససస:44
లస: పప

6548 JBV3507332
పపరర: భభలకడమ గగరసటర

6551 SAA0563585
పపరర: భబగఖ లకడమ రరమడడగగ

6554 JBV3749819
పపరర: రరజఖలకడమ మమతడ

6557 JBV3742566
పపరర: శకనవరసరరవప బబ మమశశటట

93-60/668

6560 JBV3750569
పపరర: భబరత మరరమభరర

93-59/819

6563 JBV1975895
పపరర: నరసయఖ కకసడద
తసడడ:డ చనదదసస కకసడద
ఇసటట ననస:133-11-2699
వయససస:40
లస: పప

6543 JBV3747433
పపరర: వనసకట దసరర పడవణ మమటడ

93-59/816

6546 JBV3750361
పపరర: రమలదదవ ధడలపపడడ

93-60/660

6549 JBV1974344
పపరర: సరసశత గగరసటర

93-59/820

భరస : రరమదదసస గగరసటర
ఇసటట ననస:133-11-2694
వయససస:70
లస: ససస స
93-60/661

6552 SAA0567313
పపరర: వనసకట శవ రరమడడగగ

93-60/662

తసడడ:డ అసకర రరవప రమలడడగగ
ఇసటట ననస:133-11-2696
వయససస:30
లస: పప
93-60/664

6555 SAA0530774
పపరర: వజయ లకడమ మమతడ

93-60/665

భరస : ఖధర ననతడ
ఇసటట ననస:133-11-2697
వయససస:57
లస: ససస స
93-59/822

6558 JBV3750189
పపరర: నదగ లకడమ దదసరగ

93-60/667

భరస : బబజ ,దసరగ
ఇసటట ననస:133-11-2698
వయససస:31
లస: ససస స
93-60/669

భరస : నదగరరజ మరరమగరర
ఇసటట ననస:133-11-2698
వయససస:47
లస: ససస స
93-57/450

93-60/659

భరస : నదగరశశర రరవప ధసళళపపడడ
ఇసటట ననస:133-11-2693
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2698
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2698
వయససస:36
లస: ససస స
6562 SAA0955080
పపరర: రసగగగరగ మగనగరటట

93-59/818

భరస : కకరణ భభషణ మమతడ
ఇసటట ననస:133-11-2697
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మమతడ
ఇసటట ననస:133-11-2697
వయససస:68
లస: పప
6559 JBV3750106
పపరర: వనదదవత బబ మమశశటట

6545 JBV3507274
పపరర: బబశద షపక

6540 SAA0567354
పపరర: వరబడహమస రరమడడగగ

తసడడ:డ ఖలదర మమటడ
ఇసటట ననస:133-11-2692
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రరమడడగగ
ఇసటట ననస:133-11-2696
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట దసరర పడవణ మమతడ
ఇసటట ననస:133-11-2697
వయససస:23
లస: ససస స
6556 SAA0567362
పపరర: ఖలదర మమతడ

93-59/815

భరస : శకనస గగరసటర
ఇసటట ననస:133-11-2694
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణ కకసడబతన
ఇసటట ననస:133-11-2695
వయససస:22
లస: పప
6553 SAA0437095
పపరర: చదసదదన మమతడ

6542 SAA0659573
పపరర: వజయలకడమ మమతడ

93-60/656

తసడడ:డ అసకరరరవప రమలడడగగ
ఇసటట ననస:133-11-2691
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర మమటడ
ఇసటట ననస:133-11-2693
వయససస:51
లస: పప

భరస : వర సరశమ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-11-2694
వయససస:28
లస: ససస స
6550 SAA1097500
పపరర: పడసనన కలమలర కకసడబతన

93-60/658

భరస : ఖలదర మమతడ
ఇసటట ననస:133-11-2692
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మమతడ
ఇసటట ననస:133-11-2692
వయససస:69
లస: పప
6547 SAA0794983
పపరర: కనక లకడమ కలసచదల

6539 SAA0570366
పపరర: ససజవ చదరగ రరమడడగగ

6537 SAA0563635
పపరర: మలధవ రరమడడగగ

భరస : ససజవ చదరగ రరమడడగగ
ఇసటట ననస:133-11-2691
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకర రరవప రమలడడగగ
ఇసటట ననస:133-11-2691
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకరన మసతడ
ఇసటట ననస:133-11-2692
వయససస:47
లస: ససస స
6544 SAA0659631
పపరర: ఖలదర మమతడ

93-57/446

భరస : అసకరరరవప రరమడడగగ
ఇసటట ననస:133-11-2691
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వర బడహమస రమలడడగగ
ఇసటట ననస:133-11-2691
వయససస:30
లస: ససస స
6541 SAA0649681
పపరర: మసతడ లకడమ మసతడ

6536 SAA1005207
పపరర: రమణమమ రరమడడగగ

6561 SAA1035238
పపరర: శకహరగ కకసడద

93-57/449

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ కకసడద
ఇసటట ననస:133-11-2699
వయససస:23
లస: పప
93-59/823

6564 JBV3750296
పపరర: కలలఖణణ వనసకకసడ

93-60/670

భరస : తరరపరరజ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2699
వయససస:34
లస: ససస స
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93-60/671

తసడడ:డ నరసయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2699
వయససస:46
లస: ససస స
6568 JBV1972538
పపరర: మరరవల� షపక�

93-59/826

93-59/829

93-57/451

93-59/835

93-59/838

93-59/839

93-59/843

తసడడ:డ ఇమలనసయయల బగలలర
ఇసటట ననస:133-11-2712
వయససస:34
లస: పప

6578 JBV1976216
పపరర: బబజ షపక

6581 SAA1035204
పపరర: శవపరరశత కకసడదబతస న

6584 JBV3747466
పపరర: సససదర రరవప జజననలగడడ

6587 SAA0437087
పపరర: వనసకటటశశరమమ జజననలగడడ

93-60/674

6590 JBV3747979
పపరర: వనసకరయమమ చసతమలల

93-59/836

6593 JBV1970219
పపరర: వనణగ వరససపలర
తసడడ:డ సప మయఖ VASUPALLI
ఇసటట ననస:133-11-2713
వయససస:33
లస: పప

6573 JBV3745528
పపరర: శకనవరసరరవప� యడర పలర

93-59/831

6576 SAA0955023
పపరర: బబజ షపక

93-59/834

6579 JBV1974724
పపరర: మగనన షపక

93-59/837

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2707
వయససస:43
లస: ససస స
93-57/452

6582 SAA0933235
పపరర: జజఖత మలతటట

93-57/453

భరస : చదరరర మలతటట
ఇసటట ననస:133-11-2708
వయససస:36
లస: ససస స
93-59/841

6585 SAA0465781
పపరర: అసజమమ జజననలగడడ

93-59/842

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:133-11-2710
వయససస:54
లస: పప
93-60/672

6588 SAA1026336
పపరర: రరణణ కరరరమసచ

93-60/673

తసడడ:డ పపడమయఖ కరరరమసచ
ఇసటట ననస:133-11-2711
వయససస:30
లస: ససస స
93-59/844

భరస : రమమష చసతమలల
ఇసటట ననస:133-11-2712
వయససస:34
లస: ససస స
93-60/675

93-59/828

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2706
వయససస:35
లస: పప

తలర : అసజమమ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:133-11-2710
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రమమష తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2711
వయససస:46
లస: ససస స
6592 SAA1024561
పపరర: కకరణదబబగ బగలలర

93-59/833

తసడడ:డ అసజమమ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:133-11-2710
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:133-11-2710
వయససస:57
లస: పప
6589 JBV3750072
పపరర: కలమలరగ తదటటకకసడ

6575 JBV1974716
పపరర: జరరనద షపక

6570 SAA0617415
పపరర: శశషయఖ మసచదల

తసడడ:డ పపదద వనసకట కకటయఖ� యడర పలర
ఇసటట ననస:133-11-2704
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస కకసడదబతస న
ఇసటట ననస:133-11-2708
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగవసదస కకసడదబతష
స న
ఇసటట ననస:133-11-2708
వయససస:60
లస: ససస స
6586 AP151010504226
పపరర: నదగరశశరరరఅఉ జజననలగడడ

93-59/830

భరస : జలలన� షపక
ఇసటట ననస:133-11-2707
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2707
వయససస:75
లస: ససస స
6583 JBV1978170
పపరర: శశషమమ కకసడదబతష
స న

6572 SAA0304246
పపరర: రరకరష కకరణ మదసద

93-59/825

తసడడ:డ శశషయఖ మసచదల
ఇసటట ననస:133-11-2703
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2706
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2706
వయససస:80
లస: పప
6580 JBV1974708
పపరర: ఫరతమభన షపక

93-59/827

తసడడ:డ వర పడసరద మదసద
ఇసటట ననస:133-11-2704
వయససస:32
లస: పప

భరస : రకహమలన లలట షపక
ఇసటట ననస:133-11-2706
వయససస:67
లస: ససస స
6577 JBV3741840
పపరర: జజన షపక

6569 JBV3747987
పపరర: వజయకలమలరగ� మసచదల�

6567 JBV3747516
పపరర: మరరవల� నదగగల�

తసడడ:డ మరరవల� నదగగల
ఇసటట ననస:133-11-2701
వయససస:39
లస: పప

భరస : వజయకలమలరగ మసచదల
ఇసటట ననస:133-11-2703
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దదవ వరపడసరద మదసద
ఇసటట ననస:133-11-2704
వయససస:58
లస: ససస స
6574 SAA1035212
పపరర: మసరసన బ షపక

93-59/824

భరస : మరరవల� షపక
ఇసటట ననస:133-11-2701
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మలబగ� షపక
ఇసటట ననస:133-11-2701
వయససస:65
లస: పప
6571 SAA0436808
పపరర: వరదదనమమ మదసద

6566 JBV1974732
పపరర: జమలల� షపక�

6591 JBV3741824
పపరర: రమమష చసతమలల

93-59/845

తసడడ:డ పపదరతస యఖ చసతమలల
ఇసటట ననస:133-11-2712
వయససస:37
లస: పప
93-59/846

6594 JBV3750247
పపరర: వనసకట రతనస కససకలరగస

93-60/676

భరస : ససబబబరరవప వరససపలర
ఇసటట ననస:133-11-2713
వయససస:30
లస: ససస స
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93-60/677

తలర : జయమమ వరససపలర
ఇసటట ననస:133-11-2713
వయససస:30
లస: ససస స
6598 JBV1974179
పపరర: భబసకరరరవప పససపపలలటట

93-59/847

93-59/850

93-59/853

93-59/856

93-59/858

93-59/861

93-59/864

భరస : చసదడస పప టబబతస న
ఇసటట ననస:133-11-2727
వయససస:51
లస: ససస స

6608 JBV1978337
పపరర: అబగదలలబషర షపక

6611 SAA0465799
పపరర: సరమలమ జఖమ చదలవరడ

6614 JBV3745593
పపరర: నదగ వనసకటటశశర రరవప పప రగశశటట

6617 JBV1971696
పపరర: శవకలమలరగ చననస చననస

93-59/867

6620 JBV3741881
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పప తదబతస న

93-59/857

6623 SAA0436741
పపరర: వజయభబసకర పప తదబతస న
తసడడ:డ చసదడస పప తదబతస న
ఇసటట ననస:133-11-2727
వయససస:36
లస: పప

6603 SAA0465849
పపరర: మమరర కకరగవ

93-59/852

6606 JBV3745098
పపరర: అనఖర భబషర షపక

93-59/855

6609 SAA1275742
పపరర: వనసకయఖ చలవకకనదడ

93-56/674

తసడడ:డ కకషష మభరగస చలవకకనదడ
ఇసటట ననస:133-11-2719
వయససస:37
లస: పప
93-59/859

6612 JBV1979525
పపరర: రతస మమ జజననకకటట

93-59/860

భరస : సతదఖనసదస జజననకకటట
ఇసటట ననస:133-11-2719
వయససస:69
లస: ససస స
93-59/862

6615 JBV1979178
పపరర: రరజ జజననకకటట

93-59/863

తసడడ:డ సతదఖనసదస జజననకకటట
ఇసటట ననస:133-11-2719
వయససస:49
లస: పప
93-59/865

6618 JBV1971704
పపరర: మహనరరవప చనదనస

93-59/866

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ చనదనస
ఇసటట ననస:133-11-2723
వయససస:60
లస: పప
93-59/868

తసడడ:డ చసదడస పప తదబతస న
ఇసటట ననస:133-11-2726
వయససస:39
లస: పప
93-59/870

93-59/849

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2718
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహనరరవప చనదనస
ఇసటట ననస:133-11-2723
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ కరసదదబతస న
ఇసటట ననస:133-11-2724
వయససస:51
లస: ససస స
6622 AP151010504069
పపరర: కలమలరగ పప టబబతస న

93-59/854

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప రగశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2719
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యయసస రతనస జజననకకటట
ఇసటట ననస:133-11-2719
వయససస:75
లస: పప
6619 AP151010504071
పపరర: అచమమమ కరసదదబతస న

6605 JBV3745080
పపరర: జవహర షపక

6600 JBV3747367
పపరర: నదగరరజ పససపపలలటట

భరస : దదలష కకరగవ
ఇసటట ననస:133-11-2718
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:133-11-2719
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఖలదరశల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2719
వయససస:70
లస: ససస స
6616 JBV3507043
పపరర: సతదఖనసదస జజననకకటట

93-59/851

తసడడ:డ ఖలదరశల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2718
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరజ జజననకకటట
ఇసటట ననస:133-11-2719
వయససస:41
లస: ససస స
6613 JBV1971837
పపరర: మహహమభబబ షపక

6602 JBV1975606
పపరర: కకటటశశరమమ ససగన

93-56/673

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-11-2716
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2718
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:133-11-2718
వయససస:40
లస: పప
6610 JBV1979160
పపరర: కలమలరగ జజననకకటట

93-59/848

భరస : పసచమరకడడడ ససగన
ఇసటట ననస:133-11-2717
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప ఉపప
ఇసటట ననస:133-11-2718
వయససస:64
లస: ససస స
6607 SAA0409839
పపరర: ససరరష ఉపపప

6599 JBV3745460
పపరర: హరగ బబబగ పససపపలలటట

6597 SAA1274042
పపరర: పడశరసత JAKKULA

భరస : రరమకకషష JAKKULA
ఇసటట ననస:133-11-2714
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-11-2716
వయససస:34
లస: పప

భరస : రమమష తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2717
వయససస:47
లస: ససస స
6604 AP151010504118
పపరర: సరమలమ జఖస ఉపప

93-60/678

భరస : వనణగ వరససపలర
ఇసటట ననస:133-11-2713
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-11-2716
వయససస:34
లస: పప
6601 SAA0465534
పపరర: కలమలరర తదడడకకసడ

6596 JBV3750064
పపరర: శశభబరరణణ వరససపలర

6621 SAA0617456
పపరర: వనద మలతద పప టబబటటట న

93-59/869

భరస : వజయ భబసకర పప టబబటటట న
ఇసటట ననస:133-11-2727
వయససస:29
లస: ససస స
93-59/871

6624 JBV3507167
పపరర: చసదడస పప తబతస న

93-59/872

తసడడ:డ భబసకరరరవప పప తబతస న
ఇసటట ననస:133-11-2727
వయససస:57
లస: పప
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6625 SAA0952664
పపరర: రరమ తషలసస కకరపరటట

93-60/679

భరస : పడసరద కకరపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2727
వయససస:34
లస: ససస స
6628 SAA1014463
పపరర: కకరసన సరరపలర

93-59/874

భరస : కకరసన సరరపలర
ఇసటట ననస:133-11-2729
వయససస:31
లస: ససస స
6631 JBV3747482
పపరర: భబసకర రరవప� సరగపలర �

93-59/878

93-60/682

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకణణతస
ఇసటట ననస:133-11-2733
వయససస:31
లస: ససస స
6640 JBV3747730
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకరగతస

93-60/686

93-58/390

93-59/885

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2736
వయససస:60
లస: పప

93-60/681

6635 SAA0793902
పపరర: మసగమమ గగసజ

6638 SAA0437137
పపరర: జలరరణణ కకణతస

6641 SAA0617498
పపరర: అసజల దదవ బసడదరర

6644 JBV3745171
పపరర: షరరఫ షపక

6647 JBV3748068
పపరర: అదచన
డ మమ యనమలల

93-59/889

6650 JBV3741899
పపరర: శసకరర గగసజ

93-59/879

6653 JBV1972348
పపరర: నదగరశశరరరవప ధడళపపడడ

6633 SAA0795601
పపరర: నదగరశశరగ పపసరరపరటట

93-57/455

6636 SAA0793746
పపరర: వరరసజననయగలల బతష
స ల

93-59/880

తసడడ:డ వనసకట రతనస బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-11-2733
వయససస:31
లస: పప
93-60/684

6639 JBV3750320
పపరర: కలమలరగ కకణతస

93-60/685

భరస : రరమయఖ కకణతస
ఇసటట ననస:133-11-2733
వయససస:55
లస: ససస స
93-59/881

6642 SAA0617480
పపరర: పడసనదన బబబగ బనదడరర

93-59/882

తసడడ:డ వర రరజ బనదడరర
ఇసటట ననస:133-11-2734
వయససస:28
లస: పప
93-59/883

6645 SAA0793670
పపరర: అదద లకడమ మకకకల

93-59/884

భరస : శవయఖ మకకకల
ఇసటట ననస:133-11-2736
వయససస:26
లస: ససస స
93-59/887

6648 SAA0793696
పపరర: శవయఖ మకకకల

93-59/888

తసడడ:డ శకనస మకకకల
ఇసటట ననస:133-11-2736
వయససస:28
లస: పప
93-59/890

తసడడ:డ సరసబయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2736
వయససస:35
లస: పప
93-59/892

93-59/876

భరస : నదగ చదరగ పపసరరపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2732
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరఘవలల యనమలల
ఇసటట ననస:133-11-2736
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:133-11-2736
వయససస:34
లస: పప
6652 JBV3507035
పపరర: సరసబయఖ గగసజ

6632 JBV3750080
పపరర: నదగరసదడస సరగపలర

93-57/454

తసడడ:డ భబసకర రరవప� సరగపలర
ఇసటట ననస:133-11-2729
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఖసరరరద భబషర షపక
ఇసటట ననస:133-11-2735
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరసబయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2736
వయససస:53
లస: ససస స
6649 SAA0366096
పపరర: రవరరజ గగడడపపడడ

6630 SAA0304220
పపరర: రరసబబబగ� సరగపలర �

93-59/875

భరస : పడసనన బబబగ బసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2734
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:133-11-2735
వయససస:28
లస: ససస స
6646 JBV1974039
పపరర: అఅజమమ గగసజ

6629 SAA0366054
పపరర: రమమష� సరగపలర �

తసడడ:డ రరమయఖ కకణణతస
ఇసటట ననస:133-11-2733
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-11-2733
వయససస:36
లస: పప
6643 SAA0808040
పపరర: రరమ దదవ తమమశశటట

భరస : రమమశ సరగపలర
ఇసటట ననస:133-11-2729
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2733
వయససస:66
లస: ససస స
93-60/683

6627 SAA1035196
పపరర: రరధదక సరగపలర

భరస : వనసకటటశశర రరవప POTABATHINI
ఇసటట ననస:133-11-2727
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప సరగపలర
ఇసటట ననస:133-11-2729
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరర బడహమ చదరగ పపసరపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2732
వయససస:31
లస: పప
6637 JBV3750338
పపరర: ఏలజబబత రరణణ� కకణతస�

93-60/680

తసడడ:డ భబసకర రరవప� సరగపలర
ఇసటట ననస:133-11-2729
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరవప సరగపలర
ఇసటట ననస:133-11-2729
వయససస:61
లస: పప
6634 SAA0305466
పపరర: నదగచదరగ పపసరపరటట

6626 JBV3750262
పపరర: రరగ లత పప తదబతస న

6651 SAA0465997
పపరర: రమణ గగసజజ

93-59/891

తసడడ:డ శసకర గగసజజ
ఇసటట ననస:133-11-2736
వయససస:38
లస: పప
93-59/893

తసడడ:డ వనసరకటనరసససహరరవప ధడళపపడడ
ఇసటట ననస:133-11-2737
వయససస:43
లస: పప

6654 JBV3747763
పపరర: శవ కకషష గగసజ

93-59/894

తసడడ:డ సరసబయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2738
వయససస:31
లస: పప
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93-57/646

తసడడ:డ కకషషయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2741
వయససస:62
లస: పప
6658 SAA0647156
పపరర: ఏసట రర రరన ఆరగగరలల

93-59/895

93-57/458

93-59/900

93-59/903

93-59/906

93-59/909

93-59/912

భరస : చనన కరశయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:133-11-2763
వయససస:68
లస: ససస స

6668 JBV1974591
పపరర: ఎఫరడయస చకరకల

6671 JBV3744893
పపరర: రమమష తతట

6674 JBV3745122
పపరర: నదగరరజ గగననపలర

6677 SAA0437145
పపరర: శశభబరరణణ గగననపలర

93-60/689

6680 SAA0649731
పపరర: మనసరలల సడమసగరల

93-59/904

6683 JBV3741923
పపరర: మలరకసడదయగలల వసజజర
తసడడ:డ సడరఖనదరరయణ వసజజర
ఇసటట ననస:133-11-2763
వయససస:66
లస: పప

6663 JBV1970201
పపరర: భబషర షపక

93-59/899

6666 SAA0794025
పపరర: ససశల రరవప గగడడపపడడ

93-59/902

6669 JBV3750882
పపరర: లకడమ తతట

93-59/905

భరస : రమమష తతట
ఇసటట ననస:133-11-2759
వయససస:51
లస: ససస స
93-59/907

6672 JBV3750890
పపరర: సశరరప తతట

93-59/908

భరస : శవ పడసరద తతట
ఇసటట ననస:133-11-2760
వయససస:30
లస: ససస స
93-59/910

6675 SAA1049403
పపరర: జగన మలడడగగల

93-59/911

తసడడ:డ రరమలరరవప మలడడగగల
ఇసటట ననస:133-11-2760
వయససస:44
లస: పప
93-60/687

6678 JBV3750486
పపరర: పరరశత వసజజరపప

93-60/688

తసడడ:డ మలరకసడదశశర రరవప వసజరపప
ఇసటట ననస:133-11-2762
వయససస:40
లస: ససస స
93-59/913

భరస : ససరరశ మనసరలల
ఇసటట ననస:133-11-2763
వయససస:40
లస: ససస స
93-59/915

93-57/457

తసడడ:డ అసకమమ రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:133-11-2753
వయససస:31
లస: పప

భరస : నదగరరజ గగననపలర
ఇసటట ననస:133-11-2760
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప PALEAM
ఇసటట ననస:133-11-2762
వయససస:40
లస: ససస స
6682 JBV3748076
పపరర: ఆవపలమమ పరలలస

93-59/901

తసడడ:డ తరరపతయఖ గగననపలర
ఇసటట ననస:133-11-2760
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నదగ శశషష పరలలస
ఇసటట ననస:133-11-2760
వయససస:71
లస: పప
6679 JBV3750510
పపరర: అసజల కలమలరగ పరలలస

6665 SAA0793977
పపరర: కమలలకర వనసకకసడ

6660 SAA1008425
పపరర: మమలలబ షపక

తసడడ:డ మహమమద ష షపక
ఇసటట ననస:133-11-2751
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమ THOTA
ఇసటట ననస:133-11-2759
వయససస:59
లస: పప

భరస : పడసరదస కకలలర
ఇసటట ననస:133-11-2760
వయససస:45
లస: ససస స
6676 JBV3744877
పపరర: చన కరశయఖ పరలలస

93-59/898

తసడడ:డ పడభగదదసస చకరకల
ఇసటట ననస:133-11-2754
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రమమష తతట
ఇసటట ననస:133-11-2759
వయససస:33
లస: పప
6673 JBV1978766
పపరర: అరరణద కకలలర

6662 SAA0465716
పపరర: పరఖరర షపక

93-57/456

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2750
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద వనసకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2753
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఓబగలలసస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2753
వయససస:50
లస: పప
6670 JBV3744885
పపరర: శవ పడసరద తతట

93-59/896

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:133-11-2751
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పడసరద వనసకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2753
వయససస:41
లస: ససస స
6667 SAA0303834
పపరర: పడసరదస వనసకకసడ

6659 JBV3748407
పపరర: మహలకడమ పలలర

6657 SAA0794959
పపరర: ఏససదదసస ఆరరగరలర

తసడడ:డ ఏససదదసస ఆరరగరలర
ఇసటట ననస:133-11-2745
వయససస:61
లస: పప

భరస : బసగరరరబబబగ పలలర
ఇసటట ననస:133-11-2745
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2750
వయససస:26
లస: పప
6664 SAA0793936
పపరర: శరరద వనసకకసడ

93-57/647

భరస : ససబబరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2741
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ ఆరగగరలల
ఇసటట ననస:133-11-2745
వయససస:37
లస: ససస స
6661 SAA1008409
పపరర: లలలల బబబగ షపక

6656 SAA1416148
పపరర: వజయ లకడమ రరమశశటట

6681 AP151010504181
పపరర: లకడమ వసజజరపప

93-59/914

భరస : మలరకసడదశశర రరవప వసజజరపప
ఇసటట ననస:133-11-2763
వయససస:57
లస: ససస స
93-59/916

6684 SAA1461896
పపరర: జడడ వసశ కకషష

93-56/758

తసడడ:డ జడడ గసగధర రరవప
ఇసటట ననస:133-11-2766
వయససస:22
లస: పప
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93-61/754

భరస : ఓటర బడహమయఖ
ఇసటట ననస:133-11-2766
వయససస:24
లస: ససస స
6688 JBV3750478
పపరర: సరమలమ జఖస యకకల

93-60/691

93-59/919

93-56/759

93-59/920

93-59/923

93-60/692

93-60/693

తసడడ:డ నదగయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:133-11-2785
వయససస:46
లస: పప

6698 JBV1976729
పపరర: రగజజ ఆగససటన

6701 JBV1976703
పపరర: అగససటన డదన

6704 SAA1035162
పపరర: బసవ రరజ గగనపలర

6707 JBV3750536
పపరర: రరమతషలసస అలక
ర రగ

93-57/465

6710 SAA0986168
పపరర: లత పపలపరటట

93-59/921

6713 AP151010504182
పపరర: వజయకలమలరగ గభడడరర
భరస : రరజ గభడడరర
ఇసటట ననస:133-11-2787
వయససస:40
లస: ససస స

6693 SAA0795650
పపరర: తరప రరజ వనసకకసడ

93-57/461

6696 SAA0957268
పపరర: సపసదద నడర బబషర

93-57/463

6699 AP151010504482
పపరర: అననపపరష దదకరజ దదకరజ

93-59/922

భరస : శశషషబబబగ దదకరజ
ఇసటట ననస:133-11-2780
వయససస:43
లస: ససస స
93-59/924

6702 AP151010504002
పపరర: శశషషబబబగ దదకరజ

93-59/925

తసడడ:డ నదగభభషణస దదకరజ
ఇసటట ననస:133-11-2780
వయససస:54
లస: పప
93-57/464

6705 SAA0465518
పపరర: అసకమమ గగననపల

93-59/926

భరస : థదరరపతయలఖ గగననపల
ఇసటట ననస:133-11-2782
వయససస:62
లస: ససస స
93-60/694

6708 SAA0461632
పపరర: కకటటశశర రరవప గగననపలర

93-60/695

తసడడ:డ తరరపతయఖ గగననపలర
ఇసటట ననస:133-11-2782
వయససస:27
లస: పప
93-59/928

భరస : శశఖర పపలపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2785
వయససస:26
లస: ససస స
93-60/696

93-59/918

తసడడ:డ మహహదదదన సరహహబ నడర బబషర
ఇసటట ననస:133-11-2778
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకమనదనరరయణ చచదరగ అలలరరగ
ఇసటట ననస:133-11-2782
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషష బబబగ డదకకజ
ఇసటట ననస:133-11-2783
వయససస:28
లస: పప
6712 SAA0461855
పపరర: వనసకట నదరరయణ పరలలస

93-57/462

తసడడ:డ కకశశర గగనపలర
ఇసటట ననస:133-11-2782
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప వరబబ యన
ఇసటట ననస:133-11-2782
వయససస:31
లస: ససస స
6709 SAA1008391
పపరర: సరయ నదగగ డదకకజ

6695 SAA0957482
పపరర: అనసరమ వరల షపక

6690 JBV3747375
పపరర: ససరరష గగసడద

తసడడ:డ ఇమమమతమమల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2776
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జజరగర డదన
ఇసటట ననస:133-11-2780
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఇమమనయయలల చకరకల
ఇసటట ననస:133-11-2781
వయససస:41
లస: ససస స
6706 JBV3749876
పపరర: దసరర వర బబ యన

93-57/460

భరస : డదన ఆగససటన
ఇసటట ననస:133-11-2780
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప రరదడపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2780
వయససస:45
లస: పప
6703 JBV3750270
పపరర: రరజ కలమలరగ చకరకల

6692 SAA0795668
పపరర: కకటటశశరగ వనకకసడ

93-60/690

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గగసడద
ఇసటట ననస:133-11-2773
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సపసదద షపక
ఇసటట ననస:133-11-2778
వయససస:24
లస: పప

భరస : సపసదద షపక
ఇసటట ననస:133-11-2778
వయససస:34
లస: ససస స
6700 JBV1974476
పపరర: మలణణకరఖరరవప రరదడపరటట

93-59/917

భరస : తరరప రరజ వనకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2776
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2777
వయససస:23
లస: ససస స
6697 SAA1008433
పపరర: కమలల బ షపక

6689 SAA0659599
పపరర: పదదమవత కకసడద

6687 JBV3750304
పపరర: హససనద వనసకకసడ

భరస : దదవదస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2769
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప కకసడద
ఇసటట ననస:133-11-2772
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గగసడద
ఇసటట ననస:133-11-2773
వయససస:33
లస: పప
6694 SAA1397298
పపరర: మగబన షపక

95-8/1331

భరస : నన జడడ
ఇసటట ననస:133-11-2766
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యకరకల
ఇసటట ననస:133-11-2769
వయససస:46
లస: ససస స
6691 JBV3741980
పపరర: శసకరరరవప గగసడద

6686 SQX2381838
పపరర: పడవణ జడడ

6711 JBV3748274
పపరర: తరరపతమమ పరలలస

93-59/929

భరస : నదగయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:133-11-2785
వయససస:58
లస: ససస స
93-59/930

6714 JBV3745254
పపరర: వనసకటటశశరరర అలక
ర రగ

93-59/931

తసడడ:డ సతఖస� అలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-11-2787
వయససస:63
లస: పప
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పపరర: రరసబబబగ గసటటల
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93-59/932

తసడడ:డ కకటయఖ గసటటల
ఇసటట ననస:133-11-2789
వయససస:49
లస: పప
6718 JBV3741998
పపరర: కకసడయఖ కరదదరగ

93-59/935

93-56/675

93-60/699

93-60/702

93-58/392

93-56/678

93-60/703

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2809
వయససస:28
లస: పప

6728 SAA1274653
పపరర: santakumari kalukuri

6731 SAA0655944
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప జపలర

6734 SAA0795577
పపరర: గగరరలకడమ పపసరరపరటట

6737 JBV3746492
పపరర: గగరరబడహమ చదఖరగ పపసరపరటట

93-57/649

6740 SAA0808404
పపరర: అసకమమ రరవప గగసజ

93-56/676

6743 JBV3745163
పపరర: వనసకట రరజరష ఉసగగటటరగ
తసడడ:డ గగవసద రరజ ఉసగగటటరగ
ఇసటట ననస:133-11-2809
వయససస:35
లస: పప

6723 JBV3749611
పపరర: నరమల దదవ ఉననస

93-60/698

6726 SAA0436790
పపరర: ససదదయఖ కకజజర కకజర

93-60/701

6729 SAA0655936
పపరర: హససనద జపలర

93-58/391

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-11-2804
వయససస:32
లస: ససస స
93-58/393

6732 SAA1275171
పపరర: నదగ రరజ శవలసక

93-56/677

తసడడ:డ nageswara rao SHAIK
ఇసటట ననస:133-11-2807
వయససస:34
లస: పప
93-57/466

6735 SAA0074112
పపరర: బబల ఈసశరమమ పపసరపరటట

93-59/937

భరస : గగరరబడహమచదరగ పపసరపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2808
వయససస:49
లస: ససస స
93-60/704

6738 SAA1014281
పపరర: ససకకసదర ఎసపక

93-57/467

తసడడ:డ రహహస ఎసపక
ఇసటట ననస:133-11-2809
వయససస:24
లస: పప
93-58/394

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:133-11-2809
వయససస:27
లస: పప
93-59/939

93-57/648

తసడడ:డ నదగయఖ కకజర
ఇసటట ననస:133-11-2802
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వర బడహమస పపసరపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2808
వయససస:56
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2809
వయససస:30
లస: ససస స
6742 SAA0649947
పపరర: అసకమమరరవప గగసజ

93-60/700

భరస : నదగబడహమచదరర పపసరరపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2808
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరబడహమస పపసరపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2808
వయససస:46
లస: పప
6739 SAA1437805
పపరర: సతఖవనందణణ గగసజ

6725 JBV3745445
పపరర: రరమచసదడ రరవప పగగడడపలర

6720 SAA1424118
పపరర: సరమమజఖస కకజజర

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ఉనదనస
ఇసటట ననస:133-11-2801
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభగ దదసస
ఇసటట ననస:133-11-2804
వయససస:38
లస: పప

భరస : నగరజ శవలసక
ఇసటట ననస:133-11-2807
వయససస:32
లస: ససస స
6736 SAA0082081
పపరర: బడహమ చదఖరగ పపసరపరటట

93-60/697

భరస : nagababu kalukuri
ఇసటట ననస:133-11-2803
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పడభగ దదసస
ఇసటట ననస:133-11-2804
వయససస:74
లస: ససస స
6733 SAA1275817
పపరర: కణక దసరర శవలసక

6722 JBV3749744
పపరర: సతఖవత రఘగవప

93-59/934

భరస : సతఖనదరరయణ కకజజర
ఇసటట ననస:133-11-2796/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప పగగడడపలర
ఇసటట ననస:133-11-2801
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రతన రరజ కలరకలల
ఇసటట ననస:133-11-2802
వయససస:47
లస: పప
6730 SAA0655928
పపరర: రతమమ జపలర

93-59/936

భరస : ససబడమణఖ చదరగ రఘగవప
ఇసటట ననస:133-11-2801
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప రఘగవప
ఇసటట ననస:133-11-2801
వయససస:39
లస: పప
6727 JBV1977651
పపరర: కమలలకరర కలరరకలల

6719 JBV1979277
పపరర: యశశద పరనసగసటట

6717 JBV3748118
పపరర: సరసశత కరదదరగ

భరస : కకసడయఖ కరదదరగ
ఇసటట ననస:133-11-2792
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మలరకసడదయగల పరనసగసటట
ఇసటట ననస:133-11-2795
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప తనననరర
ఇసటట ననస:133-11-2800
వయససస:19
లస: ససస స
6724 JBV3745668
పపరర: ససబడమణదఖచదరగ రఘగవప

93-59/933

తసడడ:డ కకసడయఖ కరదదరగ
ఇసటట ననస:133-11-2792
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ కరదదరగ
ఇసటట ననస:133-11-2792
వయససస:60
లస: పప
6721 SAA1273861
పపరర: వషష
ష పపడయ తనననరర

6716 JBV3748126
పపరర: లకడమరవకరసత కరదదరగ

6741 JBV3748266
పపరర: రమణ గగసజ

93-59/938

భరస : వనసకటటశశరరర గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2809
వయససస:43
లస: ససస స
93-59/940

6744 JBV3742087
పపరర: వనసకటటశశరరర గగసజ

93-59/941

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ గగసజ
ఇసటట ననస:133-11-2809
వయససస:48
లస: పప
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93-58/395

భరస : ససరగలర ల
ఇసటట ననస:133-11-2810
వయససస:53
లస: ససస స
6748 SAA1429356
పపరర: హహమలత కరసరరస

93-54/1110

93-58/398

93-60/707

తసడడ:డ గమమర మయ తమటస
ఇసటట ననస:133-11-2836
వయససస:32
లస: పప

6753 SAA0970948
పపరర: ఖలజజ సయఖద

93-60/706

తసడడ:డ జలల ససఖద
ఇసటట ననస:133-11-2828
వయససస:23
లస: పప
93-59/944

6756 JBV3748290
పపరర: ససజజత పప లవరపప

93-59/945

భరస : దదనకలమలర పప లవరపప
ఇసటట ననస:133-11-2830
వయససస:41
లస: ససస స
6759 JBV3742103
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప లవరపప
పప లవరపప
తసడడ:డ రతస యఖ పప లవరపప
ఇసటట ననస:133-11-2830
వయససస:68
లస: పప

93-59/948

93-60/708

6761 SAA0530790
పపరర: సపర వమలమ కకరరబసడడ

93-60/709

6762 SAA0457184
పపరర: శకనసవరస రరవప ఏకర

93-60/710

భరస : పడకరశ రరజ కకరబసడడ
ఇసటట ననస:133-11-2830
వయససస:73
లస: ససస స
93-59/949

6764 SAA0461848
పపరర: లకమయఖ పపదహహ టట

తసడడ:డ వననకటటశశరరర ఏక
ఇసటట ననస:133-11-2830
వయససస:38
లస: పప
93-60/711

తసడడ:డ గగపస పపదదట
ఇసటట ననస:133-11-2831
వయససస:31
లస: పప
93-58/1031

6767 JBV1979541
పపరర: చచననమమ బబ గర వరపప

93-58/459

6770 SAA1119718
పపరర: రసబబబగ పరకనదటట

93-59/951

6773 SAA0617571
పపరర: గగసఖ షపక
తసడడ:డ మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2837
వయససస:31
లస: ససస స

93-54/1111

6768 JBV1971738
పపరర: మసగరరరవప గసడడకకట గసడడకకట

93-60/712

తసడడ:డ ససబబయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:133-11-2835
వయససస:41
లస: పప
93-58/460

తసడడ:డ డదనయల పరకనదటట
ఇసటట ననస:133-11-2836
వయససస:42
లస: పప
93-60/714

6765 SAA1429232
పపరర: తరరపతయఖ బబ గరరరపప
తసడడ:డ చనన పసరయఖ బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:133-11-2833
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపరయఖ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:133-11-2833
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రసబబబగ పరకనదటట
ఇసటట ననస:133-11-2836
వయససస:36
లస: ససస స
6772 SAA0461863
పపరర: ఆనసద తమటస

93-59/943

93-59/947

తసడడ:డ చనన పసరయఖ బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:133-11-2833
వయససస:23
లస: పప
6769 SAA1119700
పపరర: భవన పరకనదటట

93-58/397

6758 SAA0436493
పపరర: దదనకలమలర పప లవరపప
పప లవరపప
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప లవరపప
ఇసటట ననస:133-11-2830
వయససస:45
లస: పప

భరస : బకకలల డదలల
ఇసటట ననస:133-11-2831
వయససస:31
లస: ససస స
6766 SAA1436302
పపరర: తరరపతయఖ బబ గరరరపప

6755 JBV3745338
పపరర: అసకమమరరవప వనమగల

6750 SAA1049395
పపరర: శవ పరరశత సతచస నపలర

93-59/946

భరస : కకసడద రకడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:133-11-2830
వయససస:37
లస: ససస స
6763 SAA1044387
పపరర: కలమలరగ డదలల

6752 JBV1978824
పపరర: అచమమమ దదసరగ దదసరగ

93-60/705

భరస : బబల ఓబయఖ సతచస నపలర
ఇసటట ననస:133-11-2823
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:133-11-2829
వయససస:34
లస: పప

భరస : చనబబషర షపక
ఇసటట ననస:133-11-2830
వయససస:47
లస: ససస స
6760 SAA1027953
పపరర: నదగగలల ఉడడమగల

93-59/942

భరస : సరసబయఖ దదసరగ
ఇసటట ననస:133-11-2825
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2828
వయససస:50
లస: పప
6757 JBV1972991
పపరర: చనమహబభబబ షపక

6749 SAA1049429
పపరర: నదగ శవర మలల దదసరగ

6747 JBV3507282
పపరర: మలబభససభబన షపక

తసడడ:డ పపదబగడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2810
వయససస:45
లస: పప

భరస : శవ నదరరయణ దదసరగ
ఇసటట ననస:133-11-2819
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:133-11-2825
వయససస:28
లస: ససస స
6754 JBV1976778
పపరర: జలల షపక

93-58/396

తసడడ:డ ససరగ
ఇసటట ననస:133-11-2810
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ కరసరరస
ఇసటట ననస:133-11-2813
వయససస:22
లస: ససస స
6751 SAA0844432
పపరర: శరరష దదసరగ

6746 SAA0808164
పపరర: శశఖర పపకపటటట

6771 SAA0461905
పపరర: దడరఘల రరవప తమటబ

93-60/713

తసడడ:డ గమరయ టమటబ
ఇసటట ననస:133-11-2836
వయససస:28
లస: పప
93-59/952

6774 JBV1970904
పపరర: ఖరరమగననషర షపక

93-59/953

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2837
వయససస:52
లస: ససస స
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6775 JBV3745056
పపరర: పపదద బగడద సరహహబ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
93-60/715

తసడడ:డ జజన మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:133-11-2837
వయససస:34
లస: పప
6778 JBV3508009
పపరర: శవరసజననయగలల ఆససకకళళ

93-60/718

93-59/956

93-59/958

తసడడ:డ లకడమ నరసససహరరవ కకనదడ
ఇసటట ననస:133-11-2840
వయససస:40
లస: పప
6787 SAA0808545
పపరర: వజయ దసరర యత

93-58/399

93-60/720

93-60/723

93-60/726

తసడడ:డ కకషష మలగసటట
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:62
లస: పప

93-56/760

6794 JBV3742194
పపరర: గగవరరనరరవప ఐత

6797 JBV3745650
పపరర: రవచసదడ భవరగ శశటట

93-60/729

6800 JBV3745635
పపరర: హనసమసత రరవప ఐత

93-58/400

6803 SAA0617555
పపరర: గగరరసదడ ఇతద
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఇతద
ఇసటట ననస:133-11-2842
వయససస:32
లస: పప

6783 SAA0647230
పపరర: సరగర మరగయ బబబగ కటటకరల

93-59/957

6786 SAA1180462
పపరర: ఐత రరణగక

93-57/468

6789 SAA0563627
పపరర: లకడమ కలమలరర ఆయతద

93-59/959

భరస : వనసకట ససబబబ రరవప ఆయతద
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:51
లస: ససస స
93-60/721

6792 JBV3745627
పపరర: గగరరసదడ ఐత

93-60/722

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ఐత
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:34
లస: పప
93-60/724

6795 JBV3745007
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప ఐత

93-60/725

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ఐత
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:36
లస: పప
93-60/727

6798 SAA0436774
పపరర: నదగరరజ మలగసటట

93-60/728

తసడడ:డ మననహర మగసటట
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:50
లస: పప
93-60/730

తసడడ:డ రరధ కకషష మభరగస ఐత
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:50
లస: పప
93-60/732

93-59/955

భరస : ఐత గగవరర న రరవప
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప భవరగశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బబజవడ
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:50
లస: పప
6802 JBV1975879
పపరర: మననహర మలగసటట

6785 SAA1397710
పపరర: ఐతద సరయ లకడమ పడసనన

6791 JBV3745478
పపరర: కలమలర గగపరస పప లశశటట

6780 SAA0617563
పపరర: మరరభ షపక

తసడడ:డ దసరరర రరవప కటటకరల
ఇసటట ననస:133-11-2839
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ఐత
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ సససదర రరవప బవరగశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:36
లస: పప
6799 JBV3742210
పపరర: ఆనసదరరవప బబజవరడ

93-60/719

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ఐత
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:35
లస: పప
6796 JBV3745643
పపరర: గగపసచసద భవరగ శశటట

6782 JBV3744844
పపరర: నదగ లసగరశశర రరవప
కకసడకరవపరగ
తసడడ:డ ఏకస కకసడకరవపరగ
ఇసటట ననస:133-11-2838
వయససస:46
లస: పప

6788 SAA0808172
పపరర: గగరరసదడ యత

93-60/717

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:133-11-2838
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప ఐత
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:49
లస: ససస స
6793 SAA0436758
పపరర: ఉమల మహహశశరరరవప ఐత

93-59/954

భరస : ఐతద గరరరనద న
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:33
లస: ససస స
6790 JBV3749702
పపరర: వజయ లకడమ ఐత

6779 JBV1970870
పపరర: నదగగరరబ షపక

6777 JBV1979442
పపరర: వరరసజననయగలల ఆససకకళళ

తసడడ:డ కకటటలసగస ఆససకకళళ
ఇసటట ననస:133-11-2837
వయససస:47
లస: పప

భరస : జలల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2838
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2838
వయససస:47
లస: ససస స
6784 SAA0649707
పపరర: వనసకట నరససమమ రరవప కకనదడ

93-60/716

తసడడ:డ వనసకట రమణదరరవప
ఇసటట ననస:133-11-2837
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటలసగస ఆససకకళళ
ఇసటట ననస:133-11-2837
వయససస:50
లస: పప
6781 JBV1975408
పపరర: ఖలససస బ షపక

6776 JBV3745049
పపరర: కకరణ కలమలర పపరరగగ

6801 JBV3742186
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప ఐత

93-60/731

తసడడ:డ రరధదకకషషమభరరస ఐత
ఇసటట ననస:133-11-2841
వయససస:58
లస: పప
93-59/960

6804 JBV3748365
పపరర: మసరసన భ షపక

93-59/961

భరస : అలలర భక షపక
ఇసటట ననస:133-11-2843
వయససస:62
లస: ససస స
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6805 JBV3748357
పపరర: శవకలమలరగ పపసడర
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93-59/962

భరస : రరజ పపసడర
ఇసటట ననస:133-11-2844
వయససస:47
లస: ససస స
6808 JBV3742178
పపరర: రరజ పపసడర

93-60/735

93-59/963

93-60/738

93-57/471

93-60/740

93-60/744

93-60/748

భరస : kiran kumar madasu
ఇసటట ననస:133-11-2872
వయససస:32
లస: ససస స

6818 JBV1976208
పపరర: నదగమణణ జరరక

6821 JBV3744992
పపరర: జజన భబషర షపక

6824 JBV3745387
పపరర: నదగరరజ దదసరగ

6827 SAA1165059
పపరర: ఫరడననసస ఫపడడడ

93-59/967

6830 JBV3749678
పపరర: మరగయమమ పలలర

93-59/965

6833 SAA1290451
పపరర: కకరణ కలమలర మదదసస
తసడడ:డ దయ రతనస మదదసస
ఇసటట ననస:133-11-2872
వయససస:22
లస: పప

6813 JBV3507118
పపరర: కకషష జజననకకటట

93-60/737

6816 SAA1417567
పపరర: రసడల షపక

93-61/755

6819 SAA0993213
పపరర: ససరరష సడరఖదదవర

93-60/739

భరస : కకశశర సడరఖదదవర
ఇసటట ననస:133-11-2860
వయససస:32
లస: ససస స
93-60/741

6822 JBV1972181
పపరర: గగరవయఖ బగరదగగసట

93-60/742

తసడడ:డ భబసకరరరవప బగరదకలసట
ఇసటట ననస:133-11-2863
వయససస:40
లస: పప
93-60/745

6825 JBV3507126
పపరర: సరసబయఖ దదసరగ దదసరగ

93-60/746

తసడడ:డ ఆనసదరరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:133-11-2864
వయససస:52
లస: పప
93-56/670

6828 SAA1188804
పపరర: ఆదదలకడమ ఫపడడడ

93-60/749

భరస : పరడనసస ఫపడడడ
ఇసటట ననస:133-11-2865
వయససస:40
లస: ససస స
93-60/750

భరస : వనసకటటశశరరర PALLEPU
ఇసటట ననస:133-11-2870
వయససస:41
లస: ససస స
93-56/679

93-57/470

తసడడ:డ మలభగ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2847
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హహనడ ఫపడడడ
ఇసటట ననస:133-11-2865
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఓబగలలన సతచస నపలర
ఇసటట ననస:133-11-2870
వయససస:34
లస: ససస స
6832 SAA1274604
పపరర: rajakumari madasu

93-59/964

తసడడ:డ సరసబయఖ దదసరగ
ఇసటట ననస:133-11-2864
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2864
వయససస:71
లస: పప
6829 SAA0659615
పపరర: లకడమ సతచస నపలర

6815 SAA0955148
పపరర: చసదదక
డ నదగ తషలసస మలదదర

6810 SAA0933516
పపరర: శవసరయ దదననటట

తసడడ:డ సతదఖనసదస జజననకలటట
ఇసటట ననస:133-11-2845
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జజన మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:133-11-2863
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ దదసరగ
ఇసటట ననస:133-11-2864
వయససస:32
లస: పప
6826 SAA0436766
పపరర: బబజత వల షపక

93-60/736

భరస : శశషరరరవప జరరక
ఇసటట ననస:133-11-2857
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జజనమరరసరహహబ
ఇసటట ననస:133-11-2863
వయససస:46
లస: ససస స
6823 JBV3745346
పపరర: శవనదనరరయణ దదసరగ

6812 JBV3749827
పపరర: సరసశత దదననటట

93-60/734

తసడడ:డ శకనవరసస దదననటట
ఇసటట ననస:133-11-2845
వయససస:24
లస: పప

భరస : రరమలరరవప మలదదర
ఇసటట ననస:133-11-2846
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : jhony షపక
ఇసటట ననస:133-11-2850
వయససస:33
లస: ససస స
6820 JBV1979533
పపరర: మగసతదజ షపక

93-57/469

భరస : సరసబశవరరవప డదననటట
ఇసటట ననస:133-11-2845
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవ డదననటట
ఇసటట ననస:133-11-2845
వయససస:45
లస: పప
6817 SAA0808230
పపరర: మలహహమగననసర షపక

6809 SAA0932948
పపరర: పదదమవత దదననటట

6807 SAA0563668
పపరర: నదగ తషలసస పపసడర

తసడడ:డ రరజ పపసడదర
ఇసటట ననస:133-11-2844
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస దదననటట
ఇసటట ననస:133-11-2845
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల కలమలర జజనదనకకత
ఇసటట ననస:133-11-2845
వయససస:30
లస: పప
6814 JBV1972066
పపరర: శకనవరసరరవప దదననటట

93-60/733

భరస : కకరణ కలమలర పపసడదర
ఇసటట ననస:133-11-2844
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జనయఖ పపసడదర
ఇసటట ననస:133-11-2844
వయససస:52
లస: పప
6811 SAA0647222
పపరర: ససతతషప జజనదనకకత

6806 JBV3750742
పపరర: ససదఖ పపసడర

6831 JBV3745601
పపరర: వనసకటటశశరరర పలలర

93-60/751

తసడడ:డ సససదర రరవప PALLEPU
ఇసటట ననస:133-11-2870
వయససస:45
లస: పప
93-56/680

6834 JBV1972223
పపరర: రరజరశశరగ చలలర

93-59/969

భరస : ససబబబరరవప చలలర
ఇసటట ననస:133-11-2875
వయససస:67
లస: ససస స
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6835 SAA0795189
పపరర: ససవర కనఖకలమలరగ చలకకసడద

93-57/472

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ చలకకసడద
ఇసటట ననస:133-11-2879
వయససస:36
లస: ససస స
6838 SAA0933268
పపరర: ససవర బతస న

93-57/475

93-59/970

భరస : సతఖనదరరయణమభరగస వనలలగభరగ
ఇసటట ననస:133-11-2886
వయససస:49
లస: ససస స
6844 SAA0686899
పపరర: షపక సల౦

93-57/476

6842 JBV1971746
పపరర: పదమ కకసడద

93-57/479

6845 JBV3750957
పపరర: ససబబమమ గగడడపరటట

93-59/971

93-59/974

భరస : శవ ఆసజననయగలల అససకకళళ
ఇసటట ననస:133-11-2890
వయససస:43
లస: ససస స

6848 JBV1971175
పపరర: మలలర శశరగ పపదదట పపదదట

93-59/972

93-60/753

6853 JBV1975887
పపరర: సరమలమ జఖస మలగసటట

93-61/489

భరస : మననహర � మలగసటట
ఇసటట ననస:133-11-2891
వయససస:60
లస: ససస స

6851 JBV3751005
పపరర: లకడమ పడసనన వసగగటటరగ

93-61/486

భరస : రరమలరరవప పపలల
ఇసటట ననస:133-11-2894
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననదన ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:133-11-2894
వయససస:66
లస: ససస స

93-57/478

6846 JBV3750965
పపరర: ఆదదశశషమమ గగడడపరటట

93-59/973

6849 JBV1971167
పపరర: గగపస పపదదట పపదదట

93-60/752

93-61/488

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప� VANGUTURI
ఇసటట ననస:133-11-2891
వయససస:31
లస: ససస స

6852 JBV3748381
పపరర: రరమకకషషకలమలరగ మలటటరగ
మలటటరగ
భరస : వనసకటససబబబరరవప� మలటటరగ
ఇసటట ననస:133-11-2891
వయససస:46
లస: ససస స

6854 SAA0465815
పపరర: పపణఖ వత ఏలల

6855 SAA1049437
పపరర: మలలర శశరగ మనననస

93-61/491

93-61/487

93-61/490

6857 JBV3750668
పపరర: ఖలతషసబ షపక

భరస : ససబబబరరవప మనననస
ఇసటట ననస:133-11-2892
వయససస:52
లస: ససస స
93-60/755

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:133-11-2894
వయససస:54
లస: ససస స
93-60/757

6843 SAA0795627
పపరర: ఫరరదదబ షపక

తసడడ:డ కకటటలసగస పపదదట
ఇసటట ననస:133-11-2891
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఏలల
ఇసటట ననస:133-11-2892
వయససస:41
లస: ససస స
93-60/754

93-57/477

తసడడ:డ వర భదడ చదరగ గగడడపటట
ఇసటట ననస:133-11-2889
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : గగపస పపదదట
ఇసటట ననస:133-11-2890
వయససస:46
లస: ససస స

6850 JBV3742202
పపరర: వనసకటససబబబరరవప మలటటరగ
మటటరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటటరగ
ఇసటట ననస:133-11-2891
వయససస:52
లస: పప

6840 SAA0933276
పపరర: చనన శశఖరరవప బతస న

భరస : మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2888
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వరభదదడచదరర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2888
వయససస:71
లస: ససస స

6847 JBV3750940
పపరర: రమలదదవ అససకకళళ

93-57/474

తసడడ:డ పపదద శశఖరరవప బతస న
ఇసటట ననస:133-11-2885
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకసడద
ఇసటట ననస:133-11-2887
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2888
వయససస:30
లస: పప

6862 JBV3508025
పపరర: రరజరశశరగ మలగసటట

6839 SAA0933284
పపరర: నదగరరజ బథదన

6837 SAA0933250
పపరర: మణణ బథదన

భరస : చనన శశఖర బతతబన
ఇసటట ననస:133-11-2885
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చననశశఖర బతమ న
ఇసటట ననస:133-11-2885
వయససస:29
లస: పప

6841 JBV1975846
పపరర: పపషరపవత వనలలగభరగ

6859 JBV3749793
పపరర: రజజబ షపక

93-57/473

భరస : నదగరరజ బతస న
ఇసటట ననస:133--11-2885
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన శశఖర బతస న
ఇసటట ననస:133-11-2885
వయససస:26
లస: పప

6856 JBV3750817
పపరర: రరజరశశరగ పపల

6836 SAA0933292
పపరర: వజయ బథదన

6860 SAA0461897
పపరర: నజర బబషర షపక
తసడడ:డ రసడల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2894
వయససస:32
లస: పప

6858 JBV3750809
పపరర: కకటట నదగమమ పపల

93-60/756

భరస : ససబబబరరవప పపలల
ఇసటట ననస:133-11-2894
వయససస:61
లస: ససస స
93-60/758

6861 JBV3744984
పపరర: రరమలరరవప పపల

93-60/759

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపలల
ఇసటట ననస:133-11-2894
వయససస:43
లస: పప

93-61/492

భరస : నదగరరజ� మలగసటట
ఇసటట ననస:133-11-2894
వయససస:42
లస: ససస స
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6863 JBV3749835
పపరర: బబజబ షపక
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93-60/760

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2895
వయససస:41
లస: ససస స
6866 JBV3751013
పపరర: రరణగక దదవ బతష
స ల

93-61/494

93-61/497

93-61/500

93-58/401

93-60/765

93-60/768

93-61/503

తసడడ:డ రరమ చసదడస గగల
ఇసటట ననస:133-11-2911
వయససస:48
లస: పప

6876 JBV3749652
పపరర: అనశరగ షపక

6879 SAA0687046
పపరర: లసడద మమరగ కకటబ

6882 SAA0687020
పపరర: నదదదసడర పపడమ కలమలర

6885 JBV3750767
పపరర: యశశదమమ ఉసరత

93-61/504

6888 JBV1979269
పపరర: రరమకకటమమ కకజ

93-60/763

6891 SAA1005124
పపరర: నదగలకడమ గగల
తసడడ:డ శవ పడసరద గగల
ఇసటట ననస:133-11-2911
వయససస:25
లస: ససస స

6871 JBV1973205
పపరర: హబమగననసరబ షపక

93-61/499

6874 JBV3507217
పపరర: జజనబ షపక షపక

93-61/502

6877 JBV3745551
పపరర: మగనదన షపక

93-60/764

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:133-11-2901
వయససస:41
లస: పప
93-60/766

6880 SAA0409847
పపరర: సరమలమ జఖస వసగర

93-60/767

భరస : లకడమ నదరరయణ వసగర
ఇసటట ననస:133-11-2904
వయససస:37
లస: ససస స
93-60/769

6883 SAA0687053
పపరర: గగపస కకటబ

93-60/770

తసడడ:డ రరమలరరవప కకట
ఇసటట ననస:133-11-2904
వయససస:30
లస: పప
93-60/771

6886 SAA0366088
పపరర: వనసకయఖ ఉసరత

93-60/772

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-11-2905
వయససస:50
లస: పప
93-61/505

భరస : లకమయఖ కకజ
ఇసటట ననస:133-11-2905
వయససస:67
లస: ససస స
93-56/671

93-61/496

భరస : మహబభబగసభబన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2900
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:133-11-2905
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవయఖ� కకజజర
ఇసటట ననస:133-11-2905
వయససస:42
లస: ససస స
6890 SAA1199934
పపరర: శవ పడసరద గగల

93-61/501

తసడడ:డ చకకవరగస నదదచసడదర
ఇసటట ననస:133-11-2904
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససదదయఖ� కకజజర
ఇసటట ననస:133-11-2904
వయససస:36
లస: ససస స
6887 AP151010504028
పపరర: రమణమమ కకజజర

6873 SAA0955189
పపరర: జమర షపక

6868 JBV3750874
పపరర: జజనబ షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2899
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : గగపస కకట
ఇసటట ననస:133-11-2904
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : కమలలకర కలరకలల
ఇసటట ననస:133-11-2904
వయససస:30
లస: పప
6884 JBV3747854
పపరర: శరసతకలమలరగ కకజజర

93-61/498

భరస : మగనదన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2901
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జజనసన కకరకలల
ఇసటట ననస:133-11-2904
వయససస:27
లస: ససస స
6881 SAA0687012
పపరర: కకరకలల జజనసన

6870 JBV3751096
పపరర: ఉదయభబనస కకసడకరవపరగ

93-60/761

భరస : జజన భబషర� షపక
ఇసటట ననస:133-11-2898
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2899
వయససస:42
లస: పప

భరస : జమర
ఇసటట ననస:133-11-2901
వయససస:26
లస: ససస స
6878 SAA0687038
పపరర: శవరరణణ కకరకలలల

93-61/495

భరస : నదగరశశరరరవప� కకసడకరవపరగ
ఇసటట ననస:133-11-2899
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప సప మరరజపలర
ఇసటట ననస:133-11-2899
వయససస:74
లస: ససస స
6875 SAA0655993
పపరర: మబన షపక

6867 JBV3748415
పపరర: కకషషకలమలరగ బతష
స ల

6865 JBV3750577
పపరర: రమలదదవ వనమగల

భరస : అసకమమరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:133-11-2896
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-11-2896
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పపదద బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2899
వయససస:33
లస: ససస స
6872 JBV3751104
పపరర: అసబబయలమమ సప మరరజపలర

93-61/493

భరస : ఆనసదరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:133-11-2895
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-11-2896
వయససస:31
లస: ససస స
6869 JBV3751047
పపరర: నదజన షపక

6864 JBV3748399
పపరర: మరగయమమ బబజవరడ

6889 JBV1977701
పపరర: భబగఖస కకరరకలల

93-61/506

భరస : కమలలకర కకరరకలల
ఇసటట ననస:133-11-2906
వయససస:42
లస: ససస స
93-57/480

6892 JBV1972124
పపరర: లకడమ గగల

93-61/507

భరస : శవ పడసరదస� గగల
ఇసటట ననస:133-11-2911
వయససస:38
లస: ససస స
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93-61/508

తసడడ:డ శవ పడసరద గగల
ఇసటట ననస:133-11-2911
వయససస:21
లస: పప
6896 SAA0659623
పపరర: జజన బ షపక

93-61/510

93-61/513

93-61/515

93-61/518

93-57/482

93-60/774

93-58/403

భరస : నదగభర వల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2936
వయససస:36
లస: ససస స

6906 SAA0563676
పపరర: హజరర బ షపక

6909 SAA1039297
పపరర: వనసకట రరవప పప తషపరలపప

6912 JBV1970987
పపరర: శవమమ పపదదట

6915 JBV3507985
పపరర: లకడమ నదరరయణ తదదదబబ యన

93-60/777

6918 JBV1972025
పపరర: కరరమల షపక

93-61/519

6921 SAA1390764
పపరర: అపసర షపక
తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2937
వయససస:21
లస: ససస స

6901 SAA0436840
పపరర: బగజర బబలరసకకసడ

93-61/514

6904 JBV1975275
పపరర: నదగరశశరమమ ససదర స

93-61/517

6907 SAA1274018
పపరర: SAIDAMMA పప ఠరపరలలపప

93-56/681

భరస : వనసకటటశశరరర పప ఠరపరలలపప
ఇసటట ననస:133-11-2924
వయససస:48
లస: ససస స
93-57/483

6910 SAA0844507
పపరర: తరరపత రరవప పపడదటట

93-58/402

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-11-2928
వయససస:26
లస: పప
93-61/520

6913 SAA1035154
పపరర: గగపస తదడడబబ ఇన

93-57/484

తసడడ:డ లకడమ నదరరయణ తదడడబబ ఇన
ఇసటట ననస:133-11-2930
వయససస:27
లస: పప
93-60/775

6916 SAA1284868
పపరర: తదడడబబ యన మహహశశరగ

93-60/848

భరస : తదడడబబ యన గగపస
ఇసటట ననస:133-11-2930
వయససస:20
లస: ససస స
93-61/522

భరస : మదదరశల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2932
వయససస:35
లస: ససస స
93-61/524

93-61/512

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప ససదర స
ఇసటట ననస:133-11-2922
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ తదదదబబ యన
ఇసటట ననస:133-11-2930
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపదదమదదరశల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2932
వయససస:43
లస: పప
6920 JBV3750999
పపరర: ఖలశసబ షపక

93-61/516

భరస : శకనవరస రరవప పపదదట
ఇసటట ననస:133-11-2928
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడమనదరరయణ తదదదబబ యన
ఇసటట ననస:133-11-2930
వయససస:43
లస: ససస స
6917 JBV1972017
పపరర: మదదరశల షపక

6903 JBV1976463
పపరర: లకడమ ససదద ద

6898 SAA1049445
పపరర: రవ తదజ పరలలస

భరస : ఆఅజననయగలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2920
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పప తషపరలపప
ఇసటట ననస:133-11-2924
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:133-11-2928
వయససస:72
లస: పప
6914 SAA0953563
పపరర: భభలకడమ తదదదబబ యన

93-57/481

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2923
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప పప తషపరలలపప
ఇసటట ననస:133-11-2924
వయససస:25
లస: ససస స
6911 JBV3747540
పపరర: ససరగ గడదస

6900 SAA1014232
పపరర: రరణగక దదవ బబలరసకకసడ

93-61/509

తసడడ:డ శసకర రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:133-11-2916
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ససదద ద
ఇసటట ననస:133-11-2922
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవరరమయఖ� ససదద స
ఇసటట ననస:133-11-2922
వయససస:65
లస: ససస స
6908 SAA1038265
పపరర: అనడరరధ పప తషపరలలపప

93-61/511

తసడడ:డ వరరసజననయగలల బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-2920
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప జసపరల
ఇసటట ననస:133-11-2921
వయససస:45
లస: ససస స
6905 JBV1975234
పపరర: కకటటశశరమమ ససదర స

6897 SAA0955221
పపరర: కరకక పపడమ

6895 JBV1979434
పపరర: తరరపతమమ akki

భరస : నదగరశశరరరవప అకకక
ఇసటట ననస:133-11-2913
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : అమస కరకక
ఇసటట ననస:133-11-2916
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరరఖ నదరరయణ కరకక
ఇసటట ననస:133-11-2916
వయససస:35
లస: పప
6902 SAA0955197
పపరర: కకషషకలమలరగ జసపరల

93-60/773

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-11-2913
వయససస:45
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:133-11-2915
వయససస:28
లస: ససస స
6899 SAA0955213
పపరర: రరజ కరకక

6894 JBV3742251
పపరర: వరఆసజననయగలల బబలరసకకసడ

6919 JBV3750866
పపరర: మరరబ షపక

93-61/523

భరస : అనఫ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2935
వయససస:62
లస: ససస స
93-56/761

6922 JBV1972975
పపరర: జజనదదషర షపక షపక

93-60/778

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-11-2937
వయససస:36
లస: పప
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93-61/525

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2937
వయససస:38
లస: ససస స
93-60/780

6929 JBV3749595
పపరర: జజన బ షపక

93-60/782

6927 JBV1971845
పపరర: కరలలషరవల షపక షపక

6930 SAA0461657
పపరర: భబసకర శనగపరటట

6933 SAA0465401
పపరర: ఝలనస లకడమ గగనసగగసటర

తసడడ:డ సప మ సససదర రరవప గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:133/11/2943
వయససస:69
లస: పప

భరస : సరయ బబబగ గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:133/11/2943
వయససస:56
లస: ససస స

6935 SAA0656009
పపరర: జరరనద షపక

6936 SAA0808362
పపరర: శక దదవ భబరర వ గగనసగగటర `

93-58/405

భరస : నదగభర బబషర
ఇసటట ననస:133-11-2945
వయససస:26
లస: ససస స
93-60/787

93-60/849

93-61/531

93-57/612

తసడడ:డ మణణబగశనదచదరర పప ఠకమభరర
ఇసటట ననస:133-11-2953
వయససస:27
లస: పప
6950 JBV3749736
పపరర: ఝలనస కకనసకక
భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-11-2959
వయససస:34
లస: ససస స

6942 SAA1290089
పపరర: వరగకకటట ససజజత

6945 SAA1273879
పపరర: సరగజన పప ఠకమభరర

93-61/527

93-61/526

6931 JBV1978089
పపరర: రరమలరరవప కకట

93-60/784

6934 SAA0642629
పపరర: పడతదప గగనసగగసటర

93-58/404

తసడడ:డ సరయబబబగ
ఇసటట ననస:133-11-2944
వయససస:42
లస: పప
93-58/406

6937 JBV3744851
పపరర: నదగభర భబషర షపక

93-60/786

తసడడ:డ బబజ
ఇసటట ననస:133-11-2945
వయససస:31
లస: పప
93-61/528

6940 JBV1976406
పపరర: చదనబ షపక

93-61/529

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2945
వయససస:46
లస: ససస స
93-60/850

6943 SAA1005405
పపరర: పరసడడ బబడడగరనన

93-61/530

తసడడ:డ కకకషషమభరగస బబడడగరనన
ఇసటట ననస:133-11-2946
వయససస:43
లస: ససస స
93-57/610

6946 SAA1273259
పపరర: శశషషకలమలర

93-57/611

భరస : ANDHRA PRADESH పప ఠకమభరర
ఇసటట ననస:133-11-2953
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ manibushanachari
ఇసటట ననస:133-11-2953
వయససస:29
లస: పప

6948 SAA1273341
పపరర: ససధఖ పప ఠకమభరర

6949 SAA1273143
పపరర: వసశ కకషష పప ఠకమభరర

93-60/851

తసడడ:డ శశషషకలమలర పప ఠకమభరర
ఇసటట ననస:133-11-2953
వయససస:21
లస: ససస స
93-60/788

6928 JBV3748423
పపరర: చదనబ షపక

తసడడ:డ చనన గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:133-11-2943
వయససస:53
లస: పప

భరస : వరగకకటట బబలకకషష
ఇసటట ననస:133-11-2946
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : వనసకరయమమ చదరరకలరర
ఇసటట ననస:133-11-2946
వయససస:44
లస: ససస స
6947 SAA1273176
పపరర: సరయ కలమలర పప ఠకమభరర

93-60/783

భరస : వరరసజననయగలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-11-2945
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వరగకకటట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:133-11-2946
వయససస:36
లస: పప
6944 SAA0563494
పపరర: ఓబగలలశశరగ చదరరకలరర

6939 SAA0793738
పపరర: పసడయలసక బతష
స ల

93-60/779

భరస : కరలలషరవల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2940
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పడతదప
ఇసటట ననస:133-11-2945
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దదదద సరహహబ
ఇసటట ననస:133-11-2945
వయససస:49
లస: పప
6941 SAA1290097
పపరర: వరగకకటట బబలకకషష

93-60/781

తసడడ:డ ఆనసద రరవప శశనదగపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2943
వయససస:44
లస: పప
93-60/785

6925 JBV3745304
పపరర: నదగభర వల షపక

తసడడ:డ అనఫ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2940
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదరశల షపక
ఇసటట ననస:133-11-2940
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:133-11-2942
వయససస:39
లస: ససస స

6938 JBV3744901
పపరర: బబజ షపక

93-57/485

భరస : నడర బబష షసక
ఇసటట ననస:133-11-2940
వయససస:26
లస: ససస స

6926 JBV3742236
పపరర: ఇమమనయయలల కకరరకలల
కకరరకలల
తసడడ:డ రరజ కకరకలల
ఇసటట ననస:133-11-2940
వయససస:41
లస: పప

6932 SAA0461624
పపరర: సరయ బబబగ గగనసగగసటర

6924 SAA0795270
పపరర: హససనద బబజ షపక

6951 SAA0304808
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప కకనసకక
తసడడ:డ కకషష మభరగస
ఇసటట ననస:133-11-2959
వయససస:37
లస: పప

93-60/852

తసడడ:డ మణణభభశనదచదరర పప ఠకమభరర
ఇసటట ననస:133-11-2953
వయససస:21
లస: పప
93-60/789

6952 JBV1977800
పపరర: పపరరషచదరగ మగగలకరగ

93-60/790

తసడడ:డ మనదచదరగ
ఇసటట ననస:133-11-2959
వయససస:45
లస: పప
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6953 JBV1976000
పపరర: రగజజరమణణ మగగలకరగ

93-61/532

భరస : పపరష చదరగ మగగలకరగ
ఇసటట ననస:133-11-2959
వయససస:41
లస: ససస స
6956 SAA1049411
పపరర: అమలమజ మలడడగగల

93-61/533

93-60/794

93-60/797

93-60/800

93-60/802

93-60/805

93-61/536

భరస : కరశయఖ అరరవటట
ఇసటట ననస:133-11-2976
వయససస:33
లస: ససస స

6966 SAA1024579
పపరర: ఆదదశశషష తరసదదసస

6969 JBV3750759
పపరర: సరమలమ జఖస పపతతట

6972 JBV3749637
పపరర: జయమమ మలలపరటట

6975 JBV3742004
పపరర: భబషర షపక

93-60/810

6978 SAA0795759
పపరర: శరరరశణణ జసపన

93-60/801

6981 JBV3749892
పపరర: కకషష వనణణ పలర పప
భరస : వరయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:133-11-2976
వయససస:36
లస: ససస స

6961 JBV3749686
పపరర: లకడమ వరమళళ

93-60/796

6964 JBV3745577
పపరర: రమమష పపదదట

93-60/799

6967 SAA1052224
పపరర: కకరణ పదదమకర వపమమమతల

93-61/535

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వపమమమతల
ఇసటట ననస:133-11-2971
వయససస:23
లస: పప
93-60/803

6970 JBV3745569
పపరర: వనసకటటశశరరర చటటటమభరగ

93-60/804

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ చటటటమగరగ
ఇసటట ననస:133-11-2972
వయససస:50
లస: పప
93-60/806

6973 JBV3742228
పపరర: బసగరరరబబబగ పలలర

93-60/807

తసడడ:డ ఏసప బగ PALLE
ఇసటట ననస:133-11-2973
వయససస:42
లస: పప
93-61/537

6976 JBV3749710
పపరర: అనదనమణణ అరగగకల

93-60/808

భరస : కకటటశశర రరవప అరకగరల
ఇసటట ననస:133-11-2974
వయససస:36
లస: ససస స
93-57/486

తసడడ:డ చసదడ శశఖర జసపన
ఇసటట ననస:133-11-2976
వయససస:27
లస: ససస స
93-60/811

93-60/793

తసడడ:డ మసరసన రరవప పపదదట
ఇసటట ననస:133-11-2970
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబగ షపక
ఇసటట ననస:133-11-2973
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరమమలల అరకగరల
ఇసటట ననస:133-11-2974
వయససస:42
లస: పప
6980 JBV3750502
పపరర: వజయ లకడమ అరర వటట

93-60/798

భరస : ఫసలఫ మలపరటట
ఇసటట ననస:133-11-2973
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:133-11-2973
వయససస:37
లస: ససస స
6977 SAA0436782
పపరర: లకమయఖ అరగగకల

6963 JBV3745403
పపరర: మసరసన రరవప పపతతట

6958 SAA0955049
పపరర: నదగగల కటటకరల

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:133-11-2966
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మగసగరసశర రరవప
ఇసటట ననస:133-11-2972
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగస
ఇసటట ననస:133-11-2972
వయససస:38
లస: పప
6974 JBV3748134
పపరర: రసజజన షపక

93-60/795

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తరసదదసస
ఇసటట ననస:133-11-2971
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చటటటమగరగ
ఇసటట ననస:133-11-2972
వయససస:41
లస: ససస స
6971 JBV3744950
పపరర: మభననర సశర రరవప పపతతట

6960 JBV3744935
పపరర: శసకర బబజరసకక

93-60/792

భరస : యయహహశవ కటటకరల
ఇసటట ననస:133-11-2963
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగస
ఇసటట ననస:133-11-2969
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఆదదశశషష తరసదదసస
ఇసటట ననస:133-11-2971
వయససస:25
లస: ససస స
6968 JBV3750973
పపరర: పరవన చటటటమగరగ

93-61/534

తసడడ:డ పరపరరరవప బబజరసకక
ఇసటట ననస:133-11-2964
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటలసగస
ఇసటట ననస:133-11-2969
వయససస:52
లస: పప
6965 SAA1024587
పపరర: ససజజత తరసదదసస

6957 SAA0965626
పపరర: కసదదమళళ రరసబబబగ పపరవలర

6955 SAA1049452
పపరర: ఝలనస వపననస

భరస : ఆసజననయగలల వపననస
ఇసటట ననస:133-11-2960
వయససస:72
లస: ససస స

తలర : ససబబమమ పపరవలర
ఇసటట ననస:133-11-2960
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దదవద కటటకరల
ఇసటట ననస:133-11-2963
వయససస:24
లస: పప
6962 JBV1970961
పపరర: శకనవరసరరవప పపదదట

93-59/1053

తసడడ:డ కలరగషసద షపక
ఇసటట ననస:133-11-2960
వయససస:38
లస: పప

భరస : జగన మలడడగగల
ఇసటట ననస:133-11-2960
వయససస:40
లస: ససస స
6959 SAA0955015
పపరర: యహహశవ కటటకరల

6954 SAA1385780
పపరర: నదగగలమర షపక

6979 SAA0795734
పపరర: ససడజన జసపన

93-57/487

తసడడ:డ చసదడ శశఖర జసపన
ఇసటట ననస:133-11-2976
వయససస:30
లస: పప
93-60/812

6982 JBV3750601
పపరర: సరమలమ జఖస వసగరగ

93-60/813

భరస : లకడమ నదరరయణ వసగర
ఇసటట ననస:133-11-2976
వయససస:36
లస: ససస స
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93-60/814

భరస : రమమష కలరకలల
ఇసటట ననస:133-11-2976
వయససస:51
లస: ససస స
6986 SAA1157734
పపరర: బతష
స ల ఏససబబబగ

93-61/539

93-60/817

93-60/818

93-58/408

93-60/823

93-60/826

93-61/7

భరస : శరససప న
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:46
లస: ససస స
7007 JBV3747078
పపరర: మగరళ కకషష చసదద

93-61/544

తసడడ:డ హనసమసతరరవప చసదద
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:45
లస: పప
7010 SAA0793290
పపరర: దదలప కలమలర మలసన
తసడడ:డ నరసససహ రరవప మలసన
ఇసటట ననస:133-11-2985
వయససస:26
లస: పప

6993 JBV1977347
పపరర: భడమరరశశరగ జసపన

6996 JBV1976935
పపరర: హహమకకషష కసదసకకరగ

6999 JBV1977032
పపరర: అననపపరష మమ కసదసకకరగ

93-60/819

93-60/821

6991 JBV3744828
పపరర: ససబబబరరవప పప తషపరలలపప

93-60/824

6994 JBV1975952
పపరర: నదగరశశరరరవప జసపన

93-60/820

6997 JBV1971589
పపరర: కలమలరగ బరగగకల

93-60/822

7000 JBV3745502
పపరర: ససభబన షపక

93-60/825

తసడడ:డ పసరర
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:43
లస: పప
93-60/827

7005 SAA1005413
పపరర: ససధదషష గగనసగగసటర

93-61/542

7003 SAA1052174
పపరర: అనసష గగనసగగసటర

93-61/6

భరస : ససధదర గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:26
లస: ససస స
7006 SAA0986325
పపరర: సరయ రరస సరసచ

తసడడ:డ వనసకట సతఖనదరరయణ మభరగస గగనసగగస
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద సరసచ
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:29
లస: పప

7008 SAA0465971
పపరర: హహమథ కలమలరర కరసస

7009 JBV3748084
పపరర: జజఖత పరగసర

తసడడ:డ రసగరరరవప పరగశ
ఇసటట ననస:133-11-2985
వయససస:43
లస: పప

93-61/541

భరస : యయజర జరర
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:45
లస: ససస స

7002 JBV3742269
పపరర: వనసకట సతఖనదరరయణ మభరగస
గ�నసగగసటర
తసడడ:డ సప మసససదరరరవప
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:58
లస: పప

7011 JBV3741931
పపరర: నదగరరజ పరగశ

93-60/816

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-11-2982
వయససస:43
లస: పప

93-61/545

భరస : నరసపసయల కరసస
ఇసటట ననస:133-11-2984
వయససస:60
లస: ససస స
93-61/547

6988 JBV3749959
పపరర: బబ జజన షపక

తసడడ:డ యలమసదయఖ పప తషపరలలపప
ఇసటట ననస:133-11-2981
వయససస:76
లస: పప

భరస : నదగభభషణస
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదదనస
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:48
లస: పప
7004 JBV3749850
పపరర: రరణణ బతష
స ల

93-61/540

తసడడ:డ నదగభభషణస
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటసతఖనదనరరయణమభరగస
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:46
లస: ససస స
7001 JBV3745684
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

6990 JBV1973411
పపరర: నడరర హన షపక

93-61/538

భరస : నదగభలమరర షపక
ఇసటట ననస:133-11-2977
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:133-11-2982
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-11-2983
వయససస:29
లస: పప
6998 JBV1975994
పపరర: ఉషశక గగనసగగసటర

93-58/407

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:133-11-2977
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-11-2982
వయససస:37
లస: ససస స
6995 SAA0642645
పపరర: ససధదర గగనసగగసటర

6987 SAA0953605
పపరర: కకషష గగమలగగసటర

6985 JBV1977685
పపరర: దదనమమ కకరరకలల

భరస : ఇమలమనయయలల కకరరకలల
ఇసటట ననస:133-11-2976
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మలసససదరరరవ గగమలగగసటర
ఇసటట ననస:133-11-2977
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అలలరభక షపక
ఇసటట ననస:133-11-2977
వయససస:39
లస: పప
6992 JBV1975960
పపరర: పదదమభవరన జసపన

93-60/815

తసడడ:డ బసవయఖ నళళసరమ
ఇసటట ననస:133-11-2976
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బతష
స ల శరససన
ఇసటట ననస:133-11-2976
వయససస:21
లస: పప
6989 JBV1970896
పపరర: జజన షపక

6984 SAA0462606
పపరర: కర రరవప నళళ సమ

93-61/543

93-61/546

భరస : నదగరరజ పరగసర
ఇసటట ననస:133-11-2985
వయససస:41
లస: ససస స
93-61/548

7012 SAA1044395
పపరర: వకకటరగయల రరణణ పపలర కరగ

93-61/8

భరస : జయ బబబగ పపలర కరగ
ఇసటట ననస:133-11-2986
వయససస:36
లస: ససస స
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7013 SAA1044403
పపరర: జయ బబబగ పపలర కరగ
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93-61/9

తసడడ:డ సరసబయఖ పపలర కరగ
ఇసటట ననస:133-11-2986
వయససస:41
లస: పప
7016 SAA0795809
పపరర: లకడమ పసడదరర

93-57/490

93-58/410

93-61/10

93-56/762

93-57/496

93-61/13

93-61/15

భరస : వనసకటటశశరరర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:133-11-3008
వయససస:40
లస: ససస స

7026 SAA0795049
పపరర: రరజఖస గగడడపపడడ

7029 SAA1075191
పపరర: శకనవరస రరవప మలడడగగల

7032 SAA0563593
పపరర: ససధఖ రరణణ గగనసగగసటర

7035 SAA1039388
పపరర: ససనల బబబగ తమటస

93-61/17

7038 JBV3747342
పపరర: దదవదస వనసకకసడ

93-57/494

7041 JBV1976448
పపరర: కలమలరగ� ఓరరమ
భరస : శకనస ఓరరమ
ఇసటట ననస:133-11-3008
వయససస:40
లస: ససస స

7021 JBV3499746
పపరర: నరసససహరరవప� జటటరగ�

93-57/493

7024 JBV3745676
పపరర: వర బడహహమసదడ రరవప పప నదనపరరర

93-61/12

7027 SAA1075209
పపరర: మసగ మలడడగగల

93-57/495

భరస : శకనవరస రరవప మలడడగగల
ఇసటట ననస:133-11-3002
వయససస:34
లస: ససస స
93-57/497

7030 SAA1049346
పపరర: రరమలరరవప పమమన

93-57/498

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ పమమన
ఇసటట ననస:133-11-3002
వయససస:49
లస: పప
93-61/549

7033 SAA0795072
పపరర: శవనదనరరయణ సప సగ

93-57/499

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప సగ
ఇసటట ననస:133-11-3004
వయససస:36
లస: పప
93-61/16

7036 SAA1442615
పపరర: పపజ సప సగ

93-61/756

భరస : శవనదనరరయణ సప సగ
ఇసటట ననస:133-11-3004
వయససస:34
లస: ససస స
93-61/550

తసడడ:డ ఎమలనసఖయల వనసకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-3006
వయససస:43
లస: పప
93-61/552

93-58/409

తసడడ:డ పపరనయఖ శరససస స పప ననసపలర
ఇసటట ననస:133-11-2992
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప తమటస
ఇసటట ననస:133-11-3004
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకషష వడచడ
ఇసటట ననస:133-11-3005
వయససస:30
లస: ససస స
7040 JBV1974377
పపరర: మరగయరగజమమ పరటటబసడర

93-61/11

భరస : శకనవరస గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:133-11-3003
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చదననకరశవ రకడడడ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-11-3004
వయససస:26
లస: ససస స
7037 SAA0819716
పపరర: పదమ వడచడ

7023 JBV3749751
పపరర: ససబబబయమమ పప నదనపరగర

7018 SAA0808461
పపరర: రరజజ పసడదరర

తసడడ:డ కకటయఖ� జటటరగ
ఇసటట ననస:133-11-2991
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప మలడడగగల
ఇసటట ననస:133-11-3002
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబగ గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:133-11-3003
వయససస:44
లస: పప
7034 SAA0687640
పపరర: కలసచల ఆదదలకడమ

93-57/492

భరస : లకడమ నదరరయణ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:133-11-3001
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప పమమన
ఇసటట ననస:133-11-3002
వయససస:42
లస: ససస స
7031 SAA0462598
పపరర: శకనవరస రరవప గగనసగగసటర

7020 JBV3499738
పపరర: శవపరరశత� జటటరగ�

93-57/489

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస
ఇసటట ననస:133-11-2989
వయససస:25
లస: పప

భరస : వర బడహహమసదడ రరవప పప ననసపలర
ఇసటట ననస:133-11-2992
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప పమమన
ఇసటట ననస:133-11-3001
వయససస:18
లస: ససస స
7028 SAA1049353
పపరర: వరణణ పమమన

93-57/491

భరస : నరసససహరరవప� జటటరగ
ఇసటట ననస:133-11-2991
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వర భడహహమసదడ రరవప పప ననసపలర
ఇసటట ననస:133-11-2992
వయససస:30
లస: ససస స
7025 SAA1390772
పపరర: గరత పమమన

7017 SAA0795353
పపరర: ససబడహమణఖస పసడదరర

7015 SAA0795411
పపరర: కకషప ర తననరర

తసడడ:డ పపళర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:133-11-2988
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప పసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2989
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససధరరవపమనఖస
ఇసటట ననస:133-11-2989
వయససస:27
లస: పప
7022 JBV3749728
పపరర: వజయ లకడమ పప ననపలర

93-57/488

భరస : కకశశర తననరర
ఇసటట ననస:133-11-2988
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస పసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-2989
వయససస:46
లస: ససస స
7019 SAA0844556
పపరర: వనసకటటశ పసడదరర

7014 SAA0795387
పపరర: రమణ తననరర

7039 JBV3747995
పపరర: రరజరశశరగ పరటటబసడర

93-61/551

భరస : రమమషరబబగ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:133-11-3008
వయససస:35
లస: ససస స
93-61/553

7042 JBV1976455
పపరర: గగరవమమ ఓరరమ

93-61/554

భరస : వరరసరశమ ఓరరమ
ఇసటట ననస:133-11-3008
వయససస:75
లస: ససస స
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7043 SAA0617506
పపరర: నదగ బబబగ ఒరరస
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93-61/555

తసడడ:డ శకనస ఒరరస
ఇసటట ననస:133-11-3008
వయససస:29
లస: పప
7046 JBV1978238
పపరర: వనసకటటశశరరర నలలకలరగస

93-61/558

93-61/18

93-61/19

93-61/22

93-61/25

93-61/563

93-61/32

తసడడ:డ యలమసద ఏలకమరగ
ఇసటట ననస:133-11-3030
వయససస:40
లస: పప

7056 JBV1978428
పపరర: శవయఖ చచననకరశవపలల

7059 JBV1976893
పపరర: సడరమమ దదమటట

7062 SAA0794371
పపరర: గగపస కకషష గగనసగగసటర

7065 JBV3507191
పపరర: వనసకటరమణమమ యడర పలర

93-56/682

7068 SAA1368802
పపరర: శశఖర చచరరకకరగ

93-61/23

7071 SAA0953399
పపరర: శశరర లలసడరగ
భరస : సరసబయఖ లలసరర
ఇసటట ననస:133-11-3030
వయససస:45
లస: ససస స

7051 JBV1974948
పపరర: నరరకణరరవప పపదద టట

93-61/562

7054 JBV3749645
పపరర: చచనన కరశవపలల కలమగరగ

93-61/21

7057 JBV1979236
పపరర: శకనవరసరరవప చచననకరశవపలల

93-61/24

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3022
వయససస:46
లస: పప
93-61/28

7060 JBV3745544
పపరర: శవరరమ కకషష కకటగగరగ

93-61/30

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప కకటగగరగ
ఇసటట ననస:133-11-3024
వయససస:32
లస: పప
93-61/564

7063 JBV1974211
పపరర: భవరన ఆకలల

93-61/31

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:133-11-3025
వయససస:35
లస: ససస స
93-61/33

7066 JBV1972645
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

93-61/34

తసడడ:డ పసటర ఆకలల
ఇసటట ననస:133-11-3025
వయససస:45
లస: పప
93-56/763

తసడడ:డ దదవదదనస చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:133-11-3028
వయససస:48
లస: పప
93-57/502

93-57/500

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:133-11-3022
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గగరవయఖ యడర పలర
ఇసటట ననస:133-11-3025
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:133-11-3028
వయససస:40
లస: ససస స
7070 SAA0933326
పపరర: సరసబయఖ ఏలకమరగ

93-61/20

తసడడ:డ బడవరరచదరర గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:133-11-3024
వయససస:39
లస: పప

భరస : అపరపరరవప ససరరడడ
ఇసటట ననస:133-11-3025
వయససస:45
లస: ససస స
7067 SAA1275247
పపరర: రరఢ చచరరకకరగ

7053 JBV1977354
పపరర: చసదడశశఖర జసపన

7048 SAA0795106
పపరర: నసదన కలమలర కసచ

తసడడ:డ చచననయఖ పపదద టట
ఇసటట ననస:133-11-3019
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమగలల దదమమటట
ఇసటట ననస:133-11-3023
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : కకషష కలమలరగ గగనసగగసటర
ఇసటట ననస:133-11-3024
వయససస:36
లస: ససస స
7064 JBV3507175
పపరర: బసగరరమమ సడరరడడ

93-61/561

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3022
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3023
వయససస:60
లస: ససస స
7061 SAA0793167
పపరర: కకషష కలమలరగ గగనసగగసటర

7050 JBV1974351
పపరర: కకటటశశరమమ పపదద చటట పపదద చటట

93-61/557

తసడడ:డ యగగసదర రరవప కసచ
ఇసటట ననస:133-11-3009
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3021
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3022
వయససస:37
లస: పప
7058 JBV1978501
పపరర: కలమలరగ చచననకరశవపలల

93-61/560

భరస : చచననయఖ పపదద చటట
ఇసటట ననస:133-11-3019
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:133-11-3020
వయససస:59
లస: పప
7055 JBV3742277
పపరర: సలలమనదడజ చచననకరశవపలల

7047 JBV1976430
పపరర: వరరసరశమ ఓరరమ

7045 JBV1977727
పపరర: శకనస� ఓరరమ

తసడడ:డ వరరసరశమ ఓరరమ
ఇసటట ననస:133-11-3008
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ దదసస ఓరరమ
ఇసటట ననస:133-11-3008
వయససస:85
లస: పప

భరస : నరగకణ రరవప PEDDATI
ఇసటట ననస:133-11-3019
వయససస:30
లస: ససస స
7052 JBV3745015
పపరర: రరజ కలమలర కలసచదల

93-61/556

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:133-11-3008
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ నలలకలరగస
ఇసటట ననస:133-11-3008
వయససస:50
లస: పప
7049 JBV3750155
పపరర: రరఖలతష పపదద టట

7044 JBV1978246
పపరర: రమమశ బబబగ పరటటబసడర

7069 SAA0933334
పపరర: శశవరమమ ఏలకమరగ

93-57/501

భరస : సరసబయఖ ఏల
ఇసటట ననస:133-11-3030
వయససస:35
లస: ససస స
93-58/411

7072 SAA1229988
పపరర: మలబగ ససభబన షపక

93-58/980

తసడడ:డ మలబగ షపక
ఇసటట ననస:133-11-3033
వయససస:19
లస: పప
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పపరర: ససనత ఇరర
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93-58/412

తసడడ:డ బబబగ రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:133-11-3034
వయససస:27
లస: ససస స
7076 SAA0953696
పపరర: బబబగ రరవప ఇరర

93-58/448

93-61/567

93-61/570

93-61/573

7094 JBV3745148
పపరర: ఏడడకకసడలల వససతపపరపప

93-61/574

93-61/38

భరస : మజరశ
ఇసటట ననస:133-11-3066
వయససస:28
లస: ససస స

93-61/571

7086 SAA0656025
పపరర: సరసబశవ రరవప పపదదట

7089 SAA0461814
పపరర: డడ ఏ సస చకకవరగస దదసరగ

7092 JBV1977834
పపరర: ఝలనసరరణణ మమరగగ

93-61/577

7095 JBV3750700
పపరర: పడభబవత మభగసటట

93-58/415

7098 SAA0647248
పపరర: సరసబ శవ రరవప పపడదటబ

93-61/35

93-61/575

7101 SAA0826034
పపరర: మజరశ బలబదడ
తసడడ:డ దదవదదనస
ఇసటట ననస:133-11-3066
వయససస:33
లస: పప

93-61/569

7084 JBV1977677
పపరర: శరరమమ కకరరకలల

93-61/572

7087 SAA1075217
పపరర: సరశత పసడయల పపదదట

93-57/503

7090 JBV1975838
పపరర: సతఖనదరరయణమభరగస వనలలగభరగ
వనలలగగరగ
తసడడ:డ వనకసటశరభయఖ వనలలగగరగ
ఇసటట ననస:133-11-3049
వయససస:62
లస: పప
7093 JBV3746195
పపరర: సససప న మమరగగ

93-61/36

93-61/576

తసడడ:డ మహనరరవప మమరగగ
ఇసటట ననస:133-11-3054
వయససస:34
లస: పప
93-61/39

7096 JBV3749843
పపరర: రరజజ వమల బసడదరర

93-61/40

భరస : కకషప రరబబగ బసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-3056
వయససస:49
లస: ససస స
93-61/578

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపడదటబ
ఇసటట ననస:133-11-3058
వయససస:26
లస: పప
93-58/461

7081 JBV1978535
పపరర: ససధ ఆలకలసటట

భరస : లకమయఖ పపదదట
ఇసటట ననస:133-11-3048
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష మగసటట
ఇసటట ననస:133-11-3056
వయససస:33
లస: ససస స
93-61/41

93-61/566

భరస : రతన రరజ కకరరకలల
ఇసటట ననస:133-11-3041
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సరససప న మమరగగ
ఇసటట ననస:133-11-3054
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహర మగసటట
ఇసటట ననస:133-11-3056
వయససస:38
లస: పప
7100 SAA0825804
పపరర: రతన కలమలరగ బలబదడ

7083 JBV1979228
పపరర: పదదమవత అససకకళళ

7078 SAA0436832
పపరర: ధనలకడమ తతకల

భరస : రరమకకటయఖ ఆలకలసటట
ఇసటట ననస:133-11-3038
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ డడ పడతదప కలమలర డడఏసస
ఇసటట ననస:133-11-3049
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ వససతపపరపప
ఇసటట ననస:133-11-3055
వయససస:47
లస: పప
7097 JBV3745353
పపరర: వనసకటటష మలగసటట

93-61/568

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:133-11-3043
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ షమస అహమద షపక
ఇసటట ననస:133-11-3048
వయససస:51
లస: పప
7091 JBV3745031
పపరర: వనసకట ససబబరరమల చదరగ
గగడడపరటట
తసడడ:డ వరభదదడ చదరగ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:133-11-3051
వయససస:41
లస: పప

7080 JBV3744836
పపరర: నదగరశశరరరవప తతకల

93-58/414

భరస : నదగరశశరరరవప తతకల
ఇసటట ననస:133-11-3036
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయగలల అససకకళళ
ఇసటట ననస:133-11-3040/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన కకరకలల
ఇసటట ననస:133-11-3041
వయససస:72
లస: పప
7088 SAA0978330
పపరర: తచసయలబ షపక

93-61/565

తసడడ:డ శక రరమగలల తతకల
ఇసటట ననస:133-11-3036
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:133-11-3040
వయససస:55
లస: ససస స
7085 JBV1977669
పపరర: రతన కకరకలల

7077 SAA0563460
పపరర: రమణమమ తమతస

7075 SAA0952854
పపరర: మరగయమమ ఇరర

భరస : బబబగ రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:133-11-3034
వయససస:46
లస: ఇ

భరస : గసగగలలసయల తమతమ
ఇసటట ననస:133-11-3035
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకరరమగలల తతకల
ఇసటట ననస:133-11-3036
వయససస:81
లస: ససస స
7082 JBV3751088
పపరర: శవమమ మదదదరరల

93-58/413

తసడడ:డ బబబరగఅ ఈరర
ఇసటట ననస:133-11-3034
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగపస ఇరర
ఇసటట ననస:133.11-3034
వయససస:52
లస: పప
7079 JBV3751039
పపరర: ఈశశరమమ తతకల

7074 SAA0953738
పపరర: ససరరష ఈరర

7099 SAA0656017
పపరర: నదగ మలలశశరగ కకసడల

93-58/416

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:133-11-3062
వయససస:28
లస: ససస స
93-58/462

7102 SAA0924549
పపరర: దదవదదనస బలభదడ

93-58/463

తసడడ:డ లలఖరరజ
ఇసటట ననస:133-11-3066
వయససస:58
లస: పప
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పపరర: మలరస మమ బలభదడ
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93-58/464

భరస : దదవదదనస
ఇసటట ననస:133-11-3067
వయససస:53
లస: ససస స
7106 SAA1278894
పపరర: యకకబగ గభడడరర

93-54/1024

93-58/467

93-58/470

93-58/473

93-58/476

93-55/445

93-58/479

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3083
వయససస:37
లస: ససస స

7116 JBV3728136
పపరర: కలమలరగ దమలమలపరటట

7119 SAA1116037
పపరర: గగదద వజయ లకడమ

7122 SAA0644328
పపరర: సతఖవత దమమలపరటట

7125 SAA0644211
పపరర: శకనస సడరరపలర

93-58/482

7128 SAA1423094
పపరర: మరగయమమ వలలరల

93-58/474

7131 JBV3489242
పపరర: కకటటశశర రరవప కలసదసరర�
తసడడ:డ జయరరమ
ఇసటట ననస:133-11-3083
వయససస:40
లస: పప

7111 AP151010498360
పపరర: తమటస వనసకరయమమ

93-58/469

7114 SAA0825325
పపరర: లకడమ కరసతమమ తదటటకకసద

93-58/472

93-58/475
7117 JBV3728128
పపరర: వనసకట రమణమమ దమలమలపరటట

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3077
వయససస:58
లస: ససస స
93-55/443

7120 SAA1116052
పపరర: గగదద ససరరష

93-55/444

తసడడ:డ గగదద నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-11-3078
వయససస:24
లస: పప
93-58/477

7123 SAA0644278
పపరర: సతఖనదరరయణ దమమలపరటట

93-58/478

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-11-3078
వయససస:35
లస: పప
93-58/480

7126 AP151010498356
పపరర: తమటస మరగయమమ

93-58/481

భరస : బబబభరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3081
వయససస:54
లస: ససస స
93-61/757

భరస : ఆసజననయగలల వలలరల
ఇసటట ననస:133-11-3081
వయససస:20
లస: ససస స
93-58/484

93-58/466

భరస : తదటటకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-3073
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప
ఇసటట ననస:133-11-3080
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:133-11-3081
వయససస:59
లస: పప
7130 JBV3489200
పపరర: ససజజత కలసదసరర

93-58/471

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:133-11-3078
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జనసబబబగ
ఇసటట ననస:133-11-3080
వయససస:29
లస: ససస స
7127 AP151010498790
పపరర: తమటస బబబగరరవప

7113 JBV1975671
పపరర: ససబబమమ తదడడకకసడ

7108 SAA1035113
పపరర: ఏడడకకసడలల పప లబబ యన

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-11-3071
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : గగదద నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-11-3078
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గగదద ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3078
వయససస:44
లస: పప
7124 SAA0644195
పపరర: వరకఖమన సడరరపలర

93-58/468

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:133-11-3077
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:133-11-3077
వయససస:65
లస: పప
7121 SAA1116045
పపరర: గగదద నదగరశశర రరవప

7110 AP151010498390
పపరర: వలర మగలల తరరపతమమ

93-54/1023

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పప లబబ యన
ఇసటట ననస:133-11-3069
వయససస:42
లస: పప

భరస : రవ శసకర తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:133-11-3073
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3073
వయససస:45
లస: పప
7118 JBV3731445
పపరర: నదగరశశరరరవప దమలమలపరటట

93-58/465

భరస : ఆసజననయగల
ఇసటట ననస:133-11-3070
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-11-3072
వయససస:48
లస: ససస స
7115 JBV1972199
పపరర: రవశసకర తదడడకకసడ

7107 SAA1035105
పపరర: సరమలమ జఖస పప లబబ యన

7105 SAA1277110
పపరర: ససతతషస గభడడరర

భరస : చనన గభడడరర
ఇసటట ననస:133-11-3068
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల పప లబబ యన
ఇసటట ననస:133-11-3069
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-11-3070
వయససస:38
లస: ససస స
7112 JBV3728821
పపరర: ఆదదలకడమ బటటట�

93-54/1022

తసడడ:డ వనసకయఖ గభడడరర
ఇసటట ననస:133-11-3068
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చనన గభడడరర
ఇసటట ననస:133-11-3068
వయససస:21
లస: పప
7109 SAA0305128
పపరర: శవ వలర మగల

7104 SAA1278928
పపరర: చనన గభడడరర

7129 SAA0924614
పపరర: కరరణ తతకఅలల

93-58/483

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:133-11-3082
వయససస:35
లస: ససస స
93-58/485

7132 SAA0924234
పపరర: నదగలకడమ పప నననగసటట

93-58/486

భరస : నదగరరజ పప నననగసటట
ఇసటట ననస:133-11-3085
వయససస:27
లస: ససస స
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7133 SAA1326321
పపరర: లలత పప ననగసటట
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93-58/1093

భరస : శవ పప ననగసటట
ఇసటట ననస:133-11-3085
వయససస:42
లస: ససస స
7136 AP151010498456
పపరర: పససపపలలటట అనడరరధ

93-58/489

7137 SAA0826091
పపరర: ససబబ రరవప యయమననన

93-58/492

7140 AP151010498457
పపరర: పససపపలలటట మలలశశరగ

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:133-11-3090
వయససస:36
లస: పప

7143 SAA1269737
పపరర: పససపపలలటట శరకవణ తదజ

తసడడ:డ పససపపలలటట మహన రరవప
ఇసటట ననస:133-11-3091
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటలకకమరరడడడ కకనదల
ఇసటట ననస:133-11-3287
వయససస:31
లస: ససస స
7151 JBV1971654
పపరర: వనసకటతషలసస పపజల పపజల

93-61/581

93-61/583

7152 JBV1971647
పపరర: నదసచదరయఖ పపజల

7155 SAA1290618
పపరర: నసదస చన హహసపన షపక

93-60/853

7158 SAA1426741
పపరర: నదగరరజ బసడదరర

93-58/982

7161 SAA1062447
పపరర: పరపరరవప గగసడచబబ యన
తసడడ:డ నరసససహహలల గగసడచబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-1994
వయససస:50
లస: పప

7141 JBV3729647
పపరర: అరరణణదప పససపపలల�టట

93-58/494

7144 AP151010498212
పపరర: పససపపలలటట ధనభబగఖస

93-58/496

7147 JBV1970235
పపరర: మరగయదదసస బలభదడ

93-61/579

తసడడ:డ దదవదదనస309 బలభదడ
ఇసటట ననస:133-11-3098
వయససస:37
లస: పప
93-61/43

7150 JBV3741915
పపరర: కకషప ర గగననపలర

93-61/580

తసడడ:డ తరరపతయఖ గగననపలర
ఇసటట ననస:133-11-3454
వయససస:47
లస: పప
93-61/582

7153 SAA0820861
పపరర: పడసరద పససపపలలటట

93-61/44

తసడడ:డ ససదదయఖ
ఇసటట ననస:133-11-5283
వయససస:26
లస: పప
93-59/981

7156 SAA1075126
పపరర: కకప జజఖత గగససల

93-58/498

భరస : బబల గగరర బడహమస గగససల
ఇసటట ననస:133-12-117
వయససస:24
లస: ససస స
93-60/935

తసడడ:డ రరమగలల బసడదరర
ఇసటట ననస:133-12-317
వయససస:29
లస: పప
93-57/504

93-58/491

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3091
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:133-12-26/4
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పసవఎస సపశరపపసయల కలకకసడ
ఇసటట ననస:133-12-268
వయససస:22
లస: పప
7160 AP151010504273
పపరర: ఉమలమహహసశరరరవప వరసకక�
వరసకక
తసడడ:డ రరఘవరరవప� వరసకక
ఇసటట ననస:133-12-1702
వయససస:63
లస: పప

93-55/931

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర � పపజల
ఇసటట ననస:133-11-3651
వయససస:65
లస: పప

భరస : రమమష పపదదట
ఇసటట ననస:133-11-29701
వయససస:30
లస: ససస స
7157 SAA1275874
పపరర: సతశ నదగ సరయ కలకకసడ

7149 SAA0955064
పపరర: దదవఖ బసడదరర

7138 AP151010498020
పపరర: పససపపలలటట రమమష బబబగ

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:133-11-3090
వయససస:35
లస: పప

భరస : సతష బహధర బసడదరర
ఇసటట ననస:133-11-3287
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నదసచదరయఖ� పపజల
ఇసటట ననస:133-11-3651
వయససస:51
లస: ససస స
7154 SAA1038323
పపరర: రమణ పపదదట

93-58/493

భరస : పససపపలలటట మధససడదన రరవప
ఇసటట ననస:133-11-3091
వయససస:41
లస: ససస స
93-61/42

93-58/488

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3089
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పససపపలలటట మధససడదన రరవప
ఇసటట ననస:133-11-3091
వయససస:23
లస: పప

93-58/981 7146 SAA1244680
7145 SAA1252634
పపరర: పససపపలలటట మధససడదన రరవప
పపరర: పససపపలలటట లకడమ

7148 SAA0395152
పపరర: దదవ కకనదలల

93-58/490

భరస : శవపడసరదస
ఇసటట ననస:133-11-3090
వయససస:56
లస: ససస స
93-58/495

7135 SAA0567792
పపరర: అననపపరష ఏమననన

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-11-3089
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎ
ఇసటట ననస:133-11-3089
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమభరగస 6
ఇసటట ననస:133-11-3089
వయససస:55
లస: పప
7142 JBV3729654
పపరర: పససపపలలటట శశ కకరణ

93-58/487

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:133-11-3086
వయససస:43
లస: పప

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:133-11-3089
వయససస:51
లస: ససస స
7139 JBV1978253
పపరర: వనసకటటశశరరర కరశన

7134 SAA0825481
పపరర: దదవదదసస మసద

7159 SAA1075076
పపరర: ఈశశరయఖ గగససల

93-58/499

తసడడ:డ కకసడయఖ గగససల
ఇసటట ననస:133-12-1318
వయససస:25
లస: పప
93-61/45

7162 SAA0837064
పపరర: శరకవణణ అసబటట

93-61/46

తసడడ:డ అరరరన రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:133-12-2032
వయససస:25
లస: ససస స
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పపరర: వనసకయమమ కకరక
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93-61/47

భరస : కకటయఖ కకరక
ఇసటట ననస:133-12-2232
వయససస:71
లస: ససస స
7166 JBV3507852
పపరర: వరరసజననయగలల అమమశశటట

93-61/50

తసడడ:డ సరసబయఖ అమమశశటట
ఇసటట ననస:133-12-2425
వయససస:34
లస: పప
7169 SAA0825465
పపరర: మమరర దటట

93-58/502

93-58/505

తసడడ:డ తరరమలయఖ అసదద
ఇసటట ననస:133-12-3093
వయససస:31
లస: పప
7178 JBV3730637
పపరర: ససబబమమ గరధస

93-58/511

93-58/514

93-58/517

తసడడ:డ పపదద ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3098
వయససస:35
లస: పప

93-58/503

7173 AP151010498106
పపరర: బటబడ నదగరరరరన

7176 JBV3730629
పపరర: నదగలకడమ గర దస

7179 SAA0567743
పపరర: ససబబమమ గరలస

7182 AP151010498039
పపరర: కలసదసరర నదగభభషణస

7185 SAA0825648
పపరర: గగపసచసద పమడడపలర

93-58/520

7188 AP151010498153
పపరర: పడభబవత పపననస

93-58/506

7191 SAA1462985
పపరర: కవల ససధ రరణణ
తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:133-12-3098
వయససస:18
లస: ససస స

7171 SAA0825069
పపరర: వర నరరశ గరలస

93-58/504

7174 AP151010498038
పపరర: అసదచ ససబబమమ

93-58/507

భరస : తరరమలయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3093
వయససస:60
లస: ససస స
93-58/509

7177 AP151010498126
పపరర: కలసదసరర పసచమమమ

93-58/510

భరస : నదగభభషణస
ఇసటట ననస:133-12-3094
వయససస:44
లస: ససస స
93-58/512

7180 SAA0825366
పపరర: నదగరసదడ బబబగ కలసదడరర

93-58/513

తసడడ:డ నదగభశస
ఇసటట ననస:133-12-3094
వయససస:26
లస: పప
93-58/515

7183 SAA0644237
పపరర: భభలకడమ పమడడపలర

93-58/516

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:133-12-3095
వయససస:37
లస: ససస స
93-58/518

7186 JBV3730603
పపరర: వజయకలమలరగ తమటస

93-58/519

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:133-12-3098
వయససస:33
లస: ససస స
93-58/521

భరస : వనసకటటశశరరర పపననస
ఇసటట ననస:133-12-3098
వయససస:48
లస: ససస స
93-58/523

93-58/501

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3092
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:133-12-3095
వయససస:25
లస: పప

భరస : తరరపరలల పపననస
ఇసటట ననస:133-12-3098
వయససస:40
లస: ససస స
7190 JBV3727955
పపరర: గగపస తమటస

7170 JBV1978261
పపరర: వనసకటటశశరమమ కరశన

93-61/49

తసడడ:డ అసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-12-3070
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3094
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3095
వయససస:46
లస: ససస స
7187 AP151010498123
పపరర: మణణ పపననస

7168 SAA0406942
పపరర: బబజ వరలలరల

93-58/500

భరస : నదగభభషణస
ఇసటట ననస:133-12-3094
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనదనథస
ఇసటట ననస:133-12-3094
వయససస:33
లస: పప
7184 SAA0847709
పపరర: యలమసద పమడడపలర

7167 JBV3728789
పపరర: బబజమమ వలలరల

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3094
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జగనదనథస
ఇసటట ననస:133-12-3094
వయససస:59
లస: ససస స
7181 JBV3728888
పపరర: వనసకట రరవప గరధస

భరస : సరసబయఖ అమమశశటట
ఇసటట ననస:133-12-2425
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జమలయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3093
వయససస:59
లస: ససస స
93-58/508

7165 JBV1978485
పపరర: వనసకటరతనస అమమశశటట

భరస : వనసకటబతడమగరరసలలసతఖనదరరయలణ జజవరజ
ఇసటట ననస:133-12-2425
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-12-3089
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరజ అసదచ
ఇసటట ననస:133-12-3093
వయససస:28
లస: ససస స
7175 SAA0470658
పపరర: రరజ అసదద

93-61/48

భరస : శవ
ఇసటట ననస:133-12-3070
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3087
వయససస:28
లస: ససస స
7172 SAA0471094
పపరర: శరసత అసదద

7164 SAA1014513
పపరర: అనసష జజవరజ

7189 AP151010498714
పపరర: తమటస వనసకరయమమ

93-58/522

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3098
వయససస:72
లస: ససస స
93-61/758

7192 JBV1971795
పపరర: అసకమమ తమటస

93-58/524

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3099
వయససస:34
లస: ససస స
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7193 JBV3731296
పపరర: బబల కకటమమ� గరలస�

93-58/525

భరస : రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:133-12-3099
వయససస:43
లస: ససస స
7196 SAA1252915
పపరర: ససబబరరవప నరక

93-58/909

93-58/529

93-58/532

93-58/535

93-58/538

93-58/541

93-58/544

7206 JBV3730272
పపరర: ససతతషస మలదదసస

7209 JBV3730256
పపరర: చన ఏససబబబగ మలదదసస

7212 JBV3730322
పపరర: దసరర కలసటటగగరర

7215 JBV3730314
పపరర: బడహమస కలసటటగరరర

93-58/547

7218 AP151010498479
పపరర: మసనద లకడమ

93-58/536

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:133-12-3114 1ST WARD
వయససస:36
లస: ససస స

7221 JBV3729720
పపరర: వనసకరయమమ బటబడ
భరస : పపద రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3115
వయససస:36
లస: ససస స

7201 SAA1115906
పపరర: దసరర గగదద

93-58/531

7204 SAA1115914
పపరర: ససబబబరరవప గగదద

93-58/534

7207 JBV3729845
పపరర: జజఖత మలదదసస

93-58/537

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3104
వయససస:41
లస: ససస స
93-58/539

7210 SAA0471128
పపరర: వరయలఖ గరలస

93-58/540

తసడడ:డ కకననడ లయలఖ గళస
ఇసటట ననస:133-12-3104
వయససస:49
లస: పప
93-58/542

7213 JBV1974229
పపరర: హనసమలయమమ కలసటటగగరర

93-58/543

భరస : సరసబశవరరవప kuntigorla
ఇసటట ననస:133-12-3105
వయససస:34
లస: ససస స
93-58/545

7216 JBV3729886
పపరర: బబలకకటమమ దమలమలపరటట

93-58/546

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-12-3111
వయససస:40
లస: ససస స
93-58/548

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3113
వయససస:42
లస: ససస స
93-58/630

93-58/528

తసడడ:డ శశషయఖ గగదద
ఇసటట ననస:133-12-3103
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దదబబయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3105
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3111
వయససస:45
లస: పప
7220 SAA1115898
పపరర: నదగ జజఖత ఉపపల

93-58/533

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:133-12-3105
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దదబబయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3105
వయససస:62
లస: ససస స
7217 JBV3729878
పపరర: వనసకటటశశరరర దమలమలపరటట

7203 JBV3730306
పపరర: ససబబబరరవప గగదద

7198 SAA0470948
పపరర: ఆదద లకడమ గగడద

భరస : ససబబబరరవప గగదద
ఇసటట ననస:133-12-3103
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3104
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3104
వయససస:57
లస: పప
7214 AP151010498305
పపరర: కలసటటగగరర పపటర మమ

93-58/530

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3104
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ మలదదసస
ఇసటట ననస:133-12-3104
వయససస:52
లస: ససస స
7211 AP151010498055
పపరర: మలదదసస లకమయఖ

7200 JBV3729852
పపరర: నదగరరజ గగదద

93-58/527

భరస : ససరరశ గగడద
ఇసటట ననస:133-12-3102
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3103
వయససస:33
లస: పప

భరస : చన ఏససబబబగ
ఇసటట ననస:133-12-3104
వయససస:30
లస: ససస స
7208 AP151010498087
పపరర: మలదదసస భభలకడమ

93-58/910

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3102
వయససస:34
లస: పప

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3103
వయససస:62
లస: ససస స
7205 JBV3730264
పపరర: లకడమ మలదదసస

7197 SAA1253301
పపరర: మసగమమ నరక

7195 JBV3731288
పపరర: రరమ కకటయఖ� గరలస�

తసడడ:డ చన పపలర యఖ
ఇసటట ననస:133-12-3099
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబబరరవప నరక
ఇసటట ననస:133-12-3101
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3102
వయససస:32
లస: పప
7202 AP151010498289
పపరర: గగదద కకసడమమ

93-58/526

తసడడ:డ పపదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-12-3099
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ నరక
ఇసటట ననస:133-12-3101
వయససస:66
లస: పప
7199 JBV3730611
పపరర: ససరరష గగదద

7194 JBV1973536
పపరర: బడహమయఖ తమటస

7219 AP151010498021
పపరర: మసనద నరసససహరరవప

93-58/549

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3113
వయససస:47
లస: పప
93-58/550

7222 JBV3489150
పపరర: బటబడ ససశల

93-58/551

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:133-12-3115
వయససస:48
లస: ససస స

Page 244 of 330

7223 JBV3732625
పపరర: పపదరరమయఖ బటబడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
93-58/552

తసడడ:డ పపద వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:133-12-3115
వయససస:39
లస: పప
7226 SAA0644419
పపరర: బబలగగరవయఖ గగససల

93-58/555

93-58/558

93-58/561

93-58/564

93-54/1112

93-61/53

93-58/569

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-12-3126
వయససస:53
లస: పప

7236 AP151010498083
పపరర: బటడ హనసమలయమమ

7239 SAA0306555
పపరర: భబరత దదవ

7242 JBV3730074
పపరర: ధనలకడమ బటబడ�

7245 JBV3728797
పపరర: వనసకటటశశరరర బటబడ

93-58/571

7248 JBV3730157
పపరర: ధనలకడమ వలలరల

93-58/565

7251 JBV3730108
పపరర: కకప కరశబబ యన
భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-12-3127
వయససస:29
లస: ససస స

7231 JBV3730207
పపరర: లకడమ దససపల

93-58/560

7234 AP151010498157
పపరర: దససపల రరమయఖ

93-58/563

7237 AP151010498023
పపరర: బటబడ వనసకటరతనస

93-58/566

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:133-12-3122
వయససస:52
లస: పప
93-61/51

7240 SAA0955106
పపరర: బబషర షసక

93-61/52

తసడడ:డ ససదసలల షసక
ఇసటట ననస:133-12-3123
వయససస:23
లస: పప
93-58/567

7243 JBV3728813
పపరర: ససజవమమ బటబడ

93-58/568

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-12-3125
వయససస:45
లస: ససస స
93-58/570

7246 SAA1277060
పపరర: జరమమపశశరరరవ వలర ల

93-54/1025

తసడడ:డ రరమయఖ వలర ల
ఇసటట ననస:133-12-3126
వయససస:19
లస: పప
93-58/572

భరస : చన రమణ
ఇసటట ననస:133-12-3126
వయససస:49
లస: ససస స
93-58/574

93-58/557

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3119
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మలరకసడదయగలల
ఇసటట ననస:133-12-3125
వయససస:53
లస: పప

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:133-12-3126
వయససస:29
లస: ససస స
7250 JBV3730140
పపరర: చన రమణ వలలరల

93-58/562

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3125
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బటడ
ఇసటట ననస:133-12-3125
వయససస:28
లస: పప
7247 JBV3730173
పపరర: సరగజన గరలస

7233 AP151010498230
పపరర: దససపల శసకరయఖ

7228 JBV3729910
పపరర: రరమసజమమ గగససల

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3119
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప దదవ
ఇసటట ననస:133-12-3123
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-12-3123
వయససస:51
లస: పప
7244 JBV3730066
పపరర: వనసకయఖ బటడ

93-58/559

భరస : వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:133-12-3122
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ ఉపలలటటననన
ఇసటట ననస:133-12-3123
వయససస:21
లస: పప
7241 JBV3744612
పపరర: సపసదద షపక

7230 JBV3730215
పపరర: ససబగబలల దససపల

93-58/554

భరస : మలరకకసడదయగలల
ఇసటట ననస:133-12-3118
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3119
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3119
వయససస:70
లస: పప
7238 SAA1340173
పపరర: గగపస ఉపలలటటననన

93-58/556

భరస : శసకరర
ఇసటట ననస:133-12-3119
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3119
వయససస:52
లస: ససస స
7235 JBV3730223
పపరర: తరరపతయఖ దససపల

7227 SAA1075084
పపరర: అసకమమ గగససల

7225 JBV3730587
పపరర: గగరరబడహమస గగససల

తసడడ:డ మలరకసడదయగలల
ఇసటట ననస:133-12-3116
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఈశశరయఖ గగససల
ఇసటట ననస:133-12-3118
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3118
వయససస:28
లస: పప
7232 AP151010498232
పపరర: దససపల సరగజన

93-58/553

తసడడ:డ బటబడ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3115
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3117
వయససస:27
లస: పప
7229 SAA0644401
పపరర: వరయఖ గగససల

7224 AP151010498040
పపరర: బటబడ పపదద వనసకట సరశమ

7249 JBV3730165
పపరర: పడభబకర గరలస

93-58/573

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3126
వయససస:37
లస: పప
93-58/575

7252 JBV3489135
పపరర: మసగరదదవ కరశబబ యన

93-58/576

భరస : వరరరజ
ఇసటట ననస:133-12-3127
వయససస:35
లస: ససస స
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7253 AP151010498168
పపరర: కరశబబ యన సరలమమ

93-58/577

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3127
వయససస:57
లస: ససస స
7256 SAA0825010
పపరర: సప మ తరరమల

93-58/580

93-58/583

93-58/586

93-58/588

93-58/591

93-58/594

93-58/597

తసడడ:డ సడరఖ పడకరశరరవప మటటమలరగక
ఇసటట ననస:133-12-3142
వయససస:34
లస: పప

7266 AP151010498042
పపరర: వనలలపల జయలకడమ

7269 JBV3730421
పపరర: ఏసస బబబగ ఉడతద

7272 SAA0644393
పపరర: కకటటశశర రరవప మసన

7275 JBV3730447
పపరర: కళళవత రరపప డ లల

93-58/600

7278 AP151010498056
పపరర: వనసకటటశశరరర వనశరల

93-58/589

7281 SAA0436733
పపరర: సడరరఖపడకరశరరవప మటమరగక
మటటమరగక
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటటమలరగక
ఇసటట ననస:133-12-3142
వయససస:61
లస: పప

7261 SAA0470625
పపరర: వనసకరయమమ కరసరబబ యనద

93-58/585

7264 SAA1075357
పపరర: రరసబబబగ తరరమల

93-58/417

7267 JBV3730439
పపరర: ఉమ ఉడత

93-58/590

భరస : ఏసస బబబగ
ఇసటట ననస:133-12-3131
వయససస:32
లస: ససస స
93-58/592

7270 JBV3728839
పపరర: ఉడడతద రరఘవపలల

93-58/593

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3131
వయససస:66
లస: పప
93-58/595

7273 AP151010498309
పపరర: మలసన శకనస

93-58/596

తసడడ:డ శసకరయఖ మలసన
ఇసటట ననస:133-12-3132
వయససస:53
లస: పప
93-58/598

7276 JBV3729944
పపరర: చటటట మమ వనశరల

93-58/599

భరస : వనసకటటశశరరర వనషరల
ఇసటట ననస:133-12-3133
వయససస:62
లస: ససస స
93-58/601

తసడడ:డ రరమసరశమ వనషరల
ఇసటట ననస:133-12-3133
వయససస:67
లస: పప
93-61/55

93-58/582

తసడడ:డ కకసడయఖ తరరమల
ఇసటట ననస:133-12-3130
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-12-3133
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనషరల
ఇసటట ననస:133-12-3133
వయససస:35
లస: పప
7280 JBV3744166
పపరర: వనణగ గగపరల మటటమరగక

93-58/587

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3132
వయససస:26
లస: పప

భరస : సతఖస వనషరల
ఇసటట ననస:133-12-3133
వయససస:34
లస: ససస స
7277 JBV3730181
పపరర: సతఖస వనశరల

7263 JBV3730546
పపరర: కకటటశశరరరవప కరశబబ యన

7258 JBV3730413
పపరర: అననపపరష మస�డడరగ

భరస : కకటటశశర రరవప కరసరబబ యనద
ఇసటట ననస:133-12-3129
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:133-12-3131
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస మసన
ఇసటట ననస:133-12-3132
వయససస:46
లస: ససస స
7274 JBV3730199
పపరర: ససవరష వనశరల

93-58/584

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3130
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:133-12-3131
వయససస:57
లస: ససస స
7271 AP151010498437
పపరర: మసన రరజరశశరగ మసన

7260 SAA0825267
పపరర: హనసమసత రరవప సప మ

93-58/579

భరస : ఎరకయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3128
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3129
వయససస:30
లస: పప

తలర : జయలకడమ
ఇసటట ననస:133-12-3130
వయససస:25
లస: ససస స
7268 AP151010498423
పపరర: ఉడడతద ససజజత

93-58/581

తసడడ:డ నదగరరజ
ఇసటట ననస:133-12-3128
వయససస:88
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3129
వయససస:81
లస: ససస స
7265 SAA0825283
పపరర: కకటటశశరగ వనలలపల

7257 AP151010498452
పపరర: ఉడడతద దసరర

7255 AP151010498140
పపరర: కరశబబ యన రరజ

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3127
వయససస:40
లస: పప

భరస : మధస
ఇసటట ననస:133-12-3128
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3128
వయససస:50
లస: పప
7262 SAA0824996
పపరర: సరమలమ జఖస కగసరబబ యన

93-58/578

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3127
వయససస:34
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3128
వయససస:26
లస: ససస స
7259 AP151010498086
పపరర: ఉడడతద మధస

7254 JBV1972561
పపరర: రరమ కకటయఖ కరశబబ యన

7279 JBV3749033
పపరర: నరమల మటటమరగక మటటమరగక

93-61/54

భరస : సడరఖపడకరశరరవప మటటమలరగక
ఇసటట ననస:133-12-3142
వయససస:56
లస: ససస స
93-61/56

7282 SAA0306175
పపరర: శకదదవ చలపరక

93-61/57

భరస : గగవరరనచదరగ చచలపరక
ఇసటట ననస:133-12-3144
వయససస:41
లస: ససస స
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93-61/58

భరస : శవరలసగరశశర చదరగ రరగగ
ఇసటట ననస:133-12-3144
వయససస:67
లస: ససస స
7286 SAA1062181
పపరర: భవరన శకగగరగ

93-61/60

93-61/62

93-61/66

93-61/69

93-61/73

93-61/76

93-61/79

భరస : krishna ఏరరమ శశటట
ఇసటట ననస:133-12-3163
వయససస:43
లస: ససస స

7296 SAA0306571
పపరర: కలమలరగ మనఖస

7299 SAA0395244
పపరర: మహహశశరగ కలరరమ

7302 JBV3744265
పపరర: గసగరధర రరవప కకరరమ

7305 SAA1447747
పపరర: తననరర భబగఖ లకడమ

93-61/81

7308 JBV3743531
పపరర: అఅకమమరరవప కలసచల

93-61/70

7311 JBV1971076
పపరర: పపషరపవత అడపర
భరస : నదగరశశరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:133-12-3163
వయససస:84
లస: ససస స

7291 SAA0304501
పపరర: ఉమలశసకర మగనగ

93-61/64

7294 SAA1062223
పపరర: ససరరష రరసబలర

93-61/68

7297 JBV3746070
పపరర: శకనస మలనఖo

93-61/72

తసడడ:డ కనకరరజ manayam
ఇసటట ననస:133-12-3153
వయససస:33
లస: పప
93-61/74

7300 SAA0395079
పపరర: శశషమమ కలరరమ

93-61/75

భరస : అదద శశషష కలరమమల
ఇసటట ననస:133-12-3155
వయససస:56
లస: ససస స
93-61/77

7303 JBV3507720
పపరర: పదదమవత మలదల

93-61/78

భరస : శకనవరసరరవప మలదల
ఇసటట ననస:133-12-3156
వయససస:39
లస: ససస స
93-60/933

7306 JBV3748670
పపరర: కకషషవనణణ కలసచల

93-61/80

భరస : అఅకమమరరవప కలసచదల
ఇసటట ననస:133-12-3158
వయససస:37
లస: ససస స
93-61/82

తసడడ:డ రగశయఖ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-12-3158
వయససస:41
లస: పప
93-61/84

93-61/61

తలర : సతఖవత రరసబలర
ఇసటట ననస:133-12-3152
వయససస:35
లస: పప

భరస : తననరర పపడమ కలమలర
ఇసటట ననస:133-12-3158
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరవప కలసచదల
ఇసటట ననస:133-12-3158
వయససస:23
లస: పప
7310 JBV1971084
పపరర: పదదమవత అడపర

93-61/67

తసడడ:డ ఆదదశశషష కలరమమల
ఇసటట ననస:133-12-3155
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ మలదల
ఇసటట ననస:133-12-3156
వయససస:42
లస: పప
7307 SAA0927097
పపరర: పపడమ కలమలర తననరర

7293 JBV3743267
పపరర: పడసరద మగనగర మభనగ

7288 SAA0687087
పపరర: భవరన మభనగ

తసడడ:డ పడసరద మభనగర
ఇసటట ననస:133-12-3149
వయససస:32
లస: పప

భరస : గసగరధరరరవప కలరమమల
ఇసటట ననస:133-12-3155
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3155
వయససస:21
లస: పప
7304 JBV1978121
పపరర: శకనవరసరరవప మలదల

93-61/63

భరస : కనకరరజ manayam
ఇసటట ననస:133-12-3153
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మగక లసగస మభకలసగస
ఇసటట ననస:133-12-3153
వయససస:71
లస: పప
7301 SAA1062140
పపరర: వనసకటటష మలరరబబ యన

7290 SAA0687079
పపరర: మహహష మభనగ

93-60/828

భరస : శవశసకర మభనగర
ఇసటట ననస:133-12-3149
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటబడవప మభనగర
ఇసటట ననస:133-12-3149
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకషష రరవప సనద
ఇసటట ననస:133-12-3153
వయససస:37
లస: ససస స
7298 SAA0366161
పపరర: కనకరరజ మలననస

93-55/446

తసడడ:డ పడసరద మభనగర
ఇసటట ననస:133-12-3149
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద మభనగర
ఇసటట ననస:133-12-3149
వయససస:44
లస: పప
7295 SAA0395137
పపరర: కనకరతనస సనద

7287 SAA1116029
పపరర: సరగత మటమరగక

7285 SAA1167329
పపరర: శకనవరస రకడడడ కరత రకడడడ

తసడడ:డ ఈశశర రకడడడ కరత రకడడడ
ఇసటట ననస:133-12-3145
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనణగ గగపరల మటమరగక
ఇసటట ననస:133-12-3147
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద మగనగ
ఇసటట ననస:133-12-3149
వయససస:24
లస: పప
7292 SAA0687095
పపరర: యయడడకకసడలల మభనగ

93-61/59

తసడడ:డ వర బడహమచదరగ చచలపరక
ఇసటట ననస:133-12-3144
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససభబయఖచదరగ శకగగరగ
ఇసటట ననస:133-12-3146
వయససస:69
లస: ససస స
7289 SAA0954892
పపరర: వనసకటటశ మగనగ

7284 JBV3744554
పపరర: గగవరరన చదరగ చలపరక

7309 SAA1062454
పపరర: ఈశశరమమ ఆకకరరత

93-61/83

భరస : సరసబయఖ ఆకకరరత
ఇసటట ననస:133-12-3161
వయససస:71
లస: ససస స
93-61/85

7312 SAA0687343
పపరర: యరకసశశటట నదగరశశర రరవప

93-61/86

తసడడ:డ కకషష యరకఅశశటట
ఇసటట ననస:133-12-3163
వయససస:26
లస: పప
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93-61/87

భరస : దదససడ నదయక రమలవత
ఇసటట ననస:133-12-3165
వయససస:37
లస: ససస స
7316 SAA1062405
పపరర: బగజర ఉపపప

93-61/89

93-61/92

93-61/95

93-61/98

93-61/101

93-59/982

93-60/936

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3183
వయససస:47
లస: ససస స

7326 SAA0563510
పపరర: శవకలమలరగ ఆకలరరత

7329 SAA1062009
పపరర: పదదమవత గబబళళ

7332 SAA1254630
పపరర: పదమ ఏసరరవథ

7335 SAA0465625
పపరర: వనసగలమమ చదవపశలల

93-61/106

7338 JBV3507654
పపరర: ససరరష ఆవపల

93-61/99

7341 SAA0659540
పపరర: కలమలరగ ఆవపల
భరస : శవయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3183
వయససస:52
లస: ససస స

7321 SAA1062074
పపరర: వరణణ ఆరగసమళళళ

93-61/94

7324 SAA1062199
పపరర: శకనస పసకకకల

93-61/97

7327 SAA1062132
పపరర: శకనవరసరరవప ఆకకరరత

93-61/100

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఆకకరరత
ఇసటట ననస:133-12-3173
వయససస:40
లస: పప
93-61/102

7330 SAA1061993
పపరర: వనసకటటశశరరర గబబళళ

93-61/103

తసడడ:డ కకసడయఖ గబబళళ
ఇసటట ననస:133-12-3175
వయససస:44
లస: పప
93-59/983

7333 SAA1370600
పపరర: అసజ ఇసరరవత

93-59/1054

తసడడ:డ సడరఖ ఇసరరవత
ఇసటట ననస:133-12-3179
వయససస:33
లస: పప
93-61/104

7336 JBV3744497
పపరర: లకమణ దదసస చచవపల

93-61/105

తసడడ:డ నరసససహ దదసస చచవపల
ఇసటట ననస:133-12-3181
వయససస:57
లస: పప
93-61/107

తసడడ:డ శవయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3183
వయససస:38
లస: పప
93-61/584

93-61/91

తసడడ:డ శకనస పసకకకల
ఇసటట ననస:133-12-3170
వయససస:24
లస: పప

భరస : లకమణ దదసడ చచవపల
ఇసటట ననస:133-12-3181
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరరసదడ ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3183
వయససస:38
లస: ససస స
7340 SAA0659565
పపరర: రమణ ఆవపల

93-61/96

భరస : అసజ ఏసరరవథ
ఇసటట ననస:133-12-3179
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అసజ ఇసరరవత
ఇసటట ననస:133-12-3179
వయససస:27
లస: ససస స
7337 JBV1979061
పపరర: నదగలకడమ ఆవపల

7323 SAA1062066
పపరర: శకనవరసరరవప ఆరగసమళళ

7318 SAA0306712
పపరర: దసరర మగపపపన

భరస : శకనవరస రరవప ఆరగసమళళళ
ఇసటట ననస:133-12-3169
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గబబళళ
ఇసటట ననస:133-12-3175
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖ ఏసరరవథ
ఇసటట ననస:133-12-3179
వయససస:33
లస: పప
7334 SAA1387000
పపరర: పదమ ఇసరరవత

93-61/93

భరస : శకనవరస ఆకకరరత
ఇసటట ననస:133-12-3173
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గబబళళ
ఇసటట ననస:133-12-3175
వయససస:22
లస: ససస స
7331 SAA1254655
పపరర: అసజ ఏసరరవథ

7320 SAA0687350
పపరర: రమమష సరకక

93-60/934

భరస : శకనస మగపపపన
ఇసటట ననస:133-12-3168
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప ఆరగసమళళళ
ఇసటట ననస:133-12-3169
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జసగస
ఇసటట ననస:133-12-3172
వయససస:33
లస: ససస స
7328 SAA1062017
పపరర: లకడమపడశరసత గబబళళ

93-61/90

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ సరకక
ఇసటట ననస:133-12-3168
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగపరలరరవప ఆరగసమళళళ
ఇసటట ననస:133-12-3169
వయససస:78
లస: ససస స
7325 SAA0659409
పపరర: మలధవ జసగస

7317 SAA0306688
పపరర: ససబగబలల ఉపపప

7315 SAA1332089
పపరర: కకప ఉపపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపప
ఇసటట ననస:133-12-3167
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఉపపప
ఇసటట ననస:133-12-3167
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రమమష సరకక
ఇసటట ననస:133-12-3168
వయససస:37
లస: ససస స
7322 SAA1062082
పపరర: వనసకయమమ ఆరగసమళళ

93-61/88

తసడడ:డ హరకశయల రమలవత
ఇసటట ననస:133-12-3165
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపప
ఇసటట ననస:133-12-3167
వయససస:23
లస: ససస స
7319 SAA0687392
పపరర: వనసకటరమణ సరకక

7314 SAA0462580
పపరర: దదససడ నదయక రమలవతష
స

7339 JBV1976620
పపరర: నరరసదడ ఆవపల

93-61/108

తసడడ:డ శవయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3183
వయససస:40
లస: పప
93-61/585

7342 JBV3735099
పపరర: అచమమమ పపదసమలళళ�
పపదసమలళళ
భరస : కకటటశశర రరవప� పపదసమలళళ
ఇసటట ననస:133-12-3184
వయససస:57
లస: ససస స

93-57/505
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7343 JBV1971266
పపరర: శరఖమలలదదవ వడదడణపప

93-61/109

భరస : rajaelishkumar వడదడణదపప
ఇసటట ననస:133-12-3185
వయససస:52
లస: ససస స
7346 SAA0955304
పపరర: రరజరశ తదడడకకసద

93-61/112

93-61/115

93-61/118

93-61/121

93-61/123

93-60/855

93-61/128

తసడడ:డ నదగభభషణస మనసగర
ఇసటట ననస:133-12-3192
వయససస:55
లస: పప

7356 SAA0700781
పపరర: తమమశశటట రరమకకటటశశర రరవప

7359 SAA0306621
పపరర: దదవససశలమమ గజకరల

7362 SAA0887713
పపరర: అరరసధత గజరల

7365 SAA0955635
పపరర: ససధదరరణణ కకశలల

93-61/131

7368 SAA0687368
పపరర: మనసగ జజనకక నరసససహ రరవప

93-61/122

7371 JBV3749082
పపరర: చసదడకళ భభపత
భరస : లకమనదనరరయణ భగపత
ఇసటట ననస:133-12-3193
వయససస:37
లస: ససస స

7351 JBV1976638
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మసడదదద

93-61/117

7354 SAA1072032
పపరర: మరర బ షపక

93-61/120

7357 SAA1276526
పపరర: చరసజవ పప టట
ర రగ

93-60/854

తసడడ:డ పరడనసస పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:133-12-3189
వయససస:28
లస: పప
93-61/124

7360 JBV3749108
పపరర: భబరత గజకరల

93-61/125

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3189
వయససస:32
లస: ససస స
93-61/126

7363 SAA0462564
పపరర: రరరరజ గజరల

93-61/127

తసడడ:డ సప మయఖ గజకరల
ఇసటట ననస:133-12-3190
వయససస:28
లస: పప
93-61/129

7366 SAA0687384
పపరర: రమణణ తతకల

93-61/130

భరస : కకషష తతకల
ఇసటట ననస:133-12-3192
వయససస:37
లస: ససస స
93-61/132

తసడడ:డ ససబబబరరవప మనసగర
ఇసటట ననస:133-12-3192
వయససస:29
లస: పప
93-61/134

93-61/114

భరస : ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:133-12-3188
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప కకశలల
ఇసటట ననస:133-12-3191
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప మనసగర
ఇసటట ననస:133-12-3192
వయససస:50
లస: ససస స
7370 JBV3744471
పపరర: ససబబబరరవప మనసగ

93-61/119

తసడడ:డ సప మయఖ గజరల
ఇసటట ననస:133-12-3190
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3190
వయససస:72
లస: పప
7367 JBV3749090
పపరర: భభలకడమ మనసగ

7353 SAA0700773
పపరర: లకడమదదవ తమమశశటట

7348 SAA0954827
పపరర: శకనవరసరరవప తదడడకకసడ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మసడదదద
ఇసటట ననస:133-12-3187
వయససస:43
లస: పప

భరస : సప మయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3189
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసడద
ఇసటట ననస:133-12-3190
వయససస:29
లస: పప
7364 JBV3744489
పపరర: సప మయఖ గజకరల

93-61/116

తసడడ:డ నదడడపసకకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:133-12-3188
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల కరసర
ఇసటట ననస:133-12-3189
వయససస:27
లస: ససస స
7361 SAA1275932
పపరర: జకకయఖ మసడద

7350 JBV1971019
పపరర: సససదరమమ దదరర

93-61/111

తసడడ:డ కకషషమభరగస తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:133-12-3186
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:133-12-3188
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ షపక
ఇసటట ననస:133-12-3188
వయససస:25
లస: పప
7358 SAA0955569
పపరర: రరధ కరసర

93-61/113

భరస : వనసకటటశశరరర darla
ఇసటట ననస:133-12-3187
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగభర బబబభజ షపక
ఇసటట ననస:133-12-3188
వయససస:24
లస: ససస స
7355 SAA0808503
పపరర: నదగభర బబబగ షపక

7347 SAA0955395
పపరర: వరరణ తదడడకకసడ

7345 SAA0955478
పపరర: రజన తదడడకకసడ

భరస : శకనవరస రరవప తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:133-12-3186
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:133-12-3186
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప మసడదదద
ఇసటట ననస:133-12-3187
వయససస:40
లస: ససస స
7352 SAA0955460
పపరర: బబజబ షపక

93-61/110

తసడడ:డ రరజజరతనస వడదడణదపప
ఇసటట ననస:133-12-3185
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తదడడకకసడ
ఇసటట ననస:133-12-3186
వయససస:26
లస: పప
7349 JBV1971258
పపరర: రమలదదవ మసడదదద

7344 SAA0132191
పపరర: రజఎలషరకలమలర వడదడణపప

7369 SAA0687376
పపరర: కకషష తతకల

93-61/133

తసడడ:డ వనసకయఖ తతకల
ఇసటట ననస:133-12-3192
వయససస:42
లస: పప
93-61/135

7372 SAA0646927
పపరర: శవ భభపత

93-61/136

తసడడ:డ రరజ భగపత
ఇసటట ననస:133-12-3193
వయససస:33
లస: పప
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7373 JBV1970508
పపరర: చదరబసధ రరజ భభపత

93-61/137

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప భగపత
ఇసటట ననస:133-12-3193
వయససస:35
లస: పప
7376 JBV3745700
పపరర: వనసగళరరవప భభపత

93-61/140

93-61/144

93-61/147

93-61/150

93-61/153

93-61/156

93-61/159

భరస : కకటబనదయక బబదదవత
ఇసటట ననస:133-12-3201
వయససస:40
లస: ససస స

7386 SAA0687004
పపరర: జజత జజఖత

7389 SAA0465898
పపరర: పదదమ రరవప

7392 JBV3745742
పపరర: రరసబబబగ రరవప

7395 JBV1976646
పపరర: రరజరష కనపరగస

93-61/162

7398 JBV3744422
పపరర: రరజజరరవప కనపరగస

93-61/151

7401 JBV1975291
పపరర: ససవరరస మమ బబదదవత
భరస : లకమణనదయక బబదదవత
ఇసటట ననస:133-12-3201
వయససస:76
లస: ససస స

7381 JBV1976125
పపరర: జనదరదనదడవప వనమగ

93-61/146

7384 JBV3746179
పపరర: దసరర రరవప అడపర

93-61/149

7387 SAA0306829
పపరర: వజయలకడమ బసడడ

93-61/152

భరస : తరపతయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:34
లస: ససస స
93-61/154

7390 SAA0307132
పపరర: మసగమమ రరవప

93-61/155

భరస : గగరవయఖ రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:51
లస: ససస స
93-61/157

7393 SAA0304477
పపరర: బబబగ కనపరగస

93-61/158

తసడడ:డ రరజజరరవప kanaparthi
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:30
లస: పప
93-61/160

7396 JBV3745734
పపరర: శకనస రరవప

93-61/161

తసడడ:డ గగరవయఖ రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:35
లస: పప
93-61/163

తసడడ:డ సరమమఖలల kanaparthi
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:69
లస: పప
93-61/165

93-61/142

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప అడపర
ఇసటట ననస:133-12-3199
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప kanaparthi
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:42
లస: పప
7400 JBV1975366
పపరర: కరరణ బబదదవత

93-61/148

తసడడ:డ గగరవయఖ రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప kanaparthi
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:32
లస: పప
7397 JBV3745726
పపరర: వనసకటటశశరరర రరవప

7383 JBV1970599
పపరర: సరసబబడజఖస ఆడపర

7378 JBV3745916
పపరర: వనసకటటశశరరర పప తత
స రగ

తసడడ:డ జకసపరల వనమభ
ఇసటట ననస:133-12-3195
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరళళ రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప kanaparthi
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:52
లస: ససస స
7394 SAA0304634
పపరర: రరజ కనపరగస

93-61/145

భరస : రరజరష kanaparthi
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3200
వయససస:35
లస: ససస స
7391 JBV1979244
పపరర: లకడమ కనపరగస

7380 JBV1978352
పపరర: కకటటశశరమమ వనమభ

93-61/139

తసడడ:డ శకరరమయఖ పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:133-12-3194
వయససస:36
లస: పప

భరస : శశషగగరగరరవప అడపర
ఇసటట ననస:133-12-3199
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప అడపర
ఇసటట ననస:133-12-3199
వయససస:66
లస: పప
7388 SAA0306738
పపరర: సతఖవత రరవప

93-61/141

భరస : జకసపరల వనమభ
ఇసటట ననస:133-12-3195
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపరల వనమగ
ఇసటట ననస:133-12-3195
వయససస:81
లస: పప
7385 JBV1971811
పపరర: శశషగగరగరరవప ఆడపర

7377 JBV3744430
పపరర: ససరరష బబబగ భభపత

7375 JBV3749074
పపరర: కకటటశశరమమ భభపత

భరస : కకటటశశరరరవప భగపత
ఇసటట ననస:133-12-3194
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప భగపత
ఇసటట ననస:133-12-3194
వయససస:35
లస: పప

భరస : జనదరదన రరవ వనమభ
ఇసటట ననస:133-12-3195
వయససస:37
లస: ససస స
7382 JBV1978949
పపరర: చననబబబగ వనమభ

93-61/138

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప భగపత
ఇసటట ననస:133-12-3193
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప భగపత
ఇసటట ననస:133-12-3194
వయససస:31
లస: పప
7379 SAA0437061
పపరర: మమరర గరకస వనమభ

7374 JBV3744448
పపరర: లకమనదనరరయణ భభపత

7399 SAA0954793
పపరర: కకపరవత బబదదవత

93-61/164

భరస : యయససదదసస బబదదవత
ఇసటట ననస:133-12-3201
వయససస:32
లస: ససస స
93-61/166

7402 JBV1975382
పపరర: కకప బబదదవత

93-61/167

తసడడ:డ లకమణ నదయక బబదదవత
ఇసటట ననస:133-12-3201
వయససస:35
లస: పప
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93-61/168

తసడడ:డ లకమణ నదయక బబదదవత
ఇసటట ననస:133-12-3201
వయససస:35
లస: పప
7406 JBV3744380
పపరర: శవయఖ జమమశశటట

93-61/171

93-61/174

93-61/178

93-61/180

93-61/183

93-61/184

93-58/420

తసడడ:డ లకడమనదరరయణ పగగడడమరగక
ఇసటట ననస:133-12-3211
వయససస:39
లస: పప

7416 JBV3745841
పపరర: నదన పపసడచస

7419 AP151010504153
పపరర: జమగన పపజ� పపజ

7422 SAA0808685
పపరర: మహహశ పపజ

7425 SAA0808487
పపరర: గగరవయఖ రరవప

93-61/187

7428 JBV1978618
పపరర: గసగరససభబషసణణ పగగడడమలరర

93-61/181

7431 JBV1978634
పపరర: లకడమనదరరయణ పగగడడమలరర
తసడడ:డ బగచమరరమయఖ పగగడడమరగక
ఇసటట ననస:133-12-3211
వయససస:63
లస: పప

7411 JBV1970623
పపరర: భబరతదదవ పపసపరటట

93-61/177

7414 SAA0642496
పపరర: దదవఖవరణణ పపసడచస

93-58/418

7417 SAA0307108
పపరర: పరరశత గగవసదస

93-61/182

భరస : చననకకటయఖ గగవసద
ఇసటట ననస:133-12-3207
వయససస:46
లస: ససస స
93-57/506

7420 SAA0656116
పపరర: రమమష పపజ

93-58/419

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:133-12-3208
వయససస:29
లస: పప
93-61/185

7423 SAA0687244
పపరర: రమమష పపజ

93-61/186

తసడడ:డ నదరరయణ పపజ
ఇసటట ననస:133-12-3208
వయససస:32
లస: పప
93-58/421

7426 SAA1274612
పపరర: మధవ ఎకకల

93-54/1026

భరస : కలలఖణ ఎకకల
ఇసటట ననస:133-12-3211
వయససస:26
లస: ససస స
93-61/188

భరస : లకడమనదరరయణ పగగడడమరగక
ఇసటట ననస:133-12-3211
వయససస:55
లస: ససస స
93-61/190

93-61/173

భరస : నదన
ఇసటట ననస:133-12-3206
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3209
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర పగడడమరర
ఇసటట ననస:133-12-3211
వయససస:29
లస: ససస స
7430 JBV1978022
పపరర: వనసకటటశశరరర పగగడడమలరర

93-61/179

తసడడ:డ నదరరయణ పపజ
ఇసటట ననస:133-12-3208
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:133-12-3209
వయససస:25
లస: ససస స
7427 SAA0955296
పపరర: లకడమ పగడడమరర

7413 SAA1062272
పపరర: రమణ బతష
స ల

7408 JBV1970607
పపరర: అసజనదకలమలరగ ఓలలటట

భరస : వనసకటరరమలరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:133-12-3204
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : నదరరయణ� పపజ
ఇసటట ననస:133-12-3208
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నదరరయణ పపజజ
ఇసటట ననస:133-12-3208
వయససస:48
లస: ససస స
7424 SAA0808644
పపరర: కకషష వనణణ రరవప

93-61/176

తసడడ:డ దదసస పపసడచస
ఇసటట ననస:133-12-3206
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ అశశక
ఇసటట ననస:133-12-3207
వయససస:27
లస: పప
7421 SAA1062124
పపరర: జజమగన పపజజ

7410 JBV1971308
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఓలలటట

93-61/170

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:133-12-3203
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-12-3205
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : దదసస pendem
ఇసటట ననస:133-12-3206
వయససస:52
లస: ససస స
7418 SAA0687483
పపరర: గగవసదస అశశక

93-61/172

తసడడ:డ నదగరచదరగ ఓలలటట
ఇసటట ననస:133-12-3203
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:133-12-3204
వయససస:34
లస: పప
7415 JBV1970573
పపరర: అసకరలమమ pendem

7407 SAA0307124
పపరర: రరఖరరణణ కకపపవరపప

7405 SAA1062041
పపరర: శకనవరస జమమశశటట

తసడడ:డ శవయఖ జమమశశటట
ఇసటట ననస:133-12-3202
వయససస:24
లస: పప

భరస : నదగరశశర రరవప కకపరపవరపప
ఇసటట ననస:133-12-3203
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఓలలటట
ఇసటట ననస:133-12-3203
వయససస:27
లస: పప
7412 JBV3744414
పపరర: ససబడమణఖస పపసపరటట

93-61/169

తసడడ:డ కకటబనదయక బబదదవత
ఇసటట ననస:133-12-3201
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ జమమసపటట
ఇసటట ననస:133-12-3202
వయససస:47
లస: పప
7409 SAA0687491
పపరర: ఓలలటట నదగ చసదడశశకర

7404 JBV1975325
పపరర: లకమణనదయక బబదదవత

7429 JBV1978014
పపరర: రరమయఖ పగగడడమలరర

93-61/189

తసడడ:డ లకడమనదరరయణ పగగడడమరగక
ఇసటట ననస:133-12-3211
వయససస:63
లస: పప
93-61/191

7432 JBV3730124
పపరర: నదగమణణ బటబడ

93-58/602

భరస : పపద ఏససబబబగ
ఇసటట ననస:133-12-3212
వయససస:29
లస: ససస స
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7433 AP151010498117
పపరర: బటబడ ససబబమమ

93-58/603

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:133-12-3212
వయససస:53
లస: ససస స
7436 SAA0308940
పపరర: పదమ గగసతల

93-61/192

93-61/195

93-61/198

93-61/201

93-58/424

93-61/203

93-61/206

భరస : హనసమసతదడవప రరగగ
ఇసటట ననస:133-12-3224
వయససస:49
లస: ససస స

7446 SAA0642215
పపరర: గసగరతనస నలర బబ తషల

7449 SAA0808529
పపరర: లల మనగ

7452 JBV3744331
పపరర: గగరరశశర చదరగ పపసపరటట

7455 SAA0955445
పపరర: ఇతయజ షపక

93-61/209

7458 SAA1254663
పపరర: కరరగసక మమడడదద

93-58/422

7461 JBV3744257
పపరర: వనణగబబబగ దదరర
తసడడ:డ ససబబబరరవప దదర
ఇసటట ననస:133-12-3224
వయససస:33
లస: పప

7441 JBV1973155
పపరర: దదవదదనస గగళళ

93-61/197

7444 JBV3745718
పపరర: శవనదరరయణ కసచరర

93-61/200

7447 SAA0642934
పపరర: శకనస నలర బబ తషల

93-58/423

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:133-12-3217
వయససస:46
లస: పప
93-58/425

7450 SAA0395210
పపరర: నదగశక పపసపరటట పపసపరటట

93-61/202

భరస : గగరరశశరరచదరగ పపసపరటట
ఇసటట ననస:133-12-3220
వయససస:40
లస: ససస స
93-61/204

7453 JBV3745775
పపరర: నరసససహరరవప పపసపరటట

93-61/205

తసడడ:డ బసవశసకరరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:133-12-3220
వయససస:51
లస: పప
93-61/207

7456 SAA0307082
పపరర: శవ నదగరసదడస దదరర

93-61/208

భరస : మలధవ రరవప దదర
ఇసటట ననస:133-12-3222
వయససస:33
లస: ససస స
93-59/984

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమడడదద
ఇసటట ననస:133-12-3224
వయససస:29
లస: పప
93-61/211

93-61/194

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:133-12-3216
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బగడద షపక
ఇసటట ననస:133-12-3221
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదర
ఇసటట ననస:133-12-3222
వయససస:34
లస: పప
7460 SAA1062033
పపరర: నదగలకడమ రరగగ

93-61/199

తసడడ:డ బసవ శసకరరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:133-12-3220
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఇసఠగయజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:133-12-3221
వయససస:28
లస: ససస స
7457 JBV1977156
పపరర: మలధవరరవప దదరర

7443 SAA0306910
పపరర: ససనత మరగకపపడడ

7438 SAA1062264
పపరర: సప నయల గగళళ

తసడడ:డ పడసరదరరవప గగళళ
ఇసటట ననస:133-12-3214
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనసవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3219
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బసవ శసకర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:133-12-3220
వయససస:73
లస: ససస స
7454 SAA0955643
పపరర: షరకకరర షపక

93-61/196

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:133-12-3217
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనసవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3219
వయససస:25
లస: ససస స
7451 SAA0306563
పపరర: నదగరశశరమమ పపసపరటట

7440 SAA1062256
పపరర: ఉదయ కకషప ర గగళళ

93-58/605

తసడడ:డ దదవదదనస గగళళ
ఇసటట ననస:133-12-3214
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వజయయసదడ బబబగ మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:133-12-3216
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మషప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:133-12-3216
వయససస:38
లస: పప
7448 SAA0808081
పపరర: అరరణద కలమలరగ మనగ

93-61/193

తసడడ:డ దదవదదనస గగళళ
ఇసటట ననస:133-12-3214
వయససస:23
లస: పప

భరస : నదగరశశరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:133-12-3215
వయససస:55
లస: ససస స
7445 JBV3745759
పపరర: వజజయయసదడబబబగ మలరకకపపడడ

7437 SAA0642769
పపరర: జగనమహన రరవప గగసతల

7435 AP151010498098
పపరర: బటబడచనవనసకటసరశమ

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3212
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ లలలయఖ గగసతల
ఇసటట ననస:133-12-3212
వయససస:27
లస: పప

భరస : దదవదదనస గగళళ
ఇసటట ననస:133-12-3214
వయససస:40
లస: ససస స
7442 JBV1977487
పపరర: అనసడరఖమమ కసచరర

93-58/604

తసడడ:డ చన వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:133-12-3212
వయససస:32
లస: పప

భరస : లలలయఖ గగసతల
ఇసటట ననస:133-12-3212
వయససస:41
లస: ససస స
7439 JBV1977495
పపరర: నదగమలలర శశరగ గగళళ

7434 JBV3730116
పపరర: పపద ఏససబబబగ బటబడ

7459 SAA0966210
పపరర: లకడమనరసమమ దదరర

93-61/210

తసడడ:డ వనణగ బబబగ దదరర
ఇసటట ననస:133-12-3224
వయససస:25
లస: ససస స
93-61/212

7462 SAA1097260
పపరర: నదగ లకడమ రరగర

93-61/586

భరస : హనసమసత రరవప రరగర
ఇసటట ననస:133-12-3224
వయససస:50
లస: ససస స
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93-58/426

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3225
వయససస:27
లస: ససస స
7466 JBV3744364
పపరర: సరసబశవరరవప పరలలటట

93-61/215

93-61/218

93-61/221

93-58/428

93-61/225

93-61/228

93-61/231

తసడడ:డ జన బబష పఠరన
ఇసటట ననస:133-12-3236
వయససస:21
లస: పప

7476 SAA0966160
పపరర: దసరర అలవనణణ తలలరర

7479 SAA0307074
పపరర: శవలల అడపర

7482 SAA0927014
పపరర: వజయ కలమలరగ వనమగల

7485 SAA0687293
పపరర: నదగరరజ వనమభల

93-61/234

7488 SAA1062165
పపరర: SUBBAYIAMMA దచవరకకసడ

93-61/223

7491 SAA1450584
పపరర: జన బబష పటబన
తలర : కససస పటబన
ఇసటట ననస:133-12-3236
వయససస:33
లస: పప

7471 SAA0306720
పపరర: తరరపతమమ బలబదడ

93-61/220

7474 SAA0993346
పపరర: లకడమ వనసకట వరసవ యకకల

93-58/427

7477 JBV1971456
పపరర: పదమ తలలరగ

93-61/224

భరస : రసగరరవప తలలరగ
ఇసటట ననస:133-12-3230
వయససస:40
లస: ససస స
93-61/226

7480 SAA1062280
పపరర: నసదససపసదదబ షపక

93-61/227

భరస : చనన హహసపన షపక
ఇసటట ననస:133-12-3231
వయససస:31
లస: ససస స
93-61/229

7483 JBV3749066
పపరర: రతనకలమలరగ వ వనమగల

93-61/230

భరస : శకనవరస వనమగల
ఇసటట ననస:133-12-3232
వయససస:43
లస: ససస స
93-61/232

7486 JBV3744620
పపరర: శకనవరస వనమగల

93-61/233

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:133-12-3232
వయససస:49
లస: పప
93-61/235

భరస : కకటయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:133-12-3234
వయససస:58
లస: ససస స
93-57/651

93-61/217

భరస : బబల శశఖర బబబగ యకకల
ఇసటట ననస:133-12-3229
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనమభల
ఇసటట ననస:133-12-3232
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనణగ కరక
ఇసటట ననస:133-12-3233
వయససస:33
లస: ససస స
7490 SAA1436310
పపరర: నదగగర బబష పఠరన

93-61/222

భరస : నదగరరజ వనమభల
ఇసటట ననస:133-12-3232
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస వనమగల
ఇసటట ననస:133-12-3232
వయససస:21
లస: పప
7487 JBV3748647
పపరర: భవరన కరరక

7473 JBV3745924
పపరర: రరమలరరవప బలభదడ

7468 SAA0306704
పపరర: మణణ బలభదడ

భరస : రరమ రరవప భలబధడ
ఇసటట ననస:133-12-3228
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవకకటటశశర రరవప అడపర
ఇసటట ననస:133-12-3231
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష అడపర
ఇసటట ననస:133-12-3231
వయససస:36
లస: పప
7484 SAA1062090
పపరర: గగపస వనమగల

93-61/219

భరస : నదగరరజ తలలరర
ఇసటట ననస:133-12-3230
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప తలలరగ
ఇసటట ననస:133-12-3230
వయససస:30
లస: పప
7481 JBV1977693
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప అడపర

7470 SAA0306811
పపరర: అనడష బలభదడ

93-61/214

భరస : సరసబశవ రరవప భలబధడ
ఇసటట ననస:133-12-3227
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ భలబధడ
ఇసటట ననస:133-12-3228
వయససస:72
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ యకకల
ఇసటట ననస:133-12-3229
వయససస:63
లస: ససస స
7478 JBV3745809
పపరర: నదగరరజ తలలరగ

93-61/216

భరస : పడసరద భలబధడ
ఇసటట ననస:133-12-3228
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప బలభదడ
ఇసటట ననస:133-12-3228
వయససస:33
లస: పప
7475 SAA1020106
పపరర: లకడమ యకకల

7467 SAA0307090
పపరర: జజన బ షపక

7465 SAA0082073
పపరర: కకటటశశరరరవప పరలలటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:133-12-3225
వయససస:32
లస: పప

భరస : బగడద షపక
ఇసటట ననస:133-12-3226
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప భలబధడ
ఇసటట ననస:133-12-3227
వయససస:32
లస: పప
7472 JBV3744356
పపరర: పడసరదస బలబదడ

93-61/213

భరస : సరసబశవరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:133-12-3225
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:133-12-3225
వయససస:58
లస: పప
7469 JBV3745866
పపరర: సరసబశవరరవప భలభదడ

7464 JBV3749058
పపరర: లలయమమ పరలలటట

7489 SAA1454008
పపరర: శరకకర పఠరన

93-57/650

భరస : దదదదవల పఠరన
ఇసటట ననస:133-12-3236
వయససస:35
లస: ససస స
93-60/937

7492 SAA1454214
పపరర: నదగశక జజనన

93-57/637

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప జజనన
ఇసటట ననస:133/12/3238
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: నదగభర మరర షపక
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93-58/431

తసడడ:డ నబ
ఇసటట ననస:133-12-3238
వయససస:25
లస: పప
7496 SAA1114149
పపరర: నదగరశశరరరవప పరరమరర

93-47/621

93-61/238

93-61/589

93-61/241

93-61/244

93-61/247

93-61/250

భరస : పపననయఖ చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:133-12-3273
వయససస:50
లస: ససస స

7506 SAA0642785
పపరర: దసరరర దదవళళ

7509 SAA0700765
పపరర: దదవళళ బబలలసజననయగలల

7512 SAA0306241
పపరర: పరరశత మకకకళ

7515 SAA0306647
పపరర: వనసకరయమమ బతష
స ల

93-61/253

7518 SAA0955577
పపరర: రమల చటటటపప తషల
భసధసవప: కకటటశశరరరవప చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:133-12-3273
వయససస:34
లస: ససస స

93-61/256

93-61/237

7501 SAA0870254
పపరర: అదద లకడమ భవనస

93-61/588

7504 SAA0642892
పపరర: శరఖమల దదవళళ

93-61/240

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దదవనళళ
ఇసటట ననస:133-12-3269
వయససస:31
లస: ససస స
93-61/242

7507 JBV3746617
పపరర: ఏడడకకసడలల దదవళళ

93-61/243

తసడడ:డ పపలర యఖ దదవనళళ
ఇసటట ననస:133-12-3269
వయససస:30
లస: పప
93-61/245

7510 SAA0467084
పపరర: రతన కలమలరర తతటకకర

93-61/248

7513 JBV3742400
పపరర: ససబబబరరవప మకకకళళ

93-61/249

తసడడ:డ పపద వరయఖ మలకకకళళ
ఇసటట ననస:133-12-3270
వయససస:34
లస: పప
93-61/251

7516 JBV3744463
పపరర: ఆసజననయగలల బతష
స ల

93-61/252

తసడడ:డ సససహదదడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-12-3271
వయససస:33
లస: పప
93-61/254

7519 SAA0924259
పపరర: రరమ తషలసస చటటటపప తషల

93-61/255

తసడడ:డ పపననయఖ చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:133-12-3273
వయససస:37
లస: ససస స

93-61/257 7522 SAA0926081
7521 SAA0926073
పపరర: సతఖ సరయ పడసరద చటటటపప తషల
పపరర: కకటటశశర రరవప చటటటపప తషల

తసడడ:డ పపననయఖ చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:133-12-3273
వయససస:33
లస: పప

93-61/246

తసడడ:డ ససరరశ బబబగ
ఇసటట ననస:133-12-3270
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సససహదదడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-12-3271
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సతఖసరయ పరడసద చటటటపప తతల
ఇసటట ననస:133-12-3273
వయససస:27
లస: ససస స
7520 SAA0926982
పపరర: మసగమమ చటటటపప తషల

93-61/239

భరస : వరయఖ మలకకకళళ
ఇసటట ననస:133-12-3270
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ మలకకకళళ
ఇసటట ననస:133-12-3270
వయససస:52
లస: పప
7517 SAA1061977
పపరర: తషలసస చటటటపప తషల

7503 SAA0808024
పపరర: శవ కలమలరగ దదవరల

7498 SAA0304709
పపరర: వనసకటబడవప కలసచదల

భరస : నదరరయణ రకడడ భవనస
ఇసటట ననస:133-12-3262
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ దదవనళళ
ఇసటట ననస:133-12-3269
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప మలకకకళళ
ఇసటట ననస:133-12-3270
వయససస:31
లస: ససస స
7514 JBV3742392
పపరర: పపద వరయఖ మకకకళళ

93-60/938

భరస : పపలర యఖ దదవనళళ
ఇసటట ననస:133-12-3269
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ దదవనళళ
ఇసటట ననస:133-12-3269
వయససస:30
లస: పప
7511 SAA0304766
పపరర: నదగమలలర శశరగ మకకకళ

7500 SAA1369263
పపరర: శకనవరస రకడడడ భవనస

93-58/432

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3248
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ తరపతయఖ దదవరర
ఇసటట ననస:133-12-3269
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబలలసజననయగలల దదవరర
ఇసటట ననస:133-12-3269
వయససస:31
లస: ససస స
7508 JBV3746559
పపరర: తరరపతయఖ దదవళళ

93-61/236

తసడడ:డ నదరరయణ రకడడడ భవనస
ఇసటట ననస:133-12-3262
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రకడడడ భవనస
ఇసటట ననస:133-12-3262
వయససస:67
లస: పప
7505 SAA0642835
పపరర: ధన లకడమ దదవరర

7497 SAA0306514
పపరర: సరళ కలసచదల

7495 SAA0656108
పపరర: వజయ కలమలర బబ లలర

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3239
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప కలసచదల
ఇసటట ననస:133-12-3248
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప రరసబలర
ఇసటట ననస:133-12-3252
వయససస:51
లస: ససస స
7502 SAA0870247
పపరర: నదరరయణ రకడడడ భవనస

93-58/1032

భరస : సరసబశవరరవప జజనన
ఇసటట ననస:133-12-3238
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పరరమరర
ఇసటట ననస:133-12-3247
వయససస:85
లస: పప
7499 SAA0321851
పపరర: సతఖవత రరసబలర

7494 SAA1456581
పపరర: వరణణ శక జజనన

93-61/258

తసడడ:డ పపననయఖ చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:133-12-3273
వయససస:45
లస: పప
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7523 SAA0924275
పపరర: పపననయఖ చటటటపప తషల

93-61/259

తసడడ:డ పప తషరరజ చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:133-12-3273
వయససస:66
లస: పప
7526 SAA0642876
పపరర: వజయ లకడమ చసతమననన

93-61/262

7533 SAA1275650
పపరర: వనసకట రరజరశ మమరరబబ ఈనద

7534 SAA1062298
పపరర: వనసకటలకడమ మలరరబబ యన

భరస : అసజ బబబగ తగరల
ఇసటట ననస:133-12-3287
వయససస:35
లస: ససస స

93-60/856

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మమరరబబ ఈనద
ఇసటట ననస:133-12-3278
వయససస:18
లస: పప
93-57/510

7536 JBV3735115
పపరర: కబబమలమ చదపల� చదపల

93-57/513

7539 SAA1062108
పపరర: ఆనసతనదగలకడమ వరనపలర

93-57/511

7537 JBV3735107
పపరర: నరసమమ మలరకబబ యన�
మలరరబబ యన
భరస : రరమలరరవప� మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3280
వయససస:46
లస: ససస స

93-57/512

93-61/267

7540 SAA1062116
పపరర: శశషమమ వరనపలర

93-61/268

భరస : యయససబబబగ వరనపలర
ఇసటట ననస:133-12-3280
వయససస:23
లస: ససస స
93-61/269

7542 JBV3744513
పపరర: శకనస వరనపలర

భరస : శకనస వరనపలర
ఇసటట ననస:133-12-3280
వయససస:48
లస: ససస స
93-61/270

తసడడ:డ వనసకట రరవప వరనపలర
ఇసటట ననస:133-12-3280
వయససస:52
లస: పప
93-61/272

7545 SAA0306068
పపరర: ఖలససస బ షపక

7548 JBV3744596
పపరర: పసర సరహహబ షపక

93-61/273

7551 SAA0306597
పపరర: నదగమలలర శశరగ తగకల
భరస : పరనకరలల తగరల
ఇసటట ననస:133-12-3287
వయససస:58
లస: ససస స

93-61/271

7546 JBV3744588
పపరర: ఖలససస షపక

93-61/274

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-12-3285
వయససస:33
లస: పప
93-61/276

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:133-12-3285
వయససస:64
లస: పప
93-61/278

7543 SAA0996423
పపరర: ససవర పరరశత వనమగల
భరస : ససవర కకషష వనమగల
ఇసటట ననస:133-12-3283
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:133-12-3285
వయససస:33
లస: ససస స
93-61/275

93-61/266

భరస : వనసకటటశశర రరవప మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3278
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� చదపల
ఇసటట ననస:133-12-3279
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-12-3285
వయససస:35
లస: పప
7550 SAA0306605
పపరర: పసడయమలర క తగల

93-61/264

93-57/509

భరస : శకనవరసరరవప బదచర టట
ఇసటట ననస:133-12-3283
వయససస:35
లస: ససస స
7547 JBV3744570
పపరర: హహసపసన షపక

7528 SAA0642728
పపరర: శకనవరస రరవప చసతమననన

93-57/508
7531 AP151010504311
పపరర: నదగరసదడస మలరకబబ యనద
మలరరబబ యన
భరస : ఉమలమహహశశరరరవప మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3278
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరనపలర
ఇసటట ననస:133-12-3280
వయససస:26
లస: పప
7544 JBV1973452
పపరర: సరశత చదబబడ లల

93-61/263

93-57/507
7530 AP151010504150
పపరర: వనసకటలకడమ మలరకబబ యన�
మలరరబబ యన
భరస : వనసకటటశశర రరవప� మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3278
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� ఆనదలల
ఇసటట ననస:133-12-3280
వయససస:81
లస: ససస స
7541 SAA0642462
పపరర: యయసస బబబగ వరమనపలర

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:133-12-3274
వయససస:40
లస: పప

93-61/265

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� దదపల
ఇసటట ననస:133-12-3279
వయససస:31
లస: ససస స
7538 JBV3735123
పపరర: శశషమమ � ఆనదలల�

93-61/261

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చసతమలననన
ఇసటట ననస:133-12-3277
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3278
వయససస:45
లస: పప
7535 JBV3736584
పపరర: అనడరరధ� దదపల

7527 SAA0073957
పపరర: తరరపతమమ చసతమననన

7525 SAA0808099
పపరర: రరజ చటటటపప తషల

భరస : కకటటశశర రరవప చసతమలననన
ఇసటట ననస:133-12-3277
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగభభషణస చసతమలననన
ఇసటట ననస:133-12-3277
వయససస:71
లస: పప
7532 JBV3736592
పపరర: వనసకటటశశరరరరవప మలరకబబ యన

93-61/260

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:133-12-3274
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చసతమలననన
ఇసటట ననస:133-12-3277
వయససస:42
లస: ససస స
7529 JBV3744505
పపరర: కకటటశశరరరవప చసతమననన

7524 SAA0808065
పపరర: శవ పరరశత చటటటపప తషల

7549 SAA0687129
పపరర: అమరరశశరగ ననపరల

93-61/277

తసడడ:డ మహన రరవప ననపరల
ఇసటట ననస:133-12-3287
వయససస:27
లస: ససస స
93-61/279

7552 JBV3746161
పపరర: అసజబబబగ తగకల

93-61/280

తసడడ:డ పరనకరలల తగరల
ఇసటట ననస:133-12-3287
వయససస:41
లస: పప
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93-61/281

తసడడ:డ రరమభమరగస తగరల
ఇసటట ననస:133-12-3287
వయససస:66
లస: పప
7556 SAA1062157
పపరర: దదవఖ గజకరల

93-61/282

93-61/285

93-61/288

93-61/291

93-61/293

93-61/296

93-61/299

భరస : రవ అపసపకటర
ఇసటట ననస:133-12-3336
వయససస:30
లస: ససస స

7566 SAA0844465
పపరర: ససమసగళ మసజల

7569 SAA0660431
పపరర: రవకలమలర గభడడరర

7572 SAA0469197
పపరర: మగరళ బబ గరదద

7575 SAA0308932
పపరర: నయమ తతరగటట

93-61/302

7578 SAA0306639
పపరర: లసగమమ అపసపకటర

93-61/292

7581 SAA0467118
పపరర: శవ కలమలరర మరగయలల
భరస : రరమ రరవ మరగయల
ఇసటట ననస:133-12-3336
వయససస:55
లస: ససస స

7561 SAA0469189
పపరర: ససరరష బబబగ ఆవపల

93-61/287

7564 JBV3744059
పపరర: నదరరయణరరవప ఆవపల

93-61/290

7567 SAA0954355
పపరర: జజనకక వరఖకరణస

93-61/592

భరస : ససవశరమ వరఖకరణస
ఇసటట ననస:133-12-3307
వయససస:47
లస: ససస స
93-61/294

7570 SAA0563452
పపరర: కనఖకలమలరగ గగరకస

93-61/295

భరస : శకనస గగరకస
ఇసటట ననస:133-12-3332
వయససస:31
లస: ససస స
93-61/297

7573 SAA0436691
పపరర: ఏడడకకసడలల గగరకస

93-61/298

తసడడ:డ రరమలసగస గగరకస
ఇసటట ననస:133-12-3332
వయససస:52
లస: పప
93-61/300

7576 JBV3746567
పపరర: పడభభధనస తతరగటట

93-61/301

తసడడ:డ సతఖస తతరగటట
ఇసటట ననస:133-12-3333
వయససస:30
లస: పప
93-61/303

భరస : వనసకటటశశరరర అపసపకటర
ఇసటట ననస:133-12-3335
వయససస:71
లస: ససస స
93-61/305

93-61/284

తసడడ:డ ససబబయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3303
వయససస:55
లస: పప

భరస : సతదఖనసదస తతరగటట
ఇసటట ననస:133-12-3333
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ తతరగటట
ఇసటట ననస:133-12-3333
వయససస:58
లస: పప
7580 SAA0843657
పపరర: రరమ దదవ అపసపకటర

93-61/289

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప బబ గరదద
ఇసటట ననస:133-12-3332
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతదఖనసదస తతరగటట
ఇసటట ననస:133-12-3333
వయససస:34
లస: ససస స
7577 SAA0305540
పపరర: సతఖ తతరగటట

7563 JBV3744067
పపరర: నదగరశశరరరవప ఆవపల

7558 SAA0307066
పపరర: శవగగవరరనమమ ఆవపల

తసడడ:డ నదరరయణ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3303
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప గభడడరర
ఇసటట ననస:133-12-3309
వయససస:46
లస: పప

భరస : మగరళ బబ గదద
ఇసటట ననస:133-12-3332
వయససస:34
లస: ససస స
7574 SAA0305862
పపరర: మమరగరతన తతరగటట

93-61/286

భరస : బబ సస మసజల
ఇసటట ననస:133-12-3304
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రవకలమలర గగడడరర
ఇసటట ననస:133-12-3309
వయససస:37
లస: ససస స
7571 SAA0436980
పపరర: పరరశత బబ గరదద

7560 SAA0467183
పపరర: ససతదనహ లకడమ ఆవపల

93-61/591

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3303
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3303
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబ సస మసజల
ఇసటట ననస:133-12-3304
వయససస:40
లస: ససస స
7568 SAA0660449
పపరర: ఉమల సససదరగ గభడడరర

93-61/283

భరస : నదరరయణ రరవ ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3303
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3303
వయససస:33
లస: పప
7565 JBV3748910
పపరర: ససమసగళ మసజల

7557 SAA0304915
పపరర: భభలకమమమ గజకరల

7555 JBV3743119
పపరర: మహనరరవప� ననపరల�

తసడడ:డ బహదసర షపక� ననపరల
ఇసటట ననస:133-12-3287
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ గజకరల
ఇసటట ననస:133-12-3290
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నదగరశశరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:133-12-3303
వయససస:34
లస: ససస స
7562 JBV3744075
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఆవపల

93-61/590

భరస : మహనరరవప ననపరల
ఇసటట ననస:133-12-3287
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరరరజ గజకరల
ఇసటట ననస:133-12-3290
వయససస:24
లస: ససస స
7559 SAA0306902
పపరర: కరసచన ఆవపల

7554 SAA0073924
పపరర: లకడమ ననపరల

7579 JBV3746096
పపరర: బగజర అపసపకటర

93-61/304

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అపసపకటర
ఇసటట ననస:133-12-3335
వయససస:36
లస: పప
93-61/306

7582 SAA0467068
పపరర: అసజమమ కలరక

93-61/307

భరస : వనసకట రరవ కలరక
ఇసటట ననస:133-12-3336
వయససస:73
లస: ససస స
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93-61/308

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అపసపకటర
ఇసటట ననస:133-12-3336
వయససస:34
లస: పప
7586 SAA0306506
పపరర: భవరన రసగగ శశటట

93-61/593

93-61/312

93-61/597

93-61/315

93-60/939

93-61/602

93-61/317

భరస : నదరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3347
వయససస:47
లస: ససస స

7596 JBV3746286
పపరర: శవకకషష కకట

7599 SAA1331990
పపరర: సరయ కలమలర అరర వటట

7602 SAA0659441
పపరర: ససవర కలమలర జజనదనధసల

7605 SAA0808180
పపరర: రరమ దదవ వలర పప

93-61/320

7608 JBV3744034
పపరర: సరసబశవరరవప వలలర పప

93-61/316

7611 JBV3746518
పపరర: రవకలమలర అరద వటట
తసడడ:డ నదరరయణ అరర వటట
ఇసటట ననస:133-12-3347
వయససస:41
లస: పప

7591 SAA0074187
పపరర: అనసతలకడమ మమమలలజ

93-61/596

7594 DDN2387017
పపరర: రరజఖ లకడమ కకట

93-61/314

7597 JBV3747920
పపరర: కమల కకట

93-61/598

భరస : సతఖనదరరయణ కకట
ఇసటట ననస:133-12-3341
వయససస:51
లస: ససస స
93-60/940

7600 SAA0647305
పపరర: మలర కరరరరన రరవప జజనదనధసల

93-61/601

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ జజనదనధసల
ఇసటట ననస:133-12-3345\1
వయససస:27
లస: పప
93-61/603

7603 SAA0659417
పపరర: సతఖనదరరయణ జజనదనధసల

93-61/604

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప జజనదనధసల
ఇసటట ననస:133-12-3345\1
వయససస:58
లస: పప
93-61/318

7606 JBV3748928
పపరర: రమలదదవ వలర పప

93-61/319

తసడడ:డ ఆఅజననయగలల వలర పప
ఇసటట ననస:133-12-3346
వయససస:35
లస: ససస స
93-61/321

తసడడ:డ ఆఅజననయగలల వలలర పప
ఇసటట ననస:133-12-3346
వయససస:34
లస: పప
93-61/323

93-61/311

భరస : వనసకట చకకపరణణ కకట
ఇసటట ననస:133-12-3341
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల వలలర పప
ఇసటట ననస:133-12-3346
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అఅకనన వలలర పప
ఇసటట ననస:133-12-3346
వయససస:25
లస: పప
7610 SAA0642819
పపరర: కసడ
స రగ అరదవరటట

93-61/313

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ జజనదనధసల
ఇసటట ననస:133-12-3345\1
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-12-3346
వయససస:28
లస: ససస స
7607 JBV3744018
పపరర: ఆఅజననయగలల వలలర పప

7593 SAA0646943
పపరర: అఖల కకట

7588 JBV3748902
పపరర: భబరర వ వలలర పప

భరస : వరభదడ చదరగ మమమలలజ
ఇసటట ననస:133-12-3340
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ అరర వటట
ఇసటట ననస:133-12-3345
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ జజననదసల
ఇసటట ననస:133-12-3345\1
వయససస:27
లస: పప
7604 SAA0808719
పపరర: ఉమలదదవ వలలర పప

93-61/595

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ కకట
ఇసటట ననస:133-12-3341
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకటనన అరరవటట
ఇసటట ననస:133-12-3345
వయససస:58
లస: పప
7601 SAA0659433
పపరర: మలర ఖలరరరన రరవప జజననదసల

7590 SAA0971987
పపరర: శకదదవ చసదలకరగ

93-61/310

భరస : పరమమశశర రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:133-12-3340
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవ కకషష కకట
ఇసటట ననస:133-12-3341
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ కకట
ఇసటట ననస:133-12-3341
వయససస:33
లస: పప
7598 SAA1331800
పపరర: వనసకటరమణ అరర వటట

93-61/594

తసడడ:డ వరబడహమచదరర చసదలకరగ
ఇసటట ననస:133-12-3340
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వరబడహమచదరర చసదలకరగ
ఇసటట ననస:133-12-3340
వయససస:41
లస: ససస స
7595 JBV3744000
పపరర: వనసకట చకకపరణణ కకట

7587 SAA0325910
పపరర: కకషప ర బబబగ బసడదరర

7585 SAA0469221
పపరర: రరమలరరవప మరగయలల

తసడడ:డ వనసకయఖ మరగయల
ఇసటట ననస:133-12-3336
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ననపప లయన బసడదరర
ఇసటట ననస:133-12-3339
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల వలలర పప
ఇసటట ననస:133-12-3340
వయససస:45
లస: పప
7592 SAA0971979
పపరర: లకడమ చసదలకరగ

93-61/309

తసడడ:డ ససబబయఖ ననరరజలర
ఇసటట ననస:133-12-3336
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పపదదయఖ రసగగ శశటట
ఇసటట ననస:133-12-3336
వయససస:31
లస: ససస స
7589 SAA1037945
పపరర: పరమమశశర రరవప వలలర పప

7584 SAA0461665
పపరర: నదగ రరజ ననరరఖళర

7609 JBV3744026
పపరర: ఈశశరయఖ వలలర పప

93-61/322

తసడడ:డ ఆఅజననయగలల వలలర పప
ఇసటట ననస:133-12-3346
వయససస:50
లస: పప
93-61/324

7612 JBV3746500
పపరర: నదరరయణ అరద వటట

93-61/325

తసడడ:డ కకటయఖ అరరవటట
ఇసటట ననస:133-12-3347
వయససస:67
లస: పప
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7613 SAA1458231
పపరర: శకనవరస రరవప రరవపరటట

93-61/759

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:133-12-3347
వయససస:45
లస: పప
7616 SAA1330943
పపరర: ససబబరరవప అదదగగపపలల

93-59/1055

93-60/859

93-61/329

93-61/332

93-61/335

93-61/338

93-57/514

తసడడ:డ పపతషరర� అనసమళర
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:46
లస: పప

7626 SAA0801861
పపరర: శకనస అపసపకటర

7629 JBV1972751
పపరర: థదమసన అలలగగజ

7632 SAA0642314
పపరర: లకడమ వరమనపలర

7635 JBV3735172
పపరర: ఏసమమ అయమళర

93-57/517

7638 JBV3499514
పపరర: ససబబబయమమ రరమశశటట

7641 JBV3499506
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప� రరమశశటట
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:53
లస: పప

7621 JBV1973080
పపరర: నరమల కసదదపప

93-61/328

7624 SAA0563759
పపరర: లకడమకరసతస శలసశశటట

93-61/331

93-61/333

7627 JBV3745965
పపరర: వనసకట తడమగరరసల
సయలనదరరయలణ ఓవశజ
తసడడ:డ చసదడయఖ జజవరదద
ఇసటట ననస:133-12-3416
వయససస:30
లస: పప

93-61/334

93-61/336

7630 SAA0467100
పపరర: తషలసమమ వనమగల

93-61/337

భరస : శకనవరస రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:133-12-3420
వయససస:50
లస: ససస స
93-61/339

7633 JBV3744521
పపరర: నదగరరజ వరనపలర

93-61/340

తసడడ:డ శకనస వరనపలర
ఇసటట ననస:133-12-3422
వయససస:30
లస: పప
93-57/515

7636 AP151010504221
పపరర: శకలకడమ రరమశశటట � రరమశశటట

93-57/516

భరస : శకనవరసరరవప� రరమశశటట
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:42
లస: ససస స
93-57/518

భరస : కకటటశశరరరవప� రరమశశటట
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:72
లస: ససస స
93-57/520

93-60/858

భరస : వనసకటటశశరరర శలసశశటట
ఇసటట ననస:133-12-3413
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సతదఖనసదస� అయమళర
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వజయరతనస� అనమల
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:60
లస: ససస స
7640 JBV3736519
పపరర: సతదఖనసదస� అయమళర�

93-61/330

భరస : నదగ రరజ వరనపలర
ఇసటట ననస:133-12-3422
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయరతనస� అనమల
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:34
లస: ససస స
7637 JBV3735149
పపరర: sundaramma అనమల

7623 JBV1979079
పపరర: అరరణద తతట

7618 SAA1276047
పపరర: శకదదవ అడడగగపపపల

భరస : ససభబషమసదడబబ స కసదదపప
ఇసటట ననస:133-12-3412
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ యగగరసధర రరవప ఆలలగగజ
ఇసటట ననస:133-12-3419
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమభల
ఇసటట ననస:133-12-3420
వయససస:33
లస: పప
7634 JBV3736485
పపరర: నదగరతనస� ఆనమలల�

93-60/860

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అపసపకటర
ఇసటట ననస:133-12-3414
వయససస:46
లస: పప

భరస : థదమసన ఆలలగగజ
ఇసటట ననస:133-12-3419
వయససస:40
లస: ససస స
7631 SAA0304675
పపరర: మలరరత వనమగల

7620 SAA1276104
పపరర: గగపస కకషష అడడగగపపపల

93-61/327

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3401
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:133-12-3413
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస ఆపసపకటర
ఇసటట ననస:133-12-3414
వయససస:35
లస: ససస స
7628 JBV1979053
పపరర: ఝలనస అలలగగజ

93-60/857

తసడడ:డ ససబబరరవప అడడగగపపపల
ఇసటట ననస:133-12-3401
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరరచదరగ కసదదపప
ఇసటట ననస:133-12-3412
వయససస:45
లస: పప
7625 SAA0306852
పపరర: దసరర అపసపకటర

7617 SAA1278571
పపరర: ససబబరరవప అడడగగపపపల

7615 SAA0461590
పపరర: రరమ బబబగ బతషల

తసడడ:డ సససహదదడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:133-12-3371
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ అడడగగపపపల
ఇసటట ననస:133-12-3401
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప అడడగగపపపల
ఇసటట ననస:133-12-3401
వయససస:25
లస: పప
7622 JBV1976745
పపరర: ససభబషమసదడబబ స కసదదపప

93-61/326

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అపసపకటర
ఇసటట ననస:133-12-3355
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ అదదగగపపలల
ఇసటట ననస:133-12-3401
వయససస:49
లస: పప
7619 SAA1276005
పపరర: మలర కరరరరన రరవప అడడగగపపపల

7614 SAA0642652
పపరర: అపపయఖ అపసపకటర

7639 AP151010504331
పపరర: నదరరయణరకడడడ కలసచదల

93-57/519

తసడడ:డ బబ ససరకడ�డడ కలసచదల
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:42
లస: పప
93-57/521

7642 AP151010504332
పపరర: బబ ససరకడడడ కలసచల� కలసచదల

93-57/522

తసడడ:డ నదగగరకడడడ� కలసచదల
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:67
లస: పప
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7643 JBV3736477
పపరర: వజయరతనస� ఆనమలల�

93-57/523

7644 JBV3499522
పపరర: కకటటశశరరరవప రరమశశటట �
రరమశశటట
తసడడ:డ రరమసరశమ� రరమశశటట
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:82
లస: పప

93-57/524

7645 JBV3735164
పపరర: ససబబబయమమ జజననల�
జజననల
భరస : బభససరకడ�డడ జజననల
ఇసటట ననస:133-12-3426
వయససస:49
లస: ససస స

93-57/525

93-61/341

7647 JBV3736501
పపరర: ససలలచన� మమకల�

93-57/526

7648 JBV3736493
పపరర: వనసకటటశశరరర� మమకల�

93-57/528

తసడడ:డ వనసకయఖ� అనదమలల
ఇసటట ననస:133-12-3424
వయససస:76
లస: పప
7646 SAA0954983
పపరర: బగససరకడడడ జజననల
తసడడ:డ కకషరషరకడడడ జజననల
ఇసటట ననస:133-12-3426
వయససస:50
లస: పప
7649 SAA0642207
పపరర: పపషరప అరర వటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� మమకల
ఇసటట ననస:133-12-3427
వయససస:34
లస: ససస స
93-61/342

భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:133-12-3427
వయససస:27
లస: ససస స
7652 JBV1974971
పపరర: నదగరతనస ఎరకసరన

93-61/345

93-57/529

93-61/348

93-54/1113

93-61/350

తసడడ:డ ససబబబరరవప నదరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3443
వయససస:25
లస: ససస స

7659 JBV3508041
పపరర: ససబబబరరవప తతట

7662 SAA1421965
పపరర: కమలకలమలరగ గరదచస

7665 SAA0955585
పపరర: శక లకడమ మడదళళళ

93-61/353

7668 SAA0659557
పపరర: పడమల సససగరరపప

93-61/349

7671 JBV3749116
పపరర: రమలదదవ నదరబబ యన
భరస : శకనస నదరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3443
వయససస:35
లస: ససస స

93-61/347

7657 SAA1254671
పపరర: శవనదనరరయణ MAGULURI

93-59/985

7660 SAA0954785
పపరర: లససస బ బపసనదద

93-61/599

భరస : బగగగర బపసనదద
ఇసటట ననస:133-12-3432
వయససస:41
లస: ససస స
93-54/1114

7663 SAA1466770
పపరర: మదళర నదగమణణ

93-57/652

తసడడ:డ మదళర బబల గగపస
ఇసటట ననస:133-12-3441
వయససస:27
లస: ససస స
93-61/351

7666 SAA0970955
పపరర: బబలగగపస మదచళళ

93-61/352

తసడడ:డ మలధవరరవప మదదళళ
ఇసటట ననస:133-12-3441
వయససస:28
లస: పప
93-61/354

భరస : అసజననయగలల సససగరరపప
ఇసటట ననస:133-12-3442
వయససస:45
లస: ససస స
93-61/355

7654 SAA1062363
పపరర: మలర కరరరరన కకననటట

తసడడ:డ RAMALINGAM MAGULURI
ఇసటట ననస:133-12-3430
వయససస:26
లస: పప

భరస : మలధవరరవప మదదళళ
ఇసటట ననస:133-12-3441
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత మదదళళ
ఇసటట ననస:133-12-3441
వయససస:50
లస: పప
7670 SAA0953217
పపరర: మసజ బబరర వ నదరబబ యన

93-57/530

భరస : సపసదసలల గరదచస
ఇసటట ననస:133-12-3434
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబలగగపస మదసళళ
ఇసటట ననస:133-12-3441
వయససస:27
లస: ససస స
7667 SAA0955452
పపరర: మలధవరరవప మదదళళ

7656 JBV3736469
పపరర: పడమళ� సరరరకలకక�

93-61/344

తసడడ:డ కకకషష కకననటట
ఇసటట ననస:133-12-3428
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:133-12-3431
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస గరదచస
ఇసటట ననస:133-12-3434
వయససస:35
లస: పప
7664 SAA1062058
పపరర: నదగమన మదదళళ

93-61/346

భరస : కకటటశశరరరవప� సరరకకలకక
ఇసటట ననస:133-12-3430
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప సరరకకలకక
ఇసటట ననస:133-12-3430
వయససస:40
లస: ససస స
7661 SAA1422104
పపరర: సపసదసలల గరదచస

7653 SAA1062306
పపరర: శవపరరశత కకననటట

7651 SAA1062389
పపరర: గయతడ కకననటట
తసడడ:డ కకకషష కకననటట
ఇసటట ననస:133-12-3428
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకకషష కకననటట
ఇసటట ననస:133-12-3428
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప� సరరకకలకక
ఇసటట ననస:133-12-3429
వయససస:41
లస: పప
7658 SAA1062330
పపరర: పడమల సరరరకలకక

93-61/343

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మమకల
ఇసటట ననస:133-12-3427
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబలయఖ ఎరకసరన
ఇసటట ననస:133-12-3428
వయససస:34
లస: ససస స
7655 JBV3736527
పపరర: కకటటశశరరరవప� సరరకకలకక�

7650 SAA0958043
పపరర: గగపస మమకల

తసడడ:డ గగపయఖ� మమకల
ఇసటట ననస:133-12-3427
వయససస:54
లస: పప

7669 SAA1254614
పపరర: gowry gannepalli

93-59/986

భరస : vcenkata ramana gannepalli
ఇసటట ననస:133-12-3443
వయససస:32
లస: ససస స
93-61/356

7672 SAA0395186
పపరర: నదగరసదడస కరష

93-61/357

భరస : చచననయఖ కరష
ఇసటట ననస:133-12-3443
వయససస:46
లస: ససస స

Page 259 of 330

7673 JBV3747938
పపరర: శవమమ నదరబబ యన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-48
93-61/358

భరస : ససబబబరరవప నదరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3443
వయససస:51
లస: ససస స
7676 JBV3736618
పపరర: మమలలబ� షపక�

93-57/531

7677 JBV3736626
పపరర: బబబగ� షపక�

93-61/362

7680 SAA0306449
పపరర: శవనదగరసదడస దదరర

తసడడ:డ వనసకయఖ సససగస శశటట
ఇసటట ననస:133-12-3448
వయససస:68
లస: పప

7683 SAA1005553
పపరర: అచమమమ మలరరబబ యన

తసడడ:డ వనసకయఖ� మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3450
వయససస:46
లస: పప

7689 SAA1062215
పపరర: కరరణ గజరరజజ

భరస : ఉమలహహశశర రరవప మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3450
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ గజరరజజ
ఇసటట ననస:133-12-3451
వయససస:38
లస: ససస స

7691 JBV1973445
పపరర: రమణమమ చదబబడ లల

7692 JBV3744562
పపరర: సరసబశవరరవప చదబబడ లల

93-61/372

భరస : శకనవరసరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:133-12-3452
వయససస:50
లస: ససస స
7694 JBV3729662
పపరర: కకటటశశరమమ పపరగహహతషల

93-58/606

తసడడ:డ చదసచయఖ వలలరల
ఇసటట ననస:133-12-3480
వయససస:39
లస: పప

93-61/366

93-58/610

7698 SAA0470674
పపరర: ఉమల దదవ వలలరల

7701 SAA1254416
పపరర: నదగరరరరన చగడద
తసడడ:డ బడహమయఖ చగడద
ఇసటట ననస:133/12-3484
వయససస:27
లస: పప

7681 SAA0303859
పపరర: శవశసకరర శసగసశశటట

93-61/364

7684 JBV3736576
పపరర: వనసకటలకడమ� మలరకబబ యన�

93-57/533

93-57/535

93-61/368
7687 SAA0970914
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప
మలరరబబ యన
భరస : ఉమలమహహశశర రరవప మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3450
వయససస:24
లస: ససస స

93-61/370

7690 SAA1061985
పపరర: దదవఖవరణణ చదబబడ లల

93-61/371

భరస : సరసబశవరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:133-12-3452
వయససస:27
లస: ససస స
93-61/373

7693 AP151010504032
పపరర: పరరశత గగననపలర

93-61/600

భరస : కకషప ర గగననపలర
ఇసటట ననస:133-12-3454
వయససస:42
లస: ససస స
93-58/607

7696 JBV3729902
పపరర: రమణ వలలరల

93-58/608

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-12-3479
వయససస:44
లస: పప
93-58/611

భరస : అసజననయగలల వలలరల
ఇసటట ననస:133-12-3480
వయససస:36
లస: ససస స
93-58/613

93-61/361

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరరవప� MaReBoina
ఇసటట ననస:133-12-3450
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-12-3479
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అసజ బబబగ వలలరల
ఇసటట ననస:133-12-3480
వయససస:31
లస: ససస స
7700 SAA0470682
పపరర: అసజననయగలల వలలరల

7695 AP151010498833
పపరర: వనసకరయమమ వలలరల

7678 AP151010504194
పపరర: ఖలజజబ షపక

తసడడ:డ శవయఖ శగసశశటట
ఇసటట ననస:133-12-3448
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:133-12-3452
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3466
వయససస:78
లస: ససస స
7697 SAA0470708
పపరర: భభలకడమ వలలరల

93-61/363

తసడడ:డ వనసకయఖ� మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3450
వయససస:51
లస: పప
93-61/369

93-61/360

భరస : బబబగ షపక
ఇసటట ననస:133-12-3446
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వననకటటసశరరర మలరరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3449
వయససస:73
లస: ససస స

93-57/534 7686 JBV3736600
7685 JBV3736634
పపరర: మహహశశరరరవప� మలరకబబ యన�
పపరర: రరమలరరవప� మలరకబబ యన�

7688 SAA1062314
పపరర: నదగరసదడమమ మలరరబబ యన

93-57/532

తసడడ:డ రరమగలల దదరర
ఇసటట ననస:133-12-3448
వయససస:47
లస: ససస స
93-61/365

7675 JBV3744042
పపరర: ససబబబరరవప నదగబబ యన

తసడడ:డ నరసయఖ నదరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3443
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నభసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:133-12-3446
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-12-3446
వయససస:52
లస: పప
7682 SAA0304089
పపరర: శవయఖ శసగసశశటట

93-61/359

తసడడ:డ నరసయఖ నదరబబ యన
ఇసటట ననస:133-12-3443
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబబగ� షపక
ఇసటట ననస:133-12-3446
వయససస:46
లస: ససస స
7679 AP151010504166
పపరర: బబబగ షక

7674 JBV3744604
పపరర: శకనస నదరబబ యన

7699 SAA0470690
పపరర: అసజ బబబగ వలలరల

93-58/612

తసడడ:డ చదసచయఖ వలలరల
ఇసటట ననస:133-12-3480
వయససస:34
లస: పప
93-59/976

7702 SAA1253608
పపరర: ససశల చగడద

93-59/977

భరస : నదగరరరరన చగడద
ఇసటట ననస:133/12-3484
వయససస:24
లస: ససస స
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7703 SAA1449099
పపరర: వనత కలమలర రకడడడ కలసచదల

93-61/760

తసడడ:డ వనసకట నరగసస రకడడడ
ఇసటట ననస:133-12-3484
వయససస:20
లస: పప
7706 JBV3730520
పపరర: నరమల కలమలర జసగస

93-58/616

93-58/619

93-58/622

93-58/983

93-58/627

7713 JBV3729761
పపరర: పడభబకర తతకల

7716 JBV3729670
పపరర: ససబబమమ కరసబబ యన

7719 SAA0470997
పపరర: లకమయఖ మదదసడ

93-61/605

7725 NDX1260892
పపరర: రరజరశశరగ కకడదల
భరస : నదగరరజజ రరవప కకడదల
ఇసటట ననస:133-13-3523, Flat-302
వయససస:55
లస: ససస స

7727 SAA1332113
పపరర: వనసకట కమలలసదడనదథ కకడదల

7728 FLR2002996
పపరర: శవరసజన కకడదల

93-61/764

తసడడ:డ నదగరరజజ రరవప కకడదల
ఇసటట ననస:133-13-3523, Flat-302
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గసగరరవప జమగమల
ఇసటట ననస:133-13-3526
వయససస:25
లస: పప

7731 JBV3741709
పపరర: లకడమ కలపరల కలలపరల
భరస : లకమణ చదరగ కలపరల కలలపరల
ఇసటట ననస:133-13-3540
వయససస:37
లస: ససస స

93-58/618

93-58/621

7714 JBV3729787
పపరర: శశషయఖ తతకల

93-58/624

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3489
వయససస:65
లస: పప
93-58/625

7717 SAA1149632
పపరర: మలధవ మలదదసస

93-58/626

భరస : లకమయఖ మలదదసస
ఇసటట ననస:133-12-3506
వయససస:20
లస: ససస స
93-58/628

7720 JBV3729894
పపరర: నదగరశశరరరవప మలదదసస

93-58/629

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3506
వయససస:50
లస: పప
93-61/843

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప కకనపరకడడడ
ఇసటట ననస:133-13-3523 FNO 101
వయససస:34
లస: పప
93-61/762

7726 NDX1260900
పపరర: వనసకట కమలలసదడనదథ కకడదల

93-61/763

తసడడ:డ నదగరరజజ రరవప కకడదల
ఇసటట ననస:133-13-3523, Flat-302
వయససస:41
లస: పప
93-61/765

భరస : వనసకట కమలలసదడనదధ కకడదల
ఇసటట ననస:133-13-3523,Flat-302
వయససస:35
లస: ససస స
93-57/653

7711 SAA0644138
పపరర: ససబబబ రరవప తతకల

93-61/606 7723 SAA1418003
7722 SAA1157718
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప కకనపరకడడడ
పపరర: బబలకకషష కకనపరకడడడ

తసడడ:డ చననగసగయఖ కకడదల
ఇసటట ననస:133-13- 3523, FLAT-302
వయససస:64
లస: పప

7730 SAA1436245
పపరర: రరజ జమగమల

93-58/623

తసడడ:డ ససబబరరవప కకనపరకడడడ
ఇసటట ననస:133-13-3523
వయససస:54
లస: పప
93-61/761

7708 SAA0644286
పపరర: ఉమల మహహశశరగ తతకల

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3489
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప మదదసడ
ఇసటట ననస:133-12-3506
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-13-3523
వయససస:53
లస: ససస స
7724 SAA1332048
పపరర: నదగరరజజ రరవప కకడదల

93-58/620

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3505
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3506
వయససస:44
లస: ససస స
7721 SAA1157726
పపరర: శవ చచసచమమ కకనపరకడడడ

7710 JBV3729779
పపరర: వనసకరయమమ తతకల

93-58/615

తసడడ:డ దదనయలఖ
ఇసటట ననస:133-12-3489
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3489
వయససస:34
లస: పప

భరస : SAMBAIAH ఈమన
ఇసటట ననస:133-12-3504
వయససస:70
లస: ససస స
7718 AP151010498085
పపరర: మలదదనస వనసకరయమమ

93-58/617

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3489
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3489
వయససస:29
లస: పప
7715 SAA1290592
పపరర: రరజమమ ఈమన

7707 JBV3730504
పపరర: పడకరశరరవప జసగస

7705 JBV3730538
పపరర: ససకరష కలమలర జసగస

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3486
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇననయఖ
ఇసటట ననస:133-12-3486
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:133-12-3489
వయససస:30
లస: ససస స
7712 JBV3730553
పపరర: దదనయఖ తతకల

93-58/614

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3486
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:133-12-3486
వయససస:32
లస: పప
7709 JBV3730249
పపరర: లకడమ తతకల

7704 JBV3730512
పపరర: జవలకడమ జసగస

7729 SAA1417989
పపరర: ఝలనసరరణణ కకనపరకడడడ

93-61/844

భరస : బల కకషష కకనపరకడడడ
ఇసటట ననస:133-13-3523, FNO 101
వయససస:34
లస: ససస స
93-57/536

7732 JBV3736436
పపరర: కకషషకలమలరగ� కతచస రపలర �

93-57/537

భరస : శవరరకడడడ� కతచస రపలర
ఇసటట ననస:133-13-3540
వయససస:39
లస: ససస స
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93-57/538 7734 SAA1014349
7733 JBV3735081
పపరర: రరమలసగరశశరగ కలపరల� కలపరల
పపరర: పసచదమహ ంరరర మలగగలకరగ

భరస : రమణదచదరగ� కలపరల
ఇసటట ననస:133-13-3540
వయససస:50
లస: ససస స
7736 SAA0954942
పపరర: ససతదమహ లకడమ కనననకసటట

తసడడ:డ రరమలసగస మలగగలకరగ
ఇసటట ననస:133-13-3540
వయససస:29
లస: పప
93-61/608

భరస : సరసబశవ రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:133-13-3671
వయససస:53
లస: ససస స
7739 SAA0954926
పపరర: సరసబశవ రరవప కనననగసటట

93-61/611

93-59/988

93-60/943

93-42/950

93-33/626

93-59/1056

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదరర
ఇసటట ననస:133-13-3724
వయససస:39
లస: పప

7746 SAA0939332
పపరర: శకకరనస దమగమ

7749 SAA1407600
పపరర: జజనకక వరపడసరద కలసబబ

7752 SAA0856452
పపరర: శరసతదరరస దదసరగ

7755 SAA1331131
పపరర: శరసత సశరరప కటబరర

93-61/613

7758 SAA0954868
పపరర: బడహమ రకడడ యయరరవ

93-33/623

7761 SAA0649715
పపరర: శశబన దదరర
భరస : వనసకటటశశర రరవప దదరర
ఇసటట ననస:133-13-3724
వయససస:37
లస: ససస స

7741 SAA1290071
పపరర: రరమకకషష రరవప మసడవ

93-59/987

7744 SAA1387109
పపరర: ససధ రరణణ మసడవ

93-60/942

7747 SAA0938979
పపరర: కలసభ వనసకరయమమ

93-33/624

భరస : కలసభ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-13-3688
వయససస:39
లస: ససస స
93-60/944

7750 SAA0853599
పపరర: మనశశన పపదద సపటట

93-33/625

తసడడ:డ శక హరగ రరవప పపదద సపటట
ఇసటట ననస:133-13-3689
వయససస:28
లస: ససస స
93-33/627

7753 SAA1403039
పపరర: హహమ వల షపక

93-57/654

తసడడ:డ నభ షపక
ఇసటట ననస:133-13-3695
వయససస:24
లస: పప
93-59/1057

7756 SAA0954835
పపరర: ససధ రరణణ యయరరవ

93-61/612

తసడడ:డ బడహమరకడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:133-13-3718
వయససస:29
లస: ససస స
93-61/614

తసడడ:డ బససవరకడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:133-13-3718
వయససస:50
లస: పప
93-61/374

93-61/610

భరస : రరమ కకషష మసడవ
ఇసటట ననస:133-13-3673
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సరగర బబబగ కటబరర
ఇసటట ననస:133-13-3712
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బడహమరకడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:133-13-3718
వయససస:47
లస: ససస స
7760 JBV3746229
పపరర: వనసకటటశశరరరవప దదరర

93-60/941

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప దదసరగ
ఇసటట ననస:133-13-3690
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:133-13-3712
వయససస:35
లస: పప
7757 SAA1008458
పపరర: మలధవ యయరరవ

7743 SAA1387117
పపరర: రరమ కకషష మసడవ

7738 SAA0954991
పపరర: నదగరరజ కనననకసటట

తసడడ:డ శరసబయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:133-13-3673
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసబబ
ఇసటట ననస:133-13-3688
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శరసతదరరస దదసరగ
ఇసటట ననస:133-13-3690
వయససస:30
లస: పప
7754 SAA1369651
పపరర: మరగయ రరజ కటబరర

94-83/498

తసడడ:డ కకషష మభరగస దమగమ
ఇసటట ననస:133-13-3687
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కలసభ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-13-3688
వయససస:21
లస: పప
7751 SAA0856445
పపరర: రరజరశ దదసరగ

7740 NDX2977940
పపరర: కకటటశశర రరవప కరలలకలరర

93-57/540

తసడడ:డ సరసబ ససవ రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:133-13-3671
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:133-13-3673
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:133-13-3674
వయససస:21
లస: పప
7748 SAA1116961
పపరర: కలసభ పడవణ

93-61/609

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:133-13-3672
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరమ కకషష రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:133-13-3673
వయససస:54
లస: ససస స
7745 SAA1407584
పపరర: అఖల రతనస మలలర ల

7737 SAA0954967
పపరర: పడవణ కలమలర కనననకసటట

7735 JBV3741717
పపరర: లకమణ చదరగ� కనపరల�

తసడడ:డ రమణ చదరగ� కనపరలల
ఇసటట ననస:133-13-3540
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:133-13-3671
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చలపత రరవప కనననగసటట
ఇసటట ననస:133-13-3671
వయససస:59
లస: పప
7742 SAA1290212
పపరర: ససధ రరణణ మసడవ

93-57/539

7759 JBV3748605
పపరర: అనసడయమమ వశశనదధసన

93-61/615

భరస : ససపపరష రరవప వశశనదధసన
ఇసటట ననస:133-13-3720
వయససస:62
లస: ససస స
93-61/616

7762 UJQ1139683
పపరర: అశశక ఈతమగకకల

93-57/658

తసడడ:డ రరధదకకషషమ నదయగడడ ఈతమగకకల
ఇసటట ననస:133-14-3752
వయససస:46
లస: పప
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7763 UJQ1139675
పపరర: నదగ శక జజఖత బబ టట
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93-59/1058

భరస : అశశక ఈతమగకకల
ఇసటట ననస:133-14-3752
వయససస:40
లస: ససస స
7766 SAA1332337
పపరర: శకనవరస రకడడడ ఉపపటట

93-60/945

తసడడ:డ ససబబ రకడడడ ఉపపటట
ఇసటట ననస:133-14-3771
వయససస:42
లస: పప
7769 SAA1332444
పపరర: గరత రకడడడ ఉపపటట

93-60/948

93-33/630

93-33/633

93-33/636

7770 SAA0856460
పపరర: పపషపలల అనపర

7782 SAA1283290
పపరర: కకషష వనణణ కలసకలగగసట
భరస : చసదడ శశఖర కలసకలగగసట
ఇసటట ననస:133-15-3779
వయససస:42
లస: ససస స

7784 SAA1387042
పపరర: ససభబషసణ పరలడడగగ

7785 SAA0617530
పపరర: కకడదల మలలశశరగ కకడచల

93-60/950

భరస : శకనవరస రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:133-15-3779 F NO102
వయససస:41
లస: ససస స
93-61/619

భరస : మగతస యఖ కరవపరగ
ఇసటట ననస:133-16-3790
వయససస:31
లస: ససస స

7788 SAA0837445
పపరర: నలమమ కరపపరగ

93-33/634

7791 JBV1973288
పపరర: మలరస మమ కరవపరగ
భరస : ఆనసదరరవప కరవపరగ
ఇసటట ననస:133-16-3790
వయససస:55
లస: ససస స

7771 SAA1009340
పపరర: పడశరసత వనలగ

93-33/629

7774 SAA0741596
పపరర: నదగ తదజశశన శవరత

93-33/632

7777 SAA1039073
పపరర: ససరర రకడడడ వసత

93-33/635

తసడడ:డ అచమ రకడడడ వసత
ఇసటట ననస:133-15-3697
వయససస:62
లస: పప
93-33/637

7780 SAA1039065
పపరర: వనసకట సరయ రరమ యజజల

93-33/638

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రరవప యజజల
ఇసటట ననస:133-15-3702
వయససస:25
లస: పప
93-54/1027

7783 SAA1387034
పపరర: శకనవరస రరవప పరలడడగగ

93-60/949

తసడడ:డ రసబబబగ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:133-15-3779
వయససస:41
లస: పప
93-61/617

7786 JBV3746690
పపరర: శకనవరసరరవప చలకర

93-61/618

తసడడ:డ వరయఖ చలకర
ఇసటట ననస:133-16-3689
వయససస:41
లస: పప
93-61/375

భరస : రరమయఖ కరపపరగ
ఇసటట ననస:133-16-3790
వయససస:27
లస: ససస స
93-61/377

93-60/947

తసడడ:డ ఆసజననయగలల శవరత
ఇసటట ననస:133-15-3696
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ శసకరరరవ కకడచల
ఇసటట ననస:133-16-2560
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చచదరగ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:133-16-3689
వయససస:57
లస: పప
7790 SAA0467159
పపరర: రరణణ కరవపరగ

93-33/631

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-15-3699
వయససస:43
లస: పప
93-33/639

93-58/991

భరస : ససవర వనలగ
ఇసటట ననస:133-15-3692
వయససస:40
లస: ససస స

7776 SAA0741604
పపరర: తషలసస రరమ చమభరర

తసడడ:డ జ రరవప మహన రరవప చదలల
ఇసటట ననస:133-15-3704
వయససస:27
లస: పప

7787 JBV1974823
పపరర: బబలసరశమ చసతగగసటర

93-33/628

7773 SAA0853631
పపరర: రరజశశఖర కకచపపడడ

7779 SAA0732249
పపరర: మహమమద ఫసరగజ షపక

7765 SAA1243740
పపరర: పససపపలలటట కకషష కలమలరగ

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ ఉపపటట
ఇసటట ననస:133-14-3771
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష సరయ కలమలర చమభరర
ఇసటట ననస:133-15-3696
వయససస:26
లస: పప

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:133-15-3698
వయససస:44
లస: ససస స
7781 SAA0939076
పపరర: అజయ చదలల

7768 SAA1371004
పపరర: వనసకట నసదదన ఉపపటట

93-60/946

తసడడ:డ గగదదఖన రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:133-15-3695
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉదయగగరగ
ఇసటట ననస:133-15-3696
వయససస:27
లస: ససస స
7778 SAA0844499
పపరర: నరమల అనసతననన

7767 SAA1332352
పపరర: కకటటశశరగ ఉపపటట

భరస : నరసససహ రరవప అనపర
ఇసటట ననస:133-15-3691
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అజస షపక
ఇసటట ననస:133-15-3693
వయససస:24
లస: ససస స
7775 SAA0938920
పపరర: అశశన ఉదయగగరగ

భరస : వనసకటశవ నదగరశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-14-3753
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రకడడడ ఉపపటట
ఇసటట ననస:133-14-3771
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ ఉపపటట
ఇసటట ననస:133-14-3771
వయససస:18
లస: ససస స
7772 SAA0940057
పపరర: మగనన షపక

93-58/984
7764 SAA1243724
పపరర: పససపపలలటట వనసకట శవ నదగరశశర
రరవప
తసడడ:డ ససబబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-14-3753
వయససస:56
లస: పప

7789 SAA0743782
పపరర: చసత గగసటర శకలకడమ

93-61/376

భరస : శకనవరసస చసతగగటర
ఇసటట ననస:133-16-3790
వయససస:28
లస: ససస స
93-61/378

7792 SAA0837387
పపరర: సరగర కరపపరగ

93-61/379

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కరపపరగ
ఇసటట ననస:133-16-3790
వయససస:30
లస: పప
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7793 SAA0952821
పపరర: లలమమ కరవపరగ
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93-61/620

భరస : సరగరరబబగ కరవపరగ
ఇసటట ననస:133-16-3790
వయససస:30
లస: ససస స
7796 SAA0469148
పపరర: మరగయదదసస కరవపరగ

93-61/623

93-61/626

93-41/597

7811 SAA1454206
పపరర: పపడమ కలమలర చలకర

93-57/542

93-57/545

93-54/1116

తసడడ:డ పడసరదస అసబటట
ఇసటట ననస:133-16-3800
వయససస:36
లస: పప

93-41/598

7806 JBV3741741
పపరర: యలకకబగ� చసతగగసటర �

7809 AP151030447185
పపరర: నదగరశశరరరవప కలమమరగ�

7812 AP151010504059
పపరర: శవమమ కలలగగరగస� కలలగగరగస

93-61/627

7815 SAA1460732
పపరర: పసడత చలకర

93-57/543

7818 SAA0466953
పపరర: ససధదరరణణ అసబటట

93-41/599

7821 SAA1026351
పపరర: పడసనన ససమల ఏడడ
ర రగ
తసడడ:డ రతదనల రరవప ఏడడ
ర రగ
ఇసటట ననస:133-16-3801
వయససస:28
లస: ససస స

93-41/596

7804 JBV3741758
పపరర: ఏససమరగయమమ� చసతగగసటర �

93-57/541

7807 JBV3741733
పపరర: మరగయమమ� చసతగగసటర �

93-57/544

7810 SAA1460575
పపరర: మరగయమమ చలక

93-54/1115

భరస : శకనవరసరరవప చలక
ఇసటట ననస:133-16-3799
వయససస:41
లస: ససస స
93-57/546

7813 JBV1972819
పపరర: మరగయమమ మమదసడరవప
మమదసడరపప
భరస : సతఖనదరరయణ మమదసడరపప
ఇసటట ననస:133-16-3799
వయససస:60
లస: ససస స

93-61/380

93-61/845

7816 JBV3733615
పపరర: మరగయమమ ఆసబడడ� అసబడడ

93-57/547

భరస : పడసరద� అసబడడ
ఇసటట ననస:133-16-3800
వయససస:57
లస: ససస స
93-61/381

భరస : దదనయయలల అసబటట
ఇసటట ననస:133-16-3800
వయససస:33
లస: ససస స
93-61/629

7801 SAA0883869
పపరర: హనసమలన రరజ కరకరన

భరస : రరమగ� చసతగగసటర
ఇసటట ననస:133-16-3798
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలకర
ఇసటట ననస:133-16-3799
వయససస:19
లస: ససస స
93-57/548

93-61/625

భరస : యలకకబగ� చసతగగసటర
ఇసటట ననస:133-16-3797
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� కలలగగరగస
ఇసటట ననస:133-16-3799
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇరగమయఖ� అసబటట
ఇసటట ననస:133-16-3800
వయససస:59
లస: పప
7820 SAA0436543
పపరర: దదననలల అసబటట

7803 AP151030447063
పపరర: శకనవరసరరజ కరకరన

7798 SAA0955056
పపరర: శక లకడమ పలలర

తసడడ:డ రరజజస రరజ కరకరన
ఇసటట ననస:133-16-3794
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ భభషణస�
ఇసటట ననస:133-16-3799
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ చరరగభరగ
ఇసటట ననస:133-16-3799
వయససస:73
లస: పప
7817 JBV3741790
పపరర: పడసరద అసబటట� అసబటట

93-41/595

తసడడ:డ బబలసరశమ� చసతగగసటర
ఇసటట ననస:133-16-3797
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చలకర
ఇసటట ననస:133-16-3799
వయససస:22
లస: పప
7814 SAA0952649
పపరర: కకటటశశర రరవప చరరగభరగ

7800 AP151030450082
పపరర: ఉదయలకడమ కరకరన

93-61/622

భరస : శక లకడమ పలలర
ఇసటట ననస:133-16-3791
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజసరరజ కరకరన
ఇసటట ననస:133-16-3796
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ బబలసరశమ� చసతగగసటర
ఇసటట ననస:133-16-3797
వయససస:31
లస: ససస స
7808 JBV3733607
పపరర: కలకపమమ చసతగగసటర �
చసతగగసటర
భరస : చచదరగ� చసతగగసటర
ఇసటట ననస:133-16-3798
వయససస:77
లస: ససస స

93-61/624

భరస : హనసమలన రరజ కరకరన
ఇసటట ననస:133-16-3794
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరజ కరకరన
ఇసటట ననస:133-16-3796
వయససస:52
లస: ససస స
7805 JBV3741766
పపరర: పదమ� చసతగగసటర �

7797 JBV1973270
పపరర: ఆనసదరరవప కరవపరగ

7795 JBV3742541
పపరర: మగతస యఖ కరవపరగ

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరవపరగ
ఇసటట ననస:133-16-3790
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పసచమయఖ కరవపరగ
ఇసటట ననస:133-16-3790
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరజరష పలలర
ఇసటట ననస:133-16-3791
వయససస:38
లస: పప
7802 AP151030450025
పపరర: భబరతవరపడసరదస కరకరన

93-61/621

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరవపరగ
ఇసటట ననస:133-16-3790
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరవపరగ
ఇసటట ననస:133-16-3790
వయససస:41
లస: పప
7799 SAA0700732
పపరర: రరజరష పలలర

7794 SAA0952771
పపరర: సరగరరబబగ కరవపరగ

7819 JBV3742558
పపరర: లలజరర అసబడడ

93-61/628

తసడడ:డ పడసరదస అసబడడ
ఇసటట ననస:133-16-3800
వయససస:33
లస: పప
93-61/382

7822 SAA0467209
పపరర: వజయమమ చరరగభరగ

93-61/383

భరస : కకటటశశరరరవప చరరగగరగ
ఇసటట ననస:133-16-3801
వయససస:59
లస: ససస స
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7823 SAA0700674
పపరర: ససతతష కలమలరగ తలమసచ

93-61/630

తలర : యయససదదసస తలమసచ
ఇసటట ననస:133-16-3801
వయససస:47
లస: ససస స
7826 JBV1973759
పపరర: కలసచపప అసజమమ

7824 SAA0700716
పపరర: అపరసజత కలమలర తలమసచ

93-61/631

తలర : ససతతష కలమలరర తలమసచ
ఇసటట ననస:133-16-3801
వయససస:26
లస: పప
93-61/384

భరస : కలసచపప ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:133-16-3802
వయససస:34
లస: ససస స

7827 SAA1026344
పపరర: శరసత కలమలరగ కరరరమభరగ

93-61/634

తసడడ:డ ఓబగలలసస వనమగల
ఇసటట ననస:133-16-3802
వయససస:33
లస: పప

7830 SAA0952888
పపరర: కరష శకరసగస

93-61/385

93-61/636

తసడడ:డ శవయఖ మరగక
ఇసటట ననస:133-16-3803
వయససస:32
లస: పప

7833 JBV1973874
పపరర: శవయఖ మరగక

93-61/635

93-41/601

తసడడ:డ బబగవతపప�
ఇసటట ననస:133-16-3806
వయససస:62
లస: పప

7836 AP151030450237
పపరర: రరమలకడమ తషగగరల�

93-61/637

93-41/604

తసడడ:డ చనతమమనన�
ఇసటట ననస:133-16-3811
వయససస:52
లస: పప

7839 AP151030450236
పపరర: ఈరమమ తషగగరల�

93-41/602

93-57/549

7834 AP151030450222
పపరర: రరమగలమమ చచచమ�

93-41/600

7837 AP151030450371
పపరర: రసగమమ తషగగరల�

93-41/603

భరస : చనతమమనన�
ఇసటట ననస:133-16-3810
వయససస:87
లస: ససస స
93-41/605

భరస : రసగనన�
ఇసటట ననస:133-16-3812
వయససస:40
లస: ససస స

7841 AP151030447245
పపరర: బబలరరజ తషగగరల�

7831 JBV3733623
పపరర: నదరరయణమమ మరగక� మరగక

భరస : ఉబబరపప�
ఇసటట ననస:133-16-3806
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : తమమనన�
ఇసటట ననస:133-16-3810
వయససస:47
లస: ససస స

7838 AP151030447213
పపరర: చనదతమమన తషగర ల�

93-61/633

భరస : శవయఖ� మరగక
ఇసటట ననస:133-16-3803
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ మరగక
ఇసటట ననస:133-16-3803
వయససస:57
లస: పప

7835 AP151030447551
పపరర: ఉచమరపప చచచమ�

7828 SAA0952979
పపరర: నరమల శకరసగస
భరస : కరష శకరసగస
ఇసటట ననస:133-16-3802
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చలర యఖ శకరసగస
ఇసటట ననస:133-16-3802
వయససస:46
లస: పప

7832 SAA0304824
పపరర: గగపస రరజ మరగక

93-61/632

తసడడ:డ దదవదదసడ తలమసచ
ఇసటట ననస:133-16-3801
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరలరరవప కరరరమభరగ
ఇసటట ననస:133-16-3802
వయససస:47
లస: ససస స

7829 JBV3742384
పపరర: కరశవశశనదధ వనమగల

7825 SAA0700633
పపరర: యయససదదసడ తలమసచ

7840 AP151030450267
పపరర: పపలర మమ తషగగరల�

93-41/606

భరస : రసగనన�
ఇసటట ననస:133-16-3812
వయససస:67
లస: ససస స

93-41/607

తసడడ:డ రసగనన�
ఇసటట ననస:133-16-3812
వయససస:47
లస: పప
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7842 AP151030447087
పపరర: బహహసరహహబ ఈజగజ�

93-41/608

తసడడ:డ శవరజ�
ఇసటట ననస:133-16-3813
వయససస:57
లస: పప
7845 AP151030450419
పపరర: చసదడమమ నలర బసడ�

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-16-3821
వయససస:33
లస: ససస స

93-41/609

భరస : మహన�
ఇసటట ననస:133-16-3814
వయససస:42
లస: ససస స
93-41/611

భరస : చన పపలలకకసడ�
ఇసటట ననస:133-16-3816
వయససస:52
లస: ససస స
7848 SAA0320473
పపరర: రరధదక� కకలల�

7843 AP151030450223
పపరర: ససగరత సరశదద�

7846 AP151030450420
పపరర: రసగమమ చమగరర�

7849 SAA0711572
పపరర: తరరపతమమ పరలలస
భరస : ససబబబ రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:133-16-3821
వయససస:43
లస: ససస స

93-41/610

తసడడ:డ శసకర�
ఇసటట ననస:133-16-3814
వయససస:57
లస: పప
93-41/612

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:133-16-3817
వయససస:45
లస: ససస స
93-41/614

7844 AP151030447543
పపరర: మహన సరశదద�

7847 AP151030447467
పపరర: ఆసజననయగలల పప సరన�

93-41/613

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ�
ఇసటట ననస:133-16-3819
వయససస:53
లస: పప
93-41/615

7850 SAA0320465
పపరర: ససతదమహలకడమ� కకలల�

93-41/616

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:133-16-3821
వయససస:53
లస: ససస స
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7851 SAA0711663
పపరర: మలర కరరరరన రరవప పరలలస

93-41/617

తసడడ:డ ససబబబ రరవప పరలలస
ఇసటట ననస:133-16-3821
వయససస:26
లస: పప
7854 SAA0256776
పపరర: కలసభబ సరగజన

93-41/620

93-41/623

93-41/626

93-60/952

తసడడ:డ రరజ పడసరద కరరమభరగ
ఇసటట ననస:133-16-3855
వయససస:28
లస: పప
7866 SAA1285378
పపరర: భబరత బగకకక

93-55/932

93-61/638

93-61/386

తసడడ:డ రరమగలకనదయక రవపడడయఖ
ఇసటట ననస:133-17-3945
వయససస:34
లస: ససస స
7875 SAA0836710
పపరర: శవ పరరశత రరయన

తసడడ:డ ఉసపసన భబషర షపక
ఇసటట ననస:133-17-3949
వయససస:56
లస: పప

7861 SAA1401306
పపరర: పడబబకర రకడడడ సరనకకమగమ

93-61/389

93-57/659

7859 SAA0740960
పపరర: వనసకయఖ� పటనస�

7862 SAA1401256
పపరర: అరరణ శక సరనకకమగమ

93-60/951

భరస : పడబబకర రకడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:133-16-3853
వయససస:34
లస: ససస స

7864 SAA1463124
పపరర: రరజ శశఖర కరరరమలరర

7865 SAA1285345
పపరర: శదదయఖ నదయక బగకకక

7867 SAA1290279
పపరర: జజగరశశర నదయక బగకకక

93-61/766

93-58/992

7873 SAA0466888
పపరర: లకడమ ససదదననడడ

93-61/387

భరస : సరసబశవరరవప వవబగలబగదg
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:34
లస: ససస స

7868 SAA1252659
పపరర: శవ పరరశత కకవపశరగ

93-58/911

తసడడ:డ మహనరరవప కకవపశరగ
ఇసటట ననస:133-17-395
వయససస:38
లస: ససస స
93-57/550

7879 SAA0467175
పపరర: శరరద ఓబగలపప

93-54/1028

తసడడ:డ నదగర నదయక బగకకక
ఇసటట ననస:133-16-3879
వయససస:45
లస: పప

7870 AP151010504061
పపరర: వనసకటటశశరమమ లలవపడడయల�
లలవపడడయల
భరస : రరమగలలనదయక� లలవపడడయల
ఇసటట ననస:133-17-3945
వయససస:40
లస: ససస స

7876 AP151010504318
పపరర: రమణమమ బసదదరగ

93-41/622

93-41/625

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ రకడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:133-16-3853
వయససస:34
లస: పప

7871 SAA1097450
పపరర: రరమగలల నదయక

93-58/433

తసడడ:డ దదసర నదయక
ఇసటట ననస:133-17-3945
వయససస:79
లస: పప
7874 AP151010504060
పపరర: భభదదవ భభకరఖ బగకరఖ

93-61/388

భరస : బబలలజ భభకఖ
ఇసటట ననస:133-17-3945
వయససస:62
లస: ససస స
93-61/390

భరస : వనసకటటసశరరర బసదదరగ
ఇసటట ననస:133-17-3947
వయససస:57
లస: ససస స
93-61/640

7856 SAA0131102
పపరర: లలతకలమలరర� మలర శశటట �

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:133-16-3825
వయససస:51
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ససదచననడడ
ఇసటట ననస:133-17-3945
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరజ రరయన
ఇసటట ననస:133-17-3947
వయససస:35
లస: ససస స
7878 JBV3747250
పపరర: బబ షపక

93-41/624

తసడడ:డ శదదయఖ నదయక బగకరక
ఇసటట ననస:133-16-3879
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప నసదదఖల
ఇసటట ననస:133-17-3901
వయససస:38
లస: పప
7872 JBV1972827
పపరర: లకడమ లలవపడడయల

7858 SAA0740887
పపరర: వనసకయఖ� పటనస�

93-41/619

భరస : నదగరశశర రరవప�
ఇసటట ననస:133-16-3825
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ పడసరద కరరమభరగ
ఇసటట ననస:133-16-3855
వయససస:29
లస: పప

భరస : శదదయఖ నదయక బగకకక
ఇసటట ననస:133-16-3879
వయససస:41
లస: ససస స
7869 SAA0304402
పపరర: భబసకరరరవప నసదదఖల

93-41/621

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:133-16-3825
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:133-16-3825
వయససస:60
లస: పప
7863 SAA1456623
పపరర: భబరర వ కరరమభరగ

7855 SAA0406272
పపరర: కకటటశశరమమ� పటనస�

7853 LFX2405090
పపరర: హనసమసతరరవప� కకలలర�

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:133-16-3821
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:133-16-3825
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:133-16-3825
వయససస:63
లస: ససస స
7860 SAA0311555
పపరర: నదగరశశరరరవప� మలర శశటట �

93-41/618

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:133-16-3821
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరమలకమయఖ
ఇసటట ననస:133-16-3824
వయససస:41
లస: ససస స
7857 SAA0131128
పపరర: ససబగబలల� పటనస�

7852 LFX2405157
పపరర: ససధదకర� కకలలర�

7877 SAA0467092
పపరర: వజయ ఓబగలపప

93-61/639

భరస : శరఖమలరరవప ఓబగలపప
ఇసటట ననస:133-17-3949
వయససస:31
లస: ససస స
93-61/391

7880 SAA0466961
పపరర: లలతమమ ఓబగలబద

93-61/392

భరస : శరఖమలరరవప ఒభగలబగద
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:56
లస: ససస స
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7881 SAA0836538
పపరర: యహన ఓబగలపప
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93-61/393

తసడడ:డ శరఖమల రరవప ఓబగలపప
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:40
లస: పప
7884 SAA0436568
పపరర: శవకకషష పపసడడ

93-61/642

93-61/396

93-61/399

93-59/989

93-61/645

93-61/648

93-61/400

7894 SAA0467001
పపరర: సరమలమ జఖస పపళళ

7897 SAA0304345
పపరర: శవ పడసరద కకవపరగ

7900 JBV3742772
పపరర: షరహహద షపక

93-61/651

7903 JBV3746930
పపరర: లకరరదరరజ ససగ

93-61/401

7906 SAA1455435
పపరర: శకనవరస పలర వ మలనడరర

7889 JBV1976570
పపరర: కసడ
స రగ మలరకమళళ

93-61/398

7892 SAA1392281
పపరర: జజఖత కరవపరగ

93-58/1033

7895 JBV3747649
పపరర: పడకరశ బసడడ

93-61/644

తసడడ:డ శశరర బసడడ
ఇసటట ననస:133-17-3957
వయససస:53
లస: పప
93-61/646

7898 SAA0304063
పపరర: మహన రరవప కకవపరగ

93-61/647

తసడడ:డ యలమసద కకవపరగ
ఇసటట ననస:133-17-3958
వయససస:66
లస: పప
93-61/649

7901 JBV3742764
పపరర: హహసపన షపక

93-61/650

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:133-17-3962
వయససస:50
లస: పప
93-61/652

తసడడ:డ పరపరరరవప ససగ
ఇసటట ననస:133-17-3969
వయససస:38
లస: పప
93-57/660

93-61/395

భరస : శవ పడసరద కరవపరగ
ఇసటట ననస:133--17-3957
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:133-17-3962
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ వనలగలలటట
ఇసటట ననస:133-17-3968
వయససస:56
లస: పప
7905 NDX1256353
పపరర: శకనవరస కకరసన మలనడరర

7891 SAA0837098
పపరర: కకటటశశర రరవప నసదదననడడ

7886 SAA0837395
పపరర: ఆడమ రరజ డదగల

భరస : సతఖనదరరయణ మరకమళళళ
ఇసటట ననస:133-17-3956
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప కకవపరగ
ఇసటట ననస:133-17-3958
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల పపపల
ఇసటట ననస:133-17-3962
వయససస:43
లస: పప
7902 SAA0304022
పపరర: నదగరశశరరరవప వనలగలలటట

93-61/397

భరస : శశషగగరగరరవప మలరరమళళళ
ఇసటట ననస:133-17-3957
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:133-17-3957
వయససస:79
లస: పప
7899 JBV3746740
పపరర: శకనవరసరరవప పపపల

7888 JBV1976554
పపరర: వరణణ మలరకమళళ

93-61/394

తసడడ:డ యయససదదనస డదగల
ఇసటట ననస:133-17-3955
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ నసదదననన
ఇసటట ననస:133-17-3956
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప కరవపరగ
ఇసటట ననస:133-17-3957
వయససస:56
లస: ససస స
7896 SAA1005512
పపరర: రరమకకటయఖ తతట

93-61/643

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మలరరమళళళ
ఇసటట ననస:133-17-3956
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససదదననన
ఇసటట ననస:133-17-3956
వయససస:25
లస: పప
7893 SAA1275510
పపరర: ఈశశరమమ కరవపరగ

7885 SAA0436550
పపరర: నదరరయణ రరవప పపసడడ

7883 SAA0467126
పపరర: అరరణకలమలరగ పపళళ

భరస : నదరరయణరరవప పపళళ
ఇసటట ననస:133-17-3953
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప పపసడడ
ఇసటట ననస:133-17-3953
వయససస:55
లస: పప

భరస : గగరరనదథస ససదదననన
ఇసటట ననస:133-17-3956
వయససస:26
లస: ససస స
7890 SAA0837361
పపరర: బబల నదగరరజ ససదదననన

93-61/641

తసడడ:డ యయసప బగ ఓబగలపప
ఇసటట ననస:133-17-3950
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ రరవప పపసడడ
ఇసటట ననస:133-17-3953
వయససస:31
లస: పప
7887 SAA0837379
పపరర: తడవనణణ ససదదననన

7882 SAA0297168
పపరర: శరఖమల రరవప ఓబగలపప

7904 SAA0297192
పపరర: లసగయఖ పపటట

93-61/653

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపటట
ఇసటట ననస:133-17-3970
వయససస:55
లస: పప
93-57/661

7907 SAA1463926
పపరర: శకనవరస పలర వ మలనడరర

93-57/662

తసడడ:డ వనసకట అనసత లకడమ నరసససహ రరవప మల
ఇసటట ననస:133-17-3984
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అనసత లకడమ నరసససహ రరవప మల
ఇసటట ననస:133-17-3984
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట అనసత లకడమ నరసససహ రరవప మల
ఇసటట ననస:133-17-3984
వయససస:21
లస: ససస స

7908 JBV1975093
పపరర: కకటమమ తమటస

7909 SAA0305037
పపరర: రరమకకకషషరకడడడ తమటస

7910 SAA0304436
పపరర: వనసకట రకడడడ తమటస

భరస : రరమరకడడడ తమటస
ఇసటట ననస:133-17-3984
వయససస:45
లస: ససస స

93-61/654

తసడడ:డ రరమరకడడడ తమటస
ఇసటట ననస:133-17-3984
వయససస:30
లస: పప

93-61/655

93-61/656

తసడడ:డ రరమరకడడడ తమటస
ఇసటట ననస:133-17-3984
వయససస:31
లస: పప
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93-61/657

తసడడ:డ అచమరకడడడ తమటస
ఇసటట ననస:133-17-3984
వయససస:54
లస: పప
7914 SAA0297333
పపరర: శవమమ చలకలపపడడ

93-61/403

భరస : శశషగగరగ రరవప
ఇసటట ననస:133-18-2021
వయససస:41
లస: ససస స
7917 JBV3508181
పపరర: ససబబనబ షపక

93-61/406

93-41/651

తసడడ:డ కకసడద రకడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:133-18-3980
వయససస:41
లస: పప
7926 SAA0471318
పపరర: నదగభల మరర షపక

93-43/485

93-42/951

93-41/655

93-41/657

భరస : శకనవరస రరవప యలమసదల
ఇసటట ననస:133-18-3996
వయససస:27
లస: ససస స
7938 SAA0304782
పపరర: అబడహస జజలలదద
తసడడ:డ దదవదస జలదద
ఇసటట ననస:133-18-3996
వయససస:35
లస: పప

7918 SAA0390088
పపరర: వనసకట రకడడడ కకసడపరటట

7921 SAA0846008
పపరర: రరమకకషష వనమవరపప

7924 SAA0458471
పపరర: రసడలబ శశక

7927 SAA0946824
పపరర: అజయ జజలలదద

7930 SAA1418474
పపరర: సరగజనదదవ జలదద

7933 SAA0635904
పపరర: వనసకటటశ పపడదడ

93-43/482

7919 SAA0406231
పపరర: పదదమవత మలగసటట

93-41/652

93-41/653

భరస : శవ పడసరద రకడడ దససడడ
ఇసటట ననస:133-18-3980
వయససస:31
లస: ససస స
93-43/483

7925 SAA0363606
పపరర: పదదమవత పపదద

93-43/484

భరస : వనసకటటడ
డ డడ పపదద
ఇసటట ననస:133-18-3989
వయససస:42
లస: ససస స
93-39/550

7928 SAA1465327
పపరర: సరగజన దదవ జజలలదద

93-41/1135

తసడడ:డ రతనరరజ జజలలదద
ఇసటట ననస:133-18-3993
వయససస:19
లస: ససస స
93-53/735

7931 JBV3748936
పపరర: రతన కలమలరగ జజలలదద

93-61/407

భరస : రతన రరజ జజలలదద
ఇసటట ననస:133-18-3993
వయససస:42
లస: ససస స
93-41/656

7934 SAA0530857
పపరర: వనసకట నదగ లకడమ కరరసపపడడ
భరస : శశష రరవప కరసపపడడ
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:53
లస: ససస స

7936 SAA0885410
పపరర: రరణణ జజలలదద

7937 SAA0842733
పపరర: రరణణ జలలదద

తసడడ:డ ఏససరతనస జలదద
ఇసటట ననస:133-18-3996
వయససస:45
లస: పప

93-41/650

7922 SAA0363705
పపరర: శరరష దససడడ

తసడడ:డ వరరహ నరసససహ రరవప పపడదడ
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:28
లస: పప

7939 SAA0304295
పపరర: దదవదస జజలలదద

93-61/405

భరస : సడరఖ పడకరష మలగసటట
ఇసటట ననస:133-18-3951
వయససస:71
లస: ససస స

93-43/486

తసడడ:డ అబడహస జజలలదద
ఇసటట ననస:133-18-3996
వయససస:25
లస: ససస స
93-61/410

93-61/402

భరస : శవయఖ కకమగమరగ
ఇసటట ననస:133-18-2022
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:133-18-3993
వయససస:19
లస: పప

భరస : అపరపరరవప చదగసటట
ఇసటట ననస:133-18-3994
వయససస:50
లస: ససస స
7935 SAA1009597
పపరర: అసకమమ యలమసదల

7916 JBV3749355
పపరర: కలమలరగ కకమభమరగ

93-61/404

తసడడ:డ రతన రరజ జజలలదద
ఇసటట ననస:133-18-3993
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రతనరరజ జజలలదద
ఇసటట ననస:133-18-3993
వయససస:19
లస: ససస స
7932 SAA0927063
పపరర: లకడమ శవమణణ చదగసటట

7915 JBV3744802
పపరర: శశషగగరగరరవప చలకపపడడ

భరస : నదగభర మరర శశక
ఇసటట ననస:133-18-3989
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమధ ఖలససమ షపక
ఇసటట ననస:133-18-3989
వయససస:40
లస: పప
7929 SAA1467174
పపరర: సరగజనదదవ జజలలదద

భరస : ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-18-1449
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరవప వనమవరపప
ఇసటట ననస:133-18-3956
వయససస:42
లస: పప
93-41/654

7913 JBV3749181
పపరర: మజరరననసరబబగస షపక

భరస : వనసకట అనసత లకడమ నరసససహ రరవప మన
ఇసటట ననస:133-17-3984
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడరరడస కకసడపత
ఇసటట ననస:133-18-3949
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప మలగసటట
ఇసటట ననస:133-18-3951
వయససస:72
లస: పప
7923 SAA0870239
పపరర: రరజశశఖర రకడడడ యకకసటట

93-61/767

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:133-18-2021
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:133-18-2022
వయససస:82
లస: ససస స
7920 SAA0711689
పపరర: సడరఖ పడకరష మలగసటట

7912 NDX1256320
పపరర: వనసకట రమణ శత దదడ ణసరరజ

93-61/408

93-61/409

భరస : అసబహమగ జలలదద
ఇసటట ననస:133-18-3996
వయససస:25
లస: ససస స
93-61/411

7940 SAA0926941
పపరర: ససజనఖ దదసరగ

93-41/658

భరస : బబలలససరగ దదసరగ
ఇసటట ననస:133-18-3997
వయససస:36
లస: ససస స
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93-41/659

తసడడ:డ అదమగ దదసరగ
ఇసటట ననస:133-18-3997
వయససస:42
లస: పప
7944 SAA0395178
పపరర: దసరరరభవరనదదవ గరజల

93-61/658

93-61/661

93-41/662

93-41/665

93-61/412

93-41/668

93-61/665

భరస : వనసకటటశశరళళ అమరర
ఇసటట ననస:133-18-4007
వయససస:41
లస: ససస స

7954 SAA0885824
పపరర: మసరసన వల షపక

7957 SAA0837411
పపరర: మసరసన వల షపక

7960 SAA0467043
పపరర: పపషప తతటకకర

7963 JBV3746708
పపరర: సరసబశవరరవప తతటకకర

93-43/487

7966 JBV3746948
పపరర: వనసకట రరవప కడడయలల

93-41/666

7969 SAA0649137
పపరర: అమర వనసకటటశ
తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ అమర
ఇసటట ననస:133-18-4007
వయససస:25
లస: పప

7949 JBV3746674
పపరర: వనసకటటశశరరర శరసశశటట

93-61/663

7952 SAA0852948
పపరర: మమగరమమ నలస

93-41/664

7955 SAA0852872
పపరర: నదగరశశర రరవప నలస

93-41/667

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-18-4004
వయససస:45
లస: పప
93-61/413

7958 JBV3742731
పపరర: బబబగ నడరరబషర

93-61/664

తసడడ:డ మసరసన నడరరబషర
ఇసటట ననస:133-18-4004
వయససస:60
లస: పప
93-61/414

7961 JBV3744794
పపరర: ససరరష బబబగ తతటకకర

93-61/415

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:133-18-4005
వయససస:34
లస: పప
93-61/666

7964 SAA0814328
పపరర: ససదదప కలమలర కడడయలల

93-41/669

తసడడ:డ వనసకట రరవప కడడయలల
ఇసటట ననస:133-18-4006
వయససస:28
లస: పప
93-61/667

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కడడయలల
ఇసటట ననస:133-18-4006
వయససస:50
లస: పప
93-43/489

93-61/660

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-18-4004
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:133-18-4005
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కడడయలల
ఇసటట ననస:133-18-4006
వయససస:45
లస: పప
7968 SAA0649145
పపరర: అమర వనసకట శవ నదగలకడమ

93-41/663

భరస : సరసబశవరరవప తతట
ఇసటట ననస:133-18-4005
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:133-18-4005
వయససస:33
లస: పప
7965 SAA0680009
పపరర: వనసకట రరవప కడడయలల

7951 SAA0885816
పపరర: కకశరరన షపక

7946 SAA0366187
పపరర: నదగరరజ గరజల

తసడడ:డ గకరటయఖ శరసశశటట
ఇసటట ననస:133-18-4003
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ
ఇసటట ననస:133-18-4004
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ సససకర
ఇసటట ననస:133-18-4005
వయససస:46
లస: పప
7962 SAA0469163
పపరర: రరజరష తతటకకర

93-61/662

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4004
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబబగనసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:133-18-4004
వయససస:53
లస: ససస స
7959 SAA0814765
పపరర: గగపస సససకర

7948 JBV3746666
పపరర: హసన అహమద

93-41/661

తసడడ:డ రరజరసదడ గరజల
ఇసటట ననస:133-18-4002
వయససస:31
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:133-18-4004
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కడడయలల
ఇసటట ననస:133-18-4004
వయససస:28
లస: పప
7956 SAA0306365
పపరర: షభర షపక

93-61/659

తసడడ:డ ససభబన అహమద
ఇసటట ననస:133-18-4003
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప కడడయలల
ఇసటట ననస:133-18-4004
వయససస:26
లస: ససస స
7953 SAA0870213
పపరర: నరసససహ రరవప కడడయలల

7945 JBV1975085
పపరర: మలలర శశరగ గరజల

7943 SAA0927469
పపరర: శకనస ఇసడర

తసడడ:డ నదగరశశరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:133-18-3998
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజరసదడ గరజల
ఇసటట ననస:133-18-4002
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గరజల
ఇసటట ననస:133-18-4002
వయససస:62
లస: పప
7950 SAA0870221
పపరర: శక లత కడడయలల

93-41/660

భరస : శకనస ఇమడ
ఇసటట ననస:133-18-3998
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల గరజల
ఇసటట ననస:133-18-4002
వయససస:31
లస: ససస స
7947 JBV3742509
పపరర: రరజరసదడ గరజల

7942 SAA0815474
పపరర: అలలఖఖ ఇమడ

7967 JBV3746906
పపరర: సరసబరకడడడ పసటట

93-61/668

తసడడ:డ రరమరకడడడ పసటట
ఇసటట ననస:133-18-4006
వయససస:59
లస: పప
93-43/490

7970 SAA0467050
పపరర: భవరన సరరశ

93-61/416

భరస : భబసకర రరవ
ఇసటట ననస:133-18-4007
వయససస:52
లస: ససస స
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7971 SAA0681957
పపరర: కకటటరగ వనసకట రమణ

93-41/670

భరస : రసగ
ఇసటట ననస:133-18-4008
వయససస:35
లస: ససస స
7974 SAA0679860
పపరర: డదగల బడహమరరడడడ

93-41/673

93-43/491

93-43/492

93-41/678

93-61/418

93-61/669

93-61/672

తసడడ:డ లవయఖ మమక
ఇసటట ననస:133-18-4015
వయససస:52
లస: పప

7984 SAA0249391
పపరర: నదగరశశర రరవప వనలగలలటట

7987 SAA0466904
పపరర: లకడమ కడడయలల

7990 SAA0986267
పపరర: లలకరశ కడడయలల

7993 JBV3742715
పపరర: భబసకరరరవప గగతస

93-41/681

7996 SAA0311696
పపరర: శవ శసకర మమకర

93-41/679

7999 SAA0851734
పపరర: నదగమణణ ఇసడర
భరస : పపరష చసదడ రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:133-18-4016
వయససస:27
లస: ససస స

7979 SAA1331354
పపరర: జజఖత తచపపల

93-59/1059

7982 SAA0549683
పపరర: గగపస పపరరగగ

93-41/677

7985 SAA0309054
పపరర: శకలకడమ ఉమమమతదసల

93-61/417

భరస : కకసడలరరవప ఉమమమతల
ఇసటట ననస:133-18-4012
వయససస:53
లస: ససస స
93-61/419

7988 JBV3744786
పపరర: వనసకట రమణ కడడయలల

93-61/420

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:133-18-4013
వయససస:53
లస: పప
93-61/670

7991 JBV3742723
పపరర: మగసస ఫర షపక

93-61/671

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4013
వయససస:33
లస: పప
93-61/673

7994 SAA0641795
పపరర: మలనస మమకర

93-41/680

తసడడ:డ శవ శసకర మమకర
ఇసటట ననస:133-18-4015
వయససస:25
లస: ససస స
93-41/682

తసడడ:డ లవయఖ మమక
ఇసటట ననస:133-18-4015
వయససస:48
లస: పప
93-61/674

93-41/675

తసడడ:డ రరమలరరవప పపరరగగ
ఇసటట ననస:133-18-4011
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ గగతస
ఇసటట ననస:133-18-4014
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల�
ఇసటట ననస:133-18-4015
వయససస:38
లస: పప
7998 JBV3742699
పపరర: శవశసకర మమకర

93-41/676

తసడడ:డ వనసకరటరమణ కడడయలల
ఇసటట ననస:133-18-4013
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడయగడడ పసలర లటర
ఇసటట ననస:133-18-4014
వయససస:47
లస: పప
7995 SAA0324111
పపరర: నదగగల మరరవల� షపక�

7981 SAA0255323
పపరర: ఎసపస రరరరణణ వనలగలలటట

7976 SAA0815367
పపరర: యలయఖ ఇసదడకసటట

తసడడ:డ భబసకర రరవప తచపపల
ఇసటట ననస:133-18-4009
వయససస:99
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప కడడయల
ఇసటట ననస:133-18-4013
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ కడడయలల
ఇసటట ననస:133-18-4013
వయససస:25
లస: పప
7992 JBV3742681
పపరర: వరరసజననయగల పసలర లటర

93-57/663

తసడడ:డ బబపయఖ వనలగలలటట
ఇసటట ననస:133-18-4011
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకరటరమణ
ఇసటట ననస:133-18-4013
వయససస:22
లస: ససస స
7989 SAA0985624
పపరర: కకషషకరసత కడడయలల

7978 SAA1330992
పపరర: కకపరకర తచపపల

93-41/672

తసడడ:డ రరమగలలర
ఇసటట ననస:133-18-4008
వయససస:56
లస: పప

భరస : నదగరశశరరరవప వనలగలలటట
ఇసటట ననస:133-18-4011
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరకవప గగఠర
ఇసటట ననస:133-18-4011
వయససస:31
లస: పప
7986 SAA0467134
పపరర: వరలకడమ కడడయస

93-41/674

తసడడ:డ భబసకర రరవప తచపపల
ఇసటట ననస:133-18-4009
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చనన మలడడర లలటట బబరస
ఇసటట ననస:133-18-4010
వయససస:27
లస: ససస స
7983 SAA0926610
పపరర: బబలకకషష గగఠర

7975 SAA0680611
పపరర: బబ దసదరగ వనసకట రకడడడ

7973 SAA0255398
పపరర: నదగమలలర శశరగ� కకటబరర�

భరస : చన సరసబరకడడడ�
ఇసటట ననస:133-18-4008
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జగదదశ రకడడడ
ఇసటట ననస:133-18-4008
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రతన రకడడడ సససగరరఏదదద
ఇసటట ననస:133-18-4009
వయససస:25
లస: ససస స
7980 SAA0814781
పపరర: వర లకడమ బబరస

93-41/671

భరస : నరసర రకడడడ
ఇసటట ననస:133-18-4008
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:133-18-4008
వయససస:41
లస: పప
7977 SAA0891862
పపరర: నలమ కకరణ సససగరరఏదదద

7972 SAA0679837
పపరర: డదగల పదమ

7997 SAA0320416
పపరర: పదదమవత మమకర

93-43/493

భరస : శవశసకర మమఖ
ఇసటట ననస:133-18-4015
వయససస:44
లస: ససస స
93-41/683

8000 SAA0815334
పపరర: దసరర ఇసడర

93-41/684

భరస : శకనవరస రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:133-18-4016
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: నససమల� షపక�
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93-41/685

భరస : నగభల మరవల�
ఇసటట ననస:133-18-4016
వయససస:35
లస: ససస స
8004 SAA0249326
పపరర: పపరష చసదడ రరవప ఇసడర

93-41/688

93-41/691

93-61/422

93-61/423

93-61/424

93-61/427

93-61/677

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4026
వయససస:46
లస: ససస స

8014 JBV3746773
పపరర: రమమషరబబగ బబ నస

8017 JBV3749363
పపరర: సపసదదబ షక

8020 SAA0813692
పపరర: గగససయల షపక

8023 SAA0255067
పపరర: అయషర షపక

93-41/699

8026 SAA0248732
పపరర: అబగదలలర మరర ఖలన షపక

93-61/676

8029 JBV3742640
పపరర: అబగదలలర షపక
తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4026
వయససస:40
లస: పప

8009 SAA0842592
పపరర: ఈశశరమమ పలలరటట

93-61/421

8012 SAA0248716
పపరర: బబజ షపక

93-41/693

8015 SAA1030287
పపరర: పదదమవత కకరపరటట

93-41/694

తసడడ:డ గగపస రకడడడ కకరపరటట
ఇసటట ననస:133-18-4022
వయససస:44
లస: ససస స
93-61/425

8018 JBV3749348
పపరర: సరవతడ గగతస

93-61/426

భరస : భబసకరరరవప గగతస
ఇసటట ననస:133-18-4023
వయససస:51
లస: ససస స
93-41/695

8021 SAA0814807
పపరర: మగసస ఫర షపక

93-41/696

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4024
వయససస:36
లస: పప
93-41/697

8024 SAA0255117
పపరర: బబజజన షపక

93-41/698

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:133-18-4026
వయససస:36
లస: ససస స
93-41/700

తసడడ:డ బబబర షపక
ఇసటట ననస:133-18-4026
వయససస:39
లస: పప
93-61/428

93-41/690

తసడడ:డ మసరసన వళ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4021
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4026
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబబర షపక
ఇసటట ననస:133-18-4026
వయససస:59
లస: ససస స
8028 SAA0837601
పపరర: మసరసన బ షపక

93-41/692

భరస : మగససఫ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4024
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస కసపర
ఇసటట ననస:133-18-4025
వయససస:71
లస: పప
8025 SAA0255083
పపరర: సతదసర బ షపక

8011 SAA0458489
పపరర: ఆయయశర షపక

8006 SAA0729014
పపరర: తరరపత రరవప గసగ దదవ

భరస : మగరళ కకషష పలలరటట
ఇసటట ననస:133-18-4020
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మలబగససబబన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4023
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చననరరమగలల దదరర
ఇసటట ననస:133-18-4023
వయససస:60
లస: ససస స
8022 JBV3746807
పపరర: అబడహస కసపర

93-61/675

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ నస
ఇసటట ననస:133-18-4021
వయససస:32
లస: పప

భరస : అచసఖతరరవప palle
ఇసటట ననస:133-18-4022
వయససస:50
లస: ససస స
8019 JBV3749330
పపరర: తషలసమమ దదరర

8008 JBV3746781
పపరర: ఫసరర షపక

93-41/687

తసడడ:డ వననకత నరసయఖ
ఇసటట ననస:133-18-4016
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4021
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:133-18-4021
వయససస:48
లస: ససస స
8016 JBV3749314
పపరర: వససమత పలలర

93-41/689

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4019
వయససస:30
లస: పప

భరస : వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:133-18-4020
వయససస:75
లస: ససస స
8013 JBV3749280
పపరర: ఫజలలనబ షపక

8005 SAA0249292
పపరర: శకనవరసరరవప ఇసడర

8003 SAA0255331
పపరర: కకసడద గగరవమమ ఇసడర

భరస : నరసససహరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:133-18-4016
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:133-18-4016
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమసరల
ఇసటట ననస:133-18-4016
వయససస:55
లస: పప
8010 SAA0306464
పపరర: వనసకట ససబబమమ మలదల

93-41/686

భరస : వనసకట తరరపతరరవప�
ఇసటట ననస:133-18-4016
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:133-18-4016
వయససస:31
లస: పప
8007 SAA1029694
పపరర: వరరసజననయగలల మసరల

8002 SAA0255307
పపరర: చన కకసడమమ గసగరదదవ�

8027 SAA0248740
పపరర: బబబర షపక

93-41/701

తసడడ:డ అబగదలలర షపక
ఇసటట ననస:133-18-4026
వయససస:68
లస: పప
93-61/678

8030 JBV3746914
పపరర: బబజ షపక

93-61/679

తసడడ:డ అబగదలలర షపక
ఇసటట ననస:133-18-4026
వయససస:66
లస: పప
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93-41/702

తసడడ:డ రసడల నడరరబషర
ఇసటట ననస:133-18-4027
వయససస:24
లస: ససస స
8034 JBV3749256
పపరర: సరబబరనబ షపక

93-61/430

93-41/704

93-41/707

93-61/684

93-41/710

93-41/713

93-41/716

భరస : శసకర బసవల
ఇసటట ననస:133-18-4031
వయససస:35
లస: ససస స

8044 SAA0420893
పపరర: శశష సరయకలమలరగ కకలక
ర రగ

8047 SAA0641720
పపరర: మకతషఖoజయ రరవప కకలక
ర రగ

8050 SAA0895559
పపరర: హరగకకషష కలరరక

8053 AP151030447313
పపరర: రరమగడడ తతగటట�

93-41/719

8056 SAA0680132
పపరర: భబగఖ లకడమ తతట

93-41/708

8059 JBV3749389
పపరర: గజలకడమ బసవల
భరస : సరసబశవరరవప బసల
ఇసటట ననస:133-18-4031
వయససస:52
లస: ససస స

8039 SAA0248708
పపరర: నడరరబష నబ

93-41/706

8042 JBV3746922
పపరర: బబజ షపక

93-61/683

8045 SAA0728982
పపరర: శశఖరరచదరర కకలక
ర రగ

93-41/709

తసడడ:డ మకతఖతజయచదరర కకలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-18-4029
వయససస:27
లస: పప
93-41/711

8048 SAA0255034
పపరర: రమణ� చలకసటట�

93-41/712

భరస : రరసబబబగ�
ఇసటట ననస:133-18-4030
వయససస:41
లస: ససస స
93-41/714

8051 SAA0925638
పపరర: రఘగ బరరల

93-41/715

తసడడ:డ దసస గగరగ బరరల
ఇసటట ననస:133-18-4030
వయససస:29
లస: పప
93-41/717

8054 AP151030447433
పపరర: అకకపపరరవప కమతదకర�

93-41/718

తసడడ:డ నదరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:133-18-4030
వయససస:62
లస: పప
93-43/494

భరస : సరసబశవ రరవప తతట
ఇసటట ననస:133-18-4031
వయససస:55
లస: ససస స
93-61/431

93-61/681

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:133-18-4028
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ భరత�
ఇసటట ననస:133-18-4030
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అకకపపరరవప�
ఇసటట ననస:133-18-4031
వయససస:42
లస: పప
8058 JBV3749397
పపరర: రమలదదవ బసవల

93-61/682

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:133-18-4030
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నదగయఖ�
ఇసటట ననస:133-18-4030
వయససస:44
లస: పప
8055 AP151030447429
పపరర: వనసకటరమణదరరవప కమతదకర�

8041 JBV3747318
పపరర: నదగరరజ పపరరమలళరపలర

8036 JBV3742632
పపరర: రసడల నడరరబషర

తసడడ:డ రసడల నబ
ఇసటట ననస:133-18-4028
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బసనదన చదరగ కకలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-18-4029
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కరసత రరవప ససదస
ఇసటట ననస:133-18-4030
వయససస:24
లస: పప
8052 SAA0248690
పపరర: రరసబబబగ� చలకసటట�

93-41/705

భరస : మకతఖస జయ చదరగ కకలక
ర రగ
ఇసటట ననస:133-18-4029
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయయలల�
ఇసటట ననస:133-18-4029
వయససస:41
లస: పప
8049 SAA0943036
పపరర: మణణ కలమలర ససదస

8038 SAA0681502
పపరర: షపక సరబ జజన బ

93-61/429

తసడడ:డ నబ నడరరబషర
ఇసటట ననస:133-18-4027
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖఈ పపరరమలళరపలర
ఇసటట ననస:133-18-4028
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4028
వయససస:52
లస: పప
8046 AP151030447471
పపరర: ససరరషకరష కటటకతల�

93-61/680

భరస : నదగగల మరరవల షపక
ఇసటట ననస:133-18-4028
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ నడరబబషర
ఇసటట ననస:133-18-4028
వయససస:46
లస: పప
8043 JBV3742624
పపరర: నదగగలమరరవల షపక

8035 JBV3746716
పపరర: నడరరదషర నబ నబ

8033 JBV3749272
పపరర: ఫకకరరబ నడరరబషర

భరస : రసడల షపక
ఇసటట ననస:133-18-4027
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రసడల నబ
ఇసటట ననస:133-18-4027
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకశశర చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:133-18-4028
వయససస:25
లస: ససస స
8040 SAA0248724
పపరర: రసడల నడరరబషర

93-41/703

భరస : రసడల నడరబబషర
ఇసటట ననస:133-18-4027
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నదగగలమరరవళ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4027
వయససస:51
లస: ససస స
8037 SAA0985681
పపరర: ససవరమల చరరకవపరగ

8032 SAA0255075
పపరర: షకకరరబ నడరరబషర

8057 SAA0680256
పపరర: ససబశవ రరవప తతట

93-43/495

తసడడ:డ రరమయఖ తతట
ఇసటట ననస:133-18-4031
వయససస:62
లస: పప
93-61/432

8060 AP151030447381
పపరర: ససబబబరరయగడడ చనగగమమ�

93-41/720

తసడడ:డ భభశనన�
ఇసటట ననస:133-18-4032
వయససస:62
లస: పప
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93-43/496

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప కకడవటట
ఇసటట ననస:133-18-4032
వయససస:35
లస: పప
8064 SAA0642777
పపరర: కలపనద కకలలరగ

93-41/723

93-41/726

93-41/729

93-61/433

93-41/733

93-43/497

93-41/730

8074 JBV3508082
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ నస

8077 JBV3749207
పపరర: ఆషరబబగస షపక

8080 SAA0469155
పపరర: గగరరనదదస ససదదపప డడ

93-41/735

8083 JBV3508199
పపరర: పదదమవత సరమననన

93-61/685

8086 SAA0641464
పపరర: పపద కకసడమమ అరగగరలల

భరస : రరమగ గగరజజల
ఇసటట ననస:133-18-4039
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అరగగరలల
ఇసటట ననస:133-18-4039
వయససస:40
లస: ససస స

93-41/739
8088 SAA0985640
పపరర: వజయ సససగ బబబగ
గగగగలలమభడడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబబహ గగగగలలమభడడ
ఇసటట ననస:133-18-4040
వయససస:59
లస: పప

8089 JBV3742574
పపరర: శకనస షపక
తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4041
వయససస:36
లస: పప

8069 SAA0642223
పపరర: రమమష బబ నస

93-41/728

8072 SAA0641423
పపరర: వనసకట రరవప బబ నస

93-41/731

8075 SAA0680066
పపరర: మమక దసరరర పడసరద

93-41/732

తసడడ:డ శవశసకర
ఇసటట ననస:133-18-4035
వయససస:28
లస: పప
93-61/434

8078 JBV3749199
పపరర: సరరరబబగస షపక

93-61/435

భరస : లలలఅహమద షపక
ఇసటట ననస:133-18-4036
వయససస:55
లస: ససస స
93-61/686

8081 SAA0925695
పపరర: పదదమవత సరమననన

93-41/734

భరస : పడసరద సరమననన
ఇసటట ననస:133-18-4038
వయససస:49
లస: ససస స
93-61/436

భరస : పడసరదసరరవప సరమననన
ఇసటట ననస:133-18-4038
వయససస:45
లస: ససస స
93-41/736

93-41/725

తసడడ:డ కకటయఖ బబ నస
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ససదదపప డడ
ఇసటట ననస:133-18-4037
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద సరమననన
ఇసటట ననస:133-18-4038
వయససస:33
లస: పప
8085 SAA0815631
పపరర: రరమ దదవ గగరరజల

8071 SAA0814872
పపరర: నదగరశశర రరవప కగరర

8066 SAA0680421
పపరర: కగర నరసమమ

తసడడ:డ వనసకట రరవప బబ నస
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:30
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4036
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : దసరరర పడసరద కకడవటట
ఇసటట ననస:133-18-4037
వయససస:26
లస: ససస స
8082 SAA0926230
పపరర: జగదదశ సరమననన

93-41/727

తసడడ:డ కకటయఖ� బబ నస
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చనపపలర పప�
ఇసటట ననస:133-18-4036
వయససస:44
లస: పప
8079 SAA0850637
పపరర: సరళ కకడవటట

8068 SAA0255299
పపరర: ననననబ� షపక�

93-41/722

భరస : నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ కగరర
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర బబ నస
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:50
లస: ససస స
8076 AP151030447455
పపరర: శకనవరససలల జననన�

93-41/724

భరస : రషసద�
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మభరగస కకలలరగ
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:31
లస: పప
8073 JBV3508090
పపరర: వనసకరమణమమ బబ నస

8065 SAA0641829
పపరర: వనసకట ససనత బబ నస

8063 SAA0641993
పపరర: శకనవరసరరవప అరగగరలల

తసడడ:డ యయగయఖ అరగగరలల
ఇసటట ననస:133-18-4033
వయససస:46
లస: పప

భరస : రమమష బబ నస
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప బబ నస
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:47
లస: ససస స
8070 SAA0642611
పపరర: పడసరద కకలలరగ

93-41/721

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అరగగకల
ఇసటట ననస:133-18-4033
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకలలరగ
ఇసటట ననస:133-18-4034
వయససస:28
లస: ససస స
8067 SAA0641878
పపరర: వనసకట రమణ బబ నస

8062 SAA0927592
పపరర: లకడమ తరరపతమమ అరగగకల

8084 JBV3507373
పపరర: జగదదష సరమననన

93-61/687

తసడడ:డ పడసరదస సరమననన
ఇసటట ననస:133-18-4038
వయససస:33
లస: పప
93-41/737

8087 SAA0813635
పపరర: రరమగ గగరరజల

93-41/738

తసడడ:డ దసరర యఖ gurujala
ఇసటట ననస:133-18-4039
వయససస:44
లస: పప
93-61/688

8090 JBV3742590
పపరర: జజన షపక

93-61/689

తసడడ:డ లలలఅహమద షపక
ఇసటట ననస:133-18-4043
వయససస:38
లస: పప
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93-41/740

తసడడ:డ శవరరమయఖ ససగరపప
ఇసటట ననస:133-18-4044
వయససస:24
లస: ససస స
8094 SAA0305672
పపరర: ఉమలదదవ శలసశశటట

93-61/438

93-41/1137

93-41/745

93-41/746

93-61/441

93-41/747

93-41/750

భసధసవప: నన నన
ఇసటట ననస:133-18-4053
వయససస:38
లస: పప

8104 SAA0837429
పపరర: గగససయల షపక

8107 SAA0436584
పపరర: శకనస షపక

8110 SAA0927451
పపరర: నదరరయణమమ దదరగచరర

8113 SAA0814443
పపరర: వనసకట రమణ పససపపలలటట

93-61/443

8116 SAA0656066
పపరర: శక రరమ భకరస రకడడడ బరపలర

93-61/439

8119 SAA0254888
పపరర: సరమలమ జఖస వనజకసడర
భరస : వనసకయఖ వనజకసడర
ఇసటట ననస:133-18-4054
వయససస:73
లస: ససస స

8099 SAA0246827
పపరర: ననననయసరహహబ షపసక

93-41/744

8102 JBV3746799
పపరర: నననసరహహబ షపక

93-61/691

8105 JBV3749173
పపరర: ఫరతమల షపక

93-61/440

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4050
వయససస:51
లస: ససస స
93-61/692

8108 SAA0436576
పపరర: జజన షపక

93-61/693

తసడడ:డ మమలలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4050
వయససస:54
లస: పప
93-41/748

8111 SAA0680215
పపరర: కలకకల బగలర మలమయ

93-41/749

భరస : మగసలరకడడడ కలకకల
ఇసటట ననస:133-18-4051
వయససస:47
లస: ససస స
93-43/498

8114 JBV3749413
పపరర: నదరరయణమమ దదశరకరచరర

93-61/442

భరస : వనసకటరకడడడ దదశరకరచరర
ఇసటట ననస:133-18-4051
వయససస:45
లస: ససస స
93-61/444

తసడడ:డ దదశ రకడడడ
ఇసటట ననస:133-18-4052
వయససస:53
లస: పప
93-41/1138

93-41/1136

తసడడ:డ భఖరగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4049
వయససస:59
లస: పప

భరస : నసరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:133-18-4051
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శక రరమభకరస రకడడడ
ఇసటట ననస:133-18-4052
వయససస:39
లస: ససస స
8118 SAA1425214
పపరర: ఆదదనదరరయణరరవప కలర కలసట

93-61/690

భరస : వనసకటపరప రకడడడ దదరగచరర
ఇసటట ననస:133-18-4051
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపల నదయగడడ�
ఇసటట ననస:133-18-4051
వయససస:50
లస: పప
8115 SAA0656058
పపరర: లకడమ బరపలర

8101 JBV3747680
పపరర: గగపరల రరవప కరమశశటట

8096 SAA1376052
పపరర: గగస అల ఖలన పఠరన

తసడడ:డ బకరరగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4049
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4050
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఈశశరరరవప�
ఇసటట ననస:133-18-4051
వయససస:41
లస: ససస స
8112 SAA0254417
పపరర: ఈశశర రరవప� పసనననసటట�

93-41/743

భరస : మగసస ఫర
ఇసటట ననస:133-18-4050
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : భబసకరరరవప ఆలల
ఇసటట ననస:133-18-4050
వయససస:51
లస: ససస స
8109 SAA0254920
పపరర: ససత� పసనననసటట�

8098 SAA0254912
పపరర: మజజరరననసర బబగస షపసక

93-61/437

తసడడ:డ అహమద అల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:133-18-4048
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:133-18-4049
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:133-18-4050
వయససస:34
లస: ససస స
8106 JBV3749421
పపరర: ససబబబయమమ ఆలల

93-41/742

భరస : ననననసరహహబ shaik
ఇసటట ననస:133-18-4049
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అజస షపక
ఇసటట ననస:133-18-4049
వయససస:56
లస: పప
8103 SAA0943119
పపరర: నదగ లకడమ తరరమలశశటట

8095 SAA0985350
పపరర: ససజజత మమలరస

8093 SAA0423434
పపరర: భభలకడమ పపరసరన

భరస : ససబబబరకడడడ పపరసరన
ఇసటట ననస:133-18-4044
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరకరశ మమలరస
ఇసటట ననస:133-18-4045
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : గగస అల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:133-18-4048
వయససస:33
లస: ససస స
8100 SAA0814252
పపరర: బబబగలల షపక

93-41/741

భరస : శవరరమయఖ ససగరపప
ఇసటట ననస:133-18-4044
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనస శలసశశటట
ఇసటట ననస:133-18-4044
వయససస:46
లస: ససస స
8097 SAA1381060
పపరర: అశశఫ
క పన ఖటటన పఠరన

8092 SAA0926701
పపరర: శరరదద కలమలరగ ససగరపప

8117 SAA0656041
పపరర: ఫణణసదడ కలమలర రకడడడ బరపలర

93-61/445

తసడడ:డ శకరరమ భకస రకడడడ
ఇసటట ననస:133-18-4052
వయససస:119 లస: పప
93-41/751

8120 SAA0324210
పపరర: శసకర� జజఖశఖల�

93-41/752

తలర : లకడమ కరసతస�
ఇసటట ననస:133-18-4054
వయససస:37
లస: పప
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8121 SAA0246918
పపరర: వనసకయఖ వనజరసడర
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93-41/753

తసడడ:డ రరమయఖ వనజకసడర
ఇసటట ననస:133-18-4054
వయససస:83
లస: పప
8124 JBV3749439
పపరర: వజయలకడమ ససఖవరసస

93-61/446

93-61/449

93-43/500

93-41/757

93-41/760

93-41/763

93-41/766

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ కలసభ
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:31
లస: ససస స

8134 SAA0815359
పపరర: బబజ షపక

8137 SAA0925786
పపరర: బబషర షపక

8140 SAA0925596
పపరర: యశశసత దదనదలకకట

8143 SAA0852427
పపరర: తరరపతమమ ఉమమననన

93-41/769

8146 SAA0681254
పపరర: జవన దసరర శరఖమననన

93-41/758

8149 SAA0851791
పపరర: సరమలమ జఖస సరల
భరస : ఫణణసదడ రరవప సరల
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:31
లస: ససస స

8129 SAA0680165
పపరర: యడవలర మమఘన

93-43/499

8132 SAA0364166
పపరర: మమరర బగరదకలసట

93-41/756

8135 SAA0681106
పపరర: మహబభబ భబష షపక

93-41/759

తసడడ:డ కరగమభలలర షపక
ఇసటట ననస:133-18-4067
వయససస:30
లస: పప
93-41/761

8138 SAA0389791
పపరర: మషప బగరదకలసట

93-41/762

తసడడ:డ ససబబబరరవప� బగరదకలసట
ఇసటట ననస:133-18-4067
వయససస:47
లస: పప
93-41/764

8141 SAA0680587
పపరర: బరళ శకలకడమ

93-41/765

భరస : రఘగ
ఇసటట ననస:133-18-4068
వయససస:27
లస: ససస స
93-41/767

8144 SAA0680561
పపరర: ససదస ససబగబలల

93-41/768

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:133-18-4068
వయససస:73
లస: ససస స
93-41/770

తసడడ:డ నరసససహ రరవప శరఖమ ననన
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:25
లస: ససస స
93-41/772

93-61/448

భరస : మషప బగరదకలసట
ఇసటట ననస:133-18-4067
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ ఉమమననన
ఇసటట ననస:133-18-4068
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష బబబగ నసబభరగ
ఇసటట ననస:133-18-4068
వయససస:32
లస: పప
8148 SAA0642140
పపరర: నదగలకడమ కలసభ

93-41/755

తసడడ:డ జజగరశశరరవప దదనదలకకట
ఇసటట ననస:133-18-4068
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబగ
ఇసటట ననస:133-18-4068
వయససస:37
లస: ససస స
8145 SAA0249565
పపరర: చసదడ శశఖర నసబభరగ

8131 SAA0925828
పపరర: దరగయలబ షపక

8126 JBV3746849
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సప వల

తసడడ:డ శసకర యడవలర
ఇసటట ననస:133-18-4060
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవపద షపక
ఇసటట ననస:133-18-4067
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజన సరహహబ shaik
ఇసటట ననస:133-18-4067
వయససస:63
లస: పప
8142 SAA0515650
పపరర: నదగచసదదక
డ గసగగశశటట

93-61/694

తసడడ:డ లలలల అహమమద షపసక
ఇసటట ననస:133-18-4067
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ లలలల అహమద షపక
ఇసటట ననస:133-18-4067
వయససస:34
లస: పప
8139 SAA0814146
పపరర: లలలల అహమమద షపక

8128 JBV3742822
పపరర: ఏససబబబగ ఆలల

93-41/754

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:133-18-4055
వయససస:62
లస: పప

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:133-18-4067
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : జజగరశశరరరవప ధనలకకట
ఇసటట ననస:133-18-4067
వయససస:45
లస: ససస స
8136 SAA0849804
పపరర: కరరమగలలర షపక

93-61/447

తసడడ:డ భబసకరరరవప ఆలల
ఇసటట ననస:133-18-4057
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యడవలర
ఇసటట ననస:133-18-4060
వయససస:37
లస: పప
8133 SAA0927519
పపరర: వసరసత దదనదలకకట

8125 SAA0563817
పపరర: సరమలమ జఖమ వన�ందంసడదర

8123 SAA0815623
పపరర: జజనబ 1

భరస : అబగదలలర
ఇసటట ననస:133-18-4055
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:133-18-4055
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:133-18-4056
వయససస:50
లస: పప
8130 SAA0681817
పపరర: యడవలర శసకర

93-42/952

తసడడ:డ ఎనఎనఓ ఫరదర
ఇసటట ననస:133-18-4054
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకషప రరబబగ ససకవసస
ఇసటట ననస:133-18-4055
వయససస:53
లస: ససస స
8127 JBV3746864
పపరర: వనసకటటశశరరర సతచస నపలర

8122 SAA1415058
పపరర: ఆదదనదరరయణరరవప కలర కలసట

8147 SAA0680330
పపరర: లకడమ కకతదడడ

93-41/771

భరస : శకనస కకతదడడ
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:27
లస: ససస స
93-41/773

8150 SAA0679423
పపరర: తషరక వరమమ

93-41/774

భరస : పపదద రరజ
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:32
లస: ససస స
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8151 SAA0679969
పపరర: తసగగళళ లకడమ
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93-41/775

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:36
లస: ససస స
8154 SAA0679548
పపరర: సరమలమమజఖ౦ కనమలల

93-41/778

93-41/781

93-41/784

93-41/787

93-41/790

93-41/793

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప బగలలర
ఇసటట ననస:133-18-4078
వయససస:30
లస: పప
8172 SAA0548842
పపరర: శవ నదగ జజఖత మలరబతస న

93-41/795

తసడడ:డ అసకమమ రరవప మలరబతస న
ఇసటట ననస:133-18-4083
వయససస:52
లస: పప

93-41/785

8164 SAA0815292
పపరర: ఇసదదర కడడయలల

93-41/788

93-41/798

93-41/791

8170 JBV3508132
పపరర: రరణగకర మగటట
ర రగ

93-61/450

8176 SAA0549634
పపరర: ససదదయఖ మలరబతస న

8179 SAA0815326
పపరర: మసరసనమమ బగధనపటట
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-18-4084
వయససస:26
లస: ససస స

93-41/783

8162 SAA0681072
పపరర: పపటబట లసగయఖ

93-41/786

8165 SAA0255356
పపరర: వనసకరటరమణ కసదద

93-41/789

8168 SAA0927238
పపరర: రరణగక మగటట
ర రర

93-41/792

భరస : దదవవరపడసరద మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:133-18-4078
వయససస:38
లస: ససస స
8171 SAA0814161
పపరర: పదదమవత మరబతస న

93-41/794

భరస : నదగ రరజ మలరబతస న
ఇసటట ననస:133-18-4083
వయససస:24
లస: ససస స
93-41/796

8174 SAA0681924
పపరర: సతఖవత marabattini

93-41/797

భరస : కకటటశశర రరవప marabattini
ఇసటట ననస:133-18-4083
వయససస:51
లస: ససస స
93-41/799

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలరబతస న
ఇసటట ననస:133-18-4083
వయససస:32
లస: పప
93-41/801

8159 SAA0679290
పపరర: తసగగళళ శకనవరస రరవప

భరస : వనసకట సతఖనదరరయణ రకడడ కసదద
ఇసటట ననస:133-18-4077
వయససస:39
లస: ససస స

8167 SAA0815458
పపరర: వనసకట సతఖనదరరయణ రకడడ
కసదద
తసడడ:డ చలమ రకడడడ కసదద
ఇసటట ననస:133-18-4077
వయససస:46
లస: పప

8173 SAA0549220
పపరర: వనసకట రమణ మలరబతస న

93-41/780

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:59
లస: పప

భరస : బడహమస మలరబతస న
ఇసటట ననస:133-18-4083
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలరబతస న
ఇసటట ననస:133-18-4083
వయససస:25
లస: పప
8178 SAA0680942
పపరర: కకటటశశరరవప మలరబతస న

8161 SAA0246876
పపరర: నరసససహ రరవప సరమననన

8156 SAA0679944
పపరర: కకతడడ శకనవరస

తసడడ:డ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:42
లస: పప

భరస : దదవవరపడసరదరరవప మగటట
ర రగ
ఇసటట ననస:133-18-4078
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ మలరబతస న
ఇసటట ననస:133-18-4083
వయససస:27
లస: ససస స
8175 SAA0681213
పపరర: నదగరరజ మలరబతస న

93-41/782

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:133-18-4077
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సతఖనదరరయణ కసదద
ఇసటట ననస:133-18-4077
వయససస:24
లస: పప
8169 SAA1030295
పపరర: రవ బగలలర

8158 SAA0814815
పపరర: ఫననసదడ రరవప సరల

93-41/777

తసడడ:డ వనసకట రమణ కకతదడడ
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జగనదనధస సరమననన
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-18-4074
వయససస:37
లస: ససస స
8166 SAA0641167
పపరర: పడభబకర రకడడడ కసదద

93-41/779

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సరల
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబదసలర దడదదకలల
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:47
లస: పప
8163 SAA0681791
పపరర: తసగగళళ అనసడయ

8155 SAA0641860
పపరర: లకమమమ కకటధద

8153 SAA0680322
పపరర: కకతడడ రరజఖ౦

భరస : వనసకట రమణ కకతదడడ
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరళళ కకటధద
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సరమననన
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:29
లస: పప
8160 SAA0979783
పపరర: జమలల దడదదకలల

93-41/776

భరస : నరసససహరరవప సరమననన
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:133-18-4073
వయససస:53
లస: ససస స
8157 SAA0248674
పపరర: మహహష సరమననన

8152 SAA0254987
పపరర: ఉషరరరణణ సరమననన

8177 SAA0549626
పపరర: బడహమస మలరబతస న

93-41/800

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలరబతస న
ఇసటట ననస:133-18-4083
వయససస:34
లస: పప
93-41/802

8180 SAA0568725
పపరర: అనసరరధద పపరరగభ

93-41/803

భరస : రమమశ పపరరగభ
ఇసటట ననస:133-18-4084
వయససస:36
లస: ససస స
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93-41/804

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:133-18-4084
వయససస:46
లస: ససస స
8184 SAA1279207
పపరర: జగదదష మమమలలపపర

93-42/868

93-43/502

93-43/505

93-41/807

93-41/810

93-41/813

93-43/509

తసడడ:డ ససబబ రరవప మగదదదనద
ఇసటట ననస:133-18-4107
వయససస:42
లస: పప
8205 SAA0679407
పపరర: అరరణ కలమలరగ రరగగరగ

93-43/510

భరస : ససరయఖ రగగరగ
ఇసటట ననస:133-18-4115
వయససస:32
లస: ససస స
8208 SAA0985897
పపరర: శవర పరరశత రరగర
భరస : సరసబశవ రరవప రరగర
ఇసటట ననస:133-18-4116
వయససస:69
లస: ససస స

8191 SAA0681155
పపరర: శసకర బబసవరలలబసరశల

8194 SAA0815524
పపరర: భబసకర రరవప తచపపల

8197 LFX2405058
పపరర: శవ వడదడణస

8200 SAA0959355
పపరర: వజయ లకడమ మగదదదనద

93-43/506

93-43/501

8189 SAA0680298
పపరర: రరజజ శశఖర బసరశల

93-43/504

8192 JBV3508173
పపరర: లకడమ మమకర

93-61/452

భరస : వనసకటనరసయఖ మమక
ఇసటట ననస:133-18-4091
వయససస:40
లస: ససస స
93-41/808

8195 SAA0254714
పపరర: ససతమలలకడమ వడదడణస

93-41/809

భరస : వనసకటటశశరరరవప వడదడనదమ
ఇసటట ననస:133-18-4096
వయససస:33
లస: ససస స
93-41/811

8198 LFX2405082
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వడదడణస

93-43/507

8201 SAA0959199
పపరర: కకసడద రసగ కలమలరగ జజరగగర

భరస : శకనవరస రరవప మగదదదనద
ఇసటట ననస:133-18-4107
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరజజ శశఖర జజరగగర
ఇసటట ననస:133-18-4107
వయససస:60
లస: ససస స

93-41/814
8203 SAA1072214
పపరర: ఎస వ యస యస యస
కకషషకరసత మలదల
తసడడ:డ వనసకటబకకషన మలదల
ఇసటట ననస:133-18-4107 SRI RANGANATH
వయససస:25
లస: పప

8204 SAA1098136
పపరర: నదగ శకనవరస రరవప పసనతపప
తసడడ:డ బబలకకషష చదరగ పసనతపప
ఇసటట ననస:133-18-4112
వయససస:57
లస: పప

8206 SAA0311522
పపరర: శశరయఖ రరగగరగ

8207 SAA0985871
పపరర: ససధఖ రరణణ రరగర

8209 SAA0985889
పపరర: మలలర సశర రరవప రరగర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరగర
ఇసటట ననస:133-18-4116
వయససస:41
లస: పప

93-41/812

తసడడ:డ పసచమయఖ వరడదడనదమ
ఇసటట ననస:133-18-4096
వయససస:35
లస: పప

93-43/512

తసడడ:డ ఆరగగఖస రగగరగ
ఇసటట ననస:133-18-4115
వయససస:50
లస: పప
93-43/514

8186 SAA0681692
పపరర: పరరశత బసరశల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసశలల
ఇసటట ననస:133-18-4088
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసచమయఖ వడదడనదమ
ఇసటట ననస:133-18-4096
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ suryanarayana వడదడనదమ
ఇసటట ననస:133-18-4096
వయససస:62
లస: పప
8202 SAA0959363
పపరర: శకనవరసరరవప మగదదదనద

93-43/503

తసడడ:డ రరమభరగస తచపపల
ఇసటట ననస:133-18-4094
వయససస:45
లస: పప

భరస : పసచమయఖ వడదడనదమ
ఇసటట ననస:133-18-4096
వయససస:57
లస: ససస స
8199 AP151030447218
పపరర: పసచమయఖ వడదడనదమ

8188 SAA0680108
పపరర: గజలకడమ బసరశల

93-41/806

భరస : రరజరసదడ పడసరద బసశలల
ఇసటట ననస:133-18-4088
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసశలల
ఇసటట ననస:133-18-4088
వయససస:43
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప తచపపల
ఇసటట ననస:133-18-4094
వయససస:38
లస: ససస స
8196 AP151030450102
పపరర: లకడమ వడదడణస

93-61/451

భరస : సరసబశవ రరవప బసశలల
ఇసటట ననస:133-18-4088
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబసరరల
ఇసటట ననస:133-18-4088
వయససస:36
లస: పప
8193 SAA0815516
పపరర: మమరర తచపపల

8185 JBV3749405
పపరర: షకకలల షపక

8183 SAA0815243
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:133-18-4084
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఖకఖరరలలర షపక
ఇసటట ననస:133-18-4086
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శసకర బసశలల
ఇసటట ననస:133-18-4088
వయససస:35
లస: ససస స
8190 SAA0679365
పపరర: రరజరసదడ పడసరద బసశలల

93-41/805

తసడడ:డ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:133-18-4084
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ చదరగ మమమలలపపర
ఇసటట ననస:133-18-4084
వయససస:20
లస: పప
8187 SAA0679795
పపరర: రమలదదవ బసశలల

8182 SAA0729022
పపరర: అమమలల పటబనల

93-43/508

93-51/394

93-43/513

భరస : మలలర సశర రరవప రరగర
ఇసటట ననస:133-18-4116
వయససస:34
లస: ససస స
93-43/515

8210 SAA0985905
పపరర: సరసబశవ రరవప రరగర

93-43/516

తసడడ:డ కకటటలసగ చదరగ రరగర
ఇసటట ననస:133-18-4116
వయససస:70
లస: పప
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8211 SAA1038083
పపరర: వనసకట రరజఖలకడమ పరగకపరటట

93-43/517

భరస : నరరశ కలమలర పరగకపరటట
ఇసటట ననస:133-18-4122
వయససస:60
లస: ససస స
8214 SAA1402429
పపరర: లకడమ సససదరఖ ఆళళ

93-41/1139

భరస : దదననశ రకడడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:133-18-4132
వయససస:26
లస: ససస స
8217 SAA0311548
పపరర: నదగగరకడడడ అళళ

93-43/522

93-43/525

93-43/529

93-50/751

93-43/531

భరస : అసజరకడడడ నదరర
ఇసటట ననస:133-18-4144
వయససస:36
లస: ససస స
8232 SAA0302125
పపరర: నదరర ససబబలకడమ

93-43/533

భరస : ఏడడకకసడలల పప ఠరసకఅలల
ఇసటట ననస:133-21-2659
వయససస:41
లస: ససస స

8221 SAA0681874
పపరర: వనరగచరర దదవఖ

8224 NDX2638823
పపరర: ఖజజబ షపక

8227 SAA1192715
పపరర: ససనత లలక

93-43/535

93-43/527

94-13/1123

8225 SAA1192756
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖస లలక

93-42/611

8228 SAA0728966
పపరర: లకడమ పసడయల కకపపపల

8231 SAA0302224
పపరర: నదరర నదగలకడమ

తసడడ:డ గరగకపరటట చనన వనసకటపత
ఇసటట ననస:133-24 FLAT NO 501
వయససస:39
లస: పప

93-42/624

భసధసవప: మసపలల మసపలల
ఇసటట ననస:133-18-4137
వయససస:56
లస: పప

8230 SAA1098094
పపరర: ససధఖ రరణణ కకటట

8239 SAA1301985
పపరర: గరగకపరటట రరసబబబగ

93-43/528

భరస : రవసదడనదధ vericharla
ఇసటట ననస:133-18-4134
వయససస:49
లస: ససస స

93-51/395

93-43/530

93-43/532

తసడడ:డ నదరర వనసకటటశశరరర naru
ఇసటట ననస:133-18-4145
వయససస:43
లస: ససస స
93-43/534

8234 SAA1425198
పపరర: మర బ షపక

93-41/1140

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4153
వయససస:38
లస: ససస స
93-58/631

భరస : పపద మలరకసడదయగలల
ఇసటట ననస:133-19
వయససస:70
లస: ససస స
93-57/664

93-43/524

8222 SAA0681270
పపరర: లకకక రరజఖస వనరగచరర

తసడడ:డ వసశ కకషష కకపపపల
ఇసటట ననస:133-18-4144
వయససస:26
లస: ససస స

8236 SAA0926388
పపరర: భభ లకకరకబ భతడ

93-43/521

8219 SAA0680959
పపరర: యయనసగగల శకనస

భరస : వనసకట ససబడహమణఖస లలక
ఇసటట ననస:133-18-4137 RAJADHANI RESI
వయససస:52
లస: ససస స

8233 SAA0311530
పపరర: నదరర వనసకటటశశరరర

93-43/519

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యలనసగగల
ఇసటట ననస:133-18-4133
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నదరర రగశరకడడ నదరర
ఇసటట ననస:133-18-4145
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:133-18-4153
వయససస:45
లస: పప
8238 SAA1453919
పపరర: మసజల పప తరర సక

93-43/523

భరస : అసజ రకడడడ నరర
ఇసటట ననస:133-18-4144
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నదరర వనసకటటశశరరర నదరర
ఇసటట ననస:133-18-4145
వయససస:62
లస: ససస స
8235 SAA0389809
పపరర: ససభబన షపక

8218 SAA0681007
పపరర: యయనసగగల కలమలరగ

8213 SAA1038067
పపరర: నరరశ కలమలర పరరకపరటట

తసడడ:డ నదగగరకడడడ అలలర
ఇసటట ననస:133-18-4132
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4134
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస లలక
ఇసటట ననస:133-18-4137
వయససస:22
లస: పప
8229 SAA0302174
పపరర: ససధఖ రరణణ నదరర

8216 SAA0311654
పపరర: దదననష రకడడడ ఆళళ

93-43/520

తసడడ:డ రవసదడనదధ వనరగచరర
ఇసటట ననస:133-18-4134
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:133-18-4134
వయససస:31
లస: పప
8226 SAA1158922
పపరర: సరయ రకడడడ లలక

8215 SAA0301846
పపరర: ఇసదదర ఆళళ

భరస : శకనస ఏనసగగల
ఇసటట ననస:133-18-4133
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడమత వనరగచరర
ఇసటట ననస:133-18-4134
వయససస:27
లస: ససస స
8223 SAA0885428
పపరర: బబజ షపక

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప పరరకపరటట
ఇసటట ననస:133-18-4122
వయససస:60
లస: పప

భరస : నదగగరకడడడ అలలర
ఇసటట ననస:133-18-4132
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మలధవరరకడడడ అలలర
ఇసటట ననస:133-18-4132
వయససస:57
లస: పప
8220 SAA0815227
పపరర: దదపసస వనరగచచరర

93-43/518
8212 SAA1038075
పపరర: బ ఎన వ ఎస వసశ కలమలర
పరగకపరటట
తసడడ:డ నరరశ కలమలర పరగకపరటట
ఇసటట ననస:133-18-4122
వయససస:25
లస: పప

8237 SAA0824939
పపరర: కరసతమమ మసద

93-58/632

భరస : దదవదదసస
ఇసటట ననస:133-19-3086
వయససస:41
లస: ససస స
93-46/691

8240 JBV3507399
పపరర: వనసకటరమణమమ కసదద

93-61/453

భరస : సతఖనదరరయణ కసదద
ఇసటట ననస:133-28-4029
వయససస:37
లస: ససస స
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8241 AP151010498288
పపరర: నలర మమకల ససతదదదవ

93-58/633

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:133-79
వయససస:52
లస: ససస స
8244 AP151010498217
పపరర: శశనగల కలమలరగ

93-58/636

93-58/1094

93-58/639

93-58/642

93-58/645

93-58/648

93-58/651

భరస : ససదదయఖ
ఇసటట ననస:133-96
వయససస:39
లస: ససస స

8254 JBV3730801
పపరర: శకనదధ కసదసల

8257 SAA0820960
పపరర: వరపడసరదస కటబట

8260 JBV3730744
పపరర: మలర ఖలరరరన గరధస

8263 JBV3730728
పపరర: సతష కలమలర బబ యన

93-58/654

8266 SAA1449016
పపరర: లలత చమలలదదనన

93-58/643

8269 SAA0470740
పపరర: ససదదయఖ శశక
తసడడ:డ దసస గగరర శశక
ఇసటట ననస:133-96
వయససస:46
లస: పప

8249 SAA1408731
పపరర: బబ డడడ నదగలకడమ

93-57/684

8252 JBV3730868
పపరర: రరసబబబగ కలసదసరర

93-58/641

8255 JBV3730793
పపరర: వనసకటటశశర రకడడడ కసదసల

93-58/644

తసడడ:డ ససబబబరకడడడ
ఇసటట ననస:133-88
వయససస:66
లస: పప
93-58/646

8258 JBV3730751
పపరర: కలమలరగ గరదస

93-58/647

భరస : మలర ఖలరరరన
ఇసటట ననస:133-90
వయససస:36
లస: ససస స
93-58/649

8261 JBV3730736
పపరర: శవమమ బబ యన

93-58/650

భరస : సతష కలమలర
ఇసటట ననస:133-91
వయససస:29
లస: ససస స
93-58/652

8264 JBV3728862
పపరర: ససతదమహలకడమ వలలరల

93-58/653

భరస : చనన ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:133-92
వయససస:43
లస: ససస స
93-60/1013

తసడడ:డ పప లయఖ చమలలదదనన
ఇసటట ననస:133-92-2012
వయససస:33
లస: ససస స
93-58/656

93-58/638

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:133-87
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:133-91
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నదగభభషణస
ఇసటట ననస:133-92
వయససస:48
లస: పప
8268 JBV3730835
పపరర: మసగ షపక

93-58/640

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:133-90
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:133-91
వయససస:58
లస: ససస స
8265 JBV3728854
పపరర: చనన ఆసజననయగలల వలలరల

8251 JBV3730827
పపరర: వనసకరయమమ కలసదసరర

8246 AP151010498317
పపరర: శశనగల మగరళకకషషరకడడడ

భరస : బబ డడడ తదతద రరవప
ఇసటట ననస:133-87
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నదసచదరయఖ
ఇసటట ననస:133-89
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:133-90
వయససస:58
లస: ససస స
8262 JBV3730850
పపరర: నదరరయణమమ బబ యన

93-54/1118

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసదసల
ఇసటట ననస:133-88
వయససస:30
లస: పప

భరస : వర పడసరద
ఇసటట ననస:133-89
వయససస:28
లస: ససస స
8259 SAA0436113
పపరర: నదగమమ గరదస

8248 SAA1408749
పపరర: బబ డడడ తదతద రరవప

93-58/635

తసడడ:డ లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:133-83
వయససస:46
లస: పప

భరస : జయరరమగలల
ఇసటట ననస:133-87
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రకడడడ
ఇసటట ననస:133-88
వయససస:58
లస: ససస స
8256 SAA0820978
పపరర: తరరపతమమ కటబట

93-58/637

తసడడ:డ బబ డడడ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-87
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:133-87
వయససస:38
లస: ససస స
8253 JBV3729043
పపరర: అచమమమ కసదసల

8245 JBV3489168
పపరర: కకటటశశరమమ శశనగల

8243 AP151010498374
పపరర: నలర మమకల కకకషష

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:133-79
వయససస:62
లస: పప

భరస : లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:133-83
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:133-84
వయససస:19
లస: పప
8250 JBV3729035
పపరర: భభలకడమ కలసదసరర

93-58/634

భరస : చన అసజయఖ
ఇసటట ననస:133-79
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : మగరళకకషషరకడడడ
ఇసటట ననస:133-83
వయససస:42
లస: ససస స
8247 SAA1369800
పపరర: నయళమ సయఖద

8242 JBV3731270
పపరర: నదరరయణమమ నలర గగరర

8267 JBV3730702
పపరర: భభలకడమ వలర మగల

93-58/655

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:133-94
వయససస:56
లస: ససస స
93-58/657

8270 AP151010498218
పపరర: శశనగల పరరశత

93-58/658

భరస : వనసకటరకడడడ
ఇసటట ననస:133-97
వయససస:47
లస: ససస స
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8271 AP151010498099
పపరర: శశనగల వనసకటరకడడడ

93-58/659

తసడడ:డ లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:133-97
వయససస:57
లస: పప
8274 JBV3729639
పపరర: జజననల ససధదరరణణ

93-58/662

93-58/665

93-58/668

93-37/917

93-61/455

93-61/457

8284 SAA1149574
పపరర: జసపపశశర రరవప వనళళళలల

8287 JBV1974609
పపరర: ఇశరకయయలల నరసనమమటర

8290 JBV3747292
పపరర: కరశస నరసనమమటర

93-61/698

93-61/701

93-58/670

93-61/695

93-61/696

భరస : మరగయబబబగ యరకగగసట
ఇసటట ననస:133-148
వయససస:26
లస: ససస స

8282 SAA0525618
పపరర: మలలశశరగ అలర స

93-37/916

8285 SAA0836561
పపరర: లకడమ వరసనమమటర

93-61/454

8288 JBV1974567
పపరర: నదసచదరమమ వరనదల

93-61/456

8291 JBV3747300
పపరర: దదననలల కరశస నరసనమమటర

93-61/697

తసడడ:డ చన వనసకయఖ నరసనమమటర
ఇసటట ననస:133-128
వయససస:33
లస: పప

93-57/655

8299 SAA0883810
పపరర: అనసరరధ యరకగగసట

93-57/657

93-58/667

భరస : రసగరరరవప వరనల
ఇసటట ననస:133-127
వయససస:65
లస: ససస స

8296 SAA1423219
పపరర: పడవణ కలమలర రకడడడ దసవపశరర

8298 SAA1423383
పపరర: హహమ వరర దసవపశరర

8279 AP151010498445
పపరర: గసజ శకనవరసరకడడడ

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ వరసనమమటర
ఇసటట ననస:133-126
వయససస:24
లస: ససస స

93-57/551

తసడడ:డ జయరరస రకడడడ దసవపశరర
ఇసటట ననస:133-141
వయససస:52
లస: పప

93-58/664

భరస : ఆయఖపరప
ఇసటట ననస:133-109
వయససస:31
లస: ససస స

8293 JBV3733599
పపరర: సరసశత చసతగగసటర �
చసతగగసటర
భరస : బబలసరశమ� చసతగగసటర
ఇసటట ననస:133-131
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ వనలవరగసపరటట
ఇసటట ననస:133-140,INNER RING ROAD
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ పడవణ కలమలర రకడడడ దసవపశరర
ఇసటట ననస:133-141
వయససస:20
లస: ససస స

93-58/669

తసడడ:డ చనవనసకయఖ నరసనమమటర
ఇసటట ననస:133-128
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకయఖ నరసనమమటర
ఇసటట ననస:133-128
వయససస:40
లస: పప
8295 SAA1097286
పపరర: పరసడడరసగ వఠల వనలవరగసపరటట

8281 SAA0074054
పపరర: లలలవత అమరస లకరగ

8276 AP151010498348
పపరర: గసజ రసగమమ

తసడడ:డ రరమకకకషష రరకడడడ
ఇసటట ననస:133-101
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకయఖ నరసనమమటర
ఇసటట ననస:133-126
వయససస:37
లస: పప

భరస : చనవనసకయఖ నరగశశనమమటర
ఇసటట ననస:133-128
వయససస:60
లస: ససస స
8292 SAA0304352
పపరర: నరసససహరరవప నరసనమమటర

93-58/666

తసడడ:డ రరమయఖ వరళళలల
ఇసటట ననస:133-123/26
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఇశరకయయలల నరగశశనమమటర
ఇసటట ననస:133-126
వయససస:56
లస: ససస స
8289 JBV1974740
పపరర: చటటట మమ నరసనమమటర

8278 AP151010498211
పపరర: జజననల దచడ పత

93-58/661

భరస : రరమకకకషష రరకడడడ
ఇసటట ననస:133-101
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : బబనస పడకరష
ఇసటట ననస:133-104
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:133-111
వయససస:38
లస: ససస స
8286 JBV1974575
పపరర: సరయమమ నరసనమమటర

93-58/663

భరస : సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:133-101
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరకడడడ
ఇసటట ననస:133-101
వయససస:46
లస: పప
8283 SAA0347021
పపరర: ఉషరరరణణ అలర స�

8275 AP151010498444
పపరర: వజయలకడమ గసజ

8273 JBV3730397
పపరర: శకనవరస రరవప బబ యన

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:133-99
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:133-101
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పరనకరలరకడడడ
ఇసటట ననస:133-101
వయససస:77
లస: ససస స
8280 AP151010498213
పపరర: శకనవరసరకడడడ జజననల

93-58/660

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:133-99
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:133-101
వయససస:36
లస: ససస స
8277 JBV3489408
పపరర: దచడ పత జజననల

8272 JBV3730405
పపరర: పదదమవత బబ యన

8294 SAA1097294
పపరర: ససశల దదవ వనలవరగసపరటట

93-61/700

భరస : పరసడడరసగ వఠల వనలవరగసపరటట
ఇసటట ననస:133-140,INNER RING ROAD
వయససస:56
లస: ససస స
8297 SAA1423342
పపరర: ససరరఖ గగసత

93-57/656

భరస : పడవణ కలమలర రకడడడ దసవపశరర
ఇసటట ననస:133-141
వయససస:50
లస: ససస స
93-43/536

8300 SAA0548834
పపరర: వజయ భబసకరగ పసరరటర

93-43/537

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:133-148
వయససస:34
లస: ససస స
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8301 SAA0303248
పపరర: ససతమహలకడమ� బబసరకడ�డడ

93-55/447

భరస : నరసససహరకడ�డడ
ఇసటట ననస:133-177
వయససస:34
లస: ససస స
8304 SAA1040161
పపరర: వర పడసరద రకడడ వసత

93-43/540

94-100/876

93-41/894

93-61/467

93-61/458

93-49/599

8322 SAA0979239
పపరర: షణగమఖ రరఘవనసదడ కలమలర
మమడ
తసడడ:డ తదరక రరసబబబగ మమడ
ఇసటట ననస:134-6-1101
వయససస:23
లస: పప

93-61/460

8325 LFX1610195
పపరర: మసరసన వనలకపరగ

93-51/414

93-61/702

8308 JBV3746310
పపరర: జజనకకరరమగలల గరజల

భరస : శకనసనదయక మసగ
ఇసటట ననస:133-3483
వయససస:41
లస: ససస స
93-61/459

8311 SAA0254656
పపరర: అననపపరష పపరరగగ

8314 JBV3746872
పపరర: నదగగబబబగ నమమగడడ

8317 SAA1148907
పపరర: కకతస పలర మధవ లత

8320 SAA1165216
పపరర: గరత అలలకఖ పససపపలలటట

93-41/895

93-61/471

8312 LFX1610500
పపరర: రరజరశశరగ తనసబబ దదద

93-47/664

భరస : కకటటరకడడడ
ఇసటట ననస:133+9-1996
వయససస:44
లస: ససస స
93-61/468

8315 JBV1977859
పపరర: పరరశత మడదపలర

93-61/469

భరస : వసకటకకషష మడదపలర
ఇసటట ననస:133,-12-3195
వయససస:50
లస: ససస స
93-42/612

8318 SAA0081562
పపరర: సదదశవరరవప� మదమసచ�

93-60/829

8321 SAA1149137
పపరర: ససరరసదడ నదధ చచరరకలపలర

భరస : నదగ సససదరస బబబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:134-5-658 1st line
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనసడడ చచరరకలపలర
ఇసటట ననస:134-5-970
వయససస:23
లస: పప

8323 SAA0872888
పపరర: అననపపరష మమ గగసటటపలర

8324 SAA0406785
పపరర: శరరద గరకనపపడడ

8326 LFX2413466
పపరర: ఇజయఖ చననపప

8329 SAA0558858
పపరర: పదమ అనమలకలరగస
భరస : లలభబనస
ఇసటట ననస:134-11-138
వయససస:27
లస: ససస స

93-49/598

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� మదమసచ
ఇసటట ననస:134.3-519
వయససస:29
లస: పప

93-51/397

93-46/639

93-51/413

భరస : సరయబబబగ
ఇసటట ననస:134-10-2327
వయససస:36
లస: ససస స
93-51/415

తసడడ:డ జజరర
ఇసటట ననస:134-10-2628
వయససస:53
లస: పప
93-51/417

8309 JBV1978493
పపరర: కళళవత గజకరల
భరస : సప మయఖ గజకరల
ఇసటట ననస:133_12_3190
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జనదరర న రరవప గగసటటపలర
ఇసటట ననస:134-7-1232
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:134-10-2392
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మలరరక
ఇసటట ననస:134-11-132
వయససస:51
లస: పప

8306 SAA0467035
పపరర: మసగ లలపపడడ

భరస : ససనల చచదరగ మననవ
ఇసటట ననస:134-1-249
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరయఖ నటటట
ఇసటట ననస:134.3-575
వయససస:37
లస: పప

8328 SAA0826992
పపరర: ఏససదదస జజననలగడడ

93-61/699

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:133,-7-1736
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తసగరళళ
ఇసటట ననస:133-184037
వయససస:35
లస: ససస స
8319 SAA0309922
పపరర: యలకయఖ నటటట

8305 JBV3508231
పపరర: నరసససహరరవప సరమననన

భరస : ramarao perugu
ఇసటట ననస:133_18_4076
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హరగబబబగ హరరదదసస
ఇసటట ననస:133,-7-1521
వయససస:42
లస: ససస స
8316 JBV3508207
పపరర: అనసడయ తసగకళళ

93-43/539

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరజల
ఇసటట ననస:133-71750
వయససస:55
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:133_18_4074
వయససస:28
లస: ససస స
8313 SAA1008482
పపరర: వజయలకడమ హరరదదసస

8303 SAA1040179
పపరర: బబబగ సరయ ససపత రకడడ
వసత
తసడడ:డ వర పడసరద రకడడ వసత
ఇసటట ననస:133-178
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జగనదనధస సరమననన
ఇసటట ననస:133--386
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పరలకలరగస
ఇసటట ననస:133-61279 6TH LINE
వయససస:52
లస: ససస స
8310 SAA0927543
పపరర: సలలమ షపక

93-43/538

భరస : శక రరమ రకడడ వసత
ఇసటట ననస:133-178
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమ రకడడ వసత
ఇసటట ననస:133-178
వయససస:59
లస: పప
8307 NDX2535029
పపరర: మధసరవరణణ కకసడరకడడడ

8302 SAA1040187
పపరర: నదగరసదడమమ వసత

8327 SAA0373324
పపరర: బబలల హహహమలవత సయనస

93-51/416

తసడడ:డ రరమమహన పడసరద
ఇసటట ననస:134-11-132
వయససస:30
లస: ససస స
93-51/418

8330 LFX2423176
పపరర: సతఖపడభ ఆరరమళర

93-51/419

తసడడ:డ కకషరషరకడడడ వననననలగసటట
ఇసటట ననస:134-11-1129
వయససస:36
లస: ససస స
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8331 SAA0808131
పపరర: లత పపలపటటట
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93-58/434

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:134-11-2810
వయససస:26
లస: ససస స
8334 SAA1468958
పపరర: గగసప షపక

93-61/461

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:134-12-3231
వయససస:39
లస: పప
93-41/1161

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:134/31
వయససస:34
లస: ససస స
8337 SAA1252675
పపరర: సరమమజఖస CHEVITIPALLI

8332 SAA1062322
పపరర: చననహహససత షపక

8335 SAA0557249
పపరర: జసగర రరజశశఖర

8338 SAA1416155
పపరర: మమనక అసచడరగ

భరస : SAMBIREDDY CHEVITIPALLI
ఇసటట ననస:135-5-559
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరకడడడ అసచడరగ
ఇసటట ననస:135-5-725
వయససస:26
లస: ససస స

8340 SAA1393222
పపరర: వజయ కలవకకలనడ

8341 SAA1116235
పపరర: వనసకట నదగ సరయ
హహమబసదస కలశకకలనస
భరస : వనసకట జగదదష కలశకకలనస
ఇసటట ననస:136-1-21
వయససస:23
లస: ససస స

93-55/1001

భరస : నరసససహ మభరగస కలవకకలనడ
ఇసటట ననస:136-1-21
వయససస:51
లస: ససస స

93-61/462

తసడడ:డ కకకషష కకననటట
ఇసటట ననస:134-12-3428
వయససస:31
లస: పప
93-49/597

తసడడ:డ జసగర పసచమయఖ
ఇసటట ననస:134.153
వయససస:41
లస: పప
93-58/916

8333 SAA1062371
పపరర: రమమష కకననటట

8336 SAA0081356
పపరర: బబలసససదర రకడడడ శలస

93-49/600

తసడడ:డ లకమరకడడడ శలస
ఇసటట ననస:135.3-388
వయససస:73
లస: పప
93-57/686

93-59/1017
8339 SAA1254531
పపరర: VENKAT RAMANA GANNE
PALLI
తసడడ:డ RANGANNA GANNE PALLI
ఇసటట ననస:135-12-3445
వయససస:39
లస: పప

93-61/703

8342 SAA1116243
పపరర: వజయ కలశకకలనస

93-61/704

భరస : నరసససహ మభరగస కలశకకలనస
ఇసటట ననస:136-1-21
వయససస:52
లస: ససస స

93-55/1002 8344 SAA1393990
93-56/767
8343 SAA1393172
పపరర: నరసససహ మభరగస కలవకకలనడ
పపరర: వనసకట నదగ సరయ హహమ బసదస
కలవకకలనడ
తసడడ:డ రరమమభరగస కలవకకలనడ
భరస : వనసకట జగదదశ కలవకకలనడ
ఇసటట ననస:136-1-22
ఇసటట ననస:136-1-22
వయససస:62
లస: పప
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమభరగస కలవకకలనడ
ఇసటట ననస:136-1-22
వయససస:62
లస: పప

8346 SQX2246254
పపరర: అనసష వపడరర

8348 SAA1051259
పపరర: పదమజ సరమగల

95-26/882

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపడరర
ఇసటట ననస:136-1-24
వయససస:30
లస: ససస స
8349 SAA1051226
పపరర: సరసబశవ రరవప సరమగల

93-55/457

93-55/460

భరస : సరసబశవరరవప� కరకలమలనస
ఇసటట ననస:136-2-30
వయససస:49
లస: ససస స

93-55/458

8353 JBV1971670
పపరర: లకడమ� పపనదన�

93-55/463

8356 JBV1971688
పపరర: యలదగగరగ � పపనదన�

93-55/461

8359 JBV3740933
పపరర: వనసకట లకడమ� కరకలమలనస�
భరస : బబననదరరయణ� కరకలమలనస
ఇసటట ననస:136-2-30
వయససస:69
లస: ససస స

8351 AP151010501798
పపరర: పదదమవత చలర పలర

93-55/459

8354 JBV1971605
పపరర: శకనవరస రకడడడ పపటబట

93-55/462

తసడడ:డ రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:136-1-139
వయససస:34
లస: పప
93-55/464

తసడడ:డ కకకషషయఖ
ఇసటట ననస:136-1-139
వయససస:60
లస: పప
93-57/552

93-55/456

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:136-1-139
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : యలదగగరగ
ఇసటట ననస:136-1-139
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమరకడడడ
ఇసటట ననస:136-1-139
వయససస:55
లస: పప
8358 JBV3740958
పపరర: జజనకక� కరకలమలనస�

8350 SAA0564500
పపరర: భబగఖ లకడమ పపటబట

93-57/693

భరస : వనసకట ససబబబరరవప సరమగల
ఇసటట ననస:136-1-136
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:136-1-139
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమరకడడడ
ఇసటట ననస:136-1-139
వయససస:51
లస: ససస స
8355 SAA0256321
పపరర: రరమరకడడడ పపటబట

93-55/455

భరస : సరసబశవ రరవప సరమగల
ఇసటట ననస:136-1-136
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర సరమగల
ఇసటట ననస:136-1-136
వయససస:34
లస: పప
8352 SAA0256271
పపరర: గగవసదమమ పపటబట

8347 SAA1051234
పపరర: లకడమ సరమగల

8345 SAA1470285
పపరర: నరసససహమభరగస కలవకకలనడ

8357 AP151010501014
పపరర: ససబబమమ వనలలపల

93-55/465

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-1O-541
వయససస:72
లస: ససస స
93-57/553

8360 JBV3741014
పపరర: కకసడమమ� పపలవరగస�

93-57/554

భరస : కకసడయఖ� పపలవరగస
ఇసటట ననస:136-2-30
వయససస:71
లస: ససస స
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8361 JBV3740966
పపరర: శకకరసత� గడదస�
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93-57/555

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప� గడడ స
ఇసటట ననస:136-2-30
వయససస:32
లస: పప
8364 SAA1149178
పపరర: గసగర కలలఖణణ హరగ

93-49/586

8365 SAA1119973
పపరర: వనసకట కకషష మభరగస హరగ

93-58/672

93-56/685

8363 JBV3740925
పపరర: భవనదనరరయణ కరకలమలనస

93-55/466

8366 SAA1118595
పపరర: శకనవరసరరవప హరగ

8368 SAA1266907
పపరర: వనసకట సరయ శకరరమచసదడ
మభరగస పరతతరగ
భసధసవప: శకనవరస రరవప హరగ
ఇసటట ననస:136-2-46/1
వయససస:52
లస: పప

93-56/683

8371 SAA1265701
పపరర: నదగ బల వనసదదహహ పరతతరగ

93-56/686

8369 SAA1265735
పపరర: పదమజ వనలకరగ

8372 SAA1464486
పపరర: సపనరరయలన కరసత
భసధసవప: కవత కరసత
ఇసటట ననస:136-4-96
వయససస:34
లస: పప

8373 SAA1463579
పపరర: కవత కరసత

8374 SAA1427558
పపరర: కకషష రరవప అననస

8375 SAA1427681
పపరర: నదగ జజఖత అననస

8376 SAA1324235
పపరర: వజయ పడసడన కనపరరగర
భరస : మమడడద రరజ మమడడద రరజ
ఇసటట ననస:136-4-106
వయససస:44
లస: ససస స
8379 SAA1089028
పపరర: ససధ రరణణ గకసధదమమరగ

93-55/467

93-57/704

భరస : నదరరయణ
ఇసటట ననస:136-5-134
వయససస:41
లస: ససస స

8380 SAA1450832
పపరర: రమణ కలమలర డదగగపరగస

8383 SAA1439553
పపరర: రరఘవమమ పడతసపరటట

93-55/469

8386 SAA1051242
పపరర: పరరశత పపమలమసరన

93-57/702

8389 AP151010501136
పపరర: లకడమ కకలనస
భరస : నదరరయణ
ఇసటట ననస:136-5-134
వయససస:52
లస: ససస స

8378 SQX2448801
పపరర: దదవ యడవలర

95-44/1018

8381 SAA1444330
పపరర: వనసకట సససదరఖ లకడమ డదగగపరగస

93-57/703

తసడడ:డ కరశ వశశ నదథస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:136-4-119
వయససస:23
లస: ససస స
93-61/780

8384 JBV1977990
పపరర: పదదమవత అడపరల

93-55/468

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-5-133
వయససస:35
లస: ససస స
93-55/470

భరస : హరరశ పపమలమసరన
ఇసటట ననస:136-5-134
వయససస:27
లస: ససస స
93-55/472

93-60/1019

భరస : శకనవరస రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:136-4-109
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:136-4-121
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:136-5-133
వయససస:39
లస: పప
8388 AP151010501286
పపరర: ఉష కకలనస�

93-57/701

భసధసవప: సససదరఖ లకడమ డదగగపరగస
ఇసటట ననస:136-4-119
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చన నదగయఖ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:136-4-121
వయససస:60
లస: పప
8385 JBV1972686
పపరర: కకటటశశరరరవప అడపరల

8377 SAA1330984
పపరర: రరజ మమడడద

93-57/706

భరస : వజయ కలమలర అననస
ఇసటట ననస:136-4-96
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మమడడద రతస మమ మమడడద రతస మమ
ఇసటట ననస:136-4-106
వయససస:47
లస: పప

భరస : శరఖమ సససదర గకసధదమమరగ
ఇసటట ననస:136-4-118
వయససస:33
లస: ససస స
8382 SAA1422641
పపరర: భబసకర రరవప పడతసపరటట

93-60/1018

తసడడ:డ రరమకకటయఖ అననస
ఇసటట ననస:136-4-96
వయససస:63
లస: పప
93-55/1007

93-56/684

భరస : వనసకట సరయ శకరరమచసదడ మభరగస పరతతర
ఇసటట ననస:136-2-46/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరయ శకరరమచసదడ మభరగస పరతత
ఇసటట ననస:136-2-46/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సపనరరయలన కరసత
ఇసటట ననస:136-4-96
వయససస:30
లస: ససస స

93-57/558

తసడడ:డ కకషషమభరగస హరగ
ఇసటట ననస:136-2-46
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరయ శకరరమచసదడ మభరగస పరతత
ఇసటట ననస:136-2-46/1
వయససస:22
లస: ససస స
93-57/707

93-57/557

తసడడ:డ వనసకయఖ కరకలమలనస
ఇసటట ననస:136-2-30
వయససస:79
లస: పప

భసధసవప: శకనవరస రరవప హరగ
ఇసటట ననస:136-2-46
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప హరగ
ఇసటట ననస:136-2-46
వయససస:27
లస: పప
8370 SAA1289859
పపరర: మమనక పరతతరగ

93-57/556

తసడడ:డ బబవనదనరరయణ� కరకలమలనస
ఇసటట ననస:136-2-30
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప హరగ
ఇసటట ననస:136-2-46
వయససస:48
లస: ససస స
8367 SAA1119965
పపరర: వరసస దదవ కకషష తదజ హరగ

8362 JBV3740941
పపరర: సరసబశవరరవప� కరకలమలనస�

8387 SAA1051267
పపరర: వనసకట లకడమ సరమగల

93-55/471

భరస : ఓసకరర సరమగల
ఇసటట ననస:136-5-134
వయససస:31
లస: ససస స
93-55/473

8390 AP151010501496
పపరర: వజయలకడమ గరజల

93-55/474

భరస : నరసససహహలల
ఇసటట ననస:136-5-135
వయససస:58
లస: ససస స
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8391 AP151010501775
పపరర: నరసససహహలల గరజల�

93-55/475

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:136-5-135
వయససస:63
లస: పప
8394 AP151010501813
పపరర: మగతదఖలమమ నరమలల

93-55/478

93-55/481

93-55/484

93-61/464

93-55/488

93-55/491

93-55/494

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:136-5-167
వయససస:31
లస: ససస స

8404 SAA0847311
పపరర: లకడమ మలలత ఆరర ల

8407 JBV1972140
పపరర: నదగరరజ ఆరర ల

8410 SAA0845950
పపరర: పవన కళళఖణ కకడడ

8413 SAA0470138
పపరర: పడసరద కకడడ

93-55/935

8416 SAA1289925
పపరర: సరయ రరఖ పడవలర క సపపరపప

93-55/486

8419 JBV1970920
పపరర: పడభబకర నడలల
తసడడ:డ బసవరరజ
ఇసటట ననస:136-5-167
వయససస:37
లస: పప

8399 SAA1039222
పపరర: ఝలనస గసజ

93-55/483

8402 SAA1119494
పపరర: శవ కలమలరగ ఇమమడడ

93-61/463

8405 JBV1975580
పపరర: రరమతషలశమమ� ఆరర ల�

93-55/487

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:136-5-149
వయససస:45
లస: ససస స
93-55/489

8408 SAA0847550
పపరర: రరజఖ లకడమ కకడడ

93-55/490

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:136-5-151
వయససస:44
లస: ససస స
93-55/492

8411 SAA0470146
పపరర: సతశ కలమలర కకడడ

93-55/493

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:136-5-151
వయససస:29
లస: పప
93-55/495

8414 SAA1089044
పపరర: బబబగ సయఖద

93-55/496

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర సయఖద
ఇసటట ననస:136-5-154
వయససస:48
లస: పప
93-55/936

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సపపరపప
ఇసటట ననస:136-5-162
వయససస:25
లస: ససస స
93-55/498

93-55/480

భరస : శకనవరసరరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:136-5-148
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:136-5-151
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప సపపరపప
ఇసటట ననస:136-5-162
వయససస:40
లస: ససస స
8418 SAA0846586
పపరర: ససవర దదవ నసలల

93-55/485

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:136-5-151
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ భవనదనరరయణ�
ఇసటట ననస:136-5-151
వయససస:37
లస: పప
8415 SAA1289909
పపరర: జయలకడమ సపపరపప

8401 SAA0255455
పపరర: వనసకటటశశరరర� అసకస�

8396 AP151010501123
పపరర: శకనవరస నరమలల

భరస : లకమయఖ గసజ
ఇసటట ననస:136-5-147
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:136-5-149
వయససస:50
లస: పప

భరస : నదగరశశర రరవప కకపపరరవపరర
ఇసటట ననస:136-5-151
వయససస:49
లస: ససస స
8412 SAA0255638
పపరర: బడహహమసదడరరవప� కసదసల�

93-55/482

భరస : ససరరష బబబగ
ఇసటట ననస:136-5-149
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరరజ
ఇసటట ననస:136-5-149
వయససస:32
లస: పప
8409 SAA0931874
పపరర: మసరసనమమ కకపపరరవపరర

8398 AP151010501228
పపరర: నదగరశశరరరవప వరమలల

93-55/477

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-5-143
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ�
ఇసటట ననస:136-5-147
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:136-5-148
వయససస:44
లస: పప
8406 SAA0847634
పపరర: ససరరష బబబగ అరదల

93-55/479

తసడడ:డ సపసదసలల
ఇసటట ననస:136-5-143
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:136-5-147
వయససస:39
లస: పప
8403 SAA1119486
పపరర: శకనవరసరరవప ఇమమడడ

8395 SAA0928467
పపరర: శకనవరస గగరగగక

8393 SAA0255752
పపరర: శకదదవ నరమలల

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:136-5-143
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ గగరగగక
ఇసటట ననస:136-5-143
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చనకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:136-5-143
వయససస:60
లస: పప
8400 JBV1975705
పపరర: శకనవరసరరవప� అసకస�

93-55/476

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:136-5-137
వయససస:47
లస: పప

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-5-143
వయససస:60
లస: ససస స
8397 AP151010501594
పపరర: కకసడయఖ గగరగగక�

8392 AP151010501648
పపరర: నదగసప మరరజ మలణఖస

8417 SAA0255778
పపరర: శవకలమలరగ ససపపరపప�

93-55/497

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-5-163
వయససస:43
లస: ససస స
93-55/499

8420 AP151010501518
పపరర: బసవరరజ నడలల�

93-55/500

తసడడ:డ వరరరజ
ఇసటట ననస:136-5-167
వయససస:62
లస: పప
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93-55/501

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:136-5-168
వయససస:45
లస: పప
8424 SAA0255653
పపరర: మహబబ� షపక�

93-55/504

93-55/507

93-55/510

93-55/513

93-55/516

93-55/519

95-30/935

తసడడ:డ నదగ సప మ రరజ
ఇసటట ననస:136-6-173
వయససస:29
లస: పప

8434 SAA0847261
పపరర: పడభబవత మచమ

8437 SAA0623769
పపరర: పసలలలమలరర మసగమ

8440 SAA0623744
పపరర: పసలరలమమరర నదరరయణ

8443 SQX1901065
పపరర: నరమల తదటటగగరగ

93-57/708

8446 AP151010501792
పపరర: నదగరతనస నడలల�

93-55/514

8449 AP151010501421
పపరర: ససబడహమణఖస చలర పలర
తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:136-6-178
వయససస:52
లస: పప

8429 SAA0255877
పపరర: మసరసనశల� షపక�

93-55/509

8432 SAA0255695
పపరర: వనసకటటశశరరకడ�డడ మగచమ�

93-55/512

8435 JBV3493533
పపరర: శకనస సడరక

93-55/515

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ
ఇసటట ననస:136-5-176
వయససస:41
లస: పప
93-55/517

8438 SAA0623793
పపరర: పసలరలమమరర అనల

93-55/518

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:136-5-177
వయససస:26
లస: పప
93-55/520

8441 SAA1437953
పపరర: జజఖత పసలరలమరగక

93-61/848

భరస : అనల పసలరలమరగక
ఇసటట ననస:136-5-177
వయససస:23
లస: ససస స
95-30/936

8444 SAA0965659
పపరర: ఇసదడసపనద రకడడడ పరకనదటట

93-55/521

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ పరకనదటట
ఇసటట ననస:136-5-512
వయససస:24
లస: పప
93-55/522

భరస : బసవరరజ�
ఇసటట ననస:136-6-167
వయససస:57
లస: ససస స
93-55/524

93-55/506

తసడడ:డ సరసబరకడడడ�
ఇసటట ననస:136-5-173
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ తదటటగగరగ
ఇసటట ననస:136-5-177
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వశశనదథ
ఇసటట ననస:136-6-27
వయససస:38
లస: ససస స
8448 SAA0647339
పపరర: మణణయమ దసరరర పడసరద

93-55/511

తసడడ:డ నరసపసయల
ఇసటట ననస:136-5-177
వయససస:67
లస: పప

భరస : కకరణ తదటటగగరగ
ఇసటట ననస:136-5-177
వయససస:24
లస: ససస స
8445 SAA1422427
పపరర: పరమడడపఅలల ఉమ

8431 SAA0255984
పపరర: నదగలకడమ మచమ�

8426 SAA0255927
పపరర: హజరతఆల షపక

తసడడ:డ నభసరహహబ�
ఇసటట ననస:136-5-169
వయససస:65
లస: పప

భరస : నదరరయణ
ఇసటట ననస:136-5-177
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నదరరయణరరవప పసలరలమరగక
ఇసటట ననస:136-5-177
వయససస:35
లస: పప
8442 SQX1901008
పపరర: పడశరసత తదటటగగరగ

93-55/508

భరస : వనసకటటసశర రకడడడ
ఇసటట ననస:136-5-174
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వసడ
ఇసటట ననస:136-5-177
వయససస:32
లస: ససస స
8439 SAA0965691
పపరర: వరసస పసలరలమరగక

8428 SAA0255802
పపరర: నభసర� షపక�

93-55/503

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:136-5-169
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబరకడడడ�
ఇసటట ననస:136-5-173
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనన�
ఇసటట ననస:136-5-173
వయససస:57
లస: పప
8436 SAA0623819
పపరర: పసలరలమమరర ఏల ససరగశర

93-55/505

తసడడ:డ మసరసనశల�
ఇసటట ననస:136-5-169
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశ తరరసదదస
ఇసటట ననస:136-5-172
వయససస:35
లస: ససస స
8433 SAA0256917
పపరర: సరసబరకడడడ మచమ�

8425 SAA0299081
పపరర: మగసతదజ బబగస� షపక�

8423 SAA0256024
పపరర: చననమహబబ� షపక�

భరస : నభసర�
ఇసటట ననస:136-5-169
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల�
ఇసటట ననస:136-5-169
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:136-5-169
వయససస:38
లస: పప
8430 SAA0932229
పపరర: తరరసదదస వరలకడమ

93-55/502

భరస : ఆదమ శ�ంస
ఇసటట ననస:136-5-169
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలజజవల�
ఇసటట ననస:136-5-169
వయససస:37
లస: ససస స
8427 JBV1971886
పపరర: ఆదమ షరఫస షపక

8422 SAA0647347
పపరర: శశక �ంరతమల బబగమ

8447 AP151010501503
పపరర: లకడమ మలణఖస

93-55/523

భరస : నదగసప మరరజ
ఇసటట ననస:136-6-173
వయససస:42
లస: ససస స
93-55/525

8450 JBV3493392
పపరర: అనసడరఖ అనసమగల

93-55/526

భరస : ఎలమసద
ఇసటట ననస:136-6-180
వయససస:42
లస: ససస స
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8451 AP151010501341
పపరర: హహహమలవత అనసమగల

93-55/527

భరస : mallaiah అనసమల
ఇసటట ననస:136-6-180
వయససస:67
లస: ససస స
8454 AP151010501263
పపరర: మలర యఖ అనసమగల

93-55/530

93-55/533

93-55/536

93-55/539

95-1/908

93-55/544

93-55/547

భరస : ఉపపసదడ �
ఇసటట ననస:136-6-190
వయససస:35
లస: ససస స

8464 SAA0927733
పపరర: సలమల షపక

8467 SAA0656801
పపరర: భబగఖలకడమ పరత

8470 SAA0845679
పపరర: చరణ బబ జజర

8473 SAA1290204
పపరర: రరమయఖ కసడ
స రగ

93-55/939

93-55/549

93-55/540

8459 SAA0623280
పపరర: రపప డ లక అరరణద కలమలరర

93-55/535

8462 JBV1977966
పపరర: లకమణరరవప రరపప డ లల

93-55/538

8465 SAA0931999
పపరర: బబబగఫకకరరదదర న షపక

93-55/541

తసడడ:డ కసససపసరర షపక
ఇసటట ననస:136-6-185
వయససస:35
లస: పప
93-55/542

8468 SAA0303735
పపరర: అరరణద బబ జజర

93-55/543

భరస : నదగరశశర రరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:136-6-187
వయససస:39
లస: ససస స
93-55/545

8471 SAA0660290
పపరర: కకటటశశర రరవప పరత

93-55/546

తలర : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:136-6-187
వయససస:37
లస: పప
93-55/937

8474 SAA1290196
పపరర: పదమ కసససరగ

93-55/938

భరస : రరమయఖ కసససరగ
ఇసటట ననస:136-6-189
వయససస:46
లస: ససస స

8476 SAA1290238
పపరర: వ ఎస కకఎన సతష కలమలర
కసడ
స రగ
తసడడ:డ రరమయఖ కసడ
స రగ
ఇసటట ననస:136-6-189
వయససస:26
లస: పప

93-55/940

8479 AP151010501599
పపరర: పదమ గసజ

93-55/550

భరస : బకపత
ఇసటట ననస:136-6-190
వయససస:57
లస: ససస స

93-55/532

తసడడ:డ సరసబయఖ �
ఇసటట ననస:136-6-184
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కసడ
స రగ
ఇసటట ననస:136-6-189
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కసడ
స రగ
ఇసటట ననస:136-6-189
వయససస:29
లస: ససస స
8478 JBV3493434
పపరర: అసజల గసజ�

93-55/537

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:136-6-187
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటనదరరయలణ బబ జజర
ఇసటట ననస:136-6-187
వయససస:46
లస: పప
8475 SAA1290246
పపరర: వ ఎస ఎన ఎల అనల కసడ
స రగ

8461 AP151010501795
పపరర: సరసబబడజఖస రరపప డ లల�

8456 SAA0647131
పపరర: యయలల కకరన

భరస : లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:136-6-184
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:136-6-187
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప బబ జజర
ఇసటట ననస:136-6-187
వయససస:24
లస: పప
8472 JBV3493335
పపరర: నదగరశశర రరవప బబ జజర

93-55/534

భరస : బబబగ ఫకలకదదరన షపక
ఇసటట ననస:136-6-185
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:136-6-185
వయససస:36
లస: పప
8469 SAA0927600
పపరర: శసకర బబ జజర

8458 AP151010501784
పపరర: శకనవరసరరవప యయలల

93-55/529

తసడడ:డ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:136-6-181
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:136-6-184
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:136-6-184
వయససస:67
లస: పప
8466 SQX1964253
పపరర: భబసకర బటటటల

93-55/531

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:136-6-181
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:136-6-184
వయససస:36
లస: ససస స
8463 AP151010501892
పపరర: సరసబయఖ రరపప డ లల

8455 AP151010501797
పపరర: పదదమవత యయలల

8453 AP151010501493
పపరర: ఎలమసద అనసమగల

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:136-6-180
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:136-6-181
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:136-6-181
వయససస:29
లస: పప
8460 SAA0410993
పపరర: లకడమకలమలరగ� రరపప లల�

93-55/528

తసడడ:డ యలమసద అనసమలల
ఇసటట ననస:136-6-180
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఎలమసద
ఇసటట ననస:136-6-180
వయససస:70
లస: పప
8457 SAA0411314
పపరర: వనసకటటష యయలల

8452 SAA0928541
పపరర: తరరమలరరవ అనసమలల

8477 JBV3493442
పపరర: లకడమ గసజ

93-55/548

భరస : వనసకటటశశరరర ఆశ
ఇసటట ననస:136-6-190
వయససస:33
లస: ససస స
8480 AP151010501560
పపరర: ఉపపసదడ గసజ

93-55/551

తసడడ:డ బకపత�
ఇసటట ననస:136-6-190
వయససస:41
లస: పప
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8481 AP151010501264
పపరర: బకపత గసజ

93-55/552

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:136-6-190
వయససస:64
లస: పప
8484 SAA0470328
పపరర: మగరళ కకషష బబసయపప ననన

93-55/555

93-55/558

93-55/561

93-55/564

93-55/567

93-55/570

93-55/942

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:136-6-199
వయససస:35
లస: పప

8494 JBV1971142
పపరర: ససధదఖరరణణ బబలరపప

8497 SAA0256669
పపరర: శకనవరసరరవప బభదదటట�

8500 SQX2009603
పపరర: మణణకసఠ బబలరపప

8503 SAA1280189
పపరర: వసడదన మడడడ

93-55/572

8506 SAA0255968
పపరర: అననపపరష పలల

93-55/565

8509 SAA0256909
పపరర: వనసకటటశశరరర� పలల�
తసడడ:డ బగచమరరమగలల�
ఇసటట ననస:136-6-199
వయససస:36
లస: పప

8489 SAA0256560
పపరర: శకనవరసరకడడడ కలసచల

93-55/560

8492 SAA0927790
పపరర: రమఖలత బబలరపప

93-55/563

8495 JBV1971035
పపరర: వశరలలకడమ� కరకరర �

93-55/566

భరస : రరమకకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:136-6-197
వయససస:58
లస: ససస స
93-55/568

8498 JBV1971159
పపరర: పప తషరరజ� బబలరపప�

93-55/569

తసడడ:డ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:136-6-197
వయససస:50
లస: పప
95-1/972

8501 SAA1274984
పపరర: లకడమ పడసనన మడడడ

93-55/941

భరస : శశష ఫరణణరరవ మడడడ
ఇసటట ననస:136-6-198
వయససస:56
లస: ససస స
93-55/943

8504 SAA0256834
పపరర: కళళఖణణ గసజ�

93-55/571

భరస : నరసససహ సరశమ�
ఇసటట ననస:136-6-199
వయససస:33
లస: ససస స
93-55/573

భరస : బగచమరరమగలల
ఇసటట ననస:136-6-199
వయససస:55
లస: ససస స
93-55/575

93-55/557

తసడడ:డ పప తషరరజ బబలరపప
ఇసటట ననస:136-6-197
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ seshu phaniravu మడడడ
ఇసటట ననస:136-6-198
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఏలల
ఇసటట ననస:136-6-199
వయససస:34
లస: ససస స
8508 JBV1970946
పపరర: narasimhaswami గసజ

93-55/562

తసడడ:డ పప తషరరజ బబలరపప
ఇసటట ననస:136-6-197
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ subbarao maddi
ఇసటట ననస:136-6-198
వయససస:56
లస: పప
8505 SAA0846065
పపరర: శవపరరశత ఏలల

8491 SAA0927642
పపరర: దసరర బబలరపప

8486 SAA0256701
పపరర: కనఖకరపరమమశశరగ కలసచల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-195
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నదగరరజ�
ఇసటట ననస:136-6-197
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:136-6-197
వయససస:65
లస: పప
8502 SAA1275015
పపరర: seshu phanirao maddi

93-55/559

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:136-6-197
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరరజ�
ఇసటట ననస:136-6-197
వయససస:33
లస: పప
8499 JBV1971043
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప కరకరర

8488 SAA0130021
పపరర: పడభబకర� ఉపపపగసడర �

93-55/554

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-195
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ బబలరపప
ఇసటట ననస:136-6-197
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:136-6-197
వయససస:33
లస: ససస స
8496 SAA0256966
పపరర: రవ కలమలర బభదదటట�

93-55/556

తసడడ:డ శసకర�
ఇసటట ననస:136-6-195
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:136-6-195
వయససస:65
లస: పప
8493 SAA0256693
పపరర: వజయలకడమ బభదదటట�

8485 SAA1116011
పపరర: కవత ఉపపపగసడర

8483 SAA0623587
పపరర: మదడ
ద లల శవ నదరరయణరరడడ

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:136-6-194
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడభబకర ఉపపపగసడర
ఇసటట ననస:136-6-195
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బసవర శసకర
ఇసటట ననస:136-6-195
వయససస:59
లస: ససస స
8490 SAA0344762
పపరర: శసకర� ఉపపపగసడర �

93-55/553

భరస : మగరళ కకషష
ఇసటట ననస:136-6-194
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:136-6-194
వయససస:38
లస: పప
8487 SAA0564526
పపరర: రరజఖ లకడమ ఉపపప గగసదదర

8482 SAA0470088
పపరర: ససజజతద బబసయపప ననన

8507 AP151010501548
పపరర: మసగమమ గసజ�

93-55/574

భరస : అనసతయఖ�
ఇసటట ననస:136-6-199
వయససస:57
లస: ససస స
93-55/576

8510 SAA0255711
పపరర: బగచమరరమగలల పలల

93-55/577

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:136-6-199
వయససస:61
లస: పప
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8511 AP151010501281
పపరర: అనసతయఖ గసజ�

93-55/578

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:136-6-199
వయససస:62
లస: పప
8514 SAA0383547
పపరర: నదగరరజ పపలమ

93-55/581

93-55/584

93-55/587

93-55/589

93-55/764

93-55/593

93-55/596

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:136-6-221
వయససస:46
లస: పప

8524 SAA1149681
పపరర: పపజల సస సరయ వనయ

8527 SAA1149830
పపరర: సరయ వనయ పపజల

8530 JBV1970292
పపరర: శవనదగరసదడస ఇటటట

8533 SAA0564104
పపరర: సరమలమ జఖమ మభనదగరలల

93-55/599

8536 SAA0931817
పపరర: ససధదరరణణ కకసదక

93-55/590

8539 SAA1024181
పపరర: సరసబశవరరవప తటవరగర
తసడడ:డ పపననయఖ తటవరగర
ఇసటట ననస:136-6-221
వయససస:60
లస: పప

8519 SAA0931700
పపరర: శరసత కలమలరగ దదమమటట

93-55/586

8522 SAA1289958
పపరర: బబ లర నదగ భవరన

93-54/1033

8525 AP151010501561
పపరర: చచడదశశరరరవప పపజల�

93-55/591

తసడడ:డ ససగయఖ�
ఇసటట ననస:136-6-206
వయససస:43
లస: పప
93-55/765

8528 SAA0623728
పపరర: మగపపపరర పపషప లతద

93-55/592

భరస : మగరళ కకషష
ఇసటట ననస:136-6-208
వయససస:32
లస: ససస స
93-55/594

8531 JBV1970284
పపరర: శకనవరసరరవప ఇటటట

93-55/595

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-6-209
వయససస:44
లస: పప
93-55/597

8534 SAA0470294
పపరర: వనమకటటశశర రరవప మభనదగల

93-55/598

తసడడ:డ నదమమమమయల
ఇసటట ననస:136-6-210
వయససస:39
లస: పప
93-55/600

భరస : సరసబశవ రరవప కకనసదన
ఇసటట ననస:136-6-218
వయససస:55
లస: ససస స
93-41/889

93-55/583

తసడడ:డ బబ లర వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:136-6-204
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నమమయఖ
ఇసటట ననస:136-6-210
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : గగరగవరధన రరవప కకనసదన
ఇసటట ననస:136-6-218
వయససస:33
లస: ససస స
8538 SAA0518936
పపరర: పపరషచసదడరరవప పరరమరర

93-55/588

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:136-6-209
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:136-6-210
వయససస:30
లస: ససస స
8535 SAA0931783
పపరర: రరజఖ లకడమ కకనసదన

8521 SAA0410977
పపరర: వరదరరజ� మలగసటట�

8516 SAA1040278
పపరర: నరసససహ రరవప తడపపరమలలర

భరస : నరసససహ రరవప దదమమటట
ఇసటట ననస:136-6-203
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చచడదశశర రరవప పపజల
ఇసటట ననస:136-6-206,
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:136-6-208
వయససస:37
లస: పప
8532 SAA0563981
పపరర: నదగ లకడమ మభనదగరలల

93-55/585

తసడడ:డ పపజల చచడదశశర రరవప
ఇసటట ననస:136-6-206
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చచడదశశర రరవప పపజల
ఇసటట ననస:136-6-206,
వయససస:20
లస: పప
8529 JBV1970011
పపరర: మగరళకకషష యగపపపరర

8518 SAA0410969
పపరర: రరజరశశరగ� మలగసటట�

93-55/580

తసడడ:డ వనసకట రతనస తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:136-6-201
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మననహర�
ఇసటట ననస:136-6-203
వయససస:40
లస: పప

భరస : చచడదసశరరరవప
ఇసటట ననస:136-6-206
వయససస:35
లస: ససస స
8526 SAA1149764
పపరర: వనసకట ససదరరన పపజల

93-55/582

భరస : వరదరరజ�
ఇసటట ననస:136-6-203
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నరససమమ రరవప దదమలమత
ఇసటట ననస:136-6-203
వయససస:35
లస: పప
8523 SAA0255679
పపరర: శరసత� పపజల�

8515 SAA0623637
పపరర: చసతలల పపడడ కలమలర రరజ

8513 SAA0647289
పపరర: పపలమ అనసరరధద

భరస : నదగరరజ
ఇసటట ననస:136-6-200
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరవప
ఇసటట ననస:136-6-200
వయససస:37
లస: పప

భరస : నదగ రరజ
ఇసటట ననస:136-6-203
వయససస:32
లస: ససస స
8520 SAA0469882
పపరర: నదగ రరజ దదమలమత

93-55/579

భరస : కలమలర రరజ
ఇసటట ననస:136-6-200
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:136-6-200
వయససస:37
లస: పప
8517 SAA0469866
పపరర: మమనకర దదమలమత

8512 SAA0623652
పపరర: చసతలపపడడ కలపనద

8537 SAA0931908
పపరర: గగరగవరరనరరవప కకనసదన

93-55/601

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసదడ
డ
ఇసటట ననస:136-6-218
వయససస:42
లస: పప
93-41/890

8540 SAA1280510
పపరర: రఘగనదథ మలనఖస

93-59/1018

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మలనఖస
ఇసటట ననస:136-6-231
వయససస:25
లస: పప
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పపరర: మజద షపక
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93-55/1009

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:136-6-233
వయససస:29
లస: పప
8544 SAA1166016
పపరర: తమమశశటట సతష

93-50/752

93-55/604

93-55/607

93-55/609

93-55/612

93-55/616

93-55/619

భరస : పప తయఖ
ఇసటట ననస:136-6-242
వయససస:61
లస: ససస స

8554 SAA0932534
పపరర: లకడమనదరరయణ అసకస

8557 SAA0845646
పపరర: సరయ కలమలర నడడపలర

8560 JBV1977131
పపరర: వజయకలమలర� వనలకరగ�

8563 SAA1005009
పపరర: సపసరరబబనస షపక

93-55/622

8566 SAA1368240
పపరర: గగరకస అసజన

93-55/610

8569 SAA0846222
పపరర: నరశమ రరవప పలర
తలర : సతఖవత
ఇసటట ననస:136-6-242
వయససస:35
లస: పప

8549 SAA0647164
పపరర: మవపరర గగపరల కకషష

93-55/606

8552 SAA0932161
పపరర: శవకలమలరగ అసకస

93-55/608

8555 SAA0932567
పపరర: సరసబయఖ అకమ

93-55/611

తసడడ:డ నదరరయణ అసకస
ఇసటట ననస:136-6-236
వయససస:66
లస: పప
93-55/613

8558 SAA0656280
పపరర: దసరర యయలకరగ

93-55/614

తసడడ:డ వనణగగగపరల చదరగ
ఇసటట ననస:136-6-239
వయససస:28
లస: ససస స
93-55/617

8561 SAA0344697
పపరర: వనణగగగపరలలచదరగ� వనలకరగ�

93-55/618

తసడడ:డ మహనదచదరగ�
ఇసటట ననస:136-6-239
వయససస:35
లస: పప
93-55/620

8564 AP151010501289
పపరర: సరగజన జజడ�

93-55/621

భరస : గగరరమభరగస
ఇసటట ననస:136-6-240
వయససస:72
లస: ససస స
93-55/1011

భరస : గగరకస వనసకట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:136-6-241
వయససస:32
లస: ససస స
93-55/624

93-55/603

భరస : లకడమనదరరయణ అసకస
ఇసటట ననస:136-6-236
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరరమగలలర షపక
ఇసటట ననస:136-6-240
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:136-6-240
వయససస:46
లస: పప
8568 SAA0836439
పపరర: సతఖవత పలర

93-60/830

తసడడ:డ మహనదచదరగ �
ఇసటట ననస:136-6-239
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చటటటబబబగ�
ఇసటట ననస:136-6-239
వయససస:38
లస: పప
8565 SAA1004993
పపరర: కరరమగలలర షపక

8551 SAA1157874
పపరర: తమమశశటట ససధఖ

8546 SAA0927832
పపరర: శక లకడమ సరగగరగ

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:136-6-234
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:136-6-237
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహనదచదరగ�
ఇసటట ననస:136-6-239
వయససస:67
లస: ససస స
8562 SAA0303743
పపరర: రరజ� వనలకరగ�

93-55/605

తసడడ:డ సరసబయఖ అసకస
ఇసటట ననస:136-6-236
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-6-237
వయససస:67
లస: ససస స
8559 AP151010501462
పపరర: అనసడరఖమలమ వనలకరగ�

8548 SAA0624791
పపరర: శశక అజజల రహమలన

94-86/993

భరస : రమమశ నదయగడడ షరహహరగ
ఇసటట ననస:136-6-234
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : తమమశశటట సతష
ఇసటట ననస:136-6-234
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:136-6-236
వయససస:69
లస: ససస స
8556 JBV1970276
పపరర: వనసకరయమమ ఇటటట

93-55/602

తసడడ:డ అబగదల ఖడదడడస
ఇసటట ననస:136-6-234
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకడమనరసయఖ సరగగరగ
ఇసటట ననస:136-6-234
వయససస:39
లస: పప
8553 SAA0932260
పపరర: మలలర సవరర అసకస

8545 SAA0647404
పపరర: మవపరర వజయ సతఖ

8543 NDX3166618
పపరర: కరరమగననసర షపక

భరస : మగభదల షపక
ఇసటట ననస:136-6-233
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:136-6-234
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:136-6-234
వయససస:52
లస: ససస స
8550 SAA0931734
పపరర: రమమశ సరగగరగ

93-55/1010

భరస : ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:136-6-233
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ తమమశశటట మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:136-6-234
వయససస:30
లస: పప
8547 SAA0383133
పపరర: బసగరరర పరప మలవపరర

8542 SAA1337005
పపరర: రజయ షపక

8567 SAA0846297
పపరర: రరజఖ లకడమ పలర

93-55/623

భరస : నరశమల రరవప
ఇసటట ననస:136-6-242
వయససస:27
లస: ససస స
93-55/625

8570 SAA1371780
పపరర: షపక చదన బబగగమ

93-56/768

భరస : షపక అబగదల కరరస
ఇసటట ననస:136-6-243
వయససస:24
లస: ససస స
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పపరర: లలత అకకల
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93-55/626

భరస : సరసబరకడడడ�
ఇసటట ననస:136-6-245
వయససస:35
లస: ససస స
8574 AP151010501357
పపరర: రరజశక బసవర

93-55/629

93-55/632

93-55/635

93-55/638

93-55/641

93-55/644

93-55/647

తసడడ:డ హరగపస
డ రదరరవప�
ఇసటట ననస:136-6-255
వయససస:47
లస: ససస స

8584 SAA0411009
పపరర: శవరకడడడ మరరబబ యన

8587 SAA0255604
పపరర: శవ పరరశత పసటట ట�

8590 SAA0470104
పపరర: శకనవరస రరవప మలనఖస

8593 SAA0656694
పపరర: సరసబరకడడడ మదసదల

93-55/650

8596 SAA0932815
పపరర: శరఖమ పడసరద ఉపపగసడర

93-55/639

8599 AP151010501591
పపరర: సరసబబడజఖమగ గసజ
భరస : శసకరయఖ
ఇసటట ననస:136-6-255
వయససస:67
లస: ససస స

8579 SAA0469817
పపరర: ఆదద లకడమ వసడపలర

93-55/634

8582 SAA0255893
పపరర: సమగదదడలల� మలరకబబ యన�

93-55/637

8585 SAA0255935
పపరర: శకనవరసరకడడడ మలరకబబ యన

93-55/640

తసడడ:డ లకకమరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-249
వయససస:50
లస: పప
93-55/642

8588 SAA0255646
పపరర: పరగషత మహరకడడడ పసటట ట�

93-55/643

తసడడ:డ అభమనసఖ రకడడడ�
ఇసటట ననస:136-6-250
వయససస:41
లస: పప
93-55/645

8591 AP151010501747
పపరర: కకటటశశరరరవప కకవపరగ

93-55/646

తసడడ:డ ఎలర మసదయఖ
ఇసటట ననస:136-6-251
వయససస:51
లస: పప
93-55/648

8594 JBV1970516
పపరర: దసరరరభవరన గసజ

93-55/649

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:136-6-254
వయససస:40
లస: ససస స
93-55/651

తసడడ:డ రవ కలమలర ఉపపగసడర
ఇసటట ననస:136-6-254
వయససస:39
లస: పప
93-55/653

93-55/631

భరస : శకనవరసరకడడడ�
ఇసటట ననస:136-6-249
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : నదరప రకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-253
వయససస:62
లస: పప

భరస : రవ కలమలర ఉపపగసడర
ఇసటట ననస:136-6-254
వయససస:54
లస: ససస స
8598 SAA0411165
పపరర: కలససమ కలమలరగ� సజజర�

93-55/636

తసడడ:డ వర బదడమ
ఇసటట ననస:136-6-251
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:136-6-253
వయససస:34
లస: పప
8595 SAA0932401
పపరర: రరజఖ ఉపపగసడర

8581 SAA1039255
పపరర: కకపనద దదవ మలరరబబ ఇన

8576 SAA0647313
పపరర: సడరర పవన కలమలర

భరస : లకమ రరడడడ వసడపలర
ఇసటట ననస:136-6-248
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పరగషత మహరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-250
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-6-251
వయససస:49
లస: ససస స
8592 SAA0623561
పపరర: మదడ
ద లల లకడమ నదరరయణ రరడడ

93-55/633

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-249
వయససస:29
లస: పప

భరస : హహమ దసఏగ పడసరద కనకస
ఇసటట ననస:136-6-250
వయససస:25
లస: ససస స
8589 AP151010501800
పపరర: భబగఖలకడమ కకవపరగ

8578 SAA0564591
పపరర: పడమలల వసడపలర

93-55/628

తసడడ:డ తరరపటటసయల
ఇసటట ననస:136-6-247
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవరరకడడడ మలరరబబ ఇన
ఇసటట ననస:136-6-249
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:136-6-249
వయససస:28
లస: పప
8586 SAA0965709
పపరర: సరరగక ధన లకడమ కనకస

93-55/630

భరస : చసదడ సపకర రరడడడ
ఇసటట ననస:136-6-248
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : ససబబమలమ
ఇసటట ననస:136-6-248
వయససస:73
లస: పప
8583 SAA0564310
పపరర: నరసర రరడడడ మలరర బబ యనద

8575 SAA0647321
పపరర: సడరర శకధర

8573 AP151010501601
పపరర: అనసతలకడమ సడరక

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:136-6-247
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపటటసయల
ఇసటట ననస:136-6-247
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ
ఇసటట ననస:136-6-247
వయససస:49
లస: పప
8580 SAA0469809
పపరర: లకమ రరడడడ వసడపలర

93-55/627

భరస : శకనవరసరరవప �
ఇసటట ననస:136-6-247
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతఖమగ
ఇసటట ననస:136-6-247
వయససస:67
లస: ససస స
8577 JBV3493517
పపరర: తరరపతయఖ సడరక

8572 JBV1974286
పపరర: ససలలచన బసవర

8597 AP151010501751
పపరర: శకనవరసరరవప గసజ

93-55/652

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:136-6-254
వయససస:43
లస: పప
93-55/654

8600 JBV3493509
పపరర: భబనసమత సజజర

93-55/655

భరస : హరగపస
డ రదరరవప
ఇసటట ననస:136-6-255
వయససస:68
లస: ససస స
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పపరర: పడసరదరరవప గసజ
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93-55/656

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:136-6-255
వయససస:36
లస: పప
8604 SAA0623546
పపరర: ఉపఅలల మలలశశరగ

93-55/660

93-55/663

93-55/666

93-55/669

93-55/672

93-55/675

93-55/678

తసడడ:డ బగచమయఖ
ఇసటట ననస:136-6-263
వయససస:53
లస: పప

8614 SAA0564450
పపరర: నదగ రరజ పరమలల పలర

8617 SAA1149889
పపరర: అహమద షపక

8620 SAA0647255
పపరర: గగరకమ వనసకట శవ కలమలర

8623 JBV1971449
పపరర: అననపపరష రరపప డ లల

93-55/681

8626 SAA0845703
పపరర: లల రరణణ కకలర

93-55/670

8629 AP151010501260
పపరర: నదగలకడమ తరసదదసస
భరస : లసగయఖ
ఇసటట ననస:136-6-264
వయససస:43
లస: ససస స

8609 SAA0845992
పపరర: కకటటశశర రరవప పరలడడగగ

93-55/665

8612 SAA0470187
పపరర: శకనడ వరఖసరథ

93-55/668

8615 SAA1149798
పపరర: రమఖ మలనఖస

93-55/671

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:136-6-259
వయససస:21
లస: ససస స
93-55/673

8618 SAA0623173
పపరర: అనకసపత బబబభరరవ

93-55/674

తసడడ:డ ససతద రరమయఖ
ఇసటట ననస:136-6-259
వయససస:57
లస: పప
93-55/676

8621 SAA0255810
పపరర: నదగరశశరరరవప గగరరక�

93-55/677

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:136-6-260
వయససస:52
లస: పప
93-55/679

8624 JBV1971472
పపరర: శకనవరసస రరపప డ లల

93-55/680

తసడడ:డ యలదగగరగ
ఇసటట ననస:136-6-262
వయససస:34
లస: పప
93-55/682

తసడడ:డ వనసకట శశష సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:136-6-263
వయససస:30
లస: ససస స
93-55/684

93-55/662

తసడడ:డ వనసకట అపపసయ
ఇసటట ననస:136-6-257
వయససస:47
లస: పప

భరస : యలదగగరగ
ఇసటట ననస:136-6-262
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషరదదడ
ఇసటట ననస:136-6-262
వయససస:66
లస: పప
8628 SAA0255760
పపరర: వనసకట శశష సతఖనదరరయణ కకలర

93-55/667

తసడడ:డ నదగరశశరరరవ
ఇసటట ననస:136-6-260
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:136-6-262
వయససస:33
లస: ససస స
8625 SAA0259358
పపరర: యలదగగరగ రరపప డ లల

8611 SAA1149871
పపరర: శవ నదగ వనసకటటష వరఖసరగతష

8606 SAA0932633
పపరర: వనసకటటసశరరర గగల

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:136-6-256
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:136-6-259
వయససస:23
లస: పప

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-6-260
వయససస:47
లస: ససస స
8622 SAA0259341
పపరర: సడవసత రరపప లల

93-55/664

తసడడ:డ రరజ గగపరలమ
ఇసటట ననస:136-6-258
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:136-6-259
వయససస:38
లస: ససస స
8619 AP151010501336
పపరర: రరమలకడమ గగఱఱ స

8608 SAA1051283
పపరర: శకనవరసరరవప పరలడడగగ

93-55/659

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:136-6-256
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస వరఖసరగతష
ఇసటట ననస:136-6-257
వయససస:20
లస: పప

భరస : నదగ రరజ
ఇసటట ననస:136-6-258
వయససస:33
లస: ససస స
8616 SAA0411173
పపరర: నదగలకడమ� మలనఖస�

93-55/661

తసడడ:డ కకరకసశరరరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:136-6-256
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:136-6-257
వయససస:40
లస: ససస స
8613 SAA0470179
పపరర: కకషష వనన పరమలల పలర

8605 SAA0986770
పపరర: యశశధమమ పరలడడగగ

8603 SAA0932021
పపరర: ధనలకడమ గగల

భరస : వనసకటటసశరరర గగల
ఇసటట ననస:136-6-256
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప పరలడడగగ
ఇసటట ననస:136-6-256
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసపసయల
ఇసటట ననస:136-6-256
వయససస:43
లస: పప
8610 SAA0847626
పపరర: లకడమ పదదమవత వఖసరగట

93-55/658

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:136-6-255
వయససస:77
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:136-6-256
వయససస:38
లస: ససస స
8607 SAA0623421
పపరర: ఉపఅలల శకనవరసరరవ

8602 SAA0255828
పపరర: హరగపస
డ రదరరవప సజజర

8627 SAA0256883
పపరర: వజయలకడమ కకలర

93-55/683

భరస : వనసకటశశష సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:136-6-263
వయససస:49
లస: ససస స
93-55/685

8630 SAA0255869
పపరర: లసగయఖ తరసదదసస

93-55/686

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:136-6-264
వయససస:47
లస: పప
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8631 AP151010501549
పపరర: అనసడరఖ తరసదదసస

93-55/687

భరస : రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:136-6-265
వయససస:57
లస: ససస స
8634 SAA0622928
పపరర: ఏస మననహర

93-55/690

93-55/693

93-55/696

93-55/699

93-55/702

93-55/705

93-55/709

93-55/712

భరస : శశషగగరగరరవప
ఇసటట ననస:136-6-294
వయససస:33
లస: ససస స
8658 SAA0656314
పపరర: సరసబబడజఖస దదవరగటర
భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:136-6-295
వయససస:62
లస: ససస స

93-55/697

8644 JBV3493475
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ జజర

8647 SAA0383190
పపరర: కనకదసరర బబససన

8650 SAA0382994
పపరర: వనసకరటరరమ రరవప బబససన

93-55/700

93-55/703

93-55/706

8642 SAA0622878
పపరర: అనకసపత వననకటటశశరమలమ

93-55/698

8645 SAA1149897
పపరర: ససమత చసదదలల

93-55/701

8648 SAA0623603
పపరర: బససనద లలకరశ

93-55/704

8651 SAA0929069
పపరర: దదవ హరగత కకచచరరలలటబ

93-55/708

భరస : బబబగ రరజరసదడ పడసరద కకచ రర కకట
ఇసటట ననస:136-6-292
వయససస:29
లస: ససస స
93-55/710

8656 AP151010501479
పపరర: దమయసత కసచచరర

93-55/713

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:136-6-295
వయససస:26
లస: పప

93-55/695

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:136-6-288
వయససస:26
లస: పప

8653 SAA0932476
పపరర: బబబగ రరజరసదడ పడసరద
కకచరర కకటఖ
తసడడ:డ రమణ కకఘరర కకట
ఇసటట ననస:136-6-292
వయససస:37
లస: పప

8659 SAA0847048
పపరర: నదగరరజ బతష
స ల

8639 SAA1149749
పపరర: సమర షపక

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ చసదదలల
ఇసటట ననస:136-6-273
వయససస:29
లస: ససస స

8654 AP151010501683
పపరర: ఉదయబబనసమభరగస నడడసపలర �

93-55/711

తసడడ:డ గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:136-6-292
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:136-6-294
వయససస:67
లస: ససస స
93-55/715

93-55/692

భరస : బబబభరరవ
ఇసటట ననస:136-6-272
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపలరరజ బబససన
ఇసటట ననస:136-6-288
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఉదయబబనసమభరగస
ఇసటట ననస:136-6-292
వయససస:64
లస: ససస స
8655 SAA0656389
పపరర: శవనదగపరరశత కసచరర

8641 SAA0470336
పపరర: వజయ వలర బబ జజర

8636 SAA0470195
పపరర: షపక జయల వపర రహమలన

తసడడ:డ అబగదల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:136-6-271
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటరమ రరవప బబససన
ఇసటట ననస:136-6-288
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పప తషరరజ
ఇసటట ననస:136-6-288
వయససస:49
లస: పప
8652 AP151010501704
పపరర: కరళళశశరగ నడడసపలర

93-55/694

తసడడ:డ వనసకటనదరరయణ
ఇసటట ననస:136-6-272
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:136-6-288
వయససస:42
లస: ససస స
8649 SAA0987877
పపరర: చసదడ శశఖర పప తషరరజ

8638 SAA0256529
పపరర: జజననమహహబగననసర షపక

93-55/689

తలర : షపక అబగదల ఖసదదదస
ఇసటట ననస:136-6-270
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:136-6-272
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:136-6-272
వయససస:28
లస: పప
8646 SAA0986820
పపరర: ససధదరరణణ పప తషరరజ

93-55/691

భరస : Abdulsharief
ఇసటట ననస:136-6-271
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబభబ షరరఫ
ఇసటట ననస:136-6-271
వయససస:47
లస: పప
8643 SAA0469908
పపరర: రరజ అసకక శశటట

8635 AP151010501703
పపరర: సలమభన షపక

8633 SAA0647354
పపరర: ఏస చతదడ

భరస : మననహర
ఇసటట ననస:136-6-267
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఖసదడ
ద స
ఇసటట ననస:136-6-270
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:136-6-270
వయససస:57
లస: పప
8640 SAA0256495
పపరర: అబగదలలసరరగపప షపక

93-55/688

తసడడ:డ పరపయఖ�
ఇసటట ననస:136-6-265
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ససభబ నదయడడ
ఇసటట ననస:136-6-267
వయససస:47
లస: పప
8637 AP151010501690
పపరర: ఖదడ
ద స షపక

8632 AP151010501553
పపరర: రరమచసదడయఖ తరసదదసస�

8657 AP151010501586
పపరర: శశషగగరగరరవప కసచచరర

93-55/714

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:136-6-294
వయససస:44
లస: పప
93-55/716

8660 SAA0656330
పపరర: కకషష కలమలరగ దదవరగటర

93-55/717

తలర : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:136-6-295
వయససస:33
లస: పప
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8661 SAA0656322
పపరర: శకనవరస రరవప దదవరగటర

93-55/718

తలర : గగపయఖ
ఇసటట ననస:136-6-295
వయససస:37
లస: పప
8664 SAA0256511
పపరర: ససబడహమణఖస బబససన

93-55/721

93-55/724

93-55/727

93-55/730

93-55/733

93-55/736

93-55/739

తసడడ:డ వరన మననహర రరవప
ఇసటట ననస:136-6-303
వయససస:33
లస: పప

8674 SAA0986846
పపరర: పడసరద రకడడ పసటట ట

8677 SAA0383026
పపరర: శకనవరసరరవప లసగమలలర

8680 SAA0436444
పపరర: అమరరవత రరపప డ లల

8683 SAA0564336
పపరర: దసరరర రరవప రపప డ లక

93-55/742

8686 JBV1978626
పపరర: పదమ ఉదదసటట

93-55/731

8689 SAA0256792
పపరర: వరణణ మననహరరకవప ఉదదసటట
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:136-6-303
వయససస:55
లస: పప

8669 AP151010501563
పపరర: జయలకడమ బబల

93-55/726

8672 JBV1971563
పపరర: ససబబబరకడడడ పసటట ట

93-55/729

8675 SAA0847451
పపరర: పడమల రరణణ లసగమలర

93-55/732

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:136-6-301
వయససస:41
లస: ససస స
93-55/734

8678 AP151010501767
పపరర: తడమభరరసలల బతష
స ల

93-55/735

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:136-6-301
వయససస:52
లస: పప
93-55/737

8681 SAA0469841
పపరర: సపసదమమ రపప డ లక

93-55/738

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:136-6-302
వయససస:69
లస: ససస స
93-55/740

8684 AP151010501882
పపరర: శకనవరసరరవప రరపప డ లల�

93-55/741

తసడడ:డ గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:136-6-302
వయససస:47
లస: పప
93-55/743

భరస : వరణణ మననహరరకవప
ఇసటట ననస:136-6-303
వయససస:50
లస: ససస స
93-55/745

93-55/723

తసడడ:డ పడసరదరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-300
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:136-6-302
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససధదకర ఉదదసటట
ఇసటట ననస:136-6-303
వయససస:27
లస: ససస స
8688 SAA0564385
పపరర: ససధదకర ఉదదసటట

93-55/728

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:136-6-302
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:136-6-302
వయససస:28
లస: పప
8685 SAA0929002
పపరర: వనసకట లలవణఖ ఉదదసటట

8671 SAA0983453
పపరర: లకడమనదరరయణ రకడడ బబల

8666 SAA0623249
పపరర: అనదమ ససరఖ వత

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-300
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:136-6-301
వయససస:38
లస: పప

భరస : baapiraju
ఇసటట ననస:136-6-302
వయససస:32
లస: ససస స
8682 SAA0470021
పపరర: కరకసత కలమలర రపప డ లక

93-55/725

తసడడ:డ నదగగ రకడడడ పసటట ట
ఇసటట ననస:136-6-300
వయససస:59
లస: పప

భరస : తడమభరరసలల
ఇసటట ననస:136-6-301
వయససస:47
లస: ససస స
8679 SAA0563866
పపరర: కకషష వనణణ iddum

8668 SAA0623595
పపరర: అనదమ సతఖనదరరయణ

93-55/720

భరస : సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:136-6-298
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరకడడడ బబల
ఇసటట ననస:136-6-300
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-300
వయససస:47
లస: పప
8676 AP151010501809
పపరర: పదమ బతష
స ల

93-55/722

తసడడ:డ అకకశకయల
ఇసటట ననస:136-6-298
వయససస:67
లస: పప

భరస : పడసరదరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-300
వయససస:61
లస: ససస స
8673 AP151010501511
పపరర: శకనవరసరకడడడ బబల

8665 JBV1971720
పపరర: వజయలకడమ� బసడదరర�

8663 AP151010501258
పపరర: ఆదదలకడమ బబససన

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:136-6-297
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవకరశవపలల �
ఇసటట ననస:136-6-298
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగనదయకలలల �
ఇసటట ననస:136-6-298
వయససస:60
లస: పప
8670 SAA0256222
పపరర: నదసచదరమమ పసటట ట

93-55/719

తసడడ:డ ససబడమణఖమ
ఇసటట ననస:136-6-297
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరజ
ఇసటట ననస:136-6-297
వయససస:58
లస: పప
8667 JBV1971712
పపరర: శవకరశవపలల బసడదరర

8662 SAA0469742
పపరర: కలససమ కలమలరగ పససజల

8687 SAA0928244
పపరర: రరజరశ ఉకలకతషప

93-55/744

తసడడ:డ భబసకర రరవప ఉకలకతపప
ఇసటట ననస:136-6-303
వయససస:27
లస: పప
93-55/746

8690 SAA0927261
పపరర: శక లకడమ పపలలగగ

93-55/747

భరస : వనసకటటసశర రకడడడ కనపరగస
ఇసటట ననస:136-6-305
వయససస:28
లస: ససస స
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8691 SAA0257014
పపరర: వనసకటటశశరమమ పపలలగగ

93-55/748

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-305
వయససస:47
లస: ససస స
8694 SAA0256446
పపరర: శకనవరసరకడడడ పపలలగగ

93-55/751

93-55/754

93-55/756

93-55/759

93-58/673

93-55/762

93-57/559

తసడడ:డ మహన రకడడడ మచమ
ఇసటట ననస:136-7-314
వయససస:19
లస: ససస స

8704 SAA0383570
పపరర: భరతమమ� గగల�

8707 AP151010498137
పపరర: బబబసరగజన కసదమళళ

8710 AP151010501868
పపరర: చనవనసకటటశశరరర గరధస

8713 SAA1280171
పపరర: సరమమజఖస anumala

93-55/767

8716 SAA1188788
పపరర: నడడసపలర జజజ ననశశరగ

93-55/760

8719 AP151010501373
పపరర: బబలసకమమ పపజల�
భరస : వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:136-7-317
వయససస:57
లస: ససస స

8699 SAA1456706
పపరర: కళళవత వసగర

93-57/709

8702 AP151010501787
పపరర: మగరళ ఉమమడడశశటట �

93-55/758

8705 SAA0423418
పపరర: మలర కరరరరన రరవప� గగల�

93-55/761

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:136-6-363
వయససస:45
లస: పప
93-58/674

8708 AP151010498208
పపరర: శవనదగరశశరరవప కసదదమళళ

93-58/675

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:136-6-785
వయససస:40
లస: పప
93-55/763

8711 SAA1392208
పపరర: వనసకటటశశరరర బబ యన

93-58/1045

తసడడ:డ ససబగబలల బబ యన
ఇసటట ననస:136-6-856
వయససస:45
లస: పప
93-55/946

8714 SAA1087568
పపరర: వనసకట రమణ మరస

93-55/766

భరస : మలలర శశర రరవప మరస
ఇసటట ననస:136-7-135
వయససస:50
లస: ససస స
93-60/831

భరస : నడడసపలర సరయ కలమలర
ఇసటట ననస:136-7-153
వయససస:27
లస: ససస స
93-58/1096

93-55/753

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:136-6-357
వయససస:42
లస: పప

భరస : venkata tirumala anumala
ఇసటట ననస:136-7-70
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప మరస
ఇసటట ననస:136-7-135
వయససస:33
లస: పప
8718 SAA1327493
పపరర: బల తడపపర సససదరగ మచమ

93-55/757

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:136-6-852
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మలర కఖలరరరనరరవప� కకలర మరర
ఇసటట ననస:136-6-1144
వయససస:30
లస: పప
8715 SAA1087618
పపరర: రవసదర మరస

8701 AP151010501582
పపరర: లకమమమ ఉమమడడశశటట

8696 SAA0256099
పపరర: కకషషకలమలరగ గగల

భరస : హనసమసతష రరవప వసగర
ఇసటట ననస:136-6-309/5
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరవరరరవప
ఇసటట ననస:136-6-785
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:136-6-845
వయససస:72
లస: ససస స
8712 JBV3736832
పపరర: వనసకటశవనదగరసదడ� కకలర మరర �

93-55/755

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:136-6-363
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మభరగస తదళర
ఇసటట ననస:136-6-741
వయససస:30
లస: పప
8709 AP151010501076
పపరర: కకసడమమ పససపపలలటట

8698 SAA0256289
పపరర: సతఖనదనరరయణ గగల

93-55/750

భరస : సతఖనదనరరయణ
ఇసటట ననస:136-6-308
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససబబరరయగడడ
ఇసటట ననస:136-6-357
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప�
ఇసటట ననస:136-6-363
వయససస:38
లస: ససస స
8706 SAA0470500
పపరర: చనవనసకటటసశరరర తదళర

93-55/752

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:136-6-308
వయససస:63
లస: పప

భరస : మగరళ�
ఇసటట ననస:136-6-357
వయససస:37
లస: ససస స
8703 SAA0382952
పపరర: లకడమ ససజజత� గగల�

8695 SAA0256149
పపరర: వజయకలమలరగ గగల

8693 SAA0411090
పపరర: వనసకటటశశర రకడడడ పపలలగగ

తసడడ:డ శకనవరస రకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-305
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-6-308
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ
ఇసటట ననస:136-6-308
వయససస:39
లస: పప
8700 SAA0256073
పపరర: ససబగబలల� ఉమమడడశశటట �

93-55/749

భరస : వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-305
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరకడడడ
ఇసటట ననస:136-6-305
వయససస:53
లస: పప
8697 JBV1970110
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగల

8692 SAA0256370
పపరర: ఆదచమమ పపలలగగ

8717 AP151010501283
పపరర: రరవత పసచసమక�

93-55/768

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:136-7-313
వయససస:57
లస: ససస స
93-55/769

8720 AP151010501587
పపరర: పదమ పసలరలమరగక�

93-55/770

భరస : రరమభమరగస�
ఇసటట ననస:136-7-318
వయససస:41
లస: ససస స
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8721 SAA0256396
పపరర: రరమమభరగస పసలరలమరగ�క

93-55/771

తసడడ:డ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-318
వయససస:47
లస: పప
8724 SAA0256677
పపరర: లకడమకరసతమమ పపలపరటట

93-55/774

93-55/777

93-55/780

93-55/783

93-55/786

93-55/788

93-55/790

భరస : చసదడశశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-358
వయససస:57
లస: ససస స

8734 AP151010501339
పపరర: ఆదదలకడమ చసతద�

8737 SAA1289834
పపరర: రరజశశఖర రకడడడ అకకల

8740 SAA0888604
పపరర: దదదదసప ఘలడదర

8743 SAA0846966
పపరర: భబనస షపక

93-55/793

8746 SAA0255448
పపరర: ఊమలదదవ వనణగగగల

93-55/784

8749 SAA0564369
పపరర: అపరరష భభరళళ
తసడడ:డ శకనవరస మభరగస
ఇసటట ననస:136-7-359
వయససస:29
లస: ససస స

8729 SAA0411017
పపరర: పడసరద� చటబఖల�

93-55/779

93-55/782
8732 SAA0411199
పపరర: హరగకకరణ కలమలర� ఉయభఖరర�

8735 JBV3493418
పపరర: రమమష� చసతద�

93-55/785

తసడడ:డ నదరరయణ� �
ఇసటట ననస:136-7-324
వయససస:33
లస: పప
93-55/944

8738 SAA1116136
పపరర: యయమననన నదగలకడమ

93-55/787

భరస : యయమననన సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:136-7-325/1
వయససస:33
లస: ససస స
93-41/891

8741 SAA0255562
పపరర: mercy parasa

93-55/789

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-7-353
వయససస:37
లస: ససస స
93-55/791

8744 SAA0847113
పపరర: వహహదద షపక

93-55/792

భరస : బబబగ
ఇసటట ననస:136-7-354
వయససస:39
లస: ససస స
93-55/794

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:136-7-356
వయససస:34
లస: ససస స
93-55/796

93-55/776

తలర : కలససమకలమలరగ�
ఇసటట ననస:136-7-323
వయససస:42
లస: పప

భరస : రసడల
ఇసటట ననస:136-7-354
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ
ఇసటట ననస:136-7--354
వయససస:46
లస: పప
8748 AP151010501340
పపరర: జయలకడమ గగతస �

93-55/781

తసడడ:డ ఘలడదర రరసచసదడ
ఇసటట ననస:136-7-350
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-353
వయససస:40
లస: పప
8745 SAA0846875
పపరర: బబబగ షపక

8731 SAA0932658
పపరర: రసడల షపక

8726 JBV1972116
పపరర: శకనవరసస పపలపరటట

తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-321
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరకడడడ అకకల
ఇసటట ననస:136-7-324
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యయమననన కకషషయఖ
ఇసటట ననస:136-7-325/1
వయససస:39
లస: పప
8742 SAA0255489
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� పరగశ�

93-55/778

భరస : నదరరయణ�
ఇసటట ననస:136-7-324
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగరయఖ�
ఇసటట ననస:136-7-324
వయససస:57
లస: పప
8739 SAA1116128
పపరర: యయమననన సతఖనదరరయణ

8728 AP151010501370
పపరర: ధనలకడమ చటబఖల�

93-55/773

తసడడ:డ కరశవపలల
ఇసటట ననస:136-7-319
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ షపక
ఇసటట ననస:136-7-323
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నదరరయణ� �
ఇసటట ననస:136-7-324
వయససస:35
లస: ససస స
8736 AP151010501454
పపరర: నదరరయణ చసతద�

93-55/775

భరస : రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-321
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరవప
ఇసటట ననస:136-7-321
వయససస:34
లస: పప
8733 JBV3493400
పపరర: ససనతద� చసతద�

8725 SAA0564443
పపరర: ఎలర యఖ పపలపరటట

8723 SAA0256651
పపరర: రజత పపలపరటట

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:136-7-319
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశవపలల
ఇసటట ననస:136-7-319
వయససస:38
లస: పప

భరస : పడసరద చతస యల
ఇసటట ననస:136-7-321
వయససస:24
లస: ససస స
8730 SAA0256420
పపరర: శకనవరసస శతదఖలల

93-55/772

భరస : ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:136-7-319
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కరశవపలల
ఇసటట ననస:136-7-319
వయససస:63
లస: ససస స
8727 SAA0927683
పపరర: sravanthi చతస యల

8722 SAA0436253
పపరర: వససత పపలపరటట

8747 SAA0129981
పపరర: శకనవరసరరవప ఏనసగగలల

93-55/795

తసడడ:డ నదరరయణ
ఇసటట ననస:136-7-356
వయససస:43
లస: పప
93-55/797

8750 SAA0130013
పపరర: రరమ ససధదరరణణ� బభరకర�

93-55/798

భరస : వనసకట శకనవరసమభరగస�
ఇసటట ననస:136-7-359
వయససస:49
లస: ససస స
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8751 SAA0682310
పపరర: చససడడరగ బబల తడపపర సససదరగ

93-55/799

భరస : ససబడమణఖ౦
ఇసటట ననస:136-7-359
వయససస:50
లస: ససస స
8754 SAA0469734
పపరర: మణణకలమలర చససడడరగ

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస మభరగస బభరకర
ఇసటట ననస:136-7-359
వయససస:25
లస: పప
93-55/802

తసడడ:డ ససబడమణఖమ
ఇసటట ననస:136-7-359
వయససస:29
లస: పప
8757 SAA1392018
పపరర: రరతష భబగఖవత ఉయభఖరర

93-56/769

93-55/807

93-55/810

93-55/813

93-55/816

93-55/808

8764 SAA0927444
పపరర: ధనలకడమ మలరస

8767 SAA0846925
పపరర: ససదరరన ఉమమడడసపటట

8770 SAA0255554
పపరర: రమలదదవ ధనదలకకట

93-55/819

8773 SAA0383067
పపరర: సతఖనదరరయణ� తరసదదసస�

93-55/811

93-55/822

8778 SAA0656561
పపరర: వనసకట రరజశశఖర కసదసకకరగ

93-55/826

8776 SAA0682385
పపరర: కలససమలల కనకమమ

93-55/814

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలససమలల
ఇసటట ననస:136-7-408
వయససస:20
లస: ససస స

8762 JBV3493558
పపరర: సడరఖపడకరష� పసనననలర �

93-55/809

8765 SAA1026229
పపరర: సరసబబడజఖస కకలనస

93-55/812

8768 AP151010501475
పపరర: బడహమయఖ ఉమమడడశశటట �

93-55/815

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:136-7-396
వయససస:52
లస: పప
93-55/817

8771 SAA0383059
పపరర: హహమలత తరసదదసస

93-55/818

భరస : బబలయఖ�
ఇసటట ననస:136-7-405
వయససస:29
లస: ససస స
93-55/820

8774 SAA0383554
పపరర: బబలయఖ తరసదదసస

93-55/821

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ
ఇసటట ననస:136-7-405
వయససస:59
లస: పప
93-55/823

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:136-7-406
వయససస:41
లస: ససస స
8779 SAA1149855
పపరర: వనసకట ససజజత కలససమలల

93-55/806

భరస : రరమగలల కకలనస
ఇసటట ననస:136-7-394
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయలఖ�
ఇసటట ననస:136-7-405
వయససస:32
లస: పప

8775 SAA0932823
పపరర: వనసకట హరగహర రరవప ససదద
భతషలర
తసడడ:డ శవరరవ ససదద భతషల
ఇసటట ననస:136-7-405
వయససస:86
లస: పప

8759 SAA0846412
పపరర: జజఖతరమమమ కకసడరర

తసడడ:డ రరమకకషష� �
ఇసటట ననస:136-7-372
వయససస:35
లస: పప

భరస : అఅకకనదడజ
ఇసటట ననస:136-7-397
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:136-7-405
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : సరయలకడమ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:136-7-407
వయససస:33
లస: పప

8761 SAA0932054
పపరర: జయ శక పసనననలర

93-55/804

తలర : రరజఖ లకడమ
ఇసటట ననస:136-7-368
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ ఉమమడడసపటట
ఇసటట ననస:136-7-396
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మగనసకకన రరజ
ఇసటట ననస:136-7-397
వయససస:25
లస: ససస స
8772 SAA0383265
పపరర: శకలసతల తరసదదసస

93-55/805

భరస : రవ కలమలర మరస
ఇసటట ననస:136-7-386
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:136-7-396
వయససస:47
లస: ససస స
8769 SAA0930694
పపరర: తరసగగణణ దనదలకకట

8758 SAA0411116
పపరర: కలససమకలమలరగ� ఉయభఖరర�

8756 SAA0564351
పపరర: ససబడమణఖమ చససడడరగ
తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:136-7-359
వయససస:52
లస: పప

భరస : సడరరఖ పడకరశరరవప పసనననలర
ఇసటట ననస:136-7-372
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరఖపడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-372
వయససస:64
లస: పప
8766 AP151010501485
పపరర: ధనలకడమ ఉమమడడశశటట

93-55/803

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-363
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఉమల మహహశశర పడసరద చదరగ
ఇసటట ననస:136-7-368
వయససస:46
లస: ససస స
8763 AP151010501239
పపరర: రరమకకషష పసననలర �

8755 SAA0344705
పపరర: శకనవరసమభరగస� బభరకర�

93-55/801

తసడడ:డ ససబడమణఖమ
ఇసటట ననస:136-7-359
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరధదకకషష మభరగస�
ఇసటట ననస:136-7-359
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఉయభఖరర
ఇసటట ననస:136-7-360
వయససస:35
లస: ససస స
8760 SAA0520296
పపరర: రరజఖ లకడమ కకకసడరగ

93-55/800 8753 SAA0470419
8752 SAA1087675
పపరర: వనసకట రరధద కకషష మభరగస బభరకర
పపరర: పవన కలమలర చససడడరగ

8777 SAA0469718
పపరర: సరఈ లకడమ కసదసకలరర

93-55/825

భరస : కకషష మహన రరవప
ఇసటట ననస:136-7-407
వయససస:55
లస: ససస స
93-55/827

8780 JBV1973619
పపరర: శవకలమలరగ పలర పప

93-55/828

భరస : బబబగ �
ఇసటట ననస:136-7-413
వయససస:40
లస: ససస స
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93-55/829

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:136-7-416
వయససస:25
లస: ససస స
8784 JBV1972454
పపరర: మరరబ షపక

93-55/832

93-55/835

93-55/838

93-55/841

93-55/844

93-55/1016

93-55/1019

తసడడ:డ ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:136-7-436
వయససస:29
లస: పప

8794 SAA0470310
పపరర: యయసస బబబగ చటటట మలలర

8797 JBV1979319
పపరర: రరమభలలమమ ఓరరసస

8800 SAA1439595
పపరర: రమమశ బసడరర

8803 SAA1439520
పపరర: మహహశశరగ బసడరర

93-55/846

8806 SAA0929044
పపరర: జమలల షపక

93-55/842

8809 SAA0928889
పపరర: చనన నదగగరశఅల షపక
తసడడ:డ ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:136-7-436
వయససస:30
లస: పప

8789 SAA0846552
పపరర: కనకరరరవప దదరన ంరల

93-55/837

8792 SAA0470096
పపరర: కకటమలమ చటటట మలలర

93-55/840

8795 SAA0469924
పపరర: మరగయల దదసడ చటటట మలలర

93-55/843

తసడడ:డ రరమయలఖ
ఇసటట ననస:136-7-420
వయససస:66
లస: పప
93-55/845

8798 SAA1449768
పపరర: సకలక బబయ బసడరర

93-55/1015

భరస : రమగలల బసడరర
ఇసటట ననస:136-7-430
వయససస:70
లస: ససస స
93-55/1017

8801 SAA1440072
పపరర: నరరశ బసడరర

93-55/1018

తసడడ:డ రమగలల బసడరర
ఇసటట ననస:136-7-430
వయససస:35
లస: పప
93-55/1020

8804 SAA1449727
పపరర: లలత బసడరర

93-57/710

భరస : శసకర బసడరర
ఇసటట ననస:136-7-430
వయససస:35
లస: ససస స
93-55/847

భరస : నదగభర వరల షపక
ఇసటట ననస:136-7-436
వయససస:27
లస: ససస స
93-55/849

93-55/834

భరస : మలరగయల దదసడ
ఇసటట ననస:136-7-420
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నరరశ బసడరర
ఇసటట ననస:136-7-430
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చనన నదగభర వరల షపక
ఇసటట ననస:136-7-436
వయససస:25
లస: ససస స
8808 SAA0928608
పపరర: చనన నదగగరశఅల షపక

93-55/839

తసడడ:డ రమగలల బసడరర
ఇసటట ననస:136-7-430
వయససస:37
లస: పప

భరస : రమమశ బసడరర
ఇసటట ననస:136-7-430
వయససస:22
లస: ససస స
8805 SAA0930710
పపరర: రరశరమ షపక

8791 SAA0470070
పపరర: వజయ చటటట మలలర

8786 SAA0411058
పపరర: జజనబబషర షపక

తసడడ:డ ఎ
ఇసటట ననస:136-7-418
వయససస:46
లస: పప

భరస : బగలర యఖ� �
ఇసటట ననస:136-7-421
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రమగలల బసడరర
ఇసటట ననస:136-7-430
వయససస:40
లస: పప
8802 SAA1449743
పపరర: సశపన బసడరర

93-55/836

తసడడ:డ మలరగయల దదసడ
ఇసటట ననస:136-7-420
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బగలలర ఇఆ ఒరరస
ఇసటట ననస:136-7-421
వయససస:24
లస: ససస స
8799 SAA1440056
పపరర: శసకర బసడరర

8788 SAA0564567
పపరర: శవ నదగరనదమ
న దదరనల

93-55/831

తసడడ:డ మసరసన వల�
ఇసటట ననస:136-7-416
వయససస:34
లస: పప

భరస : యయసస బబబగ చటటట మలలర
ఇసటట ననస:136-7-420
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరగయలదదసడ
ఇసటట ననస:136-7-420
వయససస:37
లస: పప
8796 SAA0931593
పపరర: ఒరరస రరజరశశరగ

93-55/833

భరస : కనకర రరవప
ఇసటట ననస:136-7-418
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పరమమశ
ఇసటట ననస:136-7-420
వయససస:29
లస: ససస స
8793 SAA0564377
పపరర: పరమమశ చటటట మలలర

8785 SAA0411041
పపరర: బబలలసరశమ� అచమ�

8783 SAA0846040
పపరర: కలమలరగ అచమ

భరస : బబల సరశమ
ఇసటట ననస:136-7-416
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:136-7-416
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:136-7-416
వయససస:60
లస: పప
8790 SAA0469890
పపరర: మమరర ససజజతద చటటట మలలర

93-55/830

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:136-7-416
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మసరసనశల �
ఇసటట ననస:136-7-416
వయససస:49
లస: ససస స
8787 SAA0411074
పపరర: కకటయఖ� అచమ�

8782 SAA0928038
పపరర: కరరమగన షపక

8807 SAA0470385
పపరర: బబ శశక

93-55/848

భరస : నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:136-7-436
వయససస:54
లస: ససస స
93-55/850

8810 SAA0469981
పపరర: నననన సరహహబ శశక

93-55/851

తసడడ:డ హహమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:136-7-436
వయససస:57
లస: పప
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పపరర: అమనద షపక
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93-55/852

భరస : లలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:136-7-446
వయససస:20
లస: ససస స

8812 SAA1149848
పపరర: మరర బ షపక

93-55/853

భరస : అలషర షపక
ఇసటట ననస:136-7-446
వయససస:61
లస: ససస స

8814 SAA1149822
పపరర: అలషర షపక

93-55/855

తసడడ:డ లలలక షపక
ఇసటట ననస:136-7-446
వయససస:70
లస: పప

8815 SAA0469726
పపరర: పదదమ దదవలర

93-55/1021

తసడడ:డ వనసకటయఖ దదవనళళ
ఇసటట ననస:136-7-452
వయససస:18
లస: పప

8818 SAA1370253
పపరర: శకనవరస దదవనళళ

93-55/856

8816 SAA0469874
పపరర: మలలశశరగ ఓనట పపల

93-55/857

భరస : కకటటశశరరరవ
ఇసటట ననస:136-7-452
వయససస:55
లస: ససస స
93-55/1022

తసడడ:డ కకషష దదవనళళ
ఇసటట ననస:136-7-452
వయససస:18
లస: పప

8820 AP151010501225
పపరర: వరరరఘవమమ నశరసకర

93-55/854

తసడడ:డ అలషర షపక
ఇసటట ననస:136-7-446
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:136-7-452
వయససస:36
లస: ససస స

8817 SAA1370238
పపరర: కకషష దదవనళళ

8813 SAA1149756
పపరర: లలల సరహహబ షపక

8819 JBV1977974
పపరర: వనసకటరమణ దదసరగ

93-55/858

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-7-453
వయససస:38
లస: ససస స

93-55/859

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:136-7-453
వయససస:62
లస: ససస స

8821 SAA0623397
పపరర: పడలల భబగఖ లకడమ
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93-55/860

భరస : సససహదదడ
ఇసటట ననస:136-7-457
వయససస:32
లస: ససస స
8824 SAA0647362
పపరర: పడలల సససహదదడ

93-55/863

8825 SAA0928970
పపరర: అపరష గగడడపరటట

93-55/945

8828 SAA0847659
పపరర: శశషష బబయ సససదద
భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:136-7-463
వయససస:54
లస: ససస స

8830 SAA1149863
పపరర: నదగభర బ షపక

8831 SAA0256057
పపరర: వజయలకడమ పప లశశటట

93-55/868

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:136-7-466
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమచసదడమభరగస
ఇసటట ననస:136-7-466
వయససస:31
లస: పప
8836 SAA0256115
పపరర: శక రరమచసదడ మభరగస పప లశశటట
తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:136-7-466
వయససస:56
లస: పప

93-55/864

8834 SAA0256180
పపరర: చకకవరగస పప లశశటట

93-55/866

8837 SAA1149731
పపరర: హహసపసన షపక
తసడడ:డ లతఫ షపక
ఇసటట ననస:136-7-466
వయససస:66
లస: పప

8826 SAA0847220
పపరర: ససరరష గగడడపటటట

93-55/865

8829 SAA0383034
పపరర: ధనలకడమ� పప లశశటట �

93-55/867

భరస : చకకవరరస �
ఇసటట ననస:136-7-466
వయససస:30
లస: ససస స
93-55/869

8832 SAA1149772
పపరర: చనన లలలక షపక

93-55/870

తసడడ:డ అలషర షపక
ఇసటట ననస:136-7-466
వయససస:25
లస: పప
93-55/872

తసడడ:డ శక రరమచసదడమభరగస
ఇసటట ననస:136-7-466
వయససస:33
లస: పప
93-55/874

93-55/862

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:136-7-460
వయససస:30
లస: పప

భరస : శక రరమచసదడమభరగస
ఇసటట ననస:136-7-466
వయససస:48
లస: ససస స
93-55/871

8823 JBV1974401
పపరర: వనసకటబడవప ఓరరచ

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:136-7-457
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససరరష గగడడపరటట
ఇసటట ననస:136-7-460
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ lakshmi narayana cheemala
ఇసటట ననస:136-7-462
వయససస:20
లస: ససస స

8833 SAA0256586
పపరర: కకశశర బబబగ పప లశశటట

93-55/861

భరస : వనసకటబడవప �
ఇసటట ననస:136-7-457
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవ
ఇసటట ననస:136-7-457
వయససస:37
లస: పప
8827 SAA1275049
పపరర: చసదడ మమనక cheemala

8822 JBV1974393
పపరర: రమణ ఓరరచ

8835 SAA1149723
పపరర: ఖలససస వల షపక

93-55/873

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:136-7-466
వయససస:40
లస: పప
93-55/875

8838 SAA1149087
పపరర: భవరన పడసరద కకట

93-46/640

తసడడ:డ సరయ కకశశర కకట
ఇసటట ననస:136-7-474
వయససస:34
లస: పప
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8839 SAA0845810
పపరర: శరరద సససదద
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93-55/876

భరస : బబలలజ
ఇసటట ననస:136-7-474
వయససస:32
లస: ససస స
8842 SAA0256305
పపరర: ససధఖ� పసటట ట�

93-55/879

93-55/882

93-55/884

93-55/887

93-55/890

93-55/892

93-55/895

తసడడ:డ వశశపడకరశ
ఇసటట ననస:136-7-491
వయససస:29
లస: ససస స

8852 SAA0436279
పపరర: దసరర మమ బసడర

8855 SAA1453372
పపరర: యమనసరసశథద గకసథద

8858 SAA0470377
పపరర: నదగరసదడస గరమన

8861 AP151010501152
పపరర: మలలర శశరరరవప కకసడద�

93-55/898

8864 SAA1051184
పపరర: పవన కలమలర అటర

93-55/888

8867 SAA0411140
పపరర: రరణణ� కకసగలలటట�
భరస : కరరణచదరగ�
ఇసటట ననస:136-7-491
వయససస:31
లస: ససస స

8847 SAA1115997
పపరర: ఇసదడజ కకట

93-55/910

8850 SAA0411256
పపరర: వనసకటటశశరరర� పపలవరగస�

93-55/886

8853 SAA0682369
పపరర: మలలరల శకకరసత

93-55/889

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:136-7-476
వయససస:30
లస: పప
93-55/1023

8856 SAA0846735
పపరర: నరశమల రకడడ కలసచదల

93-55/891

తసడడ:డ జయరరమ రకడడడ
ఇసటట ననస:136-7-477
వయససస:44
లస: పప
93-55/893

93-55/894
8859 JBV1971118
పపరర: శతదమహలకడమ� తషమమలలచరర �

భరస : వనసకటబచలస� �
ఇసటట ననస:136-7-479
వయససస:61
లస: ససస స
93-55/896

8862 SAA0256347
పపరర: వనసకటబచలస� తషమమల�

93-55/897

తసడడ:డ గగపస�
ఇసటట ననస:136-7-479
వయససస:70
లస: పప
93-55/899

తసడడ:డ వజయకలమలర అటర
ఇసటట ననస:136-7-488
వయససస:32
లస: పప
93-55/901

93-55/881

తసడడ:డ శశషగగరరరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-475
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-479
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వజయకలమలర అటర
ఇసటట ననస:136-7-488
వయససస:29
లస: పప
8866 SAA0520254
పపరర: ససపపరష పపడమ జజఖత కకసగలలటట

93-55/885

భరస : దసరరర రరవప GAMINI
ఇసటట ననస:136-7-479
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : జజనయఖ లలట రరపప డ లల
ఇసటట ననస:136-7-479
వయససస:73
లస: ససస స
8863 SAA1051192
పపరర: రమమష అటర

8849 SAA0928665
పపరర: శశషగగరగరరవప పపలవరగర

8844 SAA0411132
పపరర: నదగ నరసససహరరవప� కకననటట�

భరస : భవరన పడసరద కకట
ఇసటట ననస:136-7-474 ,
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకకరసత మలలరల
ఇసటట ననస:136-7-476
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-479
వయససస:54
లస: ససస స
8860 AP151010501312
పపరర: సరగజన రరపప డ లల

93-55/883

భరస : ఆఅజననయగలల
ఇసటట ననస:136-7-476
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:136-7-476
వయససస:52
లస: పప
8857 AP151010501457
పపరర: మలలర శశరగ కకసడద�

8846 JBV1971902
పపరర: శవ రకడడడ � పసటట ట�

93-55/878

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:136-7-474
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పపలవరగర
ఇసటట ననస:136-7-475
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:136-7-476
వయససస:46
లస: ససస స
8854 SAA0256388
పపరర: వనసకటబడవప� మలలరల�

93-55/880

తసడడ:డ పసచమ రకడ�డడ �
ఇసటట ననస:136-7-474
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:136-7-475
వయససస:48
లస: ససస స
8851 SAA0256263
పపరర: పదదమవత� మలలరల�

8843 JBV1970243
పపరర: రరసబబబగరకడడడ మచమ

8841 SAA0411082
పపరర: భవరన� మచమ�

భరస : రరసబబబగ రకడడ �
ఇసటట ననస:136-7-474
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనససజయరకడడడ �
ఇసటట ననస:136-7-474
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:136-7-474
వయససస:39
లస: పప
8848 SAA0411066
పపరర: శవ నదగమలలర శశరగ� పపలవరగస�

93-55/877

భరస : నదగ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:136-7-474
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవరరకడడడ�
ఇసటట ననస:136-7-474
వయససస:45
లస: ససస స
8845 SAA0845893
పపరర: బబలలజ సససద

8840 SAA0411215
పపరర: శవకలమలరగ� కకననటట�

8865 SAA0846503
పపరర: పడశరసత కకసగలలటట

93-55/900

భరస : కకప సతఖస
ఇసటట ననస:136-7-491
వయససస:26
లస: ససస స
93-55/902

8868 SAA0255547
పపరర: రరహహలమమ కకఅగలలటట�

93-55/903

భరస : వశశపడకరష�
ఇసటట ననస:136-7-491
వయససస:55
లస: ససస స
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8869 SAA0846461
పపరర: మజస కకగలలటట
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93-55/904

తసడడ:డ వశశ పడకరశ
ఇసటట ననస:136-7-491
వయససస:24
లస: పప
8872 SAA0520221
పపరర: కరరణద చదరగ కకసగలలటట

93-55/907

93-57/560

93-57/563

93-57/566

భరస : అసజయఖ� పపతమకరయల
ఇసటట ననస:136-08
వయససస:78
లస: ససస స
8884 SAA0255620
పపరర: లకడమ గగల�

93-55/912

భరస : రరసబబబగ�
ఇసటట ననస:136-8-490
వయససస:40
లస: ససస స
8887 SAA0564476
పపరర: మసగమమ చరరమలమలలర

93-55/915

93-55/918

8877 SAA1040351
పపరర: శకనవరసరరవప బభదటట

93-57/562

93-57/565

తసడడ:డ వనసకట రమణ మభరగస� పపతమకరయల
ఇసటట ననస:136-08
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ మభరగస� పపతమకరయల
ఇసటట ననస:136-08
వయససస:52
లస: ససస స

8882 JBV3733888
పపరర: వనసకట రమణ మభరగస�
పపచమకరయల�
తసడడ:డ అసజయఖ� పపతమకరయల
ఇసటట ననస:136-08
వయససస:54
లస: పప

93-57/567

8883 SAA0682450
పపరర: ఏనబర పడసరద

8885 AP151010501559
పపరర: రరసబబబగ గగల

93-55/913

8888 SAA0564575
పపరర: అశశక చరరమలమలలర

8891 SAA0564179
పపరర: కకటమలమ బబ యనద

8894 SAA1392356
పపరర: భవన పససపపలలటట
భరస : పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:136-10-389
వయససస:22
లస: ససస స

8896 SAA0647099
పపరర: వనలలపలల ససరరశ

8897 SAA1253079
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస VADDE

93-55/922

93-55/909

తసడడ:డ నదగరరజ బభదటట
ఇసటట ననస:136-7-748
వయససస:36
లస: పప

93-55/911

తసడడ:డ కర వ రరవప
ఇసటట ననస:136-8-489
వయససస:48
లస: పప
8886 SAA0436246
పపరర: రమలదదవ బరక

93-55/914

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:136-8-492
వయససస:45
లస: ససస స
93-55/916

8889 SAA0469858
పపరర: మహహశ చరరమలమలలర

93-55/917

తసడడ:డ రరమ బబబగ
ఇసటట ననస:136-8-492
వయససస:33
లస: పప
93-55/919

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:136-10
వయససస:61
లస: ససస స
93-58/917

8874 SAA0255570
పపరర: వశశపడకరష కకఅగలలటట�

93-57/564 8880 JBV3733912
8879 JBV3733920
పపరర: సరయ పడశరసత� పపచమకరయల�
పపరర: మసగమణణ� పపచమకరయల�

భరస : VENKATA SUBRAMANYAM VADDE
ఇసటట ననస:136-10
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:136-10-541
వయససస:27
లస: పప

93-57/561

తసడడ:డ రరమ బబబగ
ఇసటట ననస:136-8-492
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకరమయఖ
ఇసటట ననస:136-8-492
వయససస:52
లస: పప
8893 SAA1253087
పపరర: శవ పరరశత VADDE

8876 SAA1040344
పపరర: వజయ లకడమ బభదటట

93-55/906

తసడడ:డ దదవయఖ�
ఇసటట ననస:136-7-491
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:136-8-490
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమ బబబగ
ఇసటట ననస:136-8-492
వయససస:49
లస: ససస స
8890 SAA0436238
పపరర: రరమగ బరక

93-55/908

భరస : శకనవరసరరవప బభదటట
ఇసటట ననస:136-7-748
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర రరవప మలరస
ఇసటట ననస:136-7-750
వయససస:50
లస: ససస స
8881 JBV3733904
పపరర: రరధద దదవ పపతమకరయల

8873 SAA0520171
పపరర: దయల చదరగ కకసగలలటట

8871 SAA0520270
పపరర: కకపర సతఖస కకసగలలటట

తసడడ:డ వశశ పడకరశ
ఇసటట ననస:136-7-491
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వశశ పడకరశ
ఇసటట ననస:136-7-491
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరమగల
ఇసటట ననస:136-7-743
వయససస:44
లస: పప
8878 SAA1005173
పపరర: వనసకట రమణ మలరస

93-55/905

తసడడ:డ వశశ పడకరశ
ఇసటట ననస:136-7-491
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వశశ పడకరశ
ఇసటట ననస:136-7-491
వయససస:35
లస: పప
8875 SAA1026237
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప సరమగల

8870 SAA0846339
పపరర: గగదదడ నఖ కకగలలటట

8892 SAA0469791
పపరర: వనసకయఖ బబ యనద

93-55/920

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:136-10
వయససస:30
లస: పప
93-58/1036

8895 AP151010501193
పపరర: రమణ వనలలపల

93-55/921

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:136-10-541
వయససస:46
లస: ససస స
93-58/919

తసడడ:డ KOTESWARA RAO VADDE
ఇసటట ననస:136-10-542
వయససస:33
లస: పప

8898 SAA1253269
పపరర: లకడమ పడసనన పససపపలలటట

93-58/920

భరస : పడభబకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:136-10-542
వయససస:25
లస: ససస స
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93-55/924

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:136-10-543
వయససస:36
లస: ససస స
8902 AP151010501799
పపరర: శశషమమ పగగడడపలర

93-55/927

93-58/696

93-58/921

93-58/677

93-58/700

93-58/703

93-58/706

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పసననబబ యన
ఇసటట ననస:136-10-554
వయససస:22
లస: ససస స

8912 SAA0642678
పపరర: అజయ కలమలర మరరబబ యన

8915 AP151010501171
పపరర: గగవసదరరజ వలలరల�

8918 AP151010501089
పపరర: వనసకటరతనస మరరఖల

8921 AP151010501362
పపరర: శకనవరసరకడడడ చవరశ

93-58/709

8924 SAA0682476
పపరర: తమటస ససరరష

93-58/678

8927 SAA0656512
పపరర: అసజననయగలల పసననబబ యన
తలర : పపద వనసగయఖ
ఇసటట ననస:136-10-554
వయససస:47
లస: పప

8907 SAA0328609
పపరర: నదగయఖ వలర మగల

93-58/698

8910 SAA0924721
పపరర: రమఖ మమరబబ యన

93-58/676

8913 JBV3744299
పపరర: జయనన మలరరబబ యన

93-58/679

తసడడ:డ హనసమపపప
ఇసటట ననస:136-10-545
వయససస:65
లస: పప
93-58/701

8916 AP151010501176
పపరర: వనసకటటశశరరర వలలరల

93-58/702

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:136-10-546
వయససస:49
లస: పప
93-58/704

8919 AP151010501090
పపరర: రమణయఖ మరరఖల�

93-58/705

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-547
వయససస:47
లస: పప
93-58/707

8922 JBV1973163
పపరర: వనసకటససబబమమ తమటస

93-58/708

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:136-10-552
వయససస:40
లస: ససస స
93-58/710

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:136-10-552
వయససస:25
లస: పప
93-58/435

93-55/929

తసడడ:డ అజయ కలమలర
ఇసటట ననస:136-10-545
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరమరకడడడ
ఇసటట ననస:136-10-549
వయససస:48
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప గగధ
ఇసటట ననస:136-10-552
వయససస:51
లస: ససస స
8926 SAA1150069
పపరర: రమఖ పసననబబ యన

93-58/922

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:136-10-547
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరకడడడ
ఇసటట ననస:136-10-549
వయససస:45
లస: ససస స
8923 AP151010501182
పపరర: చచసచమమ గగధ

8909 SAA1253335
పపరర: సరయ వలర ల

8904 AP151010501293
పపరర: బసవమమ వలర మగల

తసడడ:డ నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-10-544
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:136-10-546
వయససస:41
లస: పప

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:136-10-547
వయససస:44
లస: ససస స
8920 AP151010501541
పపరర: కకటటశశరగ చవరశ

93-58/697

తసడడ:డ జయనన
ఇసటట ననస:136-10-545
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:136-10-546
వయససస:47
లస: ససస స
8917 AP151010501544
పపరర: జయలకడమ మరరఖల

8906 SAA0646992
పపరర: వలలరర నదగరశశరరరవ

93-55/926

భరస : నదగయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-544
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ వలర ల
ఇసటట ననస:136-10-544వయససస:18
లస: ససస స

భరస : జయనన
ఇసటట ననస:136-10-545
వయససస:47
లస: ససస స
8914 AP151010501054
పపరర: శవపరరశత వలలరల

93-55/928

తసడడ:డ నదగగలల
ఇసటట ననస:136-10-544
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నగరశశరరరవప వలర ల
ఇసటట ననస:136-10-544
వయససస:21
లస: ససస స
8911 SAA0073833
పపరర: నరమల మలరరబబ యన

8903 AP151010501771
పపరర: యయసస పగగడడపలర

8901 JBV1974146
పపరర: దసతమమ పగగడడపలర

భరస : చననయయససరతనస
ఇసటట ననస:136-10-543
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:136-10-543
వయససస:52
లస: పప

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-10-544
వయససస:62
లస: ససస స
8908 SAA1253434
పపరర: నదగదసరర వలర ల

93-55/925

భరస : గగవసదరరజలల
ఇసటట ననస:136-10-543
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:136-10-543
వయససస:67
లస: ససస స
8905 AP151010501116
పపరర: చచసచమమ వలర మగల

8900 SAA0564294
పపరర: సరగజన వలలరల

8925 JBV1972884
పపరర: ఏడడకకసడలల తమటస

93-58/711

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-10-552
వయససస:49
లస: పప
93-58/712

8928 SAA1394329
పపరర: రమలదదవ పసననబబ యన

93-58/1037

భరస : ఆసజననయగలల పసననబబ యన
ఇసటట ననస:136-10-554
వయససస:43
లస: ససస స
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8929 AP151010501412
పపరర: కకసడమమ పపలగగరర �

93-58/713

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-556
వయససస:42
లస: ససస స
8932 SAA1394014
పపరర: ససబబబయమమ పపలగగరర

93-58/1038

93-58/717

93-58/437

93-58/721

93-58/723

93-58/726

93-58/728

తసడడ:డ కకనడ లక
ఇసటట ననస:136-10-566
వయససస:33
లస: పప

8942 SAA1287838
పపరర: సపసదసలల పపలగగరరర

8945 SAA0436378
పపరర: పసచమమమ గగససల

8948 SAA0436386
పపరర: యయససబబబగ గగససల

8951 SAA0563825
పపరర: రగశయఖ బబ యన

93-58/730

8954 SAA0470252
పపరర: బబలమమ పపలగగరరర

93-58/985

8957 SAA1252972
పపరర: తరరపతరరజ కలసడడరర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప కలసడడరర
ఇసటట ననస:136-10-567
వయససస:20
లస: పప

8937 SAA1413525
పపరర: శకనస బబ యన

93-57/691

8940 SAA0656538
పపరర: గగరగ గగపప

93-58/720

8943 SAA0382820
పపరర: మసగమమ గగససలల

93-58/722

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:136-10-561
వయససస:29
లస: ససస స
93-58/724

8946 SAA0470013
పపరర: కకశశర గగససల

93-58/725

తసడడ:డ మలలదదడ
ఇసటట ననస:136-10-561
వయససస:32
లస: పప
93-58/727

8949 SAA0952763
పపరర: మలలర శశరగ తమటస

93-58/438

భరస : వనసకట శవ పడసరద తమటస
ఇసటట ననస:136-10-564
వయససస:24
లస: ససస స
93-58/729

8952 SAA1392182
పపరర: వనసకట లకడమ బబ యన

93-58/1039

తసడడ:డ రగశయఖ బబ యన
ఇసటట ననస:136-10-565
వయససస:18
లస: ససస స
93-58/731

తసడడ:డ వనసకటటశ
ఇసటట ననస:136-10-566
వయససస:29
లస: పప
93-58/733

93-58/716

భరస : జసపరరరవప
ఇసటట ననస:136-10-558
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:136-10-565
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకసడలల� �
ఇసటట ననస:136-10-566
వయససస:39
లస: ససస స
8956 SAA0470062
పపరర: నదగ రరజ పపలగగరరర

93-58/719

తసడడ:డ మలళయలదదడ
ఇసటట ననస:136-10-561
వయససస:33
లస: పప

భరస : రగశయఖ� �
ఇసటట ననస:136-10-565
వయససస:37
లస: ససస స
8953 JBV1975218
పపరర: ససతతషస� పపలగగరర �

8939 SAA0656496
పపరర: పదదమవత బబ యన

8934 SAA0624338
పపరర: వనలలపలల వనసకట ససబబమలమ

తసడడ:డ బబలయఖ బబ యన
ఇసటట ననస:136-10-558
వయససస:56
లస: పప

భరస : మలళయలదదడ
ఇసటట ననస:136-10-561
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలలఖదద�డ
ఇసటట ననస:136-10-561
వయససస:32
లస: పప
8950 JBV1974310
పపరర: ధనమమ� బబ యన�

93-58/718

తసడడ:డ కకసడయఖ పపలగగరరర
ఇసటట ననస:136-10-559
వయససస:23
లస: పప

భరస : యయససబబబగ
ఇసటట ననస:136-10-561
వయససస:33
లస: ససస స
8947 SAA0383364
పపరర: పడభబకర� గగససల�

8936 SAA0624296
పపరర: తమతమ లకడమ

93-58/715

భరస : గసగరధర బబజ
ఇసటట ననస:136-10-557
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:136-10-558
వయససస:29
లస: ససస స

తలర : బబలరరజ
ఇసటట ననస:136-10-558
వయససస:32
లస: పప
8944 SAA0436394
పపరర: ఏసపస రర రరణణ గగససలల

93-58/436

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:136-10-557
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస బబ యన
ఇసటట ననస:136-10-558
వయససస:22
లస: పప
8941 SAA0656439
పపరర: జసప రరవప గగపప

8933 SAA1097328
పపరర: కకటటశశరమమ బబ గగ

8931 SAA0656405
పపరర: బడహమస బటబడ

తసడడ:డ గగరరసరశమ
ఇసటట ననస:136-10-556
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకయఖ బబ గగ
ఇసటట ననస:136-10-557
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-10-557
వయససస:25
లస: ససస స
8938 SAA1149996
పపరర: లకమయఖ బబ యన

93-58/714

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:136-10-556
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సపసదసలల పపలగగరర
ఇసటట ననస:136-10-556
వయససస:21
లస: ససస స
8935 SAA0624387
పపరర: ససభబన తమటస

8930 AP151010501062
పపరర: సరసబబడజఖస బటబడ

8955 SAA0470245
పపరర: వనసకటటశ పపలగగరరర

93-58/732

తసడడ:డ కకనడ లక
ఇసటట ననస:136-10-566
వయససస:32
లస: పప
93-58/923

8958 SAA0656397
పపరర: కకటటశశరర మరరబబ యన

93-58/735

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:136-10-569
వయససస:42
లస: ససస స
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8959 SAA0656413
పపరర: పడసరద మరరబబ యన
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93-58/736

తసడడ:డ గగరరసరశమ
ఇసటట ననస:136-10-569
వయససస:37
లస: పప
93-58/738

భరస : భదచసయల
ఇసటట ననస:136-10-571
వయససస:32
లస: ససస స
93-58/993

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:136-10-571
వయససస:45
లస: పప
93-58/1040

8966 AP151010501374
పపరర: దదవ బబ యన�

8969 SAA1392414
పపరర: నదగరరరరన బబ యన

93-58/743

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:136-10-574
వయససస:47
లస: ససస స

8972 SAA0623041
పపరర: ఇలల కరసస

93-58/741

93-58/746

తసడడ:డ బబబగరరవప తదమటస
ఇసటట ననస:136-10-575
వయససస:25
లస: పప

8975 SAA1450303
పపరర: ససరరష తమటస

93-58/1041

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల బబ యన
ఇసటట ననస:136-10-579
వయససస:26
లస: పప
8980 SAA0436311
పపరర: ససబబమమ గగపప

93-58/744

93-58/750

8981 AP151010501086
పపరర: సరసబబడజఖస తమటస�

93-58/1043

తసడడ:డ చనన మలరకసడదయగలల బటర
ఇసటట ననస:136-10-585
వయససస:35
లస: పప

8984 JBV1974096
పపరర: వనసకటనరసమమ� మసగగ�

93-58/748

8987 AP151010501087
పపరర: మహలకడమ వనలలపల�
భరస : పపదబబలయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-587
వయససస:82
లస: ససస స

8970 SAA1392315
పపరర: సశరష ఇళళ

93-58/1042

8973 AP151010501682
పపరర: పప లరరజ ఇళళ�

93-58/745

8976 SAA1092949
పపరర: ససబబమమ పపలగగరర

93-58/747

8979 SAA0656470
పపరర: బగజర వలర మగల

93-58/749

తసడడ:డ బబల వదదద రరజ
ఇసటట ననస:136-10-581
వయససస:55
లస: పప
93-58/751

8982 SAA0299560
పపరర: శకనవరసరరవప� గగపప�

93-58/752

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-582
వయససస:40
లస: పప
93-58/753

భరస : రరజ� �
ఇసటట ననస:136-10-586
వయససస:53
లస: ససస స
93-58/439

93-58/742

భరస : సపసదసలల పపలగగరర
ఇసటట ననస:136-10-578
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అచమయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-582
వయససస:52
లస: ససస స
93-61/847

8967 AP151010501112
పపరర: బబలయఖ బబ యన

తసడడ:డ లకడమనదరరయణ�
ఇసటట ననస:136-10-574
వయససస:47
లస: పప

భరస : బగజర
ఇసటట ననస:136-10-581
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:136-10-582
వయససస:37
లస: ససస స
8983 SAA1460435
పపరర: వనసకట రతనస బటర

8978 SAA0656462
పపరర: రరమగలమమ వలర మగల

93-58/740

భరస : గగపస ఇళళ
ఇసటట ననస:136-10-573
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస తమటస
ఇసటట ననస:136-10-577
వయససస:21
లస: పప
93-54/1119

8964 JBV3493228
పపరర: భదడయఖ� తమటస�

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-572
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:136-10-574
వయససస:27
లస: పప

8974 SAA0965600
పపరర: సరమగయయలల తదమటస

93-58/737

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:136-10-571
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ యన
ఇసటట ననస:136-10-572
వయససస:21
లస: పప

8971 AP151010501675
పపరర: భభలకడమ ఇళళ�

తసడడ:డ ససతయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:136-10-587
వయససస:37
లస: పప

93-58/739

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:136-10-572
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇజజడననయగలల బబ యన
ఇసటట ననస:136-10-572
వయససస:22
లస: ససస స

8986 SAA0954264
పపరర: పడభబకర పససపపలలటట

8963 AP151010501669
పపరర: గగరరవమమ తమటస�

8961 AP151010501084
పపరర: మణణమమ తమటస

భరస : యయసస�
ఇసటట ననస:136-10-570
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : భదడయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-571
వయససస:82
లస: ససస స

8965 SAA1230614
పపరర: రరవప తతకల

8977 SAA1411800
పపరర: నదగరరజ బబ యన

93-57/568

భరస : నదగరరజ బబ టటట
ఇసటట ననస:136-10-570
వయససస:31
లస: ససస స

8962 SAA0470286
పపరర: పదదమ ఠమతమ

8968 SAA1392539
పపరర: లకడమ కలమలరగ బబ యన

8960 SAA0655514
పపరర: బబలకలమలరగ బబ టటట

8985 JBV1977115
పపరర: రరజ� మసగగ�

93-58/754

తసడడ:డ లకడమనదరరయణ� �
ఇసటట ననస:136-10-586
వయససస:57
లస: పప
93-58/755

8988 SAA0646968
పపరర: వనలలపలల వజయ కలమలర

93-58/756

తసడడ:డ ససబబబరరవ
ఇసటట ననస:136-10-587
వయససస:27
లస: పప

Page 303 of 330

8989 SAA0564112
పపరర: ససదదయఖ పససపపలలటట
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93-58/758

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-10-587
వయససస:57
లస: పప
8992 JBV1971910
పపరర: చసటట� మలదదసస�

93-58/761

93-58/764

93-58/767

93-58/769

93-58/771

93-54/1121

93-58/776

తసడడ:డ యదసదస సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:136-11-652
వయససస:34
లస: పప

9002 AP151010501677
పపరర: మసగమమ ఇళళ�

9005 AP151010501235
పపరర: బససత డదనయయల పసడకరల�

9008 SAA0255992
పపరర: కలమలరగ మలణఖస�

9011 SAA0564534
పపరర: పదదమ పపజజలల

93-58/779

9014 SAA0932765
పపరర: మలరకసడదయ బబ మమశశటట

93-58/877

9017 SAA1392042
పపరర: భబసకర యదసదమ
తసడడ:డ సతఖనదరరయణ యదసదమ
ఇసటట ననస:136-11-652
వయససస:34
లస: పప

8997 AP151010501304
పపరర: శకనస తమటస�

93-58/766

9000 JBV3730652
పపరర: యశశద కలసదసరర

93-58/680

9003 AP151010501223
పపరర: లలతకలమలరగ పసడకరల�

93-58/770

భరస : సరసయయల వరగరల సరససన�
ఇసటట ననస:136-11
వయససస:69
లస: ససస స
93-58/772

9006 AP151010501246
పపరర: సరసయయల వరగరల సరససన పస�

93-58/773

తసడడ:డ ఎరనససట సరసయయల�
ఇసటట ననస:136-11
వయససస:72
లస: పప
93-58/774

9009 SAA0930686
పపరర: నరజ బబ మమశశటట

93-58/775

తసడడ:డ మలరకసడదయ బబ మమశశటటగ
ఇసటట ననస:136-11-638
వయససస:25
లస: ససస స
93-58/777

9012 SAA0410944
పపరర: ధనలకడమ వరగగలల

93-58/778

భరస : ససబబబరరవప వరగగలల
ఇసటట ననస:136-11-638
వయససస:58
లస: ససస స
93-58/780

తసడడ:డ తరరపరటయఖ బబ మమశశటటగ
ఇసటట ననస:136-11-638
వయససస:55
లస: పప
93-54/1032

93-58/763

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:136-10-595
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:136-11-638
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళకరరవప�
ఇసటట ననస:136-11-638
వయససస:44
లస: పప
9016 SAA1290121
పపరర: యదసదస భబసకర

93-58/768

భరస : సతఖస�
ఇసటట ననస:136-11-637
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మలరకసడదయ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:136-11-638
వయససస:46
లస: ససస స
9013 SAA0411157
పపరర: ససబబబరరవప� వరగగలల�

8999 AP151010501184
పపరర: వనసకరయమమ పప లబబ యన�

8994 AP151010501217
పపరర: సరసబబడజఖస తమటస�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:136-10-591
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సరసయయల వరగరల సరససన�
ఇసటట ననస:136-11
వయససస:41
లస: పప

భరస : రవసదడనదథ కకట
ఇసటట ననస:136-11-605,
వయససస:51
లస: ససస స
9010 SAA0932377
పపరర: లకడమ కకటటశశరగ బబ మమశశటట

93-58/765

భరస : పప లరరజ�
ఇసటట ననస:136-10+574
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసయయల వరగరల సరససన�
ఇసటట ననస:136-11
వయససస:40
లస: పప
9007 SAA1396993
పపరర: రరజరశశరగ కకట

8996 JBV1971985
పపరర: వరసస� తమటస�

93-58/760

భరస : అపపలసరశమ�
ఇసటట ననస:136-10-591
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-592
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-595
వయససస:29
లస: పప
9004 AP151010501250
పపరర: ననయయల నవన పసడకరల�

93-58/762

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:136-10-591
వయససస:37
లస: పప

భరస : చనన�
ఇసటట ననస:136-10-592
వయససస:42
లస: ససస స
9001 SAA0411033
పపరర: రరమకకషష� కలసదడరర�

8993 AP151010501181
పపరర: శవ� మలదదసస�

8991 AP151010501179
పపరర: తరరపతమమ� మలదదసస�

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:136-10-589
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసగలయఖ�
ఇసటట ననస:136-10-589
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-10-591
వయససస:32
లస: పప
8998 AP151010501865
పపరర: ఆదదలకడమ తరరమల�

93-58/759

భరస : చసటట
ఇసటట ననస:136-10-589
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ� �
ఇసటట ననస:136-10-589
వయససస:36
లస: పప
8995 SAA0436212
పపరర: కకషరషసజననయగలల బబ యన

8990 SAA0436303
పపరర: రమణ మలదదసస

9015 SAA0564427
పపరర: శవయఖ పపజజలల

93-58/781

తసడడ:డ వనసకటటసయల
ఇసటట ననస:136-11-638
వయససస:56
లస: పప
93-55/997

9018 SAA1115989
పపరర: లలవణఖ ఎదసదమ

93-58/782

భరస : భబసకర ఎదసదమ
ఇసటట ననస:136-11-652
వయససస:30
లస: ససస స
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93-55/998

తసడడ:డ తరరమల వరసస చటటటననన
ఇసటట ననస:136-11-691
వయససస:18
లస: పప
9022 SAA0932609
పపరర: తరరమలలవరసస చటటటననన

93-58/784

93-55/999

93-57/570

93-49/587

93-55/1000

93-57/696

93-57/574

9040 SAA0895039
పపరర: నడర సరహహబ షపక

93-57/576

9032 SAA1149715
పపరర: లతఫ షపక

93-58/785

9035 SAA1407949
పపరర: ధనమమ బబ యయన

9038 SAA1469527
పపరర: రమల దదవ వరససణణనడక

9041 SAA0966228
పపరర: శకనవరస బబబగ దదసరగ

93-57/579

9046 SAA1465178
పపరర: దదమదర రకడడడ బబ య

93-57/699

93-57/572

9033 LFX2417491
పపరర: వనసకటబడవప� కలసచదల�

93-49/588

93-57/697

93-57/573
9036 JBV3733995
పపరర: వనసకట రరమ లకడమ మణణ�
బబ మమలకరగ�
భరస : సడరరఖ నడకరరజ శరరమజ� బబ మమలకరగ
ఇసటట ననస:136-19
వయససస:57
లస: ససస స

93-57/698

9039 SAA1014299
పపరర: రరజయల షపక

93-57/575

భరస : యభససఫ షపక
ఇసటట ననస:136-20
వయససస:42
లస: ససస స
93-57/577

9042 SAA1005108
పపరర: యయసస కలమలరగ పపసలల

93-57/578

భరస : గగపస పపసలల
ఇసటట ననస:136-21
వయససస:32
లస: ససస స

9044 JBV3733854
పపరర: బసవ కకటటశశర రరవప�
గగసడవలర �
తసడడ:డ వరరచదరరఖలల� గగసడవలర
ఇసటట ననస:136-21
వయససస:78
లస: పప

93-57/580

9047 SAA1464502
పపరర: కవత బబ య

93-57/700

భరస : దదమదర బబ య
ఇసటట ననస:136-22
వయససస:39
లస: ససస స

93-57/569

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప � �
ఇసటట ననస:136-17-807
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల దదసరగ
ఇసటట ననస:136-20
వయససస:35
లస: పప

9043 JBV3733862
పపరర: లకడమ అనసడయమమ�
గభడవలర �
భరస : బసవ కకటటశశర రరవప� గభడవలర
ఇసటట ననస:136-21
వయససస:74
లస: ససస స

9027 JBV3733979
పపరర: వజయ లకడమ� బగడసపరటట�

తసడడ:డ వనసకట ససవర రరమయఖ� పప తషకలచమ
ఇసటట ననస:136-14
వయససస:92
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వరససణణనడక
ఇసటట ననస:136-19
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చనదన షపక
ఇసటట ననస:136-20
వయససస:30
లస: పప

93-55/996

93-57/571 9030 JBV3733961
9029 JBV3733953
పపరర: లకడమ నరసససహస� పప తషకలచమ�
పపరర: వటపతడ సరయ� పప తషకలచమ�

భరస : ఏడడకకసడలల బబ యయన
ఇసటట ననస:136-18-579
వయససస:45
లస: ససస స

9037 JBV3733987
పపరర: సడరరఖ నడకరరజ శరరమజ�
బబ మగమలకరగ�
తలర : రరమయఖమమ� బబ మగమలకరగ
ఇసటట ననస:136-19
వయససస:60
లస: పప

9024 SAA1392075
పపరర: సరయ తరరణ పప టటట

భరస : లకడమ నరసససహస� బగడసపరటట
ఇసటట ననస:136-14
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:136-17-466
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకపరనసదస తచలర
ఇసటట ననస:136-18
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రకడడడ బబ య
ఇసటట ననస:136-22
వయససస:40
లస: పప

9026 SAA1393255
పపరర: నదగ ససధదర పప టటట

93-58/783

తసడడ:డ రరస బబబగ పప టటట
ఇసటట ననస:136/12
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వటపతడ సరయ� పప తషకకచ
ఇసటట ననస:136-14
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ� బగసరరజ
ఇసటట ననస:136-16-756
వయససస:56
లస: పప
9034 SAA1448133
పపరర: రరజ సససదర తచలర

93-55/995

తసడడ:డ రరస బబబగ పప టటట
ఇసటట ననస:136-12
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నరసససహస పప తషకకచ
ఇసటట ననస:136-14
వయససస:27
లస: పప
9031 SAA0309930
పపరర: అసజయఖ� బభసరరజ�

9023 SAA1392067
పపరర: జజనకక పప టటట

9021 SAA0932088
పపరర: రరణణ సడరఖకఅలల చటటటననన

భరస : తరరమలలవరసస చటటటననన
ఇసటట ననస:136-11-691
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబబబగ పప టటట
ఇసటట ననస:136/12
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:136-12
వయససస:51
లస: పప
9028 SAA0932880
పపరర: సరయ కకశశర పప తషకకచ

93-57/692

భరస : గరసధద లలట పప తత
స రగ
ఇసటట ననస:136-11-691
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససపగగరరవ చటటటననన
ఇసటట ననస:136-11-691
వయససస:49
లస: పప
9025 SAA1392059
పపరర: రరసబబబగ పప టటట

9020 SAA1454701
పపరర: ఆదద లకడమ పప తత
స రగ

9045 SAA1014422
పపరర: భవరన దదమరర

93-57/581

భరస : లకమయఖ దదమరర
ఇసటట ననస:136-21G
వయససస:27
లస: ససస స
9048 SAA1119825
పపరర: వ ఎల సఇనదధ లసగసగగసట

93-61/705

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లసగసగగసట
ఇసటట ననస:136-31
వయససస:22
లస: పప
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9049 SAA1388412
పపరర: దసరర పస
డ రద జగబతష
స ల

93-57/687

తసడడ:డ ససబడహమణఖస జగబతష
స ల
ఇసటట ననస:136/32
వయససస:59
లస: పప

9050 SAA1387182
పపరర: వజయలకడమ నలర

భరస : దసరర పస
డ రద జగబతష
స ల
ఇసటట ననస:136/32
వయససస:55
లస: ససస స

93-57/690 9053 SAA1455591
9052 SAA1387851
పపరర: లలక నదగ మమఘ శరఖస జగబతష
పపరర: మసరసన నడడగడడ
స ల

తసడడ:డ దసరర పస
డ రద జగబతష
స ల
ఇసటట ననస:136/32
వయససస:25
లస: పప
9055 SAA1389493
పపరర: బషసర షపక

93-55/1008

93-58/787

93-58/790

93-55/1012

93-58/793

93-58/795

భరస : yedukondalu
ఇసటట ననస:136-105
వయససస:30
లస: ససస స

93-58/791

9065 SAA1370527
పపరర: జజజ ననశశరగ నడడసపలర

9068 SAA1469634
పపరర: చసదడశశఖర ఓడళళరర

9071 SAA0470260
పపరర: రమమశ పరమదద పలర

93-58/918

9074 SAA0953183
పపరర: నదగరరజ గగగగల

93-55/1013

9077 JBV1975226
పపరర: రమణ� కలసదసరర�
భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:136-105
వయససస:39
లస: ససస స

93-58/786

9060 SAA0932690
పపరర: సరసబశవరరవప బబ గధద

93-58/789

9063 JBV3493483
పపరర: సడరఖపడకరశరరవప� గరగకపరటట�

93-58/792

9066 SAA1372325
పపరర: చసదడ కల ఓడలలరగ

93-55/1014

తసడడ:డ రరజ ఓడలలరగ
ఇసటట ననస:136-69
వయససస:18
లస: ససస స
93-61/781

9069 SAA0564054
పపరర: ససబబబ రరవప బబ యన

93-58/794

తసడడ:డ నదగ భభషణమ
ఇసటట ననస:136-100
వయససస:68
లస: పప
93-58/797

9072 SAA0303586
పపరర: ససబబబరరవప పమడడపలర �

93-58/798

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:136-103
వయససస:47
లస: పప
93-58/444

తసడడ:డ మలల కకసడయఖ గగగగల
ఇసటట ననస:136-104
వయససస:25
లస: పప
93-58/800

9057 SAA0931635
పపరర: వర లకడమ బబ ఘలదద

తసడడ:డ సతఖనదనరరయణ� �
ఇసటట ననస:136-53
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:136-103
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప పరమడడపఅల
ఇసటట ననస:136-103
వయససస:19
లస: పప
9076 SAA0382754
పపరర: మసగమమ

9062 SAA0931676
పపరర: వనసకటటసశరరర పరమగలపరటట

93-55/1006

తసడడ:డ మగనయఖ బబ ఘధద
ఇసటట ననస:136-48
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరజ ఓడళళరర
ఇసటట ననస:136-69
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:136-103
వయససస:42
లస: ససస స
9073 SAA1253392
పపరర: సతశ పరమడడపఅల

93-58/788

భరస : సరయ కలమర నడడసపలర
ఇసటట ననస:136-69
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగనకక నదగరరజ
ఇసటట ననస:136-69
వయససస:41
లస: ససస స
9070 AP151010501194
పపరర: రమణ పమడడపలర

9059 SAA0932138
పపరర: ధనలకడమ బబ గధద

9054 SAA1469543
పపరర: బబజ నడడగడడ

93-57/689

భరస : సరసబ ససవర రరవప బబ ఘలదద
ఇసటట ననస:136-48
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:136-49
వయససస:32
లస: పప

భరస : నదగరరజ గగనకక
ఇసటట ననస:136-69
వయససస:41
లస: ససస స
9067 SAA1200732
పపరర: గగనకక వజయ

93-57/705

భరస : మగనయఖ బబ ఘధద
ఇసటట ననస:136-48
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:136-49
వయససస:29
లస: ససస స
9064 SAA1370436
పపరర: వజయ గగనకక

9056 SAA1409804
పపరర: పవన కలలఖణ మడడగగల

9051 SAA1387844
పపరర: ధరణణ నదగ శశశల కలమలర
జగబతష
స ల
తసడడ:డ దసరర పస
డ రద జగబతష
స ల
ఇసటట ననస:136/32
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసన నడడగడడ
ఇసటట ననస:136-36
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశర రరవప మడడగగల
ఇసటట ననస:136-43
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప డబభబరగ
ఇసటట ననస:136-48
వయససస:29
లస: ససస స
9061 SAA0930678
పపరర: రమలదదవ పరమగలపరటట

93-55/1005

తసడడ:డ ఖససస నడడగడడ
ఇసటట ననస:136-36
వయససస:31
లస: పప

భరస : పవన కలలఖణ మడడగగల
ఇసటట ననస:136-43
వయససస:21
లస: ససస స
9058 SAA0931536
పపరర: దసగరర డబభబరగ

93-57/688

9075 SAA0646984
పపరర: గగససలల నరససమమ ర రరవప

93-58/799

తసడడ:డ మలలల కకననడ లయలఖ
ఇసటట ననస:136-104
వయససస:27
లస: పప
93-58/801

9078 SAA0382630
పపరర: సమగదదడలల� కలదసరర�

93-58/802

భరస : వనసకటదదసస�
ఇసటట ననస:136-105
వయససస:57
లస: ససస స
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9079 SAA0646976
పపరర: కకనసడరర గగపస రరజ
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93-58/803

తసడడ:డ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:136-105
వయససస:26
లస: పప
9082 SAA0383299
పపరర: edukondalu kuntigorla

93-58/806

9083 JBV1972082
పపరర: శకనవరసరరవప� కలసదసరర�

93-54/1120

9086 SAA0383471
పపరర: వనసకరయమమ బబ యన
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:136-108
వయససస:48
లస: ససస స

9088 SAA1253376
పపరర: ససరరశ తతకల

9089 SAA0299503
పపరర: ఈశశరమమ తమటస�

93-58/924

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:136-108
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:136-109
వయససస:29
లస: పప
9094 SAA0470849
పపరర: యయదసకకనడ లక పపలగగరరర

93-58/681

93-58/819

93-58/822

భరస : వనసకట బబజ
ఇసటట ననస:136-113
వయససస:33
లస: ససస స

93-58/812

9098 AP151010501038
పపరర: నరసమమ పపలగగరర

9101 AP151010501029
పపరర: రమలదదవ పససపపలలటట

93-58/825

9104 SAA1165190
పపరర: పససపపలలటట అపరష

93-58/815

9107 AP151010501138
పపరర: నదగమమ గగదద
భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:136-113
వయససస:57
లస: ససస స

9087 SAA0656637
పపరర: రరసబబబగ బబ యన

93-58/811

9090 AP151010501802
పపరర: ససబబమమ తమటస�

93-58/813

9093 AP151010501519
పపరర: అపరపరరవప తమటస�

93-58/816

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:136-109
వయససస:47
లస: పప
93-58/817

9096 SAA0647123
పపరర: పపలగగరరర సలలమమల

93-58/818

భరస : వనసకటటశశరళళ
ఇసటట ననస:136-111
వయససస:30
లస: ససస స
93-58/820

9099 SAA0647115
పపరర: పపలగగరరర వనసకటటశశరళళ

93-58/821

తసడడ:డ సపసదసలల
ఇసటట ననస:136-111
వయససస:32
లస: పప
93-58/823

9102 AP151010501177
పపరర: శవశసకర పససపపలలటట

93-58/824

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:136-112
వయససస:43
లస: పప
93-60/832

తసడడ:డ పససపపలలటట శవ శసకర
ఇసటట ననస:136-112
వయససస:20
లస: ససస స
93-58/826

93-58/808

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:136-109
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:136-112
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతష
ఇసటట ననస:136-112
వయససస:82
లస: పప
9106 SAA0469775
పపరర: లకడమ గగధద

9095 SAA0647107
పపరర: పపలగగరరర యయదసకకనడ లక

9084 SAA0382788
పపరర: వనసకటదదసస కలదసరర

తలర : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:136-108
వయససస:27
లస: పప

భరస : సపసదసలల
ఇసటట ననస:136-111
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సపసదసలల
ఇసటట ననస:136-111
వయససస:42
లస: పప
9103 AP151010501200
పపరర: చన ఆసజననయగలల గగదద

93-58/809

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:136-110
వయససస:27
లస: పప

భరస : చచసచయఖ
ఇసటట ననస:136-111
వయససస:40
లస: ససస స
9100 AP151010501867
పపరర: చచసచయఖ పపలగగరర

9092 SAA0656595
పపరర: కకషష వడచడ

93-58/805

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:136-105
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వడచడ
ఇసటట ననస:136-109
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సపసదసలల పపలగగరరర
ఇసటట ననస:136-110
వయససస:33
లస: పప
9097 SAA0303172
పపరర: నరమల పపలగగరర

93-58/807

భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:136-109
వయససస:42
లస: ససస స
93-58/814

9081 SAA0383414
పపరర: anji kuntigorla

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:136-105
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటదదసస� �
ఇసటట ననస:136-105
వయససస:42
లస: పప

భరస : దసదసదకలసట రరస మగరళమహన రకడడ
ఇసటట ననస:136-107
వయససస:39
లస: ససస స

9091 SAA0383513
పపరర: నరరష బబబగ� తమటస�

93-58/804

తలర : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:136-105
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:136-105
వయససస:33
లస: పప
9085 SAA1388719
పపరర: దసదసదకలసట అనసరరధ

9080 SAA0656546
పపరర: నదగరరజ కలసదడరర

9105 SAA1165182
పపరర: పససపపలలటట అచసఖత కలమలర

93-60/833

తసడడ:డ పససపపలలటట శవ శసకర
ఇసటట ననస:136-112
వయససస:22
లస: పప
93-58/827

9108 JBV1972231
పపరర: బబజ గగదద

93-58/828

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:136-113
వయససస:35
లస: పప
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9109 JBV1970029
పపరర: వనసకటరతనస కసదసల
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93-58/830

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:136-114
వయససస:35
లస: ససస స
9112 AP151010501752
పపరర: కకటటశశరరరవప వనలలపల

93-58/833

93-58/927

93-58/836

93-58/839

93-57/582

93-58/842

93-58/845

తసడడ:డ రరమలసజననయగలల
ఇసటట ననస:136-123
వయససస:27
లస: ససస స

9122 SAA0255430
పపరర: లకడమ పపససపపలలటట

9125 SAA0844689
పపరర: శకనవరస రరవప యరకసశశటట

9128 SAA0436329
పపరర: వరరసజననయగలల గగదద

9131 AP151010501639
పపరర: మసగమమ గగదద

93-58/848

9134 SAA1290857
పపరర: గగదద గసగరదర బబజ

93-58/840

9137 JBV3730769
పపరర: రరమలసజననయగలల గరధస
తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇసటట ననస:136-123
వయససస:30
లస: పప

9117 AP151010501143
పపరర: అచమమమ వనలలపల

93-58/835

9120 AP151010501063
పపరర: వనసకటససబబబరరవప వనలలపల

93-58/838

9123 SAA0255505
పపరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

93-58/841

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:136-117
వయససస:40
లస: పప
93-57/583

9126 SAA1327659
పపరర: పడసనన యరకసశశటట

93-58/1044

భరస : శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:136-118
వయససస:18
లస: ససస స
93-58/843

9129 SAA0383661
పపరర: మలధవ� గగదద�

93-58/844

భరస : రరమలసజననయగలల�
ఇసటట ననస:136-120
వయససస:51
లస: ససస స
93-58/846

9132 AP151010501610
పపరర: చనరతనస గగదద

93-58/847

భరస : చన ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:136-122
వయససస:72
లస: ససస స
93-58/986

తసడడ:డ గగదద ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:136-122
వయససస:19
లస: పప
93-58/682

93-58/926

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-116
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:136-122
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:136-122
వయససస:44
లస: పప
9136 SAA0657288
పపరర: లకడమ తరరపతమమ గరదస

93-58/837

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:136-119
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:136-120
వయససస:32
లస: పప
9133 AP151010501753
పపరర: ఏడడకకసడలల గగదద

9119 JBV1976265
పపరర: గసగరధర బబజ వనలలపల

9114 SAA1253210
పపరర: శవ నదగయఖ వనలలపల

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-116
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల యరకసశశటట
ఇసటట ననస:136-118
వయససస:27
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:136-119
వయససస:34
లస: ససస స
9130 SAA0383158
పపరర: రరమలసజననయగలల� గగదద�

93-58/834

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:136-117
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల పసటర
ఇసటట ననస:136-118
వయససస:46
లస: ససస స
9127 SAA0383539
పపరర: అసకమమ గగధద

9116 AP151010501045
పపరర: లకడమ వనలలపల

93-58/832

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనలలపల
ఇసటట ననస:136-115
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-116
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నదగభభషణస
ఇసటట ననస:136-116
వయససస:72
లస: పప
9124 SAA0844770
పపరర: సరమలమ జఖస పసటర

93-58/925

భరస : వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-116
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నదగభభషణస
ఇసటట ననస:136-116
వయససస:92
లస: ససస స
9121 AP151010501088
పపరర: ససబబబరరవప వనలలపల

9113 SAA1252956
పపరర: సరసబశవరరవప వనలలపల

9111 AP151010501285
పపరర: పదమ వనలలపల

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:136-115
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనలలపల
ఇసటట ననస:136-115
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వనలలపల
ఇసటట ననస:136-115
వయససస:19
లస: ససస స
9118 AP151010501026
పపరర: వనసకరయమమ వనలలపల

93-58/831

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-114
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:136-115
వయససస:48
లస: పప
9115 SAA1252931
పపరర: పవన కలమలరగ వనలలపల

9110 JBV1970037
పపరర: వనసకటటశశరరర కసదసల

9135 SAA1418185
పపరర: గగద జయ వనసకట బబజ

93-60/1017

తసడడ:డ గగద ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:136-122
వయససస:22
లస: పప
93-58/683

9138 SAA0303339
పపరర: రరజరశశరగ� వలలరల�

93-58/849

భరస : నదగమలలర శశరరరవప�
ఇసటట ననస:136-125
వయససస:37
లస: ససస స
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9139 AP151010501698
పపరర: నదగమలలర శశరరరవప వలలరల�

93-58/850

తసడడ:డ చననదగయఖ�
ఇసటట ననస:136-125
వయససస:40
లస: పప
9142 AP151010501392
పపరర: మగతదఖలల పప లశశటట

93-58/852

93-58/855

93-58/858

93-58/861

93-58/864

93-57/695

93-58/867

తసడడ:డ హరగశమసదదడరకడడడ
ఇసటట ననస:136-137
వయససస:34
లస: పప

9152 AP151010501396
పపరర: చటటట మమ వలలరల�

9155 SAA1408103
పపరర: రవ తమటస

9158 AP151010501238
పపరర: శశషరరతనస తమటస

9161 SAA0983446
పపరర: లకడమ సపరరపప

93-58/870

9164 SAA0892076
పపరర: రవసదడ రకడడడ సపపరపప

93-58/862

9167 SAA1004977
పపరర: లకడమ నదరరయణ రకడడ
సపరపరపప
తసడడ:డ నదరరయణ రకడడ సపరపరపప
ఇసటట ననస:136-137
వయససస:59
లస: పప

9147 SAA0436428
పపరర: శశషషమణణ బబ లలర

93-58/857

9150 AP151010501408
పపరర: వనసకటబడమయఖ బబ లలర

93-58/860

9153 SAA0887333
పపరర: కకషష వనణణ అడడగగల

93-58/863

భరస : ససనల అడడగగల
ఇసటట ననస:136-129
వయససస:27
లస: ససస స
93-57/694

9156 SAA0953233
పపరర: ససబబమమ పససపపలలటట

93-58/445

భరస : వనసకటటసశరరర తమటస
ఇసటట ననస:136-131
వయససస:41
లస: ససస స
93-58/865

9159 AP151010501241
పపరర: పపదవనసకటటశశరరర తమటస

93-58/866

తసడడ:డ కకషషమభరగస
ఇసటట ననస:136-132
వయససస:62
లస: పప
93-58/868

9162 JBV1977552
పపరర: శకలసతల� బబ గరల�

93-58/869

భరస : హరగశమసదదడరకడ�డడ �
ఇసటట ననస:136-137
వయససస:50
లస: ససస స
93-58/871

తసడడ:డ నదరరయణ రకడడ సపపరపప
ఇసటట ననస:136-137
వయససస:29
లస: పప
93-58/873

93-58/854

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:136-127
వయససస:41
లస: పప

భరస : చనన నదరరయణ రకడడ సపరరపప
ఇసటట ననస:136-137
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : Harichandrareddy
ఇసటట ననస:136-137
వయససస:55
లస: ససస స
9166 JBV1970581
పపరర: వరరరకడడడ బబ గరల

93-58/859

భరస : పపదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:136-132
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రవసదడ రకడడడ సపపరపప
ఇసటట ననస:136-137
వయససస:27
లస: ససస స
9163 SAA0436436
పపరర: ససశల బబ గరల

9149 JBV1970128
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప బబ లలర

9144 SAA1040294
పపరర: సరయ కకషష పప లశశటట

భరస : వనసకటబడమయఖ
ఇసటట ననస:136-127
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదద వనసకటటశశరరర తమటస
ఇసటట ననస:136-131
వయససస:30
లస: పప

భరస : రవ తమటస
ఇసటట ననస:136-132
వయససస:29
లస: ససస స
9160 SAA0892084
పపరర: శరకవన సపపరపప

93-58/856

భరస : చననదగయఖ�
ఇసటట ననస:136-128
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనదరరయణ అడడగగల
ఇసటట ననస:136-129
వయససస:29
లస: పప
9157 SAA1409168
పపరర: శకదదవ తమటస

9146 SAA0469783
పపరర: లకడమ బబ లలర

93-57/584

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:136-126
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకషష �
ఇసటట ననస:136-127
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషష�
ఇసటట ననస:136-127
వయససస:44
లస: పప
9154 SAA0887325
పపరర: ససనల అడడగగల

93-58/853

భరస : ఉమలమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:136-127
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:136-127
వయససస:37
లస: ససస స
9151 AP151010501756
పపరర: శకనస బబ లలర�

9143 AP151010501119
పపరర: దదవమమ పప లశశటట

9141 SAA1035139
పపరర: దదవకరసఠస పపలపరటట

భరస : ససతదరరమయఖ పపలపరటట
ఇసటట ననస:136-126
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:136-126
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ
ఇసటట ననస:136-126
వయససస:49
లస: పప
9148 SAA0436410
పపరర: పడమలలదదవ బబ లలర

93-58/851

తసడడ:డ నదగయఖ
ఇసటట ననస:136-125
వయససస:72
లస: పప

భరస : సతఖనదనరరయణ
ఇసటట ననస:136-126
వయససస:42
లస: ససస స
9145 SAA0564005
పపరర: సతఖనదనరరయణ పప లశశటట

9140 AP151010501663
పపరర: చన నదగయఖ వలలరల

9165 SAA0470237
పపరర: పడదదప రరడడడ బబ గరల

93-58/872

తసడడ:డ హరగ చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:136-137
వయససస:29
లస: పప
93-58/874

9168 JBV1970300
పపరర: హరగశమసదదడరకడడడ బబ గరల

93-58/875

తసడడ:డ వరరరకడడడ
ఇసటట ననస:136-137
వయససస:60
లస: పప
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9169 SAA1149814
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపజల

93-58/876

తసడడ:డ ససగయఖ పపజల
ఇసటట ననస:136--206
వయససస:41
లస: పప
9172 AP151010501616
పపరర: వనసకట రమణ అరరమళళ

93-58/879

93-58/881

93-49/591

93-37/919

93-37/922

93-37/924

93-41/985

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:156-10-584
వయససస:62
లస: పప

9182 LFX1560895
పపరర: రమలదదవ గరజల

9185 SAA1387364
పపరర: బబ గరల ఈశశర రకడడడ

9188 AP151010498406
పపరర: శవమమ కకసడద

9191 SAA0316570
పపరర: శకలత బతష
స ల

93-58/685

9194 AP151010498285
పపరర: బటబడ మణణమమ

93-37/920

9197 SAA1149210
పపరర: మసరసన వల షపక మలససస
తసడడ:డ మసరసన షపక మలససస
ఇసటట ననస:180-6-183
వయససస:26
లస: పప

9177 SAA0556514
పపరర: సరయ కకషష రరళళబసడడ

93-49/590

9180 SAA0647040
పపరర: కకకసడరర వనసకట సరఈ

93-58/883

9183 SAA0387845
పపరర: రరజశశఖర గరజల

93-37/921

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గరజల
ఇసటట ననస:138-704
వయససస:29
లస: పప
93-58/1046

9186 AP151030441583
పపరర: మసగమమ జజననలగడడ �

93-37/923

భరస : ససతదరరవమమ�
ఇసటట ననస:140-7-247
వయససస:47
లస: ససస స
93-58/684

9189 AP151030456699
పపరర: బబబసరగజనదదవ బతష
స ల�

93-49/592

భరస : శవరరమగలల� బతష
స ల
ఇసటట ననస:144-1-38
వయససస:67
లస: ససస స
93-49/593

9192 AP151030456620
పపరర: లకడమ కలమలరగ వలలర పప�

93-49/594

భరస : వనసకటటశశరరర� వలలర పప
ఇసటట ననస:145-3-620
వయససస:46
లస: ససస స
93-58/686

భరస : మలరకసడదయగలల
ఇసటట ననస:156-10-584
వయససస:57
లస: ససస స
93-58/688

93-37/918

తసడడ:డ శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:138-6-831
వయససస:27
లస: పప

భరస : రవకలమలర బతష
స ల
ఇసటట ననస:144-38
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరజ 6
ఇసటట ననస:156-10-584
వయససస:34
లస: ససస స
9196 AP151010498014
పపరర: బటబడ మలరకసడదయగలల

93-58/882

భరస : కకషరషరకడడడ
ఇసటట ననస:142-154
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఉమమమతస ల కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:144-18-4008
వయససస:50
లస: ససస స
9193 JBV1973098
పపరర: లకడమ బటబడ�

9179 SAA0647057
పపరర: కకకసడరర వరమమ

9174 SAA0985046
పపరర: వనసకటటశశరరర పప డడశశటట

తసడడ:డ శశషరచదరరఖలల రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:137-511
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబ గరల వర రకడడడ
ఇసటట ననస:139-107
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ బగలలర యఖ� �
ఇసటట ననస:140-7-289
వయససస:46
లస: పప
9190 SAA1263425
పపరర: ఉమమసమతసల శకకరకలళస

93-49/589

భరస : వనసకటటశశరరరవప గరజల
ఇసటట ననస:138-704
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సడరయఖ గరజల
ఇసటట ననస:138-704
వయససస:45
లస: పప
9187 LFX2377844
పపరర: శకనవరసరరవప గగణకరల� �

9176 SAA0550335
పపరర: వనసకట శశషమమ వనధదరర స

93-58/878

తసడడ:డ రరమలరరవప పప డడశశటట
ఇసటట ననస:137-7-467
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:138-6-831
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గరజల
ఇసటట ననస:138-704
వయససస:29
లస: ససస స
9184 LFX1560846
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గరజల

93-58/880

భరస : శశషరచదరరఖలల రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:137-511
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష చదరరఖలల రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:137-511
వయససస:60
లస: పప
9181 SAA0395483
పపరర: భవరన గరజల

9173 SAA0564286
పపరర: రమమశ బబబగ ఆరరమలలల

9171 SAA0564492
పపరర: శక లకడమ ఆరరమలలల

భరస : రమమశ బబబగ
ఇసటట ననస:137-7-316
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:137-7-316
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:137-108
వయససస:36
లస: పప
9178 SAA0556928
పపరర: శశష చదరరఖలల రరళళబసడడ

93-55/1004

భరస : మలర పపదదద రరజ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:136-302
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప అరరమళళ
ఇసటట ననస:137-7-316
వయససస:50
లస: ససస స
9175 SAA0647024
పపరర: కకనసడరర పపరష చసదడ రరవప

9170 SAA1369677
పపరర: మలర పపదదద సతఖవత

9195 JBV1973122
పపరర: అసకమమరరజ బటబడ

93-58/687

తసడడ:డ మలరకసడదయగలల
ఇసటట ననస:156-10-584
వయససస:36
లస: పప
93-50/753

9198 SAA1275957
పపరర: శవ శసకర పరపబటటట న

93-56/687

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పరపబటటట న
ఇసటట ననస:181-53/A
వయససస:26
లస: పప

Page 310 of 330

9199 SAA1408459
పపరర: నదగమణణ వనందమగల
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93-54/1127

భరస : కకటటశశర రరవప వనమగల
ఇసటట ననస:181-139
వయససస:28
లస: ససస స
9202 SAA1465699
పపరర: ససబడమణఖ తదజ అడదడపలర

93-36/625

తసడడ:డ ఆనసదరరవప గసటల
ఇసటట ననస:183/3
వయససస:23
లస: పప
93-41/1226

తసడడ:డ శక కకషషమభరగస అడదడ పలర
ఇసటట ననస:201
వయససస:27
లస: పప
9205 SAA1269422
పపరర: శరసత కలమలరగ దదసరగ

9200 SAA1068741
పపరర: అబడహస లసకన గసటల

9203 SAA1262674
పపరర: పడభబకర రరవప

93-54/1037

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:201
వయససస:38
లస: పప
93-46/709

9206 SAA1294537
పపరర: రమలసజనఉలక హరగవరస

భరస : దదస సరతషలకరగ
ఇసటట ననస:201 BHAVANA RESIDENCY
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశశశశరరరవప హరగవరస
ఇసటట ననస:201 VIJAYA TOWERS
వయససస:27
లస: పప

9208 SAA1192749
పపరర: ససజనఖ ననయల సరతషలకరగ

9209 SAA1343284
పపరర: ససదదప నదరర

93-42/630

9201 SAA1437730
పపరర: కలలఖణస సతఖ నదరరయణ
కలలఖణస
తసడడ:డ లకడమ నరరస కలలఖణస
ఇసటట ననస:201
వయససస:63
లస: పప
9204 SAA1402668
పపరర: శక కకషషమభరగస అడదడ పలర

93-46/844

భసధసవప: గగత మలధసరగ అడదడపలర
ఇసటట ననస:201 BHARADWAJ HOMES
వయససస:59
లస: పప
93-42/870

9207 SAA1437409
పపరర: వజయ లకడమ కలలఖణస

93-41/1227

భరస : సతఖనదరరయణ కలలఖణస
ఇసటట ననస:201 ,bhargava residency
వయససస:58
లస: ససస స
93-50/1002

9210 SAA1420462
పపరర: రమదదవ జరపల

93-50/1003

తసడడ:డ దదస సరతషలకరగ
ఇసటట ననస:201 , BHAVANA RESIDENCY
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లల కకషష నదరర
ఇసటట ననస:201,SRI SOUMYA HOMES
వయససస:21
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప నదయక జరపల
ఇసటట ననస:202
వయససస:42
లస: ససస స

9211 SAA1402387
పపరర: బల తడపపర సససదరగ తదడదపలర

9212 SAA1402320
పపరర: వర నరరయణమమ నదరదదసస

9213 AHU1128305
పపరర: కమల తమమ

93-41/1228

భరస : సతఖనదరరయణ తదడదపలర
ఇసటట ననస:202 BHARADWAJ HOMES
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : రరమదదసస నదరదదసస
ఇసటట ననస:202 maruthi enclave
వయససస:46
లస: ససస స

9214 SAA1424266
పపరర: జజఏల కకజయల దదవ

9215 SAA1402346
పపరర: రరమదదసస నదరదదసస

93-41/1229

భరస : జజన వజయ పడకరశ దదవ
ఇసటట ననస:203
వయససస:59
లస: ససస స
9217 SAA1446913
పపరర: నదగకసదడ కలమలర నదరదదసస
తసడడ:డ రరమదదసస నదరదదసస
ఇసటట ననస:203 maruthi enclave
వయససస:26
లస: పప
9220 SAA1461052
పపరర: వజయ లకడమ మలచవరపప

93-57/712

9218 SAA1315845
పపరర: ససజత పవన కలమలర కకతస

93-60/1023

9221 SAA1284603
పపరర: రవ కలమలర పపల

9216 SAA1402312
పపరర: శవ బడహమస నదరదదసస

93-57/713

తసడడ:డ రరమదదసస నదరదదసస
ఇసటట ననస:203 maruthi enclave
వయససస:32
లస: పప
93-46/846

తసడడ:డ పపలర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:203 pranitham plaza
వయససస:18
లస: పప
93-50/1089

93-46/845

భరస : వనణగగగపరల రకడడ తమమ
ఇసటట ననస:202, Somepalli towers
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల నదరదదసస
ఇసటట ననస:203
వయససస:52
లస: పప
93-60/1024

9219 SAA1461029
పపరర: రరమ రరవప మలచవరపప

93-54/1038

9222 SAA1392794
పపరర: ధరమతదజ చససడడరర

93-50/1090

తసడడ:డ సప మమశశర రరవప పపల
ఇసటట ననస:203,SRINIVASA NILAYAM
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనయ శకనవరస చససడడరర
ఇసటట ననస:204 Maarvel Pride A
వయససస:19
లస: పప

9223 ZTS4657229
పపరర: వనయ శకనవరస చససడడరర

9224 NDX2238202
పపరర: మన చసదదక
డ చససడడరర

9225 SAA1394683
పపరర: ఉసరమన అల షపక

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:204, MAARVEL PRIDE A
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఉసరమన అల షపక
ఇసటట ననస:204,SRJ Residency
వయససస:41
లస: ససస స

93-50/1092

తసడడ:డ వనయ శకనవరస చససడడరర
ఇసటట ననస:204, MAARVEL PRIDE A
వయససస:20
లస: ససస స

93-58/1050 9227 SAA1283027
9226 SAA1394345
పపరర: వనసకట నదగ లకడమ తరరకకకవలలరరర
పపరర: బసకలరర దసరర మహహశ

93-50/1004

భసధసవప: వజయ లకడమ మలచవరపప
ఇసటట ననస:203, Mallikarjuna towers
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరమ రరవప మలచవరపప
ఇసటట ననస:203, Mallikarjuna towers
వయససస:51
లస: ససస స
93-50/1091

93-41/1225

93-40/898

తసడడ:డ వనసకట పదదమరరవప
ఇసటట ననస:205/F SRI BALA KRISHNA
వయససస:18
లస: పప

93-58/1049

తసడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:204, SRJ RESIDENCY
వయససస:38
లస: పప
9228 SAA0347005
పపరర: ఆదదలకడమ యసడడపరటట

93-37/925

భరస : శవయఖ యసడడపరటట
ఇసటట ననస:228-1-62
వయససస:34
లస: ససస స

Page 311 of 330

9229 SAA0093831
పపరర: ధనలకడమ అచమ
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93-36/626

భరస : వర రరమయఖ
ఇసటట ననస:228-14-525
వయససస:39
లస: ససస స
9232 SAA0779266
పపరర: బగజర మగతదఖల

93-36/629

93-36/632

93-36/634

93-58/1101

93-36/633

9242 SAA1277771
పపరర: శక లకడమ తయఖగభర

93-36/636

93-41/989

9245 SQX0006726
పపరర: రరజరష దదచదపలర

9234 SAA0780131
పపరర: వర వనసకట కకటర

93-36/631

9237 JBV3734266
పపరర: యశశదమమ కతదస రరపలర కతచస రపలర

93-58/446

భరస : అసజరకడడడ కతచస రపలర
ఇసటట ననస:231-5-565
వయససస:62
లస: ససస స
93-49/595

9240 LFX1612894
పపరర: శకనవరస యయరరకల

93-49/596

తసడడ:డ వరయఖ ఎరరకల
ఇసటట ననస:235-17-807
వయససస:45
లస: పప
93-54/1054

తసడడ:డ శవ రకడడడ తయఖగభర
ఇసటట ననస:276-A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవప తలర స
ఇసటట ననస:301
వయససస:60
లస: పప
9247 SAA1292440
పపరర: రరబబకర షపసన వడర మభడడ

9239 SAA0379511
పపరర: శరఖమ కలమలర� కసచరర �

93-36/628

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ
ఇసటట ననస:230-231
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప� కసచరర
ఇసటట ననస:234-143
వయససస:42
లస: పప

భరస : జగజవన రరవప బగరగక
ఇసటట ననస:239/240
వయససస:42
లస: ససస స
9244 SAA1023563
పపరర: సతఖనదరరయణ తలర స

93-36/630

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ననననబబ యన
ఇసటట ననస:230-326
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:232-5-2413
వయససస:37
లస: ససస స
9241 SAA1451467
పపరర: గరకస పసడససలల ఇ

9233 SAA0925711
పపరర: భవఖ శక కకటర

9236 SAA0293571
పపరర: శకనవరస రరవప ననననబబ యన

9231 SAA0095463
పపరర: పపలర మమ� గగరకస�

భరస : అసజననయగలల�
ఇసటట ననస:230-5-521
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరవనసకటసతఖననరరయన కకటర
ఇసటట ననస:230-231
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రసజజన
ఇసటట ననస:230-232
వయససస:24
లస: పప
9238 SAA0636845
పపరర: కసదసకలరర అసజల

93-36/627

తసడడ:డ శవరరమకకకషష
ఇసటట ననస:228-144
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:230-7-405
వయససస:46
లస: పప
9235 SAA0780180
పపరర: హహసపసన వల షపక

9230 SAA0571257
పపరర: ఉదయకలమలర గగరగశశటట

9243 SAA1023522
పపరర: లకడమ పదదమవత తలర స

93-36/635

భరస : సతఖ నదరరయణ తలర స
ఇసటట ననస:301
వయససస:55
లస: ససస స
93-41/1232

9246 SAA1407717
పపరర: కసకర

93-60/1032

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప దదచదపలర
ఇసటట ననస:301, LAKSHMI ELEGANCE,
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: లకడమ రకడడడ
ఇసటట ననస:301, paradise 2
వయససస:32
లస: పప

9248 SAA1392299
పపరర: శకనవరస పపలవరగర

9249 SAA1392406
పపరర: పదమశక ఘసట

93-50/1093

93-50/1094

తసడడ:డ ఏససపరదస వడర మభడడ
ఇసటట ననస:301, SAI NIVASAM APPART
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : కరమమశశరగ పపలవరగర కరమమశశరగ
ఇసటట ననస:301, SAIRAM RESIDENCY
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప ఘసట
ఇసటట ననస:301, SAIRAM RESIDENCY
వయససస:46
లస: ససస స

9250 SAA1273101
పపరర: లలలవత గభదహహబసడదర

9251 SAA1278191
పపరర: మగరళధర పప నసగగపరటట

9252 SAA1278530
పపరర: ససగగణ పప నసగగపరటట

93-57/614

భరస : ఉమలమహహశశర రకడడ గభదహహబసడదర
ఇసటట ననస:302
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:302
వయససస:48
లస: పప

9253 SAA1275676
పపరర: రవకరసత పప నసగగపరటట

9254 SAA1440858
పపరర: శకనవరస రరవప కరకరన

93-60/874

తసడడ:డ మగరళధర పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:302
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:304
వయససస:42
లస: పప

93-60/873

భరస : మగరళధర పప నసగగపరటట
ఇసటట ననస:302
వయససస:43
లస: ససస స
93-57/718

తసడడ:డ సరసబయఖ కరకరన
ఇసటట ననస:303
వయససస:49
లస: పప

93-50/1005 9257 SAA0807182
9256 SAA1468800
పపరర: సహససన కకప కలమలరగ పలర కకసడ
పపరర: వరరసజననయగలల గగటటటపరటట

భరస : ససనల కలమలర పలర కకసడ
ఇసటట ననస:303, Vijaya Towers Apartment
వయససస:56
లస: ససస స

93-60/872

9255 SAA1434828
పపరర: ససభదడ కరకరన

93-58/1063

భరస : శకనవరస రరవప కరకరన
ఇసటట ననస:303
వయససస:46
లస: ససస స
93-37/926

9258 SAA1272699
పపరర: శకనవరస రరవప సప మమపలర

93-41/990

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప సప మమపలర
ఇసటట ననస:304
వయససస:44
లస: పప
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93-41/991

భరస : శకనవరస రరవప సప మమపలర
ఇసటట ననస:304
వయససస:36
లస: ససస స
9262 SAA1470061
పపరర: పపజ వడర పపడడ

93-60/1094

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:401
వయససస:23
లస: ససస స
93-61/809

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:401
వయససస:20
లస: పప
93-41/1236

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:401
వయససస:47
లస: పప

9263 SAA1439447
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పప

9264 SAA1447416
పపరర: ఉషరరణణ వడర పపడడ

93-61/807

9266 SAA1440163
పపరర: పడమల పలర పప

9269 SAA1418524
పపరర: శకకరసత మగనన

9272 SAA1468461
పపరర: కకటటశశర రరవప చచనడనరగ

93-57/804

93-61/808

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:401
వయససస:41
లస: ససస స
93-61/852

9267 SAA1440411
పపరర: ఇసదసమత పలర పప

93-61/853

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:401
వయససస:22
లస: ససస స
93-50/1008

తసడడ:డ జయ నదగరశశర రరవప మగనన
ఇసటట ననస:401 sabari nivas
వయససస:31
లస: పప
93-50/1009

9261 SAA1447424
పపరర: శకనవరస రరవప వడర పపడడ

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరరర
ఇసటట ననస:304 SRINIVASA NILAYAM
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర పప
ఇసటట ననస:401
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యలరర గడడ
ఇసటట ననస:401 GAYATRI SADAN
వయససస:54
లస: పప
9271 SAA1468594
పపరర: మగరళ కకషష చచనడనరగ

93-60/1033

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పలర పప
ఇసటట ననస:401
వయససస:47
లస: పప

9265 SAA1440874
పపరర: దదవఖ పలర పప

9268 SAA1451780
పపరర: మదన మహన యలరర గడడ

9260 SQX1517186
పపరర: మమరగ ససవరష లత ననమలకసటట

9270 SAA1264621
పపరర: కరశ వశరలలకడ గగరసటర

93-41/994

భసధసవప: సపలల
ఇసటట ననస:401 SAI GRAND APPT
వయససస:59
లస: ససస స
93-50/1010

9273 SAA1468602
పపరర: నలమ చచనడనరగ

93-50/1011

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ చచనడనరగ
ఇసటట ననస:401,ANNAPURNA NAGAR 5TH
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ చచనడనరగ
ఇసటట ననస:401,ANNAPURNA NAGAR 5TH
వయససస:32
లస: పప

భరస : మగరళ కకషష చచనడనరగ
ఇసటట ననస:401,ANNAPURNA NAGAR 5TH
వయససస:31
లస: ససస స

9274 SAA1471234
పపరర: ససదదప రకడడడ అలర

9275 SAA1276997
పపరర: అరరణ గగసటటపలర

9276 RDV2612357
పపరర: శకనవరస రరవప బతష
స ల

93-41/1237

తసడడ:డ రమణ రకడడడ ఏ వ
ఇసటట ననస:401, Sri Lakshmi Grand
వయససస:28
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర గగసటటపలర
ఇసటట ననస:402
వయససస:57
లస: ససస స

9277 RDV2612852
పపరర: శకదదవ బతష
స ల

9278 RDV2645374
పపరర: పడశరసత బతష
స ల

93-50/1097

భరస : శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:402
వయససస:50
లస: ససస స
93-61/810

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ పపరరమళర
ఇసటట ననస:402
వయససస:55
లస: పప
93-42/1184

భరస : రరజరసదడ పడసరద కర
ఇసటట ననస:402, koustubha nilayam
వయససస:59
లస: ససస స
9286 SAA1469386
పపరర: హనసమసత రరవప ఆరరకతదర

93-61/811

భసధసవప: కలలఖణణ రరవపల
ఇసటట ననస:402,TEJESWI TOWERS
వయససస:32
లస: పప

9281 SAA1447382
పపరర: దదవఖ బబలరసకకసడ

93-50/1096

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:402
వయససస:57
లస: పప
93-50/1098

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:402
వయససస:23
లస: ససస స

9280 SAA1421395
పపరర: గగపరల కకషష మభరగస పపరరమళర

9283 SAA1454537
పపరర: వససత లకడమ ఇనదగసటట

93-41/995

93-58/1100
9279 SAA1435536
పపరర: చచసతనఖ కలమలరగ కకసడమడడగగల

భరస : మహనద గసగధర రకడడడ కకసడమడడగగల
ఇసటట ననస:402
వయససస:32
లస: ససస స
93-60/1095

9282 SAA1267756
పపరర: సరయ శరత లకకక

93-42/885

తసడడ:డ సదద శవ గగడ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:402 Amaravati residency
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ లకకక
ఇసటట ననస:402, ESR RESIDENCY
వయససస:19
లస: పప

9284 SAA1416890
పపరర: అపరష పపసటటల

9285 SAA1369248
పపరర: సరసశత నడడసపలర

93-46/850

93-50/1012

భరస : ససధకర పపసటటల
ఇసటట ననస:402, SOMEPALLI TOWERS
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లలతద ససబబ రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:402,Tejaswi towes
వయససస:46
లస: ససస స

9287 SAA1292580
పపరర: జజఖతరమయ కర

9288 SAA1316116
పపరర: వజయ పరరచడరగ

తసడడ:డ ఎకసఎకసఎకస కర
ఇసటట ననస:403
వయససస:21
లస: ససస స

93-42/886

93-41/1238

భరస : సరసబశవ రరవప పరరచడరగ
ఇసటట ననస:403 5TH FLOOR
వయససస:64
లస: ససస స
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9289 SAA1431675
పపరర: లకడమ కలమలరగ అడడససమలర

93-41/1239

9290 SAA1268580
పపరర: కకషష కలమలరగ కరసతదమతన

93-41/996

9291 SAA0825440
పపరర: పరవన చచవటటపలర

భరస : అజయ కలమలర అడడససమలర
ఇసటట ననస:403 GRANDUER APART
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ పడసరద కరసతదమతన
ఇసటట ననస:403, yaganti almond vally
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష రకడడడ
ఇసటట ననస:490
వయససస:32
లస: ససస స

9292 SAA1418938
పపరర: శశ చసదన గగవసదస

9293 SAA1294990
పపరర: లలకరశ వలర సశశటట

9294 SAA1401819
పపరర: వరసస నదయక వదదతద

93-41/1244

భసధసవప: లలకరష రవతదజ గగవసదస
ఇసటట ననస:501
వయససస:23
లస: ససస స
9295 SAA1407675
పపరర: సరగత రమలవతష

93-60/1099

తసడడ:డ వశ నదయక వడడతద
ఇసటట ననస:502
వయససస:36
లస: ససస స
9298 SAA1471945
పపరర: మననజ కలమలర చదగగడడ

93-57/805

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:1133-11-2531
వయససస:26
లస: పప
9304 JBV1978709
పపరర: శవయఖ కకజజర

9296 SAA1411396
పపరర: వజయ ఆదదతఖ అడదడ

9297 SAA1454172
పపరర: శక సరయ సశరరప కకమమననన

93-61/466

9299 AP151030441581
పపరర: రరజరశశరగ యనసమగలల�

9302 JBV1973106
పపరర: భదడమమ టటకక

9305 SAA1329242
పపరర: శక లకడమ ఉపలలటటననన

93-59/1089

9308 SAA1369222
పపరర: హహసపన బ షపక

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ మమడడరగ
ఇసటట ననస:1337-1650
వయససస:59
లస: పప
93-58/691

9314 SAA1333897
పపరర: రమ రకడడడ పప టట
ర రగ

93-61/465

భరస : రమ రకడడడ
ఇసటట ననస:3256 PRESIDENT HOUSE
వయససస:43
లస: ససస స

9317 JBV3743390
పపరర: వనణగ కరరక
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరక
ఇసటట ననస:13312-3233
వయససస:40
లస: పప

93-58/884

9303 SAA1459395
పపరర: దదలప కలమలర మలదదననన

93-42/946

తసడడ:డ కకసడ సరశమ మలదదననన
ఇసటట ననస:1318-1660 FNO 302
వయససస:31
లస: పప
93-58/1028

9306 SAA1415140
పపరర: వనసకట వరలకడమ బబ గరరరపప

93-57/665

భరస : సతఖస బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:1333-6-1260
వయససస:54
లస: ససస స
93-60/1001

9309 SAA1369230
పపరర: బబజ షపక

93-60/1002

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1337-7-1692
వయససస:39
లస: పప
93-42/426

9312 SAA1180504
పపరర: పప టట
ర రగ సరయ చరణ రకడడ

93-57/585

తసడడ:డ రమ రకడడడ
ఇసటట ననస:3256
వయససస:22
లస: పప
93-58/1098

తసడడ:డ చననప రకడడడ పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:3256
వయససస:47
లస: పప
93-57/587

9300 SAA1116102
పపరర: కలససమ కలమలరగ చరసరణణ
భరస : హరగనదథ రకడడడ చరసరణణ
ఇసటట ననస:1120
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటరకడడడ వసగ
ఇసటట ననస:1483
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చననప రకడడడ
ఇసటట ననస:3256
వయససస:48
లస: పప
9316 SAA1180496
పపరర: పప టట
ర రగ శకలకడమ

93-37/927

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:1337-7-1692
వయససస:67
లస: ససస స

93-61/470 9311 SAA0254268
9310 JBV3743572
పపరర: ఉమల మహహశశర రరవప మమడడరగ
పపరర: అసజల వసగ

93-41/1246

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:512
వయససస:29
లస: పప

భరస : గగపస ఉపలలటటననన
ఇసటట ననస:1331-12-3123
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:1337-7-1692
వయససస:32
లస: ససస స

9313 SAA1196435
పపరర: పప టట
ర రగ రమ రకడడడ

93-50/1100

భరస : మలలర శశరరరవప టటకక
ఇసటట ననస:1312-3168
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ కకజజర
ఇసటట ననస:1318-1936
వయససస:52
లస: పప
9307 SAA1369628
పపరర: పసరసబ షపక

తసడడ:డ తషకరఖనదయక వదదతద
ఇసటట ననస:502
వయససస:37
లస: పప

భరస : నదగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:847
వయససస:40
లస: ససస స
93-58/690

93-58/1083

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలర సశశటట
ఇసటట ననస:501,SHANKA CHAKRA NIVAS
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడదడ
ఇసటట ననస:502 vijaya towers
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:553-62-3/9
వయససస:29
లస: పప
9301 SAA0926172
పపరర: మసరసన కలలగభరగ

93-41/1000

93-58/689

9315 SAA1333376
పపరర: భబనస పడకరష రకడడడ పప టట
ర రగ

93-58/1099

తసడడ:డ రమ రకడడడ పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:3256
వయససస:19
లస: పప
93-61/472

9318 SAA0837346
పపరర: శరరష పపలపరటట

93-61/473

భరస : జనదరర న రరవప
ఇసటట ననస:13318-4054
వయససస:29
లస: ససస స
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9319 SAA1294594
పపరర: శకవణ కలమలర బబజవరడ

93-41/911

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:0/0
వయససస:19
లస: పప
9322 SAA1457191
పపరర: గసటట కలససమలసబ గసటట

93-60/1119

భసధసవప: గసటట ససరకఖ గసటట
ఇసటట ననస:Flat 301, Uma's Arcade
వయససస:81
లస: ససస స
9325 SAA1326529
పపరర: వజయ లకడమ కలరపరటట

93-58/997

93-41/1006

93-55/982

93-42/878

తసడడ:డ తరరపతయఖ పప తషలకరగ
ఇసటట ననస:0-0
వయససస:21
లస: పప

9323 SAA1200229
పపరర: శరసబయఖ అమమశశటట

9324 SAA0970989
పపరర: పడణయ కలమలర రకడడ కసదద

93-58/1

9329 SAA1291079
పపరర: శఖమల మదదదననన

93-59/1037

9330 SAA1414994
పపరర: సడరఖతదజ వరవలర

93-50/1103

తసడడ:డ మహహశశర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:annapurnanagar west
వయససస:18
లస: పప

9332 SAA1243112
పపరర: మగసతదజ షపక

9333 SAA1371376
పపరర: లకడమ నదరరయణ వనలలవరల

9334 SAA1293778
పపరర: శవనదగపడసరద తరరవదసల

9335 SAA1447333
పపరర: బడడయలఖ అజమర

93-50/1102

తసడడ:డ రరమలరరవప పపల
ఇసటట ననస:A-4
వయససస:58
లస: పప

భరస : నదగభగషణస మదదదననన
ఇసటట ననస:AMURATHAAPPRMANTS 201
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దసస గగరగ షపక
ఇసటట ననస:B/102
వయససస:46
లస: ససస స

93-54/1

తసడడ:డ ససజవ రకడడడ కసదద
ఇసటట ననస:.132-4-226
వయససస:24
లస: పప

93-41/1007 9327 SAA1349570
9326 SAA1271063
పపరర: వనసకట సరయ సరగజ సకకకరఠర
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప పపల

తసడడ:డ మధససడదన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:APARTMENT NO 8
వయససస:50
లస: పప
93-46/717

9321 SAA1270370
పపరర: గగపస చసద పప తషలకరగ

తసడడ:డ మరగయ దదస డదటబ
ఇసటట ననస:varshitha home's,flat no 103
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సకకకరఠర సకకకరఠర
ఇసటట ననస:a-2
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ బబసకర మహలసగ
ఇసటట ననస:a-12
వయససస:18
లస: ససస స
9331
పపరర: శకవణ తదజ పససపపలలటట

93-41/1339

తసడడ:డ వరయఖ అమమశశటట
ఇసటట ననస:0-8
వయససస:63
లస: పప

భరస : నదగగ రకడడడ కలరపరటట
ఇసటట ననస:0-221
వయససస:52
లస: ససస స
9328 SAA1276815
పపరర: పపషపలత మహలసగ

9320 SAA1441898
పపరర: సతఖ రరజ డదటబ

93-54/1075

93-41/1255

తసడడ:డ వఎసఆర ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:Bhaghavan homes B2
వయససస:30
లస: పప
93-50/1104

9336 SAA1418722
పపరర: మమనక అజమర

93-50/1016

తసడడ:డ అకరకశశరరరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:BOMMARILLU APARTMENT
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రకడడనయ అజమర
ఇసటట ననస:C1 SAI KAPEESA HOME
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకకరసత నదయక నననదవత
ఇసటట ననస:c4 sai kapeesa home
వయససస:23
లస: ససస స

9337 SAA1275023
పపరర: గగపస ఉడత

9338 SAA1454891
పపరర: శకనవరస దదసరగ

93-41/1014
9339 SAA1266741
పపరర: వనసకట లకమణ రరవప మలదదరరజ

93-54/1076

93-41/1259

తసడడ:డ మధస ఉడత
ఇసటట ననస:c-19
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: కకషషయఖ చమగరర
ఇసటట ననస:D2 SRI KRISHNA NIVAS
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మలదదరరజ
ఇసటట ననస:D108 SIVA GREEN VALLEY
వయససస:59
లస: పప

93-41/1015
9340 SAA1267483
పపరర: వనసకట లకడమ పదదమవత
మలదదరరజ
భరస : వనసకట లకమణ రరవప మలదదరరజ
ఇసటట ననస:D108 SIVA GREEN VALLEY
వయససస:51
లస: ససస స

9341 SAA1266964
పపరర: తరరణ కలమలర మలదదరరజ

9342 SAA1459403
పపరర: మలలర శశరగ సశరష

తసడడ:డ లకమణ రరవప మలదదరరజ
ఇసటట ననస:D108 siva green valley
వయససస:20
లస: పప

9343 SAA1452481
పపరర: ఆనసదరరవప మలరరప

9344 SAA1428358
పపరర: ������ �������

93-41/1258

తసడడ:డ రరమయఖ మలరరప
ఇసటట ననస:d.no. 1-127/2
వయససస:52
లస: పప
9346 SAA1290287
పపరర: సరయ చరణ రకడడడ ససగస
తసడడ:డ శవ రకడడడ ససగస
ఇసటట ననస:D.NO.2-180
వయససస:24
లస: పప

93-54/1077

93-41/1016

భరస : రరమగ సశరష
ఇసటట ననస:D NO 1 -1/1
వయససస:40
లస: ససస స
93-61/819

9345 SAA1084029
పపరర: లకడమ కరసతమమ కకసడద

భరస : ������ ���� ������ �������
ఇసటట ననస:DNO-1-160
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబరకడడడ కకసడద
ఇసటట ననస:DNO 2-60
వయససస:82
లస: ససస స

9347 SAA1330620
పపరర: భభలకడమ కసదదమళర

9348 SAA1087451
పపరర: తనసజ నడడసపలర

భరస : నగరశశరరరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:D NO 3-14
వయససస:36
లస: ససస స

93-41/1256

93-58/1103

93-58/887

93-61/709

భరస : శశష సరయ నడడసపలర
ఇసటట ననస:DNO-3-112/A
వయససస:35
లస: ససస స
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9349 SAA1422476
పపరర: బర ఇమలమ అలమభరగ

93-57/812

తసడడ:డ అకబర అలమభరగ
ఇసటట ననస:D NO3-126-10/18
వయససస:19
లస: పప

9350 SAA1369859
పపరర: ససపపరష కచరస

తలర : కకటటశశరగ
ఇసటట ననస:D NO 3-126-10A/28
వయససస:18
లస: ససస స

9352 SAA1370097
పపరర: రజఖలకడమ గగపరలస

93-56/811

భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:D NO- 3-126-10F/203
వయససస:33
లస: ససస స
9355 SAA1371632
పపరర: కకరణ జజననకకటట

93-57/809

9353 SAA1116268
పపరర: శకలసతల చసదలకరగ

93-58/888

9361 SAA1150101
పపరర: కకషష సరయ వసజ

9362 SAA1291632
పపరర: పడశరసత నసడడరగ

93-61/706

తసడడ:డ అమరయఖ వసజ
ఇసటట ననస:dno-11-88
వయససస:22
లస: పప
93-50/1017

93-41/1257

9370 SAA1064807
పపరర: ససపత నడడకకట

93-49/604

93-49/602

తసడడ:డ యలర మసద పపదద సటట
ఇసటట ననస:DNO11-908
వయససస:52
లస: పప

93-41/1009

9357 SAA1084144
పపరర: జజన బబషర షపక

93-61/474

9360 SAA1296532
పపరర: భబవన నకరక

93-41/1010

9363 SAA1064724
పపరర: పడకరశ బబబగ కకనసదన

93-49/601

తసడడ:డ రరసబబబగ కకనసదన
ఇసటట ననస:DNO.11-494/1, PRASANTHI NA
వయససస:22
లస: పప
93-50/1105

9366 SAA1280197
పపరర: రరసబబబగ వలవల

93-41/1011

తసడడ:డ ససరఖనదరరయణ వలవల
ఇసటట ననస:D NO 11-633
వయససస:33
లస: పప

9368 SAA1193614
పపరర: పడసరద

93-42/613

9369 SAA1064781
పపరర: చసదదక
డ నడడకకట

93-49/603

భరస : శకనవరస రరవప నడడకకట
ఇసటట ననస:D NO 11-819 2ND LINE
వయససస:44
లస: ససస స

9371 SAA1064815
పపరర: దదలప నడడకకట

93-49/605

9372 SAA1064799
పపరర: శకనవరస రరవప నడడకకట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడడకకట
ఇసటట ననస:D NO 11-819 2ND LINE
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సపసదసలల నడడకకట
ఇసటట ననస:D NO 11-819 2ND LINE
వయససస:51
లస: పప

9374 SAA1296482
పపరర: భభపత కకమగమరగ

9375 SAA1114974
పపరర: తదరక నదగరసదడ పడసరద జజమల

93-41/1012

తసడడ:డ శక రసగరరరవప కకమగమరగ
ఇసటట ననస:D NO 11-913
వయససస:23
లస: పప
93-61/475

93-61/708

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నకరక
ఇసటట ననస:D NO 11-48
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:D NO 11-675
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నడడకకట
ఇసటట ననస:D NO 11-819 2ND LINE
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ వనసనతషల
ఇసటట ననస:DNO-13-114/1
వయససస:21
లస: పప

93-61/815

భరస : శవ శసకర వర పడసరద బసడర
ఇసటట ననస:D.NO 11-626
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర శరరరధద మలచరరజ
ఇసటట ననస:D NO 11-650/2
వయససస:61
లస: పప

9376 SAA1150267
పపరర: నదగ లసగ రరవప వననతషల

9365 SAA1458975
పపరర: మలలత లత బసడర

9354 SAA1116250
పపరర: సరసబశవ రరవప చసదలకరగ

తసడడ:డ మలబగ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:D NO 3-181-223
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రవచసదడ బబబగ నసడడరగ
ఇసటట ననస:D NO 11-221/44
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ బసడర
ఇసటట ననస:D.NO 11-626
వయససస:51
లస: పప

9373 SAA0322388
పపరర: నరరసదడ బబబగ పపదద సటట

93-57/810

9359 SAA1470939
పపరర: వనసకటటశశరరర దసరర స
తసడడ:డ వరరసరశమ దసరర స
ఇసటట ననస:D NO 8-29-38/B
వయససస:33
లస: పప

93-56/737

తసడడ:డ వర చదరగ చసదలకరగ
ఇసటట ననస:D.NO-3-180-300
వయససస:76
లస: పప

9356 SAA1435593
పపరర: మలధవ పసడదరర

భరస : నదగరరజ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:D NO 4-23-69 2ND LINE
వయససస:33
లస: ససస స

9367 SAA1371863
పపరర: వనసకట రతనస మలచరరజ

93-61/707

భరస : ససరరష పసడదరర
ఇసటట ననస:D NO 3-181-19/A
వయససస:33
లస: ససస స

9358 SAA1089002
పపరర: శశశలజ ననననబబ యన

9351 SAA1261338
పపరర: దసరర రరవప

తసడడ:డ పపదద
ఇసటట ననస:D NO 3-126-10A/31
వయససస:22
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చసదలకరగ
ఇసటట ననస:D.NO-3-180-300
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ జజననకకటట
ఇసటట ననస:D NO 3-181
వయససస:22
లస: పప

9364 SAA1458918
పపరర: శవ శసకర వర పడసరద బసడర

93-56/810

9377 SAA1150275
పపరర: నదగరరరరన శకరరసశశటట
తసడడ:డ బబబగ రరవప శకరరసశశటట
ఇసటట ననస:DNO-13-128/B
వయససస:21
లస: పప

93-49/606

93-49/607

తసడడ:డ రమమశ జజమల
ఇసటట ననస:D NO 12-03
వయససస:21
లస: పప
93-61/476

9378 SAA1150259
పపరర: గగపస కకషష ఇపపరగ

93-61/477

తసడడ:డ రరమరరజ ఇపపరగ
ఇసటట ననస:DNO-13-134
వయససస:21
లస: పప
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93-61/478

తసడడ:డ యగగయఖ ఐతస
ఇసటట ననస:DNO-17-46
వయససస:47
లస: పప
9382 SAA1471952
పపరర: ససజవయఖ వసచదటట

93-57/811

93-41/1013

93-42/1007

93-42/1010

93-42/1006

9392 SAA1406917
పపరర: బబబగరరవప వసక మలర

9395 SAA1416098
పపరర: రజన కరసత దదదనదల

93-61/816

9398 SAA1405646
పపరర: శకనవరసరరవప ఇకలకరగస

93-42/1005

93-42/1008

9390 SAA1407022
పపరర: వనణగ మలధవ ఘసటశరల

93-42/1009

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఘసటశరల
ఇసటట ననస:D.NO. 130-4-94
వయససస:25
లస: పప
93-42/1011

9401 SAA1369255
పపరర: దదలప సరగర తతట

9393 SAA1406909
పపరర: శరరద వసక మలర

93-42/1012

భరస : బబబగ రరవప వసక మలర
ఇసటట ననస:D.NO. 130-7
వయససస:60
లస: ససస స
93-60/1109

9396 SAA1462019
పపరర: మహబభబ అల షపక

93-57/813

తసడడ:డ ఖససస ఖలన షపక
ఇసటట ననస:D. No. 131-9-2030
వయససస:18
లస: పప
93-51/594

తసడడ:డ పపనదనరరవప ఇకలకరగస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-2-100
వయససస:31
లస: పప
93-49/641

93-50/1019

9387 SAA1406685
పపరర: సరయ వనసకట దసరర పడసరద
చదవల
తసడడ:డ నటరరజరశశర రరవప చదవల
ఇసటట ననస:D.NO. 130-2-51
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: ససజజత దదదనదల
ఇసటట ననస:D No.131-7-1649/2
వయససస:63
లస: పప

భసధసవప: రరజరశ పవపలకరగ
ఇసటట ననస:D.NO. 132-83
వయససస:62
లస: ససస స
9400 SAA1301704
పపరర: రకసడడచసతల వనసకట కగశక

9389 SAA1406990
పపరర: రరధరరణణ ఘసటశరల

9384 SAA1406966
పపరర: వసశ గడడ స

93-42/1004

తసడడ:డ కకషష మభరగస వసక మలర
ఇసటట ననస:D.NO. 130-7
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ నదగ ససరరశ కలమలర ఫణణతపప
ఇసటట ననస:D.NO. 130-255
వయససస:19
లస: ససస స
9397 SAA1462563
పపరర: మలర శశరగ పవపలకరగ

9386 SAA1407196
పపరర: మననరమ చదవల

93-59/1101

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడడ స
ఇసటట ననస:D.NO. 126/3/237
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఘసటశరల
ఇసటట ననస:D.NO. 130-4-94
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఘసటశరల
ఇసటట ననస:D.NO. 130-4-94
వయససస:23
లస: పప
9394 SAA1406735
పపరర: తదజశశ ఫణణతపప

93-50/1018

భరస : నటరరజరశశర రరవప చదవల
ఇసటట ననస:D.NO. 130-2-51
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఘసటశరల
ఇసటట ననస:D.NO. 130-4-94
వయససస:54
లస: పప
9391 SAA1407030
పపరర: సరయ హహమసత ఘసటశరల

9383 SAA1455468
పపరర: రవవరమ మమకతతటట

9381 SAA1451798
పపరర: రరమగ ఆళర

తసడడ:డ వనసకట రకడడడ ఆళర
ఇసటట ననస:D NO 25-16-282/2
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: వనసకయఖ మమకతతటట
ఇసటట ననస:D.NO 49,62
వయససస:37
లస: పప

భసధసవప: గరత తలశల
ఇసటట ననస:D.No 126-5-586
వయససస:21
లస: పప
9388 SAA1407006
పపరర: శకనవరస రరవప ఘసటశరల

93-61/479

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:DNO-17-118
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప వసచదటట
ఇసటట ననస:D NO 37-12-2028
వయససస:54
లస: పప
9385 SAA1269331
పపరర: సరయ సడరఖ తదజ తలశల

9380 SAA1150242
పపరర: కరగమగలర షపక

9399 SAA1406024
పపరర: శరకవణణ ఇకలకరగస

93-51/595

భరస : శకనవరసరరవప ఇకలకరగస
ఇసటట ననస:D.NO. 133-2-100
వయససస:26
లస: ససస స
93-60/1107

9402 SAA1271543
పపరర: మమడ నరరశ కలమలర

93-46/718

తసడడ:డ రకసడడచసతల వనసకట నదగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:D.NO. 133-3-568
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప తతట
ఇసటట ననస:D NO 133-8-1859,4TH LINE
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమడ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:D.NO 133-8-1900
వయససస:25
లస: పప

9403 SAA1443167
పపరర: వనసకట శవ కలమలరగ దదవళర

9404 SAA1407881
పపరర: లలవణఖ దదసరగ

9405 SAA1407857
పపరర: వరరసజననయగలల పసలర లటర

93-60/1110

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:d.no.133-10-2170 2/7 lane
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగనదథ బబబగ దదసరగ
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2361
వయససస:37
లస: ససస స

9406 SAA1407840
పపరర: శవపరరశత పసలర లటర

9407 SAA1372366
పపరర: బబల కకషష శరసరల

భరస : వరరసజననయగలల పసలర లటర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2364
వయససస:46
లస: ససస స

93-47/788

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప శరసరల
ఇసటట ననస:D NO 133-11-3001
వయససస:24
లస: పప

93-47/786

93-47/787

తసడడ:డ వనసకటబడయగడడ పసలర లటర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-10-2364
వయససస:56
లస: పప
93-56/809

9408 SAA1468404
పపరర: శకనవరస రకడడడ భవనస

93-57/814

తసడడ:డ నదరరయణ రకడడడ భవనస
ఇసటట ననస:D.No -133-12-3262
వయససస:37
లస: పప
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9409 SAA1407089
పపరర: వనసకట భబరర వ వనలదసడర

93-42/1013

తసడడ:డ చచననకరశవ రరవప వనలదసడర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-18-4112
వయససస:21
లస: పప
9412 SAA1272848
పపరర: కకషష ర

93-49/642

93-60/1108

93-57/815

93-61/818

93-59/8

93-41/1262

93-56/812

తసడడ:డ యలదయఖ కరటమన
ఇసటట ననస:DO NO 11-771/22
వయససస:18
లస: పప

9422 SAA1463439
పపరర: గగపరల కకషష తదడరగ

93-41/1018

93-41/1260

9417 SAA1456599
పపరర: భవఖ సససహ జగననధస

9420 SAA1463157
పపరర: రరజరసదడ పడసరద కరరమభరగ

9423 SAA1296052
పపరర: శకనవరస రకడడడ అరరమళళ

9428 SAA1296540
పపరర: వనసకట రమణ నకరక

9431 SAA1451038
పపరర: వనసకట పడభగనదథ బరర

9434 SAA1264852
పపరర: వనసకటమమ కరటమన

9437 SAA1430180
పపరర: దదలప కటటకక
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటటకక
ఇసటట ననస:DONO 126-2-143
వయససస:20
లస: పప

93-44/1048

93-61/817

93-41/1023

తసడడ:డ శవరరమ రకడడ అరరమళళ
ఇసటట ననస:DO NO 2-135
వయససస:37
లస: పప

93-40/900 9426 SAA1453430
9425 SAA1281484
పపరర: పపదద మగతఖలల నదయక రరమవత
పపరర: పవన పపదలసక

93-42/1185

భరస : శవ పపదలసక
ఇసటట ననస:DO NO 8-218/2
వయససస:21
లస: ససస స
93-41/1017

9429 SAA1427855
పపరర: మరగయ కలమలరగ యలనదబరరర

93-41/1261

తసడడ:డ కకటయఖ యలనదబరరర
ఇసటట ననస:DO NO 11-151
వయససస:22
లస: ససస స
93-46/853

9432 SAA1392711
పపరర: వనసకటటశశరరర కరనదల

93-50/1106

తసడడ:డ పసచమయఖ కరనదల
ఇసటట ననస:DO NO 11-540/3
వయససస:66
లస: పప
93-41/1019

భరస : యలదయఖ కరటమన
ఇసటట ననస:DO NO 11-771/22
వయససస:43
లస: ససస స
93-41/1021

93-55/1054

తసడడ:డ రరజ రరవప కరరమభరగ
ఇసటట ననస:dno:133-16-3855
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పడసరద బరర
ఇసటట ననస:DO NO 11-340/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస మతద
ఇసటట ననస:DO NO 11-608
వయససస:28
లస: పప
9436 SAA1263508
పపరర: ససతతశ కరటమన

93-57/816

భరస : శకనవరసరరవప నకరక
ఇసటట ననస:DO NO 11-48
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపసరరజ చసకర
ఇసటట ననస:DO NO 11-222/56
వయససస:19
లస: ససస స
9433 SAA1292267
పపరర: ససబబరరవప మతద

9419 SAA1469550
పపరర: ససధఖ జగననధస

9414 SAA1471184
పపరర: జశశసత చటటటననన

తసడడ:డ రవశసకర జగననధస
ఇసటట ననస:dno:133-6-1274
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ నదయక రరమవత
ఇసటట ననస:DO NO 7-6-846/163
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చచననకరశవరరవప వరక
ఇసటట ననస:DO NO 11-47
వయససస:19
లస: ససస స
9430 SAA1327808
పపరర: గసగర చసకర

93-55/979

తసడడ:డ కరశవరరవప తదడరగ
ఇసటట ననస:dno: 134-16-1472, 4th lane , go
వయససస:54
లస: పప

భరస : యయసస బబబగ ససక
ఇసటట ననస:DO NO 3-179-78
వయససస:23
లస: ససస స
9427 SAA1452168
పపరర: భబవన వరక

9416 SAA1285824
పపరర: రవకరసత రకడడడ కరశపత

93-42/1015

తసడడ:డ తరరమల వరసస చటటటననన
ఇసటట ననస:D NO 136-11-691
వయససస:18
లస: పప

భరస : రవ షరకర జగననధస
ఇసటట ననస:dno:133-6-1274
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజరసదడ పడసరద కరరమభరగ
ఇసటట ననస:dno:133-16-3855
వయససస:47
లస: ససస స
9424 SAA1084128
పపరర: అనదన మణణ ససక

93-57/808

తసడడ:డ జనదరర న రకడడడ కరశపత
ఇసటట ననస:D NO-21109/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ జగననధస
ఇసటట ననస:dno:133-6-1274
వయససస:44
లస: పప
9421 SAA1454289
పపరర: ససహమలమ కరరమభరగ

9413 SAA0793324
పపరర: పడభగదదసస తదమటస

9411 SAA1406693
పపరర: రరజశశఖర రకడడడ కకటట

తలర : ససబబ లకడమ కకటట
ఇసటట ననస:D.NO. 133-18-4144
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబబగ రరవప తమటస
ఇసటట ననస:D NO 136-10-575
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 136-18
వయససస:45
లస: ససస స
9418 SAA1454255
పపరర: రవ శశఖర జగననధస

93-42/1014

తసడడ:డ చచననకరశవ రరవప వనలదసడర
ఇసటట ననస:D.NO. 133-18-4112
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ త క
ఇసటట ననస:DNO-134-3-573
వయససస:43
లస: పప
9415 SAA1428663
పపరర: ససజజత దదననపపడడ

9410 SAA1406982
పపరర: యశశశన వనలదసడర

9435 SAA1264860
పపరర: సరశత కరటమన

93-41/1020

తసడడ:డ యలదయఖ కరటమన
ఇసటట ననస:DO NO 11-771/22
వయససస:20
లస: ససస స
93-51/596

9438 SAA1283373
పపరర: రరజరశశరగ దదవ బబససరన

93-41/1022

భరస : రరమలసగరశశర రరవప బబససరన
ఇసటట ననస:DO NO 130-18-778
వయససస:58
లస: ససస స
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9439 SAA1376177
పపరర: రరమ ససబబయఖ చలలర

93-42/1115

తసడడ:డ గరలయఖ చలలర
ఇసటట ననస:DO NO 130-18-780
వయససస:61
లస: పప
9442 SAA1200815
పపరర: తరరమల కలమలర ఉపపప

93-42/1116

భరస : రరమ ససబబయఖ చలలర
ఇసటట ననస:DO NO 130-18-780
వయససస:55
లస: ససస స
93-60/834

భసధసవప: మలర కరరరరన రరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:DO NO 133-13-3516
వయససస:24
లస: పప
9445 SAA1457316
పపరర: మన శక దడపరటట

9440 SAA1376110
పపరర: పదదమవత చలలర

9443 SAA1330174
పపరర: బబసరకడడడ రమఖ

9446 SAA1462902
పపరర: ఏడడకకసడలల దడపరటట

93-40/975

భరస : ఇమలనడఖల గగసటటరర
ఇసటట ననస:DO NO 131-8-1681
వయససస:19
లస: ససస స
93-55/1055

భరస : సరసబ రకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO-2-76
వయససస:35
లస: ససస స
93-41/1264

9441 SAA1380740
పపరర: పడవలర క తదళళ

9444 SAA1087519
పపరర: కవత పసడయదరగరన పపజల

93-58/889

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపజల
ఇసటట ననస:DOOR NO.3-125/90
వయససస:33
లస: ససస స
93-54/1149

9447 SAA1463330
పపరర: వనసకట రమణ దడపరటట

93-54/1150

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల దడపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO-11-945/85/7
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట రమణ దడపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO-11-945/85/7
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల దడపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NO-11-945/85/7
వయససస:38
లస: ససస స

9448 SAA1071919
పపరర: అసజమమ గడడకక

9449 SAA1071901
పపరర: వనణగ గగపరల దసడడ

9450 SAA1408830
పపరర: తరరపత రరవప బచసమ

93-61/480

93-61/481

93-60/1111

భరస : సరసబ రకడడడ గడడకక
ఇసటట ననస:DOOR NO 133-6-1452,
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయఖ దసడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 133-6-1452,
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకట ససబబయఖ బచసమ
ఇసటట ననస:Door Number 3-180-65
వయససస:57
లస: పప

9451 SAA1427517
పపరర: దసరర భవరన మలదల

9452 SAA1417286
పపరర: వజయ చసదదడల

9453 SAA1114982
పపరర: రవ దమమలపరటట

93-46/856

93-61/820

93-49/608

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలదల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 11-426
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకశశర చసదదడల
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 131-214
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరతనస దమమలపరటట
ఇసటట ననస:DR NO-11-901/3
వయససస:32
లస: పప

9454 SAA1448448
పపరర: తడనదథ రకడడడ ఇలక
ర రగ

9455 SAA1149236
పపరర: వణ ఉయభఖరర

9456 SAA1292143
పపరర: సరయ పసడయ తదళళ

93-41/1265

తసడడ:డ వనసకట దసరర రకడడడ
ఇసటట ననస:dr.no133-2-134
వయససస:18
లస: పప
9457 SAA1302272
పపరర: సరరర ర సససగ బబ సదదల

తసడడ:డ సరయబబబగ ఉయభఖరర
ఇసటట ననస:DR NO: 11-575
వయససస:20
లస: ససస స
93-41/1025

9458 SAA1471739
పపరర: నహరగక దదవ కకచచరర

తసడడ:డ హరగ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:F.L 302, SRIHARIVASAM
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పరలలస
ఇసటట ననస:Flat 5b Rams villa
వయససస:27
లస: ససస స

9460 SAA1294875
పపరర: గగవసదస ఓరరస

9461 SAA1427459
పపరర: లకడమ నదరరయణ ఇనసపపడడ

93-41/1038

తసడడ:డ వనసకయఖ ఓరరస
ఇసటట ననస:FLAT-76,7TH LINE
వయససస:39
లస: పప
9463 SAA1462696
పపరర: మలలఖదదడ గగటటటపరటట

93-41/1317

భరస : నదసరయఖ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT-107 BLOCK-C
వయససస:38
లస: ససస స

9464 SAA1457480
పపరర: ససజజత గగటటటపరటట

93-57/819

9467 SAA1094028
పపరర: నదసరయఖ రరచపపడడ
తసడడ:డ ఆసజననయగలల రరచపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT-107 BLOCK-C
వయససస:48
లస: పప

9459 SAA1295088
పపరర: రమణ ఓరరస

93-41/1028

భరస : గగవసదస ఓరరస
ఇసటట ననస:FLAT -76 7TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స
93-46/858

9462 SAA1277623
పపరర: రరత బబర సససన కకసడడరగ

93-54/1079

భరస : పరల దయలకర జడ
ఇసటట ననస:FLAT 102
వయససస:51
లస: ససస స
93-41/1318

భరస : మలలఖదదడ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:Flat-104
వయససస:52
లస: ససస స
93-37/929

93-41/1026

తసడడ:డ రసగరరరవప తదళళ
ఇసటట ననస:FIAT NO G2
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగభగషణస ఇనసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT 101
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ చనకకసడయఖ
ఇసటట ననస:Flat-104
వయససస:56
లస: పప
9466 SAA1093871
పపరర: అపరష రరచపపడడ

93-50/754

9465 SAA1462894
పపరర: మనస గగటటటపరటట

93-41/1319

భరస : శకనవరస రరవప కర
ఇసటట ననస:Flat-104
వయససస:32
లస: ససస స
93-37/930

9468 SAA1374289
పపరర: జజఖత చసదన రరయపరటట

93-41/1272

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 202
వయససస:19
లస: ససస స
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9469 SAA1374263
పపరర: శకనవరస రరవప రరయపరటట

93-41/1274

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:Flat 202
వయససస:51
లస: పప
9472 SAA1374271
పపరర: రరశ పసడయ రరయపరటట

93-41/1275

భరస : శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 202
వయససస:48
లస: ససస స
93-41/1277

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:FLAT 202
వయససస:21
లస: ససస స
9475 SAA1322353
పపరర: శరకవణ కలమలర వనమభరగ

9470 SAA1374347
పపరర: నరమల రరయపరటట

9473 SAA1350248
పపరర: రరజ మహహసదడ రకడడడ ననలర కరర

93-41/1276

భరస : సతశ కరరటట
ఇసటట ననస:flat 202
వయససస:40
లస: ససస స
93-42/1119

తసడడ:డ అబబరకడడడ ననలర కరర
ఇసటట ననస:FLAT 202
వయససస:29
లస: పప
93-41/1278

9471 SAA1470947
పపరర: రరజ రరజసవరర కరరటట

9474 SAA1368091
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప
గగలకరవరరపప
తసడడ:డ దదసస గగలకరవరరపప
ఇసటట ననస:Flat 203
వయససస:25
లస: పప

93-42/1120

93-41/1279 9477 SAA1455781
9476 SAA1422948
పపరర: లకడమ శశష పదదమవత వరఖకరణస
పపరర: శవ పరరశత వపదయలగరరర

93-42/1121

తసడడ:డ వజయ కలమలర వనమభరగ
ఇసటట ననస:FLAT 303 PRANITHAM PLAZA
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట నదరరయణ శరససస స వరఖకరణస
ఇసటట ననస:FLAT 304 VARSHITHA HOMES
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రవసదడ బబబగ వపదయలగరరర
ఇసటట ననస:Flat 305, Bommarillu apartment
వయససస:35
లస: ససస స

9478 SAA1188861
పపరర: రఘగ రరమరకడడడ జజననల

9479 SAA1198043
పపరర: కలపన జజననల

9480 SAA1423748
పపరర: లలకరశ చనదనబథసన

93-60/836

93-60/837

93-41/1273

తసడడ:డ నదగగ రకడడడ జజననల
ఇసటట ననస:Flat 401, KVR Residency
వయససస:44
లస: పప

భరస : రఘగరరమ రకడడ జజననల
ఇసటట ననస:Flat 401, KVR Residency
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ చనదనబథసన
ఇసటట ననస:FLAT 402 BRUNDAVANAM AP
వయససస:25
లస: పప

9481 SAA1423763
పపరర: జజసఫ చనదనబథసన

9482 SAA1292002
పపరర: కవత గడడ

9483 SAA1459056
పపరర: నదయమణణ పరమగల

93-41/1280

తసడడ:డ శశరయఖ చనదనబథసన
ఇసటట ననస:FLAT 402 BRUNDAVANAM AP
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరస రకడడడ గడడ
ఇసటట ననస:FLAT 403
వయససస:49
లస: ససస స

9484 AYM3443918
పపరర: పడణగత పరమగల

9485 SAA1423854
పపరర: యశశసత సరయ భకగగ బసడ

93-42/1186

తసడడ:డ రవ పరమగల
ఇసటట ననస:Flat 403
వయససస:19
లస: ససస స
9487 SAA1465525
పపరర: కలపణ చదమల

93-41/1284

93-46/859

తసడడ:డ నగగరకడడడ బడద
ఇసటట ననస:FLAT NO 003
వయససస:60
లస: పప
9493 SAA1462860
పపరర: శకనవరస దదశరరజ

భరస : చదసద అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:Flat No.5, 5th Floor
వయససస:28
లస: ససస స

93-41/1281

93-57/824

93-41/1283

9489 SAA1407618
పపరర: బల లకడమ పపజత వరడదథద

తసడడ:డ శకనస చపసపడడ
ఇసటట ననస:flat no 1 amritha bindu apartmen
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనస నదయక వరడదథద
ఇసటట ననస:FLAT NO 1C
వయససస:18
లస: ససస స

9491 SAA1392661
పపరర: కకటటశశరమమ బడద

9492 SAA1392588
పపరర: సరయ భరత రకడడడ బడద

93-46/860

9494 SAA1398684
పపరర: నరమల ఉలర

9497 SAA1283340
పపరర: రరమలసగరశశర రరవప బబససరన
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప బబససరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:62
లస: పప

93-60/1123

93-46/861

తసడడ:డ బడహమనసద రకడడడ బడద
ఇసటట ననస:FLAT NO 003
వయససస:24
లస: పప
93-41/1293

భరస : వనసకటటశశరరర ఉలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 3D
వయససస:56
లస: ససస స
93-41/1301

93-41/1282
9486 SGA0856296
పపరర: రరహహల జయ కరసత ససదదబరపప

తసడడ:డ శరఖస బబబగ ససదదవరపప
ఇసటట ననస:Flat 508
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసద రకడడడ బడద
ఇసటట ననస:FLAT NO 003
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలధవరరవప దదశరరజ
ఇసటట ననస:FLAT NO.3A
వయససస:57
లస: పప
9496 SAA1468974
పపరర: బబ షపక

9488 SAA1426352
పపరర: సరయ నవన చపసపడడ

93-42/1122

భసధసవప: రవ పరమగల
ఇసటట ననస:Flat 403
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమనదభన భకగగ బసడ
ఇసటట ననస:FLAT 501 SAI SADAN
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకట రకడడడ చదమల
ఇసటట ననస:FLAT NO- 1A
వయససస:37
లస: ససస స
9490 SAA1392604
పపరర: బడహమనసద రకడడడ బడద

93-41/1027

9495 SAA1434919
పపరర: రజయ మహమమద

93-41/1300

భరస : శసషషదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:Flat No.5, 5th Floor
వయససస:51
లస: ససస స
93-41/1029

9498 SAA1294792
పపరర: సశరరప కలమలరగ మభకకరగ

93-41/1030

భరస : జయరరస పపగరమ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:37
లస: ససస స
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93-41/1036

భరస : షడదడక వనదదల
ఇసటట ననస:FLAT NO.101
వయససస:58
లస: ససస స

93-41/1037

తసడడ:డ నదథన వనదదల
ఇసటట ననస:FLAT NO.101
వయససస:56
లస: పప

9502 SAA1451004
పపరర: పడతదప కలమలర ఇనసపపడడ

93-46/863

తసడడ:డ లకడమ నదరరయణ ఇనసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:34
లస: పప
9505 SAA1330299
పపరర: కకశశర మమకల

9500 SAA1295138
పపరర: షడదడక వనదదల

9503 SAA1451616
పపరర: పడతదప కలమలర ఇనసపపడడ

తసడడ:డ రరమ కకషష మభరగస మమకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:27
లస: పప

9506 SAA1331891
పపరర: ధన లకడమ మమకల

93-46/864

93-61/828

9509 SAA1088426
పపరర: గగపస చసద మగపరపళర

9504 SAA1340017
పపరర: రరమ కకషష మభరగస మమకల

93-60/1120

9507 AYM0369066
పపరర: ససరరశ బబబగ కడడరగ

93-61/824

భసధసవప: జయశక నడడమరర
ఇసటట ననస:Flat No. 101
వయససస:46
లస: పప
93-49/612

9510 SAA1457076
పపరర: పడమల బబయ సససధదయల

భరస : ససరరష బబబగ కడడరర
ఇసటట ననస:Flat No101 KVR HEIGHTS
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనకక రరమయఖ మగపరపళర
ఇసటట ననస:FLAT NO 101, DWARAKA HEIG
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప సససధదయల
ఇసటట ననస:FLAT NO. 102
వయససస:46
లస: ససస స

9511 SAA1471853
పపరర: సతఖ మభరగస దచసదసలకరర

9512 SAA1443126
పపరర: మలమస పడసరద పలర సటర

9513 SAA0557033
పపరర: నదగభర మరరవల షపక

93-41/1298

తసడడ:డ సరసబ మభరగస
ఇసటట ననస:flat no.102
వయససస:45
లస: పప
9514 SAA1398197
పపరర: దసస గగరగ షపక

93-42/1130

తసడడ:డ హరగహర పడసరద పలర సటర
ఇసటట ననస:flat no-102
వయససస:35
లస: పప
93-60/1121

తసడడ:డ సపసదసలల షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:65
లస: పప
9517 SAA0556720
పపరర: ఖలశస సరహహబ షపక

9515 SAA1398130
పపరర: మగసతదజ షపక

9518 SAA1117647
పపరర: రరషమ షపక

93-60/1122

93-61/482

9519 SAA1458280
పపరర: పదదమవత రరపరర
భరస : మగరళకకషష రరపరర
ఇసటట ననస:Flat No. 102,
వయససస:53
లస: ససస స

9520 SAA1458124
పపరర: కరశ వశశనదధ రరపరర

9521 SAA1087428
పపరర: నగభల మరర బ షపక

9522 SAA1367549
పపరర: అరరణశక ఏపపరగ

9523 SAA1316827
పపరర: జగనదనథ రరవప అనదనపసతషల

93-49/610

తసడడ:డ ససలలరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO -102 SAI NIVAS APA
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఖలశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 102 SAI NIVAS APAR
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళకకషష రరపరర
ఇసటట ననస:Flat No. 102,
వయససస:30
లస: పప

93-49/609

9516 SAA0556738
పపరర: మసరసనవల షపక

తసడడ:డ శలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:FLATNO102SAINIVASAPARTM
వయససస:33
లస: పప
93-61/826

93-41/1297

తసడడ:డ శలలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:FLATNO102
వయససస:34
లస: పప

భరస : దసస గగరగ షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 102
వయససస:46
లస: ససస స
93-49/611

93-54/1151

తసడడ:డ కకటయఖ మమకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమ కకషష మభరగస మమకల
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:47
లస: ససస స

9508 AYM0558353
పపరర: జయశక నడడమందరర

93-46/862

భరస : లకడమ నదరరయణ ఇనసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నదరరయణ ఇనసపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 101
వయససస:34
లస: పప
93-54/1152

9501 SAA1451582
పపరర: లకడమ పపననమమ ఇనసపపడడ

93-61/483

93-61/825

93-42/1123

భరస : నదగగరరమరవఅల షపక
భరస : ఏససపరదస వడర పపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 102, SAI NIVAS APAR ఇసటట ననస:FLAT NO 103
వయససస:23
లస: ససస స
వయససస:45
లస: ససస స
93-46/870

9524 SAA1460633
పపరర: లకడమ భవన తదలలపసరర

93-57/820

9525 SAA1431386
పపరర: రజన మమఘలవతషల

93-41/1303

తసడడ:డ ససరఖపడకరశ రరవప అనదనపసతషల
ఇసటట ననస:Flat No.103
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ వర పడసరద తదలలపపరర
ఇసటట ననస:flat no 103, sai ram appartment
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మమఘలవతషల
ఇసటట ననస:FLAT NO-104
వయససస:39
లస: ససస స

93-42/625
9526 SAA1192707
పపరర: వనసకట శవ నదగ రవసదడ కలమలర
జవరశజ
తసడడ:డ భగజసగ రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 104
వయససస:53
లస: పప

9527 SAA1192723
పపరర: పదదమవత జవరశజ

93-41/1299
9528 SAA1432129
పపరర: శకనవరస రరవప మమఘలవథడలల

93-42/626

భరస : వనసకట శవ నదగ రవసదడ కలమలర జవరశజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 104
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ తర సససగ మమఘలవథడలల
ఇసటట ననస:FLAT NO.104 1ST LANE
వయససస:48
లస: పప
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9529 SAA1291921
పపరర: ఎసస రకడడడ మమడగస
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93-40/901

తసడడ:డ గగరరవ రకడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:64
లస: పప
9532 SAA1268903
పపరర: రరమరరవప చససచస

93-41/1031

9533 SAA1466887
పపరర: వజయలకడమ గరదచ

93-41/1287

9536 SAA1427301
పపరర: వనసకయమమ ఉపపలపరటట

93-41/1285

93-60/890

భరస : చనన వనసకటటశశరరర అసభ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:55
లస: ససస స

9539 NDX2310928
పపరర: రరమనదథ అసభ

93-41/1288

తసడడ:డ నరసయఖ మదదదననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:52
లస: పప

9542 SAA1397769
పపరర: శరఖమల మదదదననన

93-60/891

93-61/711

9545 SAA1466135
పపరర: రమమశబబబగ చలలకకటట

93-41/1286

9537 SAA1430057
పపరర: అజయ ఉపపలపరటట

93-41/1304

9540 NDX2310993
పపరర: సడరఖ పడకరశ అసభ

93-60/892

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర అసభ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:29
లస: పప
93-60/1125

భరస : నదగ భభషణస మదదదననన
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:46
లస: ససస స

9544 SAA1097237
పపరర: అసజ రకడడడ అలర స

9534 SAA1384643
పపరర: హహమ

తసడడ:డ హనసమయఖ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-201
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససహహచ వనసకటటశశరరర అసభ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:36
లస: పప
93-60/1124

93-40/903

తసడడ:డ కకషనబబబభ గసజ
ఇసటట ననస:flat no 201
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO- 201
వయససస:47
లస: ససస స

9538 SAA1276740
పపరర: లలమమ అసభ

9531 SAA1291962
పపరర: కరరణకర రకడడడ మమడగస

తసడడ:డ ఏసస రకడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గరదచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO- 201
వయససస:50
లస: పప

9541 SAA1397751
పపరర: నదగభభషణస మదదదననన

93-40/902

భరస : ఏసస రకడడడ మమడగస
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చససచస
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:54
లస: పప
9535 SAA1448513
పపరర: హనసమయఖ ఉపపలపరటట

9530 SAA1291954
పపరర: పడభబవత మమడగస

9543 NDX1995770
పపరర: లలవణఖ అసభ

93-61/736

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర అసభ
ఇసటట ననస:FLAT NO 201
వయససస:28
లస: ససస స
93-57/826

9546 AP151030453265
పపరర: చసదడ మహన భభమల

93-49/613

తసడడ:డ వరససదదవ రకడడడ అలర స
భసధసవప: నఖల చలలకకటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 201, JYOTHI APARTM ఇసటట ననస:flat-no-201,lalitha homes
వయససస:37
లస: పప
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప భభమల
ఇసటట ననస:FLAT NO 201, YENUGANTI NIC
వయససస:43
లస: పప

9547 NDX0942623
పపరర: జజనకక రమణ రకడడడ మరగక

9549 SAA1301738
పపరర: దదలప చచబబ

93-41/1289

భసధసవప: జజఖత కలలఖణణ దదవరపలర
ఇసటట ననస:Flat no 202
వయససస:57
లస: పప

9548 SAA1423466
పపరర: కణక మహలకడమ పసడ
తసడడ:డ కకషష మభరగస పసడ
ఇసటట ననస:Flat no 202
వయససస:27
లస: ససస స

9550 SAA1293760
పపరర: నళన రతనమలణణకఖస ననరకళళ

93-46/728

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప ననరకళళ
ఇసటట ననస:Flat. No.202
వయససస:58
లస: పప

9553 SAA1418235
పపరర: శశశలజ దసగగరరరల

9554 SAA1264191
పపరర: నదగరశశర రరవప చననస

93-60/1132

భరస : శకనవరస రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:FLAT NO202
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : హరగ లలల ననపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నసద లలల చచబబ
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:24
లస: పప

9557 SAA1330679
పపరర: హరగ లలల ననపల
భసధసవప: రరఢ ననపల
ఇసటట ననస:FLATNO 203
వయససస:61
లస: పప

93-60/1126

తసడడ:డ పసచదమశశర రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 202
వయససస:54
లస: పప
93-42/887

తసడడ:డ రతస యఖ చననస
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:55
లస: పప
93-54/1153

93-46/722

93-46/729 9552 SAA1451541
9551 SAA1293703
పపరర: హహమసత రరమకకషష గగపస ననరకళళ
పపరర: శకనవరస రరవప అడడససమలర

భరస : హహమసత రరమకకషష గగపస ననరకళళ
ఇసటట ననస:Flat. No. 202
వయససస:50
లస: ససస స

9556 SAA1324664
పపరర: రరఢ ననపల

93-41/1290

9555 SAA1272970
పపరర: లలవణఖ ననపల

93-54/1080

భరస : మగరళ శరఖస ననపల
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:25
లస: ససస స
93-54/1155

9558 SAA1292374
పపరర: పదదమవత నరరక

93-46/723

తలర : ససధ రరణణ నరరక
ఇసటట ననస:FLAT NO 203 B-BLOCK
వయససస:52
లస: ససస స
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93-57/821

9560 SAA1294867
పపరర: మనషర కకడదల

తసడడ:డ రతన రరజ పరల దదడర
ఇసటట ననస:Flat No 203,Tejaswi Tower
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మలరరత బబబగ కకడదల
ఇసటట ననస:Flat No. 204
వయససస:19
లస: ససస స

9562 SAA1262914
పపరర: భబగఖ లకడమ తతనసగగసటర

9563 SAA1279215
పపరర: జజఖత సపగరస

93-46/724

భరస : పపరషచసదడ రరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:Flat No 205
వయససస:52
లస: ససస స
9565 ZTS2203750
పపరర: హహచససకక రకడడడ లకకకరకడడడ

93-41/1034

93-60/1127

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:Flat no 204,tejeswi Tower
వయససస:27
లస: పప
93-54/1081

భరస : వనసకటకకషష సపగరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 206
వయససస:38
లస: ససస స
93-61/854

9561 SAA1470723
పపరర: కవతదజ కమమ

9564 SAA1282789
పపరర: వనసకటకకషష సపగరస

93-54/1082

తసడడ:డ తరరపతయఖ సపగరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 206
వయససస:37
లస: పప

9566 SAA1148915
పపరర: సరయ నదగగ రకడడ కకకషట సపరటట

93-42/614

9567 SAA1403369
పపరర: సరయ కకషష కలమలరగ చసత

భరస : శక లకడమ లకకకరకడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 207, 133-16-392
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రకడడడ కకకషట సపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 210 BLOCK - C
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకషషమహన రరవప చసత
ఇసటట ననస:FLAT NO 214
వయససస:53
లస: ససస స

9568 SAA1368281
పపరర: రసజత తలర స

9569 SAA1269562
పపరర: ససబబ నదయగడడ చవర

9570 SAA1397793
పపరర: చసదడశశఖర కలసకలగగసట

93-42/1124

తసడడ:డ సతఖనదరరయణ తలర స
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:32
లస: పప
9571 SAA1413269
పపరర: ఉషరరణణ బబసరకడడడ

93-46/725

తసడడ:డ చనన ససబబయఖ చవర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:62
లస: పప
93-57/822

9572 SAA1464445
పపరర: కకరణ కలమలర దసడడడ

93-57/823

9573 SAA1469600
పపరర: వజయ వరణణ అలకపపడడ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO.301
వయససస:37
లస: పప

93-60/1128
9574 SAA1453943
పపరర: యశశసత కలమలర రకడడడ
దసవపశరర
తసడడ:డ పడవణ కలమలర రకడడడ దసవపశరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:23
లస: పప

9575 IUW0132878
పపరర: నరకసదడ రకడడడ కసకర

తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద రకడడడ కసకర
ఇసటట ననస:Flat No.301, paradise-2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప దదకకజ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:22
లస: ససస స

9577 SAA1272186
పపరర: వనసకట సడరగన

9578 SAA1435635
పపరర: రరజశశఖరరకడడడ సససకర

9579 SAA1294495
పపరర: ససరరశ గగటటటపరటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సడరగన
ఇసటట ననస:Flat No 302
వయససస:24
లస: పప
9580 SAA1322577
పపరర: మధస శశష కలమలరగ వనమభరగ
భరస : వజయ కలమలర వనమభరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:49
లస: ససస స
9583 SAA1438589
పపరర: ససవసరగఠర యలరబదద

తసడడ:డ రరఢ కకషష మభరగస నలర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:52
లస: పప

93-55/1057

93-41/1292

93-42/1126

9584 SAA1164995
పపరర: కరగషరమ షపక

93-61/855

9587 SAA1372507
పపరర: ఆదద లకడమ ససగగ
భరస : శవ కకటట రకడడ ససగగ
ఇసటట ననస:Flat no. 401
వయససస:40
లస: ససస స

93-42/1125

93-42/871

9582 SAA1372275
పపరర: హరగ బబబగ జశటట

93-60/1129

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జశటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 305
వయససస:58
లస: పప
93-58/693

భరస : కరగమగలలర షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:25
లస: ససస స
93-59/1038

9576 SAA1374024
పపరర: సరయ లకడమ మమనక దదకకజ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 303
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమ కకటట రకడడ
ఇసటట ననస:Flat No 303
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప యలరబదద
ఇసటట ననస:Flat no 401
వయససస:39
లస: ససస స
9586 SAA1283472
పపరర: జగత శకనవరసస నలర పరటట

9581 SAA1435791
పపరర: రరజశశఖరరకడడడ సససకర

93-59/1103

భరస : శకనవరస రరవప అలకపపడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరస కకటట రకడడ సససకర
ఇసటట ననస:Flat No 303
వయససస:28
లస: పప
93-46/865

93-55/1056

తసడడ:డ బసవయఖ కలసకలగగసట
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:41
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 301
వయససస:34
లస: ససస స

93-46/726

93-41/1291

9585 SAA1305051
పపరర: దదవఖ కకషష నలర పరటట

93-58/989

తసడడ:డ జగత శకనవరసస నలర పరటట
ఇసటట ననస:flat no 401
వయససస:24
లస: ససస స
93-59/1107

9588 SAA1283449
పపరర: శక దదవ నలర పరటట

93-60/893

భరస : జగత శకనవరసస నలర పరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:45
లస: ససస స
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9589 SAA1372515
పపరర: శవ కకటట రకడడ ససగగ
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93-60/1130

తసడడ:డ కకటట రకడడడ ససగగ
ఇసటట ననస:Flat no.401
వయససస:44
లస: పప

9590 SAA1466580
పపరర: లకడమ కలలఖణణ పరదదల

93-42/1134

9591 SAA1165000
పపరర: కరగమగలలర షపక

93-58/694

భరస : రమణ కలమలర పరదదల
ఇసటట ననస:FLATNO 401 4TH FLOOR
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అజర షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 KRISHNA APPAR
వయససస:36
లస: పప
9594 SAA1036426
పపరర: వనసకట శకలకడమ అననవరపప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరరమరగ
ఇసటట ననస:Flat No 401 LAKSHMI NARAYA
వయససస:29
లస: పప

93-37/931
9593 SAA1036418
పపరర: మలరరత నదగసరయ సతఖ
ఉదయశక గగసటటరర
తసడడ:డ శకనవరసస గగసటటరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 SRI BALAKRISHN
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస గగసటటరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 SRI BALAKRISHN
వయససస:56
లస: ససస స

9595 SAA1036434
పపరర: శకనవరసస గగసటటరర

9596 SQX1108613
పపరర: ఏడడకకసడలల పపరస

9597 SAA1098169
పపరర: ఉమ మహహశశరగ మగనదన

9592 SAA1165166
పపరర: నవన కలమలర పరరమరగ

93-60/835

93-37/933

93-42/1128

93-37/932

93-49/614

తసడడ:డ రరధదకకషష మభరగస గగసటటరర
తసడడ:డ గగరవయఖ పపరస
ఇసటట ననస:FLAT NO 401 SRI BALAKRISHN ఇసటట ననస:FLAT NO.401, 8TH LINE
వయససస:56
లస: పప
వయససస:42
లస: పప

భరస : జయ నదగరశశర రరవప మగనదన
ఇసటట ననస:FLAT NO 401, SABARI NIVASవయససస:59
లస: ససస స

9598 SAA1098151
పపరర: జయ నదగరశశరరరవప మగనదన

9600 SAA1426345
పపరర: చసదడ భబణగ హరగ

93-49/615

9599 SAA1291988
పపరర: అవనదశ చకకవరగస పరలలపప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగనదన
ఇసటట ననస:FLAT NO 401, SABARI NIVASవయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సరయ కకషష పరలలపప
ఇసటట ననస:FLAT NO. 402
వయససస:23
లస: పప

9601 NDX0834747
పపరర: సరవతడ బబయ బబణదవతష

9602 SAA1450568
పపరర: కకషష మనక రరమవత

93-46/866

భసధసవప: కకషష మనక రరమవత
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:62
లస: ససస స
9604 SAA1369529
పపరర: శక దదవ నననదనబబ ఈనద

93-41/1035

భసధసవప: సశరష లత హరగ
ఇసటట ననస:Flat no-402
వయససస:43
లస: పప
93-46/867

తలర : సరవతడ బబయ బబణదవతష
ఇసటట ననస:FLAT NO 402
వయససస:31
లస: ససస స
93-59/1104

9605 SAA1369511
పపరర: సరయ శకనవరస నదనననబబ ఈనద

93-59/1105

9603 NDX1079664
పపరర: వనసకట ససధదర కలమలర గగపస
యసడడపగ
డ డ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:Flat No 402
వయససస:26
లస: పప
9606 SAA1450311
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసదదసటట

భరస : చనన వనసకటటశశరరర నననదనబబ ఈనద
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర నదనననబబ ఈనద
ఇసటట ననస:flat no 402
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన కకసదదసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-402
వయససస:46
లస: పప

9607 SAA1458389
పపరర: మసజల కకసదదసటట

9608 SAA1455690
పపరర: వనసకటటశశరరర కకసదదసటట

9609 SAA1455757
పపరర: మసజల కకసదదసటట

93-54/1154

93-41/1305

93-57/825

93-49/644

93-60/1133

93-60/1134

భరస : వనసకటటశశరరర కకసదదసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-402 MOURYA PEAR
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన కకసదదసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-402 MOURYA PEAR
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకసదదసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO-402 MOURYA PEAR
వయససస:43
లస: ససస స

93-46/871
9610 SAA1433929
పపరర: కకమలమలపరటట రజన
కకమలమలపరటట
భరస : శకనవరససలల మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:flat no-402,pranathim plaza
వయససస:36
లస: ససస స

9611 SAA1403138
పపరర: రరధదక చచరరకకరగ

9612 SAA1371111
పపరర: లకడమ భబసకర మగలగలలటట

భరస : లకడమ పడసరద కకయ
ఇసటట ననస:Flat no 403
వయససస:33
లస: ససస స

9613 SAA1471473
పపరర: నడరజహన షపక

9614 SAA1372168
పపరర: ససజనఖ మభనజ

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:FLAT NO.403
వయససస:49
లస: ససస స

93-60/1131

తసడడ:డ ఏలకరగ రగశయఖ
ఇసటట ననస:FLAT NO-412,
వయససస:51
లస: పప

93-59/1106

తసడడ:డ వనసకట శశభన చలపత శరమ మగలగలలటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:36
లస: పప
93-41/1320

భరస : ఫణణ కలమలర మభనజ
ఇసటట ననస:flatno.403,samsthithaaprt
వయససస:38
లస: ససస స

93-42/1131 9617 JBV3716792
9616 SAA1423151
పపరర: వననకతదనదగరపపప దదశరజ ఏలకరగ
పపరర: వనసకట నదగ బబబగ ఏలకరగ

తలర : పదమ ఏలకరగ
ఇసటట ననస:FLAT NO-412
వయససస:22
లస: పప

93-41/1294

93-42/1132

9615 SAA1272905
పపరర: వజయ సరగర రకడడడ గరదచ

93-46/727

తసడడ:డ పడతదప రకడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:FLAT NO 410
వయససస:27
లస: పప
9618 SAA1426279
పపరర: దసరర రరవప దదమరర

93-41/1295

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప దదమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 414, B BLOCK
వయససస:31
లస: పప

Page 324 of 330
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పపరర: శవ కలమలరగ దదమరర
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93-41/1296

9620 SAA1470673
పపరర: లకకకరకడడడ హహచససకక రకడడ లకకకరకడడడ

భరస : కణక రరజ దదమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 414, B BLOCK
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : శక లకడమ లకకశకరరస
ఇసటట ననస:flat no 501
వయససస:28
లస: పప

9622 SAA1443175
పపరర: ఫరతమ ఫరరమన

9623 SAA1446830
పపరర: శరకకర అహమద

93-41/1322

93-61/823

9621 SAA1447689
పపరర: తససనమ బబనన

93-41/1321

భసధసవప: హషసమ అరకక అజజ
ఇసటట ననస:FlatNo501,GayatriArcade
వయససస:67
లస: ససస స
93-60/1135

9624 SAA1296391
పపరర: వజయ లకడమ గగలర

93-41/1032

భరస : హషసమ అరకక అజజ
ఇసటట ననస:FlatNo501,GayatriArcade
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: హషసమ అరకక అజజ
ఇసటట ననస:FlatNo501,GayatriArcade
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రవ గగలర
ఇసటట ననస:Flat no 502
వయససస:29
లస: ససస స

9625 SAA1468479
పపరర: ససమతడ రమలపపరస

9626 SAA1415843
పపరర: వమల ఇనదగసటట

9627 SAA1097245
పపరర: కరరమగలలర ఖలన పఠరన

93-42/1133

భరస : ససబడమణఖస రమలపపరస
ఇసటట ననస:FLAT NO502 SRISAI SHOBHA
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శశషష కలమలర ఇనదగసటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 503
వయససస:42
లస: ససస స

9628 SAA1265214
పపరర: సరశత శఖమల తషమమల

9629 XJV0113993
పపరర: కకరణ షపక

93-41/1033

తసడడ:డ వరరశశర రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:FLAT NO 504
వయససస:21
లస: ససస స
9631 NBT0264366
పపరర: ఝలనస లకడమ పప తదరర సక

93-42/1127

తసడడ:డ బగడద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:FLAT NO 503 SAINIVAS APAR
వయససస:51
లస: పప
93-46/868

భసధసవప: సఖయ షపక
ఇసటట ననస:Flat no. 504
వయససస:37
లస: పప
93-41/1302

9632 XUL4872412
పపరర: కకరణ మయ కర

9630 XJV0114009
పపరర: సఖయ షపక

93-46/869

భరస : కకరణ షపక
ఇసటట ననస:Flat no. 504
వయససస:34
లస: ససస స
93-42/1129

93-41/1306
9633 SAA1450733
పపరర: ఏలకరగ నరసససహరరవప ఏలకరగ

భరస : భరత కలమలర నరరకలళపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO.B4, THE PEARL
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగపరలస అనల కలమలర
ఇసటట ననస:FLAT NO.E-3,SAI PEARL
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతదరరమయఖ ఏలకరగ
ఇసటట ననస:flat no-s1,veda homes
వయససస:49
లస: పప

9634 SAA1456516
పపరర: లకడమ వర పడసరద తదలలపపరర

9635 SAA1423268
పపరర: వనసకట అశశన ఇససరరదద

9636 SAA1423888
పపరర: రరజ శశఖర రకడడడ కకసడ

93-61/827

తసడడ:డ లకడమ నరసససహయఖ తదలలపపరర
ఇసటట ననస:flat no: 103, sai ram appatment
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రకడడడ ఇససరరదద
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 010
వయససస:20
లస: ససస స

9637 SAA1375294
పపరర: వససత బబబగ గగలర మభడడ

9638 SAA1423813
పపరర: రరధకకషష మభరగస అరకకటర

93-41/1309

తసడడ:డ సతఖస గగలర మభడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 101
వయససస:42
లస: పప
9640 SAA1376144
పపరర: హహమ
తసడడ:డ కకషష బబబగ గసజ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 201
వయససస:21
లస: ససస స
9643 SAA1423524
పపరర: పడమల రరణణ దసటట

తసడడ:డ నదగరరజ పతస పరటట
ఇసటట ననస:flat nUMBER 503
వయససస:18
లస: ససస స

9641 SAA1455344
పపరర: జజజరకడడడ సససగరరకడడడ

93-41/1313

9644 SAA1419035
పపరర: రరజ కలమలర వపపరర

93-41/1310

9647 SAA1368299
పపరర: జయసదడనదధ పతస పరటట
తసడడ:డ నదగరరజ పతస పరటట
ఇసటట ననస:flat number 503
వయససస:18
లస: పప

9639 SAA1375005
పపరర: హహమ

93-46/872

తసడడ:డ కకషష బబబగ గసజ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 201
వయససస:21
లస: ససస స
93-41/1311

9642 SAA1423573
పపరర: వనసకట రమణ రకడడడ అలలర

93-41/1312

తసడడ:డ తదటట రకడడడ అలలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 401
వయససస:54
లస: పప
93-41/1314

తసడడ:డ మహనరరవప వపపరర
ఇసటట ననస:flat number 402
వయససస:42
లస: పప
93-41/1316

93-41/1308

తసడడ:డ శక లలతద సరసబ రకడడ కకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 101
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పరడనసస రకడడడ జజజరకడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 304
వయససస:56
లస: పప

భరస : రమణరకడడడ దసటట
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 401
వయససస:53
లస: ససస స
9646 SAA1374057
పపరర: జయ శకత పతస పరటట

93-41/1307

తసడడ:డ చనన మసరసన రరవప అరకకటర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 201
వయససస:48
లస: పప
93-46/873

93-61/710

9645 SAA1424381
పపరర: శక దదవ చటటటననన

93-41/1315

భరస : రరజ కలమలర వపపరర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER 402
వయససస:41
లస: ససస స
93-42/1187

9648 SAA1272855
పపరర: మగరళ శరఖస ననపల

93-54/1078

తసడడ:డ హరగలలల ననపల
ఇసటట ననస:FL NO 203,
వయససస:30
లస: పప
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93-37/934

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప కకట
ఇసటట ననస:FL NO A1,PEARL
వయససస:61
లస: పప
9652 SAA1460310
పపరర: కసడ
స రర ఆలపరటట

93-41/1323

భరస : శవపడసరద ఆలపరటట
ఇసటట ననస:flot 201 golden homes
వయససస:65
లస: ససస స
93-42/617

తసడడ:డ కకశశర కలమలర సలవనసదడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101
వయససస:22
లస: ససస స
93-42/1135

తసడడ:డ నలర యఖ సలవనసదడ
ఇసటట ననస:FLO NO 101
వయససస:58
లస: పప

9653 SAA1148956
పపరర: డదవడ సరలవనసదదడ

9654 SAA1396308
పపరర: రరమసజమమ ఆలపరటట

93-42/616

9656 SAA1148931
పపరర: ఎమల సరలవనసదదడ

9659 SAA1397009
పపరర: కకశశర బబబగ వరగగలక

భసధసవప: రరధదక కకయ
ఇసటట ననస:flot no 403
వయససస:35
లస: పప

9662 SAA1403682
పపరర: జవన రరజశశఖర పరగగగ

93-42/618

93-46/875

9665 SAA1375377
పపరర: అనసప దదసరగ

93-41/1324

9657 SAA1148964
పపరర: డదనయల సరలవనసదదడ

93-42/619

తసడడ:డ కకశశరక కలమలర సరలవనసదదడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101
వయససస:27
లస: పప
93-41/1325

9660 SAA1454578
పపరర: కమల ఇనదగసటట

93-42/1188

భరస : చలపతరరవప ఇనదగసటట
ఇసటట ననస:flot no 402 koustuba nilayam
వయససస:76
లస: ససస స
93-60/1136

తసడడ:డ ససధదకర రరవప పరగగగ
ఇసటట ననస:FLOT NO-404
వయససస:35
లస: పప

9664 SAA1394923
పపరర: అభరరస సరయ వడర పపడడ

9663 SAA1407493
పపరర: వజయ లకడమ చదననమననన

93-41/1268

9666 SAA1471374
పపరర: శకలసతల బబ డడడ

93-60/1114

తసడడ:డ ఏససపరదస దదసరగ
ఇసటట ననస:F.NA 106 2ND FLOOR
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శరససన బబ డడడ
ఇసటట ననస:F NO 1-E
వయససస:53
లస: ససస స

9667 SAA1396829
పపరర: దదలప కలమలర గరజల

9668 SAA1376219
పపరర: అనసత లకడమ కసచసమలటట

9669 SAA1460146
పపరర: జయరరమగలల వలర భననన

93-41/1267

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:Fno-2A Bommarillu Apt
వయససస:27
లస: పప

భరస : అజయ కలమలర కసచసమలటట
ఇసటట ననస:F NO 4A, 5TH FLOOR
వయససస:38
లస: ససస స

9670 SAA1461805
పపరర: జజఖత వలర భననన

9671 SAA1461474
పపరర: ఈశశర రమమశ వలర భననన

93-58/1087

భరస : జయరరమగలల వలర భననన
ఇసటట ననస:F NO - 102
వయససస:44
లస: ససస స
9673 SAA1331495
పపరర: ఎమల గరకస పరతపరటట

9674 SAA1332410
పపరర: దదవదదస పరతపరటట

93-58/1086

తసడడ:డ ససత రరమయఖ వలర భననన
ఇసటట ననస:F NO - 102
వయససస:53
లస: పప
93-61/821

తసడడ:డ జయరరమగలల వలర భననన
ఇసటట ననస:F NO - 102
వయససస:29
లస: పప
93-57/817

93-46/874

భరస : రతస యఖ పరటటరగ
ఇసటట ననస:FLOT NO 407
వయససస:67
లస: ససస స

తలర : అనసరరధ చరరవవలల
ఇసటట ననస:Fltno402PandurangaEnclave
వయససస:18
లస: పప
93-60/1138

93-42/615

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:FLOT NO 20
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవయఖ వరగగలక
ఇసటట ననస:FLOT NO 202,
వయససస:42
లస: పప
93-41/1326

9651 SAA1148923
పపరర: కకశశర కలమలర సలవనసదడ

భసధసవప: అరరణ దదప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:FL NO G2,ANURADHA NILAYA
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకశశరక కలమలర సరలవనసదదడ
ఇసటట ననస:FLOT NO 101
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరవపఫ ఖలన అబగదల
ఇసటట ననస:FLOT NO 103
వయససస:61
లస: పప
9661 SAA1403120
పపరర: లకడమ పడసరద కకయ

93-46/857

తసడడ:డ కకశశరక కలమలర సరలవనసదదడ
ఇసటట ననస:FLOTE NO 101
వయససస:29
లస: పప

9655 SAA1148949
పపరర: దదవనన సలవనసదడ

9658 SAA1349729
పపరర: అజస ఖలన అబగదల

9650 SAA1328590
పపరర: పదదమవత గగరకస

9672 SAA0550210
పపరర: మసరసన బ షపక

93-49/616

భరస : ససలలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:F NO 102 SAINIVAS APPARTM
వయససస:52
లస: ససస స
93-60/1112

9675 SAA1332402
పపరర: అనసష పరతపరటట

93-60/1113

భరస : దదవదదస పరతపరటట
ఇసటట ననస:F NO 103 AB TOWERS
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ పరతపరటట
ఇసటట ననస:F NO 103 AB TOWERS
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ దదవదదస పరతపరటట
ఇసటట ననస:F NO 103 AB TOWERS
వయససస:30
లస: ససస స

9676 SAA1332394
పపరర: వసధఖ పడవణ పరతపరటట

9677 SAA1380955
పపరర: వనసప దదసరగ

9678 SAA1372077
పపరర: ఏససపరదస దదసరగ

93-60/1137

తసడడ:డ దదవదదస పరతపరటట
ఇసటట ననస:FNO 103 AB TOWERS
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస దదసరగ
ఇసటట ననస:F.NO 106
వయససస:27
లస: పప

93-41/1270

93-60/1118

తసడడ:డ అనదననసయల దదసరగ
ఇసటట ననస:F.NO 106
వయససస:62
లస: పప
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పపరర: శకలసతల చససచస
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93-41/1024

భరస : రరమ రరవప చససచస
ఇసటట ననస:F NO 201
వయససస:49
లస: ససస స
9682 SAA1149509
పపరర: తతట బసదస ఫణణ పసడయ

9680 SAA1460468
పపరర: ఉపపలపరటట హరగశ

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:f no 201 veda homes
వయససస:25
లస: పప
93-54/966

9683 SAA1470640
పపరర: గరత చచదరగ మలకకననన

తసడడ:డ తతట కకషష కకశశర
ఇసటట ననస:F NO 202 SRINIVASA EMARAI
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస మలకకననన
ఇసటట ననస:F.NO.202,
వయససస:20
లస: ససస స

9685 SAA1426733
పపరర: మదన వనలవవలక

9686 SAA1265750
పపరర: యశశదమమ కరళశశటట

93-41/1328

తసడడ:డ మలధవ రరవప వనలవవలక
ఇసటట ననస:FNO 203
వయససస:40
లస: పప
9688 SAA1293406
పపరర: చనన వశకస నదయక మమఘవథ

93-46/719

తసడడ:డ హనసమలన నదయక మమగవథ
ఇసటట ననస:F NO - 301
వయససస:49
లస: పప
9691 SAA1196427
పపరర: అపప రరవప బకకక

93-41/1266

93-50/755

9681 SAA1427814
పపరర: లకడమ రరజఖస గగరసటర

93-42/1118

భసధసవప: హరగ కకషష ఏ ఏన
ఇసటట ననస:F No 202
వయససస:58
లస: ససస స
93-61/822

9684 SAA1468792
పపరర: ఆసథదనమమ కరషస

93-41/1327

తసడడ:డ మలరయఖ కరణస
ఇసటట ననస:FNO 203
వయససస:71
లస: ససస స
93-41/1039

9687 SAA1448885
పపరర: లలర పపషప వనలవవలక

93-41/1329

తసడడ:డ సరసబయఖ కరళశశటట
ఇసటట ననస:FNO 203 SRI SOWMYA HOME
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మదన వనలవవలక
ఇసటట ననస:FNO 203,
వయససస:37
లస: ససస స

9689 SAA1458769
పపరర: శవసతఖనదరరయణ జసపన

9690 SAA1439041
పపరర: వనయ కలమలర టటడదటట

93-41/1269

భసధసవప: కగశక జసపన
ఇసటట ననస:F.No - 301, Dwaraka Homes
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఇసయఖ టటడదటట
ఇసటట ననస:F NO 302
వయససస:60
లస: పప

9692 SAA1450469
పపరర: శకనవరస తషలర మలర

9693 SAA1450428
పపరర: పదదమవత తషలర మలర

93-60/1116

93-60/1115

93-60/1117

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బకకక
ఇసటట ననస:F NO 302 A BLOCK 4TH FLOR
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ తషలర మలర
ఇసటట ననస:F NO-304, BOMMARILLU APP
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస తషలర మలర
ఇసటట ననస:F NO-304, BOMMARILLU APP
వయససస:50
లస: ససస స

9694 SAA1302348
పపరర: ఖలగగపథద చసత

9695 SAA1301647
పపరర: వనసకటటష చసత

9696 SAA1149491
పపరర: రఘగరరమ రకడడ జజననల

93-46/720

93-46/721

93-58/695

తసడడ:డ వనసకట లసగయఖ చసత
ఇసటట ననస:F NO - 401
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లసగయఖ చసత
ఇసటట ననస:F NO - 401
వయససస:19
లస: పప

93-41/1271
9697 SAA1454644
పపరర: దసశఖసత కలమలర రకడడడ
ఉపపపటటరగ
తసడడ:డ వనసకట రకడడడ ఉపపపటటరగ
ఇసటట ననస:F.no 402, veda homes
వయససస:22
లస: పప

9698 SAA1417088
పపరర: వనసకట పడసరదరరవప కటబరగ

తసడడ:డ భభగరశశర రరవప కటబరగ
ఇసటట ననస:F NO501, D NO 132-1-23/1
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ మరగయ దదస ననమలకసటట
ఇసటట ననస:F.NO-504,GAYATHRI ENCLAV
వయససస:20
లస: పప

9700 NDX2012623
పపరర: అరరణ బబ డపరటట

9701 SAA1452846
పపరర: శక తదజ కసచరగగసట

9702 SAA1269182
పపరర: పడతతఖష కకకకర

93-49/643

భరస : సససగర రకడడడ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:F No 511, Satya Comforts
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఢ కకషష మభరగస కసచరగగసట
ఇసటట ననస:F NO - G1
వయససస:26
లస: ససస స

9703 SAA1431816
పపరర: లకడమ కలమలరగ గగసటబర

9704 SAA1396886
పపరర: అపరష పపసటటల

93-41/1330

భరస : ససబబ రరవప గగసటబర
ఇసటట ననస:FT 401
వయససస:44
లస: ససస స
9706 SAA1434612
పపరర: పరరరసరరధద రకడడడ గరడద

భసధసవప: ఓన జజననల
ఇసటట ననస:F No 401 KVR Residency
వయససస:44
లస: పప
93-57/818

93-42/1117

తలర : నదగ రరజ కలమలరగ శఖమల
ఇసటట ననస:FT.NO. 502, SRISARASWATHI
వయససస:18
లస: పప

9707 NDX2056985
పపరర: నగరరజకలమలరగ శఖమల

93-46/641

93-46/730

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప కకకకర
ఇసటట ననస:FOLT NO.401
వయససస:20
లస: ససస స
93-46/876

భరస : ససధదకర పపసటటల
ఇసటట ననస:FT 402 SOMPALLI
వయససస:29
లస: ససస స
93-41/1332

9699 SAA1194182
పపరర: రరఫస ననమలకసటట

9705 SAA1375047
పపరర: పరరర శరరరధద రకడడ గరడద

93-41/1331

తలర : నదగ రరజ కలమలరగ శఖమల
ఇసటట ననస:FT.NO. 502, SRI SARASWATH
వయససస:18
లస: పప
93-41/1333

భసధసవప: ఓన
ఇసటట ననస:FT.NO. 502,SRI SARASWATHI
వయససస:41
లస: ససస స

9708 SAA1459437
పపరర: లలత కలమలరగ శఖమల

93-41/1334

భసధసవప: నదగ రరజ కలమలరగ శఖమల
ఇసటట ననస:FT.NO. 502,SRISARASWATHI
వయససస:66
లస: ససస స
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9709 SAA1375286
పపరర: కసభసపరటట శకలలఖల
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93-41/1335

తలర : కసభసపరటట సరమమజఖస
ఇసటట ననస:G2
వయససస:20
లస: ససస స

9710 SAA1375278
పపరర: కసభసపరటట శకలలఖ

తలర : కసభసపరటట సరమమజఖస
ఇసటట ననస:G2
వయససస:20
లస: ససస స

93-42/1136 9713 SAA1349885
9712 SAA1349927
పపరర: బగదరరరజ నతష వరమ బగదరరరజ
పపరర: సతఖవత దదవలలరర

తసడడ:డ బగదరరరజ సతఖనదరరయణ రరజ
ఇసటట ననస:G4 maarvel pride
వయససస:18
లస: పప

భరస : సతఖనదరరయణ దదవలలరర
ఇసటట ననస:GF-1
వయససస:59
లస: ససస స

9715 SAA1376169
పపరర: నదగకసదడమమ కకలర

9716 SAA1449875
పపరర: ఇసదదరర దదవ తలతతటట

93-42/1139

భసధసవప: అబగదల రజక. షపక
ఇసటట ననస:GORANTLA
వయససస:59
లస: ససస స
9718 SAA1285667
పపరర: శవ రకడడడ బబసరకడడడ

93-54/1083

9719 SAA1285659
పపరర: లకడమ బబసరకడడడ

93-42/1137

9722 SAA1097302
పపరర: వనసకరటరమణ రరవప పపలర కరగ

తసడడ:డ ఉల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:H NO 3-18-63 HIMANI NAGAR
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప పపలర కరగ
ఇసటట ననస:H NO 3-126-130/A
వయససస:48
లస: పప

9724 SAA1089200
పపరర: పదమ కకరరరవపఓలల

9725 SAA1089184
పపరర: నదసరమమ ఇటటకఅలల

93-57/589

93-46/877

9714 SAA1428465
పపరర: శకనవరస రరవప కసదసల

93-42/1138

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసదసల
ఇసటట ననస:GF1 SABARI APART
వయససస:33
లస: పప
93-46/878

9717 SAA1449818
పపరర: అశశక కలమలర కకసడడడ

93-46/879

తసడడ:డ బడహమనసద రరవప
ఇసటట ననస:GUNTUR
వయససస:24
లస: పప
93-54/1084

భరస : శవ రకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:H NO - 2-76
వయససస:62
లస: ససస స
93-61/484

9711 NDX1849985
పపరర: శక వదఖ జగడదల

భసధసవప: అరరణదదప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:G2
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బడహమనసద రరవప
ఇసటట ననస:GUNTUR
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ రకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:H NO - 2-76
వయససస:67
లస: పప
9721 SAA1119726
పపరర: ఉల పడసనన జజఖత

93-41/1336

9720 SAA1450576
పపరర: జజఖత బబసరకడడడ

93-58/1088

భరస : అయఖపరకడడడ బబసరకడడడ
ఇసటట ననస:HNO 2-81
వయససస:59
లస: ససస స
93-61/712

9723 SAA1089168
పపరర: సరసబశవ రరవప చటటటపప తషల

93-57/588

తసడడ:డ తరరపతయఖ లలట చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:H NO 3-180-231/22
వయససస:45
లస: పప
93-57/590

9726 SAA1089192
పపరర: పవన కలమలర కకరరరవపఓలల

93-57/591

భరస : కరశయఖ కకరరరవపఓలల
ఇసటట ననస:H NO 3-180-263/A 2ND LINE
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ కకరరరవపఓలల
ఇసటట ననస:H NO 3-180-263/A 2ND LINE
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ కకరరరవపఓలల
ఇసటట ననస:H NO 3-180-263/A 2ND LINE
వయససస:22
లస: పప

9727 SAA1089176
పపరర: కరశయఖ కకరరరవపఓలల

9728 SAA1089234
పపరర: రమమశ పపరరమలళర

9729 SAA1340942
పపరర: వరససపఅల వనణగ

93-57/592

93-57/594

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ కకరరరవపఓలల
ఇసటట ననస:H NO 3-180-263/A 2ND LINE
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పపరరమలళర
తసడడ:డ వరససపఅల సప మయఖ
ఇసటట ననస:H NO 3-180-291 2ND LIND HIM ఇసటట ననస:H NO 3-181-1
వయససస:24
లస: పప
వయససస:31
లస: పప

9730 JBV3732310
పపరర: హనమ రకడడడ బబసరకడడడ

9731 SAA1090398
పపరర: రరజరరజరశశరగ పప టర

93-58/229

తసడడ:డ అసకరలల రకడడడ
ఇసటట ననస:H.NO. 8-81
వయససస:36
లస: పప
9733 SAA1469394
పపరర: జబబదద ససలలసనద బబగగమ షపక

93-61/829

భరస : ఖససస ఖలన షపక
ఇసటట ననస:H. No. 131-9-2030
వయససస:37
లస: ససస స
9736 SAA1089259
పపరర: గగరర బడహమస డదడదదజ

93-57/595

తసడడ:డ తరరమల ఆచదరగ డదడదదజ
ఇసటట ననస:H NO 133/12-3484 HIMANI NA
వయససస:40
లస: పప

93-49/617

93-54/1156

9732 SAA1165919
పపరర: ఎస టట పవతడ

93-46/642

భరస : శకనవరసరరవప పప టర
ఇసటట ననస:H NO 11-426, 2/2 LINE
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర బబ యలపలర
ఇసటట ననస:H NO 11-429
వయససస:25
లస: ససస స

9734 SAA1089226
పపరర: నదగరశశరగ జజమమశశటట

9735 SAA1089218
పపరర: అసజల గగవసదస

93-57/596

93-57/597

భరస : శవయఖ జజమమశశటట
ఇసటట ననస:H NO 133-12-3202, 2ND LINE
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అశశక గగవసదస
ఇసటట ననస:H NO 133-12-3207, 2ND LINE
వయససస:24
లస: ససస స

9737 SSY0669038
పపరర: ఆర లకడమపత రసగ సశమయఖ

9738 SAA1266220
పపరర: కమల రరవనడతల

93-42/1140

తసడడ:డ రసగ సశమయఖ
ఇసటట ననస:H. No.302, SAI NIVASAM
వయససస:50
లస: పప

93-46/731

తసడడ:డ యయకకబభ రరవనడతల
ఇసటట ననస:house number 11-10/50
వయససస:20
లస: ససస స
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9739 SAA1282656
పపరర: అనల కలమలర దదపపలపపడడ

93-41/1040

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:LAKSHMI AVENUE
వయససస:44
లస: పప
9742 SAA1462597
పపరర: నదగరశశరరవప లసగసగగసటర

93-61/830

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:maruthi homes
వయససస:35
లస: ససస స
9745 SOT0444422
పపరర: కకమల దదవ దదసతబబ యన

9740 SAA1404011
పపరర: వనసకట అపరపజ కకసడమగదద

93-58/1089

93-58/1090

తసడడ:డ వనసకట అపరప రరవప కకసడమగదద
ఇసటట ననస:Lakshmi enclave 202
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట అపరపజ కకసడమగదద
ఇసటట ననస:laskhmi enclave
వయససస:46
లస: ససస స

9743 SAA1457712
పపరర: బగజర లసగసగగసటర

9744 SAA1116300
పపరర: దదవఖ కకదదటట

93-61/856

భరస : నదగరశశరరవప లసగరగసటబర
ఇసటట ననస:maruthi homes
వయససస:34
లస: ససస స
93-61/831

9741 SAA1409630
పపరర: జజఖత కకసడమగదద

9746 SOT0434886
పపరర: శకనవరస రరవప దదసతబబ యన

93-61/485

భరస : కకశశర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:MIG - 225 , A P H B COLONY
వయససస:38
లస: ససస స
93-61/857

9747 SAA1292317
పపరర: శవ రరస పడసరద వరర

93-41/1041

భరస : శకనవరస రరవప దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:NEAREST D.NO.133-13-3532
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: కకందమలల దదవ దదసతబబ యన
ఇసటట ననస:NEAREST D.NO. 133-13-3532
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వరర
ఇసటట ననస:NEW YADAVA STREET
వయససస:31
లస: పప

9748 SAA1392125
పపరర: ససభబషసణ మలగగలకరగ

9749 SAA1370501
పపరర: రవ కలమలర గగపరలస

9750 SAA1370543
పపరర: శవ పరరశత నదదచసడర

93-54/1157

భరస : శవ శసకర మలగగలకరగ
ఇసటట ననస:Nil
వయససస:27
లస: ససస స
9751 SAA1150218
పపరర: కలలఖణణ మగనగ

93-56/813

తసడడ:డ రమలరరవప
ఇసటట ననస:NTR COLONY
వయససస:35
లస: పప

భరస : హరగకకషష
ఇసటట ననస:NTR COLONY
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప మగనగ
ఇసటట ననస:OLD NO 14-23 NEW NO 12-12
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబలలజ మహహశ బబబగ మరరపపడడ
ఇసటట ననస:PARADISE 2 APPARTMENTS
వయససస:42
లస: ససస స

93-61/714
9753 SAA1070028
పపరర: బబలలజ మహహశ బబబగ
మరరపపడడ
తసడడ:డ వససథ రరవప మరరపపడడ
ఇసటట ననస:PARADISE 2 APPARTMENTS
వయససస:52
లస: పప

9754 SAA1396506
పపరర: మగరళధర పప నసగన పటట

9755 SAA1387026
పపరర: హహమలత చలలకకటట

9756 SAA1472307
పపరర: నఖల చలలకకటట

93-60/838

93-58/1091

9752 SAA1070036
పపరర: ససనతద మరరపపడడ

93-56/814

93-61/713

93-60/1140

93-60/1141

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:PLAT 302
వయససస:48
లస: పప

భరస : రమమశ బబబగ చలలకకటట
ఇసటట ననస:plot 201
వయససస:41
లస: ససస స

93-60/1139
9757 SAA1407725
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప
తషమమలపపసట
భసధసవప: రరమ మభరగస
ఇసటట ననస:PLOT .401GEETTHIKAGRAD
వయససస:61
లస: పప

9758 SAA1469576
పపరర: కకటటశశరరరవప దదవబతష
స ల

భసధసవప: అరరణ దదవబతష
స ల
ఇసటట ననస:plot no 403, sri siva homes
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమ కకషష పప ననగసటట
ఇసటట ననస:PLOT NO:303
వయససస:37
లస: ససస స

9760 SAA1165745
పపరర: ససజజత కరష

9761 SAA1274133
పపరర: ananthamma cherukupalli

9762 SAA1290253
పపరర: నమమగడడ రతనకలటటజససడ

93-42/620

భరస : శకనవరసరరవప కరష
ఇసటట ననస:PLOT NUMBER-404
వయససస:38
లస: ససస స
9763 SAA1462605
పపరర: కకరస గ లసగసగగసటర

భసధసవప: సరసబ రకడడడ అలర
ఇసటట ననస:Somepalli towers,
వయససస:42
లస: పప

93-57/827

93-55/981

భరస : ramulu cherukupalli
ఇసటట ననస:ramulu
వయససస:61
లస: ససస స
93-61/832

తసడడ:డ నదగరశశరరవప లసగసగగసటర
ఇసటట ననస:sai homes
వయససస:20
లస: ససస స
9766 AHU1128271
పపరర: వనణగగగపరల రకడడ తమమ

తసడడ:డ రమమశ బబబగ చలలకకటట
ఇసటట ననస:PLOT 201
వయససస:20
లస: పప

9764 SAA1413426
పపరర: భబరర వ రకడడడ వక

93-61/715

93-54/1085

తసడడ:డ నమమగడడ రతనకలటటజససడ
ఇసటట ననస:REDDYPALEM
వయససస:19
లస: ససస స
93-57/828

భరస : వనసకట రకడడడ
ఇసటట ననస:Saketha RAMALAYAM nilayam
వయససస:24
లస: ససస స
93-46/880

9759 SAA1097278
పపరర: అనడరరధ పప ననగసటట

9765 SAA1454180
పపరర: రతన పడసరద రరకపలర

93-42/1141

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప రరకపలర
ఇసటట ననస:siva tadigir classic
వయససస:52
లస: పప

93-42/1189 9768 SAA1386986
93-60/1143
9767 SAA1343599
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప పరశతస
పపరర: వనసకట సరయ పడకరశ రకడడడ ససగగ

తసడడ:డ కకటయఖ పరశతస
ఇసటట ననస:SREE ANNAPURNA GRAND
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శవ కకటట రకడడ ససగగ
ఇసటట ననస:Srinivasa enclave - 401
వయససస:21
లస: పప
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9769 SAA1370576
పపరర: శవ కలమలర రకడడ ససగగ

93-60/1142

తసడడ:డ శవ కకటట రకడడ ససగగ
ఇసటట ననస:Sri vishnu enclave
వయససస:19
లస: పప
93-46/732

తసడడ:డ నదగరశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:T2 SURYA ENCLAVE
వయససస:19
లస: ససస స
93-42/783

తసడడ:డ నదరరయణ రకడడడ కకల
ఇసటట ననస:#103 B-block
వయససస:59
లస: పప
9778 SAA1285261
పపరర: నదగమణణ మగవరశ

9773 SAA1441054
పపరర: మలర కరరరరన రరవప నలస

93-42/782

9771 NDX1321215
పపరర: ఆరగస మరగక

93-41/1338

తసడడ:డ జజనకక రమణ రకడడడ మరగక
ఇసటట ననస:Suryachandra Enclave
వయససస:26
లస: ససస స
93-41/1340

9774 SAA1373752
పపరర: అనసమగల యశశసత రకడడ

93-41/1341

తసడడ:డ పసచమయఖ నలస
ఇసటట ననస:VEDIK ENCLAVE F 204
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అనసమగల చనన శశషస రకడడ
ఇసటట ననస:VJ-01853, FLAT N0-402
వయససస:19
లస: పప

9776 SAA1281922
పపరర: ససధఖ రరణణ కకల

93-41/910
9777 SAA1296524
పపరర: వనసకట పడసనన కలమలర మగవరశ

93-42/784

భరస : పపరగ రకడడడ కకల
ఇసటట ననస:#103, B-Block, 7 line
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట పడసనన కలమలర మగవరశ
ఇసటట ననస:# 133-2-92, POWERPET
వయససస:34
లస: ససస స
9781 LFX2413151
పపరర: సతషషకమలర�
దసడదమగదపరణణ�
తసడడ:డ దసడదమగదపరణణ� �
ఇసటట ననస:,133-8-1924
వయససస:35
లస: పప

93-41/1337

భరస : జజనకక రమణ రకడడడ మరగక
ఇసటట ననస:Suryachandra Enclave
వయససస:51
లస: ససస స

9772 SAA1292473
పపరర: నదగ సపసదన బతష
స ల

9775 SAA1281815
పపరర: పపరగ రకడడడ కకల

9770 NDX0018010
పపరర: జజఖత కలలఖణణ దదవరపలర

9779 SAA1284124
పపరర: బబలకకషషయఖ మగవరశ

తసడడ:డ బబలకకషషయఖ మగవరశ
ఇసటట ననస:# 133-2-92, POWERPET
వయససస:31
లస: పప
93-42/860

తసడడ:డ బగచమరరమయఖ మగవరశ
ఇసటట ననస:# 133-2-92, POWERPET
వయససస:65
లస: పప

9780 SAA0556316
పపరర: ససబబయఖ గగళరపరటట

93-46/1

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:,133-7-1776
వయససస:41
లస: పప

93-46/2

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,842

ససత సలల
4,935

ఇతరరలల
4

మతత స
9,781

4,842

4,935

4

9,781
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