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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-05

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9488

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 2

1

2

0

3

2

94 / 3

1

0

0

1

3

94 / 5

0

1

0

1

4

94 / 30

1

0

0

1

5

94 / 35

1

0

0

1

6

94 / 36

1

0

0

1

7

94 / 38

1

1

0

2

8

94 / 46

0

1

0

1

9

94 / 53

0

1

0

1

10

94 / 93

1

1

0

2

11

94 / 96

0

3

0

3

12

94 / 97

0

1

0

1

13

94 / 98

0

4

0

4

14

94 / 99

8

16

0

24

15

94 / 100

0

1

0

1

16

94 / 108

20

13

0

33

17

94 / 114

1

3

0

4

18

94 / 122

0

1

0

1

19

94 / 131

0

1

0

1

20

94 / 134

1

2

0

3

21

94 / 135

0

1

0

1

22

94 / 141

0

1

0

1

23

94 / 142

0

1

0

1

24

94 / 143

1

1

0

2

25

94 / 149

1

0

0

1

26

94 / 168

0

2

0

2

27

94 / 176

0

1

0

1

28

94 / 179

0

1

0

1

29

94 / 187

1

0

0

1

30
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0

1

0

1

31

94 / 206

1

0

0

1

32
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0

1

0

1

33
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2

0

4

34
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7

5

0
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35
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0

3

36
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0

0
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37
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3

2

0

5

38
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0

0

1

39

95 / 8

1

0

0

1

40
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1

0

6

41
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0
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0

0

1

43
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0

3
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2

0

3
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0

0
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0

0
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47
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0

0
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0

0

1
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5

0
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0
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0

1
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3

0
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52
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1

0

0

1

53

95 / 40

2

0

0

2

54
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1

0

0

1

55
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1

0

0

1

56
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4

2

0

6

57
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0

2

0

2

58
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0

1

0

1

59
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0

1

0

1

60
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2

0

4

61
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0

0

1

62
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0

0

1

63
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0

3

64
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4

0
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0

0

2
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0

1
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2

0

7

68
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3

0

4

69
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0

0

1
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0

0

2
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0

2
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2

0

4
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3

0

0

3

74

95 / 73

1

0

0

1

75

95 / 76

0

1

0

1

76

95 / 77

0

1

0

1

77

95 / 78

2

0

0

2

78

95 / 80

1

0

0

1

79

95 / 81

0

2

0

2

80

95 / 82

1

0

1

2

81

95 / 83

1

2

0

3

82

95 / 84

0

1

0

1

83

95 / 85

1

2

0

3

84

95 / 86

1

0

0

1

85

95 / 87

1

2

0

3

86

95 / 88

5

1

0

6

87
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1

3

0

4

88
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5

6

0

11
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0

370
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312

374

0

686
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0

508
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0

25
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921
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460

586

0

1,046
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408

435

0

843
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381

463

0

844

97
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321

376

0

697
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417

444

0

861
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43

46

0

89

100
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26

21

0

47
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95 / 103

26

32

0

58
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95 / 104

22

26

0

48

103

95 / 105

36

36

0

72

104

95 / 106

23
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0

31

105

95 / 107

10

22

0

32
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20

11

0

31
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0

3

0

3
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0

0

1
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47
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0
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293

112

95 / 115
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117

0

226

113

95 / 116

65
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0

152

114

95 / 117

262

292

0

554

115
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55
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0

111

116
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0

2
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85
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0

11

119

95 / 124

2

0

0
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0

0
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0
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0

0
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0
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0
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0
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0
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0
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11

0
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0

0
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0

3
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0

2
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6

0

20
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0
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0
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0
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0
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0

2
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3
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0

3
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0

4

143

95 / 195

0

1

0

1

144

95 / 196

1

0

0

1

145

95 / 201

0

1

0

1

146

95 / 203

1

0
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0
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0
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0

0

1
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0

1

0

1
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0

1

0

1

152
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1

1

0

2

153
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0

1

0

1

154
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1

0

0

1

155

1,095 / 104

1

0

0

1

156

1,095 / 105

4

3

0

7

157

1,095 / 106

2

2

0

4

158

1,095 / 107

1

1

0

2

159

1,095 / 109

3

3

0

6

160

1,095 / 110

4

2

0

6

161

1,095 / 111

2

0

0

2

162

1,095 / 112

3

3

0

6

163

1,095 / 113

2

3

0

5

164

1,095 / 125

0

1

0

1

165

1,095 / 127

1

3

0

4

166

1,095 / 128

3

2

0

5

167

1,095 / 130

5

3

0

8

168

1,095 / 131

2

1

0

3

4,506

5,040

3

9,549

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05

1
SQX0350298
పపరర: పపదదదసరగర బబలరసకకసడ�

95-112/1

తసడడ:డ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:1-4-102
వయససస:30
లస: పప
95-113/714

95-118/3

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పబబశశటట
ఇసటట ననస:5O-16-1030/202
వయససస:30
లస: పప
10
SQX2410181
పపరర: శశ మకస

95-59/1394

భరస : ననహహమయమ మకస
ఇసటట ననస:8-139-132
వయససస:20
లస: ససస స
95-104/1274

5
SQX2254134
పపరర: మమరరత పడసరద ఇమమడడశశటట

తసడడ:డ రరమకపషషపరమహసస� పదథద
ఇసటట ననస:9-3-9
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర సససగ
ఇసటట ననస:9-3-39
వయససస:21
లస: పప
25
SQX2062164
పపరర: నహరరక చనమరరస

భసధసవప: రరసకల కలమమరర
ఇసటట ననస:9-4-14
వయససస:38
లస: పప

95-118/4

95-104/1187

95-96/1093

94-187/2

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-2-1 SAI BABA TEMPLE ROA
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ లసగ పడసరద కరణస
ఇసటట ననస:9-2-3
వయససస:25
లస: పప

14
SQX1806157
పపరర: జవత లకడమ పరలవనలర

15
SQX2062263
పపరర: ససపడజ మమమళరపలర

95-104/1

95-107/719

18
MLJ0852178
పపరర: ధన లకడమ పరదరరస

తసడడ:డ మమటటలలరర యహన బభబగ
ఇసటట ననస:9-2-91
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బభలకకటటశదరరరవప� పదథద
ఇసటట ననస:9-3-9
వయససస:50
లస: ససస స

20
SQX2143352
పపరర: కరష మలలర పపల

21
SQX2061810
పపరర: దసరర పడసరద తతసడడపప

23
SQX2062289
పపరర: ఇమమమన షపక

26
SQX2062172
పపరర: ససషసమత లకడమ చనమరరస

29
SQX2520401
పపరర: ఓమ పడకరశ దవరసడద
భసధసవప: అరమన దవరసడద
ఇసటట ననస:9-4-14
వయససస:38
లస: పప

95-104/1184

తసడడ:డ రవ కలమమర మమమళరపలర
ఇసటట ననస:9-2-18
వయససస:18
లస: ససస స

95-104/1275

95-101/535

95-102/765

తసడడ:డ తతసడడపప
ఇసటట ననస:9-3-16
వయససస:21
లస: పప
95-104/1185

24
SQX2058550
పపరర: శరకవణణ ఆయనవవలల

95-104/1186

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప ఆయనవవలల
ఇసటట ననస:9-3-45
వయససస:19
లస: ససస స
95-104/1188

95-223/1160
27
SQX2071389
పపరర: మహమమద అబగదర రరవపఫ
బభష మహమమద
తసడడ:డ ఎసడడఎ అబగదర రహహమమన బభష ఎసడడఎ
ఇసటట ననస:9-4-11
వయససస:27
లస: పప

95-168/1228

30
SQX2112696
పపరర: షరరరన శశషస

తసడడ:డ వజయ కలమమర చనమరరస
ఇసటట ననస:9-3-46
వయససస:19
లస: ససస స
95-78/1095

9
SQX2201853
పపరర: మసరసన బ షపక

12
NDX1886938
పపరర: ససథన కరణస

95-104/1183

తసడడ:డ ననరరదదదన
ఇసటట ననస:9-3-39/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర చనమరరస
ఇసటట ననస:9-3-46
వయససస:20
లస: ససస స
28
SQX2520393
పపరర: ససజత కలమమర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:3RD LANE
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ మలలర పపల
ఇసటట ననస:9-3-9
వయససస:33
లస: పప
95-104/2

95-107/735

11
SQX2062297
పపరర: దనదరక సరయ పరలలపప

17
SQX2289585
పపరర: మమటటలలరర ఇసదస

95-101/566

6
SQX2527075
పపరర: తనసజ దదవరకకసడ

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:5TH LINE RAMIREDDY THOTA
వయససస:26
లస: ససస స

16
SQX2151405
పపరర: శకహరర మమఠరర
తసడడ:డ మహన రరవప మమఠరర
ఇసటట ననస:9-2-28
వయససస:38
లస: పప

95-101/584

తసడడ:డ ఎల వ ఆర మలలర సదర రరవప గగసటటర
ఇసటట ననస:5O-16-1030/402
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసనయఖ పరలవనలర
ఇసటట ననస:9-2-11
వయససస:27
లస: ససస స

22
SQX1974385
పపరర: శశరవ సససగ కతడయ

95-107/660

8
SQX1211473
పపరర: పపడమమసద గగసటటరర

భసధసవప: కకటటశదర రరవప అలర
ఇసటట ననస:9-2-9,1st line, Railpet
వయససస:40
లస: పప
95-104/1273

3
SQX2061281
పపరర: ననగ శశదత తషమమల

తసడడ:డ రతస యఖ చచదరర
ఇసటట ననస:1-25-1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:3-B,
వయససస:40
లస: పప

7
SQX1479873
పపరర: హరరసదడ పబబశశటట

19
MLJ0852160
పపరర: బల కకటటశదరరరవప పరదరరస

95-112/1314

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ గసధస
ఇసటట ననస:1/5 15-13-20
వయససస:24
లస: పప

4
పపరర: శవ సరయ వజయ భభససర
కసకకపరటట
తసడడ:డ కకటటశదర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:1 tv
వయససస:39
లస: పప

13
SQX2366268
పపరర: శవరనసధ కలమమర కకటడ

2
SQX2508729
పపరర: అసజ రరడడడ గసధస

95-102/766

తసడడ:డ బభబగ శశషస
ఇసటట ననస:9-4-17/13
వయససస:18
లస: ససస స
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95-104/1276

భరస : కకసడయఖ సపరపప
ఇసటట ననస:9-4-17/B
వయససస:36
లస: ససస స
95-104/4

తసడడ:డ బబబరవర సరదమ ససగరన
ఇసటట ననస:9-4-23-9
వయససస:30
లస: పప

95-104/5

తసడడ:డ బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:9-4-24
వయససస:42
లస: పప
95-104/1278

38
SQX2010015
పపరర: శక శశదత కరరసశశటట
తసడడ:డ శకనవరస కరరసశశటట
ఇసటట ననస:9-4-27
వయససస:21
లస: ససస స

40
SQX2132710
పపరర: అమరరసదడబభబగ వనలదనసడడ

41
SQX2072940
పపరర: వజయ శరమ పపలమగమరర

95-104/1279

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప వనలదసడడ
ఇసటట ననస:9-4-41
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడమద కలమమర మడడడ
ఇసటట ననస:9-4-56/A
వయససస:20
లస: ససస స

95-104/1277

36
SQX2034072
పపరర: సరజద మహమమద

95-104/1189

తసడడ:డ సరదర మహమమద
ఇసటట ననస:9-4-24/1
వయససస:20
లస: పప
95-104/1190

95-96/1095
39
SQX2314763
పపరర: వనసకట సరయ మధసర కరరసపపడడ

తసడడ:డ అసజయఖ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:9-4-38/A
వయససస:22
లస: పప
95-94/540

తసడడ:డ నతక9దహ పపలమగమరర
ఇసటట ననస:9-4-56
వయససస:20
లస: ససస స
95-104/1192

33
SQX2418192
పపరర: ఆసథథన జయ శక మమచరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:9-4-21B
వయససస:18
లస: ససస స

35
SQX1691260
పపరర: ససబభన సయఖద

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:9-4-26
వయససస:18
లస: ససస స

43
SQX2062339
పపరర: మపదసల మడడడ

95-104/3

తలర : మహబమబ బ ససదనగర
ఇసటట ననస:9-4-21
వయససస:54
లస: పప

34
SQX1881952
పపరర: రరజవ ససగరన

37
SQX2317329
పపరర: రరగ పసడయ పససపపలలటట

32
SQX1881903
పపరర: అబగ తనలస ససదనగర

42
SQX2041283
పపరర: వజయరరజ మడడడ

95-104/1191

తసడడ:డ పడమద కలమమర మడడడ
ఇసటట ననస:9-4-56/A
వయససస:22
లస: పప

44
SQX2207975
పపరర: ధన లకడమ కకలర పర

95-103/646

భరస : సరసబశవరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:9-4-60
వయససస:34
లస: ససస స

45
SQX1813708
పపరర: ఈశదర రరవప రలమరపపడడ

95-104/6

తసడడ:డ తనఠ బభబగ రలమరపపడడ
ఇసటట ననస:9-4-68
వయససస:48
లస: పప

95-104/1280 47
95-91/759 48
46
SQX2140366
SQX2520666
SQX2342699
పపరర: ఆతమకలరర బభససత అఫఫ డ జ షపక
పపరర: రవ చసదడ సరయ పడశరసత పటటస
పపరర: ససశల మమజరటట

తసడడ:డ ఆతమకలరర జవరద అఫఫ డ జ షపక
ఇసటట ననస:9-4-75/B
వయససస:21
లస: పప
49
SQX1837079
పపరర: జమల బ షపక

తసడడ:డ ననరరయణ మమరరస పటటస
ఇసటట ననస:9-4-77
వయససస:19
లస: పప
95-104/7

భరస : హహసపసన షర షపక
ఇసటట ననస:9-4-91/A
వయససస:45
లస: ససస స
52
SQX2185734
పపరర: పపషషవలర కరథణనబబ ఈనన
భరస : వనసకటటశదరరర కరథణనబబ ఈనన
ఇసటట ననస:9-4-239
వయససస:32
లస: ససస స
55
SQX2389880
పపరర: ఉమ దదవ మటటటపలర

తలర : కకల దసరర
ఇసటట ననస:9-5-7
వయససస:25
లస: ససస స

50
SQX1837087
పపరర: మహబభబషర షపక

95-104/8

53
SQX2110930
పపరర: జలలకర బబగ

95-104/1282

95-104/1194

56
SQX2390920
పపరర: వనసకట లకడమ పవన మటటటపలర

59
NDX3207800
పపరర: లలత మహహశదరర ఎరరకలల
భరస : రరధకపషష
ఇసటట ననస:9-5-12
వయససస:34
లస: ససస స

95-223/3

54
SQX2111359
పపరర: నజయమ ససలమసనన బబగ

95-104/1195

భరస : హససబసడ బబగ
ఇసటట ననస:9-5-2
వయససస:37
లస: ససస స
95-105/992

57
SQX0005215
పపరర: వనసకట రరమ మహనరరవప
మమజరటట
తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:9-5-7
వయససస:49
లస: పప

94-134/855

60
SQX1823525
పపరర: ససదదప తడలరబభటట

భరస : వనసకట ససబడహమణఖస మటటటపలర
ఇసటట ననస:9-5-6, 4th line
వయససస:30
లస: ససస స
95-104/1298

51
SQX1675990
పపరర: భమలకడమ సతస
భరస : గగవసద రరడడడ సతస
ఇసటట ననస:9-4-169
వయససస:37
లస: ససస స

భసధసవప: ససలల
ఇసటట ననస:9-5-2
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట శవ రతటస మటటటపలర
ఇసటట ననస:9-5-6, 4th Line
వయససస:66
లస: ససస స
58
SQX2496628
పపరర: కపషష వనణణ మమసడ

తసడడ:డ తరర వనసగళస మదనదల
ఇసటట ననస:9-4-91
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షర షపక
ఇసటట ననస:9-4-91/A
వయససస:26
లస: పప
95-201/1066

95-104/1281

95-104/249

95-101/4

తసడడ:డ కపషరషసజననయగలల తడలరబభటట
ఇసటట ననస:9-5-17
వయససస:21
లస: పప
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61
SQX1855659
పపరర: కకరణ సరయ మణణకసఠ
తతనసగగసటర
తసడడ:డ రరధ కపషష మమరరస తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:9-5-18
వయససస:22
లస: పప

95-57/18

64
SQX1968817
పపరర: కకటపరటట తడననథ

95-166/9

95-105/1018

95-105/1

భరస : సనరరబభబగ మకరసన
ఇసటట ననస:9-6-19
వయససస:44
లస: ససస స
95-105/995

భరస : శకరరస యలవరరర
ఇసటట ననస:9-6-31
వయససస:27
లస: ససస స
95-105/5

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర రరయగడడ
ఇసటట ననస:9-6-36
వయససస:45
లస: పప
95-105/1000

తలర : ��������� ���������
ఇసటట ననస:9-6-39
వయససస:19
లస: పప
95-105/1004

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:9-6-43
వయససస:28
లస: పప

95-40/910

66
SQX1806140
పపరర: లకడమ రవళ కకతతరర

95-104/11

69
SQX2459162
పపరర: పరల సరయ తదజ జపపడడ

95-105/994

తసడడ:డ రవ రవ
ఇసటట ననస:9-6-18
వయససస:21
లస: పప

71
SQX1823582
పపరర: రరషభ సరయ మమధసర మకరసన

95-105/2

72
SQX1823574
పపరర: సనరరబభబగ మకరసన

95-105/3

తసడడ:డ శశషయఖ మకరసన
ఇసటట ననస:9-6-19
వయససస:50
లస: పప

74
SQX2376929
పపరర: జజఖతరమయ అమమశశటట

95-105/996

75
SQX1821479
పపరర: సతఖవత గలబ

95-105/4

భరస : వనసకటటశదరరర గలబ
ఇసటట ననస:9-6-27/2
వయససస:39
లస: ససస స

77
SQX2144269
పపరర: శకరరస యలవరరర

95-105/997

78
SQX2349595
పపరర: శరమమఖల కకరణ జరరరకపఫ తషల

95-105/998

తసడడ:డ జజన ససలదరరజ జరరరకపఫ తషల
ఇసటట ననస:9-6-32
వయససస:45
లస: పప

95-105/999 81
80
SQX2144293
SQX1895218
పపరర: వనసకట సరయ కలమఖణ తదజ తనటట
పపరర: అసజమమ తనటట

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద రరవప తనటట
ఇసటట ననస:9-6-37
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబబరరవప తనటట
ఇసటట ననస:9-6-38
వయససస:61
లస: ససస స

83
SQX2323194
పపరర: నరరసదడ దదవరకకసడ

84
SQX2336485
పపరర: suneel మమమలపఅల

95-105/1001

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:9-6-39
వయససస:19
లస: పప

భరస : suneel మమమలపఅల
ఇసటట ననస:9-6-40
వయససస:34
లస: ససస స
88
SQX2002145
పపరర: రమమశ శవ

95-105/993

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర యలవరరర
ఇసటట ననస:9-6-31
వయససస:37
లస: పప

79
SQX1796150
పపరర: వనసకట నరసససహరరవప రరయగడడ

85
SQX2326296
పపరర: roja mamilapalli

68
SQX2323020
పపరర: పసటర అఖల జపపడడ

తసడడ:డ భమ శసకర అమమశశటట
ఇసటట ననస:9-6-21/A
వయససస:20
లస: ససస స
95-105/934

95-104/10

తసడడ:డ రమమశరబబగ కకతతరర
ఇసటట ననస:9-6-5
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరబభబగ మకరసన
ఇసటట ననస:9-6-19
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:9-6-21
వయససస:30
లస: పప

82
SQX2326171
పపరర: ������� ���������

95-105/1002

తసడడ:డ రవ జపపడడ
ఇసటట ననస:9-6-18
వయససస:22
లస: పప

70
SQX1823541
పపరర: శకదదవ మకరసన

76
SQX2062420
పపరర: జజఖత యలవరరర

65
SQX2355022
పపరర: సరయ మనస గగలలసస

63
SQX1813567
పపరర: ఫనఏసదరరవప తతట

తసడడ:డ వదనఖ సరగర తతట
ఇసటట ననస:9-5-25,4TH LANE,RAILPETA
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకట అమరననథ గగలలసస
ఇసటట ననస:9-6-4
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస మహన రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:9-6-9
వయససస:37
లస: పప

73
SQX2377521
పపరర: శకకరసత వడర పపడడ

95-104/9

భరస : వజయ చసద కకయమ
ఇసటట ననస:9-5-23
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటపరటట వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:9-5/A/2/6
వయససస:20
లస: పప
67
SQX2213346
పపరర: సరయ కపషష గసగరశశటట

62
SQX1837038
పపరర: ననగ శ�వనతన తషమమల

86
SQX1803691
పపరర: గగపరల కపషష శవ

95-105/6

95-105/1003

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమమలపఅల
ఇసటట ననస:9-6-40
వయససస:35
లస: పప
95-105/7

87
SQX2062446
పపరర: శకలలఖ సరణణసపత

95-105/935

తసడడ:డ రరమయఖ శవ
ఇసటట ననస:9-6-40 MOTUPALLI VARISTRE
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస కలమమర సరణణసపత
ఇసటట ననస:9-6-42
వయససస:18
లస: ససస స

89
SQX2074268
పపరర: పడబభవత శవ

90
SQX2062610
పపరర: తదజ రరమకపషష దదవరకకసడ

భరస : రమమశ శవ
ఇసటట ననస:9-6-43
వయససస:27
లస: ససస స

95-83/992

95-105/936

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:9-6-43
వయససస:18
లస: పప
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95-105/1044

భరస : సనరఖ ననరరయణ మచమ
ఇసటట ననస:9-6-43
వయససస:34
లస: ససస స
94
SQX2493666
పపరర: మలర శదరర వడర పపడడ

95-105/1042

భరస : శకనవరస రరవప మటటటపలలర వరర వధద
ఇసటట ననస:9-6-45
వయససస:34
లస: ససస స

92
SQX2516599
పపరర: సనరఖ ననరరయణ మచమ

95-105/1005

తసడడ:డ వనసకటయఖ మచమ
ఇసటట ననస:9-6-43
వయససస:47
లస: పప

93
SQX2322956
పపరర: పపరష వనసకట సరయ కలమమర
వడర పపడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:9-6-45
వయససస:18
లస: పప

95-105/937
95
SQX1994797
పపరర: వర వనసకట కపషష సరయససదదప
తడలర మకలల
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ తడలర మకలల
ఇసటట ననస:9-6-47
వయససస:20
లస: పప

96
SQX2150738
పపరర: వర వనసకట సరయ వసశ
తడలర మకలల
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ తడలర మకలల
ఇసటట ననస:9-6-47
వయససస:18
లస: పప

95-105/1006

98
SQX1823665
పపరర: రరజరశదరర తతనసగగసటర

99
SQX2028041
పపరర: చడబతనఖ సరయ తదజ కలమమర
బభలలమన
తసడడ:డ శక హరర బభలలమన
ఇసటట ననస:9-6-53
వయససస:19
లస: పప

95-105/938

95-122/452
97
SQX2032902
పపరర: వర వనసకట కపషష సరయ ససదదప
తడలర మకలల
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ తడలర మకలల
ఇసటట ననస:9-6-47
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగబడహమస తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:9-6-51
వయససస:38
లస: ససస స

100
SQX2407005
పపరర: చరణ కలమమర బభలలమన

101
SQX2028074
పపరర: ససధన రరణణ బభలలమన

95-105/1007

తసడడ:డ శకహరర బభలలమన
ఇసటట ననస:9-6-53
వయససస:18
లస: పప
103
SQX2513042
పపరర: సరయ చరణ శకరరస

95-91/752

95-105/1011

94-30/1109

95-105/9

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:9-6-70
వయససస:64
లస: పప
115
SQX1804640
పపరర: మగరళ దనసరర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల లసక
ఇసటట ననస:9-6-85
వయససస:32
లస: పప

95-105/1009

107
SQX2311710
పపరర: రరజజదన షపక

110
SQX2480705
పపరర: సరయ మమనక గసగరశశటట

95-40/62

95-106/472

105
SQX2380632
పపరర: వనసకట సరయ పరటటబసడర

95-105/1010

108
SQX2343622
పపరర: janaki devi medisetty

95-105/1012

భరస : రవసదడ ననథ medisetty
ఇసటట ననస:9-6-63
వయససస:58
లస: ససస స
95-105/1013

111
SQX2522035
పపరర: హహమసత గగపస చతరరల

95-91/761

తసడడ:డ కరమమశదర రరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:9-6-64 2nd FLOOR BEHIND A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-6-64,OPP TO AJMIR MAHAL
వయససస:19
లస: పప

113
SQX2478527
పపరర: లకడమ అడదడ పలర

114
SQX2415354
పపరర: సరయ పడసరద తలర స

95-105/1014

116
SQX2115251
పపరర: సరయ చసడడ బభపనపలర

119
SQX2459816
పపరర: శశశలశక పరదరరస

95-105/1015

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తలర స
ఇసటట ననస:9-6-73
వయససస:20
లస: పప
95-106/490

తసడడ:డ పడసరద బభపనపలర
ఇసటట ననస:9/6/78
వయససస:20
లస: పప
95-106/473

95-105/1008

తసడడ:డ వనసకట రమణరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:9-6-60
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరరవప అడదడ పలర
ఇసటట ననస:9-6-73
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట గగరవయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:9-6-78
వయససస:50
లస: పప
118
SQX2333052
పపరర: రరజ భరత లసక

104
SQX2380517
పపరర: రజఖలకడమ పరటటబసడర

102
SQX2273852
పపరర: శవలసగస ఠటటక
డ ల
తసడడ:డ పరరథనన గగడ ఠటటక
డ ల
ఇసటట ననస:9-6-55
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రహమన అల షపక
ఇసటట ననస:9-6-62
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-6-64
వయససస:19
లస: పప
112
AP151000039106
పపరర: షపక ఖలల

95-106/452

భరస : వనసకట రమణరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:9-6-60
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: ఇకబభల షపక
ఇసటట ననస:9-6-62
వయససస:28
లస: పప
109
NDX2714657
పపరర: హహమసత చతరరల

95-105/8

భరస : శకహరర బభలలమన
ఇసటట ననస:9-6-53
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:9-6-58/A
వయససస:26
లస: పప
106
SQX2227304
పపరర: అకబర షపక

95-105/1046

117
SQX2350056
పపరర: హహహమవత లసక

95-105/1016

తసడడ:డ రరజ భరత లసక
ఇసటట ననస:9-6-85
వయససస:30
లస: ససస స
95-105/1017

భసధసవప: పవన కలమమర ఆరఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:9-6-86
వయససస:52
లస: ససస స

120
SQX1993336
పపరర: పవన కలమమర ఆరఖ పరదరరస

95-106/453

తసడడ:డ రరస పడసరద పరదరరస
ఇసటట ననస:9-6-86
వయససస:20
లస: పప
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121
SQX2051134
పపరర: జయ లకడమ మమమడనల

95-29/936

భసధసవప: హరర కకరణ మమమడనల
ఇసటట ననస:9-7-2
వయససస:69
లస: ససస స

122
SQX2283026
పపరర: జయ లకడమ మమమడనల

95-105/1024

భసధసవప: హరర కకరణ మమమడనల
ఇసటట ననస:9-7-2
వయససస:68
లస: ససస స

124
SQX2228757
పపరర: అరరణ కలమమర చదలవరడ

95-106/474

123
SQX2407195
పపరర: లమవణఖ చదలవరడ

తసడడ:డ అరరణ కలమమర చదలవరడ
ఇసటట ననస:9-7-2
వయససస:33
లస: ససస స

95-105/1027 126
95-105/1031
125
SQX2431823
SQX2420644
పపరర: తలర స వనణగగగపరల రరవప తలర స
పపరర: యమమన కపషష తషలసస మమడస

తసడడ:డ కలమమర సరదమ చదలవరడ
ఇసటట ననస:9-7-2,sannidhi complex
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: తలర స వనసకట ససత రరమనజజనన దదవ
ఇసటట ననస:9-7-5
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నరరసదడ కలమమర మమడస
ఇసటట ననస:9-7-8
వయససస:34
లస: ససస స

127
SQX2147767
పపరర: కడల అరరణ

128
SQX2389948
పపరర: అరరణ కడల

129
SQX2071751
పపరర: లకడమ మమనక ఐనవవలల

95-105/1019

భరస : కర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-7-10
వయససస:34
లస: ససస స
130
SQX2443687
పపరర: దనకడణఖ లకడమ మసడవ

95-105/1021

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:9-7-14
వయససస:18
లస: ససస స
133
SQX2114387
పపరర: బబ షపక

95-104/1196

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:9-7-30
వయససస:41
లస: ససస స
136
SQX2516037
పపరర: ససజనఖ మగదద
భరస : పడసనట కలమమర మగదద
ఇసటట ననస:9-7-44
వయససస:28
లస: ససస స
139
SQX2025104
పపరర: అఫసడన రగశననరర మహమమద

95-106/454

142
SQX1795681
పపరర: మగసతనజ షపక

తసడడ:డ ససరరశ బభబగ ఐనవవలల
ఇసటట ననస:9-7-14
వయససస:18
లస: ససస స

95-105/1022
131
SQX2344521
పపరర: యగరశదర వనసకట సతఖ రమమశ
బభబగ గరదసశశటట
తసడడ:డ లకడమ నరసససహస
ఇసటట ననస:9-7-18
వయససస:44
లస: పప

132
SQX2351815
పపరర: రమదదవ గరదసశశటట

భరస : యగరశదర వనసకట సతఖ రమమశ బభబగ
ఇసటట ననస:9-7-18
వయససస:43
లస: ససస స

134
SQX2058329
పపరర: హహనన షపక

135
SQX2395424
పపరర: యగసఫ షపక

95-101/639

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:9-7-56
వయససస:47
లస: ససస స
145
SQX1860089
పపరర: ససతనరసజజననయగలల కకడడబబ యన
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకడడబబ యన
ఇసటట ననస:9-7-65
వయససస:56
లస: పప

95-105/1026

95-105/1047 138
137
SQX2522472
SQX2149896
పపరర: రవ చసదడ సరయ పడశరసత పటటస
పపరర: చనరరసరమ షపక

140
SQX2539021
పపరర: రమమశ గర

143
SQX2147197
పపరర: జర షపక

146
SQX2552123
పపరర: జయసత హరర గగరసటర

95-58/1351

తసడడ:డ ససబభబరరవప తమమన
ఇసటట ననస:9-7-70 RAILPET
వయససస:69
లస: పప

141
SQX1859586
పపరర: రరస మహన రరవప బబథనపపడడ

95-106/1

తసడడ:డ ననగమలలర సదర రరవప బబథనపపడడ
ఇసటట ననస:9-7-55
వయససస:22
లస: పప
95-105/1028

144
SQX2367548
పపరర: ననహ యమససమన షపక

95-105/1029

తసడడ:డ బభజ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:9-7-59
వయససస:25
లస: ససస స
95-182/746

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగరసటర
ఇసటట ననస:9-7-65
వయససస:18
లస: పప

95-106/4 149
148
SQX1837111
SQX1895168
పపరర: శక సరయ వససత దదవనబబ యన
పపరర: పడకరశస తమమన

95-106/475

తలర : ననశద బబగస షపక
ఇసటట ననస:9-7-44
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:9-7-56
వయససస:18
లస: ససస స
95-106/2

95-105/1023

తసడడ:డ యమనసస షపక
ఇసటట ననస:9-7-32/D
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గర
ఇసటట ననస:9-7-50 3RD LINE
వయససస:29
లస: పప
95-101/5

95-29/935

భరస : శకనవరసరరవప కడల
ఇసటట ననస:9-7-10
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : ననగ గణణశ నలమ కరజ
ఇసటట ననస:9-7-44
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:9-7-50
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:9-7-67
వయససస:23
లస: పప

95-105/1020

తసడడ:డ రరయమజ అహమమద షపక
ఇసటట ననస:9-7-31
వయససస:19
లస: ససస స
95-105/1045

95-105/1025

147
SQX1859719
పపరర: ససగరత దదవనబబ యన

95-106/3

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:9-7-67
వయససస:21
లస: ససస స
95-105/10

150
SQX1895192
పపరర: కనకదసరర తమమన

95-105/11

భరస : పడకరశస తమమన
ఇసటట ననస:9-7-70 RAILPETA
వయససస:59
లస: ససస స
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151
SQX1895481
పపరర: అఖల తతనసగగసటర
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95-106/5

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:9-7-70 RAILPETA
వయససస:21
లస: పప

95-106/455 153
152
SQX2062743
SQX2008001
పపరర: రరపరరజ పసనసగగసడ పసనసగగసడ
పపరర: ససతతష కలమమర గగడద

తసడడ:డ వనసకట లకడమ నరసససహ రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:9-7-71
వయససస:18
లస: పప

95-105/939 155
154
SQX2115566
SQX2115624
పపరర: మహన తదజశదన కరకలమమనస
పపరర: చసదడ నఖల కరకలమమనస

95-105/940

95-96/966

తసడడ:డ డననయల గగడద
ఇసటట ననస:9-7-74
వయససస:46
లస: పప
156
SQX2329662
పపరర: ససనత పరల గగదడ

95-105/1030

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ హనసమమన కరకలమమనస
ఇసటట ననస:9-7-74
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ హనసమమన కరకలమమన
ఇసటట ననస:9-7-74
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససతతష కలమమర
ఇసటట ననస:9-7-74
వయససస:35
లస: ససస స

157
SQX2008266
పపరర: ససతతష కలమమర గగడద

158
SQX2008308
పపరర: ససనత పరల గగడద

95-106/457

95-105/941
159
SQX2052850
పపరర: వనసకట శశష సరయ శకజ
సగగటటరర
తసడడ:డ వనసకట రమణ రవ బభబగ సగగటటరర
ఇసటట ననస:9-7-78
వయససస:18
లస: ససస స

95-106/477

162
SQX2439164
పపరర: పడమల కరకరర

95-106/456

తసడడ:డ డననయల గగడద
ఇసటట ననస:9-7-74
వయససస:46
లస: పప
160
SQX2328490
పపరర: రరమకపషష మగరరల

భరస : ససతతష కలమమర గగడద
ఇసటట ననస:9-7-74
వయససస:35
లస: ససస స
95-106/476

తసడడ:డ కపషష మమరరస మగరరల
ఇసటట ననస:9-7-79
వయససస:59
లస: పప
163
SQX2409761
పపరర: కరరణకర హరరమమణణకరఖమ

161
SQX2143923
పపరర: యశదసత గగసటటరర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:9-7-87
వయససస:21
లస: పప

95-106/478

164
SQX2439073
పపరర: రరజరశ కరకరర

తసడడ:డ రరజరసదడ బభబగ హరరమమణణకరఖమ
ఇసటట ననస:9-7-88
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: ఇసదనడణణ కరకరర
ఇసటట ననస:9-7-88
వయససస:40
లస: పప

166
SQX2542496
పపరర: కకటటశదర రరవప నలమర

167
SQX1999358
పపరర: లకడమననరరయణ గడడ స

95-58/1352

తసడడ:డ శసకర రరవప నలమర
ఇసటట ననస:9-7-93
వయససస:21
లస: పప
169
SQX2276806
పపరర: అనసష గటట
భరస : మననజ కలమమర
ఇసటట ననస:9-8-11 1st FLOOR
వయససస:27
లస: ససస స
172
SQX2034577
పపరర: సరయ కకరణ రచనబథసన

భసధసవప: ఇసదనడణణ కరకరర
ఇసటట ననస:9-7-88
వయససస:60
లస: ససస స
95-106/479

165
SQX1859669
పపరర: మధస సనధన వజయ భభససర
కనకస
తసడడ:డ వర భదడ రరవప కనకస
ఇసటట ననస:9-7-90
వయససస:21
లస: పప

95-106/6

95-182/610

168
SQX1757780
పపరర: ససతమహలకడమ చససడనరర

95-182/1

తసడడ:డ నగరశదరరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:9-8-6
వయససస:35
లస: పప
95-106/480

170
SQX2062669
పపరర: రవశసకర వసస

భరస : ససబడమణఖఎస చససడనరర
ఇసటట ననస:9-8-6B
వయససస:70
లస: ససస స
95-106/458

తలర : మధవ వసస
ఇసటట ననస:9-8-12
వయససస:19
లస: పప
95-28/520

173
SQX2062370
పపరర: హమనన లకకససశశటట

తసడడ:డ ససబడమణణశదర రరవప రచనబథసన
ఇసటట ననస:9-8-18
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శశషష లకకససశశటట
ఇసటట ననస:9-8-18
వయససస:20
లస: ససస స

175
SQX2208841
పపరర: వనసకట శశష చలపత రరవప
పసలర లరర
తసడడ:డ కరమమశదర శరమ పసలర లరర
ఇసటట ననస:9-8-21
వయససస:58
లస: పప

95-106/482

176
SQX2320570
పపరర: శవ ననగ యశదసత రరడడ చసత

178
SQX2525517
పపరర: ససకల కలమమరర ససకల

95-185/981

తలర : హససబసడ వనసకటసరదమ సన వనసకటటష
ఇసటట ననస:9-8-22
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడ నరసససహ రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:9-8-23
వయససస:24
లస: పప

171
SQX2415792
పపరర: రవ శసకర వనసస

95-106/481

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప వనసస
ఇసటట ననస:9-8-12
వయససస:19
లస: పప
95-105/942

174
SQX1895507
పపరర: వనసకట శవ సరయ సరగజ పసలర లరర

95-106/7

తసడడ:డ వనసకట శశష చలపత రరవప పసలర లరర
ఇసటట ననస:9-8-21
వయససస:22
లస: పప
95-101/695

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:9-8-22
వయససస:19
లస: పప
179
SQX1641505
పపరర: ససనల రరఘవనసదడ బబ లశశటట

95-105/1032

177
SQX2335610
పపరర: పపశషరరగననఅల సఫ మ

95-101/696

తసడడ:డ జయ పడసరద సఫ మ
ఇసటట ననస:9-8-22
వయససస:19
లస: ససస స
95-106/8

180
SQX2334506
పపరర: మననజ లమల లమల

95-105/1033

తసడడ:డ శరఖస లమల
ఇసటట ననస:9-8-24
వయససస:27
లస: పప
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181
SQX2396885
పపరర: మననబ లమల లమల
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95-105/1034

తసడడ:డ శరఖస లమల
ఇసటట ననస:9-8-24
వయససస:25
లస: పప
184
SQX2540193
పపరర: భవన శరత రరచమలలర

182
SQX2283695
పపరర: మననహరలమల లమలమ

తసడడ:డ శరఖస లమల
ఇసటట ననస:9-8-24
వయససస:29
లస: పప
95-185/995

185
SQX1830504
పపరర: వజయ లకడమ చడనటసశశటట

తసడడ:డ బభలకపషష కకటటశదరరరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:9-8-24/A
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససరరష బభబగ చడనటసశశటట
ఇసటట ననస:9-8-25A
వయససస:34
లస: ససస స

187
SQX2114403
పపరర: లకడమ వరసవ కకనగళళ

188
SQX2113389
పపరర: ససధఖ ఆసథథన మమచరర

95-102/767

భరస : పరసడడ రసగపరష చసదననరర
ఇసటట ననస:9-9-6
వయససస:65
లస: ససస స
193
SQX1795780
పపరర: థనమస కకతస పలర

95-101/8

95-101/10

95-101/714

95-101/699

భరస : సతశ బబ మమడనల
ఇసటట ననస:9-9-34/1
వయససస:35
లస: ససస స

95-101/9

197
SQX1795749
పపరర: రమణ పరలడడగగ

200
SQX2118883
పపరర: సమత చరరమమమళర

203
SQX1858513
పపరర: నకరశ మమడ

95-166/10

206
SQX1993229
పపరర: పవతడ పడత

95-101/11

209
SQX2424570
పపరర: శకదదవ చలర పలర
భరస : కకటటశదరరరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:9-9-35
వయససస:43
లస: ససస స

95-101/717

భరస : వనసకట రరమయఖ ఉటర ఉటర
ఇసటట ననస:9-9-5
వయససస:30
లస: ససస స
192
SQX1858471
పపరర: ఫసలప అనత

95-101/7

195
SQX2365997
పపరర: గగపసరరజ అమగదనలపలర

95-101/697

198
SQX2061380
పపరర: అకబర మహమమద

95-101/640

తసడడ:డ అఫనల మహమమద
ఇసటట ననస:9-9-24
వయససస:33
లస: పప
95-92/748

201
SQX2143238
పపరర: చడబతనఖ అఖల డడేదగల

95-101/698

తసడడ:డ పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:9-9-28
వయససస:20
లస: పప
95-101/12

204
SQX2436681
పపరర: బల గరసధద ననగ సనరఖ పడకరశ
గగపరస యయనటసపత
తసడడ:డ రరమ కపషష యయనటసపత
ఇసటట ననస:9-9-31
వయససస:33
లస: పప

95-101/700

95-29/937

207
SQX2550408
పపరర: ససమతడ పడత

95-101/721

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ పడత
ఇసటట ననస:9-9-32
వయససస:18
లస: ససస స
95-101/701

189
SQX2538643
పపరర: రరజరశదరర ఉటర ఉటర

భసధసవప: వనజకడ పసదపఫ డ లల
ఇసటట ననస:9-9-19
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ననగ రరజరసదడ పడసరద మమడ
ఇసటట ననస:9-9-29/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:9-9-31
వయససస:21
లస: పప
208
SQX2200475
పపరర: వజయ లకడమ బబ మమడనల

194
SQX1795772
పపరర: యయసస కకతనస పలర

95-106/484
186
SQX2206803
పపరర: ససపపరష గగపరల రరవప పసరరమళర

తసడడ:డ ఫసలప పరల వలసన పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:9-9-15
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరన న రరవప చరరమమమళర
ఇసటట ననస:9-9-26
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరవప దదగరలమ
ఇసటట ననస:9-9-28
వయససస:18
లస: పప
205
SQX1971175
పపరర: షపక మర వల

94-141/756

తసడడ:డ ఖమససస పరలడడగగ
ఇసటట ననస:9-9-20
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:9-9-25
వయససస:29
లస: ససస స
202
SQX2286607
పపరర: మహన ఆకరశ దదగరలమ

95-103/585

తసడడ:డ వనసకయఖ కకతనస పలర
ఇసటట ననస:9-9-18
వయససస:37
లస: పప

భరస : రమణ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:9-9-20
వయససస:39
లస: ససస స
199
SQX2504652
పపరర: కకలసరన శరరష

191
NDX2586188
పపరర: వజయ కలమమరర ఆవపల

95-185/971

తసడడ:డ ససబబరరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:9-8-25/A
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:9-9-10
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యయసస కకతస పలర
ఇసటట ననస:9-9-18
వయససస:33
లస: ససస స
196
SQX1795723
పపరర: బగజన పరలడడగగ

95-106/9

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమచరర
ఇసటట ననస:9-9-1/B
వయససస:22
లస: ససస స
95-101/6

183
SQX2520732
పపరర: భవన శరత రరచమలలర

తసడడ:డ బభలకపషష కకటటశదర రరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:9-8-24/A
వయససస:27
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ రమమశ కకనగళళ
ఇసటట ననస:9-8-26
వయససస:20
లస: ససస స
190
SQX1795822
పపరర: వససతమమ చసదననరర

95-106/483

భసధసవప: వనసకట ననరరయణ పడత
ఇసటట ననస:9-9-32,
వయససస:18
లస: ససస స
95-101/702

210
SQX2081172
పపరర: మహ లకడమ ననలనఠరలమ

95-29/938

తసడడ:డ వశ దదవ రరవప ననలనఠరలమ
ఇసటట ననస:9-9-36
వయససస:18
లస: ససస స
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211
SQX2042836
పపరర: కలమఖణ పడశరసత అకలఖఖటభ

95-166/1109

212
SQX2141513
పపరర: పవన కలమమర చడరరవప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ మమరరస అకలఖఖటభ
ఇసటట ననస:9-9-36
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పరరర సరరధద చడరరవప
ఇసటట ననస:9-9-38
వయససస:29
లస: పప

214
SQX2007607
పపరర: మమరస పవన మణణ కసట

215
SQX1686245
పపరర: రరమ దదవ చలర పలర

95-101/641

తసడడ:డ మమరస ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:9-9-44
వయససస:21
లస: పప
217
SQX2493682
పపరర: షపక బభజ బ

95-101/712

95-101/716

తసడడ:డ నగరశదరరరవప తనటరర
ఇసటట ననస:9-9-56
వయససస:66
లస: ససస స
223
SQX1858356
పపరర: కరకలమమనస జతదసదడ ససత రమణ

95-101/17

తసడడ:డ కరకలమమనస మటట యఖ
ఇసటట ననస:9-9-57
వయససస:45
లస: పప
226
SQX1795806
పపరర: లకడమ ననరరయణ శరససస స
యలమసచల
తసడడ:డ ససబబ రరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:9-9-72
వయససస:44
లస: పప

భరస : లసగయఖ శవరదద
ఇసటట ననస:9-10-36
వయససస:60
లస: ససస స

95-101/706

భరస : కరకలమమనస జతదసదడ ససత రమణ
ఇసటట ననస:9-9-57
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరకలమమనస మటట యఖ
ఇసటట ననస:9-9-57
వయససస:68
లస: ససస స

224
SQX2232270
పపరర: మహహన రరయపపడడ

225
SQX2322030
పపరర: లకడమ సరయ గరఠరకర జజనరర

95-101/707

227
SQX2383305
పపరర: వనసకట గరరరశ కలమమర శఖమకకలర

95-101/689

228
SQX1935683
పపరర: సరయశకకరసత రరడడడ కకలర
తసడడ:డ గసగధర రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:9-10-6 FLAT NO 403
వయససస:21
లస: పప

230
SQX2135242
పపరర: రరధ సససధసజ కకలర

231
SQX2135390
పపరర: సరయ శకకరసత రరడడడ కకలర

239
SQX2201838
పపరర: పపలర రరవప జవరదజ
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప జవరదజ
ఇసటట ననస:9-10-42
వయససస:51
లస: పప

95-101/708

95-101/20

తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ మమరరస శఖమకకలర
ఇసటట ననస:9-10-6
వయససస:18
లస: పప

236
SQX2325595
పపరర: హరర కపషష బబ గర వరస

95-101/16

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజనరర
ఇసటట ననస:9-9-67
వయససస:20
లస: ససస స

95-101/690

95-102/804

తసడడ:డ గసగధర రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:9-10-6, flat no 403
వయససస:20
లస: పప
95-101/675

234
SQX2346997
పపరర: సరయ అఖల దథగరపరరస

95-101/676

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప దథగరపరరస
ఇసటట ననస:9-10-30
వయససస:21
లస: పప
95-101/678

తసడడ:డ రసబభబగ బబ గర వరస
ఇసటట ననస:9-10-31/1
వయససస:28
లస: పప
95-102/803

219
SQX2201937
పపరర: కలమమరర మమడడగస

222
SQX1858430
పపరర: కరకలమమనస లకడమ సరగజన

95-101/15

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప డథగరపరరస
ఇసటట ననస:9-10-30
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జఖసపసల
ఇసటట ననస:9-10-31/1
వయససస:68
లస: పప
238
SQX2137164
పపరర: హనసమమయమమ శవరదద

95-102/1

221
SQX1858323
పపరర: కరకలమమనస వనసకట ససనత

233
SQX2441020
పపరర: శవ మణణకరసత డథగరపరరస

95-101/677

95-101/705

తసడడ:డ చసదడ మమడడగస
ఇసటట ననస:9-9-56
వయససస:27
లస: ససస స

232
SQX1858638
పపరర: ఫసస హహనసర మహమమద
తసడడ:డ కరరమ ఎస ఎ
ఇసటట ననస:9-10-6, FLAT NO-601
వయససస:39
లస: ససస స

216
SQX2202018
పపరర: రమదదవ నసదదపరటట

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-9-49 PADMASALEELA BAZA
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ గసగధర రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:9-10-6, flat 403
వయససస:21
లస: ససస స

95-102/6

95-101/704

భరస : కకటట ససబబరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:9-9-47
వయససస:62
లస: ససస స

218
SQX1686690
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-102/7
229
SQX1813138
పపరర: ఇమసయమజ అహమద
మహమమద
తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:9-10-6,45-7-245NO-601
వయససస:50
లస: పప

235
SQX2339372
పపరర: మఠ హచస జఖసపబభబమ చనకల

95-101/14

భరస : శరత కలమమర రరయపపడడ
ఇసటట ననస:9-9-66
వయససస:34
లస: ససస స
95-101/18

213
SQX2194959
పపరర: అనల కలమమర చడరరవప

తసడడ:డ పరరర సరరధద చడరరవప
ఇసటట ననస:9-9-38
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:9-9-47
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : షపక మసరసన వల
ఇసటట ననస:9-9-49
వయససస:34
లస: ససస స
220
SQX2515625
పపరర: పదనమవత తనటరర

95-101/703

237
SQX2324234
పపరర: దదవ పసడయసకర బబ గర వరరస

95-101/679

భరస : హరర కపషష
ఇసటట ననస:9-10-31/1
వయససస:19
లస: ససస స
95-101/680

240
SQX2362697
పపరర: ఇమమడడశశటట సరయ తదజ

95-101/681

తసడడ:డ ఇమమడడశశటట సరరరధద శకనవరస మమరరస
ఇసటట ననస:9-10-42
వయససస:26
లస: పప
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95-101/631 242
241
SQX2060762
SQX2371813
పపరర: వనసకట ఫణణసదడ తషమమలగగసట
పపరర: దశక తదజశద

తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మమరరస తషమమలగగసట
ఇసటట ననస:9-10-43
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ దశక రసబభబగ
ఇసటట ననస:9-10-43/A
వయససస:25
లస: ససస స

244
SQX2210706
పపరర: రరసబభబగ దశక

245
SQX2134955
పపరర: శక శరణఖ చలర గగసడర

95-215/1672

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర దశక
ఇసటట ననస:9-10-43A,
వయససస:58
లస: పప
247
SQX2127785
పపరర: శవ పపథదద నననన

95-101/686

95-83/991

95-101/22

95-102/3

95-101/634

95-102/4

భరస : జన బభష షపక
ఇసటట ననస:9-10-110,ClothBazar,
వయససస:32
లస: ససస స

95-102/763

తసడడ:డ అమరననథ ఆకలరత
ఇసటట ననస:9-10-47
వయససస:21
లస: ససస స
95-101/632

254
SQX1803733
పపరర: కరకసతబభబగ తనడడపరరస

257
SQX2060903
పపరర: శశభననదదడ పప టట
ట రర

260
SQX2007110
పపరర: రసగమమ గసజ

263
SQX1771278
పపరర: సహహత దనమరరజ

252
SQX1812536
పపరర: సరసబభడజఖస తనడడపరరస

95-101/21

భరస : కరకసత బభబగ తనడడపరరస
ఇసటట ననస:9-10-48
వయససస:30
లస: ససస స
95-101/23

255
SQX1803717
పపరర: సరసబభడజఖస తనడడపరరస

95-102/2

భరస : కరకసతబభబగ తనడడపరరస
ఇసటట ననస:9-10-48
వయససస:30
లస: ససస స
95-101/633

258
SQX2435600
పపరర: ససషమ గసజ

95-101/688

తసడడ:డ రసబభబగ గసజ
ఇసటట ననస:9-10-50
వయససస:20
లస: ససస స
95-102/764

261
SQX2007201
పపరర: ననగరశదర రరవప గసజ

95-103/575

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గసజ
ఇసటట ననస:9-10-51/1
వయససస:57
లస: పప
95-102/5

264
SQX2503738
పపరర: తదజశద దదవశశటట

95-101/713

తసడడ:డ పడభభకర దనమరరజ
తలర : వరణణ ఫణణ రరజ కలమమరర దదవశశటట
ఇసటట ననస:9-10-55 NEAR RANGA BOMMA ఇసటట ననస:9-10-61/A
వయససస:22
లస: ససస స
వయససస:21
లస: ససస స
95-105/990

తలర : వరణణ ఫణణ రరజ కలమమరర దదవశశటట
ఇసటట ననస:9-10-61/A
వయససస:19
లస: పప
268
CRV3678570
పపరర: షపక ఖమశసబ

249
SQX1987999
పపరర: శకలకడమ ఆకలరత

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గసజ
ఇసటట ననస:9-10-51/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పఫ లలపఅల
ఇసటట ననస:9-10-52
వయససస:25
లస: పప
265
SQX2484061
పపరర: జవన దదవశశటట

95-101/687

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:9-10-50
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గసజ
ఇసటట ననస:9-10-51/1
వయససస:42
లస: పప
262
SQX1858828
పపరర: వనయ కలమమర పఫ లలపఅల

95-101/685

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప తనడడపరరస
ఇసటట ననస:9-10-48
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప తనడడపరరస
ఇసటట ననస:9-10-48
వయససస:32
లస: పప
259
SQX2006104
పపరర: శకనవరస రరవప గసజ

246
SQX2389401
పపరర: వనసకట లకడమ సరయ జయయశ
గగడడపరటట
తలర : గరయతడ గగడడపరటట
ఇసటట ననస:9-10-47
వయససస:21
లస: పప

భరస : గగల వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:9-10-47/A
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గసజ ససరరష బభబగ
ఇసటట ననస:9-10-48
వయససస:37
లస: ససస స
256
SQX1806314
పపరర: కరకసతబభబగ తనడడపరరస

251
SQX2061539
పపరర: గగల రరధన రరణణ

95-101/683

95-101/684

తలర : జజఖతరమయ నననన
ఇసటట ననస:9-10-47
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగల వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:9-10-47/A
వయససస:24
లస: ససస స
253
SQX1858539
పపరర: గసజ కరజఖ రరణణ

248
SQX2127736
పపరర: ససజజత నననన

243
SQX2148286
పపరర: ననగలకడమ దశక

భరస : రరసబభబగ దశక
ఇసటట ననస:9-10-43A
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలర గగసడర
ఇసటట ననస:9-10-46/A
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : జజఖతరమయ నననన
ఇసటట ననస:9-10-47
వయససస:19
లస: పప
250
SQX2067973
పపరర: గగల వషష
ష పసడయ

95-101/682

266
SQX2546588
పపరర: శకదదవ సఫ మ

95-101/719

భరస : చసదడ శశఖర రరవప సఫ మ
ఇసటట ననస:9-10-107/A
వయససస:48
లస: ససస స
95-101/674

269
SQX2321131
పపరర: ససషమ శఖరస
తసడడ:డ పడభభకర శఖరస
ఇసటట ననస:9-10-122/7
వయససస:19
లస: ససస స

267
SQX2546620
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప సఫ మ

95-101/720

తసడడ:డ రసగయఖ సఫ మ
ఇసటట ననస:9-10-107/A
వయససస:56
లస: పప
95-102/799

270
SQX2318178
పపరర: సజల రరహమత పఠరన

95-102/800

తసడడ:డ అససఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:9-10-132
వయససస:22
లస: ససస స
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95-102/801

తసడడ:డ అససఫ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:9-10-132
వయససస:20
లస: ససస స
274
SQX1935709
పపరర: సరసబశవ రరవప ససఖవరసస

95-102/802

తసడడ:డ అపషల నరసససహహలల ఉరరటట
ఇసటట ననస:9-10-141
వయససస:62
లస: పప
95-102/8

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ససఖవరసస
ఇసటట ననస:9-11-7/45-1-9
వయససస:39
లస: పప
277
SQX2341154
పపరర: ననగరరజ కకలర పర

272
SQX2356194
పపరర: ననగభగషణ రరవప ఉరరటట

275
SQX2061000
పపరర: లకడమ సహహత మదనల

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ కకలర పర
ఇసటట ననస:9-11-13
వయససస:52
లస: పప

278
SQX2333383
పపరర: ఉమమ మహహశదరర కకలర పర

95-101/635

276
SQX2018745
పపరర: వనసకట మణణకరసత శక హరర
మదనల
తసడడ:డ కకటటశదర రరవప మదనల
ఇసటట ననస:9-11-13
వయససస:19
లస: పప

95-101/636

95-102/807

279
SQX2330553
పపరర: వనసకట వరరణ కకలర పర

95-102/808

భరస : ననగరరజ కకలర పర
ఇసటట ననస:9-11-13
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ కకలర పర
ఇసటట ననస:9-11-13
వయససస:22
లస: పప

95-103/580 281
280
SQX2034098
SQX1894088
పపరర: శక వనసకట లకడమ సరహహత మమదనల
పపరర: శక వనసకట లకడమ సహహత మదనల

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప మమదనల
ఇసటట ననస:9-11-13
వయససస:21
లస: ససస స
283
SQX1894104
పపరర: కకటటశదర రరవప మదనల
భసధసవప: లమవణఖ మదనల
ఇసటట ననస:9-11-13 / s-6
వయససస:46
లస: పప
286
SQX2061125
పపరర: వఎనఎస సరయ రరషమ
దసపపగసతన
తసడడ:డ బదరర ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-11-16
వయససస:20
లస: ససస స

95-101/637

289
SQX2490399
పపరర: మణణకరసత భమమ

95-102/828

తసడడ:డ పడసరదరరవప భమమ
ఇసటట ననస:9-11-34
వయససస:24
లస: పప
292
SQX2205417
పపరర: ధన కలమమర రరజ భమమ

95-101/692

భరస : రసబభబగ పరదరరస
ఇసటట ననస:9-11-42
వయససస:45
లస: ససస స

95-101/25

284
SQX1812619
పపరర: మగనస సరదమ భమదనరర

95-101/29

285
SQX1812684
పపరర: కలమమరర బగదదదరర

95-101/30

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల భమదనరర
ఇసటట ననస:9-11-13,MEDICAL COMPLEX
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల బగదదదరర
ఇసటట ననస:9-11-13,SANJEEVANI NILAYAM
వయససస:48
లస: ససస స

287
SQX1899905
పపరర: పపజ డనపపగగసటర

288
SQX2357689
పపరర: వనసకట రరమ చసదడరరవప శసక

95-102/9

తసడడ:డ వనసకట ననగ పడసరద డనపపగగసటర
ఇసటట ననస:9-11-16
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరవప శసక
ఇసటట ననస:9-11-33
వయససస:71
లస: పప

290
SQX2490407
పపరర: మణణ భమమ

291
SQX2493674
పపరర: పడసరద రరవప భమమ

95-102/829

293
SQX2136075
పపరర: ధన రరఖ భమమ

95-102/811

296
SQX2340909
పపరర: రగఠరదక కలమమర బభబగ బబ లర

95-101/693

299
SQX2322972
పపరర: మణణకరసత మమడడకకసడనరర

95-105/1043

294
SQX2217057
పపరర: నరసససహ కలర

95-102/810

భసధసవప: లకడమ కలర
ఇసటట ననస:9-11-35
వయససస:57
లస: పప
95-102/812

తసడడ:డ వననయక బబ లర
ఇసటట ననస:9-11-35
వయససస:18
లస: పప
95-102/814

95-102/809

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర భమమ
ఇసటట ననస:9-11-34
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప భమమ
ఇసటట ననస:9-11-35
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ÔÜÆÚకÍ బబ లర
ఇసటట ననస:9-11-35
వయససస:20
లస: పప
298
SQX2454700
పపరర: ససజజత పరదరరస

282
SQX1894070
పపరర: వనసకట మణణ కసట శక హరర
మదనల
తసడడ:డ కకటటశదర రరవప మదనల
ఇసటట ననస:9-11-13 /s-6
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప భమమ
ఇసటట ననస:9-11-34
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:9-11-35
వయససస:25
లస: పప
295
SQX2342186
పపరర: బల కరరరసకరయ బబ లర

95-101/24

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప మదనల
ఇసటట ననస:9-11-13 / s-6
వయససస:22
లస: ససస స
95-101/26

94-134/854

భరస : ససబదనల
ఇసటట ననస:9-11-7/2
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప మదనల
ఇసటట ననస:9-11-13
వయససస:21
లస: ససస స
95-102/806

273
NDX2940351
పపరర: షకకర షపక

95-102/813
297
SQX2411528
పపరర: ఆదదననరరయణ గగపస యమనద ప
న గ
డ డన

తసడడ:డ రమగలల యమనద ప
న గ
డ డన
ఇసటట ననస:9-11-41
వయససస:60
లస: పప
95-102/815

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:9-11-42
వయససస:24
లస: పప

300
SQX2419042
పపరర: పపడమ సరయ పరదరరస

95-102/816

తసడడ:డ రసబభబగ పరదరరస
ఇసటట ననస:9-11-42
వయససస:18
లస: పప
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95-101/715

భసధసవప: ససత లకడమ మలబసటట
ఇసటట ననస:9-11-42, 2nd floor
వయససస:41
లస: ససస స
95-102/817

307
SQX2290963
పపరర: కగశక సఫ మగ

95-102/819

తసడడ:డ ససధనకర సఫ మగ
ఇసటట ననస:9-11-64
వయససస:18
లస: పప
95-102/821

95-101/694

306
SQX2430783
పపరర: వనలలగమరర అనటపపరష మమ

95-102/818

భరస : శరబయఖ
ఇసటట ననస:9-11-53
వయససస:93
లస: ససస స

308
SQX2327609
పపరర: కగసలఖ బబ మమ

309
SQX2521342
పపరర: వనసకట పవన కగశక కలనశశటట

95-102/820

311
SQX2139400
పపరర: వనసకట వరరసదడ మసదపలర

95-102/832

తసడడ:డ రరమ కపషష కలనశశటట
ఇసటట ననస:9-11-82
వయససస:20
లస: పప
95-103/645

తసడడ:డ ససబభబరరవప మసదపలర
ఇసటట ననస:9-11-90
వయససస:18
లస: పప

312
SQX2411312
పపరర: చనరరసరమ బభచస

95-105/991

తసడడ:డ ససధకర బభచస
ఇసటట ననస:9-11-95
వయససస:18
లస: ససస స

95-101/724

95-103/576 315
314
SQX2034791
SQX2305878
పపరర: వ ఏల ఏన వషష
పపరర: లకడమ ననగ మణణసదడ కలమమర
ష వరర న గగగరరలస
గగగరరలమ
తసడడ:డ శశషష కలమమర గగగరరలస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగగరరలస
ఇసటట ననస:9-11-102
ఇసటట ననస:9-11-102
వయససస:20
లస: పప
వయససస:28
లస: పప

95-103/621

95-103/622

317
SQX2365328
పపరర: వ లత గరయతడ వనననమషటట

95-103/624

తసడడ:డ దనసరర రరజ
ఇసటట ననస:9-11-99
వయససస:19
లస: పప
316
SQX2408128
పపరర: ఎలఎనవ రణధదర గగగరరలస

303
SQX2124501
పపరర: శకనవరస సతఖ సరయ పడశరసత
మమడడకకసడనరర
తసడడ:డ రవశసకర మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:9-11-45
వయససస:21
లస: పప

95-101/28
305
SQX1858489
పపరర: శకనవరస సతఖ సరయ పడశరసత
మమడడకకసడనరర
తసడడ:డ రవ శసకర మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:9-11-45 NEAR BULAKSHMI ME
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససభభశ చసదడశశఖర బబ మమ
ఇసటట ననస:9-11-67
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సరయ ససరరశ తతనసగగసటర
ఇసటట ననస:9-11-83
వయససస:33
లస: ససస స
313
SQX2555498
పపరర: దనసరర వజయ కలమమర

95-101/27

తసడడ:డ సరసబయఖ మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:9-11-45
వయససస:53
లస: పప

304
SQX2241016
పపరర: శక సరయ మహలకడమ
మమడడకకసడనరర
తసడడ:డ రవశసకర మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:9-11-45
వయససస:19
లస: ససస స

310
SQX2417459
పపరర: ననగమణణ తతనసగగసటర

302
SQX1935667
పపరర: రవశసకర మమడడకకసడనరర

95-103/623

318
SQX2364313
పపరర: ఏస శక వరర సబటవసన

తసడడ:డ శశషష కలమమర గగగరరలస
ఇసటట ననస:9-11-102
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఏస వ ఆర నరసససహ మమరరస మమరరస
ఇసటట ననస:9-11-104
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏస వ ఆర నరసససహ మమరరస మమరరస
ఇసటట ననస:9-11-104
వయససస:19
లస: ససస స

95-103/625
319
SQX2441475
పపరర: వనసకట రరమమసరయ వఘఘటశ
సబటవసన
తసడడ:డ ఏస వ ఆర నరసససహ మమరరస మమరరస
ఇసటట ననస:9-11-104
వయససస:18
లస: పప

320
SQX2027332
పపరర: మమధసరర అడడగగల

321
SQX2027308
పపరర: మసరసన రరవప గగవరడ

భసధసవప: వనసకట రమణ గగవరడ
ఇసటట ననస:9-11-105
వయససస:31
లస: ససస స

322
SQX1954007
పపరర: అహలఖ శపత పబబత

323
SQX1953975
పపరర: షరరమల పబబత

95-103/2

తసడడ:డ సరయ బభబగ పబబత
ఇసటట ననస:9-11-108
వయససస:23
లస: ససస స
325
SQX1953991
పపరర: సరయ బభబగ పబబత

95-103/5

భసధసవప: కకట కనకదసరర కకట
ఇసటట ననస:9-11-114
వయససస:55
లస: పప

326
SQX1982644
పపరర: చసదన దదవ గగబబ
భరస : అరవసద కలమమర గగబబ
ఇసటట ననస:9-11-112
వయససస:35
లస: ససస స

95-103/627

95-103/578

భసధసవప: వనసకట రమణ గగవరడ
ఇసటట ననస:9-11-105
వయససస:31
లస: పప
95-103/3

తసడడ:డ సరయ బభబగ పబబత
ఇసటట ననస:9-11-108
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పబబత
ఇసటట ననస:9-11-108
వయససస:58
లస: పప
328
SQX2474732
పపరర: కకట ససధకర రరవప కకట

95-103/577

324
SQX1953983
పపరర: ఉమమశక పబబత

95-103/4

భరస : సరయ బభబగ పబబత
ఇసటట ననస:9-11-108
వయససస:46
లస: ససస స
95-103/6

327
SQX2407989
పపరర: ససబబరతటస ఉటటకలరర

95-103/626

భరస : కకటటశదర రరవప ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:9-11-112
వయససస:71
లస: ససస స

95-101/718 330
329
SQX2543304
SQX2326023
పపరర: దసరర తనదదకమమలమ తనదదకమమలమ
పపరర: శవ శసకర పడసరద తనడడకకసడ

భరస : ����� ��� ���������
ఇసటట ననస:9-11-115
వయససస:39
లస: ససస స

95-103/628

తసడడ:డ హహమసత రరవప తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:9-11-115
వయససస:18
లస: పప
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95-102/805
331
SQX2277374
పపరర: వనసకట కపషష శవ దసరర పడసరద
తతమగలలరర
తసడడ:డ బలరరమ మమరరస తతమగలలరర
ఇసటట ననస:9-11-118
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:9-11-121
వయససస:53
లస: పప

334
SQX1977081
పపరర: మధస ససధననన రరవప గగసటట

335
SQX1977099
పపరర: కలమమరర గగసటట

Deleted

95-103/7

భసధసవప: కలమమరర
ఇసటట ననస:9-11-125
వయససస:54
లస: పప
337
SQX1936251
పపరర: చసదనడవళ గకసధద

95-103/9

95-103/582

95-103/630

341
SQX2350874
పపరర: అజజ అబగదల

344
SQX2387157
పపరర: సరవతడ కరరరమమరర

95-103/583

347
SQX2461812
పపరర: దదవనశ గగపరస కరరసశశటట

95-102/10

350
SQX1967751
పపరర: శకనవరస రరవప గవన
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర గవన
ఇసటట ననస:9-11-159
వయససస:66
లస: పప

352
SQX2368470
పపరర: రమఖ గవన

353
SQX2323210
పపరర: కపషష పసడయ గగల

95-103/634

భరస : లల పవన గవన
ఇసటట ననస:9-11-159
వయససస:30
లస: ససస స

95-101/691

356
SQX2359537
పపరర: ఝనస గవన

336
SQX2372688
పపరర: వనసకట సరయ లకడమ పడతషఖష
మటటటపలర
తసడడ:డ మహన శకధర మటటటపలర
ఇసటట ననస:9-11-125
వయససస:19
లస: ససస స

95-103/629

339
AP151000024450
పపరర: రఘగననద కరరసపపడడ

95-103/581

342
SQX1963768
పపరర: మహమమద షపక

95-103/11

తసడడ:డ ససఫస షపక
ఇసటట ననస:9-11-135
వయససస:64
లస: పప
95-103/631

345
SQX1858703
పపరర: వనయ ససతతష పలర పఫ తష

95-103/12

తసడడ:డ సరయ శకనవరస పలర పఫ తష
ఇసటట ననస:9-11-148
వయససస:22
లస: పప
95-103/632

95-103/660
348
SQX2545333
పపరర: పలర పఫ తష పదనమవత పలర పఫ తష

భరస : లలట. పలర పఫ తష సరయ శకనవరస పలర పఫ తష
ఇసటట ననస:9-11-148
వయససస:47
లస: ససస స
95-103/13

351
SQX2403095
పపరర: లకడమ కలమమరర గవన

95-103/633

భరస : శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:9-11-159
వయససస:50
లస: ససస స
95-103/635

తసడడ:డ ఫణణ శకనవరస రరవప గగల
ఇసటట ననస:9-11-159
వయససస:24
లస: ససస స
95-103/637

95-103/579

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:9-11-131
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కరరసశశటట లలకరశ గగపరస
ఇసటట ననస:9-11-148
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ గగరర రరజ కలమఖ
ఇసటట ననస:9-11-151, KAKUMA VARI STRE
వయససస:43
లస: పప

355
SQX2360758
పపరర: రరజ హరరత గవన

95-103/10

భరస : శవరరమకపషష
ఇసటట ననస:9-11-142/A
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకరశ గగపరస
ఇసటట ననస:9-11-148
వయససస:18
లస: పప
349
SQX1858786
పపరర: కపషష మమరరస కలమఖ

95-103/8

తసడడ:డ రవపఫ అబగదల
ఇసటట ననస:9-11-134
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమమమరరస
ఇసటట ననస:9-11-142/A
వయససస:49
లస: పప
346
SQX2033363
పపరర: దదవనశ గగపరస

338
SQX1936095
పపరర: శకనవరస రరవప గకసధద

333
SQX2011658
పపరర: పడసనట లకడమ రసగరననన

భరస : పడసరద రసగరననన
ఇసటట ననస:9-11-121
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:9-11-130
వయససస:61
లస: పప

భరస : రఘగననద
ఇసటట ననస:9-11-131
వయససస:62
లస: ససస స
343
SQX2387512
పపరర: శవరరమ కపషష కరరరమమరర

95-103/99

భరస : మధస ససధననన రరవప
ఇసటట ననస:9-11-125
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గకసధద
ఇసటట ననస:9-11-130
వయససస:50
లస: ససస స
340
AP151000024215
పపరర: అసజననదదవ కరరసపపడడ

332
SQX0811729
పపరర: పడసరద రసగరననన

354
SQX2404150
పపరర: వరరరన గవన గవన

95-103/636

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:9-11-159
వయససస:23
లస: ససస స
95-103/638

357
SQX2363430
పపరర: బల తడపపర సససదరర Gavini

95-103/639

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:9-11-159, nissankara vari street
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:9-11-159, nissankara vari street
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:9-11-159,nissankara vari street
వయససస:54
లస: ససస స

358
SQX2363521
పపరర: లల పవన గవన

95-103/14
359
SQX0160374
పపరర: సరయకపషష మలర కరరరన న రరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:డ హనసమసత రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:9-11-160
వయససస:41
లస: పప

360
SQX2444503
పపరర: కకరస క
ర యమలకతతరర

95-103/640

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గవన
ఇసటట ననస:9-11-159,nissankara vari Street
వయససస:32
లస: పప

95-103/641

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-11-164
వయససస:20
లస: ససస స
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361
SQX1813351
పపరర: పసడయమ సమమన వ గగడడ

95-103/17

362
SQX2530624
పపరర: అనసష చసతలపపడడ

95-222/1471

తసడడ:డ రవ కలమమర గగడడ
ఇసటట ననస:9-11-165,GMC NO:313
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ హరరశ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:9-11-167
వయససస:27
లస: ససస స

364
SQX2250942
పపరర: వనసకటటశదరరరవప బబ మమ

365
SQX1858851
పపరర: పదమజ బబ సదలపరటట

95-103/642

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప బబ మమ
ఇసటట ననస:9-11-177
వయససస:47
లస: పప
95-103/18

తసడడ:డ రమమశ చలలకలరర
ఇసటట ననస:9-11-182,
వయససస:28
లస: పప
370
SQX2384774
పపరర: నరమల జగర రరడడడ
భరస : కరశ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-11-185
వయససస:32
లస: ససస స
95-29/47

95-104/12

భరస : బశర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:9-47-83
వయససస:56
లస: ససస స

95-101/33

95-107/634

371
SQX2328086
పపరర: అబగదల రహమన షపక

95-134/945

తలర : రరఖ రరణణ వలర భదనసస
ఇసటట ననస:10-02-04
వయససస:18
లస: ససస స

374
SQX1858455
పపరర: ననగమర బ షపక

95-101/34

377
SQX1812726
పపరర: షబనన పఠరన

95-160/4

95-107/635

భరస : కపషష కకశశర
ఇసటట ననస:10-3-16/1 Samasivapet
వయససస:34
లస: ససస స

95-103/644

375
SQX1966225
పపరర: యయససదనస ఉపపషననరర

95-65/26

378
SQX2066488
పపరర: శరకవణణ దగరన

95-118/917

381
SQX2326718
పపరర: సరయ ససదదప వలర భదనసస

95-107/638 384
383
SQX2460814
SQX2308013
పపరర: వనసకట సరరత దదవ మమడడకకసడనరర
పపరర: నలన దదవ దనసరర

389
SQX2062347
పపరర: మననగట కపశటమమసత
తసడడ:డ మరరకపశట కపశటమమసత
ఇసటట ననస:10-3-17
వయససస:21
లస: ససస స

95-107/636

తలర : రరఖ రరణణ వలర భదనసస
ఇసటట ననస:10-02-04
వయససస:19
లస: పప
95-107/641

భరస : శవ శసకర దనసరర
ఇసటట ననస:10-2-7
వయససస:33
లస: ససస స
95-107/642

భసధసవప: శకనవరస ననళస
ఇసటట ననస:10-3-6,
వయససస:66
లస: ససస స
95-97/865

372
SQX2354744
పపరర: జయమమ అనటపపరరడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దగరన
ఇసటట ననస:9-341
వయససస:20
లస: ససస స

380
SQX2329209
పపరర: రరఖ రరణణ వలర భదనసస

95-107/639 386
385
SQX2393544
SQX2372605
పపరర: కకరకపరటట హహమ సససదర కకరకపరటట
పపరర: ససతమమ ననళస

388
TDZ1802503
పపరర: ససయగకస రరమననన

95-103/16

తసడడ:డ దసరర రరవప ఉపపషననరర
ఇసటట ననస:9-19-143/3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పరబడహమ చరర మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:10-02-06
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:10-2-10, 2 LINE
వయససస:31
లస: పప

369
SQX1967744
పపరర: పపలర యఖ శశటట

భరస : శకనవరసరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:9-11-191
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప జడడగగ
ఇసటట ననస:10-02-04
వయససస:38
లస: ససస స
95-107/637

95-101/32

తసడడ:డ శశషపరణణ శశటట
ఇసటట ననస:9-11-185
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బశర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:9-47-83
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయమఖ మలచదటట
ఇసటట ననస:10-02-04
వయససస:63
లస: ససస స
382
SQX2326619
పపరర: ససచరరత భవన వలర భదనసస

368
SQX1967769
పపరర: పపషరషవత

భరస : ససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:9-13-57
వయససస:33
లస: ససస స

376
SQX1813765
పపరర: అతస రరనటసర పఠరన

366
SQX1812742
పపరర: ఆకరశ బభడడగరననన
తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప బభడడగరననన
ఇసటట ననస:9-11-182
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ డ షపక
ఇసటట ననస:9-11-186 ground floor
వయససస:30
లస: పప

373
SQX1937028
పపరర: వనసకట సరయ ఫణణసదడ రరడడడ
ఉడడమగల
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ ఉడడమగల
ఇసటట ననస:9-11-770/1
వయససస:22
లస: పప

379
SQX2327310
పపరర: అసమమ వలర భదనసస

95-103/15

భరస : పపలర యఖ శశటట
ఇసటట ననస:9-11-185
వయససస:36
లస: ససస స
95-103/643

95-101/31

భరస : వజయగగపరల వర
ఇసటట ననస:9-11-172
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బ వ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:9-11-177/2
వయససస:42
లస: ససస స

367
SQX1813302
పపరర: ఆకరశ చలలకలరర

363
SQX1982495
పపరర: వనసకట మహ లకడమ వర

95-107/643
387
SQX2332674
పపరర: శవ ననగరశదర రరవప పసమమసరన

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:10-3-8
వయససస:53
లస: పప
95-104/1160

390
SQX1895572
పపరర: సరయ వనబషషవ కకసడనరర

95-107/1

తసడడ:డ గసటయఖ గగపస కకసడనరర
ఇసటట ననస:10-4-2
వయససస:21
లస: ససస స
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95-97/767

తసడడ:డ సరయ కపషష మక
ఇసటట ననస:10-5-309
వయససస:23
లస: పప
394
SQX2380285
పపరర: చలపత రరవప బతషల

95-87/1203

95-19/53

95-107/646

95-108/1

401
SQX2436061
పపరర: లకడమ మరమమబటభ

404
SQX2062891
పపరర: జయలకడమ పససపపలలటట

95-108/3

407
SQX2460681
పపరర: పసడమ పపథదద తలర స

95-107/732

410
SQX2498202
పపరర: కలషవలర కకడనరర
భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:11-4-73
వయససస:36
లస: ససస స

95-107/652
412
SQX2378685
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప
కరకలమమనస
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:11-4-86
వయససస:42
లస: పప

413
SQX2322410
పపరర: కణక మలర శదరర మమదదరరడడడ
భరస : ససబబరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇసటట ననస:11-4-99A
వయససస:58
లస: ససస స

415
SQX1837137
పపరర: శవననగరరజ పసళర ళ

416
SQX1860543
పపరర: శవననగరరజ పసళర ళ

95-108/5

తసడడ:డ వనణగగగపరలరరవ పసళర ళ
ఇసటట ననస:11-04-104
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అయమఖసరదమ పసళర ళ
ఇసటట ననస:11-04-104
వయససస:64
లస: పప

95-107/647

95-107/615

419
SQX1806108
పపరర: వనబషషవ లలననవత
తసడడ:డ శవ ననగ రరజ లలననవత
ఇసటట ననస:11-4-104,2ND LINE
వయససస:22
లస: ససస స

95-130/714

95-113/3
399
SQX1863042
పపరర: వనసకట రరమ ససబబమమ
పలవరస
భరస : మమధన మహన రరవప పలవరస
ఇసటట ననస:11-2-8
వయససస:64
లస: ససస స

402
SQX2561926
పపరర: ససధనరరణణ మసడడదద స

95-107/740

405
SQX1694595
పపరర: సరయసదపట పసటటల

95-108/2

తసడడ:డ అరరన నరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:11-4-29
వయససస:22
లస: ససస స
95-107/651

408
SQX2093177
పపరర: షపక రరకన

95-93/615

తసడడ:డ షపక ససభభన సరహహబ
ఇసటట ననస:11-4-68
వయససస:22
లస: ససస స
95-107/733

411
SQX1966902
పపరర: భరత చసదడ మమనశ గగబమబరర

95-108/16

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగబమబరర
ఇసటట ననస:11-4-81, 1 ST LANE
వయససస:22
లస: పప
95-107/653

414
SQX1806124
పపరర: ససరరష పసళర ళ

95-108/4

తసడడ:డ వనణగగగపరల రరవప పసళర ళ
ఇసటట ననస:11-04-104
వయససస:32
లస: పప
95-108/6

తసడడ:డ వనణగగగపరలరరవ పసళర ళ
ఇసటట ననస:11-4-104
వయససస:35
లస: పప
95-108/8

396
SQX2252286
పపరర: బభష షపక

భరస : రరమచసదడ రరడడడ మసడడదద స
ఇసటట ననస:11-4-8
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలర స
ఇసటట ననస:11-4-53
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:11-4-73
వయససస:45
లస: పప

418
SQX1806132
పపరర: వనణగగగపరల రరవప పసళర ళ

95-107/2

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:11-4-28
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ పసటటల
ఇసటట ననస:11-4-29
వయససస:46
లస: పప
409
SQX2498087
పపరర: శకనవరస కకడనరర

398
SQX1814169
పపరర: తడవనణణ మదసద

95-107/645

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:10-33-36
వయససస:47
లస: పప

భరస : గగపరలన మరమమబటభ
ఇసటట ననస:11-3-10
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరన నరరడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:11-4-18
వయససస:21
లస: ససస స
406
SQX1694231
పపరర: అరరన నరరవప పసటటల

95-72/774

తసడడ:డ రరఘవపలల మదసద
ఇసటట ననస:11-1-62
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదన మరమమబటభ
ఇసటట ననస:11-3-10
వయససస:70
లస: పప
403
SQX1694462
పపరర: కకరస ర పసడయ ఆరరమళర

395
SQX2069003
పపరర: రఫస షపక

393
SQX2337590
పపరర: తషలశ యలమరపడగడ

భరస : రవ
ఇసటట ననస:10-7-13-19/4
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవర షపక
ఇసటట ననస:10-27-3255
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరజ రరవప పసరరక
ఇసటట ననస:10-80
వయససస:48
లస: పప
400
SQX2436327
పపరర: గగపరలన మరమమబటభ

95-107/644

తసడడ:డ భభరర వసతన
ఇసటట ననస:10-7-13-19/4
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయఖ బతషల
ఇసటట ననస:10-12-199
వయససస:46
లస: పప
397
SQX1893023
పపరర: మరరయ దనసస పసరరక

392
SQX2337632
పపరర: రవ యలమరపడగడ

417
SQX1806116
పపరర: వనణగగగపరల రరవప పసళర ళ

95-108/7

తసడడ:డ అయఖపష పసళర ళ
ఇసటట ననస:11-04-104
వయససస:61
లస: పప
95-108/17

420
SQX1693878
పపరర: ససబభబయమమ ఆరరమళర

95-108/9

భరస : మలర కరరరన నరరడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:11-4-114
వయససస:45
లస: ససస స
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421
SQX1694371
పపరర: శవ రరమకపషష ఆరరమళర

95-108/10

తసడడ:డ మలర ఖమరరన న రరడడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:11-4-114
వయససస:23
లస: పప
424
SQX2496867
పపరర: చసదదక
డ పపరర

95-108/503

95-107/648

95-108/437

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ రడడ
ఇసటట ననస:11-4-154
వయససస:29
లస: ససస స
433
SQX2185932
పపరర: రమమష బభబగ కరలలటట

95-108/438

95-108/440

95-108/442

94-168/807

తసడడ:డ అరరణ కలమమర మలర వరపప
ఇసటట ననస:11-5-1872
వయససస:34
లస: ససస స

95-108/436
429
SQX2450021
పపరర: శకనవరససలల ననయగడడ వనబకలసఠస

431
SQX2513869
పపరర: వజయ దసరర పడసరద ఆకలల

432
SQX2496644
పపరర: సరయ కలమమర పససపపలలటట

434
SQX2133007
పపరర: శకలసతల కరలలటట

437
SQX2007599
పపరర: వననశ మరరమమమటభ

440
SQX2180651
పపరర: రరజ కపషష తనడడబబ యన

443
SQX2453249
పపరర: ఆరగగఖమమ తషమమ

95-109/1082 446
445
SQX2063162
SQX2196459
పపరర: అలసగరర ఫరతమ చసదడ థడబననసప
పపరర: రరజ కలమమరర యయరరవ

95-108/507

449
SQX2267300
పపరర: అసశ తసగరరజ
తసడడ:డ తసగరరజ తసగరరజ
ఇసటట ననస:11-5-1872
వయససస:28
లస: ససస స

95-108/488

తసడడ:డ హరర బభబగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:11-4-196
వయససస:20
లస: పప
95-108/439

435
SQX2062958
పపరర: హహమసత సఫ మశశటట

95-108/420

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సఫ మశశటట
ఇసటట ననస:11-4-200
వయససస:22
లస: పప
95-108/421

438
SQX2181535
పపరర: ఉష కలమమరర తనడడబబ యన

95-108/441

భరస : సతఖస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:11-4-232
వయససస:59
లస: ససస స
95-108/443

441
NDX2443745
పపరర: సదరష లత డనకరర

94-168/12

తసడడ:డ ఏసస దనసస డనకరర
ఇసటట ననస:11-5/7
వయససస:24
లస: ససస స
95-107/654

444
SQX1973551
పపరర: శరసతకలమమరర పపటటట

95-109/2

తసడడ:డ దససపస నటయఖ పపటటట
ఇసటట ననస:11-5-18-72
వయససస:49
లస: ససస స
95-107/655

తసడడ:డ రరయపపరరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:11-5-187 2
వయససస:46
లస: ససస స
95-107/657

95-108/434

తసడడ:డ వనసకట రరయగడడ వనబకలసఠస
ఇసటట ననస:11-4-154
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇననన రరడడడ తషమమ
ఇసటట ననస:11-5-18
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇరరదయస థడబననసప
ఇసటట ననస:11-5-18-72
వయససస:50
లస: ససస స

426
SQX2377646
పపరర: వనమగల నరసససహహలల

భరస : ననగసడర మగరళధర రరవప ననగసడర
ఇసటట ననస:11-4-154
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:11-4-232
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ యయససదనసస డనకరర
ఇసటట ననస:11-5/7
వయససస:23
లస: ససస స

448
SQX2196442
పపరర: శరరష మలర వరపప

95-108/435

తసడడ:డ గగపరలస మరరమమమటభ
ఇసటట ననస:11-4-224a
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:11-4-232
వయససస:24
లస: ససస స
442
NDX2590271
పపరర: సదరష లత డనకరర

428
SQX2251023
పపరర: ససత మహలకడమ ననగసడర

95-108/13

తసడడ:డ వనమగల వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:11-4-134
వయససస:64
లస: పప

భరస : రమమశ కరలలటట
ఇసటట ననస:11-4-199 4TH LINE
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస బభష షపక
ఇసటట ననస:11-4-221
వయససస:18
లస: పప
439
SQX2181485
పపరర: కలమఖణణ తనడడబబ యన

95-108/15

తసడడ:డ శకనవరస ఆకలల
ఇసటట ననస:11-4-158
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర కరలలటట
ఇసటట ననస:11-4-199 4TH LINE
వయససస:37
లస: పప
436
SQX2177160
పపరర: జవనద అఖస ర షపక

425
SQX1814342
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప పపరర

423
SQX1969930
పపరర: రరణణ రరయపలర

భరస : శశ కలమమర రరయపలర
ఇసటట ననస:11-4-118
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగగపరల పపరర
ఇసటట ననస:11-4-123 3RD LANE
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మలలశదరగక ననగసడర
ఇసటట ననస:11-4-154
వయససస:50
లస: పప
430
SQX2444115
పపరర: మమనక రరగర

95-108/12

తసడడ:డ కరషయఖ రరయపలర
ఇసటట ననస:11-4-118
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప పపరర
ఇసటట ననస:11-4-123
వయససస:37
లస: ససస స
427
SQX2227221
పపరర: మగరళ ధరరరవప ననగసడర

422
SQX1969922
పపరర: శశ కలమమర రరయపలర

447
SQX2377570
పపరర: అపప లలనఆ రరడడడమసస

95-107/656

తసడడ:డ చనటయఖ రరడడడమసస
ఇసటట ననస:11-5-1872
వయససస:80
లస: ససస స
95-107/658

450
SQX2184109
పపరర: అరరషద లల ఆసథథన

95-109/1128

తసడడ:డ అసతతన అసతతన
ఇసటట ననస:11-5-1872
వయససస:31
లస: ససస స
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95-108/18

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:11-12-99
వయససస:25
లస: పప
454
SQX2174639
పపరర: సరయరరస సససగ ధరసగర

95-117/1

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:11-12-99
వయససస:23
లస: ససస స
95-179/890

తలర : దసరర బభయ ధరసగర
ఇసటట ననస:11-22-7
వయససస:18
లస: పప
457
NDX3266145
పపరర: ససధదర కలమమర చమరళళ

452
SQX1818061
పపరర: జబన షపక

455
SQX1672492
పపరర: గరత గగల

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప చమరళళ
ఇసటట ననస:11-945/6/1
వయససస:42
లస: పప

458
SQX1975341
పపరర: వజయలకడమ పపననటట

95-51/73

95-91/632

461
SQX2559615
పపరర: గగడడవరడ శరఖమ కలమమర

456
SQX2533123
పపరర: ధనలకడమ బదస

95-107/736

భరస : అలలర రరస పడసరద బదస
ఇసటట ననస:11-41/4
వయససస:37
లస: ససస స
95-91/4

భరస : వనసకట మననహర రరవప పపననటట
ఇసటట ననస:12-1-12
వయససస:48
లస: ససస స

460
SQX2038545
పపరర: హరర శసకర పపననటట

95-55/28

భరస : యయసస నలపప
ఇసటట ననస:11-12-193
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ గగల
ఇసటట ననస:11-39-1161
వయససస:23
లస: ససస స
94-206/1341

453
SQX1802776
పపరర: రమణ నలపప

459
ZZB0315036
పపరర: వనసకట మననహర రరవప పపననటట
తసడడ:డ లకడమ నరసయఖ పపననటట
ఇసటట ననస:12-1-12
వయససస:51
లస: పప

95-91/769

462
SQX2092468
పపరర: వనసకటలకమరరజవ కకట

తసడడ:డ వనసకట మననహర రరవప పపననటట
ఇసటట ననస:12-1-12
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గగడడవరడ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:12-1-12 Flat No 314
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకట ససరరష ససరరష
ఇసటట ననస:12-1-12,407,rvrempire
వయససస:20
లస: ససస స

463
SQX2439180
పపరర: ససజజత లకడమ చసక

95-91/8
464
SQX1981083
పపరర: నవఖ గరయతడ కపషష మమనస
కరకలమమనస
తసడడ:డ శసకర రరఘవ పడసరద రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:12-1-12, SVRS EMPIRE, 508
వయససస:22
లస: ససస స

465
SQX2330371
పపరర: రవ తదజ మసడ
తసడడ:డ రరఢ కపషష మసడ
ఇసటట ననస:12-1-19
వయససస:28
లస: పప

467
SQX2325819
పపరర: ననగరశదర రరవప నలల
ర రర

468
SQX2529543
పపరర: పదనమవత తదసవనబ

95-91/694

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చసక
ఇసటట ననస:12-1-12, FLAT NO.512,
వయససస:37
లస: ససస స
466
SQX1876648
పపరర: పపడమ కలమమర వరడపలర

95-91/5

తసడడ:డ రరసబభబగ వరడపలర
ఇసటట ననస:12-1-21/D
వయససస:23
లస: పప
469
SQX2311173
పపరర: సరయ కపషష గగరకస
తసడడ:డ వనసకటటశదరరవప గగరకస
ఇసటట ననస:12-1-32
వయససస:20
లస: పప
472
SQX2132645
పపరర: హనసమసత రరవప ససడడల

95-91/699

తసడడ:డ పఫ తతరర రరమగ
ఇసటట ననస:12-1-57/B
వయససస:23
లస: ససస స

95-91/768

473
SQX1803832
పపరర: రవ తదజ కకమమవరపప

95-91/754

476
SQX2106318
పపరర: యశదసత తతట

95-91/6

479
SQX2352656
పపరర: వనసకట రరవప తడడవనబ
భసధసవప: కకటటశదర రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:12-1-62
వయససస:31
లస: పప

95-91/764

471
SQX2359370
పపరర: ఫసన రరమ కలమమరర అలర

95-91/698

474
SQX2092666
పపరర: పపరష చసదడశశఖర కసభసపరటట

95-91/636

తసడడ:డ బభలరరజ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:12-1-49
వయససస:43
లస: పప
95-91/637

తసడడ:డ ఫరదర తతట శవ గణణశ
ఇసటట ననస:12-1-56
వయససస:18
లస: పప
95-87/1118

95-91/695

భరస : లకడమ ననరరయణ అలర
ఇసటట ననస:12-1-40
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : లకడమ కకమమవరపప
ఇసటట ననస:12-1-44
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగరశదరర రరవప అనటస
ఇసటట ననస:12-1-54
వయససస:46
లస: ససస స
478
SQX2089761
పపరర: పఫ తతరర హహమలత

470
SQX2549673
పపరర: శక దదవ గగరకస

95-91/633

భరస : పడభభకర రరవప తదసవనబ
ఇసటట ననస:12-1-26
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదర రరవప గగరకస
ఇసటట ననస:12-1-32
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పటభటభ రరమయఖ
ఇసటట ననస:12-1-42
వయససస:73
లస: పప
475
SQX2513489
పపరర: సతఖవత అనటస

95-91/696

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-1-22
వయససస:33
లస: పప
95-91/697

95-91/631

477
SQX2513448
పపరర: ననగరశదరర రరవప అనటస

95-91/753

తసడడ:డ అరరన నయఖ అనటస
ఇసటట ననస:12-1-56
వయససస:64
లస: పప
95-91/700

480
SQX2352912
పపరర: మహలకడమ తడడవనబ

95-91/701

భరస : వనసకట రరవప తడడవనబ
ఇసటట ననస:12-1-62
వయససస:28
లస: ససస స
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481
SQX2021954
పపరర: వసశ పసడయ సప డడసపటట
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95-91/638

భసధసవప: ననరరయణ రరవప సప డడశశటట
ఇసటట ననస:12-1-80
వయససస:26
లస: ససస స

482
SQX2385789
పపరర: చసదడశశఖర సఫ మరగతష

తసడడ:డ ననరరయణ సఫ మరగతష
ఇసటట ననస:12-1-82
వయససస:20
లస: పప

95-91/703 485
484
FFK1923333
SQX2095859
పపరర: అచసఖత రరమ రరజ మమమలమ మమమలమ
పపరర: శరరద నడకలడడటట

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప మమమలమ
ఇసటట ననస:12-1-89
వయససస:35
లస: పప
487
SQX1894625
పపరర: వ ఎన లలత శవ కపషష
మగదదగగసడ
తసడడ:డ వరభదడ రరవప మగదదగగసడ
ఇసటట ననస:12-1-91
వయససస:26
లస: పప
490
SQX2011054
పపరర: ననగ మలర శదరర చసత

95-93/1

95-91/705

488
SQX1876762
పపరర: రవకలమమర సరదస

95-95/1127

95-93/670

505
SQX2337830
పపరర: రవశసకర కసదసల

95-92/683

తసడడ:డ రరసపడసరద కసదసల
ఇసటట ననస:12-6-4/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప లసక
ఇసటట ననస:12-6-7
వయససస:18
లస: ససస స

95-91/9

95-91/706

95-122/431

495
SQX2416345
పపరర: వనసకట రరవప దదవరకకసడ

95-92/681

భరస : రరజశర గసటటల
ఇసటట ననస:12-5-1
వయససస:43
లస: ససస స
503
SQX2203214
పపరర: శక దదవ శనకరసయల

95-91/707

95-91/708

తసడడ:డ రరజశకర గసటటల
ఇసటట ననస:12-5-1
వయససస:24
లస: ససస స
501
SQX2107720
పపరర: లకడమ వనలరసపలర

95-92/613

భరస : బభలకపషష వనలరసపలర
ఇసటట ననస:12-5-2
వయససస:34
లస: ససస స
95-93/671

504
SQX2334977
పపరర: సతఖవత మలలమకకననడ

95-92/682

భరస : వర బదడ ససబబరరవప శనకరసయల
ఇసటట ననస:12-5-5/2
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప మలలమకకననడ
ఇసటట ననస:12-6-4/1
వయససస:48
లస: ససస స

506
SQX2338325
పపరర: సదరష లత మలలమకకననడ

95-92/684

95-95/1128
507
SQX2068054
పపరర: వనసకట శవ సరయ రరమ చసదడ
పపనత కసదసల
తసడడ:డ శకనవరస పడసరద కసదసల
ఇసటట ననస:12-6-4/1
వయససస:19
లస: పప

95-36/560

510
SQX0532028
పపరర: షపక అజజ షపక

తసడడ:డ కకసడల రరవప మలలమకకననడ
ఇసటట ననస:12-6-4/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-55/891

95-92/679
492
SQX2143535
పపరర: హహమసత కలమమర
అననమమకకననడ
తసడడ:డ ననగరశదర రరవప అననమమకకననడ
ఇసటట ననస:12-3-12
వయససస:22
లస: పప

498
SQX2436582
పపరర: సరయ భభరర వ గసటటల

500
SQX2445500
పపరర: భభనసమత గసటటల

95-1/962

తసడడ:డ ససరరష బభబగ ఆదడసగర
ఇసటట ననస:12-2-42
వయససస:19
లస: ససస స

497
SQX2070902
పపరర: గరయతడ దదవ అలర సరరజ

95-91/709
499
SQX2436392
పపరర: వనసకట ననగ దసరర సరయ పదదమన
గసటటల
తసడడ:డ రరజశశఖర గసటటల
ఇసటట ననస:12-5-1
వయససస:23
లస: ససస స

95-91/704

489
SQX2105369
పపరర: దసరర ననగ అసజల ఆదడసగర

తసడడ:డ ససబబరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:12-3-32
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగ ససబబయఖ అలర సరరజ
ఇసటట ననస:12-4-9/2
వయససస:18
లస: ససస స

502
SQX2203164
పపరర: వర బదడ ససబబరరవప
శనకరసయల
తసడడ:డ రరమయఖ శనకరసయల
ఇసటట ననస:12-5-5/2
వయససస:73
లస: పప

486
SQX2396323
పపరర: హరరక శవరస

తసడడ:డ రరమగ గరరక
ఇసటట ననస:12-3-28,Chintha Vari Street, ko
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగ ససబబయఖ అలర సరరజ
ఇసటట ననస:12-4-9/2
వయససస:43
లస: ససస స

508
SQX2088763
పపరర: సరయ జజఖతఖత లసక

95-92/2

491
SQX1981034
పపరర: లకడమ శరకవణణ మఖమమటస

494
SQX2382240
పపరర: పవన కలమమర గరరక

95-91/7

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప శవరస
ఇసటట ననస:12-1-91
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ మఖమమటస
ఇసటట ననస:12-3-7
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద గగసప షపక
ఇసటట ననస:12-3-19
వయససస:20
లస: పప
496
SQX2095362
పపరర: శవ కలమమరర అలర సరరజ

95-96/905

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సరదస
ఇసటట ననస:12-1-570
వయససస:29
లస: పప
95-91/639

483
SQX1974856
పపరర: రరపశక పసరరమళర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పసరరమళర
ఇసటట ననస:12-1-84
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అచసఖత రరమ రరజ మమమలమ
ఇసటట ననస:12- 1-89
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససరరశ చసత
ఇసటట ననస:12-3-1
వయససస:39
లస: ససస స
493
SQX2472983
పపరర: మహమమద ఇశరక షపక

95-91/702

509
SQX2071686
పపరర: యయశదసథ సరయ శక రరస దనసరర
తసడడ:డ పడసరద రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:12-7-31
వయససస:19
లస: పప

95-71/433

తసడడ:డ హజరర షపక
ఇసటట ననస:12-7-32
వయససస:42
లస: పప
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511
SQX2071033
పపరర: బలరస మమరరళర
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95-122/432

తలర : రతటస మమరరళర
ఇసటట ననస:12-7-69/B
వయససస:22
లస: పప
514
SQX2532760
పపరర: వనణగ గగపరల కపషష ఒలలటట

95-60/1289

95-61/1379

95-94/592

95-3/38

తసడడ:డ వరయఖ పఫ తషరరజ
ఇసటట ననస:12-9-15
వయససస:30
లస: ససస స
529
SQX1997246
పపరర: మణణకసఠ గగకవరపప

95-96/908

535
SQX2240398
పపరర: పడదదప కలమమర ననడన

తసడడ:డ శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:12-11-15
వయససస:25
లస: పప

95-3/1017

95-122/455

95-95/28

95-3/1016

519
SQX2330900
పపరర: శరగమణణ వరదన
ద రర

95-93/698

522
SQX2109676
పపరర: తరరమల పసనసమగడడ

95-3/1018

తసడడ:డ రరమగ పసనసమగడడ
ఇసటట ననస:12-8-55
వయససస:23
లస: పప

524
SQX1988369
పపరర: ససజనఖ పససపపలలటట

95-94/470

525
SQX2010817
పపరర: శకనవరస రరవప మగరరల

95-94/471

తసడడ:డ కపషష మమరరస మగరరల
ఇసటట ననస:12-9-12
వయససస:48
లస: పప

527
SQX0672055
పపరర: కపషష కకశశర పపలపరటట

95-94/2

530
SQX2011674
పపరర: రరపసణణ గగకవరపప

95-97/736

528
SQX2068435
పపరర: జయ వనసకట సరయ పవన
ననకల
తసడడ:డ వనసకట రరమ పడసరద ననకల
ఇసటట ననస:12-9-23
వయససస:18
లస: పప

95-85/776

531
SQX2428571
పపరర: శకనవరస రరవప కరరరమసచ

95-94/544

తసడడ:డ ససబబరరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:12-10-16/B
వయససస:52
లస: పప

533
SQX2421535
పపరర: రరజరశ కలమమర గగరసటర

95-94/545

తసడడ:డ బభలకపషష గగరసటర
ఇసటట ననస:12-10-19
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పడవన కలమమర
ఇసటట ననస:12-10-20
వయససస:18
లస: పప
538
SQX1976158
పపరర: మలమఖదదడ రరడడడ

521
SQX2110070
పపరర: గగపస పసనసమగడడ

తలర : పరరదత గగకవరపప
ఇసటట ననస:12-10-16/4
వయససస:21
లస: ససస స
95-94/467

516
SQX2037851
పపరర: ననగ సరయ సతఖ తదజ వనలలషరర

భరస : HUSBAND వరదన
ద రర
ఇసటట ననస:12-8-19
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:12-9-17
వయససస:47
లస: పప

తలర : పరరదత గగకవరపప
ఇసటట ననస:12-10-16/4
వయససస:19
లస: పప
532
SQX2094365
పపరర: డనసడడభభటభర నరసససహ సరయ
శరకవణణ చదన
డ పస
తసడడ:డ డనసడడభభటభర వనణగగగపరల
ఇసటట ననస:12-10-17
వయససస:22
లస: ససస స

95-95/1130

భరస : ననగ రరజ హరరష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:12-8-68
వయససస:22
లస: ససస స
95-94/472

95-95/1129

తసడడ:డ లకమణ రరవప వనలలషరర
ఇసటట ననస:12-8-2
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ పసనసమగడడ
ఇసటట ననస:12-8-55
వయససస:24
లస: పప

భరస : కపషష మమరరస గరటట
ఇసటట ననస:12-8-56
వయససస:84
లస: ససస స
526
SQX2094480
పపరర: శరలన పఫ తషరరజ

94-36/710

తలర : సరయ బభబగ పఫ తతరర
ఇసటట ననస:12-8-13
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప హజరర
ఇసటట ననస:12-8-42
వయససస:18
లస: పప
523
SQX1756527
పపరర: ఈశదరమమ గరటట

515
NDX1150333
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప ఎరకసశశటట

518
SQX2112795
పపరర: అపరష దదవ పఫ తతరర

513
SQX2089969
పపరర: సరయ ససదదపసస చసత

తసడడ:డ రరమ కపషష చసత
ఇసటట ననస:12-7-92
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:12-7-199
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర బడడగరననన
ఇసటట ననస:12-8-4
వయససస:44
లస: పప
520
SQX2486280
పపరర: ననగ వనసకట గగపస హజరర

95-36/561

తసడడ:డ మహన రరవప బగసగ
ఇసటట ననస:12-7-75/11A
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప ఒలలటట
ఇసటట ననస:12-7-106
వయససస:47
లస: పప
517
SQX2543908
పపరర: లకడమ ననరరయణ బడడగరననన

512
SQX2105849
పపరర: ససనత బగసగ

534
SQX2421592
పపరర: ససనత గగరసటర

95-94/546

భరస : రరజరశ కలమమర గగరసటర
ఇసటట ననస:12-10-19
వయససస:32
లస: ససస స

536
SQX2490290
పపరర: కకనకసడర శరరద కకనకసడర

95-94/595

537
SQX2235653
పపరర: ససమఖ దవపలలరర

భరస : కకనకసడర శకనవరస రరవప కకనకసడర
ఇసటట ననస:12-10-26
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకదర
ఇసటట ననస:12-10-120
వయససస:19
లస: ససస స

539
SQX2498244
పపరర: మమరర మగరరకకపపడడ

540
SQX2080174
పపరర: ఫరరద రజగ షపక

95-95/1401

భరస : వజయ భభససర రరవప మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:12-11-20
వయససస:53
లస: ససస స

95-93/669

95-95/1121

తసడడ:డ లటటఫ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:12-11-23
వయససస:19
లస: పప
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541
SQX2090504
పపరర: యమససమన షపక
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95-98/723

తలర : కరరమగనటసరబబగస షపక
ఇసటట ననస:12-11-32
వయససస:20
లస: ససస స
95-96/4

తసడడ:డ రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:12-11-49
వయససస:23
లస: పప
95-95/1235

భరస : అహమదద
ఇసటట ననస:12-11-70
వయససస:48
లస: ససస స
95-95/31

తసడడ:డ పపరయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:12-11-78
వయససస:23
లస: పప
95-95/33

తసడడ:డ కకసడయఖ పరలలరర
ఇసటట ననస:12-11-132
వయససస:35
లస: పప
95-95/1219

95-95/1221

560
SQX2411940
పపరర: శకనస రతటస

563
SQX2122919
పపరర: దదపసస పసడతల

95-95/1223

95-95/37

549
SQX1933530
పపరర: ఏససరతటస గగగగలపరటట

95-9/30

552
SQX1984343
పపరర: గగణశశఖర గగసజ

95-95/30

555
SQX1894393
పపరర: సరగర జకలసల

95-95/32

తసడడ:డ అమపత రరవప జకలసల
ఇసటట ననస:12-11-132
వయససస:22
లస: పప
95-95/1217

558
SQX2409779
పపరర: జగనటధస రతటస

95-95/1218

తసడడ:డ దదవ రరజ రతటస
ఇసటట ననస:12-11-140/A
వయససస:54
లస: పప
95-95/1220

561
SQX2082337
పపరర: ససమ పసడతల

95-95/1120

తసడడ:డ సససదరరవప పసడతల
ఇసటట ననస:12-11-149
వయససస:18
లస: ససస స
95-95/1222

566
SQX1948116
పపరర: కకటటశదరర చసతబతస న

569
SQX1771872
పపరర: పడసరద బతష
స లర
తసడడ:డ దసరరర రరవప బతష
స లర
ఇసటట ననస:12-11-184,3/4TH LINE
వయససస:24
లస: పప

564
SQX1973940
పపరర: మసరసన దనదన అబగదల

95-95/34

తసడడ:డ హఫసజ అబగదల
ఇసటట ననస:12-11-150
వయససస:25
లస: పప
95-95/35

భరస : బగజనబభబగ చసతబతస న
ఇసటట ననస:12-11-171
వయససస:38
లస: ససస స
95-122/425

95-95/29

తసడడ:డ పపరయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:12-11-78
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఆసతతన
ఇసటట ననస:12-11-149
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పసదద కకటటశదర రరవప నరరససగ
ఇసటట ననస:12-11-151
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ రష
ఇసటట ననస:12-11-181
వయససస:38
లస: పప

95-96/1114

554
SQX1771898
పపరర: దసరర చడనటసశశటట

557
SQX2223550
పపరర: యలర యఖ మసరల

546
SQX1975911
పపరర: వల షపక

తసడడ:డ కకటట
ర గగగగలపరటట
ఇసటట ననస:12-11-65
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జగనటధస రతటస
ఇసటట ననస:12-11-140/A
వయససస:23
లస: పప

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:12-11-149
వయససస:38
లస: ససస స

568
SQX2042927
పపరర: కపషష రరవప రష

95-99/5

తసడడ:డ చడనటకరశవపలల
ఇసటట ననస:12-11-140
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జగనటధస రతటస
ఇసటట ననస:12-11-140/A
వయససస:25
లస: పప

565
SQX2480861
పపరర: కపషష వనణణ నరరససగ

548
SQX1893403
పపరర: వనసకటటష అమమమడపపడడ

551
SQX2522860
పపరర: పదమ గరర

95-96/3

తసడడ:డ బగడడ షపక
ఇసటట ననస:12-11-56
వయససస:45
లస: పప

భరస : దదలప కలమమర చడనటసశశటట
ఇసటట ననస:12-11-89, 1ST LINE
వయససస:29
లస: ససస స

556
SQX1877034
పపరర: చనట కకటటశదర రరవప పరలలరర

562
SQX2476760
పపరర: బటటటల ఝనస రరణణ

95-96/917

భరస : ససతతష రరవప గరర
ఇసటట ననస:12-11-72
వయససస:45
లస: ససస స

553
SQX1983899
పపరర: వనసకటటశదర రరవప గగసజ

559
SQX2408755
పపరర: వనసకటటశదరరర రతటస

545
SQX2091817
పపరర: షరజద షపక

తసడడ:డ శవ అమమమడపపడడ
ఇసటట ననస:12-11-62
వయససస:21
లస: పప
95-95/1236

543
SQX1877463
పపరర: హససనన షపక

భరస : రరజదన షపక
ఇసటట ననస:12-11-49
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబద బబగస షపక
ఇసటట ననస:12-11-49
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జరటట
ఇసటట ననస:12-11-56
వయససస:41
లస: పప
550
SQX2141034
పపరర: పరరదన షపక

95-96/2

భరస : శవయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:12-11-44
వయససస:30
లస: ససస స

544
SQX1877471
పపరర: షరఫస మహమమద

547
SQX2465235
పపరర: ఆనసద బభబగ జరటట

542
SQX1790641
పపరర: దదవ అరవపలర

567
SQX1788330
పపరర: ఆష బ షపక

95-95/36

తసడడ:డ ససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:12-11-172
వయససస:24
లస: ససస స
95-95/38

570
SQX2219517
పపరర: ఖజజబ షపక

95-96/970

భరస : ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:12-11-190
వయససస:57
లస: ససస స
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571
SQX2219301
పపరర: ఖరఖరరన షపక
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95-96/971

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:12-11-190
వయససస:42
లస: ససస స
95-96/972

భరస : దనదన షపక
ఇసటట ననస:12-11-192
వయససస:47
లస: ససస స
95-96/973

తసడడ:డ ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:12-11-205
వయససస:20
లస: పప

95-95/1225

95-6/1256

578
SQX1795194
పపరర: రరజకలమమరర వరడపలర

581
SQX2540813
పపరర: ననగ రరజ రరసటల

95-96/8

95-8/1615

తసడడ:డ వరద రరజ రరసటల
ఇసటట ననస:12-11-214
వయససస:27
లస: పప
95-95/1226

తసడడ:డ దవనదన దనసరర
ఇసటట ననస:12-11-218
వయససస:38
లస: పప
586
SQX2069581
పపరర: షబన షపక

95-96/909

95-96/974

95-95/1227

590
MLJ3658788
పపరర: మమరస మమ ఒసటటపపల

95-96/975

593
SQX2534741
పపరర: శరసతమమ పసచరరడడడ

95-96/236

తసడడ:డ మమబగ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:12-11-245/3 4TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స

596
SQX2342392
పపరర: ససబదన బభజ షపక

95-96/1124

Deleted

599
SQX2457927
పపరర: మర వల ననరబభషర
తలర : కరశసభ ననరబభషర
ఇసటట ననస:12-11-253,
వయససస:26
లస: పప

582
SQX2498442
పపరర: శక గగపస చసద మమమఠరకలరర

95-95/1402

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప మమమఠరకలరర
ఇసటట ననస:12-11-214
వయససస:22
లస: పప
585
SQX1877521
పపరర: కరరషరమ షపక

95-96/11

588
SQX1979533
పపరర: డదవడ రరడడడబబ యన

95-96/12

591
SQX2422673
పపరర: యశశదమమ పలర పప

95-95/1228

594
SQX1894047
పపరర: బభజబభబగ షసబక

95-96/13

తసడడ:డ మమబగససభభన షపక
ఇసటట ననస:12-11-245/3
వయససస:20
లస: పప
95-95/1229

597
SQX2457364
పపరర: మర వల ననరబభషర

95-95/1230

Deleted

తసడడ:డ పసదద గరలబ
ఇసటట ననస:12-11-249
వయససస:19
లస: పప
95-96/976

95-96/9

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర పలర పప
ఇసటట ననస:12-11-240
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : దసరర పస
డ రద పసచరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-245
వయససస:42
లస: ససస స
95-96/14

579
SQX1893999
పపరర: అనత గగరరగరసజల

తలర : దసరర రరడడడబబ యన
ఇసటట ననస:12-11-227
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:12-11-234
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:12-11-245
వయససస:29
లస: పప
595
SQX1810845
పపరర: ఖమదర బ షపక

587
SQX2368223
పపరర: యగసఫ షపక

95-96/7

భరస : సలమమన షపక
ఇసటట ననస:12-11-222
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:12-11-225/B
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:12-11-231
వయససస:18
లస: ససస స
592
SQX2438778
పపరర: ఉమర షపక

95-96/10

భరస : వనసకటటసదరరర చటటటమమలమ
ఇసటట ననస:12-11-219
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:12-11-224
వయససస:19
లస: ససస స
589
SQX2182111
పపరర: నగరనన షపక

584
SQX1877489
పపరర: యయసమమ చటటటమమలమ

576
SQX1803782
పపరర: రరశరమబ షపక

భరస : సససదర రరవప గగరరగరసజల
ఇసటట ననస:12-11-212
వయససస:24
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ వరద రరజ రరసటల
ఇసటట ననస:12-11-214
వయససస:27
లస: పప

95-95/1224

భరస : రహహమమ గలర షపక
ఇసటట ననస:12-11-201
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససతతష కలమమర వరడపలర
ఇసటట ననస:12-11-209
వయససస:26
లస: ససస స

580
SQX2540797
పపరర: ననగ రరజ రరసటల

తలర : కరశసభ
ఇసటట ననస:12-11-253
వయససస:26
లస: పప

575
SQX2124824
పపరర: వనసకటటశదరరర కననట

573
SQX2400745
పపరర: హహసపన పసర షపక

తసడడ:డ దనదన షపక
ఇసటట ననస:12-11-192
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కననట
ఇసటట ననస:12-11-197/a
వయససస:33
లస: పప

577
SQX2200285
పపరర: హహమమమ షర షపక

598
SQX2468189
పపరర: మర వల ననరబభషర

95-100/1

తసడడ:డ యయసస రతటస దరరర
ఇసటట ననస:12-11-191/D
వయససస:30
లస: పప

574
SQX2427839
పపరర: మమలబ షపక

583
SQX2421766
పపరర: బగజన దనసరర

572
SQX1812197
పపరర: భభససర రరవప దరరర

తలర : కరశసభ
ఇసటట ననస:12-11-253
వయససస:26
లస: పప
95-95/1231

600
SQX1811116
పపరర: జరబనబ షపక

95-96/15

తసడడ:డ ఇసతయమజ బభషర షపక
ఇసటట ననస:12-11-257
వయససస:22
లస: ససస స
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601
SQX1894021
పపరర: శక హరర బభబగ చగఅడనరర గగరసటర

95-96/20

602
SQX1963958
పపరర: సతఖననరరయణ గగరసటర

భసధసవప: శక హరర బభబగ చగఅడనరర గగరసటర
ఇసటట ననస:12-11-285
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయ గగరసటర
ఇసటట ననస:12/11/285
వయససస:64
లస: పప

604
SQX1906577
పపరర: దదవ గనపలర

605
SQX0669903
పపరర: ఎసససకర జన

95-142/2

తసడడ:డ ఏసస గనపలర
ఇసటట ననస:12-11-294
వయససస:21
లస: పప
607
SQX2090975
పపరర: శరరష కకట

95-99/607

95-97/3

95-97/4

95-96/978

95-96/979

95-96/982

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:12-11-373/A
వయససస:32
లస: పప

617
SQX1790542
పపరర: రహహమగనటసర షపక

620
SQX2412021
పపరర: సదదక షపక

623
SQX1917475
పపరర: లకమయఖ సససస

95-97/6

626
SQX1877554
పపరర: అనత రరచపపడడ

95-96/28

629
SQX1979491
పపరర: పరవన షపక
భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:12-11-373/A
వయససస:28
లస: ససస స

609
SQX1803618
పపరర: శరహహన షపక

95-117/2

612
SQX1965961
పపరర: జజజబభబగ కనకపపడడ

95-96/27

615
SQX1893742
పపరర: నజమగదదదన షపక

95-96/29

తసడడ:డ బడదసరబ షపక
ఇసటట ననస:12-11-347
వయససస:26
లస: పప
95-96/30

618
SQX1780733
పపరర: ననగమర బ షపక

95-97/5

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:12-11-349
వయససస:26
లస: ససస స
95-96/980

621
SQX2454114
పపరర: షపక హబబమన

95-96/981

భరస : షపక బభషర
ఇసటట ననస:12-11-357
వయససస:23
లస: ససస స
95-96/31

624
SQX2200178
పపరర: అనత రరచపపడడ

95-96/983

తసడడ:డ అననటరరవప శసస
ఇసటట ననస:12-11-368
వయససస:29
లస: ససస స
95-97/7

భరస : యయబగ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:12-11-368
వయససస:29
లస: ససస స
95-96/32

95-96/24

తసడడ:డ శశషయఖ కనకపపడడ
ఇసటట ననస:12-11-326
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అననటరరవప సససస
ఇసటట ననస:12-11-368
వయససస:29
లస: పప

భరస : LAKSHMAIAH సససస
ఇసటట ననస:12-11-368
వయససస:22
లస: ససస స
628
SQX1977644
పపరర: కరరమగలర షపక

95-96/26

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:12-11-350
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వసడనస కరవపరర
ఇసటట ననస:12-11-359
వయససస:21
లస: పప
625
SQX1917400
పపరర: రమఖశక సససస

614
SQX1803774
పపరర: రహసతషలర షపక

606
SQX1959352
పపరర: శరరష కలసదనరర

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:12-11-319
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హబబగలమ షపక
ఇసటట ననస:12-11-347/B
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:12-11-350
వయససస:42
లస: ససస స
622
SQX2267698
పపరర: అనల కరవపరర

95-96/25

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:12-11-338
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నజజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:12-11-347
వయససస:20
లస: ససస స
619
SQX2412245
పపరర: హబ బభన షపక

611
SQX1969187
పపరర: యయససకలమమరర కనకపపడడ

95-96/22

భరస : ఇనటయఖ కలసదనరర
ఇసటట ననస:12-11-300
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జజజబభబగ కనకపపడడ
ఇసటట ననస:12-11-326
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:12-11-328
వయససస:22
లస: ససస స
616
SQX2213247
పపరర: కరససరర బబగస షపక

95-196/734

తసడడ:డ నససర షసబక
ఇసటట ననస:12-11-302
వయససస:19
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:12-11-322
వయససస:32
లస: ససస స
613
SQX1103118
పపరర: మమబగజజన షపక

608
SQX1959360
పపరర: ననగమర షసబక

603
SQX1893973
పపరర: శరరద గనపలర

తసడడ:డ ఏసస గనపలర
ఇసటట ననస:12-11-294
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జన బభష షపక
ఇసటట ననస:12-11-295
వయససస:81
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద కకట
ఇసటట ననస:12-11-300
వయససస:21
లస: ససస స
610
SQX1972777
పపరర: పరఖరర షపక

95-96/21

627
SQX2526077
పపరర: రహమత బ షపక

95-97/863

భరస : ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:12-11-373
వయససస:61
లస: ససస స
95-96/33

630
SQX1811173
పపరర: రమణ ననగళర

95-96/34

భరస : దవడడ ననగళర
ఇసటట ననస:12-11-381
వయససస:41
లస: ససస స
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95-96/35
631
SQX1974468
పపరర: కలమమరర బభయ
నననషరవరటటహహచయగ
తసడడ:డ రమగలల ననయక నననషరవరటటహహచయగ
ఇసటట ననస:12-11-387
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:12-11-391
వయససస:24
లస: ససస స

634
SQX1877380
పపరర: షరహహదన షపక

635
SQX1811066
పపరర: సఇననధ బసదడల

95-96/38

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:12-11-391
వయససస:41
లస: ససస స
637
SQX1877414
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప తరరపత

95-96/47

95-96/40

తసడడ:డ డదవడ పసలర
ఇసటట ననస:12-11-409
వయససస:46
లస: పప
646
SQX1877596
పపరర: సరయ కలపపషసరదమ

95-97/8

95-96/986

తసడడ:డ పడకరశ రరవప మగల
ఇసటట ననస:12-11-431
వయససస:42
లస: పప
652
SQX2150399
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక
తసడడ:డ నన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:12-11-458
వయససస:19
లస: పప
655
SQX2060671
పపరర: గగరర పడసరద తనటటపరమగల

95-100/741

తసడడ:డ పరనకరలల తనటటపరమగల
ఇసటట ననస:12-11-468
వయససస:20
లస: పప
658
SQX2081701
పపరర: సరసబయఖ అనటపరరడడ
తసడడ:డ బకకలల అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-477
వయససస:60
లస: పప

638
SQX2132942
పపరర: అశశక కలమమర గమడనరర

95-96/984

641
SQX1795210
పపరర: ససధఖ పసలర

95-96/41

644
SQX2022416
పపరర: ససజనఖ కడడయస

95-96/911

639
SQX2151488
పపరర: భవఖ శక తరరపత

642
SQX1795202
పపరర: రవ కలమమర పసలర

95-96/42

645
SQX2068625
పపరర: నరమల మగదనమఅలమ

95-97/13

95-97/737

648
SQX1795228
పపరర: పడకరశ బభబగ మమలమ

భరస : రమమష కలపపషసరదమ
ఇసటట ననస:12-11-427, OLD CLUB ROAD
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మమలమ
ఇసటట ననస:12-11-431
వయససస:22
లస: పప

650
SQX1960202
పపరర: శక లకడమ అడగడప

651
SQX2096725
పపరర: శక లకడమ ఆడగదపర

95-97/9

95-96/43

95-99/608

తసడడ:డ శక హరర బభబగ ఆడగదపర
ఇసటట ననస:12-11-436
వయససస:21
లస: ససస స

653
SQX1999184
పపరర: మధవ అసదసగగల

95-97/738

654
SQX2514735
పపరర: మటపప ఠరలమ శక లత

భసధసవప: అరరణ కలమమరర అసదసగగల
ఇసటట ననస:12-11-459
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జవయఖ
ఇసటట ననస:12-11-465
వయససస:28
లస: ససస స

656
SQX2063816
పపరర: గగరర పడసరద తనటటపరమగల

657
SQX1795269
పపరర: లకడమ పసడరర

భరస : సరసబయఖ అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-477
వయససస:50
లస: ససస స

95-96/985

భరస : కకకసట ఫ ఫర మగదనమఅలమ
ఇసటట ననస:12-11-421
వయససస:43
లస: ససస స

647
SQX1811348
పపరర: భవరన కలపపషసరదమ

659
SQX2095974
పపరర: రమణ అనటపరరడడడ

95-96/46

తసడడ:డ డదవడ పసలర
ఇసటట ననస:12-11-406
వయససస:34
లస: పప

95-110/638

తసడడ:డ పరనకరలల తనటటపరమగల
ఇసటట ననస:12-11- 468
వయససస:18
లస: పప
95-96/912

636
SQX1877406
పపరర: పసదదమమయ అతస సత

తసడడ:డ లకడమ కకటటశదర రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:12-11-404
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర బభబగ అడగడప
ఇసటట ననస:12-11-436
వయససస:22
లస: ససస స
95-97/768

95-96/37

భరస : చసదడ శశఖర రరవప తరరపత
ఇసటట ననస:12-11-393, 6TH LINE
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:12-11-419
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలపపషసరదమ
ఇసటట ననస:12-11-427
వయససస:24
లస: పప
649
SQX2430387
పపరర: రరమయఖ మగల

95-96/39

భరస : రవ కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:12-11-406
వయససస:29
లస: ససస స
95-96/1117

633
SQX1877539
పపరర: హజజరరబ షపక

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:12-11-391
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ సస గమడనరర
ఇసటట ననస:12-11-394
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దదవపరల మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:12-11-404/A
వయససస:23
లస: పప
643
SQX2525681
పపరర: నతననయయలల పసలర

95-96/36

తసడడ:డ భభణగకలమమర బసదడల
ఇసటట ననస:12-11-391
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరర దనసస తరరపత
ఇసటట ననస:12-11-393, 6TH LINE
వయససస:44
లస: పప
640
SQX1967660
పపరర: రవ కకరణ మగరరకకపపడడ

632
SQX1877448
పపరర: షమస షపక

95-96/1105

95-96/44

భరస : అశశక పసడరర
ఇసటట ననస:12-11-469
వయససస:28
లస: ససస స
95-96/913

660
SQX2055416
పపరర: శవ కపషష అనటపరరడడడ

95-96/914

తసడడ:డ సరసబయఖ అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-477
వయససస:32
లస: పప
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661
SQX2089589
పపరర: ఆరరఫర అలయమస సమన షపక

95-96/915

భరస : శవకపషష అనటపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-477
వయససస:30
లస: ససస స
664
SQX2107506
పపరర: తడవనణణ అనటపరరడడడ

95-122/426

95-95/1232

95-95/1234

95-96/987

95-97/11

95-98/857

95-98/756

95-96/988

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:12-11-584
వయససస:19
లస: పప
688
SQX2355733
పపరర: సరయ కలమమర దదవర
తసడడ:డ రగశయఖ దదవర
ఇసటట ననస:12-11-584
వయససస:20
లస: పప

95-98/753

674
SQX1431444
పపరర: బహమమతషలర షపక

677
SQX2451706
పపరర: తదజశద గసదనమమనన

680
SQX1877679
పపరర: అననష బబ సదలపప

95-98/757

683
SQX2246866
పపరర: సరయ కలమమర అనటపపరరడడ

666
SQX2191666
పపరర: జయలకడమ పసడల

95-98/752

669
SQX2461226
పపరర: శకనవరసస అరరన

95-95/1233

672
SQX2072981
పపరర: జజన శశశదన షపక

95-98/724

తసడడ:డ మమబగ ససబభన ఎసససకర
ఇసటట ననస:12-11-542
వయససస:20
లస: పప
95-55/30

675
SQX1978527
పపరర: లకడమ ననయగడడ

95-97/10

భరస : ననగరశదర రరవప ననయగడడ
ఇసటట ననస:12-11-552
వయససస:53
లస: ససస స
95-98/754

678
SQX2428449
పపరర: మననజ కలమమర పరశస

95-98/755

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరశస
ఇసటట ననస:12-11-561
వయససస:21
లస: పప
95-98/1

భరస : చడబతనఖ కపషష బబ సదలపప
ఇసటట ననస:12-11-571
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస అనటపప రరడడ
ఇసటట ననస:12-11-572A
వయససస:22
లస: పప
685
SQX2133312
పపరర: మహమమద రసనల షపక

671
SQX2364529
పపరర: ఏసస వడపలర

95-97/739

తసడడ:డ రరమ రరవప అరరన
ఇసటట ననస:12-11-509
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గసదనమమనన
ఇసటట ననస:12-11-558
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : యగగసధర పరశస
ఇసటట ననస:12-11-561
వయససస:31
లస: ససస స
682
SQX2132546
పపరర: సరయ కలమమర అనటపప రరడడ

95-96/969

తసడడ:డ లమల అహమమద షపక
ఇసటట ననస:12-11-547
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బగజన షపక
ఇసటట ననస:12-11-556
వయససస:26
లస: పప
679
SQX2485753
పపరర: శవ కలమమరర పరశస

668
SQX2382422
పపరర: పసడల గగరవయఖ

663
SQX2070365
పపరర: గగపరల ననరరయణ రరవప
అనటపపరరడడడ
తసడడ:డ సరసబయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-477
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకటయఖ పసడల
ఇసటట ననస:12-11-490
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ వడపలర
ఇసటట ననస:12-11-530
వయససస:18
లస: పప

భరస : గగరర మమరరస కసదసల
ఇసటట ననస:12-11-543
వయససస:72
లస: ససస స
676
SQX1984038
పపరర: ఇనసస షపక

95-96/1102

తసడడ:డ పసడల వశ దదవ రరవప
ఇసటట ననస:12/11/502
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అనటసపలర
ఇసటట ననస:12-11-509/A
వయససస:29
లస: ససస స
673
SQX2354314
పపరర: వనసకట ససబబమమ కసదసల

665
SQX2503571
పపరర: అపషల రరజ గగససడడ
తసడడ:డ రరమ సరదమ గగససడడ
ఇసటట ననస:12-11-488
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరలల తనటటపరమగల
ఇసటట ననస:12-11-498
వయససస:21
లస: పప
670
SQX2435535
పపరర: వజయ దసరర భవరన అనటపలర

95-96/916

తసడడ:డ సరసబయఖ అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-477
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-477
వయససస:30
లస: ససస స
667
SQX2148203
పపరర: గగరర పడసరద తనటటపరమగల

662
SQX2095719
పపరర: జజఖత అనటపరరడడ

681
YWB0077776
పపరర: కర రరప కలతల

95-98/860

భరస : హససబసడ బబ ననడలమపప
ఇసటట ననస:12-11-571
వయససస:29
లస: ససస స
95-99/622

684
SQX1988427
పపరర: సనరఖ కలమమరర

95-91/634

తసడడ:డ దనసస అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-572A
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:12-11-579
వయససస:39
లస: ససస స

95-97/740
686
SQX2109585
పపరర: పపరష చసదడశశఖర పవన కలమమర
యరగన
తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరగన
ఇసటట ననస:12-11-584
వయససస:20
లస: పప

687
SQX2017689
పపరర: వరసజననయగలల యడవలర
తసడడ:డ పపలర రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:12-11-584
వయససస:24
లస: పప

689
SQX2109528
పపరర: శకలకడమ పడవలర క యరగన

690
SQX2190932
పపరర: వనసకటటశదరరర అనటపరరడడడ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-11-584
వయససస:21
లస: ససస స

95-100/742

95-98/725

95-98/758

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-589
వయససస:33
లస: పప
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95-98/759

తసడడ:డ మయన సయద
ఇసటట ననస:12-11-593
వయససస:50
లస: పప
694
SQX1963784
పపరర: బభజ బభష షపక

95-98/2

95-98/4

95-92/610

తసడడ:డ బభజ
ఇసటట ననస:12-11-608
వయససస:22
లస: ససస స
703
SQX1877653
పపరర: ససలలచన బబ సతపపరర

95-97/12

95-95/1400

95-99/609

95-90/640

తసడడ:డ మగనట సయఖద
ఇసటట ననస:12-11-653
వయససస:20
లస: పప
718
SQX1893304
పపరర: శకనవరస పడసనట కలమమర కలలర
తసడడ:డ ఆసజననయగలల కలలర
ఇసటట ననస:12-11-654
వయససస:23
లస: పప

701
SQX2094019
పపరర: గగససయ బబగస సయద

702
SQX1787910
పపరర: కరసతనరరవప బబ సతపపరర

707
SQX1877810
పపరర: పపలర మమ నలర బబ తషల

710
SQX1946912
పపరర: నససమ షపక

713
SQX2424380
పపరర: రరమకకటట బజసతడ

716
SQX1893478
పపరర: జయ లకడమ బసడడ

95-97/741

719
SQX2097020
పపరర: ఫణణసదడ నలస
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర నలస
ఇసటట ననస:12-11-658
వయససస:30
లస: పప

95-99/623

95-9/31

తసడడ:డ దదవదననస బబ సతపపరర
ఇసటట ననస:12-11-611
వయససస:24
లస: పప
95-99/723

705
SQX2524874
పపరర: శకనస బబ డ

95-7/1224

తసడడ:డ కకటయఖ బబ డ
ఇసటట ననస:12-11-623
వయససస:53
లస: పప
95-99/6

708
SQX1803766
పపరర: వనసకట రమణ మనగరలమ

95-99/7

తసడడ:డ బభదరయఖ మనగరలమ
ఇసటట ననస:12-11-623
వయససస:50
లస: పప
95-99/8

711
SQX2558476
పపరర: షరరరఖ సయద

95-99/721

తసడడ:డ అబగదల హమద సయద
ఇసటట ననస:12-11-644
వయససస:24
లస: పప
95-99/624

714
SQX2180545
పపరర: జబబద షపక

95-99/625

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:12-11-653
వయససస:36
లస: ససస స
95-98/6

భరస : రరజ కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:12-11-654
వయససస:28
లస: ససస స
95-99/9

95-98/3

699
SQX2133064
పపరర: ససనత చసతగగసటర
భరస : తరరపతయఖ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:12-11-606
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బజసతడ
ఇసటట ననస:12-11-649
వయససస:18
లస: పప
95-100/798

696
SQX1893577
పపరర: ఆఫసడన షపక

తసడడ:డ కకయసపత నరసససహరరవప కకయసపత
ఇసటట ననస:12-11-604
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:12-11-644
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : జయ కలమమరర దనసరర
ఇసటట ననస:12-11-648/A
వయససస:19
లస: పప
715
SQX2153195
పపరర: రజనక సయఖద

95-98/5

భరస : శకనవరస రరవప నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:12-11-623
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ సరధస
ఇసటట ననస:12-11-628
వయససస:20
లస: పప
712
SQX2104727
పపరర: రరజవ దనసరర

698
SQX1877745
పపరర: కకయసపత అచత రరవప కకయసపత

704
SQX2561876
పపరర: శవ దనసరర

95-9/760

తసడడ:డ అబగబకర షపక
ఇసటట ననస:12-11-604
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర యఖ దనసరర
ఇసటట ననస:12-11-618
వయససస:26
లస: పప

భరస : గగపస మనగరలమ
ఇసటట ననస:12-11-623
వయససస:21
లస: ససస స
709
SQX1991587
పపరర: శకనవరస సరధస

95-98/726

తసడడ:డ బభజ
ఇసటట ననస:12-11-608
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దదవ దననస బబ సతపపరర
ఇసటట ననస:12-11-611
వయససస:49
లస: ససస స
706
SQX1805399
పపరర: సరదత మనగరలమ

695
SQX1989458
పపరర: ఈససబ షపక

693
SQX2017739
పపరర: ఈససబ షపక

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:12-11-601
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:12-11-603
వయససస:23
లస: పప

భరస : అబగబకర షపక
ఇసటట ననస:12-11-604
వయససస:38
లస: ససస స
700
SQX2089076
పపరర: సయద గగససయ

95-100/2

తసడడ:డ గఫరర సయద
ఇసటట ననస:12-11-595
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:12-11-603
వయససస:23
లస: పప
697
SQX1893510
పపరర: అబద షపక

692
SQX1960087
పపరర: బకలక బభబగ సయద

717
SQX1893460
పపరర: రరజ కలమమర బసడడ

95-98/7

తసడడ:డ రరమ బభబగ బసడడ
ఇసటట ననస:12-11-654
వయససస:30
లస: పప
95-9/761

720
SQX2022945
పపరర: మణణకరసత దసరర పడసరద బబ కలల

95-99/610

తలర : గరరడ దదవ బబ కలల
ఇసటట ననస:12-11-659
వయససస:20
లస: పప
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721
SQX2236917
పపరర: రరపదదవ బబ కలల
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95-99/626

తసడడ:డ బడహమస బబ కలల
ఇసటట ననస:12-11-659
వయససస:20
లస: ససస స
95-90/1

తసడడ:డ నగరజ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-669
వయససస:23
లస: పప
95-90/642

95-99/10

731
SQX2327971
పపరర: వనత సరయ పససడడల

భరస : గఫపర ఎసడడ
ఇసటట ననస:12-11-686
వయససస:63
లస: ససస స

734
SQX2043735
పపరర: సరదదక బభషర షపక

95-98/10

భరస : శవలసగస చటటట
ఇసటట ననస:12-11-695
వయససస:48
లస: ససస స

737
SQX2498483
పపరర: వనసకట రమణ అనటపపరరడడడ

95-99/627

95-90/644

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-699
వయససస:18
లస: పప

740
SQX2538437
పపరర: వనసకట రమణ అనటపపరరడడడ

95-96/1099

95-99/13

743
SQX2526598
పపరర: వజయ కలమమర అనటపపరరడడ

తసడడ:డ చనట వనసకటటసదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-709
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గమరరమగఠర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-713
వయససస:35
లస: పప

745
SQX2321768
పపరర: సరయ కలమమర అనటపపరరడడ

746
SQX2190593
పపరర: అనసత లకడమ అనటపపరరడడ

95-99/628

తసడడ:డ శవయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-718
వయససస:24
లస: పప

95-96/1125

95-98/9

732
SQX2043743
పపరర: బభషర పటభన

95-11/361

తసడడ:డ దనవపద పటభన
ఇసటట ననస:12-11-686
వయససస:19
లస: పప
735
SQX1908128
పపరర: శరకవణణ కనశశటట

95-99/11

738
SQX2498723
పపరర: ససబభబరరవప అనటపపరరడడ

741
SQX1803758
పపరర: ఆసజననయగలల

95-99/12

95-91/762

744
SQX2532984
పపరర: దసరర దదవ అనటపపరరడడ

95-96/1122

భరస : వజయ కలమమర అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-713
వయససస:35
లస: ససస స
95-98/761

747
SQX1817758
పపరర: సమమగన షపక

95-117/3

భరస : మరరషరరఫ షపక
ఇసటట ననస:12-11-726
వయససస:49
లస: ససస స

95-96/989 750
749
SQX2462323
SQX2494177
పపరర: చన దనసస కలమమరర అనటపపరరడడ
పపరర: లకడమ అనటపపరరడడ

Deleted

భరస : కపషష అనటసపలర
ఇసటట ననస:12-11-731
వయససస:55
లస: ససస స

95-96/1100

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:12-11-707
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-720
వయససస:27
లస: ససస స
95-51/437

729
SQX1893551
పపరర: ససమ ఇరరకక

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-699
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-699
వయససస:36
లస: ససస స

742
SQX1877778
పపరర: అసకయఖ అనటపపరరడడడ

95-90/641

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనశశటట
ఇసటట ననస:12-11-688
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-699
వయససస:36
లస: ససస స
95-96/1103

726
SQX1988872
పపరర: తరరమల దనసరర

తసడడ:డ ససరరశ లలట
ఇసటట ననస:12-11-674
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:12-11-686
వయససస:18
లస: పప

736
SQX1877703
పపరర: దథడ పత చటటట

తసడడ:డ రతస యఖ పడతపత
ఇసటట ననస:12-11-730
వయససస:19
లస: పప

95-96/1101

తసడడ:డ మగరళ కపషష పససడడల
ఇసటట ననస:12-11-680
వయససస:19
లస: పప
95-90/643

95-98/760

తలర : నరసససహ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:12-11-670
వయససస:23
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ శకధర ఇరరకక
ఇసటట ననస:12-11-675
వయససస:26
లస: పప

748
SQX2095644
పపరర: పవన రరజ పడతపత

95-90/2

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-673
వయససస:18
లస: పప

730
SQX1971290
పపరర: పడకరశ ఇరరకక

739
SQX2505303
పపరర: లకడమకరసత అనటపపరరడడ

725
SQX1819168
పపరర: హరరకకషష దనసరర

728
SQX2498749
పపరర: వనసకటటష అనటపపరరడడడ

723
SQX2370450
పపరర: చటటట కలసపటట

తసడడ:డ పడసరద కలసపటట
ఇసటట ననస:12-11-663
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:12-11-670
వయససస:21
లస: పప

తలర : నరసససహ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:12-11-670
వయససస:22
లస: ససస స

733
SQX2076149
పపరర: గగససయమ బబగగమ ఎసడడ

95-99/396

తసడడ:డ ససబబరరవప బబ ధ
ఇసటట ననస:12-11-660
వయససస:64
లస: పప

724
SQX1970847
పపరర: సరయ గగపస అనటపపరరడడ

727
SQX1990514
పపరర: ఝనస దనసరర

722
SQX2554996
పపరర: శకనవరసరరవప బబ ధ

95-99/712

భరస : బల కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-738
వయససస:53
లస: ససస స
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751
SQX2543098
పపరర: వజయ వలలర పప
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95-90/1148

Deleted

భరస : గగపస వలలర పప
ఇసటట ననస:12-11-739
వయససస:59
లస: ససస స

754
SQX1960137
పపరర: పపరష చసదడ శశఖర అనటపపరరడడడ

95-99/14

తసడడ:డ ఆసజననయగలల అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:12-11-740
వయససస:20
లస: పప
757
SQX2071488
పపరర: దసరర రరవప పలర పప

95-73/944

Deleted
95-100/800

తసడడ:డ అసకలలల అచమ
ఇసటట ననస:12-11-767
వయససస:42
లస: పప
763
SQX2477305
పపరర: ససలలమన షపక

95-100/803

95-100/900

95-100/743

95-106/441

తసడడ:డ వనసకయఖ కకతస మమసస
ఇసటట ననస:12-11-786
వయససస:42
లస: పప

95-100/892

తసడడ:డ నరసససహరరవప వనమగల
ఇసటట ననస:12-11-764
వయససస:47
లస: పప
761
SQX2464519
పపరర: షపక షపక

764
SQX1893312
పపరర: మగరళ నమమకరయల

767
SQX2079143
పపరర: ఈససబ షపక

770
SQX2060275
పపరర: ఖజ వల షపక

773
SQX1893288
పపరర: జససమన షపక

95-47/14

776
SQX1974823
పపరర: శవ కలమమర దనలపరరస

779
SQX2032217
పపరర: మహమమద షఫస షపక
తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:12-11-789
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:12-11-739
వయససస:18
లస: ససస స
756
SQX2066454
పపరర: దసరర రరవప పలర పప

95-69/952

759
SQX2521318
పపరర: రమణ వనమగల

95-100/893

భరస : శకనస వనమగల
ఇసటట ననస:12-11-764
వయససస:43
లస: ససస స
95-100/801

762
SQX2477016
పపరర: సమర షపక

95-100/802

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:12-11-770
వయససస:20
లస: పప
95-99/15

765
SQX2148930
పపరర: మహహశదరర ననయగడడ

95-100/804

తసడడ:డ అమమ
మ గమ ననయగడడ
ఇసటట ననస:12-11-775
వయససస:25
లస: ససస స
95-37/772

768
SQX2071868
పపరర: జఫర వల షపక

95-83/883

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:12-11-776
వయససస:21
లస: పప
95-100/744

771
SQX2346815
పపరర: రససల షపక

95-100/805

తసడడ:డ ఫరదర
ఇసటట ననస:12-11-776
వయససస:44
లస: పప
95-100/3

774
SQX2549467
పపరర: SALEEMA SHAIK

95-100/898

భరస : రరరేసయయమేరజజ షష,,ేదేదకకే్
ఇసటట ననస:12-11-776/A
వయససస:24
లస: ససస స
95-96/45

తసడడ:డ మహన రరవప దనలపరరస
ఇసటట ననస:12-11-781
వయససస:20
లస: పప
95-100/4

95-99/720

Deleted

భరస : యశన షపక
ఇసటట ననస:12-11-776/a
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరయ పఫ లమనన
ఇసటట ననస:12-11-781
వయససస:23
లస: ససస స
778
SQX1960095
పపరర: శకనవరస రరవప కకతస మమసస

758
SQX2521292
పపరర: శకనస వనమగల

753
SQX2544450
పపరర: జజఖత వలలర పప

తసడడ:డ పరపరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:12-11-756
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:12-11-776
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమబ సభబబ షపక
ఇసటట ననస:12-11-776
వయససస:45
లస: పప
775
SQX1670843
పపరర: జజఖత పఫ లన

95-100/799

తసడడ:డ ఇశమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:12-11-776
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:12-11-776
వయససస:52
లస: ససస స
772
SQX2062677
పపరర: రససల షపక

755
SQX2352482
పపరర: జమదనగరట గగసజ

తసడడ:డ అయఖనట నమమకరయల
ఇసటట ననస:12-11-775
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనట నమమకరయల
ఇసటట ననస:12-11-775
వయససస:39
లస: పప
769
SQX2060267
పపరర: కరరమగన షపక

Deleted

భరస : గగపస
ఇసటట ననస:12-11-739
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:12-11-770
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:12-11-770
వయససస:18
లస: పప
766
SQX2562296
పపరర: మగరళ నమమకరయల

95-99/713

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:12-11-747
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:12-11-756
వయససస:18
లస: పప
760
SQX2391522
పపరర: మమమసనర బభబగ అచమ

752
SQX2494391
పపరర: వజయ వలలర పప

777
SQX1907534
పపరర: బభల ససబడమణఖస కడడమశశటట

95-47/15

తసడడ:డ ససతనరరమ కడడమశశటట
ఇసటట ననస:12-11-783
వయససస:39
లస: పప
95-9/762

780
SQX1858232
పపరర: కకరణ కలమమర కనటడడ

95-100/5

తసడడ:డ అపరషరరవప
ఇసటట ననస:12-11-792
వయససస:21
లస: పప
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781
SQX2448728
పపరర: వనసకటరరవప భభషఖస
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95-100/806

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప భభషఖస
ఇసటట ననస:12-11-796
వయససస:28
లస: పప
784
SQX1960079
పపరర: మసరసన సయద

95-100/7

95-100/807

95-6/738

95-100/808

తసడడ:డ శరసబయఖ చలర
ఇసటట ననస:12-11-812
వయససస:22
లస: పప
796
SQX2024446
పపరర: అసకమమ రరవప వలలర పప

95-100/749

తసడడ:డ ననరరయణ వలలర పప
ఇసటట ననస:12-11-833
వయససస:20
లస: పప
799
SQX2096816
పపరర: సరగజన గగరరర

95-100/750

95-3/1013

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:12-11-873
వయససస:18
లస: ససస స

791
SQX1850882
పపరర: సదరష లత మతషకలరర

95-100/752

95-100/11

95-100/745

789
SQX1998087
పపరర: కరరమగన గగసజ

95-100/746

792
SQX2411213
పపరర: ధనలకడమ మధరరబబ యనన

భరస : ససరరష మతషకలరర
ఇసటట ననస:12-11-805,1ST LINE PRAKESH
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష మధరరబబ యనన
ఇసటట ననస:12-11-811
వయససస:27
లస: ససస స

794
SQX2052884
పపరర: గసగర ఇసదదరర ధన లకడమ
డదరసగగల
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర డదరసగగల
ఇసటట ననస:12-11-832
వయససస:20
లస: ససస స

795
SQX2024461
పపరర: ఇసదడ రరజ వలలర పప

797
SQX1803741
పపరర: వనసకట శవ పలర పప

95-100/747

800
SQX2480036
పపరర: శశభ రరణణ దదవరకకసడ

803
SQX2326080
పపరర: మమనక బబ రరగడడ

806
SQX2356533
పపరర: రహహమగనటసర షపక

809
SQX2096956
పపరర: ఆదదలకడమ గగసడర
తసడడ:డ రరమ సరదమ గగసడర
ఇసటట ననస:12-11-874
వయససస:21
లస: ససస స

95-98/762

95-100/748

తసడడ:డ అదద ననరరయణ వలలర పప
ఇసటట ననస:12-11-833
వయససస:22
లస: పప
95-100/8

798
SQX2328318
పపరర: మధదలలష అనటపపరరడడ

95-100/809

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:12-11-843
వయససస:24
లస: పప
95-100/797

801
SQX2149474
పపరర: శరసత ననగరపఫ గగ

95-100/810

తసడడ:డ గసగర రరవప ననగరపఫ గగ
ఇసటట ననస:12-11-858
వయససస:34
లస: ససస స
95-100/811

804
SQX2060317
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-100/751

తసడడ:డ ఇమమమ షయబ షపక
ఇసటట ననస:12-11-873
వయససస:49
లస: పప
95-100/812

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:12-11-873
వయససస:49
లస: ససస స
95-103/557

786
SQX2096808
పపరర: శరమగఖయయల పసటర

తసడడ:డ శక ఆసజననయగలల గగసజ
ఇసటట ననస:12-11-803
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పడసరద బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:12-11-864
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:12-11-873
వయససస:41
లస: ససస స
808
SQX2061935
పపరర: ననరజహన షపక

95-47/670

తసడడ:డ రరమయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:12/11/854
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:12-11-859/A
వయససస:39
లస: పప
805
SQX2060325
పపరర: రహహమగనటసర షపక

788
SQX1998095
పపరర: శక ఆసజననయగలల గగసజ

95-100/6

తసడడ:డ డదవడ పసటర
ఇసటట ననస:12-11-802
వయససస:22
లస: పప

భరస : పడకరష పలర పప
ఇసటట ననస:12-11-837/A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సససహచలస గగరరర
ఇసటట ననస:12-11-850
వయససస:18
లస: ససస స
802
SQX2033660
పపరర: ననగగల మర షపక

95-93/617

తసడడ:డ మలర కరరరన న గగసజ
ఇసటట ననస:12-11-803
వయససస:26
లస: పప

భరస : సతశ కలమమర మమదదల
ఇసటట ననస:12-11-805
వయససస:25
లస: ససస స
793
SQX2370898
పపరర: బభల సరయ చలర

785
SQX2093128
పపరర: ఏఫసబల
స మగఠరకయనన

783
SQX1795509
పపరర: ఖసరరరఢ షపక

భరస : ఖరఖరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:12-11-801
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ మగఠరకయనన
ఇసటట ననస:12-11-802
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ పసటర
ఇసటట ననస:12-11-802
వయససస:22
లస: పప
790
SQX2045995
పపరర: ససమలత మమదదల

95-90/645

తసడడ:డ శకఇవసరరరవ చనటసశశటట
ఇసటట ననస:12-11-797
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:12-11-801
వయససస:23
లస: పప
787
SQX2218212
పపరర: శరమగఖయయల పసటర

782
SQX2104511
పపరర: వరలకడమ చనటసశశటట

807
SQX2354983
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-100/813

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:12-11-873
వయససస:49
లస: పప
95-9/763

810
SQX2227288
పపరర: వనసకయఖ గగసడర

95-100/814

తసడడ:డ రరమ సరదమ గగసడర
ఇసటట ననస:12-11-874
వయససస:18
లస: పప

Page 32 of 322

811
SQX2149227
పపరర: రమదదవ వనమగల
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95-100/815

భరస : ససరరశ కలమమర వనమగల
ఇసటట ననస:12-11-875
వయససస:20
లస: ససస స
814
SQX2038347
పపరర: సరయ మహహశ దననటన

95-142/650

Deleted
95-117/808

తసడడ:డ యలర మసద రరవప శరనస
ఇసటట ననస:12-12-6
వయససస:43
లస: ససస స
820
SQX2066108
పపరర: ఉదయ శశరసక కనపరల

95-117/642

95-98/858

95-117/683

95-117/687

తసడడ:డ రరజకలమమర గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:12-12-51
వయససస:18
లస: ససస స
832
NDX3014883
పపరర: ననగరరరన న మమడపప

94-38/906

తసడడ:డ ససజవ కలమమర బయఖ
ఇసటట ననస:12-13-14/1
వయససస:22
లస: పప

95-117/4

821
SQX2462356
పపరర: వజయశక కలరపరటట

824
SQX2462489
పపరర: శరకవణణ ఎనసమగల

827
SQX2533180
పపరర: శవలల ఒలలటట

95-117/702

95-117/681

819
SQX1994672
పపరర: డడబసస ఎడవరరడ జసగస

95-98/727

822
SQX1797075
పపరర: ఇమమనసయయల శక హరర గడడ స

95-117/682

95-117/5

825
SQX1796911
పపరర: చనణకఖ మగతనఖల

95-117/6

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప మగతనఖల
ఇసటట ననస:12-12-27
వయససస:22
లస: పప
95-117/812

828
SQX2140705
పపరర: లకడమ సనèజననధ రరమశశటట

భరస : రసగసరదమ జసబగలదదననట
ఇసటట ననస:12-12-30,OLD CLUB ROAD
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగగగపరల రరవప
ఇసటట ననస:12-12-34
వయససస:20
లస: పప

830
SQX2359289
పపరర: దదననశ పఫ తషరరడడడ

831
NDX2487379
పపరర: దసరర అనపరల

833
NDX3014891
పపరర: అనసేరష మమడపప

95-117/686

తసడడ:డ మలట న పరల గడడ స
ఇసటట ననస:12-12-20
వయససస:30
లస: పప

95-117/688

95-117/685

94-35/144

తసడడ:డ ననగరరజ అనపరల
ఇసటట ననస:12-12-354
వయససస:20
లస: పప
94-38/907

834
NDX2488385
పపరర: గగపస సనపల

94-149/3

తసడడ:డ ననగరరజ సనపల
ఇసటట ననస:12-12-354
వయససస:21
లస: పప

95-117/703 837
836
SQX2431930
SQX2509438
పపరర: హరర సరయ శశష ససబబరరవప కకకవ
పపరర: కలమఖణణ మమమలపరపప

తసడడ:డ పదమ రమణ కకకవ
ఇసటట ననస:12-13-7 second floor
వయససస:27
లస: పప
95-92/611

816
SQX2142669
పపరర: సరజదన షపక

తసడడ:డ బబసజమన జసగస
ఇసటట ననస:12-12-12E
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగరరరన న మమడపప
ఇసటట ననస:12-12-354
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:12-13-6
వయససస:66
లస: ససస స
838
SQX2091254
పపరర: కగశక బయఖ

818
SQX1796929
పపరర: వజయ పసనసమమల

95-100/10

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:12-12-4a
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ పఫ తషరరడడడ
ఇసటట ననస:12-12-81
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప మమడపప
ఇసటట ననస:12-12-354
వయససస:30
లస: పప
835
SQX2147346
పపరర: భభరత పససపపలలటట

భరస : కపషషయఖ
ఇసటట ననస:12-12-3
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : హరర కపషష ఎనసమగల
ఇసటట ననస:12-12-23
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరణ కలమమర బతషల
ఇసటట ననస:12-12-27
వయససస:19
లస: పప
829
SQX2436764
పపరర: హననట గగడడపపడడ

95-117/684

భరస : భకస వతసల వనలలమరర
ఇసటట ననస:12-12-15/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసగయఖ పచమ
ఇసటట ననస:12-12-21
వయససస:59
లస: ససస స
826
SQX2291664
పపరర: జజన ససనల బతషల

815
SQX2473031
పపరర: పరరదత మపరథద

813
SQX1960053
పపరర: పరగళర వజయలకడమ పరగళర

భరస : పరగళర మణణకలమమర పరగళర
ఇసటట ననస:12-11-879
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర పసనసమమల
ఇసటట ననస:12-12-11/A
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద ససధదర కనపరల
ఇసటట ననస:12-12-15
వయససస:19
లస: పప
823
SQX2498517
పపరర: జయమమ పచమ

95-100/9

భరస : హజ షపక
ఇసటట ననస:12-11-876
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దననటన
ఇసటట ననస:12-11-1998
వయససస:20
లస: పప
817
SQX2519734
పపరర: హహమలత శరనస

812
SQX1960061
పపరర: శరఫసయ షపక

839
SQX1827468
పపరర: శవ ననగరశదరరవప రరపసనగగసట
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర రరపసనగగసట
ఇసటట ననస:12-13-14/1
వయససస:48
లస: పప

95-94/597

తలర : వనసకట నవన బభబగ మమమలపరపప
ఇసటట ననస:12-13-10
వయససస:56
లస: ససస స
95-117/7

840
SQX1965615
పపరర: ననగ వనసకట సనరఖదదప
మమలలపరటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమలలపరటట
ఇసటట ననస:12-13-14/1
వయససస:20
లస: పప

95-117/8
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841
SQX2050953
పపరర: వనసకట సరదమ గగలర పపడడ

95-117/643

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:12-13-14/1
వయససస:41
లస: పప
844
SQX2261923
పపరర: లమవణఖ గగలర పపడడ

95-117/689

95-117/692

845
SQX2148427
పపరర: అజయ గగలర పపడడ

848
SQX2147072
పపరర: రరణణ కకపపషల

95-117/797

95-94/591

851
SQX1797018
పపరర: రవ కరసత పఫ లశశటట

తసడడ:డ ఎడదరడ కకపపషల
ఇసటట ననస:12-13-15
వయససస:46
లస: పప
95-117/693

95-117/697

తసడడ:డ శకమననటరరయణ మమరరస ఆలలరర
ఇసటట ననస:12-13-19
వయససస:47
లస: పప

భరస : అరరణన కలమమర బబ నస
మ
ఇసటట ననస:12-13-25
వయససస:51
లస: ససస స

859
SQX2090827
పపరర: షసమన కరరగలన చనటస

860
SQX2105666
పపరర: గరకస ఒలవయమ చనటస

95-92/612

తసడడ:డ వజయ చసదడ చకకవరరస చనటస
ఇసటట ననస:12-13-25/2
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబగ తడననల
ఇసటట ననస:12-13-25/5
వయససస:20
లస: పప
95-117/700

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:12-13-47
వయససస:43
లస: పప

95-117/9

95-122/427

852
SQX2314623
పపరర: శరకవణణ కలచపపడడ

95-117/694

95-117/10

95-117/646

95-117/11

861
SQX2162261
పపరర: వనసకట శవ పడసరద సప సగ

95-117/698

తసడడ:డ శశభన బభబగ సప సగ
ఇసటట ననస:12-13-25/5
వయససస:25
లస: పప
95-117/647

866
SQX2462307
పపరర: మహలకడమ బబసరబటటట న

95-117/701

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:12-13-258
వయససస:20
లస: పప

858
SQX1796986
పపరర: అరరణన కలమమర బబ నస
మ

తసడడ:డ రరమగలల ఇలయమస అబడహస బబ నస
మ
ఇసటట ననస:12-13-25
వయససస:51
లస: పప

863
SQX2066181
పపరర: జ ఏన వ ఏస శవ అశదసత
వనమగలలరర
తలర : ననగలకడమ వనమగలలరర
ఇసటట ననస:12-13-31
వయససస:20
లస: పప

869
SQX1744481
పపరర: మసరసన వల షపక

95-117/696

తసడడ:డ రతట జరకబ వనలలషల
ఇసటట ననస:12-13-18/A
వయససస:47
లస: పప

864
SQX2221455
పపరర: ననగ పదనమవత ఆలపరటట

95-117/699

భరస : ససరరశ గగపస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:12-13-31
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బబసరబటటట న
ఇసటట ననస:12-13-47
వయససస:32
లస: ససస స
95-118/6

95-117/695

తసడడ:డ ననగరశదరరవప పఫ లశశటట
ఇసటట ననస:12-13-15/B
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వజయ చసదడ చకకవరరస చనటస
ఇసటట ననస:12-13-25/2
వయససస:21
లస: ససస స
95-123/628

849
SQX2338085
పపరర: రవకరసత పఫ లశశటట

855
SQX2433944
పపరర: రతట రరజ శశఖర వనలలషల

857
SQX1796978
పపరర: మనన కలమమరర బబ నస
మ

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:12-13-258
వయససస:38
లస: ససస స

95-117/691

854
SQX0531657
పపరర: కపపర కలమమర పలలకలరర

856
SQX2462539
పపరర: వనసకట చటటట బభబగ ఆలలరర

868
SQX1744556
పపరర: ఖమజజ బ షపక

846
SQX2147049
పపరర: ససబమన కకపపషల

తసడడ:డ ననగరరజ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:12-13-15 ,
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:12-13-18
వయససస:31
లస: పప

865
SQX2457455
పపరర: శకనవరస రరవప బబసరబటటట న

95-117/690

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప పఫ లశశటట
ఇసటట ననస:12-13-15/B IMMANEYULU COL
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ డననయయల రరజ కలమమర దససమ
ఇసటట ననస:12-13-17/3
వయససస:21
లస: ససస స

862
SQX2521995
పపరర: అభనవ తడననల

95-117/645

తసడడ:డ ససబమన కకపపషల
ఇసటట ననస:12-13-15
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ తతట వరరరఘవయఖ తతట
ఇసటట ననస:12-13-15/B
వయససస:36
లస: పప
853
SQX2485704
పపరర: కకకసట న
స న ఏసజల దససమ

843
SQX2004638
పపరర: ననగ వనసకట సనరఖ దదప
మమలలపరటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమలలపరటట
ఇసటట ననస:12-13-14/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరదమ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:12-13-14/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబమన కకపపషల
ఇసటట ననస:12-13-15
వయససస:34
లస: ససస స
850
SQX2499952
పపరర: Thota Satish Kumar తతట

95-117/644

భరస : వనసకటసరదమ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:12-13-14/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరదమ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:12-13-14/1
వయససస:36
లస: ససస స
847
SQX2147262
పపరర: రరజ కలమమరర కకపపషల

842
SQX2050847
పపరర: లమవణఖ గగలర పపడడ

867
SQX1744416
పపరర: బబ జజన షపక

95-118/5

భరస : రరయమ� షపక
ఇసటట ననస:12-13-218
వయససస:23
లస: ససస స
95-118/7

870
SQX1744598
పపరర: మహమమద సలమస షపక

95-118/8

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:12-13-258
వయససస:21
లస: పప
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95-118/9

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:12-13-258
వయససస:46
లస: పప

872
SQX1798602
పపరర: ఖమససస బ షపక

భరస : ధనరర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:12-13-258
వయససస:66
లస: ససస స

874
SQX1796994
పపరర: మననహరరరవప వననట

95-117/12

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వననట
ఇసటట ననస:12-14-4
వయససస:48
లస: పప

875
SQX1797000
పపరర: మననహర రరవప వననట

95-117/16

878
SQX2213080
పపరర: అసజన నరజ చససడనరర

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప సఫ మరరజ
ఇసటట ననస:12-14-7,
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చససడనరర వ ఏస నసద కకశశర
ఇసటట ననస:12-14-8
వయససస:27
లస: ససస స

880
SQX2249217
పపరర: రవసదడననథ మమమలపరపప

881
SQX2249134
పపరర: ధన లకడమ మమమలపరపప

95-117/708

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:12-14-9
వయససస:68
లస: పప
95-5/1117

భసధసవప: రసగ సరగజ గగడడవరడ
ఇసటట ననస:12-14-23
వయససస:45
లస: పప
95-118/920

889
SQX1843382
పపరర: శరరష కసదగటర

95-3/39

95-112/3

తసడడ:డ పపరరషఫ తస స తరరవదసల
ఇసటట ననస:12-15-19
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: జజఖత ఏలయమ
ఇసటట ననస:12-16-10
వయససస:44
లస: పప

95-117/14

882
SQX1864537
పపరర: వనసకట ససవర సరయ కళళఖణ
జవసగగల
తసడడ:డ శకనవరసర రరవప జవసగగల
ఇసటట ననస:12-14-17
వయససస:20
లస: పప

95-117/705

885
SQX2140176
పపరర: దదవనసదడ ననరరయణ జరమల

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర కకట
ఇసటట ననస:12-14-29 PLOT NO 103
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కపషషరరవప
ఇసటట ననస:12-15-1
వయససస:61
లస: పప

890
SQX2073526
పపరర: పససచలయఖ జరననడడ

891
SQX2070647
పపరర: రమణమమ జరననడడ

896
SQX2254043
పపరర: జజఖత ఏలయమ

899
SQX2493195
పపరర: వణ గరయతడ అచసఖత
తసడడ:డ ససబడమణఖస అచసఖత
ఇసటట ననస:12-17-3
వయససస:19
లస: ససస స

95-117/15

95-117/706

తసడడ:డ వనసకట రమణ జరమల
ఇసటట ననస:12-14-27
వయససస:21
లస: పప

95-3/1014

95-4/1486

95-3/1438

95-3/1015

Deleted

భరస : పససచలయఖ జరననడడ
ఇసటట ననస:12-15-4
వయససస:52
లస: ససస స
894
SQX2073443
పపరర: సరరసజ బబగస షపక

95-85/775

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:12-15-2204
వయససస:40
లస: ససస స
95-117/720

భరస : రతటస పడసరద ఏలయమ
ఇసటట ననస:12-16-10
వయససస:37
లస: ససస స
95-118/927

879
SQX1796960
పపరర: ధన లకడమ మమమలవరపప

95-118/921 888
887
SQX2404408
SQX2545390
పపరర: కలమమర చసదడ శశఖర గరసధద కకట
పపరర: రసబభబగ పఫ కలరర

893
SQX2540508
పపరర: బడమరరసబ పఫ కలరర

95-117/648

95-117/709

భరస : రసబభబగ
ఇసటట ననస:12-15-51
వయససస:58
లస: ససస స
95-117/719

876
SQX2065936
పపరర: హరర సరయ భరత పపలగస

భరస : రవసదడననథ మమమలవరపప
ఇసటట ననస:12-14-9
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ జరననడడ
ఇసటట ననస:12-15-4
వయససస:62
లస: పప

892
SQX1896315
పపరర: నరసజన మణణకరసత తరరవదసల

తసడడ:డ రరమమహన రరవప చకస
ఇసటట ననస:12-17-3
వయససస:20
లస: ససస స

95-117/707

Deleted

భరస : వనసకట శకనవరస కసదగటర
ఇసటట ననస:12-15-4
వయససస:28
లస: ససస స

898
SQX2164358
పపరర: లకడమ ససశల చకస

884
SQX2399293
పపరర: యయలలశదరర దదవనదల

95-117/704

తసడడ:డ రరమ కపషష పపలగస
ఇసటట ననస:12-14-5
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవనదల
ఇసటట ననస:12-14-27
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దదవనదల
ఇసటట ననస:12-14-27
వయససస:48
లస: ససస స

895
SQX2209518
పపరర: రతటస పడసరద ఏలయమ

95-117/13

భరస : రవసదడననథ
ఇసటట ననస:12-14-9
వయససస:65
లస: ససస స

883
SQX2546307
పపరర: రవ కలమమర గగడడవరడ

873
SQX2441533
పపరర: హహమ లత పప ననటడ

భరస : పడసనట కలమమర పప ననటడ
ఇసటట ననస:12-14-1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వననట
ఇసటట ననస:12-14-4
వయససస:48
లస: పప

877
SQX1797026
పపరర: శశశలజ సఫ మరరజ

886
SQX2399285
పపరర: ఇసదదరర దదవ దదవనదల

95-139/4

897
SQX2514156
పపరర: వనసకట ససబడమణఖస అచసఖత

95-94/598

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అచసఖత
ఇసటట ననస:12-17-3
వయససస:47
లస: పప
95-118/1021

900
SQX2493203
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ అచసఖత

95-118/1022

తసడడ:డ వనసకట ససబబయమఖ అచసఖత
ఇసటట ననస:12-17-3
వయససస:47
లస: పప
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95-118/1024
901
SQX2493229
పపరర: హపదయ వనసకట సరయ ననథ
అచసఖత
తసడడ:డ ససబడమణఖస అచసఖత
ఇసటట ననస:12-17-3
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:12-17-3
వయససస:64
లస: ససస స

904
SQX2427946
పపరర: గకసథద లకడమ ససపసడయ గకసథద

905
SQX2066595
పపరర: పరవన ససపసడయ అచసత

95-118/929

భరస : గకసథద ననగ రరజ ననగ రరజ
ఇసటట ననస:12-17-4
వయససస:26
లస: ససస స
95-4/773

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:12-18-15/FLAT NO-1
వయససస:72
లస: పప
95-6/740

913
SQX1807304
పపరర: మసరసన రరవప గగడదడటట

95-14/57

95-6/741

95-95/1123

95-95/1126

95-51/74

914
SQX1930940
పపరర: వనసకట శవ ననగరశదర రరవప నల

923
SQX2365716
పపరర: బబగస షపక

95-70/1178

926
SQX2380996
పపరర: కపషష రరవప ననకల

95-53/24

929
SQX1981810
పపరర: బసదస మమధవ కటకస
భరస : రరజరష కటకస
ఇసటట ననస:13-2-42 1ST LINE
వయససస:32
లస: ససస స

909
AP151000054353
పపరర: పడమల దరణణకకట�

95-36/31

912
SQX2107738
పపరర: ననగ ససమఖ చలర

95-51/438

915
SQX1777614
పపరర: సససధస కకట

95-219/7

తసడడ:డ శకధర కకట
ఇసటట ననస:12-25-168
వయససస:22
లస: ససస స
95-95/1122

918
SQX1726264
పపరర: వజయ కలమమర అవపలమర

95-95/39

భరస : అఊల ససబబ రరవప అవపలమర
ఇసటట ననస:12-27-40/A
వయససస:32
లస: ససస స
95-95/1124

921
SQX2095016
పపరర: లకడమ పపరరషమ సరతవల

95-95/1125

భరస : అనల కలమమర సరతవల
ఇసటట ననస:12-27-70/D
వయససస:30
లస: ససస స
95-85/871

924
SQX2051779
పపరర: కకమమమరర గగపస చసద

95-6/742

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:12-43-6
వయససస:23
లస: పప
95-91/692

తసడడ:డ చనట ససబబరరవప ననకల
ఇసటట ననస:12_1_81
వయససస:54
లస: పప
94-176/1451

95-118/13

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:12-25-5
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:12-37-32/2
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : కలమఖణణ దవళ
ఇసటట ననస:12-120
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మగరళ దనకకజ
ఇసటట ననస:13-1-86
వయససస:24
లస: ససస స

911
SQX1886977
పపరర: కకరణ బబ లలససపరటట

920
SQX2035103
పపరర: శకనవరస రరవప బబ మడడ

906
SQX1880814
పపరర: పరరర సరరధద చదబబడ లల

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:12-18-1228
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకరయఖ బబ మమడడ
ఇసటట ననస:12-27-67
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప కకరకపఫ డ లల
ఇసటట ననస:12-27-72
వయససస:19
లస: ససస స

928
NDX3230620
పపరర: సదపట యడవలర

95-36/30

తసడడ:డ రరజ ననయక బననవథ
ఇసటట ననస:12-27-36
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస జలకసటట
ఇసటట ననస:12-27-40/A4
వయససస:18
లస: పప

925
SQX2066819
పపరర: ననగ మలర క దవళ

908
AP151000054352
పపరర: అరరణ కలమమరర దరణణకకట�

917
SQX2080984
పపరర: భభరర వ రరస ననయక బననవథ

95-118/928

భరస : ససజజత చదబబడ లల
ఇసటట ననస:12-17-27
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషష రరవప నల
ఇసటట ననస:12-25-19
వయససస:60
లస: పప

భరస : మనసనర బభష షపక
ఇసటట ననస:12-26-36
వయససస:28
లస: ససస స

922
SQX2005668
పపరర: మమహహర ససమఖ కకరకపఫ డ లల

95-118/886

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:12-25-5
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర గగడదడ టట
ఇసటట ననస:12-25-10/A
వయససస:62
లస: పప

903
SQX2432813
పపరర: ననగరరజ గకసథద గకసథద

భసధసవప: గకసథద లకడమ ససపసడయ ససపసడయ
ఇసటట ననస:12-17-4
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటభడవప�
ఇసటట ననస:12-18-1228
వయససస:44
లస: ససస స

910
SQX2041754
పపరర: హహమసత ననగ వనసకట హనసమ
సరయ కరకరపరరస
తసడడ:డ నగరశదరరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:12-22-40
వయససస:19
లస: పప

919
SQX2095289
పపరర: చసదడ మమళ జలకసటట

95-118/1026

తసడడ:డ ససరరష బభబగ అచసత
ఇసటట ననస:12-17-6
వయససస:20
లస: ససస స

907
SQX2048338
పపరర: తలష సరయ యమనద ప
న గ
డ ధన

916
SQX2051647
పపరర: శరరమల పరవన షపక

902
SQX2493252
పపరర: చడసచస లకడమ కనమరర పపడడ

927
SQX2381853
పపరర: అశశక కలమమర ననకల

95-91/693

తసడడ:డ కపషష రరవప ననకల
ఇసటట ననస:12_1_81
వయససస:29
లస: పప
95-3/41

930
SQX2549400
పపరర: సతఖవత పసరరమళర

95-112/1342

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పసరరమళర
ఇసటట ననస:13-2-59
వయససస:19
లస: ససస స
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931
SQX1251198
పపరర: ననసచనరయఖ మమతసగర

95-44/23

తసడడ:డ సనరయఖ మమతసగర
ఇసటట ననస:13-2-146
వయససస:66
లస: పప
934
SQX2218535
పపరర: కర పస శరరద కసనలమనటట

95-112/1198

తసడడ:డ శవ రరమకపషష కసనలమనటట
ఇసటట ననస:13-3-12
వయససస:28
లస: ససస స
937
SQX2395242
పపరర: బబలద భభనస సరయ పడకరశ

95-113/614

భరస : జగనటధస బతష
స ల
ఇసటట ననస:13-3-44
వయససస:40
లస: ససస స
943
SQX2414456
పపరర: లసగ రరడడడ ననటట

95-112/1201

తసడడ:డ సదన సరసబశవ రరడడ ననటట
ఇసటట ననస:13-4-11
వయససస:45
లస: పప
946
SQX1975796
పపరర: సరదమ శక హరర దదవ చదడళర

95-113/5

95-113/7

938
SQX1863950
పపరర: ససవర శసకర రరవప దనసరర

941
SQX2421972
పపరర: లకడమ పరదరరస

95-113/589

955
SQX1991843
పపరర: షహహన షపక

95-113/590

95-114/1

95-112/1200

95-112/1323

942
SQX1210319
పపరర: లకడమ శక లకకసజ

95-57/19

భరస : వనసకట శవ రరమకపషష రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:13-3-52
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : దసరర వర పడసరద లకకసజ
ఇసటట ననస:13-3-210
వయససస:51
లస: ససస స

944
SQX1823871
పపరర: భభగఖమమరర మదదదకరయల

945
SQX2523272
పపరర: తదజశదన కరజజ

95-113/4

947
SQX2064798
పపరర: సరదమ శక హరర దదవ చడదలమ

950
SQX2429736
పపరర: జలమన బభష సయద

953
SQX2123669
పపరర: జరబనబ షఫసయమ షపక

956
SQX2040137
పపరర: కమల షపక

95-113/588

948
SQX1896372
పపరర: యశససదన భపగగమళర

95-113/6

తసడడ:డ రరధన కపషష భపగగమళర
ఇసటట ననస:13-4-23
వయససస:21
లస: ససస స
95-114/675

951
SQX1796630
పపరర: రరసబభబగ పస

95-113/8

తలర : సతఖవత పస
ఇసటట ననస:13-4-35/1
వయససస:36
లస: పప
95-116/384

954
SQX2366961
పపరర: షపక జరబనబ షపక

95-113/615

తలర : షపక ననరన హ బబగగమ షపక
ఇసటట ననస:13-4-37/1
వయససస:23
లస: ససస స
95-114/621

959
SQX1979483
పపరర: తదజ వనసకట సరయ కనమరర పపడడ
తసడడ:డ వశదననథ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:13-4-42,kothapet
వయససస:20
లస: పప

95-112/1328

తసడడ:డ రమమశ కరజజ
ఇసటట ననస:13-4-14
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:13-4-38
వయససస:46
లస: పప
95-116/371

939
SQX2514768
పపరర: జగననటథస బతష
స ల
తసడడ:డ ససబభబ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:13-3-44
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జన బభష
ఇసటట ననస:13-4-37
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కమల షపక
ఇసటట ననస:13-4-38
వయససస:21
లస: ససస స

95-112/19

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:13-3-24/28
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హసన సరహహబ సయద
ఇసటట ననస:13-4-27
వయససస:61
లస: పప

952
SQX2064905
పపరర: చసదన అనత లకడమ పసడయ
తనడడమమకకలమ
తసడడ:డ శకధర రరవప
ఇసటట ననస:13-4-36
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కమల షపక
ఇసటట ననస:13-4-38
వయససస:41
లస: ససస స

936
SQX1796390
పపరర: మమనక కకతనస

95-112/1199

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ చడదలమ
ఇసటట ననస:13-4-21
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జలమన బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:13-4-27
వయససస:21
లస: ససస స

958
SQX2002111
పపరర: హససన షపక

935
SQX2218279
పపరర: థదజససద కసనలమనటట

భరస : వనసకట లకమయఖ మదదదకరయల
ఇసటట ననస:13-4-12/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ చదడళర
ఇసటట ననస:13-4-21
వయససస:25
లస: పప
949
SQX1945328
పపరర: బబ నససబ సయఖద

భరస : శవ రరమకపషష కసనలమనటట
ఇసటట ననస:13-3-12
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : లకకరక దనసరర
ఇసటట ననస:13-3-31
వయససస:53
లస: పప
95-112/1324

95-112/1197

భసధసవప: గగకలల కపషష కకననగమమలమ
ఇసటట ననస:13-3-3
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరమకపషష కసనలమనటట
ఇసటట ననస:13-3-12
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలద రసబభబగ
ఇసటట ననస:13-3-25,
వయససస:18
లస: పప
940
SQX2514784
పపరర: రరజఖ లకడమ బతష
స ల

95-112/1331 933
932
SQX2525483
SQX2218238
పపరర: హరర కపషష కకశశర కకననగమమలమ
పపరర: భభరత కసనలమనటట

957
SQX2001451
పపరర: షఫసయమ షపక

95-114/622

తసడడ:డ కమల షపక
ఇసటట ననస:13-4-38
వయససస:22
లస: ససస స
95-113/9

960
SQX2065464
పపరర: రమణ గగసటక

95-115/506

భరస : శకనవరసరరడడడ గగసటక
ఇసటట ననస:13-4-57
వయససస:28
లస: ససస స
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94-46/78

తసడడ:డ భభరర వ తతట
ఇసటట ననస:13-4-60
వయససస:26
లస: ససస స
964
SQX2064640
పపరర: దదవఖ పలలర ల

95-113/592

965
SQX2223998
పపరర: శకకరసత ేరమగరన

95-115/3

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:13-5-27
వయససస:19
లస: ససస స

968
SQX2050664
పపరర: లకడమ ససకనఖ కకలర పర

95-113/617

95-115/4

తలర : హససనన షపక
ఇసటట ననస:13-5-35
వయససస:23
లస: ససస స

971
SQX2065290
పపరర: ఆషర షపక

95-113/593

తసడడ:డ అబగదల మగనఫ షపక
ఇసటట ననస:13-5-40/1
వయససస:32
లస: పప

95-115/508

977
SQX1864685
పపరర: జయరరమ రరడడడ సగస

95-114/2

979
SQX2499804
పపరర: సరసబశవ రరవప కరకరర

980
SQX2538585
పపరర: కకటట వనజ యయకలల కకరణ
కలమమర
భసధసవప: యయకలల కకరణ కలమమర వనబఫ
ఇసటట ననస:13-6-14
వయససస:50
లస: ససస స

982
SQX2391316
పపరర: గడడ స మహహశ బభబగ

95-114/676

తసడడ:డ గడడ స పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:13-6-21/A
వయససస:27
లస: పప
985
SQX2518322
పపరర: గడడ స పడభభకర రరవప
తసడడ:డ గడడ స మలర యఖ
ఇసటట ననస:13-6-21/a
వయససస:54
లస: పప
988
SQX2520898
పపరర: పదనమవత మసడపరటట
భరస : వనసకటరరడడడ మసడపరటట
ఇసటట ననస:13-06-23
వయససస:34
లస: ససస స

983
SQX2450211
పపరర: గడడ స మనస

95-17/980

95-114/677

95-124/596

986
SQX2382380
పపరర: గడడ స మహ లకడమ

989
SQX2064871
పపరర: ససనల రరజ కరమననరర
తసడడ:డ శరమగఖయయల కరమననరర
ఇసటట ననస:13-6-23
వయససస:19
లస: పప

95-113/618

978
SQX2106896
పపరర: శక హరరక ఉనటస

95-114/631

981
SQX1864529
పపరర: వనసకట ససరరసదడ మసడటట

95-114/3

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ మసడటట
ఇసటట ననస:13-6-15
వయససస:21
లస: పప
984
SQX2505816
పపరర: గడడ స ససతమమ

95-114/764

భరస : గడడ స పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:13-6-21/a
వయససస:48
లస: ససస స
95-115/527

తసడడ:డ గడడ స పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:13-6-21/A
వయససస:30
లస: ససస స
95-96/1110

972
SQX2068203
పపరర: గగసప బభష షపక

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉనటస
ఇసటట ననస:13-6-6
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గడడ స పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:13-6-21/A
వయససస:23
లస: ససస స
95-114/772

95-115/507

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:13-5-44
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ సగస
ఇసటట ననస:13-6-6
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:13-6-12
వయససస:37
లస: పప

969
SQX2065522
పపరర: ఫసబరగజ షపక

95-113/595 975
974
SQX2064889
SQX2296457
పపరర: మహబమబ ససభభన మగజజవర
పపరర: గగసఖ షపక

తసడడ:డ వనసకట కపషష పరరరరవ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:13-6-4
వయససస:22
లస: ససస స
95-113/712

95-113/10

తసడడ:డ అబగదల సలమస షపక
ఇసటట ననస:13-5-38,
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ మగజజవర
ఇసటట ననస:13-5-42,
వయససస:56
లస: పప
95-112/20

966
SQX1972942
పపరర: భవరన శసకర ననయగడడ

తసడడ:డ షరమమగళర షపక
ఇసటట ననస:13-5-34/A
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గగసప బభష షపక
ఇసటట ననస:13-5-38
వయససస:25
లస: ససస స
95-113/11

95-113/594

తసడడ:డ రమమష ననయగడడ
ఇసటట ననస:13-5-27
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:13-5-28
వయససస:19
లస: ససస స

970
SQX1823996
పపరర: సలమ షపక

963
SQX2004877
పపరర: దసరరర భవరన అనటపపరరడడ

తసడడ:డ పరపయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:13-5-4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణశదర రరవప ేరమగరన
ఇసటట ననస:13-5-22
వయససస:34
లస: పప

967
SQX1945351
పపరర: గగస ససధనన షపక

976
SQX1896216
పపరర: సపటహ బబ సదలపరటట

95-113/616

తసడడ:డ రగశ రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:13-4-69
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అనసత రరడడడ పలలర ల
ఇసటట ననస:13-5-17
వయససస:18
లస: ససస స

973
SQX1896406
పపరర: అబగదల కరరస షపక

962
SQX2123214
పపరర: శవ రరడడడ రరయ

987
SQX2504785
పపరర: గడడ స మహ లకడమ

95-123/619

తసడడ:డ గడడ స పడభభకర రరవప
ఇసటట ననస:13-6-21/a
వయససస:30
లస: ససస స
95-113/596

990
SQX1863505
పపరర: లకడమ దనసరర

95-114/4

భరస : గణణశ దనసరర
ఇసటట ననస:13-6-31
వయససస:49
లస: ససస స
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95-114/623

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:13-6-31
వయససస:20
లస: ససస స
994
SQX2241040
పపరర: యమససమన షపక

95-114/679

95-114/788

95-114/5

998
SQX2065183
పపరర: అబగదల మమలక షపక

1001 SQX1990720
పపరర: అఖల మహమమద

95-114/629

1004 SQX2531093
పపరర: జజససమన మహమమద

1007 SQX0584227
పపరర: రహమతషలమర

భరస : అబగదలఅజజ
ఇసటట ననస:13-6-54, 5th Lane, Guntur
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:13-6-55
వయససస:35
లస: పప

1009 SQX2064632
పపరర: షపక యమససమన

1010 SQX2385508
పపరర: రరయమజ బభష షపక

95-112/1156

భరస : షపక జబబర బభష
ఇసటట ననస:13-6-58
వయససస:21
లస: ససస స
1012 MLJ3613726
పపరర: కకకసస సరరజఖస కరవపరర

95-76/1068

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:13-6-80
వయససస:28
లస: పప

95-114/627

95-114/633

1016 SQX2372225
పపరర: కలససమ కలమమరర రరయ

95-114/775

1019 SQX1863331
పపరర: అరరణన కలమమరర కకసడన పప
రరడడడ
తసడడ:డ కకసడన రరడడ కకసడన పప రరడడ
ఇసటట ననస:13-6-90
వయససస:21
లస: ససస స

999
SQX1990613
పపరర: ఫరరన నన షపక

95-114/626

1002 SQX1990738
పపరర: అఖల మహమమద

95-114/628

1005 SQX2369312
పపరర: అబగదలఅజజ మహమమద

95-114/680

భసధసవప: నజ
ఇసటట ననస:13-6-54, 5th Lane, Guntur
వయససస:34
లస: పప
95-114/446

1008 SQX2065225
పపరర: షపక రహమతతలకర

95-114/630

భసధసవప: ఫసడసద
ఇసటట ననస:13-6-55 gunturvarithara
వయససస:35
లస: పప
95-114/682

1011 SQX2385235
పపరర: షరఫసయమ షపక

95-114/683

భరస : రరయమజ బభష షపక
ఇసటట ననస:13-6-64
వయససస:31
లస: ససస స
95-95/1131

1014 SQX2011112
పపరర: ఈశదర రరడడడ రరయ

95-114/632

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:13-6-77
వయససస:50
లస: పప
95-114/684

తసడడ:డ ఈశదర రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:13-6-77
వయససస:26
లస: ససస స
95-114/6

95-114/785

తసడడ:డ యశన బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:13-6-54
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఈశదర రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:13-6-77
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశదర రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:13-6-77
వయససస:27
లస: పప
1018 SQX1896471
పపరర: మధస రరయపరటట

1013 SQX2011120
పపరర: ననరరయణమమ రరయ

996
SQX2545085
పపరర: అయమబ ఖమన పఠరన

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:13-6-51
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదదన బభష షపక
ఇసటట ననస:13-6-64
వయససస:33
లస: పప

భరస : వసదనస కరవపరర
ఇసటట ననస:13-6-76
వయససస:39
లస: ససస స
1015 SQX2010940
పపరర: వర ననరరయణ రరడడడ రరయ

95-114/625

తసడడ:డ యమససన బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:13-6-54
వయససస:42
లస: పప
95-114/681

95-114/624

తసడడ:డ అబగదలమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:13-6-43
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ యశన బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:13-6-54
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ యమససన బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:13-6-54
వయససస:20
లస: పప
1006 SQX2370088
పపరర: నజ మహమమద

95-114/760

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:13-6-51
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమధవ రరవప నసపసకరరరవ
ఇసటట ననస:13-6-52
వయససస:23
లస: పప
1003 SQX1990753
పపరర: అఖల బబగ మహమమద

995
SQX2498525
పపరర: అబద ఖమన పఠరన

993
SQX2065100
పపరర: ఫయమజ షపక

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:13-6-40
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:13-6-43
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఖమజ షపక
ఇసటట ననస:13-6-50
వయససస:38
లస: ససస స
1000 SQX1817196
పపరర: సరయ ననధ నసపసకరరరవ

95-114/678

తసడడ:డ శలమర
ఇసటట ననస:13-6-31
వయససస:40
లస: పప

భరస : హబబగలమర షపక
ఇసటట ననస:13-6-40
వయససస:22
లస: ససస స
997
SQX2551075
పపరర: సలమమ షపక

992
SQX2365849
పపరర: రఫస అహమద షపక

1017 SQX1894302
పపరర: గగరర శసకర మమరరబబ యన

95-114/792

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:13-6-79
వయససస:21
లస: పప
95-114/7

1020 SQX1863190
పపరర: తడననధ రరడడ కకసడన పప రరడడ

95-114/8

తసడడ:డ కకసడన రరడడ కకసడన పప రరడడ
ఇసటట ననస:13-6-90
వయససస:24
లస: పప
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1021 SQX1803634
పపరర: కకసడన రరడడడ కకసదపప రరడడ

95-114/9

తసడడ:డ లకకమ రరడడ కకసదపప రరడడ
ఇసటట ననస:13-6-90
వయససస:47
లస: పప
1024 SQX2543544
పపరర: వనసకట రరడడడ తతమగ

95-114/780

95-114/685

95-114/634

95-115/248

95-115/510

95-114/688

95-114/768

తసడడ:డ దసరరరరరవప ససగరపప
ఇసటట ననస:13-8-45
వయససస:24
లస: ససస స

1034 SQX2067684
పపరర: నఈమ షపక

1037 SQX2065381
పపరర: ననర పఠరన

1040 SQX2067965
పపరర: అకకల షపక

1043 SQX2514438
పపరర: లకడమ కళళవత కతరరదద

95-116/423

1046 SQX1803626
పపరర: పడసనట అనటవరపప

95-71/493

1049 SQX1837269
పపరర: ననసర అల మగహమమద
తసడడ:డ హహసపసన మగహమమద
ఇసటట ననస:13-8-57,
వయససస:47
లస: పప

1029 SQX2423796
పపరర: భమపత రరడడడ రరడడడ

95-114/691

1032 MLJ3715695
పపరర: మహబమబగనటసర షపక

95-115/247

1035 SQX2064707
పపరర: ఫరహహమమ తససర స షపక

95-113/597

తసడడ:డ అబగదల హమద షపక
ఇసటట ననస:13-7-31
వయససస:23
లస: ససస స
95-115/511

1038 SQX2059020
పపరర: సమన షపక

95-114/635

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:13-7-33
వయససస:19
లస: ససస స
95-71/494

1041 SQX2506855
పపరర: సలమ షపక

95-114/765

భరస : అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:13-07-46
వయససస:44
లస: ససస స
95-81/958

1044 SQX1782101
పపరర: రరజరశ యరకబభటట

95-140/1

తలర : గగవసదమమ యరకబభటట
ఇసటట ననస:13-8-19/A
వయససస:23
లస: పప
95-116/3

భరస : వర బభడమమ స అనటవరపప
ఇసటట ననస:13-8-43
వయససస:27
లస: ససస స
95-116/4

95-112/1202

భరస : మహమమద ఇషరక షపక
ఇసటట ననస:13-7-23
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల రరడడడ కతరరదద
ఇసటట ననస:13-8-5
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:13-8-26
వయససస:59
లస: పప
1048 SQX1863794
పపరర: ననగ జజఖత ససగరపప

95-114/687

తసడడ:డ అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:13-7-46
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-7-46
వయససస:49
లస: పప
1045 SQX2505808
పపరర: తరరపరల రరడడడ కకట

1031 SQX2351682
పపరర: శకనవరస రరవప పపల

1026 SQX2355915
పపరర: సతఖననరరయణ తషనసగగసటర

తసడడ:డ చనటపరరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-8
వయససస:50
లస: పప

భరస : అనదర పఠరన
ఇసటట ననస:13-7-32
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:13-7-41
వయససస:19
లస: పప
1042 SQX2508455
పపరర: అబగదల అజజ షపక

95-114/690

తసడడ:డ అబగదల హమద షపక
ఇసటట ననస:13-7-31
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబగదల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:13-7-31
వయససస:20
లస: ససస స
1039 SQX2256162
పపరర: నజమగదదదన షపక

1028 SQX2349223
పపరర: జమల షపక

95-100/896

తసడడ:డ శకరరమలల తషనసగగసటర
ఇసటట ననస:13-6-96
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర పపల
ఇసటట ననస:13-7-11
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద ఇషరక షపక
ఇసటట ననస:13-7-23
వయససస:34
లస: పప
1036 SQX2105989
పపరర: ఆఫసడన ససలమ న షపక

95-114/781

భరస : మహబమబ ససబభన బభబగ షపక
ఇసటట ననస:13-7-6
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:13-7-11
వయససస:23
లస: పప
1033 MLJ3714086
పపరర: ఖమజజ వల షపక

1025 SQX2543650
పపరర: భవన తతమగ

1023 SQX2543478
పపరర: కకరణగసమమర రరడడడ తతమగ

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ తతమగ
ఇసటట ననస:13-6-95
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:13-6-95/b
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:13-6-97
వయససస:20
లస: ససస స
1030 SQX2023026
పపరర: గరత మమధసరర పపల

95-115/509

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:13-6-90
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బల రరడడడ
ఇసటట ననస:13-6-95/b
వయససస:47
లస: పప
1027 SQX2206050
పపరర: రరజ శక పపరస

1022 SQX2065621
పపరర: వనసకట రరడడడ సరనకకమగమ

1047 SQX2043487
పపరర: సరసదత అనటవరపప

95-116/373

తసడడ:డ అనటవరపప అనటవరపప
ఇసటట ననస:13-8-43
వయససస:20
లస: ససస స
95-116/10

1050 SQX1896950
పపరర: నజల పఠరన

95-116/5

భరస : ఉమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:13-8-65
వయససస:24
లస: ససస స
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1051 SQX2065662
పపరర: ససఫసయమ పఠరన
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95-116/374

తసడడ:డ రఫస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:13-8-65
వయససస:18
లస: ససస స
1054 SQX2484616
పపరర: అబగర ల ఖమదర షపక

95-116/422

95-116/375

95-113/598

95-116/11

95-29/48

95-116/9

1064 SQX2476331
పపరర: హహససబనబ షపక

1067 MLJ2871267
పపరర: శవననయక పరలస యమ

1072 SQX2250520
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడడ గగమమడడ

95-54/888

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ గగమమడడ
ఇసటట ననస:13-14-1840
వయససస:18
లస: పప

1070 SQX1965482
పపరర: షమమ షపక

95-84/747

95-29/49

భరస : వనసకటటశదర రరవప ఏమలమ
ఇసటట ననస:13-134/A
వయససస:43
లస: ససస స

95-132/3

95-116/8

1062 SQX2065647
పపరర: ననరన హన షపక

95-116/372

1065 SQX2481570
పపరర: సతఖననరరయణ ఇకలసరరస

95-88/1326

తసడడ:డ రరస మమరరస ఏకలసరఠర
ఇసటట ననస:13-10-1256
వయససస:27
లస: పప
1068 SQX2273340
పపరర: మహహసదడ అలర

95-29/940

1071 SQX2194942
పపరర: రరథనణన బభబగ బసడర మగడడ

భరస : పసదద ససదసలల షపక
ఇసటట ననస:13-13-18-B CHINNA BAZAR
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:13-13-983
వయససస:20
లస: పప

1073 SQX1800291
పపరర: శవ పరరదత రరడడ

1074 SQX1808153
పపరర: ననగలకడమ యడవలర

95-179/1

1076 SQX1289140
పపరర: ససశల మమటట

1079 SQX1992080
పపరర: అమమతషల బరరర
తసడడ:డ బడడవపజమ మహమమద
ఇసటట ననస:14-14-148
వయససస:27
లస: ససస స

95-60/1116

95-61/32

భరస : మణణ యడవలర
ఇసటట ననస:13-126-10A
వయససస:31
లస: ససస స
95-61/33

భరస : వనసకటటశదరరర మమటట
ఇసటట ననస:14-13-1013
వయససస:35
లస: ససస స
95-60/38

1059 SQX1864172
పపరర: రరధయఖ మగథకనన

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప అలర
ఇసటట ననస:13-10-1350
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససబభబ రరవప రరడడ
ఇసటట ననస:13-31-1132/85
వయససస:52
లస: ససస స
95-57/1214

95-116/7

తసడడ:డ అబగదల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:13-8-178/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ భదదన
డ నయక
ఇసటట ననస:13-10-1299
వయససస:60
లస: పప
95-95/1406

తసడడ:డ చనట వసకయఖ ననమలకరసత
ఇసటట ననస:14-13-1020
వయససస:23
లస: పప

1061 SQX1963990
పపరర: షపక ఆరరఫర

1056 SQX1966118
పపరర: తరరపతమమ ఓరరగసటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మగథకనన
ఇసటట ననస:13-8-105
వయససస:23
లస: పప

Deleted

1069 SQX2515328
పపరర: వజయ భభససర రరవప
మగరరకకపపడడ
తసడడ:డ దదవదననస మగరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:13-11-21
వయససస:59
లస: పప

1078 SQX1674548
పపరర: రరజ కకరణ ననమలకరసత

95-57/1215

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:13-10-1256
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దననయయలల� �
ఇసటట ననస:13-10-1281
వయససస:51
లస: ససస స

1075 SQX2005015
పపరర: ఉషశక ఏమలమ

1058 SQX2102077
పపరర: పదమ వననటపపస

95-116/421

భరస : తరరపత రరడడడ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:13-8-84
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షపక ఖమజజ మహహనసదదదన
ఇసటట ననస:13-8-163C
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఆరరపలర
ఇసటట ననస:13-9-20
వయససస:37
లస: ససస స
1066 MLJ1323070
పపరర: జయమమ� పపరపఫ గగ�

95-116/6

భరస : పసద కకటట రరడడడ వననటపపస
ఇసటట ననస:13-8-96
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకట రరడఖ కకట
ఇసటట ననస:13-8-146
వయససస:19
లస: ససస స
1063 SQX1796804
పపరర: ససనతన ఆరరపలర

1055 SQX1864099
పపరర: మగనటస

1053 SQX2484608
పపరర: షసషరద బబగస షపక

భరస : అబగర ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:13-8-78
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:13-8-80
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:13-8-93
వయససస:18
లస: ససస స
1060 SQX2064939
పపరర: దదవఖ కకట

95-116/420

భరస : అబగర ల ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:13-8-78
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగర ల రహహస షపక
ఇసటట ననస:13-8-78
వయససస:48
లస: పప
1057 SQX2036432
పపరర: కవఖ బరస

1052 SQX2484590
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

1077 SQX1674563
పపరర: కరకసత కకరణ ననమలకరసత

95-60/37

తసడడ:డ చనట వనసకయఖ ననమలకరసత
ఇసటట ననస:14-13-1020
వయససస:21
లస: పప
95-60/1082

1080 AP150990102310
పపరర: కపపమమ యనమల

95-60/39

భరస : రతటస యనమల
ఇసటట ననస:14-14-1025
వయససస:82
లస: ససస స
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1081 SQX0032169
పపరర: అనట మమరర� డదగల�
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95-61/34

భరస : అదనమగ� డదగల
ఇసటట ననస:14-14-1707
వయససస:46
లస: ససస స
1084 SQX2469682
పపరర: శకనవసరరరయ రరవపరర

95-88/1327

Deleted
95-103/19

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:35-6-237
వయససస:63
లస: ససస స
1090 SQX1758879
పపరర: నఖల పసడయమసక పరలవనలర

95-104/16

95-91/13

95-91/15

95-91/18

95-95/195

భరస : పడకరశ భగవనగరరర
ఇసటట ననస:44-1-1157
వయససస:38
లస: ససస స

95-95/175

1097 AP151000234334
పపరర: రరమతషలసమమ దదవరకకసడ�

1100 SQX2217040
పపరర: లకడమ కకరస ర దదవరకకసడ

1103 SQX1723758
పపరర: రగహహణణ ఆవపల

95-91/20

1106 SQX1837020
పపరర: కనక ధరరర భగవనగరరర

95-91/651

1109 SQX0572784
పపరర: కకమమససటట లలమవత
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:44-2-6
వయససస:36
లస: ససస స

95-113/38

1092 MLJ1260884
పపరర: దసరర � బభలసరన�

95-91/12

1095 SQX0154898
పపరర: మణణ� మగరల�

95-91/14

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-1-3
వయససస:37
లస: ససస స
95-91/16

1098 AP151000234219
పపరర: ససబబమమ ఆవపల�

95-91/17

భరస : కలశరలరరవప�
ఇసటట ననస:44-1-4
వయససస:66
లస: ససస స
95-91/710

1101 SQX2214419
పపరర: భవన దదవరకకసడ

95-91/711

తసడడ:డ వనసకట రమణ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:44-1-4
వయససస:21
లస: ససస స
95-95/196

1104 MLJ1260983
పపరర: అనటపపరష మమరరగ� �

95-91/19

భరస : కలమమరరకజజ� �
ఇసటట ననస:44-1-5
వయససస:67
లస: ససస స
95-104/17

భరస : ససబడమణఖఎస భగవనగరరర
ఇసటట ననస:44-1-157
వయససస:68
లస: ససస స
95-104/19

1089 SQX1739010
పపరర: పఫ లల రరజ ఆరరధసఖల

భరస : బభలకకటటశదర రరవప� �
ఇసటట ననస:44-1-2
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల ఆవపల
ఇసటట ననస:44-1-4
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : అవపల
ఇసటట ననస:44-1-51
వయససస:69
లస: ససస స
1108 SQX1837012
పపరర: ససజజత భగవనగరరర

1094 SQX2035533
పపరర: అనటపపరష మమరరగర

95-115/514

తసడడ:డ బగచమ రరమయఖ ఆరరధసఖలల
ఇసటట ననస:39-200
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:44-1-4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:44-1-4
వయససస:24
లస: ససస స
1105 SQX1895226
పపరర: ససబబమమ అవపల

95-103/20

భరస : రమణ�
ఇసటట ననస:44-1-4
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పఫ లయఖ
ఇసటట ననస:44-1-4
వయససస:50
లస: పప
1102 SQX1724335
పపరర: లకడమ కకరస ర దదవరకకసడ

1091 SQX1983584
పపరర: యసససదన ఆల శశటట

1086 SQX2108959
పపరర: కలసదన మహసకరళ
తసడడ:డ ననగ పడసరద మహసకరళ
ఇసటట ననస:29-1479/2
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కలమమర రరజ మమరరగర
ఇసటట ననస:44-1-2
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:44-1-4
వయససస:26
లస: ససస స
1099 AP151000231314
పపరర: వనసకటరమణ దదవరకకసడ

95-91/643

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల టభటభ
ఇసటట ననస:17-93
వయససస:23
లస: పప
1088 AP151000024175
పపరర: శవరజ వననగళర

95-86/1089

Deleted

భసధసవప: శవ పడసరద ఆల శశటట
ఇసటట ననస:40-91/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల అవపల
ఇసటట ననస:44-1-2
వయససస:53
లస: ససస స
1096 SQX0941435
పపరర: వనసకట శవమమ దదవరకకసడ

1085 SQX2069177
పపరర: తడననథ టభటభ

1083 SQX2472116
పపరర: శకనవసరరరయ రరవపరర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససబబరరయ
ఇసటట ననస:14-15149
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:35-6-237
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసనయఖ పరలవనలర
ఇసటట ననస:40-1-164
వయససస:24
లస: ససస స
1093 SQX1895390
పపరర: రగహహణణ అవపల

95-88/1328

భసధసవప: బబహజరర షపక
ఇసటట ననస:14-75/2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససబబరరయ
ఇసటట ననస:14-15149
వయససస:51
లస: పప
1087 AP151000024118
పపరర: ధనలకడమ వననగళర

1082 SQX2406676
పపరర: గఫర షపక

1107 SQX1837004
పపరర: పడకరశ భగవనగరరర

95-104/18

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస భగవనగరరర
ఇసటట ననస:44-1-157
వయససస:39
లస: పప
95-92/19

1110 SQX0756528
పపరర: సతఖవరణణ గరరక

95-93/18

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:44-2-6
వయససస:28
లస: ససస స
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1111 AP151000231148
పపరర: వనసకటసరయశవపడసరదరరవప
చసతన
తసడడ:డ తషలససదనసస
ఇసటట ననస:44-2-7
వయససస:61
లస: పప

95-91/21

1114 SQX0816348
పపరర: సరయలకడమ చసతన

95-93/20

95-91/25

95-91/715

95-91/30

95-91/33

95-91/36

95-91/28

1124 SQX1167437
పపరర: ససధదర కకసడన

1127 SQX1173848
పపరర: నలమ శశదత మఖమమటస

1130 MLJ2789477
పపరర: తషలసస� బకకససస�

95-91/39

1133 MLJ1261155
పపరర: సరసదత� కయమఖరర�

95-91/31

తలర : నరమల
ఇసటట ననస:44-2-11
వయససస:46
లస: పప

1136 MLJ2785319
పపరర: శవరరమయఖ� బకకససస�

95-91/34

తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద నసరససకర రరవప
ఇసటట ననస:44-2-12
వయససస:25
లస: పప

భరస : వసశ కపషష గసజ
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:33
లస: ససస స

95-91/27

1122 MLJ1260934
పపరర: బభలననగమమ� కకసడన�

95-91/29

1125 AP151000231114
పపరర: ననగశకనవరస ఉదయగరరర

95-91/32

1128 SQX1173855
పపరర: లకడమ శరకవరణణ మఖమమటస

95-91/35

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:44-2-11
వయససస:28
లస: ససస స
95-91/37

1131 AP151000234167
పపరర: నరమల ఆళళ

95-91/38

భరస : రతనటరరవప
ఇసటట ననస:44-2-11
వయససస:68
లస: ససస స
95-91/40

1134 SQX0519025
పపరర: బబ లశశటట ససధన రరఘవనసదడ

95-91/41

తసడడ:డ రరమకపషష
ఇసటట ననస:44-2-11
వయససస:31
లస: పప
95-91/43

95-91/652
1137 SQX2092344
పపరర: పదదమన పసడయసకర నససనకరర
రరవప
తసడడ:డ వనసకట వర పడసరద నససనకరర రరవప
ఇసటట ననస:44-2-12
వయససస:31
లస: ససస స

95-91/44

1140 MLJ1260611
పపరర: లలహహత శవపసడయ� బబబపపరరడడడ�

తసడడ:డ మధససనధనరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-11
వయససస:50
లస: పప

95-127/793 1139 SQX1596826
1138 SQX2036739
పపరర: వనసకట శక కపషష నసరససకర రరవప
పపరర: ససహససన గసజ

1119 MLJ2785582
పపరర: శకనవరస రరవప పసదద శశటట � �

తసడడ:డ భభససరరరవప
ఇసటట ననస:44-2-10
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-11
వయససస:77
లస: ససస స
95-91/42

95-91/24

భరస : ననరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-10
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మధససనధనరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-11
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మధససనధనరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-11
వయససస:76
లస: ససస స
1135 AP151000231142
పపరర: కకటటశదరరరవప ఆళళ

1121 MLJ3657574
పపరర: వఠల రరణణ� ఉదయగరరర�

1116 SQX0455543
పపరర: అననరరధ పసదద శశటట

తసడడ:డ వనసకటటశదరరలల� �
ఇసటట ననస:44-2-9
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:44-2-11
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-2-11
వయససస:32
లస: ససస స
1132 SQX0155564
పపరర: సనరమమ� బకకససస�

95-91/26

తసడడ:డ ననరరయణరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:44-2-10
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ� �
ఇసటట ననస:44-2-10
వయససస:66
లస: పప
1129 SQX0412445
పపరర: లలత ఆళళ

1118 AP151000234080
పపరర: మసరసనమమ పసదద శశటట �

95-93/19

భరస : శకనవరసరరవప పసదద శశటట
ఇసటట ననస:44-2-9
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగ శకనవరస�
ఇసటట ననస:44-2-10
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : భభససరరరవప
ఇసటట ననస:44-2-10
వయససస:71
లస: ససస స
1126 MLJ1260942
పపరర: ననరరయణరరవప� కకసడన�

95-91/23

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-2-9
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర పసదద శశటట
ఇసటట ననస:44-2-9
వయససస:73
లస: పప
1123 AP151000234101
పపరర: పడఫపలర దదవ ఉదయగరరర

1115 SQX1283738
పపరర: పసడయమసక సవరస

1113 SQX0816330
పపరర: సరయ రసగ చసతన

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:44-2-7
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సవరస
ఇసటట ననస:44-2-8
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:44-2-9
వయససస:66
లస: ససస స
1120 SQX2214351
పపరర: సతఖననరరయణ పసదద శశటట

95-91/22

తసడడ:డ వనసకట రతటస�
ఇసటట ననస:44-2-7
వయససస:94
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:44-2-7
వయససస:44
లస: ససస స
1117 AP151000234129
పపరర: దనడకయన పసదద శశటట �

1112 AP151000231025
పపరర: తషలససదనసస చసతన�

95-91/45

భరస : సరయశకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:44
లస: ససస స
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1141 MLJ1260850
పపరర: వనసకటననగలకడమ� బబబపపరరడ�డడ

95-91/46

భరస : మధససనధనరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:46
లస: ససస స
1144 AP151000234008
పపరర: హనసమమయమమ బబబపపరరడడ �

95-91/49

95-91/52

95-91/55

భరస : వనసకటలకడమనరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:45
లస: ససస స
1153 SQX1046151
పపరర: రరఖ పడసనట రరణణ కరతదపలర

95-92/21

భరస : శకనవరస గగపరస కరతదపలర
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:36
లస: ససస స
1156 SQX1016915
పపరర: సరయ పడవణ కలమమర
కటటట బబ యన
తసడడ:డ కనకయఖ కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:28
లస: పప
1159 SQX2179216
పపరర: వనసకట రమణ అసగలకలదసరర

95-92/24

భరస : శరఖస సససదర
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:45
లస: ససస స
1162 AP151000234257
పపరర: పదనమవత సమగదనడల

95-91/58

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-2-15
వయససస:56
లస: ససస స
1165 SQX0574061
పపరర: కతష
స ల ననగససధ

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-2-16
వయససస:76
లస: ససస స

95-91/50

95-91/61

1148 MLJ1260926
పపరర: వనసకటవరపడసరదస�
నశరసకరరరవప�
తసడడ:డ లకడమనరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:59
లస: పప

95-91/53

1146 AP151000231037
పపరర: సరయశకనవరసస బబబపపరరడడడ�

95-91/51

1151 MLJ1261049
పపరర: వనసకట లకడమ నరసససహరరవప
భభగరరరడడడ
తసడడ:డ దశరధరరమయఖ
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:49
లస: పప

95-91/56

1154 SQX1343854
పపరర: రరజఖ లకడమ పరరరపలర

95-92/22

1149 SQX0961847
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆకలల

95-91/54

తసడడ:డ శతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:76
లస: పప
1152 SQX1343755
పపరర: శక లకడమ పరరరపలర

95-92/20

భరస : ననగ వనసకట శశష ఉదయ కలమమర పరరరప
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:29
లస: ససస స
1155 SQX1296129
పపరర: వసశ కపషష అనసమగకకసడ

95-92/23

భరస : వనసకట రరమ కపషష పడసరద పరరరపలర
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప అనసమగకకసడ
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:26
లస: పప

1157 SQX1343839
పపరర: సరదమ శకకరసత పరరరపలర

95-92/26
1158 SQX1343797
పపరర: ననగ వనసకట శశష ఉదయ
కలమమర పరరరపలర
తసడడ:డ వనసకట రరమ కపషష పడసరద పరరరపలర
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:34
లస: పప

95-92/25

1160 SQX2146736
పపరర: ఇమమమనఏల రరజ
అసగలకలదసరర
తసడడ:డ శరఖస సససదర
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:26
లస: పప

95-92/724

1163 MLJ1260058
పపరర: వనసకటససతనరరమయఖ సమగదనడల

1166 MLJ2789428
పపరర: లకడమ� కతష
స ల�

1169 MLJ1260041
పపరర: ననగరశదరరరవప కతష
స ల
తసడడ:డ వరరసజననయగలల
ఇసటట ననస:44-2-16
వయససస:39
లస: పప

1161 SQX0517730
పపరర: సమగదనడల శరరష�

95-91/57

భరస : ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-15
వయససస:37
లస: ససస స
95-91/59

1164 SQX0490177
పపరర: చనట వనసకటటశదరరర� సమగదనడల�

95-91/60

తసడడ:డ పసదద ససతనరరమయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-15
వయససస:74
లస: పప
95-91/62

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-16
వయససస:40
లస: ససస స
95-91/64

95-91/48

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-2-15
వయససస:40
లస: పప

భరస : ససరరష బభబగ
ఇసటట ననస:44-2-16
వయససస:36
లస: ససస స
1168 AP151000234159
పపరర: వరలకడమ కతష
స ల

1145 SQX1596800
పపరర: వసశ కపషష గసజ

తసడడ:డ వనసకట రరమ కపషష పడసరద పరరరపలర
ఇసటట ననస:44-2-14
వయససస:30
లస: పప
95-92/723

1143 SQX0961854
పపరర: వనసకరయమమ ఆకలల

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:55
లస: పప
1150 MLJ1260967
పపరర: సరమమమజఖలకడమ� భభగరరరడ�డడ

95-91/47

భరస : వనసకటవరపడసరదస� �
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-13
వయససస:71
లస: ససస స
1147 AP151000231036
పపరర: మధసససధనరరవప బబబపపరరడడడ�

1142 MLJ1260918
పపరర: నళనకలమమరర� నశరసకరరరవప�

1167 AP151000234158
పపరర: ససగగణమమ కతష
స ల

95-91/63

భరస : రరమకపషష
ఇసటట ననస:44-2-16
వయససస:66
లస: ససస స
95-91/65

1170 MLJ1261718
పపరర: రమమశ బభబగ కతష
స ల

95-91/66

తసడడ:డ రరమకపషష
ఇసటట ననస:44-2-16
వయససస:42
లస: పప
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1171 MLJ1262146
పపరర: వరరసజననయగలల కతష
స ల

95-91/67

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-2-16
వయససస:64
లస: పప

1172 SQX2134427
పపరర: తదజ శక కతష
స ల

95-91/712

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:44-2-16
వయససస:21
లస: ససస స

1174 SQX2145845
పపరర: ననగరశదర రరవప కతష
స ల

95-92/725

తసడడ:డ రరమ కపషష కతష
స ల
ఇసటట ననస:44-2-16
వయససస:45
లస: పప

1175 SQX2180297
పపరర: పడసరద కలరమల

95-91/69

తసడడ:డ దదవరరజ�
ఇసటట ననస:44-2-17
వయససస:37
లస: పప

1178 SQX0234682
పపరర: రరమలసగరసరదరవప సససగసశశటట

95-92/726

95-91/72

తసడడ:డ శకనస�
ఇసటట ననస:44-2-19
వయససస:32
లస: ససస స

1181 MLJ2789378
పపరర: రమణ� మమడ�

95-91/70

95-91/75

తసడడ:డ శకనస�
ఇసటట ననస:44-2-19
వయససస:32
లస: పప

1184 SQX0517797
పపరర: పరలపరరస రమణ�

95-91/73

95-91/78

తసడడ:డ బగడడ యఖ�
ఇసటట ననస:44-2-20
వయససస:71
లస: పప

1187 SQX2091965
పపరర: కరవఖ పరలపరరస

1179 SQX0517763
పపరర: మమడన రరజఖలకడమ�

95-91/71

1182 AP151000234518
పపరర: జజనకమమ మమడన�

95-91/76

1185 SQX0043364
పపరర: పరలపరరస యగయఖ�

95-91/77

తసడడ:డ గగపరలస�
ఇసటట ననస:44-2-20
వయససస:42
లస: పప
95-91/653

తసడడ:డ యగయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:44-2-20
వయససస:20
లస: ససస స

1188 SQX0579151
పపరర: బడహమ మమడ

95-93/21

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-2-20
వయససస:60
లస: ససస స
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1189 SQX1499723
పపరర: దసరరరలకడమ పససపపలలటట

95-91/79

తసడడ:డ ససవర శసకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-2-23
వయససస:28
లస: ససస స
1192 SQX1046235
పపరర: ననగమణణ దనసరర

95-91/81

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:44-2-24
వయససస:50
లస: ససస స

1193 SQX0610691
పపరర: దదవరకకసడ రమమదదవ�

95-91/84

1196 AP151000231204
పపరర: రరమయఖ పససపపలలటట

95-91/82

1199 AP151000234312
పపరర: మగతనఖలమమ పససపపలలటట
భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:44-2-24
వయససస:54
లస: ససస స

95-91/80

1194 SQX1506189
పపరర: రరఘవయఖ దనసరర

95-91/83

తసడడ:డ రసగ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:44-2-24
వయససస:35
లస: పప
95-91/85

తసడడ:డ వనసకటటశదరరలల
ఇసటట ననస:44-2-24
వయససస:56
లస: పప
95-92/27

1191 SQX1719277
పపరర: ననగ జజఖత తనడడకకసడ

భరస : శకనవరస తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:44-2-24
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-24
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరలల�
ఇసటట ననస:44-2-24
వయససస:54
లస: పప
1198 AP151000234309
పపరర: సససదరమమ పససపపలలటట

95-92/727

భరస : ససరరశ కలమమర మలశశటట
ఇసటట ననస:44-2-23
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:44-2-24
వయససస:31
లస: ససస స
1195 MLJ2785228
పపరర: రరమగ పససపపలలటట�

1190 SQX2154177
పపరర: లకడమ పరరదత మలశశటట

95-91/74

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-19
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : యగయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-20
వయససస:36
లస: ససస స

1186 SQX0043612
పపరర: పరలపరరస గగపరలస�

95-91/68

భరస : దనవదస కలమమర�
ఇసటట ననస:44-2-19
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:44-2-19
వయససస:49
లస: ససస స

1183 SQX0519017
పపరర: మమడన దనవదస కలమమర�

1176 SQX0128611
పపరర: దసరర సససగసశశటట
భరస : రరమలసగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-2-17
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగరరవప
ఇసటట ననస:44-2-17
వయససస:50
లస: పప

1180 SQX0517680
పపరర: మమడ శకదదవ�

95-91/713

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప కతష
స ల
ఇసటట ననస:44-2-16
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమరరవప కలరమల
ఇసటట ననస:44-2-16 , 3 LINE
వయససస:57
లస: పప

1177 SQX0043547
పపరర: పససపపలలటట కలమమర�

1173 SQX2134559
పపరర: రమఖ శక కతష
స ల

1197 MLJ1261809
పపరర: వనసకటటశదరరర� పససపపలలటట�

95-91/86

తసడడ:డ రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:44-2-24
వయససస:89
లస: పప
95-92/28

1200 SQX2309649
పపరర: సరసబశవ రరవప పససపపలలటట

95-92/728

తసడడ:డ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:44-2-24
వయససస:25
లస: పప
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1201 AP151000234019
పపరర: రమ పససపపలలటట

95-92/29

భరస : శవ
ఇసటట ననస:44-2-25
వయససస:51
లస: ససస స
1204 AP151000234037
పపరర: సరమమమజఖస ఏనసగగల�

95-92/31

95-91/90

95-91/93

95-91/96

95-91/99

95-92/34

95-92/36

తసడడ:డ పడసరదస పరలపఫ గగ
ఇసటట ననస:44-2-37
వయససస:27
లస: పప

1214 AP151000231312
పపరర: వనసకటటశదరరర తతకల�

1217 AP151000234093
పపరర: ఝమనస గరరక

1220 AP151000231176
పపరర: శసకర గరరక�

1223 AP151000234136
పపరర: ససత గరరక�

95-91/102

1226 MLJ1261247
పపరర: శవపరరదత గరరక� �

95-91/97

1229 SQX1506148
పపరర: రరజరశ పరలపఫ గగ
తసడడ:డ పడసరదస పరలపఫ గగ
ఇసటట ననస:44-2-37
వయససస:30
లస: పప

1209 SQX0647644
పపరర: ససరరష గరరక

95-91/92

1212 SQX0143982
పపరర: రరమగ గరరక�

95-91/95

1215 AP151000231305
పపరర: సఫ మయఖ గరరక�

95-91/98

తసడడ:డ సననఖసస�
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:71
లస: పప
95-92/32

1218 AP151000234294
పపరర: ఆదడమమ తతకల

95-92/33

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-2-30
వయససస:61
లస: ససస స
95-91/100

1221 AP151000234094
పపరర: భమలకడమ గరరక

95-92/35

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:44-2-32/1
వయససస:45
లస: ససస స
95-92/37

1224 MLJ2789162
పపరర: పరరదత గరరక

95-91/101

భరస : వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-2-34
వయససస:42
లస: ససస స
95-91/103

తసడడ:డ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:44-2-35
వయససస:41
లస: ససస స
95-91/105

95-91/89

తసడడ:డ తనతయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:47
లస: పప

భరస : సఫ మయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-32/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ తనతయఖ
ఇసటట ననస:44-2-34
వయససస:64
లస: పప
1228 SQX1506155
పపరర: పవన కలమమర పరలపఫ గగ

95-91/94

తసడడ:డ సననఖసస�
ఇసటట ననస:44-2-32
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-32/1
వయససస:64
లస: ససస స
1225 MLJ2785392
పపరర: వనసకటటశదరరర గరరక

1211 AP151000231188
పపరర: ననగరశదరరరవప కటభట

1206 SQX0128652
పపరర: శవకలమమరర దదవరకకసడ

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:40
లస: పప

భరస : తనతయఖ
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:44-2-31
వయససస:51
లస: ససస స
1222 AP151000234097
పపరర: మరరయమమ గరరక�

95-91/91

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సననఖసస
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:71
లస: పప
1219 AP151000234138
పపరర: రమణ గరరక

1208 SQX1719947
పపరర: గగపస కపషష గరరక

95-92/30

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సననఖసస
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:64
లస: పప
1216 AP151000231227
పపరర: తనతయఖ గరరక

95-91/88

తసడడ:డ రమమశ గరరక
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సఫ మయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:46
లస: పప
1213 AP151000231231
పపరర: శవయఖ గరరక

1205 SQX0128637
పపరర: మణణ గరరక�

1203 AP151000234063
పపరర: తషలసమమ ఏనసగగల�

భరస : మలర శదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-27
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమగ�
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవయఖ గరరక
ఇసటట ననస:44-2-29
వయససస:52
లస: ససస స
1210 AP151000231389
పపరర: రమమష గరరక�

95-91/87

తసడడ:డ లకడమననరరయణ�
ఇసటట ననస:44-2-27
వయససస:56
లస: పప

భరస : లకడమననరరయణ�
ఇసటట ననస:44-2-27
వయససస:76
లస: ససస స
1207 SQX1719194
పపరర: యశశద గరరక

1202 AP151000231214
పపరర: మలలర శదరరరవప ఏనసగగల�

1227 SQX1506163
పపరర: జజఖత పరలపఫ గగ

95-91/104

భరస : రరజరశ పరలపఫ గగ
ఇసటట ననస:44-2-37
వయససస:24
లస: ససస స
95-91/106

1230 MLJ2789923
పపరర: లకడమ కటభట

95-91/107

భరస : ననగరశదరరరవప కటభట
ఇసటట ననస:44-2-39
వయససస:39
లస: ససస స
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95-92/38

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-2-39
వయససస:66
లస: ససస స
1234 SQX0128587
పపరర: వరణణ� కటభట�

95-91/110

95-91/113

95-91/116

95-91/119

95-91/121

95-91/124

95-92/40

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:56
లస: ససస స

1244 SQX0519124
పపరర: కటభట ససరరష�

1247 SQX1719863
పపరర: శరకవణణ అలర సశశటట

1250 SQX2092633
పపరర: లకమణ అలర సశశటట

1253 SQX0945840
పపరర: శకలకడమ ననగరశశటట ననగరశశటట

95-92/43

1256 MLJ2789485
పపరర: లకడమససజనఖ పప ననటరర

95-91/120

1259 AP151000234345
పపరర: అనసతలకడమ పప ననటరర�
భరస : నరరససహరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:58
లస: ససస స

1239 SQX0597500
పపరర: సతఖవత కటభట�

95-91/115

1242 MLJ2785970
పపరర: రరసబభబగ కటభట� �

95-91/118

1245 SQX2006005
పపరర: లకడమ పరరరకకలమ

95-91/654

భరస : బభబగ రరవప పరరరకకలమ
ఇసటట ననస:44-2-44
వయససస:47
లస: ససస స
95-91/122

1248 SQX1719798
పపరర: లకడమ అనటపపరష అలర సశశటట

95-91/123

భరస : శవ కకటటశదర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:44-2-46
వయససస:40
లస: ససస స
95-91/655

1251 SQX0610626
పపరర: అనత

95-92/39

భరస : హరర బభబగ
ఇసటట ననస:44-2-47
వయససస:49
లస: ససస స
95-92/41

1254 SQX1089334
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ పఫ ననటరర

95-92/42

భరస : సదరరప కలమమర పఫ ననటరర
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:28
లస: ససస స
95-92/44

తసడడ:డ మధససనధనరరవప
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:40
లస: ససస స
95-92/46

95-91/112

తసడడ:డ తరరపతయఖ� �
ఇసటట ననస:44-2-43
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనణగగగపరల రరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కపషష చడబతనఖ పఫ ననటరర
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:34
లస: ససస స
1258 AP151000234340
పపరర: రరమలకడమ పప ననటరర�

95-91/117

తసడడ:డ శవ కకటటశదర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:44-2-46
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పపణఖకకటట
ఇసటట ననస:44-2-47
వయససస:62
లస: పప
1255 SQX1089409
పపరర: కకకషషవనణణ పఫ ననటరర

1241 AP151000234296
పపరర: ససబబమమ కటభట

1236 SQX0128595
పపరర: ససగగణ� కటభట�

తసడడ:డ రరసబభబగ�
ఇసటట ననస:44-2-43
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కకటటశదర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:44-2-46
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:44-2-46
వయససస:50
లస: పప
1252 SQX1173889
పపరర: హరర బభబగ తమరర

95-91/114

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-44
వయససస:38
లస: పప

భరస : కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-2-45
వయససస:30
లస: ససస స
1249 SQX1719145
పపరర: శవకకటటశదర రరవప అలర సశశటట

1238 SQX0597542
పపరర: అననష కటభట�

95-91/109

భరస : ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:44-2-42
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:44-2-43
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:44-2-44
వయససస:31
లస: ససస స
1246 SQX1719897
పపరర: నదదయ పససపపలలటట

95-91/111

తసడడ:డ రరసబభబగ�
ఇసటట ననస:44-2-43
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పలన�
ఇసటట ననస:44-2-43
వయససస:54
లస: ససస స
1243 SQX0517581
పపరర: కటభట కనకదసరర �

1235 SQX0519009
పపరర: కటభట శకనస�

1233 AP151000231311
పపరర: సరసబశవరరవప కటభట�

తసడడ:డ పసదదఅసజయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-40
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-41
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-42
వయససస:41
లస: పప
1240 SQX0128686
పపరర: లకడమ వ�

95-91/108

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-40
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:44-2-41
వయససస:41
లస: ససస స
1237 SQX0489724
పపరర: ఆదదననరరయణ� కటభట�

1232 SQX0128660
పపరర: రమ� కటభట�

1257 AP151000234328
పపరర: మహలకడమ ననగరశశటట

95-92/45

భరస : మననహరపడసరద
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:45
లస: ససస స
95-92/47

1260 AP151000234244
పపరర: రమమదదవ పప ననటరర

95-92/48

భరస : మధససనధనరరవప
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:61
లస: ససస స
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1261 AP151000234329
పపరర: కపషషకలమమరర ననగరశశటట ననగరశశటట

95-92/49

భరస : వనసకటభడవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:64
లస: ససస స
95-92/52

తసడడ:డ వనసకటభడవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:38
లస: పప
95-92/55

తసడడ:డ వనసకటరరవప ననగరశశటట
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:49
లస: పప
95-92/58

95-93/23

95-92/60

95-92/729

95-92/704

1274 SQX0100792
పపరర: యనసమల శవననగరరజ

1277 AP151000234083
పపరర: పరరదత వడన
డ రర�

1280 SQX0517748
పపరర: పసటటల శశషమమ

1283 SQX2150381
పపరర: వశరలకడమ జవరదదద

95-92/65

1286 MLJ2789741
పపరర: వజయ లకడమ ననరరసస

95-93/24

1289 SQX0156190
పపరర: మమధవ బలల
ర రర
భరస : వనసకట రవకకరణ
ఇసటట ననస:44-2-52
వయససస:39
లస: ససస స

1269 MLJ2785137
పపరర: పరసడడరసగరరరవప పప ననటరర� �

95-92/57

1272 SQX1292481
పపరర: రమఖ మమధసరర ఆరరపలర

95-93/22

1275 SQX1292689
పపరర: రరవదడకలమమర ఆరరపలర

95-93/25

తసడడ:డ ససబభబరరవప లలట ఎ
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:47
లస: పప
95-92/61

1278 MLJ1260264
పపరర: సరసబశవరరవప వనమరరడడ � �

95-92/62

తసడడ:డ బగచమరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:44-2-49
వయససస:63
లస: పప
95-92/63

1281 SQX0043422
పపరర: వరడపలర సరదమననధ�

95-92/64

తసడడ:డ జననరరన రరవప�
ఇసటట ననస:44-2-50
వయససస:26
లస: పప
95-92/730

1284 SQX1788504
పపరర: రరమ తషలశమమ పససపపలలటట

95-93/26

భరస : వనసకటటశదరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-2-50
వయససస:54
లస: ససస స
95-92/66

భరస : బసవననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-2-51
వయససస:48
లస: ససస స
95-93/27

95-92/54

భరస : సరయ కరరస క ఆరరపలర
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస జవరదదద
ఇసటట ననస:44-2-50
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకశశర�
ఇసటట ననస:44-2-51
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మలలర సశశటట
ఇసటట ననస:44-2-51
వయససస:48
లస: పప

95-92/59

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:44-2-50
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస జవరదదద
ఇసటట ననస:44- 2-50
వయససస:23
లస: పప

1288 SQX0514802
పపరర: శకనవరస రరవప మలలర సశశటట

1271 MLJ2786267
పపరర: వనసకటరరవప ననగరశశటట � �

1266 SQX0455600
పపరర: సదరరప� పఫ ననటరర�

తసడడ:డ వరరకఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటసరదమ�
ఇసటట ననస:44-2-49
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : కకటటశదర రరవప వ డడడరర
ఇసటట ననస:44-2-49
వయససస:31
లస: ససస స

1285 SQX0517698
పపరర: కగతవరపప నరరష�

95-92/56

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:41
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-49
వయససస:49
లస: ససస స

1282 SQX2153773
పపరర: సనరఖ తదజ జవరదదద

1268 AP151000231074
పపరర: నరసససహరరవప�

95-92/51

తసడడ:డ మధససనధన రరవప�
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరవదడకలమమర ఆరరపలర
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:47
లస: ససస స

1279 SQX2344984
పపరర: శకవణ జజఖత వరదన
ద రర వడడడరర

95-92/53

తసడడ:డ వరరరఘదయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘదయఖ�
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:66
లస: పప

1276 MLJ2789592
పపరర: ససలలచన� దనసరర�

1265 MLJ2785103
పపరర: రవకలమమర� పప ననటరర�

1263 SQX0519223
పపరర: పప ననటరర రఘగ�

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:39
లస: పప

1267 AP151000231397
పపరర: మననహరపడసరద ననగరశశటట ననగరశశటట

1273 SQX1292598
పపరర: పదనమవత ఆరరపలర

95-92/50

తసడడ:డ మననహర పడసరద ననగరశశటట
ఇసటట ననస:44-2-48
వయససస:22
లస: పప

1264 MLJ1260124
పపరర: వనణగగగపరల రరవప ననగరశశటట

1270 AP151000231178
పపరర: మధససనధనరరవప ప�ననటరర�

1262 SQX1895101
పపరర: ఫణణ భమషణ ననగరశశటట

1287 AP151000231372
పపరర: బసవననగరశదరరరవప

95-92/67

తసడడ:డ భమయఖ
ఇసటట ననస:44-2-51
వయససస:56
లస: పప
95-92/68

1290 SQX0148379
పపరర: ధనలకమ బలల
ర రర

95-92/69

భరస : వనసకటటశదరరరవప� బలల
ర రర
ఇసటట ననస:44-2-52
వయససస:48
లస: ససస స
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1291 AP151000234391
పపరర: వనసకటలకడమ కలమమరర బలల
ర రర

95-92/70

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-2-52
వయససస:64
లస: ససస స
1294 AP151000231298
పపరర: ననగరశదరరరవప బలల
ర రర

95-92/73

95-92/76

95-91/656

95-91/127

95-91/129

95-92/81

95-91/132

తసడడ:డ మధససనధనరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:38
లస: పప

1304 SQX2257954
పపరర: రమఖ తదజ సపలలమమసత

1307 SQX1111830
పపరర: రరణణ అననబలగన

1310 SQX1283324
పపరర: మమగసబకర ననగ శకజ సవరస

1313 SQX1314475
పపరర: పదనమవత గగఱఱ స

95-91/135

1316 SQX1150077
పపరర: అవనసదడ రరడడడ గగఱఱ స

95-91/714

1319 SQX1314459
పపరర: సరసబశవ రరడడడ గగఱఱ స
తసడడ:డ రసగరరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:59
లస: పప

1299 SQX0593665
పపరర: ననగరశదరరరవప� కతష
స ల�

95-92/78

1302 MLJ2790087
పపరర: ధనలకడమ శలసశశటట

95-91/126

1305 SQX0517672
పపరర: బయమఖరపపననన ఉషరరరణణ�

95-91/128

భరస : అశశక కలమమర�
ఇసటట ననస:44-2-57
వయససస:55
లస: ససస స
95-92/79

1308 SQX1111863
పపరర: ససననబ ఆరసన అననబలగన

95-92/80

తసడడ:డ అననబలగన పస యస
ఇసటట ననస:44-2-57
వయససస:35
లస: పప
95-91/130

1311 SQX1111756
పపరర: లకడమ అననబలగన

95-91/131

తసడడ:డ అననబలగన పస యస
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:34
లస: ససస స
95-91/133

1314 SQX0490193
పపరర: పపటటటట పదమ�

95-91/134

భరస : పడభభకర రరవప�
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:53
లస: ససస స
95-91/136

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:30
లస: పప
95-91/138

95-92/75

భరస : గరరటయఖ
ఇసటట ననస:44-2-56
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరడడ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:66
లస: ససస స
1318 MLJ2785442
పపరర: కపషషచడబతనఖ� పప ననటరర�

95-91/125

తసడడ:డ సరయ బభబగ సవరస
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరయ బభబగ�
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:51
లస: ససస స
1315 SQX0155663
పపరర: వజయ లకడమ� సవరస�

1301 SQX1229823
పపరర: శక దదవ కటభట

1296 SQX0156315
పపరర: వజయలకడమ� కతష
స ల�

తసడడ:డ రరమకపషష�
ఇసటట ననస:44-2-53
వయససస:46
లస: పప

భరస : అననబలగన పస యస
ఇసటట ననస:44-2-57
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదడరరజన పస
ఇసటట ననస:44-2-57
వయససస:63
లస: పప
1312 SQX0155630
పపరర: అసజనన దదవ� సవరస�

95-92/77

తసడడ:డ గరటయఖ ససలలమమసత
ఇసటట ననస:44-2-56
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమమర�
ఇసటట ననస:44-2-57
వయససస:34
లస: పప
1309 SQX1111855
పపరర: అననబలగన పస యస

1298 MLJ1260447
పపరర: కకటటశదరరరవప� వడన
డ రర�

95-92/72

భరస : వరరసజననయగలల�
ఇసటట ననస:44-2-53
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శవవనసకట వర పడసరద కటభట
ఇసటట ననస:44-2-55
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషషమమరరస
ఇసటట ననస:44-2-56
వయససస:47
లస: పప
1306 SQX0519074
పపరర: బయమఖరపపననన శవకలమమర�

95-92/74

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-53
వయససస:40
లస: పప

భరస : హనసమయఖ గగసడడమమడ
ఇసటట ననస:44-2-54
వయససస:79
లస: ససస స
1303 MLJ2786143
పపరర: గరరటయఖ శలసశశటట

1295 SQX1244466
పపరర: రరజరశదరర జఖనటకలటట

1293 AP151000231213
పపరర: రవకకరణ బలల
ర రర

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-2-52
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటష జఖనటకలటట
ఇసటట ననస:44-2-53
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:44-2-53
వయససస:32
లస: పప
1300 SQX2109460
పపరర: వనజకడ గగసడడమమడ

95-92/71

భరస : శవరరమకపషష� �
ఇసటట ననస:44-2-52
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:44-2-52
వయససస:71
లస: పప
1297 SQX0043240
పపరర: జజననటకలటట వనసకటటశ�

1292 MLJ1262690
పపరర: ననగమణణ వనపపరర� �

1317 SQX0572826
పపరర: రరజరష పప ననటరర�

95-91/137

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:37
లస: పప
95-91/139

1320 SQX0335505
పపరర: పడభభకర రరవప పసటటటట

95-91/140

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:59
లస: పప
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95-91/141

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప�
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:61
లస: పప
1324 SQX2146991
పపరర: ససగగణ బభయ తవరరర

95-92/732

95-92/83

95-92/86

95-92/89

95-92/92

95-92/95

95-92/98

భరస : రసగరసతఖననటరరయణ�
ఇసటట ననస:44-3-62
వయససస:49
లస: ససస స

1334 SQX1884493
పపరర: అకయ దదపసస వనలరసపలర

1337 AP151000234218
పపరర: ససతనరరవమమ పససపపలలటట

1340 SQX1464379
పపరర: లకడమ తషలసస నమమల

1343 SQX1411834
పపరర: పడవళక దనసరర

95-92/101

1346 SQX1090430
పపరర: ఆస లతన పఫ టటట

95-92/90

1349 SQX1167452
పపరర: చసదడ తదజ మసడ
తసడడ:డ రరధన కపషష మసడ
ఇసటట ననస:44-3-62
వయససస:24
లస: పప

95-92/85

1332 SQX1201441
పపరర: సరయ కకటట రరమకపషష చసత

95-92/88

1335 SQX1213065
పపరర: లకడమ మమనక పససపపలలటట

95-92/91

తసడడ:డ రమమశ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-2-101
వయససస:24
లస: ససస స
95-92/93

1338 AP151000231255
పపరర: వనసకట రమమష పససపపలలటట

95-92/94

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-2-101
వయససస:47
లస: పప
95-92/96

1341 SQX1173947
పపరర: వనసకటటశదరమమ నమమల

95-92/97

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:44-2-240
వయససస:48
లస: ససస స
95-92/99

1344 MLJ1260272
పపరర: జయశక వనమరరడడడ� �

95-92/100

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-249
వయససస:50
లస: ససస స
95-91/143

తసడడ:డ రసగ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:44-3-62
వయససస:24
లస: ససస స
95-91/145

1329 SQX1950336
పపరర: సరయ రసగ చసత

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ చసత
ఇసటట ననస:44-2-61
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:44-2-249
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-249
వయససస:54
లస: పప
1348 SQX0455626
పపరర: హహహమలలత� పప టటట�

95-92/87

భరస : ననగరసదడ హరరననథ నమమల
ఇసటట ననస:44-2-240
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:44-2-240
వయససస:31
లస: పప
1345 MLJ1260231
పపరర: పడసరదరరవప� దనసరర�

1331 AP151000234056
పపరర: సరసబభడజఖస చసతన

95-92/82

భరస : వర రరఘవయఖ చసత
ఇసటట ననస:44-2-61
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-2-101
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రసజత కలమమర ననకల
ఇసటట ననస:44-2-181
వయససస:24
లస: ససస స
1342 SQX1089425
పపరర: వరరసదడ ననధ నమమల

95-92/84

తసడడ:డ బభల కపషష వనలరసపలర
ఇసటట ననస:44-2-101
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమమష
ఇసటట ననస:44-2-101
వయససస:45
లస: ససస స
1339 SQX1894989
పపరర: అసబక ననకల

1328 MLJ2790475
పపరర: సరయలల చసతన� �

1326 SQX1950385
పపరర: సరయ లకడమ చసత
భరస : వర రరఘవయఖ చసత
ఇసటట ననస:44-2-61
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:44-2-61
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-2-100
వయససస:22
లస: ససస స
1336 AP151000234217
పపరర: లకడమపపణఖవత పససపపలలటట

95-92/733

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:44-2-61
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:44-2-61
వయససస:62
లస: ససస స
1333 SQX1720283
పపరర: లకడమ పసడయమసక పససపపలలటట

1325 SQX2336089
పపరర: హరరక చచట

95-92/731
1323 SQX2138444
పపరర: సనరఖ ననరరయణ పడసరద తవరరర

తసడడ:డ రరధ కపషష పడసరద తవరరర
ఇసటట ననస:44-2-59
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ చచట
ఇసటట ననస:44-2-59
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:44-2-61
వయససస:45
లస: ససస స
1330 MLJ1260025
పపరర: సరయపడమల� కరనసగగలల�

95-91/142

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప�
ఇసటట ననస:44-2-58
వయససస:73
లస: పప

భరస : సనరఖ ననరరయణ పడసరద
ఇసటట ననస:44-2-59
వయససస:49
లస: ససస స
1327 MLJ1260033
పపరర: సరయ వరణణ చసతన

1322 SQX0155044
పపరర: వనసకటరరవప� సవరస�

1347 MLJ3656345
పపరర: చసదనడవత� కరకరపరరస�

95-91/144

భరస : కకశశర కలమమర�
ఇసటట ననస:44-3-62
వయససస:43
లస: ససస స
95-91/146

1350 SQX1167445
పపరర: రవ తదజ మసడ

95-91/147

తసడడ:డ రరధన కపషష మసడ
ఇసటట ననస:44-3-62
వయససస:27
లస: పప
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1351 SQX0572768
పపరర: పరదనల కకటటశదరమమ�
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95-92/102

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:44-3-63
వయససస:80
లస: ససస స
1354 MLJ2794840
పపరర: సరసబశవరరవప కకయమఖరర

95-93/29

95-93/30

95-93/31

95-93/34

95-93/37

95-93/40

95-93/43

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప కనతస
ఇసటట ననస:44-3-71
వయససస:30
లస: పప

1364 AP151000237628
పపరర: వనసకట రమణ తతకల

1367 SQX1288035
పపరర: రరసబభబగ తతకల

1370 MLJ1261965
పపరర: వనసకటననగభభససర గగవరడ

1373 SQX0101055
పపరర: పరరరపలర రరధ

95-93/46

1376 AP151000237310
పపరర: మహత గజరసదడ

95-93/35

1379 SQX0514877
పపరర: పదమ వనపపరర
భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:44-3-72
వయససస:44
లస: ససస స

1359 SQX2137925
పపరర: రరణణ గగటటటమగకసల

95-91/717

1362 SQX0514778
పపరర: ఇసదదర తతకల

95-93/33

1365 MLJ2794378
పపరర: పపనటమమ తతకల

95-93/36

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:63
లస: ససస స
95-93/38

1368 SQX1566399
పపరర: సరసబశవ రరవప తతకల

95-93/39

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర తతకల
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:56
లస: పప
95-93/41

1371 MLJ1261957
పపరర: మసరసననటయగడడ గగవసదస

95-93/42

తసడడ:డ పరనకరలరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:44-3-67
వయససస:62
లస: పప
95-93/44

1374 SQX0101089
పపరర: పరరరపలర నరసససగ దనసస

95-93/45

తసడడ:డ జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:44-3-68
వయససస:52
లస: పప
95-93/47

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:44-3-70
వయససస:66
లస: ససస స
95-93/49

95-95/198

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససగ దనసస
ఇసటట ననస:44-3-68
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలస
ఇసటట ననస:44-3-68
వయససస:66
లస: పప
1378 SQX1788678
పపరర: రవ కనతస

95-93/32

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:44-3-67
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ హరననథ బభబగ
ఇసటట ననస:44-3-68
వయససస:30
లస: ససస స
1375 SQX0154203
పపరర: హరరననధబభబగ బభవరరడడ

1361 SQX0524843
పపరర: ఉష తతకల

1356 SQX1723972
పపరర: ఫరరన నన షపక

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర తతకల
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటననగభభససర
ఇసటట ననస:44-3-67
వయససస:47
లస: ససస స
1372 SQX0605659
పపరర: సరయ హరరత బభవరరడడ

95-91/716

భరస : సరసబశవరరవప తతకల
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:30
లస: పప
1369 MLJ1262427
పపరర: శవజజఖత గగవరడ

1358 SQX2137958
పపరర: శకనవరసరరవప గగటటటమగకసల

95-93/28

తలర : హససనన బబగస షపక
ఇసటట ననస:44-3-63
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతకల
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:51
లస: ససస స
1366 SQX0101121
పపరర: ఆళళ వరసస

95-95/197

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబగ తతకల
ఇసటట ననస:44-3-65
వయససస:29
లస: ససస స
1363 AP151000237629
పపరర: చనటవనసకటరమణ తతకల

1355 SQX1882968
పపరర: ఫరరన న షపక

1353 AP151000237306
పపరర: సదరష కలమమరర కకయమఖరర

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-3-63
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ షర షపక
ఇసటట ననస:44-3-63
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హరననధ బభబగ
ఇసటట ననస:44-3-64
వయససస:59
లస: ససస స
1360 SQX1287953
పపరర: కపప తతకల

95-92/638

తసడడ:డ ఇమమమ షర షసబక
ఇసటట ననస:44-3-63
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-3-63
వయససస:79
లస: పప
1357 SQX0442673
పపరర: సరయ లల బభవ రరడడ

1352 SQX2091296
పపరర: ఫరరన నన షసబక

1377 SQX1532788
పపరర: పదనమవత కసభసపరటట

95-93/48

భరస : రగశయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:44-3-70
వయససస:79
లస: ససస స
95-93/50

1380 SQX0514885
పపరర: రవశసకర వనపపరర

95-93/51

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:44-3-72
వయససస:50
లస: పప
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పపరర: శశశలజ ఆళళ
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95-93/52

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-3-73
వయససస:32
లస: ససస స
1384 SQX1566357
పపరర: దసరరర పడసరద ఆళళ

95-93/55

95-93/58

95-93/61

95-93/64

95-92/774

95-93/68

95-92/755

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-3-82
వయససస:61
లస: పప

1394 MLJ2794493
పపరర: ఆసడనళళమమ కననట�

1397 MLJ2794212
పపరర: పదమజకలమమరర వరరరజల

1400 SQX0335547
పపరర: ససకర కకరణ కలమమర�

1403 SQX2485456
పపరర: శశదత ససకర

95-92/776

1406 SQX2203479
పపరర: లకడమ సరమమజఖస కకలర పర

95-93/65

1409 SQX0945808
పపరర: రరజ జసగర
తసడడ:డ లకమణ రరవప జసగర
ఇసటట ననస:44-3-82
వయససస:37
లస: పప

1389 AP151000237236
పపరర: సరయ ఆళళ

95-93/60

1392 SQX0345652
పపరర: ఆళళళ చరసజవననగరసదడ బభబగ

95-93/63

1395 SQX2485555
పపరర: ననగ లకడమ జడ

95-92/763

భరస : కకటటశదర రరవప జడ
ఇసటట ననస:44-3-77
వయససస:50
లస: ససస స
95-93/66

1398 MLJ2794220
పపరర: రరజరశదరరరవప వరరరజల

95-93/67

తసడడ:డ సరసబమమరరస
ఇసటట ననస:44-3-77
వయససస:59
లస: పప
95-92/103

1401 SQX2035525
పపరర: పదమజ గరజల

95-92/639

భరస : వనసకటటశదర రరవప గరజల
ఇసటట ననస:44-3-80
వయససస:47
లస: ససస స
95-92/756

1404 SQX2485472
పపరర: సరసదత ససక

95-92/758

భరస : రరఢ కపషష మమరరస ససక
ఇసటట ననస:44-3-80
వయససస:50
లస: ససస స
95-93/732

భరస : రరసబభబగ కకలర పర
ఇసటట ననస:44-3-80
వయససస:55
లస: ససస స
95-92/104

95-93/57

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:44-3-75
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప ససకర
ఇసటట ననస:44-3-80
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప ససక
ఇసటట ననస:44-3-80
వయససస:56
లస: పప
1408 AP151000231493
పపరర: భభససర పడవల

95-93/62

తసడడ:డ రరధనకపషష మమరరస�
ఇసటట ననస:44-3-80
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబగ కకలర పర
ఇసటట ననస:44-3-80
వయససస:20
లస: పప
1405 SQX2488559
పపరర: రరఢ కపషష మమరరస ససక

1391 SQX1094382
పపరర: యశదసత వర రరజల

1386 AP151000237147
పపరర: రతనటరరవప ఇరరక

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:44-3-75
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరజరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-3-77
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర అలమర
ఇసటట ననస:44-3-79
వయససస:57
లస: పప
1402 SQX2485449
పపరర: మహహశ కకలర పర

95-93/59

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:44-3-76
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప జడ
ఇసటట ననస:44-3-77
వయససస:56
లస: పప
1399 SQX1720929
పపరర: వనసకట రరవప అలమర

1388 SQX0345637
పపరర: ఆళళళ వజయలకడమ

95-93/54

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-3-73
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-3-75
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రతనటరరవప
ఇసటట ననస:44-3-76
వయససస:34
లస: ససస స
1396 SQX2488377
పపరర: కకటటశదర రరవప జడ

95-93/56

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:44-3-75
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-3-75
వయససస:25
లస: పప
1393 SQX0443010
పపరర: వనబషషవ ఇరరక

1385 SQX1566373
పపరర: సరసబశవరరవప ఆళళ

1383 AP151000237140
పపరర: ననగరశదరమమ ఆళళ

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:44-3-73
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప AALLA
ఇసటట ననస:44-3-73
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననగ భభససర గగవరడ
ఇసటట ననస:44-3-75
వయససస:23
లస: ససస స
1390 SQX1094457
పపరర: చరసజవ వరరరజల

95-93/53

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-3-73
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:44-3-73
వయససస:33
లస: పప
1387 SQX1539081
పపరర: అమమలఖ గగవరడ

1382 AP151000237213
పపరర: నరమల ఆళళ

1407 SQX2203826
పపరర: పడభభవత అతస లలరర

95-93/733

భరస : ససబడమణఖస అతస లలరర
ఇసటట ననస:44-3-80
వయససస:39
లస: ససస స
95-93/69

1410 SQX1724012
పపరర: ననగ ససబబయఖ అలమరస రరజ

95-95/199

తసడడ:డ ససబబయఖ అలమరస రరజ
ఇసటట ననస:44-3-82
వయససస:56
లస: పప
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1411 SQX1724293
పపరర: ససవర కలమమరర అలర స రరజ

95-95/200

భరస : ననగ ససబబయఖ అలర స రరజ
ఇసటట ననస:44-3-82,
వయససస:42
లస: ససస స
1414 SQX0084780
పపరర: కనక దసరర ననగలకడమ ఇమమసడడ

95-92/107

95-92/110

95-93/72

95-104/22

95-92/111

95-92/112

95-92/115

తసడడ:డ కరసస వశదననధస బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:44-4-80
వయససస:24
లస: పప

1424 SQX1691179
పపరర: మలలర శదరర తనడదపలర

1427 AP151000234171
పపరర: వరలకడమ చసతన

1430 SQX0945766
పపరర: వరలకడమ చసతన

1433 SQX0412494
పపరర: చసతన పడసనటలకడమ�

95-91/152

1436 AP151000231256
పపరర: శశషసరయబభబగ చసతన�

95-104/23

1439 SQX0957910
పపరర: సరగజ దదవ తవరరర
భరస : దదనదయమల
ఇసటట ననస:44-4-81
వయససస:35
లస: ససస స

1419 SQX0816363
పపరర: మమధవ బటభడ

95-93/71

1422 SQX1691153
పపరర: ఈశదర రరవప రలమరపపడడ

95-104/21

95-104/24
1425 SQX1691195
పపరర: శక రరమ చసదడ మమరరస తనడదపలర

తసడడ:డ ససబబ రరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:44-3-415/1
వయససస:61
లస: పప
95-91/148

1428 SQX0593822
పపరర: తషలససరరస చసతన

95-91/149

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప చసతన
ఇసటట ననస:44-4-55/1
వయససస:31
లస: పప
95-92/113

1431 SQX1089326
పపరర: రవ దదవరకకసడ

95-92/114

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:44-4-55/1
వయససస:30
లస: పప
95-91/150

1434 AP151000234088
పపరర: అననరరధ చసతన�

95-91/151

భరస : సరయబభబగ�
ఇసటట ననస:44-4-55/2
వయససస:54
లస: ససస స
95-91/153

తసడడ:డ కపషష దనసస�
ఇసటట ననస:44-4-55/2
వయససస:58
లస: పప
95-93/74

95-92/109

తసడడ:డ తతట బభబగ రలమరపపడడ
ఇసటట ననస:44-3-310
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శశష సరయబభబగ�
ఇసటట ననస:44-4-55/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషషబభబగ�
ఇసటట ననస:44-4-55/2
వయససస:31
లస: పప
1438 SQX1466235
పపరర: చసదడ కరసత బబ గరరరపప

95-104/20

భరస : వనసకట ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:44-4-55/1
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : వరలకడమ చసత
ఇసటట ననస:44-4-55/1
వయససస:31
లస: పప
1435 SQX0579433
పపరర: చసతన రరమమసజననయగలల�

1421 SQX1691237
పపరర: ససహరర సయఖద

1416 MLJ2790103
పపరర: లత పదదమన పడవల పడవల

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:44-3-83
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-4-55/1
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వరలకడమ వనసకట ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:44-4-55/1
వయససస:33
లస: ససస స
1432 SQX0945790
పపరర: లకమణ కలమమర చసతన

95-93/70

భరస : శక రరమ చసదడ మమరరస తనడదపలర
ఇసటట ననస:44-3-415/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-4-55
వయససస:34
లస: ససస స
1429 SQX0948158
పపరర: లలమవత చసతన

1418 SQX0816355
పపరర: దసరరర బటభడ

95-92/106

భరస : భభససర పడవల
ఇసటట ననస:44-3-83
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:44-3-310
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:44-3-368
వయససస:48
లస: పప
1426 SQX0084707
పపరర: హరరత� జజడ�

95-92/108

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:44-3-83
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:44-3-83
వయససస:41
లస: పప
1423 SQX1535766
పపరర: రహహస షపక

1415 SQX0084822
పపరర: భభగఖలకడమ ఇమమసడడ

1413 SQX1111806
పపరర: శక దసరర దదవ బటడ

భరస : శకనవరసస బటడ
ఇసటట ననస:44-3-83
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-3-83
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:44-3-83
వయససస:59
లస: పప
1420 SQX0816371
పపరర: శకనవరస రరవప బటభడ

95-92/105

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-3-83
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-3-83
వయససస:35
లస: ససస స
1417 SQX0043430
పపరర: ఇమమసదద ననగరశదర రరవప

1412 SQX0084806
పపరర: సరదత శవ కలమమరర ఇమమసడడ

1437 SQX1452515
పపరర: సదరరజఖస కకలకలలరర

95-93/73

భరస : శవ రరస కకలకలలరర
ఇసటట ననస:44-4-80
వయససస:66
లస: ససస స
95-93/75

1440 SQX0345546
పపరర: బబ గరరరపప చడసచసలకడమ బబ గరరరపప
చడసచసలకడమ
భరస : కరశవశదననథస కరశవశదననథస
ఇసటట ననస:44-4-81
వయససస:47
లస: ససస స

95-93/76
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95-91/154

తసడడ:డ శవ శసకర
ఇసటట ననస:44-4-86
వయససస:26
లస: ససస స
1444 MLJ2789014
పపరర: హహమలతనదదవ� బభవరరడ�డడ

95-91/157

95-91/160

95-91/163

95-91/166

95-92/116

95-92/119

95-92/761

తసడడ:డ ససతనరరమగలల� �
ఇసటట ననస:44-4-96
వయససస:64
లస: పప

1454 MLJ3654613
పపరర: రరమకకకషషరరవప� చనట�

1457 AP151000234392
పపరర: మసగమమ కకకవ

1460 AP151000231377
పపరర: అకమరవల షపక

1463 SQX2488633
పపరర: అదద లకడమ లసకకశశటట

95-91/727

1466 MLJ1263136
పపరర: ఉమమమహహశదరర� శకరరస�

1469 SQX2455749
పపరర: వనసకట లకడమ చడనసటపరటట
భరస : సరసబశవరరవప చడనసటపరటట
ఇసటట ననస:44-4-98
వయససస:49
లస: ససస స

1449 MLJ3656212
పపరర: లకడమ అనటపపరష � ననరరళళ�

95-91/162

1452 SQX0572693
పపరర: పడభభకర తనడడవరయ�

95-91/165

95-91/167

1455 MLJ3654621
పపరర: సనరఖననరరయణ రరవప�
అనసమగకకసడ�
తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:44-4-88
వయససస:82
లస: పప

95-91/168

95-92/117

1458 AP151000234069
పపరర: ససమత కకకవ

95-92/118

భరస : శశషససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-4-89
వయససస:71
లస: ససస స
95-92/120

1461 SQX2485498
పపరర: భభససర లసకకశశటట

95-92/760

తసడడ:డ రరసమహన రరవప లసకకశశటట
ఇసటట ననస:44-4-89
వయససస:43
లస: పప
95-92/778

1464 SQX1876754
పపరర: దసరర పపనట

95-92/121

భరస : నరరఖన పపనట
ఇసటట ననస:44-4-93
వయససస:42
లస: ససస స
95-92/122

భరస : జయరరమగలల� �
ఇసటట ననస:44-4-96
వయససస:57
లస: ససస స
95-92/124

95-91/159

తసడడ:డ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:44-4-88
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరసమహన రరవప లసకకశశటట
ఇసటట ననస:44-4-89
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ కరజ
ఇసటట ననస:44-4-95
వయససస:32
లస: ససస స
1468 MLJ1264191
పపరర: జయరరమగలల� శకరరస�

95-91/164

తసడడ:డ బకరరర సరహహబ
ఇసటట ననస:44-4-89
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరసమహన రరవప డదరసగగల
ఇసటట ననస:44-4-89
వయససస:35
లస: పప
1465 SQX2441541
పపరర: లకడమ కరజ

1451 SQX1284033
పపరర: శకనవరసరరవప చనట

1446 MLJ2786317
పపరర: భరత బభబగ బభవ రరడడ

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:44-4-88
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పదమరమణ
ఇసటట ననస:44-4-89
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అకబర వరల
ఇసటట ననస:44-4-89
వయససస:41
లస: పప
1462 SQX2485506
పపరర: లకడమ ననరరయణ డదరసగగల

95-91/161

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-4-88
వయససస:68
లస: పప

భరస : బభష
ఇసటట ననస:44-4-89
వయససస:31
లస: ససస స
1459 MLJ2785822
పపరర: బభషర షపక

1448 MLJ3655826
పపరర: పదనమవత� పపరసశశటట �

95-91/156

తసడడ:డ రవసదడబభబగ
ఇసటట ననస:44-4-87
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కపషష చనట
ఇసటట ననస:44-4-88
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:44-4-88
వయససస:54
లస: పప
1456 SQX1173913
పపరర: షపక అనసర ససలమసనన

95-91/158

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:44-4-88
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వరరసరదమ
ఇసటట ననస:44-4-88
వయససస:78
లస: ససస స
1453 MLJ3654209
పపరర: మహన రరవప� పపరసశశటట �

1445 MLJ2785038
పపరర: పడశరసతబభబగ� బభవ రరడడడ�

1443 SQX1314368
పపరర: ససబభబరరవప పససపపలలటట

తసడడ:డ పసచమయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-4-86
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడబభబగ�
ఇసటట ననస:44-4-87
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప చనట
ఇసటట ననస:44-4-88
వయససస:34
లస: ససస స
1450 AP151000234157
పపరర: సరమమమజఖలకడమ కకలగరన

95-91/155

భరస : ససబభబరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-4-86
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రవసదడబభబగ�
ఇసటట ననస:44-4-87
వయససస:58
లస: ససస స
1447 SQX1284009
పపరర: రరమ దదవ చనట

1442 SQX1314350
పపరర: కకకషషవనణణ పససపపలలటట

1467 MLJ1263144
పపరర: వనయగసమమర� శకరరస�

95-92/123

తసడడ:డ జయరరమగలల� �
ఇసటట ననస:44-4-96
వయససస:37
లస: పప
95-91/728

1470 SQX2457570
పపరర: డ డ

95-91/729

Deleted

భరస : డ డ
ఇసటట ననస:44-4-98
వయససస:49
లస: ససస స
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1471 SQX0572685
పపరర: రరవ దసరరరభవరన రరవ

95-92/125

భరస : కపషరషసజననయగలల రరవ
ఇసటట ననస:44-4-99
వయససస:36
లస: ససస స
1474 AP151000234178
పపరర: అనసతలకడమ రరవ

95-92/128

95-92/131

95-91/170

95-91/173

95-92/134

95-92/137

95-92/139

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యడనల
ఇసటట ననస:44-4-184
వయససస:18
లస: పప

1484 SQX1719640
పపరర: ననగరసదడ రరవప శఖమకకలర

1487 SQX1464270
పపరర: ససజనఖ లత వడడడరర

1490 SQX1809573
పపరర: సరయ బభబగ వదన
ద రర

1493 MLJ2789246
పపరర: సరసదత� ఎడనల�

95-92/142

1496 SQX1809938
పపరర: పటభటభ రరమ బభబగ వడర న

95-91/174

1499 AP151000264044
పపరర: రరణగకరలకడమదదవ మటటటపలర
తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖస
ఇసటట ననస:44-4-190
వయససస:50
లస: ససస స

1479 SQX1719558
పపరర: రరణణరతటపడభ శఖమకకలర

95-91/169

1482 SQX1382720
పపరర: గరత రరదన వపడడత

95-91/172

1485 SQX0155705
పపరర: సరళ వనమరరడడడ

95-92/133

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:44-4-102
వయససస:47
లస: ససస స
95-92/135

1488 MLJ2789253
పపరర: వనసకటరమణ� వడన
డ రర�

95-92/136

భరస : సరయబభబగ� �
ఇసటట ననస:44-4-103
వయససస:49
లస: ససస స
95-92/138

1491 SQX1771294
పపరర: వనసకట లకడమ వడర న

95-92/144

భరస : రరమ దసరరరరరవప వడర న
ఇసటట ననస:44-4-103, KOTHAPETA
వయససస:62
లస: ససస స
95-92/140

1494 AP151000234180
పపరర: వరరరఘవమమ ఎడనల�

95-92/141

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:44-4-104
వయససస:71
లస: ససస స
95-92/145

తసడడ:డ రరమ దసరర రరవప వడర న
ఇసటట ననస:44-4-105,KOTHAPETA
వయససస:33
లస: పప
95-92/773

95-92/130

తసడడ:డ అనల కలమమర వపడడత
ఇసటట ననస:44-4-100
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:44-4-104
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:44-4-104
వయససస:52
లస: పప
1498 SQX2487858
పపరర: వనసకట సరయ ఆశక యడనల

95-91/171

తసడడ:డ పరనయఖ వదన
ద రర
ఇసటట ననస:44-4-103
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద�
ఇసటట ననస:44-4-104
వయససస:37
లస: ససస స
1495 AP151000231015
పపరర: శకనసవరసరరవపఎడనల

1481 SQX1719590
పపరర: దదవనసదర బబ సతష

1476 AP151000231071
పపరర: కపషరషసజననయగలల రరవ

భరస : ననగరసదడ రరవప శఖమకకలర
ఇసటట ననస:44-4-100
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బభబగ వడడడరర
ఇసటట ననస:44-4-103
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : కరసతమమ� �
ఇసటట ననస:44-4-103
వయససస:61
లస: ససస స
1492 MLJ2789303
పపరర: మమనస� కకలర పప ర�

95-92/132

తసడడ:డ లకమణ రరవప శఖమకకలర
ఇసటట ననస:44-4-100
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరసబభబగ వదనరన
ఇసటట ననస:44-4-103
వయససస:25
లస: ససస స
1489 MLJ2789261
పపరర: ఈశదరమమ� అడనడ�

1478 AP151000231101
పపరర: శకనవరసరరవ రరవ�

95-92/127

తలర : అనసతలకడమ
ఇసటట ననస:44-4-99
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరణన బబ సతష
ఇసటట ననస:44-4-100
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసదద ససబభబరరవప వపడత
ఇసటట ననస:44-4-100
వయససస:40
లస: పప
1486 SQX1464254
పపరర: శవ ననగ శరరష వదనరన

95-92/129

తసడడ:డ అనసతలకడమ�
ఇసటట ననస:44-4-99
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసదడ రరవప షసకకకలర
ఇసటట ననస:44-4-100
వయససస:22
లస: పప
1483 SQX1382662
పపరర: అనల కలమమర వపడత

1475 SQX1950351
పపరర: సతష రరవ

1473 AP151000234179
పపరర: వజయలకడమ రరవ

భరస : శకనవరసరరవప� రరవ
ఇసటట ననస:44-4-99
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర రరవ
ఇసటట ననస:44-4-99
వయససస:43
లస: పప

తలర : అనసతలకడమ
ఇసటట ననస:44-4-99
వయససస:48
లస: పప
1480 SQX1895283
పపరర: గసగర గగవరర న షసకకకలర

95-92/126

భరస : ననగమలలర శదరరరవప రరవ
ఇసటట ననస:44-4-99
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-4-99
వయససస:71
లస: ససస స
1477 MLJ2786077
పపరర: ననగమలలర శదరరరవప రరవ

1472 MLJ2789980
పపరర: దసరరరకలమమరర రరవ

1497 MLJ1263953
పపరర: పపరష చసదడరరవప� పసరరల�

95-92/143

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర� �
ఇసటట ననస:44-4-166
వయససస:71
లస: పప
95-117/26

1500 SQX2415651
పపరర: లకడమ దసరర అనటవరపప

95-91/720

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అనటవరపప
ఇసటట ననస:44-4-200
వయససస:22
లస: ససస స
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పపరర: పడశరసత గగవసదస
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94-53/794

భరస : ససరయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:44-5-52
వయససస:48
లస: ససస స
1504 AP151000231172
పపరర: సతఖనటరరయణ వడన
డ రర

95-92/148

95-92/151

95-92/154

95-92/157

95-92/160

95-92/163

95-92/166

తసడడ:డ శసకరరకవప నసదదకటటటటఐ
ఇసటట ననస:44-5-108
వయససస:28
లస: పప

1514 AP151000234122
పపరర: దసరర కడవర

1517 SQX0335711
పపరర: కపషష రరవప ఆళళ

1520 AP151000231096
పపరర: ఈశదరరరవప ఆళళ

1523 SQX0519249
పపరర: పపపరషల ససరరష బభబగ�

95-92/169

1526 SQX2488401
పపరర: ససజనఖ నరబ తతమజ

95-92/158

1529 SQX1647775
పపరర: శసకర రరవప నసదదకటటట
తసడడ:డ రరమసరదమ నసదదకటటట
ఇసటట ననస:44-5-108
వయససస:54
లస: పప

1509 SQX0599100
పపరర: పదమజ� ఆళళ�

95-92/153

1512 AP151000234009
పపరర: తడపపరసససదరర ఆళళ�

95-92/156

1515 AP151000234127
పపరర: మహహశదరర ఆళళ

95-92/159

భరస : దసరరరపడసరద ఆళళ
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:61
లస: ససస స
95-92/161

1518 MLJ1264696
పపరర: రరజజరరసమహనరరవప�
శనకరసయల�
తసడడ:డ రరమకకటటశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:44
లస: పప

95-92/162

95-92/164

1521 SQX0228148
పపరర: వనసకట కకటటశదరరరవప ఆళళ

95-92/165

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:55
లస: పప
95-92/167

1524 AP151000231254
పపరర: రరమకకటటశదరరరవప ఆళళ

95-92/168

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:56
లస: పప
95-92/775

తసడడ:డ సతదష నరబ తతమజ
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:19
లస: ససస స
95-117/28

95-92/150

భరస : వనసకటరరమకపషష�
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:59
లస: పప
1528 SQX1897164
పపరర: యవరరజ నసదదకటటటటఐ

95-92/155

తసడడ:డ కపషరషరరవప
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప�
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:56
లస: పప
1525 MLJ1263631
పపరర: దసరరరపడసరద ఆళళ

1511 SQX0412460
పపరర: పపపరషల గరరరజ�

1506 SQX0412486
పపరర: గరత ఆళళ

భరస : ఈశదర రరవప�
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ఆర కకటటశదర రరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పససటయఖ నరబతతజ
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:45
లస: పప
1522 SQX0228098
పపరర: గరరరధర కకసడవటట�

95-92/152

భరస : రరజజరరవప కడవర
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:69
లస: ససస స
1519 SQX1832542
పపరర: సతష నరబతతజ

1508 AP151000234168
పపరర: జయలకడమ ఆళళ�

95-92/147

తసడడ:డ వనసకట రరమ కకటటశదరరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరరష బభబగ�
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గరరరధర
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:52
లస: ససస స
1516 MLJ1263771
పపరర: కలససమ� శనకరసయల�

95-92/149

భరస : నరమల�
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:46
లస: ససస స
1513 SQX0490201
పపరర: సరగజన కకసడవటట

1505 SQX0412478
పపరర: రతట పసడయ కకసడవటట�

1503 SQX0519231
పపరర: వడన
డ రర దదననష శకనవరస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-5-105
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గరరరధర�
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతష నరబతతజ
ఇసటట ననస:44-5-106
వయససస:40
లస: ససస స
1510 AP151000234169
పపరర: రరజఖలకడమ ఆళళ

95-92/146

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-5-105
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకపషష రరవప
ఇసటట ననస:44-5-105
వయససస:69
లస: పప
1507 SQX1832526
పపరర: రరధ నరబతతజ

1502 SQX0519207
పపరర: వడన
డ రర ఈశదర శకనవరస

1527 SQX1897180
పపరర: భభరత నసదదకటటటటఐ

95-117/27

తసడడ:డ రరమసరదమ నసదదకటటటటఐ
ఇసటట ననస:44-5-108
వయససస:27
లస: ససస స
95-117/29

1530 SQX0722025
పపరర: పదనమవత వరద

95-92/170

భరస : అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:44-5-109
వయససస:28
లస: ససస స
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1531 SQX0722157
పపరర: శవ ననగలకడమ వరద
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95-92/171

భరస : భభససర రరవప
ఇసటట ననస:44-5-109
వయససస:35
లస: ససస స
1534 MLJ1263920
పపరర: లకడమపరమమనసదయఖ� మతడస �

95-92/174

95-92/177

95-92/180

1538 SQX0043455
పపరర: ఉరరటట దసరరరదనసస�

1541 SQX1213453
పపరర: శరరష కరమరరజ

95-92/734

1544 MLJ1262930
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ ససజజత
అనసమకకసడ
భరస : వనసకట రమణనరరవప
ఇసటట ననస:44-5-112
వయససస:51
లస: ససస స

95-92/185 1547 MLJ1262393
1546 SQX1343896
పపరర: వజయ కలమమర అనసమగకకసడ
పపరర: వనసకరటరమణ రరవప
అనసమకకసడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప అనసమగకకసడ
తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-5-112
ఇసటట ననస:44-5-112
వయససస:27
లస: పప
వయససస:59
లస: పప
95-93/78

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:44-5-113
వయససస:78
లస: ససస స
1552 AP151000237234
పపరర: రరమమహనరరవప వడన
డ రర

95-93/81

తసడడ:డ ససరరశ జజగర
ఇసటట ననస:44-5-115
వయససస:25
లస: పప

1553 MLJ2794261
పపరర: శవ శసకర సరయ బభబగ వడన
డ రర

95-93/84

1556 AP151000237218
పపరర: రరమలకడమ వడన
డ రర

95-92/181

1559 SQX2145290
పపరర: మమనక జజగర
తసడడ:డ అవననశ జజగర
ఇసటట ననస:44-5-115
వయససస:24
లస: ససస స

95-92/176

1539 SQX1494202
పపరర: శకనవరస పడసరద కసదసల

95-92/179

1542 SQX1030873
పపరర: ససబభబరరవప కర వ ఆర సస

95-92/182

తసడడ:డ శసకర మహన రరవప
ఇసటట ననస:44-5-111
వయససస:31
లస: పప
95-92/183

1545 SQX1296095
పపరర: తడననధ అనసమగకకసడ

95-92/184

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప అనసమగకకసడ
ఇసటట ననస:44-5-112
వయససస:24
లస: పప
95-92/186

1548 AP151000237495
పపరర: శవకలమమరర వడన
డ రర

95-93/77

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:44-5-113
వయససస:71
లస: ససస స
95-93/79

1551 SQX0442681
పపరర: కళళఖణశకనవరస వడన
డ రర

95-93/80

తసడడ:డ సరయబభబగ
ఇసటట ననస:44-5-113
వయససస:42
లస: పప
95-93/82

1554 AP151000237059
పపరర: నరసససహరరవప వడన
డ రర

95-93/83

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:44-5-113
వయససస:98
లస: పప
95-93/85

భరస : సరయబభబగ
ఇసటట ననస:44-5-114
వయససస:61
లస: ససస స
95-93/737

1536 MLJ2789840
పపరర: రరధదక కసదసల

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:44-5-110
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:44-5-113
వయససస:71
లస: పప

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-5-114
వయససస:32
లస: ససస స
1558 SQX2153401
పపరర: దసరర అవననశ జజగర

95-92/178

తసడడ:డ సరయబభబగ
ఇసటట ననస:44-5-113
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:44-5-113
వయససస:71
లస: పప
1555 SQX0524991
పపరర: భవరన వడన
డ రర

1550 SQX0442913
పపరర: రవకకరణ వడన
డ రర

95-92/173

భరస : రవశసకర కసదసల
ఇసటట ననస:44-5-110
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరసససహ పడవణ కరమరరజ
ఇసటట ననస:44-5-111
వయససస:27
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకటపషయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:44-5-111
వయససస:49
లస: ససస స

1549 AP151000237545
పపరర: శకలసతల వడన
డ రర

95-92/175

తసడడ:డ శకమననటరరయణ�
ఇసటట ననస:44-5-110
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కసదసలల
ఇసటట ననస:44-5-110
వయససస:76
లస: పప
1543 SQX2122265
పపరర: వజయ లకడమ యమమరరస

1535 AP151000231232
పపరర: సతఖననరరయణ కలరరటట�

1533 MLJ1263763
పపరర: శశకలమమర� కలరటట�

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:44-5-109
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:44-5-109
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకనవరససససరద కసదసల
ఇసటట ననస:44-5-110
వయససస:43
లస: ససస స
1540 MLJ2786119
పపరర: రరమచసదడరరవప కసదసలల

95-92/172

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-5-109
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర యఖ� �
ఇసటట ననస:44-5-109
వయససస:61
లస: పప
1537 MLJ2789832
పపరర: మమధవ కసదసల

1532 AP151000234245
పపరర: సదరష కలమమరర కలరరటట

1557 SQX2145282
పపరర: శకలసతల జజగర

95-93/736

భసధసవప: జజగర అవననశ కకడడకల
ఇసటట ననస:44-5-115
వయససస:45
లస: ససస స
95-93/738

1560 SQX2366045
పపరర: ననగ శవ పడసరద రరవప కకలర పర

95-92/735

తసడడ:డ గరల శవరరస కకలర పర
ఇసటట ననస:44-5-116
వయససస:47
లస: పప
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1561 SQX1464262
పపరర: లకడమ కరసతస కకకసనరర
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95-92/187

భరస : చననటరరవప కకకసనరర
ఇసటట ననస:44-5-118
వయససస:70
లస: ససస స
1564 SQX0423152
పపరర: దనవద ఫసలపస దసమమల

95-93/86

95-93/89

95-93/92

95-93/95

95-93/98

1571 SQX1566332
పపరర: అబభడర అహమద మహమమద

1574 SQX0997254
పపరర: సరమమఖల రరడడగ
డ గఖస

1577 SQX1880517
పపరర: వర రరఘవమమ పససపపలలటట

95-92/736

1580 SQX2384261
పపరర: రరమ దదవ ననకల

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-5-127
వయససస:53
లస: పప

1583 SQX2404069
పపరర: రవ కలమమర ననకల

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-5-128
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతటస బళళ
ఇసటట ననస:44-6-131
వయససస:36
లస: పప

95-93/101

1569 SQX0957886
పపరర: ససటలర మ రగడడగ
డ గఖస

95-93/91

1572 SQX1288126
పపరర: ససలలదసట ర రదదక
డ

95-93/96

95-93/94

1575 MLJ1261635
పపరర: లకడమ పడసనట పససపప లలటట

95-93/97

భరస : జ ,వ, జ ఈశదర కలమమర పససపప లలటట
ఇసటట ననస:44-5-123
వయససస:39
లస: ససస స
95-93/99

95-91/730

1578 MLJ1261387
పపరర: శకనవరససతఖమమరరస�
పససపపలలటట�
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర� �
ఇసటట ననస:44-5-123
వయససస:55
లస: పప

95-93/100

1581 AP151000234482
పపరర: లకడమనరసమమ లసక�

95-92/190

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-5-127
వయససస:80
లస: ససస స
95-92/737

1584 MLJ2789535
పపరర: అనసనరఖ� దళవరయ�

95-92/192

భరస : బభల వనసకరటరమనకలమమర �
ఇసటట ననస:44-5-128
వయససస:48
లస: ససస స
95-92/194

1587 SQX0043539
పపరర: శకనవరస కలద

తసడడ:డ బభల వనసకట రమణ కలమమర దళవరయ
ఇసటట ననస:44-5-129
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కపషషయఖ
ఇసటట ననస:44-5-175
వయససస:41
లస: పప

1589 SQX0784694
పపరర: సకకనన షపక

1590 SQX0789248
పపరర: ససభభన షపక

భరస : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:44-6-131
వయససస:48
లస: ససస స

95-93/88

తసడడ:డ శరమమఖల రదదక
డ
ఇసటట ననస:44-5-122
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కపషష రరవప ననకల
ఇసటట ననస:44-5-127, 1ST LINE
వయససస:33
లస: పప

95-92/193 1586 SQX1832369
1585 AP151000231042
పపరర: వనసకటరమణ కలమమర దళవరయ
పపరర: సఫ హహథ దళవరయ

1588 SQX1465757
పపరర: ఆనసద బళళ

95-93/93

భసధసవప: కపషష రరవప ననకల
ఇసటట ననస:44-5-127
వయససస:50
లస: ససస స
95-92/191

1566 SQX0957852
పపరర: షరరగన రగడడగ
డ గఖస

భరస : సరఖమగయల
ఇసటట ననస:44-5-122
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసదరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-5-123
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప వనలలగగసడ
ఇసటట ననస:44-5-126
వయససస:36
లస: పప
1582 AP151000231369
పపరర: వనసకటరమణరరవప లసక

95-93/90

తసడడ:డ సరమ
ఇసటట ననస:44-5-122
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరససతఖమమరరస� �
ఇసటట ననస:44-5-123
వయససస:46
లస: ససస స
1579 SQX2293553
పపరర: రమమశ వనలలగగసడ

1568 SQX1834324
పపరర: లకడమ దదవ దదవశశటట

95-92/189

తసడడ:డ సరఖమగయల
ఇసటట ననస:44-5-122
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫయమజదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:44-5-122
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ డడ వ యస గగపస
ఇసటట ననస:44-5-122
వయససస:58
లస: పప
1576 MLJ1262849
పపరర: వరణణదదవ� పససపపలలటట�

95-93/87

భరస : డడ డడ పస చసదడ గగపస దదవశశటట
ఇసటట ననస:44-5-122
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ డడ డడ పస చసదడగగపస దదవశశటట
ఇసటట ననస:44-5-122
వయససస:23
లస: పప
1573 SQX1834332
పపరర: డడ డడ పస చసదడ గగపస దదవశశటట

1565 SQX0957845
పపరర: ససలదయమ రగడడగ
డ గఖస

1563 SQX1464593
పపరర: చననటరరవప కకకసనరర

తసడడ:డ రరమగలల కకకసనరర
ఇసటట ననస:44-5-118
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ సరఖమగయల
ఇసటట ననస:44-5-122
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరఖమగయల
ఇసటట ననస:44-5-122
వయససస:36
లస: ససస స
1570 SQX1834340
పపరర: వనసకట సరయనఖల దదవశశటట

95-92/188

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప కరననదస
ఇసటట ననస:44-5-118
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప దసమమల
ఇసటట ననస:44-5-119
వయససస:64
లస: పప
1567 SQX0957860
పపరర: సససన రగడడగ
డ గఖస

1562 SQX1720606
పపరర: రవ కరననదస

95-122/16

95-92/195

95-122/17

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:44-6-131
వయససస:50
లస: పప
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1591 SQX1689991
పపరర: పపదదద రరజజ కకమమవరపప

95-122/18

తసడడ:డ పపలర రరవప కకమమవరపప
ఇసటట ననస:44-6-132
వయససస:22
లస: పప
1594 SQX1978782
పపరర: చనట కకట

95-92/198

95-93/103

95-93/106

95-93/109

95-93/112

95-93/114

95-93/117

భరస : ఇసరమయల�
ఇసటట ననస:44-6-149
వయససస:38
లస: ససస స

1604 MLJ1261684
పపరర: జజనబభషర షపక

1607 SQX0875401
పపరర: శకనవరస రరవప పచమపపలలసస

1610 SQX1465617
పపరర: మగసతనజ షపక

1613 MLJ1261726
పపరర: బభజ� షపక�

95-122/19

1616 SQX1689769
పపరర: మసరసన షపక

95-93/110

1619 SQX0612416
పపరర: కమల సససహదదడ
భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:44-6-150
వయససస:64
లస: ససస స

1599 MLJ1261585
పపరర: ఖమదరరబ షపక

95-93/105

1602 SQX1788355
పపరర: మహమమద హహసపసన షపక

95-93/108

1605 MLJ1261650
పపరర: బభజ షపక

95-93/111

తసడడ:డ చనటననజర
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:42
లస: పప
95-93/113

1608 SQX2203230
పపరర: రరజరశదరర ఉడతష
స

95-93/739

భరస : శవ రరవప ఉడతష
స
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:61
లస: ససస స
95-93/115

1611 MLJ1262260
పపరర: మమలనబ� షపక�

95-93/116

భరస : బభజ�
ఇసటట ననస:44-6-141
వయససస:37
లస: ససస స
95-93/118

1614 SQX0150482
పపరర: పసర మహమమద షపక�

95-93/119

తసడడ:డ ఫరరద సరహహబ�
ఇసటట ననస:44-6-141
వయససస:63
లస: పప
95-122/20

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:44-6-141
వయససస:33
లస: పప
95-93/120

95-93/102

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన� �
ఇసటట ననస:44-6-141
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:44-6-141
వయససస:21
లస: పప
1618 SQX0442962
పపరర: హమమగనటసర� షపక�

95-93/107

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:44-6-141
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : ననగమర బ
ఇసటట ననస:44-6-141
వయససస:30
లస: పప
1615 SQX1690262
పపరర: మసరసన వరల షపక

1601 AP151000237635
పపరర: చనట ననగమర బ షపక

1596 SQX1465534
పపరర: మమబగనట షపక

భరస : మహబమబగసభభన
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశ వశదననధస
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:49
లస: పప

భరస : మగననటర షపక
ఇసటట ననస:44-6-141
వయససస:23
లస: ససస స
1612 SQX0859660
పపరర: షపక మగనర

95-93/104

తసడడ:డ చనటననజర
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ చనటననజర
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:45
లస: పప
1609 SQX1465492
పపరర: మహబగనట షపక

1598 MLJ1261569
పపరర: రజయమబ షపక

95-92/197

భరస : మమబగ వరల షపక
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చనట ననసర షపక
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చనటననజర
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:38
లస: పప
1606 MLJ1263169
పపరర: మహబమబగసభభన షపక

95-92/201

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:46
లస: ససస స
1603 MLJ1263151
పపరర: మహబమబదల షపక

1595 SQX1982289
పపరర: చనట కకల

1593 SQX1535618
పపరర: సరహహబ లమల కననవజఆ

తసడడ:డ శకరరస కపషష కననవజఆ
ఇసటట ననస:44-6-134
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లలకయఖ కకల
ఇసటట ననస:44-6-134
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజనబభషర
ఇసటట ననస:44-6-140
వయససస:38
లస: ససస స
1600 SQX0875419
పపరర: పరరదత పచమపపలలసస

95-92/196

భరస : సరహహబ లమల కననవజఆ
ఇసటట ననస:44-6-134
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకయఖ కకట
ఇసటట ననస:44-6-134
వయససస:25
లస: ససస స
1597 MLJ1261577
పపరర: ఓజజరరన షపక

1592 SQX1535600
పపరర: పపనస కననవజఆ

1617 SQX1689926
పపరర: మహమమద హహసపసన షపక

95-122/21

తసడడ:డ మహమమద ససభభన షపక
ఇసటట ననస:44-6-142
వయససస:23
లస: పప
95-93/121

1620 SQX0612317
పపరర: పడభభకరరరవప సససహదదడ

95-93/122

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:44-6-150
వయససస:70
లస: పప
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1621 SQX2210292
పపరర: కరశ రతటస మమననగత

95-93/740

భరస : రరజరరవప మమననగత
ఇసటట ననస:44-7
వయససస:42
లస: ససస స
1624 SQX1391549
పపరర: సదరరప చలక

95-93/123

95-93/126

95-93/129

95-93/131

95-93/134

95-93/136

95-93/139

తసడడ:డ శక హరర
ఇసటట ననస:44-7-146
వయససస:21
లస: ససస స

1634 AP151000237112
పపరర: జరబనసలమర షపక

1637 AP151000237375
పపరర: మహమమదన
మ సపసన షపక

1640 SQX1347211
పపరర: శరరష గగడవరరస

1643 SQX0646844
పపరర: మహహష మలశశటట

95-93/142

1646 SQX0442970
పపరర: రషసద ఖమన

95-93/132

1649 SQX1469635
పపరర: మమణణకఖ మణణ మమధవ పడనల
భరస : ససతనరరమమసజననయగలల పడనల
ఇసటట ననస:44-7-147
వయససస:30
లస: ససస స

1629 SQX1566449
పపరర: మసరసన షపక

95-93/128

1632 SQX0637900
పపరర: కరరమమన షపక

95-93/130

1635 SQX1501601
పపరర: శవరరమ కపషష ఇసడర

95-93/133

తసడడ:డ పరనయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:44-7-143
వయససస:24
లస: పప
95-93/135

1638 SQX1173921
పపరర: రరజన కననగరయ

95-92/204

తసడడ:డ కరశలమష చసదన
ఇసటట ననస:44-7-144
వయససస:31
లస: పప
95-93/137

1641 SQX1880491
పపరర: షమమమగనటసర షపక

95-93/138

భరస : ఇమమమల షపక
ఇసటట ననస:44-7-144
వయససస:40
లస: ససస స
95-93/140

1644 SQX0442871
పపరర: తససర మమ
మ న�

95-93/141

భరస : రషసద�
ఇసటట ననస:44-7-146
వయససస:37
లస: ససస స
95-93/143

తసడడ:డ రహహసఖమన
ఇసటట ననస:44-7-146
వయససస:48
లస: పప
95-93/743

95-93/125

భరస : జరబనసలమర
ఇసటట ననస:44-7-143
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పరనకరలల
ఇసటట ననస:44-7-145
వయససస:48
లస: పప

భరస : జపపరరలమర ఖమన
ఇసటట ననస:44-7-146
వయససస:51
లస: ససస స
1648 SQX2310175
పపరర: హరరక తతటటటతతట

95-92/203

భరస : బభలమజ గగడవరరస
ఇసటట ననస:44-7-144
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహహష
ఇసటట ననస:44-7-145
వయససస:33
లస: ససస స
1645 AP151000237114
పపరర: సబహససలమసన ఖమన

1631 SQX1150119
పపరర: జరబనసళ షపక

1626 SQX1566407
పపరర: మమహపనటసర షపక

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:44-7-142
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:44-7-143
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:44-7-144
వయససస:34
లస: ససస స
1642 SQX0957951
పపరర: అనత మలర శశటట

95-93/127

భరస : జజన
ఇసటట ననస:44-7-143
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:44-7-143
వయససస:45
లస: పప
1639 SQX1347021
పపరర: సరయ ససధ గగడవరరస

1628 SQX1566365
పపరర: హహమమసస షపక

95-122/482

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:44-7-142
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:44-7-143
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహమమదన
మ సపసన
ఇసటట ననస:44-7-143
వయససస:44
లస: ససస స
1636 SQX1564005
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-93/124

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:44-7-142
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననసట సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:44-7-142
వయససస:50
లస: పప
1633 AP151000237319
పపరర: జజహహదన షపక

1625 AP151000237207
పపరర: భవరన పపలవరరస�

1623 SQX2358463
పపరర: వరరసదడననథ మమననగత

తసడడ:డ రరజరరవప మమననగత
ఇసటట ననస:44-7
వయససస:24
లస: పప

భరస : హరరపస
డ రదరరవప�
ఇసటట ననస:44-7-121
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:44-7-142
వయససస:44
లస: ససస స
1630 SQX1458091
పపరర: మహబగ జజన షపక

95-93/741

తసడడ:డ రరజ రరవప మమననగత
ఇసటట ననస:44-7
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భభససర చలక
ఇసటట ననస:44-7-62
వయససస:29
లస: ససస స
1627 SQX1566423
పపరర: ఖమససస బ షపక

1622 SQX2210300
పపరర: రరజశశఖర మమనగరటట

1647 SQX2310811
పపరర: ననగ పడవలర క తతటటటతతట

95-93/742

తసడడ:డ శకహరర
ఇసటట ననస:44-7-146
వయససస:24
లస: ససస స
95-93/144

1650 SQX1189860
పపరర: శరరద పడనల

95-93/145

భరస : మసరసన రరవప పడనల
ఇసటట ననస:44-7-147
వయససస:53
లస: ససస స
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1651 AP151000237361
పపరర: ఝమనసలకడమ పరదనల

95-93/146

భరస : మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:44-7-147
వయససస:61
లస: ససస స
1654 SQX0442939
పపరర: శకరరమ చసదడ మమరరస పస

95-93/149

95-93/152

95-93/155

95-93/158

95-93/161

1661 SQX0154328
పపరర: గగశయమ షపక

1664 SQX0154450
పపరర: రఫస షపక

1667 SQX1189852
పపరర: కలమఖణణ మకర

95-93/164

1670 SQX0637983
పపరర: రరమయఖ వనలలషరర

భరస : రరజశశఖరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:44-7-151
వయససస:54
లస: ససస స

1673 SQX0270678
పపరర: కపషషభమపరలలడడడడ చడననటరరడడ�

తసడడ:డ రరజ శశఖర రరడడడ చదననట రరడడ
ఇసటట ననస:44-7-151
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:44-7-153
వయససస:39
లస: ససస స

95-93/159

1679 SQX0422915
పపరర: అపరష బబలరసకకసడ�
భరస : శవరరమ కపషష�
ఇసటట ననస:44-7-153
వయససస:39
లస: ససస స

1659 SQX0968420
పపరర: ఫరరమ న షపక

95-93/154

1662 MLJ2794303
పపరర: ననగమణణ ఆళళ

95-93/157

1665 SQX1465781
పపరర: బభబగ షపక

95-93/160

తసడడ:డ మమబగన షపక
ఇసటట ననస:44-7-148
వయససస:35
లస: పప
95-93/162

1668 SQX0618363
పపరర: దనలకడమ ఇకలసరరస

95-93/163

భరస : వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-7-149
వయససస:49
లస: ససస స
95-93/165

1671 SQX2417384
పపరర: సరయ కలమమరర కటభరర

95-93/744

భరస : వనసకట రరవప కటభరర
ఇసటట ననస:44-7-149
వయససస:48
లస: ససస స
95-93/167

1674 AP151000237166
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ చడననటరరడడ �

95-93/168

తసడడ:డ శశషరరరడడడ�
ఇసటట ననస:44-7-151
వయససస:61
లస: పప
95-93/169

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:44-7-152
వయససస:59
లస: ససస స
95-93/171

95-93/151

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:44-7-148
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖరరకడ�డడ
ఇసటట ననస:44-7-151
వయససస:36
లస: పప

95-93/644 1676 AP151000237091
1675 SQX2082550
పపరర: అభ సరయ రరమ రరడడ చడననటరరడడడ
పపరర: రరణగక మమనసపరటట

1678 MLJ1264902
పపరర: ననగలకడమ మమనసపరటట

95-93/156

తసడడ:డ కపషషమమరరస
ఇసటట ననస:44-7-149
వయససస:33
లస: పప
95-93/166

1656 SQX1150176
పపరర: ససతనరరమమసజననయగలల పడనల

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:44-7-148
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మగరళ ధర మకర
ఇసటట ననస:44-7-149
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జఫపరరలమర
ఇసటట ననస:44-7-149
వయససస:28
లస: పప
1672 AP151000237317
పపరర: శవలకడమ చడననటరరడడ �

95-93/153

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:44-7-148
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:44-7-148
వయససస:42
లస: పప
1669 SQX0675447
పపరర: రహహమమన మహమద

1658 SQX1721844
పపరర: కనక దసరర ననగస

95-93/148

తసడడ:డ మసరసన రరవప పడనల
ఇసటట ననస:44-7-147
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:44-7-148
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:44-7-148
వయససస:61
లస: ససస స
1666 SQX1880475
పపరర: బభషర షపక

95-93/150

తసడడ:డ హరరబభబగ ననగస
ఇసటట ననస:44-7-148
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:44-7-148
వయససస:35
లస: ససస స
1663 AP151000237228
పపరర: మహబమనట షపక

1655 SQX1288175
పపరర: ససరరష బభబగ కతష
స ల

1653 SQX0756569
పపరర: ననరరయణ మమరరస పరదనల

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:44-7-147
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజననయగలల కతష
స ల
ఇసటట ననస:44-7-147
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖననరరయణట
ఇసటట ననస:44-7-147
వయససస:61
లస: పప
1660 SQX1526930
పపరర: ససధన షపక

95-93/147

తసడడ:డ మసరసన రరవప పడనల
ఇసటట ననస:44-7-147
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:44-7-147
వయససస:32
లస: పప
1657 AP151000237363
పపరర: చనమసరసనరరవప పరదనల

1652 SQX1880509
పపరర: లకడమ ననరరయణ పడనల

1677 AP151000237517
పపరర: పడభభకరరరవప మమనసపరటట

95-93/170

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:44-7-152
వయససస:66
లస: పప
95-93/172

1680 MLJ1263342
పపరర: నరమల మమనసపరటట

95-93/173

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:44-7-153
వయససస:56
లస: ససస స
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95-93/174

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:44-7-153
వయససస:59
లస: ససస స
1684 MLJ1264464
పపరర: పడశరసత మమనసపరటట

95-93/177

95-93/180

95-93/183

95-93/186

95-92/205

95-92/208

95-93/189

భరస : మహబమబ�
ఇసటట ననస:44-8-158
వయససస:51
లస: ససస స

1694 SQX1111947
పపరర: రరమ తషలసస పటభటల

1697 SQX1089458
పపరర: మగనర షపక

1700 AP151000231225
పపరర: మహబమబదల షపక

1703 MLJ1263748
పపరర: ససజజత� పపదథట�

95-93/192

1706 MLJ1263730
పపరర: బభలరరజ� పపదథట�

95-93/187

1709 SQX2203412
పపరర: ఆససయ బబగస షపక
భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:44-8-158
వయససస:72
లస: ససస స

1689 SQX0154294
పపరర: ససనత రరణణ� వనటస�

95-93/182

1692 AP151000237527
పపరర: రమమష పపలవరరస�

95-93/185

1695 SQX2093169
పపరర: గగససయ బబగగమ షపక

95-93/645

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:44-8-143
వయససస:64
లస: ససస స
95-92/206

1698 AP151000234322
పపరర: మమలనబ షపక

95-92/207

భరస : మహబమబదల
ఇసటట ననస:44-8-150
వయససస:56
లస: ససస స
95-92/209

1701 SQX1803790
పపరర: లలత బజననపలర

95-93/188

భరస : ససబడమణఖస బజననపలర
ఇసటట ననస:44-8-150
వయససస:42
లస: ససస స
95-93/190

1704 MLJ1264183
పపరర: పపషషలత� పపదథట�

95-93/191

తసడడ:డ అసతయఖ� �
ఇసటట ననస:44-8-157
వయససస:56
లస: ససస స
95-93/193

తసడడ:డ అసతయఖ� �
ఇసటట ననస:44-8-157
వయససస:42
లస: పప
95-93/195

95-93/179

తసడడ:డ హరరపస
డ రదరరవప�
ఇసటట ననస:44-7-161
వయససస:50
లస: పప

భరస : బభలరరజ� �
ఇసటట ననస:44-8-157
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరస తదలలటట
ఇసటట ననస:44-8-157
వయససస:26
లస: పప
1708 AP151000237323
పపరర: షమమమగనటసరబబగస షపక�

95-93/184

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:44-8-150
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బజననపలర
ఇసటట ననస:44-8-150
వయససస:49
లస: పప
1705 SQX1354802
పపరర: దసరరరరరవప తదలలటట

1691 MLJ2794550
పపరర: వనమయఖ పపలవరరస� �

1686 SQX1721927
పపరర: సతఖననటరరయణ కరదసలలరర

భరస : రమమశరబబగ�
ఇసటట ననస:44-7-159
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అహమద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:44-8-150
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబదల � �
ఇసటట ననస:44-8-150
వయససస:42
లస: పప
1702 SQX1795160
పపరర: ససబడమణఖస బజననపలర

95-93/181

తసడడ:డ సససదర రరవప పటభటల
ఇసటట ననస:44-8-140
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకపషష మమరరస ససకర
ఇసటట ననస:44-8-144
వయససస:31
లస: పప
1699 MLJ1261361
పపరర: అహమదన
మ ససపన షపక� �

1688 AP151000237378
పపరర: శవననగరసదడమమ సససహదదడ

95-93/176

తసడడ:డ అపరషరరవప కరదసలలరర
ఇసటట ననస:44-7-155
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవశసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-7-160
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ అలమర
ఇసటట ననస:44-7-162
వయససస:57
లస: పప
1696 SQX0335596
పపరర: వనసకటటశదర రరవప ససకర

95-93/178

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:44-7-158
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనమయఖ
ఇసటట ననస:44-7-159
వయససస:41
లస: ససస స
1693 SQX1465773
పపరర: వనసకట అలమర

1685 SQX1982297
పపరర: రరణగక పసడల

1683 MLJ1264761
పపరర: ననగరరరన న మమనసపరటట

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:44-7-153
వయససస:38
లస: పప

భరస : శరసబయఖ పసడల
ఇసటట ననస:44-7-153
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరజజడ వప�
ఇసటట ననస:44-7-156
వయససస:73
లస: ససస స
1690 SQX0612374
పపరర: ససజనఖ పపలవరరస

95-93/175

తసడడ:డ పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:44-7-153
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:44-7-153
వయససస:39
లస: పప
1687 SQX0345561
పపరర: భమపత ససశల�

1682 MLJ1264910
పపరర: కకషఫ ర మమనసపరటట

1707 SQX1564039
పపరర: థనమస భభససర రరవప గరరర

95-93/194

తసడడ:డ సతఖననధన గరరర
ఇసటట ననస:44-8-157
వయససస:73
లస: పప
95-93/745

1710 SQX2024636
పపరర: లలత దదవరకకసడ

95-93/646

భరస : శకనవరసరరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:44-8-159
వయససస:38
లస: ససస స
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1711 SQX1089383
పపరర: లకడమ పడసనట కకడవల

95-92/210

భరస : ననగరసదడ బభబగ
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:30
లస: ససస స
1714 SQX0429332
పపరర: రరహనన పరరదన పఠరన

95-92/213

95-92/216

95-92/219

95-92/222

95-92/225

95-92/228

95-93/198

భరస : సతఖననరరయణ కరదసలలరర
ఇసటట ననస:44-8-163
వయససస:32
లస: ససస స

1724 SQX0156794
పపరర: హమమబగన షపక�

1727 SQX0155465
పపరర: జలమన� షపక�

1730 SQX1287979
పపరర: వనసకట రమణ ఇటట
ర

1733 SQX1150101
పపరర: ననజటన అసజఎస షపక

95-92/231

1736 AP151000231240
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

95-92/223

1739 SQX0517607
పపరర: పపపష కలమమరర
భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:44-8-164
వయససస:34
లస: ససస స

1719 MLJ1264092
పపరర: మహబమబబ పఠరన

95-92/218

1722 MLJ1264340
పపరర: ఉసరమననమషర పఠరన

95-92/221

1725 SQX0156711
పపరర: మగసతనజ షపక�

95-92/224

భరస : అనదరరమషర�
ఇసటట ననస:44-8-161
వయససస:57
లస: ససస స
95-92/226

1728 SQX1134188
పపరర: అసజనన దదవ మమల

95-92/227

భరస : రమమష బభబగ మమల
ఇసటట ననస:44-8-162
వయససస:40
లస: ససస స
95-93/196

1731 SQX1720739
పపరర: ననగ లకడమ కకమమననన

95-93/197

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:44-8-162
వయససస:28
లస: పప
95-92/229

1734 MLJ2790061
పపరర: యస సరబరరనటస

95-92/230

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:44-8-163
వయససస:54
లస: ససస స
95-92/232

తసడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:44-8-163
వయససస:63
లస: పప
95-93/200

95-92/215

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:44-8-163
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:44-8-163
వయససస:29
లస: పప
1738 SQX1721869
పపరర: అసకరలల కరదసలలరర

95-92/220

తలర : ససధనరరణణ ఇటట
ర
ఇసటట ననస:44-8-162
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఎటటటట
ఇసటట ననస:44-8-162
వయససస:51
లస: పప
1735 SQX0043596
పపరర: మహమమద అరరద షపక

1721 SQX0155531
పపరర: కరరమగలమర� పఠరన�

1716 SQX0156844
పపరర: కరరమగనటసర షపక

భరస : మహబమబభమ న
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:44-8-161
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప మమల
ఇసటట ననస:44-8-162
వయససస:40
లస: పప
1732 SQX1527466
పపరర: పడవణ ఎటటటట

95-92/217

భరస : ఇబడహహస�
ఇసటట ననస:44-8-161
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబభడహహస షసబక
ఇసటట ననస:44-8-161
వయససస:29
లస: పప
1729 SQX1134196
పపరర: రమమష బభబగ మమల

1718 SQX0156695
పపరర: రహహమగనటసర షపక

95-92/212

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబగ ఖమన�
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అమమమజ� �
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:45
లస: పప
1726 SQX0945816
పపరర: నజర షసబక

95-92/214

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:29
లస: పప
1723 MLJ2786051
పపరర: రరమకపషష ఆరరశశటట � �

1715 MLJ2789808
పపరర: అనసరరధ� ఆరరశశటట �

1713 SQX0156752
పపరర: ననజరరబబగస పఠరన�

భరస : ఉసరమననబషర�
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకపషష� �
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర ఖమన
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:45
లస: ససస స
1720 SQX1464544
పపరర: ఈససబ ఖమన షపక

95-92/211

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననసరరమ న
ఇసటట ననస:44-8-160/1
వయససస:41
లస: ససస స
1717 SQX0429407
పపరర: బబ జజన పఠరన

1712 SQX0084392
పపరర: రమమదదవ� గదడద�

1737 SQX1721539
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ గగపసశశటట

95-93/199

తసడడ:డ భమగడడ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:44-8-163
వయససస:30
లస: ససస స
95-92/233

1740 SQX0148312
పపరర: వజయలకడమ� గగపసశశటట �

95-92/234

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:44-8-164
వయససస:44
లస: ససస స
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95-92/235

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:44-8-164
వయససస:39
లస: పప
1744 SQX2249357
పపరర: అలలఖఖ అరన

95-92/738

95-93/201

95-92/239

95-93/204

95-92/240

భరస : పసచమయఖ
ఇసటట ననస:44-8-166
వయససస:57
లస: ససస స
1759 SQX1465823
పపరర: వర పడసరద వదన
ద రర

95-93/208

95-92/242

తసడడ:డ నమమ రరవప
ఇసటట ననస:44-8-167
వయససస:32
లస: ససస స

95-92/741

1754 SQX0637926
పపరర: రరమమహనరరవప�
నశమసకరరవప�
తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:44-8-165
వయససస:49
లస: పప

95-93/205

1757 SQX1465567
పపరర: రరమదదవ వదన
ద రర

95-93/206

1760 SQX2203347
పపరర: వశరలకడమ గగసటటరర

1763 SQX1119693
పపరర: లకడమ ససజజత రరవ

95-92/245

1766 SQX0155341
పపరర: బభలకకకషష రరవ

1769 SQX1465831
పపరర: రవ కకరణ చదలవరడ
తసడడ:డ కకదసడపరణణ చదలవరడ
ఇసటట ననస:44-8-167
వయససస:33
లస: పప

1749 SQX1247114
పపరర: లకడమ జజఖసట త అలపరటట

95-92/238

1752 SQX0637918
పపరర: మణణ నశరసకరరరవప

95-93/203

1755 SQX2356830
పపరర: నశరసకరరరవప రరవ

95-93/746

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరవ
ఇసటట ననస:44-8-165
వయససస:26
లస: పప
1758 SQX1465807
పపరర: లకడమ ననరరయణ వదన
ద రర

95-93/207

తసడడ:డ వర పడసరద వదన
ద రర
ఇసటట ననస:44-8-166
వయససస:29
లస: పప
95-93/747

1761 SQX0156653
పపరర: శరరష రరవ

95-92/241

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:44-8-167
వయససస:31
లస: ససస స
95-92/243

1764 AP151000234416
పపరర: ఉష రరవ

95-92/244

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:44-8-167
వయససస:51
లస: ససస స
95-92/246

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:44-8-167
వయససస:34
లస: పప
95-93/209

95-92/740

భరస : రరమ మహన రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:44-8-165
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:44-8-167
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-8-167
వయససస:78
లస: ససస స
1768 SQX1046490
పపరర: దసరర సడవసత జగమ

1751 SQX2335727
పపరర: రవ నశరసకరరరవప

1746 SQX2226397
పపరర: సరయననధ గగపసశశటట

భరస : ఆనసద వనసకట ససబడహమణఖస అలపరటట
ఇసటట ననస:44-8-165
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శరఖస కలమమర గగసటటరర
ఇసటట ననస:44-8-166
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బభలకపషష
ఇసటట ననస:44-8-167
వయససస:31
లస: ససస స
1765 MLJ2790244
పపరర: బబబసరగజన రరవ

95-93/202

భరస : వర పడసరద వదన
ద రర
ఇసటట ననస:44-8-166
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప వదన
ద రర
ఇసటట ననస:44-8-166
వయససస:50
లస: పప
1762 SQX0721928
పపరర: లకడమపసడయ రరవ

1748 SQX1721414
పపరర: సదపట సయఖద

95-92/237

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:44-8-164
వయససస:20
లస: పప

భసధసవప: రరమగ నశసకర రరవప
ఇసటట ననస:44-8-165
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:44-8-165
వయససస:45
లస: ససస స
1756 MLJ1263508
పపరర: జజఖత చలలవరదద

95-92/739

భరస : ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:44-8-164
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:44-8-165
వయససస:64
లస: పప
1753 SQX0637884
పపరర: సరళ� నశమసకరరరవప�

1745 SQX2178937
పపరర: మహ లకడమ గగపసశశటట

1743 SQX0148627
పపరర: శకనవరసరరవప� గగపసశశటట �

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-8-164
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:44-8-164
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:44-8-164
వయససస:21
లస: ససస స
1750 MLJ1264217
పపరర: పసచమయఖ చలలవరదద

95-92/236

తసడడ:డ అనటపష
ఇసటట ననస:44-8-164
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:44-8-164
వయససస:27
లస: ససస స
1747 SQX1721794
పపరర: నగరనన షపక

1742 SQX0519181
పపరర: పపపష రరమగ

1767 MLJ2786333
పపరర: శకనవరసరరవప రరవ

95-92/247

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-8-167
వయససస:52
లస: పప
95-93/210

1770 SQX0101030
పపరర: బభలకపషష రరవ�

95-93/211

తసడడ:డ హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:44-8-167
వయససస:33
లస: పప
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1771 SQX1619180
పపరర: హరర పదమజ మగతనఖల

95-93/212

భరస : రరధ కపషష మమరరస మగతనఖల
ఇసటట ననస:44-8-293
వయససస:69
లస: ససస స
1774 SQX1887207
పపరర: లకడమ కకటటశదరర బబ లలససపరటట

95-48/863

95-92/249

95-92/252

95-92/255

95-93/213

95-93/216

95-92/259

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:44-9-173
వయససస:25
లస: పప

1784 MLJ2785905
పపరర: వనసకటభడవప బబ సదలపరటట

1787 AP151000237104
పపరర: అరరణనదదవ జకరస�

1790 AP151000237023
పపరర: శశషగరరరరరవప జకరస

1793 SQX1344167
పపరర: వజయ కలమమరర అపపషరర

95-93/218

1796 SQX0101105
పపరర: గగసటటరర ససధనకర�

95-92/256

1799 SQX0155424
పపరర: నననట� షపక�
తసడడ:డ బభషష�
ఇసటట ననస:44-9-173
వయససస:39
లస: పప

1779 MLJ2789055
పపరర: ఆదదలకడమ బబ సదలపరటట

95-92/251

1782 SQX1464403
పపరర: బభబగలమల షపక

95-92/254

1785 SQX1464387
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-92/257

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:44-9-170
వయససస:59
లస: పప
95-93/214

1788 AP151000237372
పపరర: కకటటశదరరరవప జకరస�

95-93/215

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:44-9-171
వయససస:46
లస: పప
95-93/217

1791 SQX1304617
పపరర: కవత అపపషరర

95-92/258

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర అపపషరర
ఇసటట ననస:44-9-172
వయససస:31
లస: ససస స
95-92/260

1794 SQX2074276
పపరర: మననసర షపక

95-92/642

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:44-9-172
వయససస:19
లస: పప
95-93/219

తసడడ:డ రతట రరజ�
ఇసటట ననస:44-9-172
వయససస:37
లస: పప
95-92/262

95-92/248

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:44-9-170
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటసదర రరవప అపపషరర
ఇసటట ననస:44-9-172
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-9-172
వయససస:36
లస: ససస స
1798 SQX1089474
పపరర: గరరర దసరరరష మగసల

95-92/253

తసడడ:డ వరరసరదమ
ఇసటట ననస:44-9-171
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-9-172
వయససస:34
లస: ససస స
1795 SQX0100826
పపరర: అపపషరర పడవణ�

1781 MLJ2789071
పపరర: మసగమమ� బబ సదలపరటట�

1776 SQX1173905
పపరర: లకడమ సబబననన

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:44-9-170
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:44-9-171
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-9-171
వయససస:50
లస: పప
1792 SQX0084673
పపరర: నలమ� అపసరర�

95-92/250

తసడడ:డ రరమకపషరషరరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:44-9-170
వయససస:58
లస: పప

భరస : కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-9-171
వయససస:39
లస: ససస స
1789 SQX0612325
పపరర: శకనవరసరరవప జకరస

1778 MLJ2790459
పపరర: బబబ బబ సదలపరటట

95-92/640

భరస : ననగమలలర శదర రరవప
ఇసటట ననస:44-9-170
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమకపషరషరరవప� �
ఇసటట ననస:44-9-170
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:44-9-170
వయససస:33
లస: పప
1786 MLJ2794402
పపరర: లకడమకళ జకరస

95-92/641

భరస : వనసకటభడవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:44-9-170
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:44-9-170
వయససస:54
లస: ససస స
1783 SQX0402172
పపరర: శరరషరడజజ బబ సదలపరటట

1775 SQX2034452
పపరర: శరలలమమ రరజ గరరర

1773 SQX2085470
పపరర: పరరసనరరననబయమ కకమమ

తసడడ:డ చడసగల రరయగలల కకమమ
ఇసటట ననస:44-9-149
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప గరరర
ఇసటట ననస:44-9-169
వయససస:21
లస: పప

భరస : రసజత ననయక
ఇసటట ననస:44-9-170
వయససస:36
లస: ససస స
1780 SQX1464411
పపరర: ఆషసయమ షపక

95-91/732

తసడడ:డ రమ గరరక
ఇసటట ననస:44-9-29
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకరణ బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:44-9-168
వయససస:26
లస: ససస స
1777 SQX1134204
పపరర: బగజన బగకరసన

1772 SQX2299683
పపరర: పవన కలమమర గరరక

1797 SQX1296046
పపరర: హహమసత చసదడ శశఖర మగసల

95-92/261

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మగసల
ఇసటట ననస:44-9-173
వయససస:24
లస: పప
95-92/263

1800 SQX1907823
పపరర: యశశద బభయ కతడ

95-48/864

భరస : దసరర సససగ కతడ
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:49
లస: ససస స
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95-92/264

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:29
లస: ససస స
1804 SQX0155689
పపరర: రగశయఖ� ఆవపల�

95-92/267

95-93/222

95-93/225

95-93/228

1816 MLJ1262575
పపరర: అనలలసమమర మగననట

95-93/231

1814 SQX1721596
పపరర: మమధవ సససహ కతడ

1817 MLJ1262567
పపరర: శకనవరససలల మగననట

95-93/221

1809 MLJ1264753
పపరర: కకటటశదరమమ మగననట

95-93/224

95-93/226

1812 SQX0100693
పపరర: మగతస రరడడడ లకడమ కలమమరర

95-93/227

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:67
లస: ససస స
95-93/229

1815 SQX1894641
పపరర: మమధవ సససగ కతడ

95-93/230

తసడడ:డ దసరర సససగ కతడ
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:29
లస: పప
95-93/232

1818 SQX0153981
పపరర: జగననమహన తతట�

95-93/233

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:40
లస: పప

95-93/234

95-93/235 1821 MLJ1262617
1820 SQX1111962
పపరర: రరజజ మహన రరవప
పపరర: సరసబశవరరవప మగననట
SANAKKAYALA
తసడడ:డ రరమ కకటటశదర రరవప SANAKKAYALA తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-9-174
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:50
లస: పప
వయససస:59
లస: పప

95-93/236

95-93/237

1823 AP151000237110
పపరర: ససబడహమణఖస మగతష
స రరడడడ

95-92/268

తసడడ:డ పససచలయఖ
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:66
లస: పప

95-93/238

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:71
లస: పప
95-92/269

తసడడ:డ శకనవరస కలవ
ఇసటట ననస:44-9-175
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-9-175
వయససస:66
లస: ససస స

1811 AP151000237280
పపరర: ససబడహమణణఖశదరమమ తతట�

1806 SQX1894674
పపరర: పడకరశమమ కతడ

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:46
లస: పప

1828 AP151000237355
పపరర: గగణసససదరర రరవపల

95-93/223

తలర : యశశద బభయ కతడ
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:37
లస: పప

1825 SQX1615204
పపరర: జజజననశదర కలవ

1808 SQX1721570
పపరర: యశశద బభయ కతడ

95-92/266

భరస : మమధవ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:56
లస: ససస స

1813 SQX1343334
పపరర: అసకమమ ననయగడడ
శనకరసయల
తసడడ:డ రరజజ మహన శనకరసయల
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:24
లస: పప

1822 AP151000237003
పపరర: ఎలర యఖ దదసనరర

95-93/220

భరస : దసరర సససగ కతడ
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:56
లస: ససస స

1819 SQX0100784
పపరర: మగతస రరడడడ ననగరశదర రరవప

1805 SQX1721661
పపరర: పడకరశసమమ కతడ

1803 SQX0573048
పపరర: ససదదప ఆవపల�

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:32
లస: పప

భరస : మమడవ సససహ కతడ
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:41
లస: ససస స
1810 AP151000237105
పపరర: మరరయమమ దదసనరర

95-92/265

భరస : రగశయఖ�
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబదసలల�
ఇసటట ననస:44-9-174
వయససస:63
లస: పప
1807 SQX0100776
పపరర: మగటటటరరడడడ అసజననదదవ

1802 SQX0150466
పపరర: శశషషకలమమరర� ఆవపల�

1826 SQX0153932
పపరర: మరరబ షపక

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:44-9-175
వయససస:39
లస: ససస స
95-93/240

భరస : అబబగలమర
ఇసటట ననస:44-9-175
వయససస:38
లస: ససస స
95-93/242

1829 MLJ2794857
పపరర: ఖమసససబ షపక
భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:44-9-175
వయససస:69
లస: ససస స

1824 SQX0084178
పపరర: భభరత కలద

1827 SQX0154013
పపరర: కలమమరర రరవపల

95-93/241

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-9-175
వయససస:46
లస: ససస స
95-93/243

1830 SQX1810365
పపరర: బభల రరస కలవ

95-93/244

తసడడ:డ శకనస కలవ
ఇసటట ననస:44-9-175
వయససస:22
లస: పప
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1831 MLJ2794428
పపరర: రసనల షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-93/245

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:44-9-175
వయససస:39
లస: పప
1834 SQX2485530
పపరర: మహహమమద షపక

95-92/762

95-92/271

95-93/249

95-93/252

95-93/254

95-93/257

95-93/260

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:44-9-179
వయససస:21
లస: పప

1844 MLJ1262401
పపరర: వనసకటటశదరరర వరర

1847 SQX0816520
పపరర: హరర ననరలశశటట

1850 SQX0675553
పపరర: ససససల కకమగమ

1853 SQX1876911
పపరర: శక హరర పగడనల

95-93/263

1856 AP151000237484
పపరర: శకనవరసరరవప కకరస ర�

95-93/253

1859 SQX0345611
పపరర: రరవపల భభరర వ
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:44-9-179
వయససస:32
లస: ససస స

1839 AP151000231447
పపరర: గగసరమషర షపక�

95-92/273

1842 MLJ1262435
పపరర: మమధవలత ననరరశశటట

95-93/251

1845 SQX2203388
పపరర: హబబగలర షపక

95-93/748

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:44-9-177
వయససస:41
లస: పప
95-93/255

1848 MLJ1262419
పపరర: కకరణమయ వరర

95-93/256

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:44
లస: ససస స
95-93/258

1851 AP151000237325
పపరర: శకలసతల ననరలశశటట

95-93/259

భరస : భవన ననరరయణ ననరలశశటట
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:60
లస: ససస స
95-93/261

1854 AP151000237041
పపరర: శకధర ననరలశశటట

95-93/262

తసడడ:డ భభవననటరయణ ననరలశశటట
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:43
లస: పప
95-93/264

తసడడ:డ కరశయఖ�
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:60
లస: పప
95-92/274

95-92/270

భరస : మలర కరరరన నరరవప
ఇసటట ననస:44-9-177
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర పగడనల
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:41
లస: పప
1858 SQX1720234
పపరర: పడభగ కలమమర రరవపల

95-93/250

భరస : పరరససరరమయఖ
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:63
లస: ససస స
1855 SQX0525162
పపరర: సరయ బభబగ దదసత�

1841 SQX1482645
పపరర: షబన షపక

1836 SQX1296004
పపరర: సదపట కలమమరర మణణకర

తసడడ:డ పరసడడసరహహబ�
ఇసటట ననస:44-9-177
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకధర ననరలశశటట
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:51
లస: ససస స
1852 MLJ1262450
పపరర: వజయలకడమ వరర

95-92/272

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:44-9-177
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరయ బభబగ�
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:35
లస: ససస స
1849 AP151000237343
పపరర: లకడమ కకరస ర�

1838 AP151000231448
పపరర: మసరసనదల షపక�

95-93/247

భరస : రరబబన మణణకర
ఇసటట ననస:44-9-177
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:44-9-177
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:44-9-177
వయససస:53
లస: పప
1846 SQX0524892
పపరర: ఝమనస దదసత�

95-93/248

తసడడ:డ ఫరరన�
ఇసటట ననస:44-9-177
వయససస:46
లస: పప

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:44-9-177
వయససస:31
లస: ససస స
1843 MLJ1262823
పపరర: మలర కరరరన నరరవప ననరరశశటట

1835 AP151000237103
పపరర: అసజనదదవ కసదన

1833 SQX0154047
పపరర: ననగరశదరరరవప రరవపల

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-9-175
వయససస:51
లస: పప

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-9-176
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కనకయఖ కతదస బబ యన
ఇసటట ననస:44-9-177
వయససస:46
లస: ససస స
1840 SQX0524942
పపరర: షపక షరకకర

95-93/246

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-9-175
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:44-9-176
వయససస:30
లస: ససస స
1837 SQX1720416
పపరర: పదమజ కతదస బబ యన

1832 MLJ2794576
పపరర: రరజజ కసదన

1857 AP151000237271
పపరర: భభవననటరయణ ననరలశశటట

95-93/265

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ ననరలశశటట
ఇసటట ననస:44-9-178
వయససస:71
లస: పప
95-93/266

1860 SQX1347179
పపరర: మమధవ రరవపల

95-93/267

భరస : భభరర వ రరవపల
ఇసటట ననస:44-9-179
వయససస:33
లస: ససస స
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1861 SQX0514687
పపరర: పదనమవత రరవపల
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95-93/268

భరస : శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:44-9-179
వయససస:54
లస: ససస స
1864 SQX0525055
పపరర: శవశసకర రరవప రరవపల

95-93/271

95-93/273

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:44-9-182
వయససస:45
లస: ససస స
1870 SQX2372746
పపరర: ���� �������

95-92/742

95-93/278

95-93/281

95-93/284

95-92/275

తసడడ:డ ససత రరమయఖ అలమర
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:22
లస: ససస స

1874 SQX1721778
పపరర: ససతమమ సఫ దదససటట

1877 AP151000237089
పపరర: ససబడహమణఖస సఫ డడశశటట �

1880 SQX1721620
పపరర: శకనవరస రరవప గగనటస

1883 SQX2493179
పపరర: ననగ బభబగ దదసనరర

95-92/276

1886 MLJ2786507
పపరర: అసకమమరరవప వడన
డ రర

95-93/276

1889 SQX1390996
పపరర: జజఖత రరవపల
భరస : ససరరష రరవపల
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:28
లస: ససస స

95-93/275

1872 AP151000237290
పపరర: ససజజత సఫ డడశశటట �

95-93/277

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:44-9-185
వయససస:51
లస: ససస స
95-93/279

1875 AP151000237283
పపరర: లకడమనరసమమ సఫ డడశశటట �

95-93/280

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-9-185
వయససస:74
లస: ససస స
95-93/282

1878 SQX0875336
పపరర: వనసకటటశదర రరవప సఫ డడశశటట

95-93/283

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-9-185
వయససస:53
లస: పప
95-93/285

1881 SQX2375699
పపరర: వజయ కలమమరర వరదన
ద రర

95-92/743

భరస : కకటటశదర రరవప వరదన
ద రర
ఇసటట ననస:44-9-189
వయససస:25
లస: ససస స
95-92/779

1884 SQX2493187
పపరర: రరజరశదరర కకడవల

95-92/780

భరస : సరసబశవ రరవప కకడవల
ఇసటట ననస:44-9-191
వయససస:53
లస: ససస స
95-93/286

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:44-9-196
వయససస:67
లస: పప
95-92/277

95-93/272

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-9-182
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఎలర యఖ దదసనరర
ఇసటట ననస:44-9-190
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవననటరరయణ
ఇసటట ననస:44-9-196
వయససస:50
లస: ససస స
1888 SQX1720036
పపరర: భవరణణసదరర అలమర

1869 MLJ1262492
పపరర: శకనవరసరరవప గసదస

95-93/274

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర గగనటస
ఇసటట ననస:44-9-188
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగబభబగ
ఇసటట ననస:44-9-190
వయససస:29
లస: ససస స
1885 SQX0155382
పపరర: మరరబభయ నరరలశశటట

1868 SQX1585134
పపరర: ససవర రరమ కపషష బబ నల

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-9-185
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కపషష పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:44-9-187
వయససస:21
లస: ససస స
1882 SQX1173897
పపరర: దదసనరర శవ పరరదత

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:44-9-182
వయససస:32
లస: ససస స

1871 SQX0153841
పపరర: జయలకడమ గగసడస�

95-93/270

1866 SQX0345371
పపరర: వనలగగసడల దసరర �

తసడడ:డ శవ ననగరశదర రరవప రరపసణణ గగసట
ఇసటట ననస:44-9-181
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప సఫ దదససటట
ఇసటట ననస:44-9-185
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-9-185
వయససస:28
లస: పప
1879 SQX1721521
పపరర: శకశశల పరమగలపరటట

95-93/647

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:44-9-183
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-9-185
వయససస:54
లస: ససస స
1876 SQX0875344
పపరర: ససరరష బభబగ సఫ డడశశటట

1865 SQX2070811
పపరర: మణణ కసట రరపసణణ గగసట

1863 SQX1527441
పపరర: శకనవరస రరవప రరవపల

తసడడ:డ ససబబ రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:44-9-179
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ బబ నల
ఇసటట ననస:44-9-182
వయససస:36
లస: పప

భరస : ���������� ���
ఇసటట ననస:44-9-183
వయససస:70
లస: ససస స
1873 AP151000237284
పపరర: పరరదత సఫ డడశశటట �

95-93/269

భరస : ససబబ రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:44-9-179
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-9-179
వయససస:59
లస: పప
1867 MLJ1262468
పపరర: ననగలకడమ గసదస

1862 SQX1721455
పపరర: అసజమమ రరవపల

1887 SQX1999788
పపరర: లకడమ పరవన కసడ

95-92/643

భరస : రరజ కసడ
ఇసటట ననస:44-9-197
వయససస:30
లస: ససస స
95-92/278

1890 SQX1304641
పపరర: పడశరసత తతట

95-92/279

భరస : రరజరష కలమమర తతట
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:31
లస: ససస స
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1891 SQX1464320
పపరర: జరరన షపక
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95-92/280

భరస : రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:35
లస: ససస స
1894 SQX1014927
పపరర: షణగమఖ నరరసదడ అనసమగకకసడ

1892 MLJ2790517
పపరర: వజయలకడమ� గలబభ�

95-92/283

1895 SQX0043562
పపరర: రరవపల ససరరష
తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:29
లస: పప

1897 SQX2282648
పపరర: జరటట శకధర జరటట

1898 SQX2282689
పపరర: జరటట రమఖశక జరటట

95-92/744

భసధసవప: జరటట రమఖశక జరటట
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:45
లస: పప
95-92/287

95-92/290

1901 MLJ1264670
పపరర: మమధవ లత శనకరసయల

తసడడ:డ రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:44-9-200
వయససస:67
లస: పప
95-93/289

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:44-9-317
వయససస:56
లస: పప
95-92/717

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప తనటట
ఇసటట ననస:44-10-47
వయససస:49
లస: పప

భరస : శరఖస బభబగ చసదథలల
ఇసటట ననస:44-10-184
వయససస:32
లస: ససస స

95-92/288

95-92/291

95-93/287

1902 SQX1720135
పపరర: ధన లకడమ కరననదస

95-92/289

1910 AP151000237530
పపరర: వరరసజననయగలల వటట
ర రర

95-93/290

95-93/293

1916 SQX1720572
పపరర: మహ లకడమ వనపపరర

95-92/294

భరస : జలమలలదదదన షపక
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:23
లస: ససస స

1908 AP151000237302
పపరర: ససవరమల వటట
ర రర

95-93/288

1911 MLJ2794766
పపరర: శకనవరస వటట
ర రర

95-93/291

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:44-9-317
వయససస:50
లస: పప

1913 SQX1948108
పపరర: వరవనసకటలకడమ నఖల
మమమలవరపప
తసడడ:డ ససధనకర మమమలవరపప
ఇసటట ననస:44-9-358
వయససస:20
లస: పప

1919 SQX1563981
పపరర: బభజద బ షపక

95-92/292

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:44-9-317
వయససస:51
లస: ససస స

1914 SQX1619230
పపరర: రతటకకషఫ ర దళవరయ

95-93/294

తసడడ:డ నరసససహరరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:44-9-386
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనణగగగపరల వనపపరర
ఇసటట ననస:44-10-168/1
వయససస:23
లస: ససస స
95-92/766

95-92/286

తసడడ:డ ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:44-9-200
వయససస:44
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:44-9-317
వయససస:60
లస: ససస స
95-93/292

1899 SQX1464247
పపరర: వహరరక శనకరసయల

తసడడ:డ రరజజ మహన రరవప శనకరసయల
ఇసటట ననస:44-9-200
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప జఖనట కలటట
ఇసటట ననస:44-9-202
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల�
ఇసటట ననస:44-9-317
వయససస:56
లస: ససస స

1918 SQX2485597
పపరర: యశశద చసదథలల

95-92/745

1905 SQX0155721
పపరర: ననగరశదర రరవప� మగకకసరరడ�డడ

1907 SQX1721810
పపరర: గగపసకపషష జఖనట కలటట

1915 SQX2234664
పపరర: వనసకట శవ పడసరద తనటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తతట
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:39
లస: పప

1904 SQX1719996
పపరర: రమమశ అలమర

1906 SQX0148304
పపరర: ససబడమణఖస� మగకకసరరడ�డడ

95-92/293

95-92/285

భరస : కకటటశదర రరవప కరననదస
ఇసటట ననస:44-9-200
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ శసకర అలమర
ఇసటట ననస:44-9-200
వయససస:22
లస: పప

1912 AP151000237599
పపరర: సతఖననరరయణ వటట
ర రర

1896 SQX1506221
పపరర: రరజరశ కలమమర తతట

భరస : రరజజ మహన రరవప శనకరసయల
ఇసటట ననస:44-9-200
వయససస:43
లస: ససస స

తలర : వనసకట అపషయఖ ససబడమణఖస muktiredd
ఇసటట ననస:44-9-200
వయససస:60
లస: ససస స

1909 AP151000237205
పపరర: పరరదతదదవ వటట
ర రర�

95-92/284

భరస : జరటట శకధర జరటట
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:44-9-200
వయససస:39
లస: ససస స
1903 SQX0148338
పపరర: లకడమ కలమమరర మగకకసరరడడడ

95-92/282
1893 SQX1464353
పపరర: అసకమమ ననయగడడ
శనకరసయల
తసడడ:డ రరజజ మహన రరవప శనకరసయల
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:24
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరన నరరవప�
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కపషష రరవప అనసమగకకసడ
ఇసటట ననస:44-9-199
వయససస:26
లస: పప

1900 SQX0156943
పపరర: అసజననదదవ మగకకసరరడడడ

95-92/281

1917 SQX2464642
పపరర: పటభటబ రరమ బభబగ వడనరన

95-92/705

తసడడ:డ దసర రరవప వడనరన
ఇసటట ననస:44-10-184
వయససస:33
లస: పప
95-92/295

1920 SQX1464478
పపరర: ననగ ససనత వడడడరర

95-92/296

భరస : కపషష కకషఫ ర వడడడరర
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:30
లస: ససస స
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1921 SQX1563965
పపరర: జరరన షపక
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95-92/297

తసడడ:డ అనదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:32
లస: ససస స
1924 MLJ1262369
పపరర: కపషషకకషఫ ర� వడన
డ రర�

95-92/300

95-92/764

95-93/295

95-93/298

95-93/300

95-93/303

95-93/306

తసడడ:డ రరమకపషష పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:44-10-187
వయససస:24
లస: పప

1934 SQX2475226
పపరర: దసరర థసపకలలమ

1937 MLJ2794113
పపరర: అననష మసదపరటట

1940 AP151000237300
పపరర: ససతనమహలకడమ ఆళళ

1943 AP151000237064
పపరర: ఉమమశసకర ఆళళ

95-93/309

1946 SQX1213255
పపరర: ననగరసదడస పరమగలపరటట

95-92/706

1949 SQX1213396
పపరర: మహహధర పరమగలపరటట
తసడడ:డ రరమకపషష పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:44-10-187
వయససస:25
లస: పప

1929 SQX2485928
పపరర: ననగ రరజ దనసరర

95-92/767

1932 MLJ2794709
పపరర: ససతనరరమయఖ కసదన

95-93/297

1935 SQX1532424
పపరర: శకదదవ మసడపరటట

95-93/299

భరస : రరజరశ కలమమర మసడపరటట
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:29
లస: ససస స
95-93/301

1938 SQX0646794
పపరర: రరజఖలకడమ ఆళళ

95-93/302

తసడడ:డ ఉమమశసకర ఆళళ
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:40
లస: ససస స
95-93/304

1941 SQX0756536
పపరర: శకనస మమడ

95-93/305

తసడడ:డ రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:36
లస: పప
95-93/307

1944 SQX0346106
పపరర: సబబననన నరసయఖ�

95-93/308

తసడడ:డ రగశయఖ�
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:55
లస: పప
95-92/303

భరస : రరమకపషష పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:44-10-187
వయససస:46
లస: ససస స
95-92/305

95-92/302

తసడడ:డ శవననరరయణ
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:64
లస: పప
1948 SQX1213297
పపరర: మననహర పరమగలపరటట

95-93/296

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:39
లస: పప
1945 AP151000237520
పపరర: వనసకటటశదరరర మసదపరటట

1931 AP151000237514
పపరర: భవరన ననగస

1926 MLJ2785921
పపరర: అనదరరమషర� షపక�

తసడడ:డ రసగ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:56
లస: ససస స
1942 MLJ2794030
పపరర: రరజరషషసమమర� మసదపరటట�

95-92/765

తసడడ:డ శరసబయఖ థసపకలలమ
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:44-10-186
వయససస:29
లస: ససస స
1939 MLJ2794196
పపరర: రమమదదవ మసదపరటట�

1928 SQX2485589
పపరర: మసజల దనసరర

95-92/299

తసడడ:డ మమబగ� �
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:41
లస: పప

భరస : హరరబభబగ
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషషమమరరస
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:52
లస: పప
1936 SQX0756486
పపరర: జజఖత మమడన

95-92/301

భరస : ననగ రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:44
లస: ససస స
1933 SQX0442756
పపరర: హరరబభబగ ననగస

1925 SQX0155622
పపరర: జయలలదదదన� షపక�

1923 AP151000231450
పపరర: పరఖరర షపక

భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబగ�
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగ రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:19
లస: ససస స
1930 AP151000237515
పపరర: ఉమ కసదన

95-92/298

భరస : శవ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరదమ� �
ఇసటట ననస:44-10-185
వయససస:39
లస: పప
1927 SQX2485571
పపరర: మణణ దదపసక దనసరర

1922 SQX0085100
పపరర: సరసబభడజఖస� ఎనసమమల�

1947 SQX0156620
పపరర: ఆదదలకడమ� ననరరశశటట �

95-92/304

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-187
వయససస:49
లస: ససస స
95-92/306

1950 SQX1213347
పపరర: రరమకపషష పరమగలపరటట

95-92/307

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరమగలపరటట
ఇసటట ననస:44-10-187
వయససస:46
లస: పప
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95-92/308

తసడడ:డ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:44-10-187
వయససస:52
లస: పప
1954 SQX2203198
పపరర: దసరర ససతతష కలమమర మమనఖస

95-93/706

95-92/784

95-93/708

95-92/313

95-92/316

95-92/709

95-92/320

తసడడ:డ పడభభకర రరవప రసతష
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:35
లస: పప

1964 SQX0573006
పపరర: పఫ తషరరజ ననగకలమమర�

1967 AP151000231309
పపరర: శకనవరసరరవప పఫ తషరరజ

1970 SQX1304310
పపరర: రరజఖలకడమ పఫ తషరరజ

1973 SQX0156901
పపరర: ససధనరరణణ� ఇటట
ర �

95-92/323

1976 SQX2203503
పపరర: ససనత బగసగ

95-92/314

1979 SQX1836972
పపరర: రరప ససతతషస వరతష
తసడడ:డ మణణ రరజ వరతష
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:31
లస: ససస స

1959 SQX2283018
పపరర: పవన కరవపరర

95-93/707

1962 SQX1808104
పపరర: ధరణణ కలమమర పడటట

95-92/312

1965 MLJ1264787
పపరర: లకడమరరజఖస� ఓలలటట�

95-92/315

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:44-10-207
వయససస:53
లస: ససస స
95-92/317

1968 SQX2226314
పపరర: అపష రరవప వడన
డ రర

95-92/708

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:44-10-207
వయససస:74
లస: పప
95-92/318

1971 SQX1295972
పపరర: ససధ రరణణ మగనట

95-92/319

భరస : అనల కలమమర మగనట
ఇసటట ననస:44-10-208
వయససస:26
లస: ససస స
95-92/321

1974 SQX0043513
పపరర: వడన
డ రర రరజరశ కలమమర

95-92/322

తసడడ:డ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:44-10-208
వయససస:32
లస: పప
95-93/710

భరస : మహనరరవప బగసగ
ఇసటట ననస:44-10-208
వయససస:34
లస: ససస స
95-47/463

95-92/707

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ పడటట
ఇసటట ననస:44-10-198
వయససస:53
లస: పప

భరస : పడవణ కలమమర�
ఇసటట ననస:44-10-208
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:44-10-208
వయససస:56
లస: పప
1978 SQX0404731
పపరర: రరమగ రసతష

95-93/709

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పఫ తషరరజ
ఇసటట ననస:44-10-208
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:44-10-208
వయససస:30
లస: ససస స
1975 AP151000231007
పపరర: శకనవరసరరవప పఫ తషరరజ

1961 SQX2235570
పపరర: శవ కపషష ఆళర

1956 SQX2422517
పపరర: రమదదవ బబలరసకకసడ

తసడడ:డ దదవకలమమర
ఇసటట ననస:44-10-189
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:44-10-207
వయససస:71
లస: పప

భరస : అపరష రరవప
ఇసటట ననస:44-10-207
వయససస:53
లస: ససస స
1972 SQX1123603
పపరర: వజయ లకడమ మగననట

95-92/311

తసడడ:డ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-207
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-207
వయససస:71
లస: ససస స
1969 SQX2177780
పపరర: సరమమమజఖస వడన
డ రర

1958 SQX1563999
పపరర: ఏడడకకసడలల కసదన

95-93/310

భరస : వనసకట రమణ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:44-10-188
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:44-10-193
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పఫ తషరరజ
ఇసటట ననస:44-10-205
వయససస:20
లస: పప
1966 AP151000234305
పపరర: ససగమమ పఫ తషరరజ�

95-92/310

భరస : శవననటరరయణ కసదన
ఇసటట ననస:44-10-189
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రరమయఖ అలర
ఇసటట ననస:44-10-193
వయససస:27
లస: పప
1963 SQX1895002
పపరర: ఉదయ శసకర పఫ తషరరజ

1955 SQX0892208
పపరర: ఫణణ కలమమర గగనటస

1953 SQX0605444
పపరర: ననగరసదడస పరమగలపరటట

భరస : రరమకపషష
ఇసటట ననస:44-10-187
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:44-10-188
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరదమ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:44-10-188
వయససస:46
లస: పప
1960 SQX2327807
పపరర: శవ కపషష అలర

95-92/309

తసడడ:డ ననగయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:44-10-187
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససగరత రరవప మమనఖస
ఇసటట ననస:44-10-187
వయససస:38
లస: పప
1957 SQX2504611
పపరర: వనసకట రమణ బబలరసకకసడ

1952 SQX1213198
పపరర: వనసకట రతటస ఏలలరర

1977 SQX0055582
పపరర: శవకపషష రసతష

95-47/461

తసడడ:డ పడభభకర రరవప రసతష
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:28
లస: పప
95-92/324

1980 SQX0573089
పపరర: మగదసననరర పడవలర క

95-92/325

తలర : ససజజత
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:33
లస: ససస స

Page 71 of 322

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05

1981 SQX0573097
పపరర: మగదసననరర రమమదదవ

95-92/326

తలర : ససజజత
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:34
లస: ససస స
1984 SQX1836964
పపరర: మహన వరతష

95-92/329

95-92/711

95-93/712

95-93/311

95-92/334

95-92/336

95-92/339

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర� �
ఇసటట ననస:44-10-214
వయససస:54
లస: పప

1994 SQX0156596
పపరర: ససరరఖ దనకకరరస

1997 SQX2349272
పపరర: పవన కలమఖణ దనడకకరస

2000 AP151000234298
పపరర: కపషషవనణణ చలమర�

2003 AP151000231006
పపరర: కపషరషరరవప చలమర�

95-92/342

2006 SQX1720325
పపరర: వనసకట సరయ కలమమర పసటటల

95-92/332

2009 SQX1950344
పపరర: సరయ దదపస ప చసత

తసడడ:డ రరమ కపషష చసత
ఇసటట ననస:44-10-215
వయససస:21
లస: ససస స

1989 SQX2302198
పపరర: దదవర యమదగరరర

95-93/711

1992 AP151000234193
పపరర: ససజజత అటర �

95-92/331

1995 AP151000234140
పపరర: రరఘవమమ కలపరషల�

95-92/333

భరస : పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-211
వయససస:71
లస: ససస స
95-93/713

1998 SQX1720358
పపరర: పదమ తతట

95-92/335

భరస : రసగరరరవప తతట
ఇసటట ననస:44-10-212
వయససస:28
లస: ససస స
95-92/337

2001 AP151000234299
పపరర: శవమమ చలమర�

95-92/338

భరస : కపషరషరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-213
వయససస:74
లస: ససస స
95-92/340

2004 MLJ2790277
పపరర: సదరరజఖలకడమ� పసటటల�

95-92/341

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:44-10-214
వయససస:49
లస: ససస స
95-92/343

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:44-10-214
వయససస:26
లస: పప
95-92/345

95-92/710

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-210
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:44-10-213
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:44-10-214
వయససస:22
లస: పప
2008 MLJ2785681
పపరర: శకనవరసరరవప� పసటటల�

95-92/330

భరస : కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-213
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప పఫ తష రరజ
ఇసటట ననస:44-10-213
వయససస:58
లస: పప
2005 SQX1720184
పపరర: నరరసదడ పసటటల

1991 AP151000234183
పపరర: మమధవ అటర �

1986 SQX2303006
పపరర: రవ కలమమర అటభర

తసడడ:డ రరమగ యమదగరరర
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: చసదడ శశఖర గరరగసటట
ఇసటట ననస:44-10-211
వయససస:20
లస: పప

తలర : కకటటశదర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:44-10-213
వయససస:19
లస: ససస స
2002 SQX1809516
పపరర: వనసకటటసదర రరవప పఫ తష రరజ

95-93/642

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-211
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ� �
ఇసటట ననస:44-10-211
వయససస:48
లస: పప
1999 SQX1950369
పపరర: మమఘమమలమ చలమర

1988 SQX2048874
పపరర: లకడమ దసరర రసతష

95-92/328

తసడడ:డ రరఘవరరవప అటభర
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-210
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ వదన
ద రర
ఇసటట ననస:44-10-210
వయససస:24
లస: ససస స
1996 MLJ2785863
పపరర: శకనవరసరరవప� దనడషరరస�

95-92/626

భరస : రరమగ రసతష
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : మమధవ అటభర
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:25
లస: పప
1993 SQX1720762
పపరర: శక లత వదన
ద రర

1985 SQX2049484
పపరర: పడభభకర రసత

1983 SQX1467183
పపరర: కకటటశదర రరవప వదసదరర

తసడడ:డ వర పడసరద వదన
ద రర
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ తనతయఖ రసత
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమమర అటభర
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:18
లస: ససస స
1990 SQX2302396
పపరర: మహ గణణశ అటభర

95-92/327

భరస : మణణ రరజ వరతష
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ రరజ వరతష
ఇసటట ననస:44-10-209
వయససస:28
లస: పప
1987 SQX2172062
పపరర: పవతడ అటభర

1982 SQX1836956
పపరర: లకడమ వరతష

2007 SQX1950328
పపరర: ఫణణదదర ననరరసస

95-92/344

తసడడ:డ బసవ ననగరశదరరవప ననరరసస
ఇసటట ననస:44-10-214
వయససస:27
లస: పప
95-92/346

2010 SQX0156570
పపరర: వజయ కలపరషల�

95-92/347

భరస : భభససరరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-215
వయససస:46
లస: ససస స
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2011 AP151000234308
పపరర: వజయలకడమ కలపరషల

95-92/348

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:44-10-215
వయససస:54
లస: ససస స
2014 AP151000231026
పపరర: భభససరరరవప కలపరషల

95-92/351

95-92/353

95-92/356

95-92/358

95-92/361

95-92/364

95-92/627

తసడడ:డ హత బ
ఇసటట ననస:44-10-221
వయససస:33
లస: పప

2024 MLJ2789790
పపరర: సరమమమజఖస� పఫ తషరరజ�

2027 SQX0156554
పపరర: పపషషలత� పరటట�

2030 SQX0402115
పపరర: హరరకపషష వనమరరడడడ�

2033 AP151000234347
పపరర: ససఖవనణణ వడన
డ రర

95-92/781

2036 SQX0572651
పపరర: జఖనటకలటట అననష�

95-92/359

2039 SQX0572875
పపరర: వనసకటటశదరరరవప జఖనటకలటట�
తసడడ:డ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:44-10-221
వయససస:39
లస: పప

2019 AP151000234175
పపరర: కకటటశదరమమ చలమర

95-92/355

2022 SQX1089375
పపరర: కలషన పఫ తషరరజ

95-92/357

2025 MLJ2785806
పపరర: పపడమ కలమమర పఫ తషరరజ

95-92/360

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:44-10-217/1
వయససస:41
లస: పప
95-92/362

2028 MLJ1261122
పపరర: లకడమపదనమవత� పరటట�

95-92/363

తసడడ:డ పడసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:44-10-218
వయససస:41
లస: ససస స
95-92/365

2031 AP151000231249
పపరర: పడసరదరరవప పరటట�

95-92/366

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-218
వయససస:63
లస: పప
95-92/367

2034 SQX2488617
పపరర: సరయ కలమమర వజడపప

95-92/777

తసడడ:డ రరజ కలమమర వజడపప
ఇసటట ననస:44-10-220
వయససస:19
లస: పప
95-92/368

భరస : వనసకటటశదర రరవప�
ఇసటట ననస:44-10-221
వయససస:34
లస: ససస స
95-92/370

95-92/352

భరస : పపడమ కలమమర
ఇసటట ననస:44-10-217/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పరమమశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-219
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకలమమర వజడపప
ఇసటట ననస:44-10-220
వయససస:19
లస: పప
2038 SQX1628579
పపరర: వనసకసనట బ

95-93/313

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:44-10-218
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కనట
ఇసటట ననస:44-10-218
వయససస:19
లస: ససస స
2035 SQX2493278
పపరర: సరయ కలమమర వజడపప

2021 SQX1810266
పపరర: ఆలలఖఖ అరన

2016 SQX1464288
పపరర: లకడమ అసడనలల పఫ తషరరజ

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:44-10-217
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-218
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-218
వయససస:61
లస: ససస స
2032 SQX2035657
పపరర: సపటహ కలససమ కనట

95-92/354

భరస : వరరసరదమ� �
ఇసటట ననస:44-10-217/1
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-217/1
వయససస:56
లస: పప
2029 AP151000234318
పపరర: వనసకటససబబమమ పరటట�

2018 SQX0084285
పపరర: సరసబభడజఖస వదన
ద రర

95-92/350

భరస : శవ ననగరశదర రరవప పఫ తషరరజ
ఇసటట ననస:44-10-216
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మమరససడదయగలల అరన
ఇసటట ననస:44-10-217
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-217/1
వయససస:51
లస: ససస స
2026 AP151000231482
పపరర: శసకరరరవప జఖనటకలటట

95-93/312

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:44-10-217
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:44-10-217
వయససస:34
లస: పప
2023 AP151000234297
పపరర: పదనమవత జఖనటకలటట

2015 SQX1720804
పపరర: లలకరశ కలపర

2013 SQX0572669
పపరర: రరమగ కలపరషల

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:44-10-215
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమగ కలపర
ఇసటట ననస:44-10-215
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:44-10-216
వయససస:64
లస: పప
2020 SQX0043497
పపరర: వడన
డ రర మమరససడదయగలల

95-92/349

భరస : పడభభకర రసతష
ఇసటట ననస:44-10-215
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-215
వయససస:54
లస: పప
2017 AP151000231393
పపరర: శవననగరశదరరరవప పఫ తషరరజ

2012 SQX1950302
పపరర: మమణణకఖస రసతష

2037 SQX1411784
పపరర: కలమమరర ఆళళ

95-92/369

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:44-10-221
వయససస:43
లస: ససస స
95-92/371

2040 SQX1411743
పపరర: శవయఖ ఆళళ

95-92/372

తసడడ:డ జయసత రరవప
ఇసటట ననస:44-10-221
వయససస:45
లస: పప
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95-92/373 2042 SQX1030899
2041 SQX1720424
పపరర: సరయ హరర వరరన కతదస బబ యన
పపరర: సరయ పడవణ కలమమర
కటటటబబ యన
తసడడ:డ కనకయఖ కతదస బబ యన
తసడడ:డ కనకయఖ కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:44-10-222
ఇసటట ననస:44-10-222
వయససస:25
లస: పప
వయససస:28
లస: పప

95-92/374

2044 SQX1721745
పపరర: శశధర వరఖసస

95-92/376

95-93/314

తసడడ:డ కపషష వరఖసస
ఇసటట ననస:44-10-222
వయససస:22
లస: పప
2047 SQX1473040
పపరర: ససజజత మగససనస

95-92/378

95-92/381

95-92/384

95-92/387

95-92/390

95-93/315

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-10-226
వయససస:38
లస: పప

95-92/385

2060 SQX1005933
పపరర: అశశక కలమమర కలసభభ

2063 SQX0668475
పపరర: పపషషలలత తతట

95-92/395

2066 SQX0579219
పపరర: పదనమవత వనపపరర
భరస : వనసకట శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:44-10-224
వయససస:49
లస: ససస స

95-93/317

2052 SQX1832567
పపరర: మహన సరయ అలమర

95-92/383

2055 SQX1411859
పపరర: బషసర షపక

95-92/386

95-92/388

2058 SQX1527847
పపరర: మమలమబ షపక

95-92/389

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:44-10-222/2
వయససస:27
లస: ససస స
95-92/391

2061 SQX0572735
పపరర: సరసబశవరరవప జఖనటకలటట�

95-92/392

తసడడ:డ వనసకట రమణ�
ఇసటట ననస:44-10-222/2
వయససస:36
లస: పప
95-92/393

2064 MLJ2785848
పపరర: శకకరసత తతట� �

95-92/394

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:44-10-223
వయససస:50
లస: పప
95-92/396

2067 MLJ2794089
పపరర: మమధవ అనసమకకసడ

95-93/316

భరస : వనసకటకపషరషరరవప
ఇసటట ననస:44-10-226
వయససస:51
లస: ససస స

95-93/318 2070 AP151000237351
2069 MLJ2794071
పపరర: వనసకట కపషష రరవప అనసమకకసడ
పపరర: సరసబశవరరవప కకడవల�

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:44-10-226
వయససస:59
లస: పప

95-92/380

తసడడ:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:44-10-223
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:44-10-223
వయససస:78
లస: పప
2068 MLJ2795029
పపరర: ననగరసదడబభబగ కకడవలర

2057 MLJ2785764
పపరర: ననగరరజ� శనకరసయల�

2049 AP151000234300
పపరర: భభగఖలకడమ ననగస

తసడడ:డ ఉమమ శసకర అలమర
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:44-10-222/2
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరసససహమమరరస నరసససహమమరరస
ఇసటట ననస:44-10-222/2
వయససస:84
లస: ససస స
2065 MLJ2785145
పపరర: సరసబశవరరవప తతట�

95-92/382

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:44-10-222/2
వయససస:31
లస: ససస స
2062 SQX0154955
పపరర: ఉమమమహహశదరర దసడడబబ టర

2054 SQX0043208
పపరర: జఖనటకలటట శకనవరస రరవప�

95-92/377

భరస : బభపరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణనరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:38
లస: పప
2059 SQX1089490
పపరర: శవ పరరదత జజననటకలటట

95-92/379

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబభబగ ననగస
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:26
లస: పప
2056 MLJ2785087
పపరర: మహన అమరరటథ� కసద�

2051 AP151000234291
పపరర: రరజరశదరర కసద

2046 MLJ2789873
పపరర: రమమదదవ� కసద�
తసడడ:డ శసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:56
లస: ససస స
2053 SQX1087965
పపరర: కకటటశదర రరవప ననగస

2048 AP151000234286
పపరర: భభగఖలకడమ కసద�

95-92/375

తసడడ:డ పపరయఖ కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:44-10-222
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననజర బభషర షపక
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ మగససనస
ఇసటట ననస:44-10-222/1
వయససస:44
లస: ససస స
2050 SQX0155846
పపరర: చసదడకలమమరర జఖనటకలటట�

2045 SQX1809458
పపరర: మహబమబ షపక

2043 AP151000231484
పపరర: కనకయఖ కటటట బబ యన

95-93/319

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-10-226
వయససస:66
లస: పప

Page 74 of 322
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పపరర: వడడడరర కకటటరతటస
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95-93/320

తసడడ:డ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:44-10-226
వయససస:72
లస: పప
2074 MLJ2794741
పపరర: హహహమమవత ఆళళ

95-93/323

95-93/326

95-93/714

95-122/463

95-122/466

Deleted
95-93/329

భరస : పడభగకలమమర
ఇసటట ననస:44-10-229
వయససస:51
లస: ససస స
2092 MLJ2794048
పపరర: పడభగకలమమర పససపపలలటట

95-93/332

తసడడ:డ గగపరలస
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:39
లస: పప

95-93/715

2084 SQX2173649
పపరర: శవ పరరదత ఆళళ

2087 SQX2173565
పపరర: పడమల రరణణ ఆళళ

95-122/464

2093 SQX2094373
పపరర: పడభగ కలమమర పససపపలలటట

95-93/333

2096 SQX1111897
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప బచసమ

95-122/467

2099 SQX1111939
పపరర: కరసస వశదననధస బచసమ
తసడడ:డ ననగయఖ బచసమ
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:57
లస: పప

95-93/328

2082 SQX2173185
పపరర: రరజమమ ననగస

95-122/462

2085 SQX2173151
పపరర: పవన కలమమర ఆళళ

95-122/465

2088 SQX2173508
పపరర: జజఖత పపటభట

95-122/468

భరస : వనసకటటష పపటభట
ఇసటట ననస:44-10-228
వయససస:21
లస: ససస స
95-93/330

2091 SQX0875385
పపరర: చసదడ ననగమణణ పససపపలలటట

95-93/331

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:44-10-229
వయససస:61
లస: ససస స
95-94/492

2094 SQX1959188
పపరర: యమమనపసడయ ననగస

95-95/201

తసడడ:డ శసకర ననగస
ఇసటట ననస:44-10-229
వయససస:23
లస: ససస స
95-93/334

తసడడ:డ కరసస వశదననధస బచసమ
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:32
లస: పప
95-93/336

2079 SQX0637892
పపరర: దసరరరభవరన ఆళళ

తసడడ:డ రరమగ ఆళళ
ఇసటట ననస:44-10-228
వయససస:26
లస: పప

భరస : పవన కలమమర ఆళళ
ఇసటట ననస:44-10-228
వయససస:25
లస: ససస స
2090 SQX0579003
పపరర: మగనచసదదక
డ పససపపలలటట

95-93/325

భరస : శరసబయఖ ననగస
ఇసటట ననస:44-10-228
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-10-229
వయససస:59
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరవప బచసమ
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:30
లస: ససస స
2098 SQX0101170
పపరర: బభవరరడడడ శకనదస రరవప

2081 SQX2311058
పపరర: Lakshmi Narayana Alla

2076 SQX0855999
పపరర: కకషఫ ర నరహరర శశటట

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:44-10-228
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లలదస
ఇసటట ననస:44-10-229
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:44-10-229
వయససస:58
లస: పప
2095 SQX1111889
పపరర: జయసత బచసమ

95-93/327

భరస : రరమగ ఆళళ
ఇసటట ననస:44-10-228
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ పపటభట
ఇసటట ననస:44-10-228
వయససస:25
లస: పప

2089 SQX0578971
పపరర: ఫణణబభలశశశలజ పససపపలలటట

2078 SQX0675470
పపరర: పరరశరరమయఖ కకమమ

95-93/322

తసడడ:డ రరధన కపషష
ఇసటట ననస:44-10-227
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ అలర
ఇసటట ననస:44-10-228
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శవయఖ పపటభట
ఇసటట ననస:44-10-228
వయససస:47
లస: ససస స
2086 SQX2173177
పపరర: వనసకటటష పపటభట

95-93/324

తసడడ:డ చసగల రరయగలల
ఇసటట ననస:44-10-227
వయససస:74
లస: పప

తలర : ససతమహ లకడమ అలర
ఇసటట ననస:44-10-228
వయససస:57
లస: పప
2083 SQX2173490
పపరర: శరసత కలమమరర పపటభట

2075 AP151000237296
పపరర: బబబసరగజన ఆళళ

2073 SQX0675587
పపరర: గరత కకమగమ

తసడడ:డ పరరససరరమయఖ
ఇసటట ననస:44-10-227
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కపషషమమరరస
ఇసటట ననస:44-10-227
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషరషరరవప
ఇసటట ననస:44-10-227
వయససస:48
లస: పప
2080 SQX2310449
పపరర: లకడమ ననరరయణ అలర

95-93/321

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:44-10-226
వయససస:74
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:44-10-227
వయససస:47
లస: ససస స
2077 AP151000237476
పపరర: ససతనరరమయఖ ఆళళ

2072 SQX0101097
పపరర: వడన
డ రర అసకమమ రరవప

2097 SQX0442947
పపరర: యగగసధరసరసరద� ప�టటట�

95-93/335

తసడడ:డ గగపరలకపషషకలమమర�
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:37
లస: పప
95-93/337

2100 AP151000237172
పపరర: రరజశశఖర శనకరసయల�

95-93/338

తసడడ:డ అయదఖరరమయఖ�
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:71
లస: పప
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2101 SQX2203396
పపరర: గగపరల కపషష కలమమర పప టటట

95-93/716

తసడడ:డ వనసకట కపషష ఆరఖ పప టటట
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:66
లస: పప
2104 SQX2235620
పపరర: ఉదయ లకడమ ఊటటకలరర

95-93/719

95-93/722

95-92/714

95-93/341

95-93/344

Deleted
95-93/347

తసడడ:డ రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:40
లస: పప
2122 SQX1720051
పపరర: రమణణ వరపట మమరర

95-92/397

తసడడ:డ వనసకట సరదమ పరదనల
ఇసటట ననస:44-10-234
వయససస:48
లస: పప

95-93/339

2114 SQX0612127
పపరర: శకలకడమ� శనకరసయల�

2117 MLJ1264027
పపరర: నరరసదడ� శనకరసయల�

95-93/342

2123 SQX1959154
పపరర: అమపత పప ననటరర

95-93/352

2126 SQX1959170
పపరర: కపషష పప ననటరర

95-93/345

2129 SQX2515138
పపరర: మహలకడమ పరదనల
భరస : శకనవరస రరవప పరదనల
ఇసటట ననస:44-10-234
వయససస:38
లస: ససస స

95-92/713

2112 SQX0613778
పపరర: బభరర వ� గజరసదడ�

95-93/340

2115 SQX0675546
పపరర: వజయ మహ లకడమ తమమన

95-93/343

2118 SQX0442764
పపరర: పవనససమమర బభవరరడడడ

95-93/346

తసడడ:డ హరననధ బభబగ
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:38
లస: పప
95-93/348

2121 AP151000237282
పపరర: చసదడశశఖర గజరసదడ

95-93/349

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:67
లస: పప
95-93/350

2124 SQX1959147
పపరర: ననగ ససధ సనరర

95-93/351

భరస : వనసకట మలర కరరరన నరరవప సనరర
ఇసటట ననస:44-10-233
వయససస:35
లస: ససస స
95-93/353

తసడడ:డ రరఘవనసదడ పప ననటరర
ఇసటట ననస:44-10-233
వయససస:36
లస: పప
95-92/785

2109 SQX2275238
పపరర: శకకరసత ననయగడడ

భరస : వర వనసకట రతటస తమమన
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర� �
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:37
లస: పప
2120 SQX0675520
పపరర: వర వనసకట రతటస తమమన

95-93/721

తసడడ:డ రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కపషష పప ననటరర
ఇసటట ననస:44-10-233
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశదర రరవప యకసల
ఇసటట ననస:44-10-233
వయససస:52
లస: ససస స
2128 SQX2515112
పపరర: శకనవరస రరవప పరదనల

2111 SQX0675488
పపరర: ననగ అననజ తమమన

2106 SQX2204006
పపరర: ససనత పప టటట

తసడడ:డ నరసససహ సరదమ
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పపళర రరవప తమమన
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప వరపట
ఇసటట ననస:44-10-233
వయససస:44
లస: ససస స
2125 SQX1959121
పపరర: రమమదదవ యకసల

95-92/712

తసడడ:డ రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వనసకట రతటస తమమన
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:30
లస: పప
2119 SQX0612085
పపరర: రరమసససదర� గజరసదడ�

2108 SQX2148419
పపరర: నరరససహ సరదమ ననయగడడ

95-93/718

భరస : రరమ కపషష ఆరఖ పప టటట
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వనసకట రతటస తమమన
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజశశఖర�
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:38
లస: ససస స
2116 SQX0345470
పపరర: పపనశ తమమన

95-93/720

తసడడ:డ ననగరసదడస ననయగడడ
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ సరదమ
ఇసటట ననస:44-10-231
వయససస:23
లస: ససస స
2113 SQX0612069
పపరర: శకవదఖ� శనకరసయల�

2105 SQX2202935
పపరర: రరమకపషష ఆరఖ పప టటట

2103 SQX2152387
పపరర: శరఖస ఊటటకలరర

తసడడ:డ ససబభబ రరవప ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కపషష కలమమర పప టటట
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:26
లస: ససస స
2110 SQX2281103
పపరర: ననగ జజఖత ననయగడడ

95-93/717

భరస : గగపరల కపషష కలమమర పప టటట
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శరఖస ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:44-10-230
వయససస:39
లస: ససస స
2107 SQX2151975
పపరర: శరకవణణ ఊటటకలరర

2102 SQX2202919
పపరర: వజయ లకడమ కలమమరర పప టటట

2127 SQX1959139
పపరర: కకటటశదర రరవప యకసల

95-93/354

తసడడ:డ రరఘవయఖ యకసల
ఇసటట ననస:44-10-233
వయససస:58
లస: పప
95-92/786

2130 SQX1876887
పపరర: వనసకట ఫణణ కరరరసక పడనల

95-93/355

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పడనల
ఇసటట ననస:44-10-234
వయససస:22
లస: పప
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95-93/356 2132 SQX1464304
2131 SQX1876937
పపరర: పడనల వనసకట సరయ ఫణణసదడ
పపరర: శరఖమల జజఖత గనపసశశటట

తసడడ:డ పడనల రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:44-10-234
వయససస:23
లస: పప
2134 SQX1046417
పపరర: ననగ శవరన ఐనవవలల

భరస : శకనవరస రరవప గనపసశశటట
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:38
లస: ససస స
95-93/357

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:25
లస: ససస స
2137 AP151000237180
పపరర: వనసకటరమణ పపవరరస

95-93/360

95-93/363

95-93/723

95-92/401

తసడడ:డ శవ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:44-10-236
వయససస:31
లస: పప
2149 SQX1810316
పపరర: సతఖ కలమమరర దదకకసడ

95-93/369

95-93/372

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:44-10-238
వయససస:51
లస: ససస స

95-93/364

2144 SQX1876838
పపరర: ననగరశదరర ఆవపల

95-93/724

95-93/366

2139 SQX0443028
పపరర: మహనఅమరరటధ అడపర

2142 AP151000237535
పపరర: శకనవరసరరవప పపవరరస

2145 SQX0722108
పపరర: భవరన గగరకస
భరస : శరత
ఇసటట ననస:44-10-236
వయససస:31
లస: ససస స

2147 SQX1037481
పపరర: గగసడడమమడ సరయ హననజ

2148 SQX0883645
పపరర: వరన వసదన అనసమగకకసడన

2150 SQX0514828
పపరర: కకటటశదర రరవప వలర సశశటట

2153 SQX1721117
పపరర: జగదదశ రరమననన

2156 SQX2146793
పపరర: పససకక పరల

2159 AP151000237232
పపరర: సరవతడ బతడస న
భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:44-10-238
వయససస:82
లస: ససస స

95-93/362

95-93/365

95-92/400

భరస : పరపరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:44-10-235 WARD NO 9
వయససస:42
లస: ససస స
95-93/367

95-93/368

తసడడ:డ వనసకట కపషష రరవప
ఇసటట ననస:44-10-236
వయససస:28
లస: ససస స
95-93/370

2151 SQX1150168
పపరర: ఇసతయమజ రరమననధస

95-93/371

భరస : ధనససజయ రరమననధస
ఇసటట ననస:44-10-237
వయససస:29
లస: ససస స
95-93/373

2154 SQX1566324
పపరర: హహతదష రరజజ గసజ

95-93/374

తసడడ:డ చసదడ శశఖరరరవప గసజ
ఇసటట ననస:44-10-237
వయససస:24
లస: పప
95-93/725

భరస : గగతస పరల
ఇసటట ననస:44-10-237
వయససస:26
లస: ససస స
95-93/376

95-93/359

తసడడ:డ పసచమబభబగ
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వర రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:44-10-237
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకశటధర పరల
ఇసటట ననస:44-10-237
వయససస:38
లస: పప
2158 AP151000237233
పపరర: పదమజజ బతడస న

2141 MLJ2794386
పపరర: వనసకరటరరవ ఐనవవలల

2136 MLJ2794345
పపరర: పదనమవత అయనవవలల

తసడడ:డ రరమకపషష
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబగ రరసబభబగ
ఇసటట ననస:44-10-236
వయససస:32
లస: పప

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:44-10-237
వయససస:51
లస: ససస స
2155 SQX2235604
పపరర: గగతస పరల

95-93/361

తసడడ:డ రఘగపతరరవప
ఇసటట ననస:44-10-236
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ దదకకసడ
ఇసటట ననస:44-10-236
వయససస:52
లస: ససస స
2152 AP151000237087
పపరర: లకడమవనసకటరమణ శవదనసస

2138 SQX0422758
పపరర: మగరళకపషష పపపరరస

95-92/399

భరస : వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:23
లస: ససస స
2146 SQX0593707
పపరర: కరమశశటట మహహశ బభబగ�

95-93/358

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:45
లస: పప
2143 SQX2283612
పపరర: సరయ మనస ఐనవవలల

2135 SQX0756437
పపరర: శకలకడమ పపపరరస

2133 SQX1809672
పపరర: సతఖననరరయణ దదకకసడ

తసడడ:డ కపషష మమరరస దదకకసడ
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:67
లస: పప

భరస : మగరళకపషష
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:44-10-235
వయససస:55
లస: ససస స
2140 SQX0442657
పపరర: శకనవరసస గనపసశశటట

95-92/398

2157 SQX1232024
పపరర: పదనమవత బతస న

95-93/375

భరస : రరసబభబగ బతస న
ఇసటట ననస:44-10-238
వయససస:43
లస: ససస స
95-93/377

2160 AP151000237002
పపరర: రరసబభబగ బతడస న

95-93/378

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:44-10-238
వయససస:58
లస: పప
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2161 SQX0128868
పపరర: ననగలకడమ వ
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95-93/379

భరస : పపడమ కలమమర
ఇసటట ననస:44-10-239
వయససస:36
లస: ససస స
2164 AP151000237237
పపరర: లకడమ వవలలటట

95-93/382

95-93/385

95-93/388

95-93/391

95-93/726

2171 MLJ2794592
పపరర: సరళ నమమల

2174 MLJ2794147
పపరర: ననగరసదడహరననధ నమమల

2177 SQX2033561
పపరర: రరసబబగ వలల
ర రర

95-93/396

2180 SQX0514786
పపరర: రరమ ననయగడడ గగరర

95-93/389

2183 SQX1803915
పపరర: అనల కలమమర అరదపలర

95-93/384

2169 SQX2172047
పపరర: నవన పపనట

95-92/715

2172 AP151000237192
పపరర: సరగజన కరశసశశటట

95-93/390

భరస : లలదస
ఇసటట ననస:44-10-240
వయససస:81
లస: ససస స
95-93/392

2175 SQX0514810
పపరర: బభలసరదమ గకసధద�

95-93/393

తసడడ:డ ఇనటయఖ�
ఇసటట ననస:44-10-240
వయససస:40
లస: పప
95-92/628

2178 SQX0514950
పపరర: లకడమ గగరర

95-93/395

భరస : రరమ ననయగడడ
ఇసటట ననస:44-10-242
వయససస:35
లస: ససస స
95-93/397

తసడడ:డ తనతననయగడడ
ఇసటట ననస:44-10-242
వయససస:40
లస: పప
95-92/441

2166 SQX0128876
పపరర: వనణగగగపరల కపషష వ

తసడడ:డ ననరరయణ పపనట
ఇసటట ననస:44-10-240
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కపషష రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:44-10-242
వయససస:35
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-242
వయససస:66
లస: ససస స
2182 SQX1803881
పపరర: మహహశ బభబగ అరదపలర

95-93/386

తసడడ:డ వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:44-10-240
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బభబగ తకకసశశటట
ఇసటట ననస:44-10-241
వయససస:18
లస: పప
2179 AP151000237499
పపరర: ఇసదదర జలలరర

2168 SQX0128892
పపరర: ఉదయ భభససరరరవప� వ�

95-93/381

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:44-10-239
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:44-10-240
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-10-240
వయససస:37
లస: పప
2176 SQX2144343
పపరర: సరయ రరహహల తకకసశశటట

95-93/383

తసడడ:డ సరసబభడజఖస�
ఇసటట ననస:44-10-239
వయససస:47
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-10-240
వయససస:58
లస: ససస స
2173 SQX0286591
పపరర: గగపరల చకకవరరస పరటట

2165 MLJ2794659
పపరర: సరమమమజఖమగ వవలలటట

2163 MLJ2794667
పపరర: కళళఖణణ వవలలటట

భరస : బభససరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-239
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:44-10-239
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:44-10-239
వయససస:47
లస: పప
2170 AP151000237082
పపరర: సరయకలమమరర పరటట

95-93/380

భరస : వనణగగగపరల
ఇసటట ననస:44-10-239
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:44-10-239
వయససస:51
లస: ససస స
2167 AP151000237555
పపరర: పపడమకలమమర వవలలటట

2162 MLJ2794642
పపరర: జజఖత వవలలటట

2181 SQX0442897
పపరర: పపలమరరరవప జలలరర

95-93/398

తసడడ:డ వనసకటరతటస
ఇసటట ననస:44-10-242
వయససస:76
లస: పప
95-92/442

2184 SQX1046433
పపరర: సరయ రమఖ ససనతన జలలరర

95-93/399

తసడడ:డ నరసససహరరవప అరదపలర
తసడడ:డ నరసససహరరవప అరదపలర
తసడడ:డ జలలరర పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-242,GANESWARAO STR ఇసటట ననస:44-10-242,GANESWARAO STR ఇసటట ననస:44-10-243
వయససస:29
లస: పప
వయససస:32
లస: పప
వయససస:25
లస: ససస స
2185 SQX0875377
పపరర: ససఫసయమ సరరదర మహమమద

95-93/400

భరస : ససబదసల సరరదర
ఇసటట ననస:44-10-243
వయససస:29
లస: ససస స
2188 SQX1046474
పపరర: అమర ఖమన పఠరన
తసడడ:డ వరల ఖమన
ఇసటట ననస:44-10-243
వయససస:65
లస: పప

2186 SQX0605717
పపరర: మసస రరనటసర షపక

95-93/401

భరస : జజన
ఇసటట ననస:44-10-243
వయససస:58
లస: ససస స
95-93/403

2189 SQX0365320
పపరర: రవ శసకర డబమబరర�
తలర : రమమదదవ డబమబరర
ఇసటట ననస:44-10-243
వయససస:33
లస: పప

2187 SQX0816496
పపరర: పఠరన మలక ఖమన

95-93/402

తసడడ:డ అమర ఖమన
ఇసటట ననస:44-10-243
వయససస:28
లస: పప
95-117/30

2190 SQX2034460
పపరర: సరల కలమమరర తతట

95-49/863

భరస : రరమ సతఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:44-10-244
వయససస:66
లస: ససస స
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2191 SQX1014935
పపరర: ససరరఖ వరకర
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95-92/402

తసడడ:డ సరయ బభబగ కననటల
ఇసటట ననస:44-10-244
వయససస:40
లస: పప
95-117/31

తలర : రమమదదవ కకకవ
ఇసటట ననస:44-10-246
వయససస:29
లస: ససస స
2197 SQX0514703
పపరర: కకకవ జజహటవ ససధ

95-93/405

95-93/408

95-93/411

95-93/414

95-93/417

95-93/729

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర కకలర సశశటట
ఇసటట ననస:44-10-251
వయససస:62
లస: పప

2204 MLJ1263078
పపరర: రవసదడబభబగ తకకసశశటట

2207 AP151000237500
పపరర: యమ వ ఆర య పడసరదస�

2210 AP151000237043
పపరర: పడమల దదవ బదన
ద రర

2213 AP151000237188
పపరర: శవననగమణణ తనడడ�

95-93/422

2216 SQX1388587
పపరర: పపరరషమ ససమఖ కకలర సశశటట
భరస : వనసకట రరజరష బభబగ కకలర సశశటట
ఇసటట ననస:44-10-251
వయససస:28
లస: ససస స

95-91/177

భరస : శవ ననగ పడసరద కననటల
ఇసటట ననస:44-10-244
వయససస:34
లస: ససస స
2196 SQX1720986
పపరర: పసడయమసక తకకసశశటట

95-93/404

2199 MLJ1263433
పపరర: లత తకకసశశటట

95-93/407

2202 MLJ1263581
పపరర: ఈశదరరదదవ తకకసశశటట

95-93/410

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:70
లస: ససస స
95-93/412

2205 MLJ1263425
పపరర: ఫణణసదడబభబగ� తకకసశశటట �

95-93/415

2208 MLJ1263235
పపరర: సరసబశవరరవప తకకసశశటట

95-93/416

తసడడ:డ వనసకటసరదమ
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:79
లస: పప
95-93/418

2211 AP151000237022
పపరర: బభససరరరవప అదదసకక

95-93/419

తసడడ:డ రఘగననధరరవప
ఇసటట ననస:44-10-249
వయససస:50
లస: పప
95-93/420

2214 AP151000237187
పపరర: అతషఖతకలమమరర బలల
ర రర�

95-93/421

భరస : భగవరననదస�
ఇసటట ననస:44-10-250
వయససస:71
లస: ససస స
95-91/175

2217 SQX1173871
పపరర: వజయలకడమ కకలర సశశటట

95-91/176

భరస : రరమకకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-10-251
వయససస:60
లస: ససస స

95-92/403 2220 SQX0786087
2219 SQX1950377
పపరర: పవన మసరసన రరవప జఖనటకలటట
పపరర: వనసకట మహహష బభబగ కకలర సశశటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జఖనటకలటట
ఇసటట ననస:44-10-251
వయససస:20
లస: పప

95-93/413

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:44-10-250
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ భగవరననదస�
ఇసటట ననస:44-10-250
వయససస:48
లస: పప
2218 SQX1388579
పపరర: రరమ కకటటశదర రరవప కకలర సశశటట

95-93/409

భరస : రఘగననధరరవప
ఇసటట ననస:44-10-249
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరడడడ అదదసకక
ఇసటట ననస:44-10-249
వయససస:77
లస: ససస స
2215 MLJ2795037
పపరర: ననగరరజ బలల
ర రర�

2201 MLJ1260512
పపరర: రమమదదవ కకకవ

95-93/728

భరస : ఫణణసదడ బభబగ
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:61
లస: పప

భరస : భభససర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:44-10-249
వయససస:30
లస: ససస స
2212 SQX2353068
పపరర: పడమల దదవ అదదసకక

95-93/406

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:53
లస: పప
2209 SQX0524819
పపరర: దదవఖ రతట కలమమరర అదదసకక

2198 MLJ2794618
పపరర: లకడమ సరమమమజఖస తకకసశశటట

2193 SQX2203297
పపరర: చనమగసడదశదరర కననటల

తసడడ:డ ననగ వనసకట రమణ తకకసశశటట
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలససబడమణఖస కకకవ
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:33
లస: పప
2206 MLJ1263094
పపరర: ననగవనసకటరమణ తకకసశశటట

95-92/716

భరస : రవసదడబభబగ
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగవనసకటరమణ
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:47
లస: ససస స
2203 MLJ1262385
పపరర: బభలససబడమణఖస కకకవ

2195 SQX2291391
పపరర: శకవదఖ ఎనమదల
తసడడ:డ సతశకలమమర ఎనమదల
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:44-10-247
వయససస:30
లస: ససస స
2200 MLJ1263599
పపరర: వజయలకడమ త కకసశశటట

95-93/727

Deleted

భరస : కపషష కకశశర వరకర
ఇసటట ననస:44-10-244
వయససస:28
లస: ససస స
2194 SQX0364513
పపరర: జజహటవ ససధ కకకవ

2192 SQX2203420
పపరర: శవ ననగ పడసరద కననటల

95-92/404

తసడడ:డ రరమ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-10-251
వయససస:35
లస: పప
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2221 SQX0786095
పపరర: కకలర సశశటట వనసకట రరజరష బభబగ

95-92/405

తసడడ:డ రరమ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-10-251
వయససస:37
లస: పప
2224 SQX0101147
పపరర: షపక మహబమబ ససభభన�

95-93/424

2225 SQX0883629
పపరర: రరజరసదడ పడసరద కకలర సశశటట

95-92/629

2228 SQX2485464
పపరర: ననగమణణ చనకకరర

తసడడ:డ సతష కలమమర యమనమదల
ఇసటట ననస:44-10-252
వయససస:24
లస: పప
95-92/410

95-92/413

95-92/416

95-93/427

భరస : సతషషసమమర
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:49
లస: ససస స
2245 SQX2370732
పపరర: వజయ మధన జఖనటకలటట

95-93/730

Deleted

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:33
లస: ససస స

95-92/408

95-92/411

95-92/420

95-92/414

2243 MLJ2794683
పపరర: ననగరరజకలమమరర యనమదల

95-93/428

2232 SQX1720085
పపరర: దదననశ కలమమర తకకస శశటట

95-92/409

2235 SQX0155796
పపరర: అపరష � జఖనటకలటట�

95-92/412

2238 AP151000234303
పపరర: వజయలకడమ జఖనటకలట�

95-92/415

2241 SQX0519157
పపరర: రరమమహన రరవప తషమమల

95-92/418

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:64
లస: పప
2244 SQX0646828
పపరర: సతషషసమమర ఎనమదల

95-93/429

తసడడ:డ కకటటశదరలసగస
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:52
లస: పప
95-117/663

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప జఖనటకలటట
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:37
లస: ససస స

95-92/771

భరస : మసరసనరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:70
లస: ససస స
95-92/417

2249 SQX1411826
పపరర: దసరరర భవరన బలజ

2229 SQX2486009
పపరర: రరమ కపషష చసత

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:41
లస: ససస స

2240 AP151000231277
పపరర: శకనవరసరరవప జఖనటకలటట
జఖనటకలటట
తసడడ:డ మసరసననడవప జఖనటకలటట
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:46
లస: పప

2246 SQX2035343
పపరర: వజయ మధన జఖనటకలటట

95-92/407

తసడడ:డ ఫణణసదడ బభబగ తకకస శశటట
ఇసటట ననస:44-10-253
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకటటశదరలసగస
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప జఖనటకలటట
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:22
లస: పప
2248 SQX0573105
పపరర: బలజ భభగఖలకడమ�

2237 SQX0517599
పపరర: తషమమల సదరష కలమమరర�

2226 MLJ2790285
పపరర: ససనతలకడమ చసతన�

తసడడ:డ అసకయఖ చసత
ఇసటట ననస:44-10-252
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననడవప�
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:45
లస: పప
2242 MLJ2794675
పపరర: జజఖతసతలకడమ ఎనమదల

95-92/757

భరస : రరమకపషష�
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:43
లస: ససస స
2239 SQX0128934
పపరర: సరసబశవరరవప జఖనటకలటట�

2234 SQX0517573
పపరర: దనసరర శకలకడమ�

95-93/423

భరస : రరమకపషష�
ఇసటట ననస:44-10-252
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:44-10-253
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జజననటకలటట
ఇసటట ననస:44-10-254
వయససస:22
లస: ససస స
2236 SQX0155929
పపరర: ననగలకడమ� జఖనటకలటట�

95-93/425

తసడడ:డ రరమయఖ చనకకరర
ఇసటట ననస:44-10-252
వయససస:63
లస: ససస స

95-93/426 2231 SQX1720168
2230 SQX1466193
పపరర: షణగమఖ కలమమర యమనమదల
పపరర: ననగ లకడమ అరవపలర

2223 SQX0943456
పపరర: జజనబబ షపక

భరస : నగమలమరర షపక
ఇసటట ననస:44-10-251
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరదమ
ఇసటట ననస:44-10-251
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననగ భభససర గగవరడ
ఇసటట ననస:44-10-252
వయససస:18
లస: పప

2233 SQX1720218
పపరర: ననగ జజఖత జజననటకలటట

95-92/406

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర కకలర సశశటట
ఇసటట ననస:44-10-251
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల మజద�
ఇసటట ననస:44-10-251
వయససస:41
లస: పప
2227 SQX2071199
పపరర: షణగమఖ శకనవరస గగవరడ

2222 MLJ1260595
పపరర: రరమ కకటటశదరరరవప కకలర సశశటట

95-92/421

2247 SQX1411800
పపరర: ససగగణ దదవ బలజ

95-92/419

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:32
లస: ససస స
2250 SQX1501593
పపరర: వజయ లకడమ దదకస

95-92/422

భరస : దసరర రరవప దదకస
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:38
లస: ససస స
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2251 AP151000234324
పపరర: రరజరశదరర బలజ

95-92/423

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:54
లస: ససస స
2254 SQX1467191
పపరర: దసరర రరవప దదకస

95-92/426

95-92/630

95-92/431

95-92/434

95-92/437

95-92/440

95-93/430

తసడడ:డ భభససర రరవప కలపషల
ఇసటట ననస:44-10-2071
వయససస:23
లస: ససస స
2275 MLJ1260579
పపరర: మలలర శదరర� దదవరసగగలశశటట �

తలర : మలలర శదరర� �
ఇసటట ననస:44-11-259
వయససస:44
లస: పప

95-92/432

2264 SQX0722173
పపరర: శవ ననగరశదరమమ కలవ

2267 SQX0744649
పపరర: గగరర శసకర కలవ

95-92/444

95-92/435

2259 MLJ1260504
పపరర: అజయ కపషష వనపపరర�

95-92/430

2262 SQX1343938
పపరర: కపషష వనణణ ఎనక

95-92/433

2265 SQX1803824
పపరర: పవన కలమమర గగడడవరడ

95-92/436

తసడడ:డ శవ పడసరద గగడడవరడ
ఇసటట ననస:44-10-268/1
వయససస:22
లస: పప
95-92/438

2268 AP151000231387
పపరర: వనణగగగపరలరరవప వనపపరర

95-92/439

తసడడ:డ జననరదనరరవప
ఇసటట ననస:44-10-268/1
వయససస:52
లస: పప

95-93/784 2271 SQX2497329
2270 SQX2497311
పపరర: మలర వలర శకనవరస రరవప మలర వలర
పపరర: మమలర వలపదనమవథద మలర వలర

95-93/785

తసడడ:డ మలర వలర శకనవరసరరవప సరసభ శవ రరవప
ఇసటట ననస:44-10-304
వయససస:47
లస: పప

భరస : మలర వలర పదనమవత శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:44-10-304
వయససస:41
లస: ససస స

2273 SQX0100800
పపరర: నశరసకరరవ రమమశ బభబగ�

2274 MLJ1260371
పపరర: శరరదనదదవ� దదవరసగగలశశటట �

95-93/431

2276 MLJ1260793
పపరర: మలర ఖమరరన న� దదవరసగగలశశటట �

2279 AP151000231315
పపరర: మహననడవ తతనసగగసటర �
తసడడ:డ ససబభబరరవ�
ఇసటట ననస:44-11-259
వయససస:59
లస: పప

95-92/443

భరస : కలమమర� �
ఇసటట ననస:44-11-259
వయససస:38
లస: ససస స
95-92/445

తలర : మలలర శదరర� �
ఇసటట ననస:44-11-259
వయససస:37
లస: పప
95-92/447

95-92/428

భరస : హనసమమన పడసరద బభబగ ఎనక
ఇసటట ననస:44-10-268/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:44-11-103
వయససస:31
లస: పప

భరస : రరజపష� �
ఇసటట ననస:44-11-259
వయససస:64
లస: ససస స
2278 MLJ1260207
పపరర: కలమమర� దదవరసగగలశశటట �

2261 SQX1720317
పపరర: రరమయఖ రరమశశటట

2256 AP151000231262
పపరర: ససతనరరమయఖ కకతస పలర

తసడడ:డ వనపపరర రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:44-10-261/1
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-10-268/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటసదరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-10-280
వయససస:54
లస: ససస స
2272 SQX1894708
పపరర: సరయ శశదత కలపషల

95-92/429

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-10-268/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ గగపరల వనపపరర
ఇసటట ననస:44-10-268/1
వయససస:21
లస: పప
2269 SQX1720630
పపరర: రరమమతషలశమమ పససపపలలటట

2258 MLJ1260496
పపరర: వజయలకడమ వనపపరర

95-92/425

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర రరమశశటట
ఇసటట ననస:44-10-268
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనణగగగపరలరరవప
ఇసటట ననస:44-10-268/1
వయససస:49
లస: ససస స
2266 SQX1720267
పపరర: వనసకట సరయ గణణశ వనపపరర

95-92/427

భరస : అజయసపషష
ఇసటట ననస:44-10-261/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:44-10-268
వయససస:64
లస: ససస స
2263 AP151000234342
పపరర: ఉషరరరణణ వనపపరర

2255 AP151000231370
పపరర: పరసడడరసగరరరవపబ బభలమజ

2253 SQX0572792
పపరర: మలర ఖమరరన నరరవప కకతస పలర

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరరసగపరణణ
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ పరలపరరస
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:19
లస: ససస స
2260 SQX1720390
పపరర: మహలకడమ రరమశశటట

95-92/424

భరస : ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ దదకస
ఇసటట ననస:44-10-259
వయససస:45
లస: పప
2257 SQX2073203
పపరర: కరవఖ పరలపరరస

2252 AP151000234039
పపరర: తషలసమమ కకతస పలర

2277 MLJ1260603
పపరర: సరసబమమరరస� దదవరసగగలశశటట �

95-92/446

తలర : మలలర శదరర� �
ఇసటట ననస:44-11-259
వయససస:42
లస: పప
95-92/448

2280 SQX1615196
పపరర: హరరక చగగరరపరటట

95-92/449

తసడడ:డ శవ పడభభకర రరవప చగగరరపరటట
ఇసటట ననస:44-11-260
వయససస:23
లస: ససస స
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2281 MLJ2789659
పపరర: లకడమభభరర వ� కలమఖణస�

95-92/450

భరస : రమమషరబబగ� �
ఇసటట ననస:44-11-260
వయససస:43
లస: ససస స
2284 MLJ1261031
పపరర: రరజరశదరర చడనసటపరటట

95-92/453

2285 MLJ2785723
పపరర: రమమషరబబగ� కలమఖణస�

95-92/456

2288 SQX1231695
పపరర: వ యస ఎన వ ననగలకడమ
జఖనటలగడడ
భరస : పసడయతమ కలమమర జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:44-11-262
వయససస:30
లస: ససస స

95-92/459 2291 SQX1046268
2290 SQX1231703
పపరర: పసడయతమ కలమమర జఖనటలగడడ
పపరర: పరవన కలమమరర నసడనరర

తసడడ:డ గగరరననథస జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:44-11-262
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననగ శవరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:44-11-263
వయససస:24
లస: పప
2296 SQX0579334
పపరర: కకలలర రర జజఖతరమయ�

95-92/465

95-92/468

95-92/631

భరస : వసశకపషష వనపపరర
ఇసటట ననస:44-11-267
వయససస:40
లస: ససస స

95-92/460

2300 MLJ1262237
పపరర: సరసబశవరరవప చలమర చలమర

2303 SQX0084368
పపరర: కలమఖణణ కకలకలలరర

95-117/32

2306 SQX1895051
పపరర: రరమ కపషష దనసరర

95-92/463

2309 SQX0651224
పపరర: రగజజరరణణ వనపపరర
భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:45
లస: ససస స

2289 SQX1304559
పపరర: ధనలకడమ మమవన

95-92/458

2292 SQX1046250
పపరర: రరధ కలమమరర నసడనరర

95-92/461

2295 AP151000231177
పపరర: మలర ఖమరరన నరరవప నసడనరర

95-92/464

తసడడ:డ వరయఖ నసడనరర
ఇసటట ననస:44-11-263
వయససస:61
లస: పప
95-92/466

2298 MLJ1261205
పపరర: శవననగరశదరమమ చలమర

95-92/467

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-11-264
వయససస:69
లస: ససస స
95-92/469

2301 AP151000234024
పపరర: కపషషవనణణ ఎసడనరర�

95-92/470

భరస : వనసకటససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-11-265
వయససస:73
లస: ససస స
95-92/471

2304 SQX0043224
పపరర: శవ సరయ దసరరరశ కకలకలలరర

95-92/472

తసడడ:డ శవరరస కకలకలలరర
ఇసటట ననస:44-11-266
వయససస:39
లస: పప
95-92/473

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-11-267
వయససస:40
లస: పప
95-117/33

95-92/455

తసడడ:డ ననగ శవరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:44-11-263
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవ సరయ దసరరరశ
ఇసటట ననస:44-11-266
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అపపషరర
ఇసటట ననస:44-11-266
వయససస:30
లస: ససస స
2308 SQX0365205
పపరర: ఉమమదదవ వనపపరర

2297 MLJ1261817
పపరర: శరసతలకడమ చలమర

2286 AP151000231004
పపరర: హనసమసతరరవప చడనసటపరటట

భరస : వనసకట రతటస మమవన
ఇసటట ననస:44-11-262
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చనటకకటయఖ చలమర
ఇసటట ననస:44-11-264
వయససస:73
లస: పప

భరస : దసరర పస
డ రద కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:44-11-265
వయససస:33
లస: ససస స
2305 SQX0828822
పపరర: కవతన అపపషరర

95-92/457

భరస : మసరసననడవప
ఇసటట ననస:44-11-264
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలమర
ఇసటట ననస:44-11-264
వయససస:45
లస: పప
2302 SQX2006179
పపరర: రమదదవ కకసడడశశటట

2294 MLJ2785939
పపరర: ననగశవరజ నసడనరర

95-92/452

తసడడ:డ కరశవరరవప
ఇసటట ననస:44-11-260
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ నసడనరర
ఇసటట ననస:44-11-263
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-11-264
వయససస:32
లస: ససస స
2299 MLJ1260462
పపరర: మసరసన రరవప చలమర

95-92/454

తసడడ:డ ననగ శవరజ నసడనరర
ఇసటట ననస:44-11-263
వయససస:26
లస: ససస స
95-92/462

2283 MLJ1261023
పపరర: జజఖత చడనసటపరటట

తసడడ:డ కరశవరరవప చడనసటపరటట
ఇసటట ననస:44-11-260
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:44-11-260
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతటస వనమమ
ఇసటట ననస:44-11-262
వయససస:26
లస: ససస స

2293 SQX1894948
పపరర: ననగ గరరరశ నసడనరర

95-92/451

భరస : శవ పడభభకర
ఇసటట ననస:44-11-260
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కరశవరరవప చడనసటపరటట
ఇసటట ననస:44-11-260
వయససస:74
లస: ససస స
2287 SQX1304518
పపరర: రగజజ వనమమ

2282 SQX0668590
పపరర: శవ కలమమరర చగగరరపరటట

2307 AP151000231379
పపరర: వసశకపషష వనపపరర

95-92/474

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:44-11-267
వయససస:46
లస: పప
95-92/475

2310 SQX0148353
పపరర: రరధనదదవ వనపపరర

95-92/476

భరస : జననరర నరరవప
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:74
లస: ససస స
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2311 SQX1832559
పపరర: లకడమ నరసససహ రరవప వనపపరర

95-92/477

తసడడ:డ జననరరన రరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:48
లస: పప
2314 SQX2153716
పపరర: అలవనలలమసగమమ వజడపప

95-92/718

95-92/768

95-92/480

95-92/632

95-92/484

95-92/487

95-17/801

భరస : బభలకకటటశదరరరవప వనలలపపరర
ఇసటట ననస:44-11-274
వయససస:62
లస: ససస స

2324 SQX0365403
పపరర: అరవసద గగసటటరర

2327 MLJ2789626
పపరర: వమలమదదవ బడద

2330 AP151000231121
పపరర: రరసబభబగ బడద

2333 SQX1344001
పపరర: లకడమ పరరదత పససపపలలటట

95-92/720

2336 SQX2426526
పపరర: కకమల బభలశశటట

95-117/34

2339 MLJ1443365
పపరర: బభలకకటటశదరరరవప వనలలపపరర
తసడడ:డ కకటయఖ వనలలపపరర
ఇసటట ననస:44-11-274
వయససస:70
లస: పప

2319 SQX2486017
పపరర: మమలత ఏలశశటట

95-92/772

2322 SQX0638668
పపరర: వనసకటటశ గగసటటరర

95-92/482

2325 MLJ1262799
పపరర: అననరరధ అడపరల

95-92/483

భరస : రరసబభబగ బడద
ఇసటట ననస:44-11-271
వయససస:39
లస: ససస స
95-92/485

2328 SQX1568098
పపరర: వసశకపషట కసటట

95-92/486

తసడడ:డ లకమణ రరవప కసటట
ఇసటట ననస:44-11-271
వయససస:26
లస: పప
95-92/488

2331 SQX1954148
పపరర: కకమల బభలశశటట

95-17/800

భరస : శకనవరసరరవప బభలశశటట
ఇసటట ననస:44-11-272
వయససస:39
లస: ససస స
95-92/489

2334 AP151000483027
పపరర: హరరశసకరరరవప పససపపలలటట

95-92/490

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-11-272
వయససస:65
లస: పప
95-92/721

భరస : శకనవరస రరవప బభలశశటట
ఇసటట ననస:44-11-273
వయససస:38
లస: ససస స
95-92/491

95-92/759

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ
ఇసటట ననస:44-11-269
వయససస:59
లస: పప

భరస : హరర శసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-11-272
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బభలశశటట
ఇసటట ననస:44-11-273
వయససస:43
లస: పప
2338 MLJ1447085
పపరర: ననగమణణ వనలలపపరర

95-92/481

తసడడ:డ కకషషరరవప బడద
ఇసటట ననస:44-11-271
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బభలశశటట
ఇసటట ననస:44-11-272
వయససస:19
లస: పప
2335 SQX2420859
పపరర: శకనవరస రరవప బభలశశటట

2321 SQX0084640
పపరర: వనపపషరర వరణణ దదవ

2316 SQX2485480
పపరర: సరయ మనశర వనపపరర

భరస : వనసకటటశదర రరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కపషరషరరవప బడద
ఇసటట ననస:44-11-271
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషరషరరవప బడద
ఇసటట ననస:44-11-271
వయససస:46
లస: పప
2332 SQX1954221
పపరర: ఫణణసదడ బభలశశటట

95-92/769

తసడడ:డ వనసకటటష గగసటటరర
ఇసటట ననస:44-11-269
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:44-11-271
వయససస:39
లస: ససస స
2329 AP151000231024
పపరర: శకనవరసరరవప బడద

2318 SQX2485969
పపరర: వజయ ఏలశశటట

95-92/479

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప వనపపరర
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:44-11-269
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటష గగసటటరర
ఇసటట ననస:44-11-269
వయససస:24
లస: ససస స
2326 MLJ1261825
పపరర: అహలమఖదదవ� బడద�

95-92/719

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశ
ఇసటట ననస:44-11-269
వయససస:49
లస: ససస స
2323 SQX2089811
పపరర: ఆదదలకడమ గగసటటరర

2315 SQX2240315
పపరర: ర ర

2313 AP151000231327
పపరర: జననరదనరరవప వనపపరర

తసడడ:డ తరరపతరరయగడడ వనపపరర
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప ఎలశశటట
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఏలశశటట
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:48
లస: పప
2320 SQX0155879
పపరర: బభలకపషష కలమమరర గగసటటరర

95-92/478

తసడడ:డ జననరర నరరవప�
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరజకలమమర వజడపప
ఇసటట ననస:44-11-268
వయససస:47
లస: ససస స
2317 SQX2485936
పపరర: వనసకటటశదర రరవప ఏలశశటట

2312 MLJ1260553
పపరర: హరరబభబగ వనపపరర�

2337 SQX2421675
పపరర: ఫణణసదడ బభలశశటట

95-92/722

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బభలశశటట
ఇసటట ననస:44-11-273
వయససస:18
లస: పప
95-92/492

2340 SQX0156018
పపరర: లకడమదదవ అలర సశశటట

95-92/493

భరస : వనసకటటశదర
ఇసటట ననస:44-11-275
వయససస:89
లస: ససస స
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2341 SQX1883339
పపరర: సతష కలమమర మలలర మమడడ

95-92/494

తసడడ:డ గగపరల రరవప మలలర మమడడ
ఇసటట ననస:44-11-276
వయససస:38
లస: పప
2344 AP151000231219
పపరర: అలలగనరసడర మమరరగ

95-92/496

95-92/499

95-92/502

95-93/432

95-92/507

95-92/510

95-92/634

భరస : రమమశ కటభట
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:40
లస: ససస స

2354 SQX1304575
పపరర: సలమమ షపక

2357 AP151000234248
పపరర: మణణకలమమరర యమమమన

2360 AP151000231180
పపరర: లకడమననరరయణ కకసడడశశటట

2363 MLJ2794568
పపరర: కరరణ వనమగల

95-92/514

2366 SQX0143677
పపరర: శవ లల కటభట

95-92/505

2369 SQX0156356
పపరర: వజయ కలమమరర కటభట
భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:41
లస: ససస స

2349 SQX0285510
పపరర: రరణగక దసరరర భవరన మమడడశశటట

95-92/501

2352 AP151000231034
పపరర: శకనవరసరరవప కసబగలలరర

95-92/504

2355 SQX1464296
పపరర: హజజర షపక

95-92/506

భరస : అజజ షపక
ఇసటట ననస:44-11-280
వయససస:45
లస: ససస స
95-92/508

2358 MLJ2785731
పపరర: దసరరరపడసరద� కకసడడశశటట �

95-92/509

తసడడ:డ లకడమననరరయణ� �
ఇసటట ననస:44-11-280
వయససస:48
లస: పప
95-92/511

2361 AP151000231221
పపరర: ససబభబరరవప యమమమన

95-92/512

తసడడ:డ మగనయఖ
ఇసటట ననస:44-11-280
వయససస:66
లస: పప
95-93/433

2364 SQX1563973
పపరర: శవ కలమమరర కటభట

95-92/513

భరస : వనసకటటశదరరర కటభట
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:27
లస: ససస స
95-92/515

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:33
లస: ససస స
95-92/517

95-92/498

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:44-11-279
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:44-11-280
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదనసస మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:31
లస: ససస స
2368 SQX1615220
పపరర: శరరద తతకల

95-92/503

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:44-11-280
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ షపక
ఇసటట ననస:44-11-280
వయససస:26
లస: ససస స
2365 SQX1579947
పపరర: శరఖమలత మమడడకకసడ

2351 AP151000234082
పపరర: పపషరషవత కసబగలలరర

2346 SQX0156166
పపరర: రరఘవనసదడమమ వనపపరర

తసడడ:డ భభససర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:44-11-279
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-11-280
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరన నరరవప�
ఇసటట ననస:44-11-280
వయససస:55
లస: పప
2362 SQX2084556
పపరర: ననరర షపక

95-92/633

తసడడ:డ అజజ షపక
ఇసటట ననస:44-11-280
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:44-11-280
వయససస:59
లస: ససస స
2359 SQX0593913
పపరర: శకనవరస రరవప� పరదనల�

2348 SQX2090199
పపరర: శరకవఖ పడనల

95-92/495

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:44-11-278
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:44-11-279
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవ ననగరశదర రరవప�
ఇసటట ననస:44-11-279
వయససస:30
లస: ససస స
2356 AP151000234085
పపరర: పదనమవత కకసడడశశటట

95-92/497

తసడడ:డ వనణగగగపరల పడనల
ఇసటట ననస:44-11-278
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:44-11-279
వయససస:51
లస: ససస స
2353 SQX0514695
పపరర: అననష ననరరసస�

2345 SQX1344043
పపరర: శశశలజ కలసభ

2343 MLJ1263847
పపరర: అనట ససమతడ మమరరగ

భరస : అలలగనరసడర
ఇసటట ననస:44-11-277
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప కలసభ
ఇసటట ననస:44-11-278
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:44-11-278
వయససస:71
లస: ససస స
2350 AP151000234034
పపరర: రమశక కసబగలలరర

95-214/59

తసడడ:డ వనసకయఖ బగసగ
ఇసటట ననస:44-11-276
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలగనరసడర
ఇసటట ననస:44-11-277
వయససస:49
లస: పప
2347 SQX0156117
పపరర: వరణణ సనరఖకలమమరర వనపపరర

2342 SQX1940824
పపరర: సరయ కపషషవనణణ బగసగ

2367 MLJ2790095
పపరర: ససజజత కటభట

95-92/516

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:39
లస: ససస స
95-92/518

2370 SQX1950393
పపరర: భగవన చసదస కటట

95-92/519

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటట
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:19
లస: పప
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95-92/520

తసడడ:డ ససబభబరరవప కటభట
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:40
లస: పప

95-92/521

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:41
లస: పప

2374 SQX0429274
పపరర: సరసబశవరరవప కటభట

95-92/523

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:42
లస: పప

2375 MLJ2786168
పపరర: శకనవరసరరవప కటభట

95-93/434

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:65
లస: ససస స

2378 SQX1482827
పపరర: ననగమలలర శదరర జలమర

2373 SQX1615238
పపరర: రమమశ కటభట

95-92/522

తసడడ:డ బభల రరజ కటభట
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:41
లస: పప
95-92/524

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:43
లస: పప

2377 AP151000237559
పపరర: ననగరసదడస కటభట�

2380 SQX0668624
పపరర: షహననజ సయఖద

2372 SQX0579391
పపరర: వనసకటటశదరరరవప కటభట

2376 MLJ2785673
పపరర: కకటటశదరరరవప కటభట

95-92/525

తసడడ:డ వనసకటసరదమ
ఇసటట ననస:44-11-281
వయససస:59
లస: పప
95-92/526

భరస : రరమకపషష పడపప జలమర
ఇసటట ననస:44-11-284
వయససస:36
లస: ససస స

2379 NDX0855106
పపరర: లకడమ

95-92/527

భరస : రవశసకర
ఇసటట ననస:44-11-284
వయససస:47
లస: ససస స
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95-92/528

భరస : అససఫ భభషర
ఇసటట ననస:44-11-286
వయససస:39
లస: ససస స
2383 SQX0665059
పపరర: యమసబ సయఖద

95-92/531

95-92/534

95-92/532

2387 MLJ1264621
పపరర: అనససమ బబగస షపక�

95-92/537

95-92/540

తసడడ:డ జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:44-11-289
వయససస:31
లస: ససస స

2390 SQX1469163
పపరర: శవరరమ కపషష తషలసస

95-92/530

2385 AP151000231324
పపరర: శకనవరససలరరడడడ మరస�

95-92/533

తసడడ:డ చలమమరరడడడ�
ఇసటట ననస:44-11-287
వయససస:56
లస: పప
95-92/535

భరస : ఉమమర
ఇసటట ననస:44-11-288
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:44-11-288
వయససస:39
లస: పప
2392 SQX0517631
పపరర: వనపపరర ససమతడ

2384 MLJ1260488
పపరర: కకకషషవనణణ మగరరస

2382 SQX0665240
పపరర: ఆససఫ భభషర సయఖద

తసడడ:డ యమసబ
ఇసటట ననస:44-11-286
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరససలరరడడడ
ఇసటట ననస:44-11-287
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శవరరమ కపషష తషలసస
ఇసటట ననస:44-11-288
వయససస:32
లస: ససస స
2389 MLJ1264597
పపరర: ఫసరగజఆల మహమద

95-92/529

భరస : ఈసనబ
ఇసటట ననస:44-11-286
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరమన
ఇసటట ననస:44-11-286
వయససస:75
లస: పప
2386 SQX1469106
పపరర: ససత తషలసస

2381 SQX0668608
పపరర: కరశరరనటసర సయఖద

95-92/536
2388 SQX0744748
పపరర: హనసమమన పడసరద బభబగ ఎనకర

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:44-11-288
వయససస:38
లస: పప
95-92/538

2391 MLJ2786226
పపరర: ఇకరబల మహమద

95-92/539

తసడడ:డ పసద కకటటశదరరరవప లలట తషలసస
ఇసటట ననస:44-11-288
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అహమదఅల
ఇసటట ననస:44-11-288
వయససస:67
లస: పప

2393 SQX0517565
పపరర: వనపపరర గగతమ

2394 SQX0519082
పపరర: వనపపరర వనసకట జననరర న రరవప�

95-92/541

95-92/542

తసడడ:డ జననరర న రరవప
ఇసటట ననస:44-11-289
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:44-11-289
వయససస:60
లస: పప
2397 SQX0519140
పపరర: కడడయమల జయపడకరష
ననరరయణ�
తసడడ:డ నవనత కపషష�
ఇసటట ననస:44-11-290
వయససస:60
లస: పప

95-92/545

భరస : జయ పడకరశ ననరరయణ కడడయమల
ఇసటట ననస:44-11-290
వయససస:51
లస: ససస స

95-92/544
2396 SQX1615212
పపరర: సరయ వనసకట నవనత కకకషష
కడడయమల
తసడడ:డ జయ పడకరష ననరరయణ కడడయమల
ఇసటట ననస:44-11-290
వయససస:22
లస: పప

2398 SQX0957944
పపరర: పడభభకర శపత మసబళళ

2399 SQX0788349
పపరర: మమసబలర మన

2400 SQX0944777
పపరర: ఫణణదదర ననరరసస

95-93/437

2395 SQX0412536
పపరర: శశశలజ ఆకలల

తసడడ:డ కపషష పడభభకర
ఇసటట ననస:44-11-290
వయససస:26
లస: ససస స

95-92/543

95-93/435

భరస : కపషష పడభభకర
ఇసటట ననస:44-11-290
వయససస:40
లస: ససస స

95-93/436

తసడడ:డ బసవ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-11-290
వయససస:27
లస: పప
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95-92/546

భరస : రరధనకపషష మమరరస వనచనమ
ఇసటట ననస:44-11-291
వయససస:46
లస: ససస స
2404 SQX1304328
పపరర: మణణదదప వనచ

95-92/549

95-92/552

95-92/555

95-92/558

95-92/561

95-93/438

95-92/565

95-92/554

2411 SQX0156471
పపరర: శరసత సదపట గజరసదడ�

తసడడ:డ చసదడశశఖరశరససస �స �
ఇసటట ననస:44-11-292
వయససస:51
లస: పప
95-92/556

2414 MLJ1260959
పపరర: ధనససజయరరవప� ఎసడనరర�

2417 SQX1150093
పపరర: ఫణణ పఫ చమలర

2420 SQX0816439
పపరర: లకడమ నరసమమ బలమరరర

2423 AP151000231162
పపరర: నటరరజ పసరరసగల

95-117/35

2426 SQX0365452
పపరర: రరవత పసరరసగలస

95-92/559

తసడడ:డ వర మగతఖ గగపరల రరవప బగసగ
ఇసటట ననస:44-11-296
వయససస:22
లస: ససస స

2429 MLJ2789584
పపరర: రగజజరమణణ నలర సరరడ�డడ
భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:44-11-297
వయససస:45
లస: ససస స

95-92/557

2415 AP151000234231
పపరర: వరలకడమ పఫ చసమలర

95-92/560

భరస : కపషషమమరరస
ఇసటట ననస:44-11-294
వయససస:50
లస: ససస స
95-92/562

2418 AP151000231293
పపరర: కపషషమమరరస పఫ చసమళళ

95-92/563

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:44-11-294
వయససస:58
లస: పప
95-93/439

2421 AP151000234065
పపరర: అమపతవలర పసరరసగల

95-92/564

భరస : నటరరజ
ఇసటట ననస:44-11-295
వయససస:56
లస: ససస స
95-92/566

2424 SQX1292358
పపరర: గరతస షలసస తతటకలర

95-93/440

తసడడ:డ సతఖపడసరద తతటకలర
ఇసటట ననస:44-11-295
వయససస:27
లస: ససస స
95-117/36

తసడడ:డ నటరరజ
ఇసటట ననస:44-11-295
వయససస:32
లస: ససస స
95-93/441

2412 SQX0543025
పపరర: వజయలకడమ� ఎసడనరర�
భరస : ధనససజయరరవప�
ఇసటట ననస:44-11-293
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:44-11-295
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ నటరరజన
ఇసటట ననస:44-11-295
వయససస:29
లస: ససస స
2428 SQX1619198
పపరర: దదవర నసదదన బగసగ

2409 MLJ1260314
పపరర: రవసదడననధరరమ� రరయపఫ డ లల�

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:44-11-294
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ నటరరజన పసరరసగగలమస
ఇసటట ననస:44-11-295
వయససస:29
లస: పప
2425 SQX0828830
పపరర: పపరరసగగలస మమధవ

95-92/553

తసడడ:డ కపషష మమరరస పఫ చమలర
ఇసటట ననస:44-11-294
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఫణణ పఫ చమలర
ఇసటట ననస:44-11-294
వయససస:24
లస: ససస స
2422 SQX1247106
పపరర: మమధవ పసరరసగగలమస

95-92/551

తసడడ:డ ఆసజననయగలల� �
ఇసటట ననస:44-11-293
వయససస:64
లస: పప

భరస : చడనటయఖ
ఇసటట ననస:44-11-294
వయససస:56
లస: ససస స
2419 SQX1721265
పపరర: పడవలర క పఫ చమలర

2406 SQX0422923
పపరర: వనసకట ననగమలలర శదరర�
రరయపఫ డ లల�
భరస : రవసదడననథ శరమ�
ఇసటట ననస:44-11-292
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమమర�
ఇసటట ననస:44-11-293
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ
ఇసటట ననస:44-11-293
వయససస:48
లస: పప
2416 SQX0721951
పపరర: జయలకడమ బ

2408 SQX0156406
పపరర: సతఖససభభషసణణ� రరయపఫ డ లల�

95-92/548

95-92/550

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరససస �స
ఇసటట ననస:44-11-292
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖరశరససస �స �
ఇసటట ననస:44-11-292
వయససస:60
లస: పప
2413 SQX0593780
పపరర: అజయ కలమమర గజరసదడ

2405 SQX1087981
పపరర: హహహమమవత రరయపఫ డ లల

2403 SQX1464510
పపరర: మధసన కలమమర వనచనమ

తసడడ:డ రరధనకపషష మమరరస వనచనమ
ఇసటట ననస:44-11-291
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటశకనవరశ రరయపఫ డ లల
ఇసటట ననస:44-11-292
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటశకనవరస
ఇసటట ననస:44-11-292
వయససస:52
లస: ససస స
2410 MLJ2786044
పపరర: వనసకటశకనవరస� రరయపఫ డ లల�

95-92/547

తలర : రరజరశదరర వనచమ
ఇసటట ననస:44-11-291
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరధనకపషష మమరరస వనచ
ఇసటట ననస:44-11-291
వయససస:25
లస: పప
2407 MLJ2789964
పపరర: సతఖభభమ రరయపఫ డ లల

2402 SQX1568080
పపరర: సరయ శవ వనచమ

2427 MLJ1260835
పపరర: మనన కలమమరర బగసగ

95-92/567

భరస : వర మగతఖ గగపరల రరవప బగసగ
ఇసటట ననస:44-11-296
వయససస:48
లస: ససస స
95-92/569

2430 AP151000234426
పపరర: పదమకలమమరర నలర సరరదదడ

95-92/570

భరస : వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-11-297
వయససస:56
లస: ససస స
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2431 AP151000234269
పపరర: లకడమబభయ నలర సరరద�దడ

95-92/571

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:44-11-297
వయససస:76
లస: ససస స
95-92/635

2437 MLJ1260686
పపరర: రరజరశదరర� గగడడవరడ�

95-92/574

భరస : ఆళర వరసస
ఇసటట ననస:44-11-299
వయససస:28
లస: ససస స
95-92/580

95-93/731

95-92/585

95-92/588

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:71
లస: పప

2444 SQX1411842
పపరర: పవన కలమమర పడతసపరటట

2447 SQX1469965
పపరర: రగజజ లసగరల

2450 MLJ1261015
పపరర: కకటటశదరమమ గగసడడమమడ

2453 AP151000234067
పపరర: వనసకరయమమ గగసడమమడ

95-92/591

2456 MLJ1260975
పపరర: బభలయఖ గగసడడమమడ

95-92/581

2459 MLJ1260876
పపరర: రమమదదవ పటటట ల
భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:44-11-301
వయససస:48
లస: ససస స

95-92/576

2442 SQX0668574
పపరర: ఉదయలకడమ పడతసపరటట

95-92/579

2445 MLJ1260306
పపరర: శవరసగరరరవప� పఫ తషరరజ�

95-92/582

తసడడ:డ రరమకకటటశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-11-299
వయససస:63
లస: పప
95-92/583

2448 SQX1473057
పపరర: రమఖకపషష గగసడడమమడ

95-92/584

భరస : లకడమననరరయణ గగసడడమమడ
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:30
లస: ససస స
95-92/586

2451 AP151000234263
పపరర: ననగమణణ గగసడడమమడ

95-92/587

భరస : ననగరరజ గగసడడమమడ
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:55
లస: ససస స
95-92/589

2454 MLJ2785079
పపరర: వనసకట శవ రరమకపషష
గగసడడమమడ
తసడడ:డ ననగరరజ గగసడడమమడ
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:38
లస: పప

95-92/590

95-92/592

2457 AP151000231124
పపరర: ననగరరజ గగసడడమమడ

95-92/593

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:64
లస: పప
95-92/594

2439 MLJ1260256
పపరర: శవపడసరద� గగడడవరడ�

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:44-11-299
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:38
లస: పప
2458 AP151000231319
పపరర: సరసబశవరరవప గగసడడమమడ

95-92/578

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:66
లస: ససస స
2455 MLJ2785152
పపరర: లకడమననరరయణ గగసడడమమడ

2441 SQX0668509
పపరర: చడబతనఖ పడతసపరటట

95-93/443

తసడడ:డ రజనకరసతనరరవప� �
ఇసటట ననస:44-11-298
వయససస:61
లస: పప

భరస : శసకర లసగరల
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవరరమకపషష
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:37
లస: ససస స
2452 MLJ2790038
పపరర: మసగమమ గగసడడమమడ

95-92/575

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:44-11-299
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవ రసగరరరవప పఫ తషరరజ
ఇసటట ననస:44-11-299
వయససస:30
లస: ససస స
2449 SQX0572719
పపరర: గగసడడమమడ మమధవ

2438 SQX1469148
పపరర: మణణకసట గగడడవరడ

95-92/573

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-11-297
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:44-11-299
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవరసగరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-11-299
వయససస:57
లస: ససస స
2446 SQX2328821
పపరర: జజఖతరమయ పఫ తషరరజ

95-93/442 2436 SQX0100859
2435 SQX1287995
పపరర: శరకవణ సరయ లకడమ మరరకపరలలస
పపరర: నలమరఎస రరడడడ రరజరశదరర

తసడడ:డ శవ పడసరద గగడడవరడ
ఇసటట ననస:44-11-298
వయససస:25
లస: పప
95-92/577

2433 AP151000231252
పపరర: వనసకటటశదరరరవప నలర సరరడడడ

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:44-11-297
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మరరకపరలలస
ఇసటట ననస:44-11-297
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద� �
ఇసటట ననస:44-11-298
వయససస:49
లస: ససస స

2443 MLJ1260389
పపరర: దసరరరమలలర శదరర� పఫ తషరరజ�

95-92/572

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:44-11-297
వయససస:52
లస: పప

2434 SQX2027936
పపరర: పవన సరయ అయఖపష నలర స
రరడడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర స రరడడడ
ఇసటట ననస:44-11-297
వయససస:19
లస: పప

2440 SQX0721977
పపరర: కకరణమయ పఫ తషరరజ

2432 AP151000231303
పపరర: శకనవరసరరవప నలర సరరడడడ

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:44-11-300
వయససస:66
లస: పప
95-92/595

2460 AP151000234258
పపరర: ధనలకడమ పటటట ల

95-92/596

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:44-11-301
వయససస:66
లస: ససస స
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95-92/597

తసడడ:డ ససబభబరరవప పటటట ల
ఇసటట ననస:44-11-301
వయససస:53
లస: పప
2464 SQX0148650
పపరర: నరరసదడ బభబగ కలరమల

95-92/600

95-92/603

95-91/178

95-122/26

95-122/28

95-122/31

95-122/34

భరస : రమమష బభబగ
ఇసటట ననస:44-36
వయససస:49
లస: ససస స

2474 SQX2173755
పపరర: నరమల కటభరర

2477 AP151000273397
పపరర: ససబబమమ బసడడడ
డ డడ �

2480 SQX1406744
పపరర: అనష బభబగ బసడడడ
డ డడ

2483 MLJ2525061
పపరర: రమమష� బసడడడ
డ డడ �

95-122/37

2486 SQX1212281
పపరర: కలససమ బసదడడ
డ డడ

95-122/469

2489 MLJ3655990
పపరర: వనసకట రమణమమ� తడలరబభటట�
భరస : శవ రరమపడసరద�
ఇసటట ననస:44-36
వయససస:71
లస: ససస స

2469 AP151000231399
పపరర: పపరరషఫ తస మరరవప సససహదద�డ

95-92/605

2472 SQX0789032
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖస కకకవ

95-122/23

2475 AP151000273418
పపరర: ససతనమహలకడమ బసడడడ
డ డడ �

95-122/27

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:51
లస: ససస స
95-122/29

2478 SQX1496786
పపరర: సరయ తదజ బసదడడ
డ డడ

95-122/30

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసదడడ
డ డడ
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:27
లస: పప
95-122/32

2481 SQX1037705
పపరర: జగదదశ చసదస కటభరర

95-122/33

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:30
లస: పప
95-122/35

2484 AP151000270175
పపరర: శకనవరసరరవప బసడడడ
డ డడ �

95-122/36

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:56
లస: పప
95-122/38

భరస : రమమశ బసదడడ
డ డడ
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:25
లస: ఇ
95-91/179

95-92/602

తసడడ:డ ససతనరరమసజననయగలల
ఇసటట ననస:44-25
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వయనట�
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:81
లస: పప
2488 SQX0668640
పపరర: ససగగణ తడలరబభటట

95-122/22

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడడడ
డ డడ
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసదడడ
డ డడ
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:32
లస: పప
2485 AP151000270435
పపరర: వనసకటటశదరరకవప బసడడడ
డ డడ �

2471 SQX0784744
పపరర: శరలన కకకవ

2466 SQX0143933
పపరర: సతఖననరరయణ

తసడడ:డ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:44-11-302/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప కటరర
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:28
లస: పప
2482 SQX1453802
పపరర: వనయ కలమమర బసదడడ
డ డడ

95-92/604

భరస : కకటటశదర రరవప కటభరర
ఇసటట ననస:44-27
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-28
వయససస:71
లస: ససస స
2479 SQX1184225
పపరర: సరయ చసద కటరర

2468 AP151000234434
పపరర: సరసదత సససహదదడ

95-92/599

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:44-11-302
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకట ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:44-25
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చడసచయఖ�
ఇసటట ననస:44-27
వయససస:91
లస: ససస స
2476 AP151000273387
పపరర: పపషరషవత బసడడడ
డ డడ �

95-92/601

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:44-11-302/1
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:44-22-4
వయససస:23
లస: పప
2473 AP151000273395
పపరర: కమలమమ బసడడడ
డ �డడ

2465 SQX0143909
పపరర: మహనరరవప

2463 SQX0156547
పపరర: పదనమవత కలరమల

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-11-302
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:44-11-302
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపరరషఫ తస మరరవప�
ఇసటట ననస:44-11-302/1
వయససస:54
లస: ససస స
2470 SQX1876705
పపరర: చరసజవ పడసనట పససపపలలటట

95-92/598

తసడడ:డ రరమసరదమ
ఇసటట ననస:44-11-301
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-11-302
వయససస:38
లస: పప
2467 AP151000234433
పపరర: పడసనట లకడమ సససహదద�డ

2462 MLJ2785624
పపరర: ససబభబరరవప పటటట ల

2487 MLJ2524510
పపరర: సరసబశవరరవప� మమరస�

95-122/39

తసడడ:డ రరజ� �
ఇసటట ననస:44-32
వయససస:49
లస: పప
95-91/180

2490 SQX1173830
పపరర: ధరణణ ధర తడలరబభటట

95-91/181

తసడడ:డ రమమశ బభబగ
ఇసటట ననస:44-36
వయససస:24
లస: పప
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2491 SQX1114107
పపరర: కకసదనడ రరమ హసవసత
తడలరలటట
తసడడ:డ రమమశ బభబగ తడలరలటట
ఇసటట ననస:44-36
వయససస:25
లస: పప

95-91/182

2494 AP151000234011
పపరర: ససశలమరరజరసదడ మగతష
స సరదమ�

95-91/184

95-118/37

95-91/188

95-122/42

95-122/45

95-122/48

95-122/51

భరస : ఇశకరరమమలల�
ఇసటట ననస:44-39/11
వయససస:44
లస: ససస స

2504 SQX1865468
పపరర: వరణణ శక మమకల

2507 SQX1443290
పపరర: నహర బసబతన

2510 SQX1688894
పపరర: ససధరరరన జలర

2513 SQX1688266
పపరర: మహలకడమ మమదదలగన

95-122/54

2516 MLJ0920579
పపరర: వజయభభససర పలలకలరర

95-122/43

2519 SQX1406710
పపరర: అరరణ బబ డడడ
తసడడ:డ జజరన బభబగ బబ డడడ
ఇసటట ననస:44-39/19
వయససస:35
లస: పప

2499 MLJ3654670
పపరర: అనల గగడ� వడడడ సగగసట�

95-91/187

2502 SQX1319566
పపరర: ససమఖ దదవన బబ యన

95-122/41

2505 SQX0239517
పపరర: పపరష చసదదక
డ � శనగపలర �

95-122/44

భరస : రవసదడ కలమమర�
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:51
లస: ససస స
95-122/46

2508 SQX0789065
పపరర: శకనవరస రరవప వరటపప

95-122/47

తసడడ:డ సతఖదదవ రరజ
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:43
లస: పప
95-122/49

2511 MLJ2525053
పపరర: కకరణగసమమర� రగసజల�

95-122/50

తసడడ:డ వశశఖరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-39
వయససస:43
లస: పప
95-122/52

2514 SQX1688191
పపరర: కరరపయఖ కరరకలస

95-122/53

తసడడ:డ కరరపయఖ కరరకలస
ఇసటట ననస:44-39/1
వయససస:36
లస: పప
95-122/55

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:44-39/5
వయససస:42
లస: పప
95-122/57

95-118/36

తసడడ:డ రరజ ననయగడడ దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మమదదలగన
ఇసటట ననస:44-39/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశదర రరవప పపలవతడత
ఇసటట ననస:44-39/4
వయససస:27
లస: ససస స
2518 AP151000273106
పపరర: మరరయమమ పసలర�

95-102/748

తసడడ:డ రరమ రరవప జలర
ఇసటట ననస:44-39
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరర� �
ఇసటట ననస:44-39
వయససస:81
లస: పప
2515 SQX1319707
పపరర: హరరక పపలవరరర

2501 SQX2061737
పపరర: రజయ షపక

2496 SQX0726620
పపరర: పరమమశదర రరవప పససపపలలటట

తసడడ:డ శవ సరగర�
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హరరబభబగ బసబతన
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ధనమసరటయగడడ
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:61
లస: పప
2512 MLJ2524684
పపరర: వశశఖరరరవప� రరసజజల�

95-91/186

భరస : నలకసఠరశదర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజ ననయగడడ దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:55
లస: ససస స
2509 AP151000261271
పపరర: రరజననయగడడ దదవరబబ యన

2498 AP151000234134
పపరర: పదమజ వడడడ మగ
ర సట

95-122/40

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:44-37
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:38
లస: ససస స
2506 SQX1319582
పపరర: ఝమనస వరన యరరక

95-91/185

భరస : శవ సరగర
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:44-38
వయససస:47
లస: పప
2503 SQX0784686
పపరర: ఉషరరరణణ వరటపప

2495 MLJ3654126
పపరర: ననగససతతష జలలర ల�

2493 SQX0274001
పపరర: ససకనఖ� వనసపటట�

భరస : రరమ కపషష�
ఇసటట ననస:44-36
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:44-37
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జయరరస
ఇసటట ననస:44-37
వయససస:62
లస: పప
2500 SQX1876671
పపరర: నలకసఠరశదర రరవప మమకల

95-91/183

తసడడ:డ శవరరమ పడసరద
ఇసటట ననస:44-36
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరజరసదడ�
ఇసటట ననస:44-37
వయససస:56
లస: ససస స
2497 SQX0726513
పపరర: రమమష పససపపలలటట

2492 SQX0665125
పపరర: రమమష బభబగ తడలరబభటట

2517 SQX1354091
పపరర: పడసనట కలమమర గరరర

95-122/56

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:44-39/6
వయససస:26
లస: పప
95-122/58

2520 SQX0897165
పపరర: రమణ రసపనగగసట

95-122/59

భరస : శవ
ఇసటట ననస:44-40
వయససస:37
లస: ససస స
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95-122/60

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:44-41
వయససస:41
లస: ససస స
2524 MLJ0923094
పపరర: సరమమమజఖస� చలమర�

95-122/63

95-91/189

95-91/192

95-91/195

95-91/198

95-91/201

95-91/204

తసడడ:డ ససబభగమల
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:52
లస: పప

2534 SQX1155366
పపరర: సతఖ కలమమరర కకలర పర

2537 SQX0680405
పపరర: ససససల చకరస

2540 SQX1527458
పపరర: వనసకట కపషష కకశశర ఇరర

2543 SQX0684084
పపరర: వనసకట సతఖవర పడసరద రరవ

95-91/207

2546 MLJ2465334
పపరర: శవకలమమర� తవరద�

95-91/196

2549 SQX1719830
పపరర: వనసకటటశదరరర చలలకలరర
తసడడ:డ శకరరమగలల చలలకలరర
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:59
లస: పప

2529 SQX1719707
పపరర: రరఖ జరబన బసదనరర

95-91/191

2532 MLJ2471571
పపరర: ఉష దదవ జరబన� బసడనరర�

95-91/194

2535 AP151000024199
పపరర: లకడమకలమమరర శకరరస

95-91/197

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:55
లస: ససస స
95-91/199

2538 SQX1719525
పపరర: లకడమ తషమమలపలర

95-91/200

భరస : వనసకట రరమమహన రరవప తషమమలపలర
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:64
లస: ససస స
95-91/202

2541 SQX0684217
పపరర: శకనవరస రరవ

95-91/203

తసడడ:డ వనసకట మహన రరవప రరవ
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:37
లస: పప
95-91/205

2544 SQX0046177
పపరర: ననగమలలర శదర రరవప దబబకలటట

95-91/206

తసడడ:డ రరధనకపషషమమరరస
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:39
లస: పప
95-91/208

తసడడ:డ హరరగగపరల� తవరద
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:41
లస: పప
95-91/210

95-122/470

భరస : దదలప కలమమర జరబన�
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటమహనరరవప రరవ
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సఫ భభగరమలలన లన� �
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:40
లస: పప
2548 AP151000024196
పపరర: దదలప

95-91/193

తసడడ:డ రతట రరవప ఇరర
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగపసచసద
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:37
లస: పప
2545 MLJ0855544
పపరర: రరజరషషసమమర బసడనరర� �

2531 SQX0159087
పపరర: ననగససజజత గగసడన

2526 SQX2365658
పపరర: ననగ ససమఖ చలర

తసడడ:డ రరజరష బసదనరర
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయస
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:79
లస: ససస స
2542 MLJ0926238
పపరర: కమలలశసమమర జరబన ససఘవ

95-91/190

భరస : అమరలసగరసదర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర చలలకలరర
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:56
లస: ససస స
2539 AP151000024164
పపరర: సరమమమజఖస శకరరస

2528 SQX0934984
పపరర: వనసకట లకడమ అలలఖఖ

95-122/62

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:44-41
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:48
లస: ససస స
2536 SQX1719772
పపరర: పడమలమదదవ చలలకలరర

95-122/64

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కమలలశ కలమమర జరబన ససగరద
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:38
లస: ససస స
2533 SQX0934950
పపరర: వనసకట కపషష కలమమరర పరరచనరర

2525 MLJ0923599
పపరర: వనసకట రతనటరరవప చలమర

2523 MLJ0923128
పపరర: కకటటశదరమమ� జజగగ�

భరస : నమమమరరవప� �
ఇసటట ననస:44-41
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప చలమర
ఇసటట ననస:44-41
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ దదలప కలమమర జరబన భసడనరర
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:23
లస: ససస స
2530 SQX1719699
పపరర: టటనన కలమమరర జరబన ససగరద

95-122/61

భరస : వనసకట రతనటరరవప చలమర
ఇసటట ననస:44-41
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగరశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-41
వయససస:69
లస: ససస స
2527 SQX1719749
పపరర: అసకకత జరబన భసడనరర

2522 MLJ0923110
పపరర: అసజన దదవ చలమర

2547 SQX0159020
పపరర: రరమకకకషష గగసడన

95-91/209

తసడడ:డ మలర కరరరన నరరవప
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:47
లస: పప
95-91/211

2550 SQX1155358
పపరర: అమరలసగరసదర రరవప కకలర పర

95-91/212

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:61
లస: పప
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2551 SQX0680371
పపరర: హనసమసత రరవప చకరస

95-91/213

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:61
లస: పప
2554 AP151000024309
పపరర: లకడమననరరయణ శకరరస

95-91/216

95-95/202

95-122/65

95-122/68

2558 SQX1724079
పపరర: ఈశదర ఆనసద శకరరస

2561 AP151000270033
పపరర: రరజజరరవప మగనగరటట�

2564 MLJ2524577
పపరర: రరజజరరవప మసచకసటట�

95-122/71

2567 AP151000273143
పపరర: ఝమనసరరణణ నసబమరర�

95-91/294

2570 SQX2350171
పపరర: జయ కలమమర గగడడవరడ
తసడడ:డ రరమ పడసరద గగడడవరడ
ఇసటట ననస:44-42, FLAT NO 314
వయససస:43
లస: పప

2572 SQX2037190
పపరర: మగరళ కపషష రసగ

2573 SQX1724202
పపరర: నలమ రరవ

95-95/1151

తసడడ:డ బభలకపషష రసగ
ఇసటట ననస:44-42,FLAT NO 409
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరయననధ�
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:48
లస: ససస స

95-91/748

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:30
లస: పప
95-95/203

94-122/551

2576 SQX1898246
పపరర: రరకరశ వర పరన

95-122/66

2579 MLJ1261056
పపరర: రమమదదవ� చసతన�
భరస : వ.యస.శవపడసరదసరరవప�
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:51
లస: ససస స

95-95/204

2562 MLJ2529139
పపరర: మహలకడమ మసచకసటట� �

95-122/67

భరస : వనసకటటశదర రరవప� �
ఇసటట ననస:44-42/2
వయససస:57
లస: ససస స
95-122/69

2565 AP151000270014
పపరర: మరరయనట ససగర

95-122/70

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:44-42/2
వయససస:66
లస: పప
95-122/72

2568 SQX1719384
పపరర: కగశక కలమమర జరబన భసడనరర

95-91/217

తసడడ:డ దదలప కలమమర భసడనరర
ఇసటట ననస:44-42 FLAT NO 503, SVR EMP
వయససస:24
లస: పప
95-91/719

2571 SQX2104354
పపరర: లకడమ కనక దసరర రసగ

95-50/693

భరస : మగరళ కపషష రసగ
ఇసటట ననస:44-42,FLAT NO 409
వయససస:37
లస: ససస స
95-95/207

2574 SQX1724236
పపరర: ననగ ససవర తనరబభఈ రరవ

95-95/206

భరస : వనసకట మహన రరవప రవ
ఇసటట ననస:44-42, F. NO. 502
వయససస:64
లస: ససస స
95-25/695

తసడడ:డ అనద పడసరద వనరరషణ
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:24
లస: పప
95-91/219

2559 SQX1723915
పపరర: శవ రరపసన గగసట
తసడడ:డ వనసకటటసదరరర రరపసన గగసట
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖ వరపడసరద రరవ
ఇసటట ననస:44-42, FLAT NO. 502
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప వరపషణ
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:44
లస: ససస స
2578 MLJ1263292
పపరర: కకటటశదరర� చసతన�

2556 SQX2487031
పపరర: ఈశదర ఆనసద శకరరస

భరస : వనసకటననయగడడ�
ఇసటట ననస:44-42/3
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రతనటరరవ ఇరరక
ఇసటట ననస:44-42, FLAT NO 312 S V R EM
వయససస:58
లస: ససస స

2575 NDX2476109
పపరర: మరరక రమణణ వరపషన

95-91/718

తసడడ:డ వనసకటటశదరరకవప�
ఇసటట ననస:44-42/2
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరదమ�
ఇసటట ననస:44-42/2
వయససస:71
లస: పప
2569 AP151000237342
పపరర: ఉదయలకడమ ఇరరక

2555 SQX2218592
పపరర: యశశదన పఫ తషరరజ

తసడడ:డ రరమదనసస�
ఇసటట ననస:44-42/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశదర రరవప�
ఇసటట ననస:44-42/2
వయససస:61
లస: ససస స
2566 AP151000270291
పపరర: వనసకటటశదరరరవప మసచకసటట�

95-91/215

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:64
లస: పప
2563 AP151000273245
పపరర: ఆసజలదదవ మసచకసటట�

2553 SQX1719491
పపరర: వనసకట రరమమహన రరవప
తషమమలపలర
తసడడ:డ శసకరరరవప తషమమలపలర
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర రరయగలల పఫ తషరరజ
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఈశదర ఆనసద శకరరస
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:32
లస: ససస స
2560 AP151000270136
పపరర: మహనరరవప చడరరకలమలర �

95-91/214

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:44-42
వయససస:85
లస: పప
2557 SQX1724145
పపరర: ధదవఖ ఉదయ కలమమర

2552 AP151000024190
పపరర: చసదడశశఖర శకరరస

2577 SQX1895200
పపరర: రతనమమ హహచ

95-91/218

తసడడ:డ రమసజనపష
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:26
లస: ససస స
95-91/220

2580 AP151000234108
పపరర: అరరణ చసతన�

95-91/221

భరస : చలపతరరవప�
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:72
లస: ససస స
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2581 MLJ3654449
పపరర: ససరరష� చసతన�
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95-91/222

తసడడ:డ శశషచలపత రరవప�
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:55
లస: పప
2584 SQX1983683
పపరర: రవ పడసరధ కరరస

2582 MLJ3654456
పపరర: యస జర సరయననథ� చసతన�

తసడడ:డ శశషరచలపత రరవప�
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:59
లస: పప
95-91/225

2585 SQX1983667
పపరర: యయసఫ బగ గరరటపపడడ

తసడడ:డ ససరరష చసత
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:19
లస: ససస స
95-91/723

95-118/38

95-118/41

95-122/73

భరస : రరమమరరవప జలమర
ఇసటట ననస:44-43/2
వయససస:41
లస: ససస స

2597 SQX0243378
పపరర: డదవడ రరజ జసగర�

2600 SQX1900356
పపరర: మహలకడమ మడడఅలగన

95-122/75

2603 SQX1688332
పపరర: వజయ పసరరమమల

95-118/42

2606 AP151000270219
పపరర: అసకమమరరవప పసరరమమళర

95-122/74

2609 SQX1395319
పపరర: రరమమరరవప జలమర
తసడడ:డ శరమమఖల జలమర
ఇసటట ననస:44-43/2
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరరష చసత
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:39
లస: ససస స
2589 SQX2332831
పపరర: హహ ల భరత దవళ

95-91/722

2592 SQX1980705
పపరర: భవన కరరస

95-95/205

తసడడ:డ సససదరరరవప కరరస
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:21
లస: ససస స
2595 SQX0473314
పపరర: రతటకలమమరర పరలకలరర�

95-118/40

2598 SQX0473165
పపరర: ససధనకర పరలకలరర�

95-118/43

2601 SQX1905579
పపరర: కరరరపరపయఖ కరరకలన

95-141/30

తసడడ:డ కరరరపరపయఖ
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:36
లస: పప
95-122/76

2604 SQX1688357
పపరర: మహరరర పసనసమమల

95-122/77

తసడడ:డ అసకమమ రరవప పసనసమమల
ఇసటట ననస:44-43/1
వయససస:24
లస: పప
95-122/79

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-43/1
వయససస:56
లస: పప
95-122/81

95-91/657

తసడడ:డ అబడహస�
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అనక మమ రరవప పసరరమమల
ఇసటట ననస:44-43/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-122/78

2586 SQX1986058
పపరర: ననగమలలర శదరర చసత

భరస : ససధనకర�
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మధదఅలగన
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరవప పసనసమమల
ఇసటట ననస:44-43/1
వయససస:31
లస: పప
2608 SQX1395228
పపరర: జయమమ జలమర

95-118/39

తసడడ:డ జరససదనసస�
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప పసనసమమల
ఇసటట ననస:44-43/1
వయససస:27
లస: ససస స
2605 SQX1688308
పపరర: ఉదయ భభణగ పసనసమమల

2594 SQX0680363
పపరర: పడసనట కలమమరర గరరటపపడడ
భరస : ధనరరజ
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప వరపషన
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:45
లస: ససస స
2602 SQX1688407
పపరర: సరదత పసనసమమల

95-93/734

Deleted

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:53
లస: పప
2599 SQX1900349
పపరర: జజనస వరపషన

2591 SQX2483774
పపరర: గ డ

95-91/224

తసడడ:డ పసటర చసదడశశఖర గరసధద దవళ
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చ య
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చనటయఖ�
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:33
లస: పప
2596 SQX0680355
పపరర: ధనరరజ గరరటపపడడ

95-91/721

భరస : పసటర చసదడశశఖర గరసధద పపల
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : హహ ల భరత దవళ
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:34
లస: ససస స
2593 SQX0367904
పపరర: మణణ మమధదయమలగన

95-91/226

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:51
లస: పప

95-91/658 2588 SQX2349132
2587 SQX1990175
పపరర: వనసకట ననగ సరయ మనస చసత
పపరర: మమరర మమటటలద మ రరణణ పపల

2583 SQX1895366
పపరర: రతట పడసరద వరపనన

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:70
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ సమదనరరరవప కరరస
ఇసటట ననస:44-43
వయససస:19
లస: పప

2590 SQX2326460
పపరర: కరరరణఖ చటర

95-91/223

2607 SQX1690304
పపరర: వనసకట సరదమ రరయపపడడ

95-122/80

తసడడ:డ కకటయఖ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:44-43/1
వయససస:79
లస: పప
95-122/82

2610 SQX2201580
పపరర: ససదదప మసచనల

95-93/735

తసడడ:డ మహన మసచనల
ఇసటట ననస:44-43/3
వయససస:33
లస: పప
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2611 SQX1212315
పపరర: దదపసస మసచనల
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95-122/83

భరస : ససదదప మసచనల
ఇసటట ననస:44-43/3
వయససస:30
లస: ససస స
2614 SQX1155077
పపరర: సరసదత మధదహలగన

95-122/86

95-122/481

95-122/89

95-122/92

95-122/95

95-122/98

95-122/101

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-43/12
వయససస:72
లస: ససస స

2618 SQX2309755
పపరర: ఏసస దనసస గసగవరపప

తసడడ:డ చనటయఖ
ఇసటట ననస:44-43/5
వయససస:64
లస: పప
95-117/723

2621 SQX1280650
పపరర: ఫసజజబ చలక

2624 SQX1580316
పపరర: మమనక పపలవరరర

2627 SQX0531004
పపరర: పలలరకలరర సతఖవత�

2630 SQX0531848
పపరర: రరజరష పలలకలరర

2633 SQX1084425
పపరర: శరఖమ జజనమల

95-122/471

2636 AP151000273126
పపరర: పడసనటకలమమరర నడన�

95-122/90

2639 SQX2173458
పపరర: ధనరరజ గరరటపపడడ
తసడడ:డ ననగరశదర రరవప గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:44-43/12
వయససస:53
లస: పప

95-117/724

2622 AP151000270166
పపరర: భభససర చలకర

95-122/91

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:44-43/6
వయససస:56
లస: పప
95-122/93

2625 MLJ2528818
పపరర: రరతష పపలవరరర

95-122/94

భరస : కరమమశదర రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:44-43/8
వయససస:47
లస: ససస స
95-122/96

2628 MLJ0927988
పపరర: ససవరరస � పపలలకలరర�

95-122/97

భరస : వరపడసరద�
ఇసటట ననస:44-43/9
వయససస:37
లస: ససస స
95-122/99

2631 SQX1317537
పపరర: దదవఖ గరరర

95-122/100

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప గరరర
ఇసటట ననస:44-43/10
వయససస:25
లస: ససస స
95-122/102

2634 MLJ0920603
పపరర: కకటటశదరరరవప� గరరర�

95-122/103

తసడడ:డ భకకలల� �
ఇసటట ననస:44-43/10
వయససస:54
లస: పప
95-122/104

భరస : నడనశరఖస�
ఇసటట ననస:44-43/11
వయససస:51
లస: ససస స
95-122/106

2619 SQX2309896
పపరర: ఇసరడసతమమ గసగవరపప
భరస : దనసస గసగవరపప
ఇసటట ననస:44-43/6
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:44-43/10
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదరరకవప గరరర
ఇసటట ననస:44-43/10
వయససస:20
లస: పప
2638 AP151000273417
పపరర: ఎమమలయమమ గరరటపపడడ�

95-122/88

తసడడ:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:44-43/9
వయససస:29
లస: పప

భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:44-43/10
వయససస:29
లస: ససస స
2635 SQX2173276
పపరర: షరలలమగ రరజ గరరర

2616 AP151000270370
పపరర: కపషష సస.టట

భరస : వజయ భభససర�
ఇసటట ననస:44-43/9
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరద� �
ఇసటట ననస:44-43/9
వయససస:39
లస: ససస స
2632 SQX1084359
పపరర: మమధవ జనమల

95-122/87

తసడడ:డ కరమమశదర రరవప పపలవరరర
ఇసటట ననస:44-43/8
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ� �
ఇసటట ననస:44-43/8
వయససస:49
లస: పప
2629 MLJ0927996
పపరర: ససనత� పపలలకలరర�

2615 AP151000273415
పపరర: రరధ సస టట

తసడడ:డ భభససర రరవప చలక
ఇసటట ననస:44-43/6
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకట సరదమ రరయపరటట
ఇసటట ననస:44-43/7
వయససస:74
లస: ససస స
2626 MLJ0921114
పపరర: కరమమశదరరరవప� పపలవరరస�

95-122/85

తసడడ:డ శరఖస సన గసగవరపప
ఇసటట ననస:44-43/6
వయససస:76
లస: పప

భరస : భభససర
ఇసటట ననస:44-43/6
వయససస:53
లస: ససస స
2623 SQX1690353
పపరర: రతటబభయ రరయపరటట

2613 SQX1084441
పపరర: ఎన డడ మననజ ననయగడడ
నసబమరర
తసడడ:డ ఝమనస రరణణ
ఇసటట ననస:44-43/4
వయససస:29
లస: పప

భరస : కపషష
ఇసటట ననస:44-43/5
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : మధదయలగన మణణ
ఇసటట ననస:44-43/5
వయససస:25
లస: ససస స
2620 AP151000273205
పపరర: పడమల చలకర

95-122/84

భరస : భకకలల�
ఇసటట ననస:44-43/4
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ మధదహలగన సస
ఇసటట ననస:44-43/5
వయససస:28
లస: ససస స
2617 SQX2173227
పపరర: రతటమమ మణణ

2612 MLJ0921429
పపరర: వనసకరయమమ� బతష
స ల�

2637 SQX1688928
పపరర: బబర ససస నకకత గరరటపపడడ

95-122/105

తసడడ:డ ధనరరజ గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:44-43/12
వయససస:21
లస: ససస స
95-122/472

2640 SQX2173292
పపరర: పడసనట కలమమరర గరరటపపడడ

95-122/473

భరస : ధనరరజ గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:44-43/12
వయససస:48
లస: ససస స
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2641 SQX2173441
పపరర: ధనత నఖల గరరటపపడడ

95-122/474

తసడడ:డ ధనరరజ గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:44-43/12
వయససస:23
లస: పప
2644 AP151000273375
పపరర: కళళఖణణ కరవపరర�

95-122/107

95-122/110

95-122/113

95-122/116

95-122/119

95-122/121

95-122/124

భరస : శశఖర� �
ఇసటట ననస:44-43/19
వయససస:45
లస: ససస స

2654 AP151000273293
పపరర: వజయ మదన
ద రర�

2657 SQX2382190
పపరర: శరలలట మదన
ద రర

2660 SQX1688563
పపరర: సదరష లత కరరమ

2663 AP151000270107
పపరర: సరలమన రరజ కరరస�

95-122/536

2666 SQX2562692
పపరర: మమరర కరస

95-122/117

2669 MLJ2528560
పపరర: మరరయమమ గరరటపపడడ�
భరస : యసపపప�
ఇసటట ననస:44-43/19
వయససస:46
లస: ససస స

95-122/112

2652 SQX1112192
పపరర: రరవత మదన
ద రర

95-122/115

2655 SQX1037564
పపరర: కకరణ బభబగ మదన
ద రర

95-122/118

తసడడ:డ జవన కలమమర లలట
ఇసటట ననస:44-43/17
వయససస:28
లస: పప
95-122/476

2658 SQX1690593
పపరర: ససగగణ కరరమ

95-122/120

భరస : జవన కరరమ
ఇసటట ననస:44-43/18
వయససస:21
లస: ససస స
95-122/122

2661 SQX0285924
పపరర: కరరస అరరణన�

95-122/123

భరస : సససదర రరవప�
ఇసటట ననస:44-43/18
వయససస:41
లస: ససస స
95-122/125

2664 SQX2228856
పపరర: భవన మయర కరస

95-122/477

తసడడ:డ సససదర రరవప కరస
ఇసటట ననస:44-43/18
వయససస:21
లస: ససస స
95-122/537

భరస : బభబగ కరస
ఇసటట ననస:44-43-18
వయససస:49
లస: ససస స
95-122/127

2649 SQX0243717
పపరర: పదమబతష
స ల�

తసడడ:డ ననఖటన మదన
ద రర
ఇసటట ననస:44-43/17
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:44-43/18
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప కరస
ఇసటట ననస:44-43-18
వయససస:38
లస: పప
2668 MLJ2528537
పపరర: నరమల� గరరటపపడడ�

95-122/114

తసడడ:డ బభబగ కరరమ
ఇసటట ననస:44-43/18
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ కరరస
ఇసటట ననస:44-43/18
వయససస:28
లస: పప
2665 SQX2562460
పపరర: సససదరరరవప కరస

2651 MLJ0921726
పపరర: లలనన� బతష
స ల�

95-122/109

భరస : కకటటశదర రరవప�
ఇసటట ననస:44-43/16
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకరణ బభబగ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:44-43/17
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ కరరస
ఇసటట ననస:44-43/18
వయససస:27
లస: ససస స
2662 SQX1688787
పపరర: జవన కరరస

95-122/111

భరస : ననఖటన�
ఇసటట ననస:44-43/17
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ�
ఇసటట ననస:44-43/17
వయససస:50
లస: పప
2659 SQX1688860
పపరర: ససజనఖ కరరస

2648 MLJ0925057
పపరర: మమరరరరణణ� బతష
స ల�

2646 AP151000273105
పపరర: మణణ పసలర�
భరస : ఏససరతటస�
ఇసటట ననస:44-43/15
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-43/16
వయససస:37
లస: పప

భరస : జవన�
ఇసటట ననస:44-43/17
వయససస:52
లస: ససస స
2656 SQX0531731
పపరర: మదన
ద రర ననఖటన�

95-122/108

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:44-43/16
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఏసస�
ఇసటట ననస:44-43/16
వయససస:66
లస: ససస స
2653 SQX0239426
పపరర: జయశక మదన
ద రర�

2645 SQX1084375
పపరర: మమరర ససపసడయ పసలర

భరస : ర జమమలమడక
ఇసటట ననస:44-43/13
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస రతటస
ఇసటట ననస:44-43/15
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసనరతటస
ఇసటట ననస:44-43/15
వయససస:27
లస: పప
2650 SQX0239400
పపరర: ససగగణమమ బతష
స ల�

Deleted

భరస : రరసబభబగ జమమలమడక
ఇసటట ననస:44-43/13
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : దదవకలమమర�
ఇసటట ననస:44-43/14
వయససస:44
లస: ససస స
2647 SQX1084391
పపరర: ఇసరకల పసలర

95-117/722 2643 SQX2440014
95-122/475
2642 SQX2309847
పపరర: దదన దయమమణణ జమమలమడక
పపరర: దదన దయమమణణ జమమలమడక

2667 SQX1688951
పపరర: దనదరక గరరటపపడడ

95-122/126

భరస : శశఖర గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:44-43/19
వయససస:21
లస: ససస స
95-122/128

2670 SQX0238741
పపరర: శశఖర గరరటపపడడ�

95-122/129

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-43/19
వయససస:48
లస: పప
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95-122/130

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-43/19
వయససస:49
లస: పప
2674 MLJ0921734
పపరర: భభగఖరరజ� బతష
స ల�

95-122/133

95-122/136

95-122/139

95-122/142

95-122/478

95-122/147

95-122/149

2684 SQX0897173
పపరర: శవ రసపనగగసటర

2687 AP151000273261
పపరర: మమరరపపషషలత జసగర�

2690 SQX2182897
పపరర: జఫనయమ జసగ

2693 SQX1311000
పపరర: అమమలఖ దదవరపలర

95-122/152

2696 SQX2210037
పపరర: మననజ దదవరపలర

95-122/143

2699 SQX1721687
పపరర: రరజరష పసలర

2679 SQX0541714
పపరర: గగరర పరరససదర రరవప

95-122/138

2682 SQX1443415
పపరర: పడజజదలన బబ డడడ

95-122/141

2685 AP151000270056
పపరర: జజరరన బభబగ బబ డడడ�

95-122/144

తసడడ:డ యయసఫ బగ�
ఇసటట ననస:44-43/23
వయససస:61
లస: పప
95-122/145

2688 MLJ0921254
పపరర: పడమల� జసగర�

95-122/146

భరస : డదవడనడజ� �
ఇసటట ననస:44-43/24
వయససస:47
లస: ససస స
95-122/479

2691 MLJ0924555
పపరర: ఏసపటరర రరణణ� మటటరర�

95-122/148

తసడడ:డ ఆదడయఖ�
ఇసటట ననస:44-43/25
వయససస:41
లస: ససస స
95-122/150

2694 SQX0370031
పపరర: జయకలమమరర దదవరపలర �

95-122/151

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:44-43/26
వయససస:52
లస: ససస స
95-122/480

తసడడ:డ శరసబయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:44-43/26
వయససస:22
లస: పప
95-118/45

95-122/135

భరస : అరరణ బబ డడడ
ఇసటట ననస:44-43/23
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:44-43/26
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : వరభదడ రరవప�
ఇసటట ననస:44-43/26
వయససస:58
లస: పప
2698 SQX0820050
పపరర: ఆనసద రవ కలమమర
రరయపపడడ
తసడడ:డ వనసకట సరదమ
ఇసటట ననస:44-43/A3
వయససస:50
లస: పప

95-122/140

తసడడ:డ డదవడ రరజ జసగ
ఇసటట ననస:44-43/24
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆదడయఖ� �
ఇసటట ననస:44-43/25
వయససస:62
లస: ససస స
2695 SQX0356592
పపరర: సరసబయఖ దదవరపలర �

2681 SQX1689413
పపరర: జజసఫ ససకలమమర గరరర

2676 MLJ0925214
పపరర: నరసససహరరవప� బతష
స ల�

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:44-43/21
వయససస:59
లస: పప

భరస : జసగర జరససదనసస�
ఇసటట ననస:44-43/24
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జసగర జరససదనసస
ఇసటట ననస:44-43/24
వయససస:66
లస: ససస స
2692 MLJ0924548
పపరర: సరమమమజఖస � మటటరర�

95-122/137

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:44-43/23
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జసగ డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:44-43/23
వయససస:19
లస: ససస స
2689 AP151000273145
పపరర: సరమమమజఖస జసగర

2678 SQX1443365
పపరర: పడవణ కలమమర నడ

95-122/132

తసడడ:డ మరరయదనసస� �
ఇసటట ననస:44-43/20
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పరరససదద రరవప గరరర
ఇసటట ననస:44-43/22
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబ డడడ జజరరనబభబగ�
ఇసటట ననస:44-43/23
వయససస:53
లస: ససస స
2686 SQX2142768
పపరర: దదపసక జసగ

95-122/134

తసడడ:డ శరఖమ నడ
ఇసటట ననస:44-43/21
వయససస:42
లస: పప

భరస : పరరశదరరరవప
ఇసటట ననస:44-43/22
వయససస:53
లస: ససస స
2683 MLJ2528750
పపరర: రమమదదవ బబ డడడ�

2675 MLJ0921742
పపరర: రరజ� బతష
స ల�

2673 MLJ2528545
పపరర: అసతతనమమ బతష
స ల�

భరస : మరరయదనసస బతష
స ల�
ఇసటట ననస:44-43/20
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదనసస� �
ఇసటట ననస:44-43/20
వయససస:39
లస: పప

భరస : పడవణగసమమర�
ఇసటట ననస:44-43/21
వయససస:40
లస: ససస స
2680 AP151000273104
పపరర: గరరర ఝమనసరరణణ

95-122/131

భరస : రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:44-43/20
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదనసస� �
ఇసటట ననస:44-43/20
వయససస:37
లస: పప
2677 MLJ0928358
పపరర: రమమదదవ� నడన�

2672 SQX1526864
పపరర: కకరసన బతష
స ల

2697 SQX0408195
పపరర: చలక గగరరరరజ�

95-118/44

తసడడ:డ భభససర�
ఇసటట ననస:44-43/A2
వయససస:31
లస: పప
95-93/444

తసడడ:డ ఇసరడయల పసలర
ఇసటట ననస:44-43, KUGLAR SATRAM
వయససస:21
లస: పప

2700 MLJ2789618
పపరర: బబబ సరగజన� అబమబరర�

95-91/227

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-44
వయససస:79
లస: ససస స
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2701 SQX2025054
పపరర: ససత మహలకడమ పపరమసరణణ

95-47/724

భరస : ఏడడకకసడలల పపరమసరణణ
ఇసటట ననస:44-45
వయససస:37
లస: ససస స
2704 SQX2025856
పపరర: ఏడడకకసడలల పపరమసరణణ

95-122/440

95-91/228

95-91/231

95-91/234

2716 MLJ3654159
పపరర: పపలమరరరవప పపవరదడ�

95-91/237

95-91/239

95-91/232

2714 SQX0593855
పపరర: శవ శసకర� పససపపలలటట�

2717 SQX2149797
పపరర: తడ జజఖత పపవరదడ

2720 MLJ3656246
పపరర: ససధనరరణణ� చమడడశశటట �

95-91/242

2723 MLJ3655370
పపరర: రవకలమమర� అననట�

95-91/235

తసడడ:డ బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:53
లస: పప

2726 SQX2349157
పపరర: ననగరశదర రరవప నలల
ర రర

95-91/724

2729 SQX2348837
పపరర: నగరష బభబగ నలల
ర రర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:44-48,
వయససస:28
లస: పప

95-91/230

2712 MLJ3654167
పపరర: ససరరష� పపవరదడ�

95-91/233

2715 MLJ1261460
పపరర: రసగరసతఖననరరయణ� పప టటట�

95-91/236

2718 SQX1189126
పపరర: మమరర అలలటట

95-91/238

భరస : మహన అలలటట
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:29
లస: ససస స
95-91/240

2721 MLJ3657194
పపరర: ఇసదదరరకలమమరర� అననట�

95-91/241

భరస : రరమ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:49
లస: ససస స
95-91/243

2724 MLJ3654639
పపరర: శకనవరసరరవప� చమడడశశటట �

95-91/244

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:33
లస: పప
95-91/725

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:33
లస: పప
95-122/158

2709 MLJ1262625
పపరర: పడభభవత� కకలర పర�

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప� �
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహన రరవప�
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:32
లస: పప
95-91/245

95-122/156

తసడడ:డ పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:58
లస: పప

2711 AP151000234154
పపరర: వజడమమల పపవరదడ�

2706 SQX0019117
పపరర: కపపకలమమర� పస�

తసడడ:డ రరసబభబగ�
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససరరశ పపవరదడ
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరశదర రరవప నలల
ర రర
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:29
లస: ససస స

2728 MLJ0921544
పపరర: కపషషమమరరస� పప టభట�

95-91/229

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సససదరయఖ�
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:70
లస: పప

2725 MLJ3655362
పపరర: రరమమహన రరవప� అననట�

2708 MLJ3656162
పపరర: అరరణ� పపవరదడ�

95-122/154

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:44-46
వయససస:32
లస: పప

భరస : పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:66
లస: ససస స

2713 MLJ3654175
పపరర: బభల వనసకట రరమ పడసరద�
పపవరదడ�
తసడడ:డ పపలమరరరవప�
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:47
లస: పప

2722 MLJ3657202
పపరర: రతటకలమమరర� కరరరమసచ�

95-122/155

భరస : బభల వనసకట రరమపడసరద�
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరసబభబగ�
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:59
లస: ససస స

2719 SQX1189324
పపరర: ససరరష నలల
ర రర

2705 MLJ2528792
పపరర: వమలకలమమరర� రగననన ల�

2703 SQX0271577
పపరర: కనకరరరన న� లసకర�

తసడడ:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:44-45
వయససస:54
లస: పప

భరస : వశశఖరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-46
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : శవశసకర�
ఇసటట ననస:44-47
వయససస:41
లస: ససస స
2710 MLJ1262294
పపరర: లకడమసరమమమజఖస� కకలర పర�

95-122/153

భరస : అరరన న�
ఇసటట ననస:44-45
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పపరమసరణణ
ఇసటట ననస:44-45
వయససస:38
లస: పప
2707 MLJ3655818
పపరర: శవ పరరదత� పససపపలలటట�

2702 SQX0239483
పపరర: ఝమనస� లసకర�

2727 MLJ0921551
పపరర: శవననగకలమఖణణ� పప టభట�

95-122/157

భరస : కపషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:44-48
వయససస:49
లస: ససస స
95-91/726

2730 SQX1501577
పపరర: శశదతన కనసమమరర

95-91/246

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:44-49
వయససస:28
లస: ససస స
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2731 SQX1501585
పపరర: ఝమనస లకడమ కనసమమరర

95-91/247

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:44-49
వయససస:30
లస: ససస స
2734 SQX0370080
పపరర: మహహన కలమమరర దనకకజ�

2732 SQX1482660
పపరర: లకడమ పదనమవత కనసమమరర

భరస : శకనవరస రరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:44-49
వయససస:52
లస: ససస స
95-122/159

తసడడ:డ బడహమజ రరవప�
ఇసటట ననస:44-49
వయససస:58
లస: ససస స

2735 SQX1395186
పపరర: అనల కలమమర దకకజ

భరస : రవ చసదడ వనసపరటట
ఇసటట ననస:44-50
వయససస:32
లస: ససస స

2741 SQX0369892
పపరర: ససకనఖ దనపపగగసట�

భరస : ఉమమ మహహశదర రరడడ పపణనఖల
ఇసటట ననస:44-50A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశలలసదడ� dupigunta
ఇసటట ననస:44-50A
వయససస:29
లస: ససస స

2743 SQX1024850
పపరర: శరసత పపణనఖల

2744 SQX1020882
పపరర: ఉమమ మహహశదర రరడడ పపణనఖల

95-122/168

భరస : వనసకట రరడడడ పపణనఖల
ఇసటట ననస:44-50A
వయససస:53
లస: ససస స
2746 SQX0238758
పపరర: శనగపలర రవసదడ కలమమర�

95-122/171

95-91/252

95-91/255

తసడడ:డ పరనయఖ�
ఇసటట ననస:44-57
వయససస:62
లస: పప

95-122/166

2753 MLJ1265016
పపరర: లలమవత ఇసడర �

95-91/258

2756 AP151000231310
పపరర: గగరరశసకర తరరమలశశటట �

95-122/169

2759 SQX2118248
పపరర: ఇసడర అనసపమ
భరస : రరసపడసరద ఇసడర
ఇసటట ననస:44-57
వయససస:29
లస: ససస స

2739 SQX0597179
పపరర: వనసపరటట రవచసదడ�

95-122/164

2742 SQX1084458
పపరర: చడనటకరసవరర పదమ గగడదడటట

95-122/167

2745 MLJ2524502
పపరర: హరరబభబగ� బసరబతస న�

95-122/170

తసడడ:డ మమధవయఖ� �
ఇసటట ననస:44-50A
వయససస:62
లస: పప
95-91/250

2748 MLJ1262906
పపరర: కరశవశదననధ� వడన
డ రర�

95-91/251

తసడడ:డ పరపరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-52
వయససస:37
లస: పప
95-91/253

2751 MLJ3655834
పపరర: పదనమవత� తరరమలశశటట �

95-91/254

భరస : గగరరశసకర�
ఇసటట ననస:44-57
వయససస:39
లస: ససస స
95-91/256

2754 MLJ1265008
పపరర: రరజఖలకడమ తరరమలశశటట

95-91/257

భరస : మలర ఖమరరన నరరవప
ఇసటట ననస:44-57
వయససస:73
లస: ససస స
95-91/259

తసడడ:డ మలర ఖరరన నరరవప�
ఇసటట ననస:44-57
వయససస:51
లస: పప
95-91/261

95-122/161

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:44-50A
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జగననమహన రరవప�
ఇసటట ననస:44-57
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జగన మహనరరవప�
ఇసటట ననస:44-57
వయససస:38
లస: పప
2758 MLJ1261700
పపరర: జగననమహనరరవప ఇసడర �

2750 MLJ1265032
పపరర: కకమల� ఇసడర �

2736 SQX0356717
పపరర: బడహమజ రరవప డనకకజ�

తసడడ:డ రరమకకకషష�
ఇసటట ననస:44-50
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జగననమహనరరవప�
ఇసటట ననస:44-57
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననమహనరరవప� �
ఇసటట ననస:44-57
వయససస:40
లస: ససస స
2755 MLJ2786465
పపరర: రరసపడసరద� ఇసడర �

95-122/163

భరస : పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:44-52
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:44-53
వయససస:69
లస: పప
2752 MLJ1265024
పపరర: పరవన� ఇసడర �

2747 AP151000234006
పపరర: లకడమరసగననయకమమ వడన
డ రర�

95-91/249

తలర : వనసకటటశదర రరవప�
ఇసటట ననస:44-49
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ పపణనఖల
ఇసటట ననస:44-50A
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:44-51
వయససస:61
లస: పప
2749 AP151000231098
పపరర: రరమ మహన రరవప కకలగరన

95-122/160

తసడడ:డ రరమకపషష
ఇసటట ననస:44-50
వయససస:29
లస: పప
95-122/165

2733 SQX1501569
పపరర: శకనవరసరరవప కనసమమరర

తసడడ:డ జగననటథరరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:44-49
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బడహమజ రరవప దకకజ
ఇసటట ననస:44-49
వయససస:39
లస: పప

95-122/162 2738 SQX0706358
2737 SQX1576943
పపరర: వనసకట లకడమ ససచరరత వనసపరటట
పపరర: ససదదప వనసపరటట

2740 SQX1020890
పపరర: బభల చసదదక
డ పపణనఖల

95-91/248

2757 AP151000231270
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట

95-91/260

తసడడ:డ మలర ఖమరరన నరరవప
ఇసటట ననస:44-57
వయససస:53
లస: పప
95-91/731

2760 AP151000234398
పపరర: ననగలకడమ కసదసల

95-91/262

తసడడ:డ నరరసససహరరవప
ఇసటట ననస:44-58
వయససస:51
లస: ససస స
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2761 MLJ3655842
పపరర: సనసరన హహ చన కకయ హహ

95-91/263

భరస : ఆసధథన హహ
ఇసటట ననస:44-59
వయససస:43
లస: ససస స
2764 MLJ3654712
పపరర: కకశశర కలమమర� కరకరపరరస�

95-91/266

95-91/269

95-91/272

95-91/275

95-91/278

95-91/281

95-91/284

తసడడ:డ రసగర రరవప చనపల
ఇసటట ననస:44-69
వయససస:22
లస: పప

2774 MLJ2790210
పపరర: ఉమ భలల
ర రర�

2777 SQX0455634
పపరర: దనసస బభబగ� భలల
ర రర�

2780 MLJ3656394
పపరర: జయశక� ఆళళ�

2783 SQX1292838
పపరర: శరకవణ సససధనర చపల

95-91/287

2786 AP151000231272
పపరర: రసగరరరవప చనవల�

95-91/276

2789 MLJ3654795
పపరర: రరమకకకషష� పపలగస�
తసడడ:డ భభససరరరవప�
ఇసటట ననస:44-69
వయససస:53
లస: పప

2769 SQX1466755
పపరర: పదమజ బలల
ర రర

95-91/271

2772 MLJ2790178
పపరర: శవపరరదత� బలల
ర రర�

95-91/274

2775 SQX1466805
పపరర: నరరష వరసస

95-91/277

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర వరసస
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:29
లస: పప
95-91/279

2778 MLJ2786242
పపరర: వనసకట కపషష రరవప � బలల
ర రర�

95-91/280

తసడడ:డ ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:57
లస: పప
95-91/282

2781 SQX1090372
పపరర: లకడమ ననరరయణ ఆళళళ

95-91/283

తసడడ:డ ఉమమమహహశదర గరసధద ఆళళళ
ఇసటట ననస:44-67
వయససస:40
లస: పప
95-91/285

2784 AP151000234053
పపరర: దసరరరసతఖవత చనపల�

95-91/286

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:44-68
వయససస:54
లస: ససస స
95-91/288

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:44-68
వయససస:58
లస: పప
95-91/290

95-91/268

భరస : శరసతనరరమ�
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగ రరవప చపల
ఇసటట ననస:44-68
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:44-68
వయససస:86
లస: ససస స
2788 SQX1640648
పపరర: యజజ వలస చనపల

95-91/273

భరస : ఉమ మహహశదరరరవప�
ఇసటట ననస:44-67
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషషమమరరస ఆళళళ
ఇసటట ననస:44-67
వయససస:69
లస: పప
2785 AP151000234054
పపరర: ఇసదదరరదదవ చనపల�

2771 MLJ3656386
పపరర: ఉమమదదవ� కకటడ�

2766 MLJ2785541
పపరర: రమమష� ననళస�

భరస : వనసకటటష బలల
ర రర
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతన రరవప�
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:59
లస: పప
2782 SQX1189571
పపరర: ఉమ మహహశదర గరసధద ఆళళళ

95-91/270

భరస : వనసకటభకపషరషరరవ�
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కపషష�
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:29
లస: పప
2779 MLJ2786259
పపరర: వనసకటటశదరరరవప� ఊసర�

2768 SQX1466771
పపరర: భలల
ర రర వనసకట లకడమ

95-91/265

తసడడ:డ హరరపస
డ రద�
ఇసటట ననస:44-61
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:54
లస: ససస స
2776 SQX0573014
పపరర: వనసకటటష బలల
ర రర�

95-91/267

భరస : దనసస బభబగ భలల
ర రర
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట కపషరషరరవప
ఇసటట ననస:44-64
వయససస:29
లస: ససస స
2773 MLJ2790434
పపరర: శరసతకలమమరర� ఊసర�

2765 AP151000234417
పపరర: ననగవజయలకడమ ననళస�

2763 MLJ3654217
పపరర: ఆసటటన హహ

తసడడ:డ హహయచన
ఇసటట ననస:44-59
వయససస:45
లస: పప

భరస : హరరపస
డ రద�
ఇసటట ననస:44-61
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:44-61
వయససస:64
లస: పప
2770 SQX0572925
పపరర: బబలర లరర ఆదదలకడమ

95-91/264

భరస : హహ య చన
ఇసటట ననస:44-59
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:44-60
వయససస:47
లస: పప
2767 MLJ3654662
పపరర: హరరపస
డ రద� ననళస�

2762 MLJ2789089
పపరర: హహ మమచన

2787 MLJ3656493
పపరర: ససనల పపలగస

95-91/289

భరస : రరమ కపషష పపలగస
ఇసటట ననస:44-69
వయససస:44
లస: ససస స
95-91/291

2790 MLJ3654787
పపరర: భభససరరరవప� పపలగస�

95-91/292

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:44-69
వయససస:86
లస: పప
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95-91/293 2792 SQX1688811
2791 SQX1229831
పపరర: సరయ బభబగ బడహమ జజససలయ
పపరర: తదజశదన అలమర

తసడడ:డ అదద శశష మమరరస బడహమ జజససలయ
ఇసటట ననస:44-70
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశదర రరవప అలమర
ఇసటట ననస:44-106
వయససస:22
లస: ససస స

2794 SQX1950310
పపరర: లకడమ హహమజ చలర

2795 SQX2494466
పపరర: దదవక యడర

95-92/606

తసడడ:డ కకటటశదరరవప చలర
ఇసటట ననస:44-102103
వయససస:19
లస: ససస స
2797 SQX0739219
పపరర: శకరసగననయకక యయనశశటట

95-117/203

2798 MLJ0923482
పపరర: లకడమ సరమమమజఖస ఎనశశటట

2801 SQX1068817
పపరర: భభరర వ కళరస

భరస : జయకలమమర
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కళరస
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:45
లస: ససస స

95-117/209
2803 SQX1466672
పపరర: వనసకట రతట పరప
అననటబబ యన
తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ అననటబబ యన
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:69
లస: ససస స

2804 SQX0739235
పపరర: షణగమఖ శకరరస మమడన
తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:28
లస: పప

2806 AP151000261331
పపరర: శకనవరససలల మమడన

2807 AP151000261319
పపరర: వజయకలమమర మమడన

95-117/212

తసడడ:డ శకరరమగలల మమడన
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:55
లస: పప
2809 SQX1155218
పపరర: రచన మమడ

95-118/349

95-117/216

తసడడ:డ రవసదడ మహన
ఇసటట ననస:50-1-6
వయససస:27
లస: పప

2813 SQX0557488
పపరర: శకధర కర

95-118/352

95-117/219

95-117/207

95-100/12

2799 MLJ0923474
పపరర: సరసబశవ రరవప ఎనశశటట

95-117/205

2802 AP151000264333
పపరర: ససజజత మమడన

95-117/208

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:52
లస: ససస స
95-117/210

2805 AP151000261317
పపరర: జయకలమమర మమడన

95-117/211

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:51
లస: పప
95-117/213

95-117/214
2808 SQX1466623
పపరర: వనసకట ననరరయణ
అననటబబ యన
తసడడ:డ బభల వనసగయఖ అననటబబ యన
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:70
లస: పప

95-118/350

2811 SQX1387258
పపరర: మహహత కరరసశశటట

95-117/215

భరస : మగరళ కపషష కరరసశశటట
ఇసటట ననస:50-1-4
వయససస:25
లస: ససస స
95-117/217

2814 SQX1103456
పపరర: ససజజత రరయపపడడ

95-118/351

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:50-1-5
వయససస:78
లస: ససస స

2816 SQX0680579
పపరర: హరర సరయ శశష ససబభబరరవప
కకకవ
తసడడ:డ పదమ రమణ
ఇసటట ననస:50-1-5
వయససస:28
లస: పప

95-118/353

2819 SQX0739417
పపరర: రమణ కలమమర పపపరషల

95-117/220

తసడడ:డ రవసదడ మహన పపపరషల
ఇసటట ననస:50-1-6
వయససస:30
లస: పప

2796 SQX0862482
పపరర: ఉపషల పరటట పఫ తషరరజ

తసడడ:డ సససదరయఖ
ఇసటట ననస:50-1-2
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:50-1-4
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పదమ రమణ
ఇసటట ననస:50-1-5
వయససస:24
లస: పప
2818 SQX1046276
పపరర: శరకవణ కలమమర పపపరషల

95-117/204

తసడడ:డ వజయ కలమమర మమడ
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకధర కర
ఇసటట ననస:50-1-4
వయససస:42
లస: ససస స
2815 SQX1103464
పపరర: లల ససమసత కకకవ

2810 SQX1864941
పపరర: భభరర వరడస మమడ

95-92/770

తసడడ:డ దననయయలల
ఇసటట ననస:50-1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల మమడన
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస మమడ
ఇసటట ననస:50-1-3
వయససస:25
లస: ససస స
2812 SQX0557355
పపరర: ననగవరరన కర

95-99/714

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-1-2
వయససస:77
లస: ససస స
95-117/206

2793 SQX2485985
పపరర: తరరణ రరఘవ పఫ తతరర

తసడడ:డ రరమగ పఫ తతరర
ఇసటట ననస:44-10430
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససదదర కలమమర యడర
ఇసటట ననస:50-0-743
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-1-2
వయససస:50
లస: ససస స
2800 AP151000264294
పపరర: కలషన మమడన

95-122/172

2817 MLJ0922138
పపరర: శశశలజ పపపరషల

95-117/218

భరస : రవసదడ మహన పపపరషల
ఇసటట ననస:50-1-6
వయససస:59
లస: ససస స
2820 MLJ0922146
పపరర: రవసదడమహన పపపరషల

95-117/221

తసడడ:డ కకదనరరశదరరరవప పపపరషల
ఇసటట ననస:50-1-6
వయససస:65
లస: పప
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2821 SQX2561280
పపరర: జయ పడద తషమగలలరర

95-117/815

భరస : సరసబశవ రరవప తషమగలలరర
ఇసటట ననస:50-1-7
వయససస:62
లస: ససస స
2824 SQX0872580
పపరర: రగహహణణ ససనర నజజ

95-117/222

95-117/743

95-118/355

95-117/224

95-117/227

95-118/359

2842 SQX2370138
పపరర: సతఖ దసరర కపషషన బభబగ
వనదసరరపరరస
తసడడ:డ పడకరశ రరవప వనదసరరపరరస
ఇసటట ననస:50-1-17
వయససస:42
లస: పప

95-117/746

2845 SQX2401727
పపరర: పడసరద తపసషట

95-117/749

2829 SQX1744432
పపరర: మమరరస ఆరషన జరరరకపఫ తష

2834 AP151000264237
పపరర: చసదడ రరపరక

2837 SQX1470541
పపరర: కకటటశదరమమ చసదథలల

2840 SQX1093178
పపరర: అరరణ కలమమరర జయవరపప

95-117/225

95-117/228

2835 SQX1945658
పపరర: ననగరరజ సఫ మశశటట

95-117/226

2838 SQX1302801
పపరర: హరరక చసదథలల

95-118/358

తసడడ:డ వనసకట శకహరర చసదథలల
ఇసటట ననస:50-1-16
వయససస:24
లస: ససస స
95-118/360

2841 SQX2377315
పపరర: ననగమణణ వనదసరరపరరస

95-117/745

భసధసవప: సతఖ దసరర కపషషన బభబగ వనదసరరపరరస
ఇసటట ననస:50-1-17
వయససస:82
లస: ససస స
95-117/747

2846 SQX2391803
పపరర: పసడయమసక తపసషట

95-117/750

తసడడ:డ మలర కరరరన నరరవప
ఇసటట ననస:50-1-18
వయససస:50
లస: పప

95-118/357

తసడడ:డ కసస వశశదశదరరవప సఫ మశశటట
ఇసటట ననస:50-1-15
వయససస:45
లస: పప

2843 SQX2416683
పపరర: సతఖ దసరర కపశటనబభబమ
వనదసరరపరరస
తలర : ననగమణణ వనదసరరపరరస
ఇసటట ననస:50-1-17
వయససస:41
లస: పప

2849 SQX0015487
పపరర: కకసడలరరవప నసబమరర

95-118/354

తసడడ:డ శకధర చదగగ
ఇసటట ననస:50-1-13
వయససస:22
లస: పప

2844 SQX2371334
పపరర: లత దదవ వనదసరరపరరస

95-117/748

భరస : సతఖ దసరర కపషషన బభబగ వనదసరరపరరస
ఇసటట ననస:50-1-17
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడసరద తపసషట
ఇసటట ననస:50-1-17
వయససస:27
లస: ససస స
95-117/230

95-117/742

95-118/356 2832 SQX1744374
2831 SQX1738483
పపరర: ననగ సరయ రరమకపషష శరన చదగగ
పపరర: నతష చదగగ

భరస : వనసకట సరరదశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-1-16
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసమఏల తపసషట
ఇసటట ననస:50-1-17
వయససస:30
లస: పప

2826 SQX2372548
పపరర: రసగదనస దదననపపడడ

తసడడ:డ ఎలయఖ జరరరకపఫ తష
ఇసటట ననస:50-1-13
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట శక హరర చసదథలల
ఇసటట ననస:50-1-16
వయససస:51
లస: ససస స

2839 SQX1351998
పపరర: సతఖ వనసకట లకడమ కకననటర
చసదథలల
తసడడ:డ వనసకట శకహరర చసదథలల
ఇసటట ననస:50-1-16
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:50-1-18
వయససస:62
లస: ససస స

95-117/744

భరస : రరధనకపషష
ఇసటట ననస:50-1-15
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర రరపరక
ఇసటట ననస:50-1-15
వయససస:67
లస: పప

2848 AP151000234148
పపరర: కనకదసరర ననమమ

2828 SQX2254274
పపరర: నరమల చడరరకల

95-117/817

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ దదననపపడడ
ఇసటట ననస:50-1-13
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ రమమష చదగగ
ఇసటట ననస:50-1-13
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగరరజ సఫ మశశటట
ఇసటట ననస:50-1-15
వయససస:36
లస: ససస స
2836 MLJ0928010
పపరర: రరధనకపషష రరపరక

95-117/223

భరస : కరరణనకర
ఇసటట ననస:50-1-13
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష చదగగ
ఇసటట ననస:50-1-13
వయససస:22
లస: ససస స
2833 SQX0366351
పపరర: ససమతడ సఫ మశశటట

2825 AP151000261226
పపరర: బభలససధనకర కలరరవనళళ

2823 SQX2561314
పపరర: సరసబశవ రరవప తషమగలలరర

తసడడ:డ రసగయఖ తషమగలలరర
ఇసటట ననస:50-1-7
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ పసదదనట
ఇసటట ననస:50-1-12
వయససస:55
లస: పప

భరస : అసకయఖ
ఇసటట ననస:50-1-13
వయససస:58
లస: ససస స
2830 SQX1744390
పపరర: సరధదకర చదగగ

95-117/816

భరస : ననగరరజ తషమగలలరర
ఇసటట ననస:50-1-7
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలససధనకర
ఇసటట ననస:50-1-12
వయససస:26
లస: ససస స
2827 SQX2149821
పపరర: మరరయమమ మసచనల

2822 SQX2561298
పపరర: గగరర శశదత తషమగలలరర

2847 SQX0015602
పపరర: ససతమహలకడమ� నసబమరర�

95-117/229

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:50-1-18
వయససస:36
లస: ససస స
95-117/231

2850 SQX0168245
పపరర: రరజజరరవప� జర�

95-118/361

తసడడ:డ జజసఫ లలట�
ఇసటట ననస:50-1-24
వయససస:74
లస: పప
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2851 AP151000264261
పపరర: దనకకయణణ కరరసశశటట

95-117/232

భరస : మగరళ కరరస శశటట
ఇసటట ననస:50-1-29
వయససస:47
లస: ససస స
2854 AP151000264187
పపరర: పపషరషవత లసకర

95-117/234

భరస : బడహమయఖ లసకర
ఇసటట ననస:50-1-30
వయససస:86
లస: ససస స
2857 SQX2244655
పపరర: మమరర కలమమరర మసచనల

95-117/233

2855 SQX1605064
పపరర: రరమకపషష మమకకననన

95-117/235

95-117/752

2858 SQX2244648
పపరర: జరససదన బబర ససస మసచనల

2861 SQX2164465
పపరర: ఏసస దనసరర

95-118/362

2856 SQX2226231
పపరర: చసదడ కలమమర మసచనల

95-117/751

తసడడ:డ జజజనసదస
ఇసటట ననస:50-1-30/A
వయససస:40
లస: పప
95-117/753

తసడడ:డ చసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:50-1-30/A
వయససస:21
లస: ససస స
95-117/755

2853 SQX0852293
పపరర: అరరణ గగరసటర

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-1-29
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప మమకకననన
ఇసటట ననస:50-1-30
వయససస:50
లస: పప

భరస : చసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:50-1-30/A
వయససస:39
లస: ససస స
2860 SQX2245082
పపరర: ఏసస దనసరర

2852 SQX1036103
పపరర: వనసకట సరరదశదర రరవప
జయవరపప
తసడడ:డ అదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-1-29
వయససస:55
లస: పప

2859 SQX2149920
పపరర: హనట బబర ససస మసచనల

95-117/754

తసడడ:డ చసదడ కలమమర
ఇసటట ననస:50-1-30/A
వయససస:20
లస: ససస స
95-117/756

2862 SQX2462422
పపరర: వరణణ శక ఆలలరర

95-117/757

తసడడ:డ ఆసజననయగలల దనసరర
ఇసటట ననస:50-1-30/B
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:50-1-30/B
వయససస:27
లస: పప

భరస : చటటట బభబగ ఆలలరర
ఇసటట ననస:50-1-32
వయససస:43
లస: ససస స

95-117/798
2863 SQX2500031
పపరర: ఆలలరర సరయ దసరర అలలఖఖ
ఆలలరర
తసడడ:డ ఆలలరర వనసకట చటటట బభబగ చటటట బభబగ
ఇసటట ననస:50-1-32
వయససస:22
లస: పప

95-117/799
2864 SQX2500056
పపరర: ఆలలరర వనసకట సతఖ సరయ
రఘగ వసశ ఆలలరర
తసడడ:డ ఆలలరర వనసకట చటటట బభబగ వనసకట చటటట
ఇసటట ననస:50-1-32
వయససస:20
లస: పప

95-117/810
2865 SQX2531861
పపరర: ఆలలరర వనసకట సతఖ సరయ
రఘగ వసశ ఆలలరర
తసడడ:డ ఆలలరర వనసకట చటటట బభబగ వనసకట చటటట
ఇసటట ననస:50-1-32
వయససస:20
లస: పప

2866 SQX2312411
పపరర: మదససనధన రరవప గడడ స

2867 SQX2288926
పపరర: మధవ గడడ స

2868 MLJ2515419
పపరర: వరణణశక కకట

95-117/758

తసడడ:డ వరరసరదమ గడడ స
ఇసటట ననస:50-1-32/28
వయససస:53
లస: పప
2869 SQX1105536
పపరర: మమఘననధ ననగ సరయ కకట

2875 SQX0015578
పపరర: లకడమ తషలసస మమలలపరటట

95-117/237

భరస : నససదదవ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:49
లస: ససస స

2870 MLJ2512192
పపరర: నరరసదడవనసకటకలమమర కకట

95-91/738

95-117/242

95-117/245

2873 SQX1830793
పపరర: దసరర భవరన రరపసనగగసట

95-117/238

2871 MLJ2512200
పపరర: శసకరరరవప కకట

95-117/239

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:50-1-33
వయససస:88
లస: పప
95-117/240

2874 SQX1089300
పపరర: మమలత గకసథద

తసడడ:డ శవ ననగరశదరరవప రరపసనగగసట
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:42
లస: ససస స

2876 SQX1466581
పపరర: తరరమల సరత కలమమరర
బయమఖ
భరస : ససజవ కలమమర బయమఖ
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:44
లస: ససస స

95-117/243

2877 MLJ0853127
పపరర: పడసనట పఫ కలరర

2879 SQX1817873
పపరర: లల దదపక నసబమరర

95-117/246

తసడడ:డ వరససదదవ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:23
లస: పప

95-117/236

భరస : నరరసదడవనసకటకలమమర
ఇసటట ననస:50-1-33
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:50-1-33
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:42
లస: ససస స
2878 SQX1506874
పపరర: మమధవ నసబమరర

95-118/983

భరస : మదససనధన రరవప
ఇసటట ననస:50-1-32/28
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసదడ వనసకట కలమమర కకట
ఇసటట ననస:50-1-33
వయససస:27
లస: పప
2872 SQX2117562
పపరర: శశ సరయ ససగరత కలమమర
ఆలపరటట
తసడడ:డ ససరరశ గగపస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:50-1-34
వయససస:20
లస: పప

Deleted

95-117/241

95-117/244

భరస : సతఖపడసరద
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:47
లస: ససస స
2880 SQX1242510
పపరర: పడశరసత పఫ కలరర

95-117/247

తసడడ:డ సతఖపడసరద పఫ కలరర
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:24
లస: పప
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2881 SQX1830777
పపరర: మణణ కసట రరపసనగగసట

95-117/248

2882 SQX0015016
పపరర: శకనవరస రరవప మమలలపరటట

తసడడ:డ శవ ననగరశదరరవప రరపసనగగసట
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:50
లస: పప

2884 SQX0872598
పపరర: వరససదదవ రరవప నసబమరర

2885 MLJ0852715
పపరర: సతఖపడసరద పఫ కలరర

95-117/251

తసడడ:డ శక హరర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:54
లస: పప
2887 SQX2398055
పపరర: పఫ కలరర పడతషఖష పఫ కలరర

95-118/984

2888 SQX2347649
పపరర: నల మమఘన గకసధద
తసడడ:డ కకటటశదరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:50-1-35,
వయససస:19
లస: ససస స

2890 SQX1797091
పపరర: మననరసజత వపషరర

2891 SQX1284926
పపరర: శరసత జరమమమహ ననలటటరర

95-117/253

తసడడ:డ రవకలమమర వపషరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:21
లస: ససస స
95-117/256

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:25
లస: ససస స
2896 SQX0872606
పపరర: ఏసరర రరణణ బసపఫ గగ
తసడడ:డ కకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:26
లస: ససస స
2899 SQX1249144
పపరర: దనదరక హహమ బసదస ననమమ

95-117/262

తసడడ:డ చసదడశశఖర కటటటపలర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:35
లస: ససస స

95-117/254

95-117/271

2892 SQX1418483
పపరర: ననగ బలదక కననట
తసడడ:డ వనణగ గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:24
లస: ససస స

2894 SQX1036285
పపరర: వరకలమమరర వరశమలర

2895 SQX1068866
పపరర: అననష కకపపరర

2897 SQX1012848
పపరర: జరరరష షపక

2900 SQX0669028
పపరర: ససమమఖ మమసడద

2906 SQX1487348
పపరర: వజరర కలమమరర పరలలచనరర

95-117/257

95-117/255

95-117/258

తసడడ:డ పరల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:26
లస: ససస స
95-117/260

2898 SQX1487322
పపరర: బబబ శరరష పరలలచనరర

95-117/261

తసడడ:డ దదవర దననస పరలలచనరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:28
లస: ససస స
95-117/263

2901 SQX0421982
పపరర: వజయ గడదస�

95-117/264

తసడడ:డ మననహర గడడ స
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:29
లస: ససస స
95-117/266

2904 SQX0469544
పపరర: సదరష లత కలరపరటట�

95-117/267

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:32
లస: ససస స
95-117/269

2907 SQX0364604
పపరర: ససభభగఖ లత కలరపరటట�

భరస : మమరరటన శరమమఖల బభబగ పరలలచనరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప�
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:35
లస: ససస స

2909 SQX0422089
పపరర: జజజ మమరర గడదస

2910 SQX0599498
పపరర: నల బమఖల

భరస : పరల రరజ గడడ స
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:37
లస: ససస స

95-117/760

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:50-1-35,FLAT NO 01
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర కటటటపలర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:32
లస: ససస స
95-117/268

2889 SQX2376465
పపరర: హరర రరతదక గకసధద

తసడడ:డ సఫ లలమన జరమస ససధదర ననలటటరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:24
లస: ససస స

95-117/265 2903 SQX0428698
2902 SQX1068908
పపరర: నమమ రరజజ బబఉలమహ బగడడత
పపరర: శరరష కటటట పలర �

2908 SQX0406769
పపరర: రరణణ కరరఖసశశటట �

95-117/759

తసడడ:డ మరరయ శరఖమ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : భమమ రరజ బభబగ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:31
లస: ససస స

95-118/363
2886 SQX1262922
పపరర: శక వనసకట కపషష మమరరస నసబమరర

తసడడ:డ వరససదదవ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:23
లస: పప

భరస : జజన బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప ననమమ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:28
లస: ససస స

2905 SQX0428656
పపరర: సపటహషసలమ కటటటపలర

95-117/252

భరస : దననయయలల కకపపషల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:26
లస: ససస స
95-117/259

95-117/250
2883 SQX1466607
పపరర: ననగ ససజవ కలమమర బయమఖ

తసడడ:డ పడభభకర రరవప బయమఖ
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పఫ కలరర సతఖపడసరద సతఖపడసరద
ఇసటట ననస:50-1-35
వయససస:20
లస: ససస స

2893 SQX1066985
పపరర: సరయ ససదనమన చసతల

95-117/249

95-117/272

95-117/270

95-117/273

తసడడ:డ భమరరజ బభబగ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:37
లస: ససస స
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95-117/274

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:38
లస: ససస స
2914 SQX0366252
పపరర: ససధ జజలమదద

95-117/277

95-117/280

95-117/283

95-117/286

95-117/289

95-117/292

95-117/295

భరస : దదవర దననస పరలలచనరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:56
లస: ససస స

2924 MLJ0931527
పపరర: దనన కలమమరర ఆలలరర

2927 SQX1547472
పపరర: వససథ కలమమరర వనజరసడర

2930 SQX0669085
పపరర: మమరర వరరరన గగరరర గడడ స

2933 AP151000264375
పపరర: మననకలమమరర బబ సతష

95-117/298

2936 AP151000264053
పపరర: ఐనకమమ కరమల

95-117/287

2939 AP151000264118
పపరర: మమరర పసనసమమల
భరస : రతననడజ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:56
లస: ససస స

2919 SQX1547464
పపరర: యయసస మణణ గడదస

95-117/282

95-117/285
2922 SQX0366070
పపరర: మమరర కమల కలమమరర మలర వరపప

2925 AP151000264278
పపరర: పడదదప. వనవరబరర

95-117/288

భరస : రరమగలల. వ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:48
లస: ససస స
95-117/290

2928 SQX1387217
పపరర: ససజజత చసతబతస న

95-117/291

భరస : వ సస చకకవరరస చనటస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:49
లస: ససస స
95-117/293

2931 AP151000264301
పపరర: హననటదదవఖమణణ దససమ

95-117/294

భరస : దననయయల రరజసమమర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:50
లస: ససస స
95-117/296

2934 AP151000264127
పపరర: గరకసమమ కకపపరర

95-117/297

భరస : పరలల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:51
లస: ససస స
95-117/299

భరస : జరమగస కరమల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:54
లస: ససస స
95-117/301

95-117/279

భరస : వజయ శశఖర బభబగ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అరరణగసమమర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కపపరదననస డదగ ల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:54
లస: ససస స
2938 SQX1487264
పపరర: రరజజ కలమమరర పరలలచనరర

95-117/284

భరస : మజస పరల గడడ స
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జజన ససరరష
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:50
లస: ససస స
2935 AP151000264257
పపరర: ఆశరలత డదగల

2921 MLJ0920223
పపరర: రరణణ జలమర

2916 MLJ0929125
పపరర: పపషష కరమల

భరస : మననజ గడదస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఆశరరదదస వనజరసడర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అగససటన
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:49
లస: ససస స
2932 SQX0015248
పపరర: రతటకలమమరర వనలలషల

95-117/281

భరస : సతష కలమమర వ.డడ ఆలలరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పపడమ సదరరప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:48
లస: ససస స
2929 AP151000264306
పపరర: ససనతసదరషరతటస దససమ

2918 SQX0422006
పపరర: నరమల జసగస

95-117/276

తసడడ:డ జరమస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మననహర ఇసరడయయలల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:45
లస: ససస స
2926 MLJ2515526
పపరర: పసడసససలర చడలలర స

95-117/278

భరస : బబసజమన జసగస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆనసద ససధదర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:45
లస: ససస స
2923 AP151000264369
పపరర: మమర ఆశరలత

2915 SQX0739292
పపరర: ససనయన సడవసత నలమల

2913 SQX0015461
పపరర: ససలద బగరదగగసట

భరస : శశరతటన
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససమన నలమల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బమరరజ బభబగ నల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:39
లస: ససస స
2920 SQX1068825
పపరర: సదరష జజఖత కనసమమరర

95-117/275

తసడడ:డ ఇరమయమ కకపపషల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప జజలమదద
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:38
లస: ససస స
2917 SQX0461186
పపరర: నల బబర ససనన

2912 SQX1471077
పపరర: మస ఎస మణణ కకపపషల

2937 AP151000264380
పపరర: రరచల షపక

95-117/300

భరస : జజకకబగ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:54
లస: ససస స
95-117/302

2940 AP151000264136
పపరర: మమరర వకటర వరణణ దనసరర

95-117/303

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:56
లస: ససస స

Page 103 of 322

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05

2941 AP151000264071
పపరర: వకకటరర కరరక

95-117/304

భరస : యహనస కరక
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:56
లస: ససస స
2944 AP151000264139
పపరర: మరరస జరన జయసత గడడ స

95-117/307

95-117/310

95-117/313

95-117/316

95-117/319

95-117/322

95-117/325

తసడడ:డ దదవర దననస పరలలచనరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:32
లస: పప

2954 AP151000264021
పపరర: సతఖవనదస మలర వరపప

2957 AP151000264302
పపరర: లలతనబభయ పపరరపఫ గగ

2960 SQX1485268
పపరర: శరఖమ జలమర

2963 SQX1036129
పపరర: పవన కలమమర బబ సదనల పరటట

95-117/328

2966 SQX1282888
పపరర: మధస కలదనల

95-117/317

2969 SQX1282433
పపరర: మహన రరవప కలదనల
తసడడ:డ చడనటయఖ కలదనల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:35
లస: పప

2949 MLJ2515385
పపరర: మమరర భభరత జజఖత యరకగగసటర

95-117/312

2952 SQX1515040
పపరర: నవరతట సలలమ గగవరడ

95-117/315

2955 SQX0458646
పపరర: మమరస మమ వనలలషల

95-117/318

భరస : రతట జజకబ వనలలష ల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:74
లస: ససస స
95-117/320

2958 AP151000264277
పపరర: మననరమ హహలడ మ కటటటపలర

95-117/321

భరస : రరమగలల వనవరబరర కటటటపలర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:86
లస: ససస స
95-117/323

2961 SQX1387191
పపరర: ఎరరదన దససమ

95-117/324

తసడడ:డ దననయయలల రరజ కలమమర దససమ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:25
లస: పప
95-117/326

2964 SQX1068874
పపరర: పడశరసత కకపపరర

95-117/327

తసడడ:డ పరల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:26
లస: పప
95-117/329

తసడడ:డ చడనటయఖ కలదనల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:30
లస: పప
95-117/331

95-117/309

భరస : ననతనన అల ససవరష రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరయమ పడసరదస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:26
లస: పప

తలర : ససజజత కలమమరర లమమ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:28
లస: పప
2968 SQX1487314
పపరర: రరపఖసఓన పరలలచనరర

95-117/314

తసడడ:డ గరల రరజ జలమర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మననజ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:25
లస: పప
2965 SQX0997759
పపరర: ససగరత పడకరష రరజ లమమ

2951 MLJ0921262
పపరర: మరరయమమ బబ సదలపరటట

2946 MLJ0928796
పపరర: ససదరరనస బగడడత

భరస : వనబ యస రమమష బభబగ యరకగగసట
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : జజషరద
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరణన కలమమర బబ నస
మ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:23
లస: పప
2962 SQX0872523
పపరర: వకటర వలయస గడడ స

95-117/311

భరస : జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ఆశరరదధస ఆలలరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:76
లస: ససస స
2959 SQX1573881
పపరర: నవన కలమమర బబ నస
మ

2948 SQX0422014
పపరర: ననగరతటస దదవరపలర

95-117/306

భరస : బవసరరజ బభబగ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : జవరతటస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరబరరట
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:70
లస: ససస స
2956 AP151000264414
పపరర: మమరరససలలచన ఆలలరర

95-117/308

భరస : జయరరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : పరరశదదరరవప నలమల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:66
లస: ససస స
2953 AP151000264148
పపరర: దథరక దదపపషలపపడడ

2945 MLJ0920215
పపరర: ననగరసదడస జలమర

2943 AP151000264137
పపరర: ససజజతకలమమరర లమస

భరస : ససధనకరరరజ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సరమయయలల జలమర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర చలర పలర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:65
లస: ససస స
2950 AP151000264007
పపరర: పదమకలమమరర నలమమల

95-117/305

భరస : వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : శరఖమ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:63
లస: ససస స
2947 AP151000264221
పపరర: చరసజవ చలర పలర

2942 SQX0472233
పపరర: శవ కలమమరర తతట

2967 SQX0872549
పపరర: ససదదప కలమమర సమసతషలమర

95-117/330

తసడడ:డ ననగలసగస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:30
లస: పప
95-117/332

2970 SQX1471085
పపరర: దనఖద ఆశరరదదస జజనటలగడ

95-117/333

తసడడ:డ యహన జజనటలగడ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:35
లస: పప
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2971 SQX0843169
పపరర: వజయ పడకరష రరజ లమస

95-117/334

తలర : ససజజత కలమమరర లమస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:29
లస: పప
95-117/337

2977 SQX0458695
పపరర: రఫస షసక

95-117/340

95-117/343

తసడడ:డ ఇశకయయలల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:46
లస: పప
95-117/346

2975 SQX0428714
పపరర: జజన బభబగ షపక

95-117/349

95-117/339

తసడడ:డ సససదర రరవప బగరదగగసట
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సనరర వపషరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:46
లస: పప

2981 MLJ2512341
పపరర: వకటర రరజశశఖర డడ

2982 AP151000261105
పపరర: ససమన నలమమల

95-117/344

2984 AP151000261362
పపరర: గగనసగగసటర ససనల కలమమర

2987 MLJ0920272
పపరర: వరయఖ కకట

95-117/355 2993 AP151000261408
2992 MLJ0929067
పపరర: డననయయల రరజకలమమర దససమ
పపరర: సతష కలమమర ఆలలరర

95-117/347

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:53
లస: పప

2996 SQX0458810
పపరర: పరల రరజ గడదస

95-117/350

2999 SQX0669325
పపరర: మరరయ శరఖమ సససదర రరవప
మమసడద
తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:57
లస: పప

95-117/348

95-117/351
2988 MLJ2512531
పపరర: దదవ పపడమసదరరప అనటలదనసస

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:50
లస: పప
95-117/353

2991 AP151000261222
పపరర: భకస వతసలసవనలలబరర

95-117/354

తసడడ:డ వ.రరమగలల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:52
లస: పప
95-117/356

2994 SQX0422055
పపరర: బబసజమమన జసగమగ

95-117/357

తసడడ:డ ఎడదరడ జసగస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:53
లస: పప
95-117/359

తసడడ:డ అబడహస గడడ స
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:55
లస: పప
95-117/361

2985 SQX1068858
పపరర: ఆనసద ససధదర కనపరల
తసడడ:డ జజరన కనపరల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరదదస ఆలలరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:52
లస: పప
95-117/358

95-117/345

తసడడ:డ పరరససదదరరవప నలమల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ గడడ స
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరతటస అగససటన
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:52
లస: పప

95-117/342

తసడడ:డ వజయ బబసజమన తడగల పపడడ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ కకట
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:56
లస: పప

2976 MLJ0920066
పపరర: శశరతన బగరదగగసట

95-117/341 2979 SQX1797109
2978 MLJ0921874
పపరర: అనల బబసజమన తడలగలపపడడ
పపరర: రవ కలమమర వపషరర

95-117/352 2990 AP151000261154
2989 AP151000261333
పపరర: వజయశశఖరర బభబగ మలర వరపప
పపరర: మజరస పరలల గడడ స

2998 AP151000261332
పపరర: అరరణకలమమర బబ సతష

95-117/338

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరమయయలల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:49
లస: పప

2995 AP151000261067
పపరర: దయమసరగర చసతనబతస న

95-117/336

తసడడ:డ రరబరట డడ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరమయయలల జలమర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:47
లస: పప
2986 MLJ0920827
పపరర: రరజ జలమర

2973 SQX1487298
పపరర: మమరరటన సరమగఈల బభబగ
పరలలచనరర
తసడడ:డ దదవర దననస పరలలచనరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పసదమసరసననర క షపక
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:44
లస: పప

2983 MLJ0922898
పపరర: రరమమరరవప జలమర

95-117/335

తసడడ:డ పరల తతడదటట
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:35
లస: పప

2974 SQX0275727
పపరర: నతననయయలలమమరరస పపరరకకరట
దనసరర
తసడడ:డ మధనకరరరవప
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:38
లస: పప

2980 SQX0275610
పపరర: మమర వననద కలమమర

2972 SQX0306308
పపరర: తతడదటట రరజరష

2997 SQX0015032
పపరర: మగరళ కరరస శశటట

95-117/360

తసడడ:డ వనసకటరతటస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:55
లస: పప
95-117/362

3000 AP151000261054
పపరర: రతన రరజ పసనసమమల

95-117/363

తసడడ:డ జజసఫ పసనసమమల
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:61
లస: పప

Page 105 of 322

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05

3001 AP151000261046
పపరర: చసదడశశఖర కటటటవలర

95-117/364

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర కటటటపలర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:61
లస: పప
3004 SQX1068890
పపరర: భమమ రరజ బభబగ బగడడత

95-117/367

95-117/370

95-117/373

తసడడ:డ ససబబయఖ జలమర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:74
లస: పప
3013 MLJ0931873
పపరర: ఆశరరదదస ఆలలరర

95-117/376

95-118/365

95-118/368

భరస : వనసకటటశదరరర చలక
ఇసటట ననస:50-1-36/8
వయససస:45
లస: ససస స
3022 SQX0726455
పపరర: లకడమకరసతస బబ డ

95-118/371

95-118/374

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:50-1-36/14
వయససస:55
లస: పప

95-117/761

3009 SQX0472779
పపరర: వర రరఘవయఖ తతట

95-117/372

తసడడ:డ పకకరయఖ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:66
లస: పప

3017 SQX1305722
పపరర: తబతన సతఖ ససవధ
మలర వరపప
తసడడ:డ శశఖర బభబగ మలర వరపప
ఇసటట ననస:50-1-36/2
వయససస:23
లస: ససస స

95-118/366

3020 SQX1093277
పపరర: రరజ కలమమర బబ సతష

95-118/369

3023 SQX0604553
పపరర: రరఖ� కర�

3026 SQX1744192
పపరర: అమనన బబగమ షపక

3029 SQX1744366
పపరర: ఘన ససబదన షసబక
తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-1-36/14
వయససస:55
లస: పప

95-117/375

3015 SQX1969260
పపరర: వజయ వరర న రరవప రరదడపరటట

95-118/364

తసడడ:డ డననయల రరదడపరటట
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:60
లస: పప
3018 SQX0367516
పపరర: వకటర డదనయల� రరదడపరటట�

95-118/367

తసడడ:డ వజయ వరర నరరవప�
ఇసటట ననస:50-1-36/3
వయససస:29
లస: పప
3021 SQX0726489
పపరర: సరవతడ కకలమర

95-118/370

భరస : శరమ కకలమర
ఇసటట ననస:50-1-36/13
వయససస:50
లస: ససస స
95-118/372

3024 SQX0718908
పపరర: శరమ కకళళ

95-118/373

తసడడ:డ వశదననధ
ఇసటట ననస:50-1-36/13
వయససస:55
లస: పప
95-118/375

భరస : ఘన ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-1-36/14
వయససస:46
లస: ససస స
95-118/377

95-117/369

తసడడ:డ దదవదనసస అనటలదనసస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ జరమస�
ఇసటట ననస:50-1-36/13
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఘన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:50-1-36/14
వయససస:20
లస: ససస స
3028 SQX1897453
పపరర: ఘన శశశదన షపక

3014 SQX2263127
పపరర: మననరసజత వపషరర

95-117/366

3006 SQX0248112
పపరర: దననయయలల వననద కలమమర
దనసరర
తసడడ:డ మమరరటనమననరసజన
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:64
లస: పప

95-117/374 3012 MLJ0931741
3011 SQX1506833
పపరర: నటభనఎల ససవరష రరవప గగవరడ
పపరర: పడసరదరరవప అనటలదనసస

తసడడ:డ అరరణన కలమమర బబ సతష
ఇసటట ననస:50-1-36/8
వయససస:25
లస: పప

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-1-36/13
వయససస:59
లస: ససస స
3025 SQX1897412
పపరర: అయయషర ననజన షపక

95-117/371
3008 MLJ2512408
పపరర: సరలమన రమమష బభబగ
యరకగగసటర
తసడడ:డ వనబ యస ఎ వజయస యరకగగసట
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమమర వపషరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వజయ వరరన రరవప రరదడపరటట
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:51
లస: ససస స
3019 SQX1093392
పపరర: సదరష లత చలక

95-117/368

తసడడ:డ దదవమణణ గగవరడ
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ దదవదనసస ఆలలరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:78
లస: పప
3016 SQX1966415
పపరర: భభగఖ సపటహ లత పపటట

3005 SQX1487330
పపరర: దదవర దననస పరలలచనరర

3003 AP151000261374
పపరర: జజకకబగ షపక

తసడడ:డ రహసతషలమర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ పరలలచనరర
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సలలమమన�
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:64
లస: పప
3010 MLJ0920124
పపరర: సరమయయలల జలర

95-117/365

తసడడ:డ వకటర వలయస గడదస
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ దనవద
ఇసటట ననస:50-1-36
వయససస:63
లస: పప
3007 SQX0364646
పపరర: మమణణకఖరరవప కలరపరటట�

3002 SQX1547456
పపరర: మననజ గడదస

3027 SQX1897438
పపరర: ఆమన బబగస షపక

95-118/376

భరస : ఘన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:50-1-36/14
వయససస:47
లస: ససస స
95-118/378

3030 SQX2109510
పపరర: నవన గరడడకకయఖ

95-60/1097

తసడడ:డ పడసరదస గరడడకకయఖ
ఇసటట ననస:50-1-36/22
వయససస:19
లస: పప
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3031 SQX2072874
పపరర: గగవసదమమ గరడడకకయఖ

95-94/501

భరస : పడసరదస గరడడకకయఖ
ఇసటట ననస:50-1-36/22
వయససస:49
లస: ససస స
3034 SQX2313369
పపరర: పదమలత సఫ మరగతష

95-117/763

95-118/985

3038 SQX1818137
పపరర: భభగఖ శక లసకర

95-117/767

3041 SQX1969286
పపరర: ఇవరసజలన పడదదప రరదడపరటట

95-117/378

3044 SQX2462794
పపరర: జరసస మననహర మమర

3046 SQX1797125
పపరర: జజఖతఖత వపరరర

3047 SQX1797133
పపరర: మరరయమమ వపషరర

95-117/379

తసడడ:డ రవ కలమమర వపరరర
ఇసటట ననస:50-1-36 KOTHAPETA
వయససస:24
లస: ససస స
95-117/667

95-117/381

భరస : శవరరమకపషష వనలలమమరర
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:39
లస: ససస స

3053 SQX1506882
పపరర: దనకకయణణ కరరసశశటట

95-117/384

95-117/769

95-117/380

3039 SQX2470805
పపరర: కపషష కరసత లసక

95-117/766

3042 SQX2147312
పపరర: పపథదదరరజ రరడడ కలకకట

3045 SQX2476349
పపరర: జరసస మననహర మమర

95-117/770

భరస : మననహర ఇజజడ యల మమర
ఇసటట ననస:50-1-36/35
వయససస:71
లస: ససస స
3048 SQX1991967
పపరర: శకధర కకపఫ షలల

95-96/939

95-117/771

3051 SQX2520443
పపరర: నల భమపత

95-117/809

తసడడ:డ ససలల ఫరదర
ఇసటట ననస:50-1-39
వయససస:55
లస: ససస స
95-117/382

3054 SQX1128603
పపరర: లకడమ రరణణ కననట

95-117/383

భరస : వనణగ గగపరల రరవప కననట
ఇసటట ననస:50-1-46
వయససస:47
లస: ససస స

95-117/385 3057 SQX1211176
3056 SQX1387332
పపరర: సరయ వనసకట ససరరఖ వనమగల
పపరర: రతట మమధసరర వనమగలలరర

3059 SQX1387316
పపరర: భభరత దదవ వనమగలలరర
భరస : ససధనకర వనమగలలరర
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:48
లస: ససస స

95-117/768

తసడడ:డ మహన రరవప కకపఫ షలల
ఇసటట ననస:50-1-38
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర వనమగలలరర
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:24
లస: ససస స
95-117/387

95-117/765

తలర : రరజ రరజరశదరర కలకకట
ఇసటట ననస:50-1-36/32
వయససస:29
లస: పప

భరస : మగరళ కరరసశశటట
ఇసటట ననస:50-1-46
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:50-1-50
వయససస:72
లస: పప
3058 MLJ2515468
పపరర: ననగలకడమ వనమగలలరర

95-96/49

భరస : రరజరశ తతడదటట
ఇసటట ననస:50-1-39
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణగ గగపరల రరవప కననట
ఇసటట ననస:50-1-46
వయససస:22
లస: ససస స
3055 SQX0738914
పపరర: లకడమననరరయణ గగరసటర

3050 SQX2470144
పపరర: ఉష రరణణ చలక

3036 SQX2150936
పపరర: శక లకడమ నసవపదల

తసడడ:డ కనకరరన నరరవ లసక
ఇసటట ననస:50-1-36/24
వయససస:27
లస: పప

భరస : శశరర వపషరర
ఇసటట ననస:50-1-36 KOTHAPETA
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శకధర కకపఫ షలల
ఇసటట ననస:50-1-38
వయససస:41
లస: ససస స
3052 SQX1900208
పపరర: ననగ పపజవక కననట

95-117/377

Deleted

భరస : మననహర ఇజజడ యల మమర
ఇసటట ననస:50-1-36/35
వయససస:71
లస: ససస స

95-117/762

భరస : సరసబశవ రరవప నసవపదల
ఇసటట ననస:50-1-36/22
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ వరర న రరవప రరదడపరటట
ఇసటట ననస:50-1-36/31
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజ శశఖర రరడడడ కలకకట
ఇసటట ననస:50-1-36/32 OR 12-13-25/7
వయససస:58
లస: ససస స

3049 SQX1991975
పపరర: ననగవరరన కకపఫ షలల

95-117/764

తసడడ:డ కసకరరరన న రరవప లసకర
ఇసటట ననస:50-1-36/24
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరజ జలమర
ఇసటట ననస:50-1-36/24
వయససస:25
లస: ససస స
3043 SQX1967173
పపరర: రరజరరజరశదరర కలకకట

3035 SQX2323822
పపరర: కనకదసరర కడవ

3033 SQX2349991
పపరర: ఆసజననయగలల వడర మమడడ

తసడడ:డ ససబబయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:50-1-36/22
వయససస:73
లస: పప

భరస : రరజరరవప కడవ
ఇసటట ననస:50-1-36/22
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల వడర మగడడ
ఇసటట ననస:50-1-36/22
వయససస:54
లస: ససస స
3040 SQX2365898
పపరర: అనసరరధ జలమర

95-94/585

తసడడ:డ ససబబయఖ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:50-1-36/22
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-1-36/22
వయససస:52
లస: ససస స
3037 SQX2154607
పపరర: భభరత వడలమగదద

3032 SQX2195998
పపరర: అననననయయలల వడర పపడడ

95-117/386

తసడడ:డ రమమశ వనమగలలరర
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:25
లస: ససస స
95-117/388

3060 AP151000264373
పపరర: భభగఖలకడమ వనమగలలరర

95-117/389

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:48
లస: ససస స
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3061 AP151000264374
పపరర: అనసనయ వనమగలలరర

95-117/390

భరస : వనసకటరసగరరరవప వనలలమమరర
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:84
లస: ససస స
3064 AP151000261164
పపరర: రమమష వనమగలలరర

95-117/393

95-117/395

95-95/1271

95-100/14

95-95/222

95-95/226

95-95/229

తసడడ:డ అచమనట
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:28
లస: పప

3074 AP151000258136
పపరర: మరరయనట ఔకల

3077 AP151000243069
పపరర: గనబభబగ అబగదల�

3080 MLJ3660529
పపరర: ససనత నరరక

3083 MLJ3660511
పపరర: కరజయమ నరరక

95-95/232

3086 MLJ3659687
పపరర: తడరరసమమ గగమమస

95-100/15

3089 SQX0670562
పపరర: కలమమర సరదమ గగమమస
తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:32
లస: పప

3069 SQX2073880
పపరర: పపరరదనద న సససగ సచన

95-95/1163

3072 AP151000258071
పపరర: ననగరతటమమ ఔకల

95-100/13

3075 AP151000246098
పపరర: అమననబ�

95-95/221

భరస : అబగదల గనబభబగ�
ఇసటట ననస:50-2-56
వయససస:66
లస: ససస స
95-95/224

3078 SQX1788900
పపరర: జజఖత యస కర

95-95/225

తసడడ:డ హహమవలర యస కర
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:21
లస: ససస స
95-95/227

3081 MLJ3660537
పపరర: నరసమమ నరరక

95-95/228

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:35
లస: ససస స
95-95/230

3084 MLJ3659802
పపరర: వనసకరయమమ

95-95/231

భరస : ఆచమనట
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:53
లస: ససస స
95-95/233

3087 SQX1619305
పపరర: వనసకట సరయ మణణ కలమమర
కరనసగసటట
తసడడ:డ ననగరశదర రరవప కరనసగసటట
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:23
లస: పప

95-95/234

95-95/236

3090 SQX1787134
పపరర: ససభభన షపక

95-95/237

భరస : ఆరగగఖ సరదమ
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:89
లస: ససస స
95-95/235

95-117/803

భరస : మరరయనట
ఇసటట ననస:50-2-55
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కకటటరతటస
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:70
లస: ససస స
3088 SQX0853937
పపరర: శవయఖ అసతరరజ

95-95/219

భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జవన కలమమర�
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:38
లస: ససస స
3085 MLJ3660552
పపరర: లకడమ కరసతస జసక

3071 SQX1789114
పపరర: వజయ ఆవపకల

3066 SQX2501039
పపరర: హరరటటజజ వనమగలలరర

తసడడ:డ బగపపసఢరర సససగ
ఇసటట ననస:50-2-1/62
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద అబగదలమర�
ఇసటట ననస:50-2-56
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఆచమనట�
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:30
లస: ససస స
3082 MLJ3660545
పపరర: పపడమకలమమరర� ససరల�

95-96/50

తసడడ:డ చచడయఖ
ఇసటట ననస:50-2-55
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మరరయననట
ఇసటట ననస:50-2-56
వయససస:28
లస: పప
3079 MLJ3659927
పపరర: ససజజత� అసతరరజ�

3068 SQX1237081
పపరర: రరజఖలకడమ చలమర

95-117/392

తసడడ:డ రమమశ వనమగలలరర
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససనల ఆవపకల
ఇసటట ననస:50-2-55
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ రరమనబబ యన
ఇసటట ననస:50-02-55
వయససస:43
లస: పప
3076 SQX0670448
పపరర: ససనల అవపకల

95-117/394

భరస : శకనస చలమర
ఇసటట ననస:50-1-64
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చనటరరవప గరల
ఇసటట ననస:50-2-18
వయససస:31
లస: పప
3073 SQX1943489
పపరర: కపప రరవప రరమనబబ యన

3065 AP151000261269
పపరర: ససధనకర వనమగలలరర

3063 AP151000261358
పపరర: శవరరమకపషష వనమగలలరర

తసడడ:డ వనసకటరసగరరరవప వనలలమమరర
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరసగరరరవప వనలలమమరర
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకరణకలమమర
ఇసటట ననస:50-1-53
వయససస:41
లస: ససస స
3070 SQX2369734
పపరర: శకనస బభబగ గరల

95-117/391

తసడడ:డ కరరణనరరవప కకసడన
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరసగరరరవప వనలలమమరర
ఇసటట ననస:50-1-52
వయససస:58
లస: పప
3067 SQX0872622
పపరర: కకరనకలమమరర కకసడన

3062 SQX0872614
పపరర: కకరణకలమమర కకసడన

తసడడ:డ ససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:32
లస: పప
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3091 SQX0105296
పపరర: తరరపత రరవప� నరరక�

95-95/238

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:38
లస: పప
3094 SQX0670554
పపరర: తరరపత రసగయఖ ననరక

95-95/241

95-96/51

95-95/244

95-95/247

95-95/1274

95-95/251

95-95/254

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:28
లస: ససస స

95-95/245

3107 SQX2128478
పపరర: షకకల షపక

3110 MLJ3659646
పపరర: చడనటమమ ఉలస

3113 SQX1787407
పపరర: కరశమమ వలస

95-95/257

3116 AP151000243097
పపరర: సరసబశవరరవప ఉలసర

95-95/248

3119 SQX2395051
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉలమస
తసడడ:డ నరసయఖ ఉలమస
ఇసటట ననస:50-2-59/1
వయససస:52
లస: పప

95-95/1273

3102 SQX1008556
పపరర: అబద బబగస మహమమద

95-95/246

3105 SQX0670174
పపరర: పడబగదనస వనలలషరర

95-95/249

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-2-58
వయససస:49
లస: పప
95-95/1275

3108 SQX1472182
పపరర: మరరయమమ ఉలస

95-95/250

భరస : శసకర రరవప ఉలస
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:28
లస: ససస స
95-95/252

3111 MLJ2810893
పపరర: శసకరమమ ఉలస

95-95/253

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:44
లస: ససస స
95-95/255

3114 SQX0455808
పపరర: పరమమశదరరరవప ఉలస

95-95/256

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:32
లస: పప
95-95/258

తసడడ:డ పసదవరసయఖ
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:42
లస: పప
95-100/16

3099 SQX2130474
పపరర: ఆశ బఇవనబ షపక

భరస : రహమతషలర
ఇసటట ననస:50-2-58
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ వలస
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉలస
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:36
లస: పప
3118 SQX0385229
పపరర: ఉలసస శవదసరర మమ�

3104 SQX0630160
పపరర: గరలబ ననరరమషర

95-95/243

Deleted

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:51
లస: ససస స
3115 SQX0455774
పపరర: శసకర రరవప ఉలస

3101 AP151000246218
పపరర: మరరయమమ వనలలషరర

3096 SQX0105304
పపరర: పసద కకటయఖ నరరక

తసడడ:డ ససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:50-2-57 5TH LINE
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ హహససన షపక
ఇసటట ననస:50-2-58 ,
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పరమమశదర రరవప ఉలస
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:28
లస: ససస స
3112 AP151000246171
పపరర: తరరపతమమ ఉలసర

95-96/52

తసడడ:డ చనట ననగగల మరర
ఇసటట ననస:50-2-58
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:50-2-58
వయససస:23
లస: పప
3109 SQX1479238
పపరర: తరరపతమమ ఉలస

3098 AP151000246261
పపరర: తడరరసమమ గగమమస

95-95/240

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడభగదనసస�
ఇసటట ననస:50-2-58
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:50-2-58
వయససస:24
లస: పప
3106 SQX2240240
పపరర: మహబమబ ససబభన షపక

95-95/242

భరస : ఆరగగఖసరదమ గగమమస
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:91
లస: ససస స

భరస : గరలబ
ఇసటట ననస:50-2-58
వయససస:35
లస: ససస స
3103 SQX1622449
పపరర: ససబబతషలర షపక

3095 SQX0105270
పపరర: కకటటరతటస నరరక

3093 SQX0105312
పపరర: వనసకటటశదరరర జసక

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర నరరక
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:50
లస: పప

భరస : దనసస గగమమస
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:55
లస: ససస స
3100 MLJ3659653
పపరర: ననటబ ననరర భభషర

95-95/239

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-2-57
వయససస:44
లస: పప
3097 AP151000246067
పపరర: మమరర గగమమస

3092 SQX0105288
పపరర: ససబబయఖ నరరక

3117 SQX2094670
పపరర: గగపస ఉలమస

95-95/1166

తసడడ:డ శవయఖ ఉలమస
ఇసటట ననస:50-2-59
వయససస:18
లస: పప
95-95/1276

3120 SQX2375251
పపరర: చనట ఆసజననయగలల ఉలమస

95-95/1277

తసడడ:డ చనట నరసయఖ ఉలమస
ఇసటట ననస:50-2-59/1
వయససస:21
లస: పప

Page 109 of 322

3121 SQX1084243
పపరర: అయషర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-95/259

భరస : అబగదల ఖమదర జలమన
ఇసటట ననస:50-2-60
వయససస:25
లస: ససస స
3124 MLJ2805158
పపరర: అబగదలడహమమన� షపక�

95-95/262

95-95/1279

95-95/266

95-95/1280

95-95/271

95-95/274

95-95/277

తసడడ:డ పపలర రరవప చసత రరల
ఇసటట ననస:50-2-64
వయససస:20
లస: ససస స

3134 SQX1877141
పపరర: సరరత కలమమరర ననససన

3137 SQX0579706
పపరర: భభససర ననససన

3140 MLJ3659372
పపరర: ససవరరస పరలలరర

3143 AP151000246288
పపరర: లలరర మమ పరలలరర

95-95/1167

3146 SQX2078491
పపరర: సరగర జకలసల

95-95/269

3149 SQX2086296
పపరర: పసడయసకర చననరఅలమ
తసడడ:డ పపలర రరవప చననరఅలమ
ఇసటట ననస:50-2-64
వయససస:19
లస: ససస స

3129 AP151000246285
పపరర: చనఅచదమశదరర జసగరల

95-95/265

3132 MLJ2804524
పపరర: జసగరలరరజ కలలర

95-95/268

3135 SQX1877174
పపరర: రహహలల ననససన

95-95/270

భరస : యయససబభబగ ననససన
ఇసటట ననస:50-2-62
వయససస:33
లస: ససస స
95-95/272

3138 MLJ2804458
పపరర: శకనవరసరరవప ననససన

95-95/273

తసడడ:డ పరపపలల
ఇసటట ననస:50-2-62
వయససస:47
లస: పప
95-95/275

3141 MLJ3659380
పపరర: కకటటశదరమమ� జకలసల�

95-95/276

భరస : అమపతరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-63
వయససస:41
లస: ససస స
95-95/278

3144 SQX1535634
పపరర: శరమమఖల పరలలరర

95-95/279

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప పరలలరర
ఇసటట ననస:50-2-63
వయససస:27
లస: పప
95-95/1168

తసడడ:డ అమపత రరవప జకలసల
ఇసటట ననస:50-2-63
వయససస:21
లస: పప
95-95/1281

95-95/1278

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:50-2-61
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:50-2-63
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : సరగర జకలసల
ఇసటట ననస:50-2-63
వయససస:22
లస: ససస స
3148 SQX2276624
పపరర: పసడయసకర చసత రరల

95-95/267

భరస : చనట కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-63
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చలకరరజ
ఇసటట ననస:50-2-63
వయససస:49
లస: ససస స
3145 SQX2085975
పపరర: జయసత జకలసల

3131 SQX1472133
పపరర: రరజరష జసగల

3126 SQX2185346
పపరర: షమమర షపక

భరస : రరజజలల
ఇసటట ననస:50-2-61
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-62
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పరపపలల
ఇసటట ననస:50-2-62
వయససస:54
లస: పప
3142 AP151000246044
పపరర: కరసతమమ పరలలరర

95-95/264

భరస : భభససర ననససన
ఇసటట ననస:50-2-62
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-62
వయససస:54
లస: ససస స
3139 AP151000243229
పపరర: కకటటశదరరరవప ననససన

3128 SQX1877166
పపరర: శరకవణణ కళళళ

95-95/261

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:50-2-60
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ జసగల
ఇసటట ననస:50-2-61
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర చససడనరర
ఇసటట ననస:50-2-61
వయససస:23
లస: ససస స
3136 AP151000246042
పపరర: చడనటమమ ననససన

95-95/263

తసడడ:డ కకసడల రరవప కళళళ
ఇసటట ననస:50-2-61
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ జసగల
ఇసటట ననస:50-2-61
వయససస:24
లస: పప
3133 SQX2184992
పపరర: పడమల రరణణ చససడనరర

3125 MLJ2805109
పపరర: రసనల � షపక�

3123 AP151000246004
పపరర: మమహరరక యస.కర�

భరస : రసనల�
ఇసటట ననస:50-2-60
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ బకరరర�
ఇసటట ననస:50-2-60
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రసనల షపక
ఇసటట ననస:50-2-60 2ND LINE
వయససస:34
లస: పప
3130 SQX1472141
పపరర: పవన కలమమర జసగల

95-95/260

భరస : గగస మహహదదదన�
ఇసటట ననస:50-2-60
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రసనల�
ఇసటట ననస:50-2-60
వయససస:34
లస: పప
3127 SQX2133635
పపరర: అబగదల ఖదర జలమన షపక

3122 MLJ3659364
పపరర: �ర�ేరనన� షపక�

3147 SQX2150373
పపరర: మమరరమమత పరలలరర

95-96/1015

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప పరలలరర
ఇసటట ననస:50-2-63 , 2 LINE
వయససస:25
లస: ససస స
95-97/752

3150 SQX2125748
పపరర: ససనత చసతరరల

95-97/798

భరస : పపలమర రరవప
ఇసటట ననస:50-2-64
వయససస:39
లస: ససస స
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3151 SQX2125714
పపరర: పడవలర క చనస రరల
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95-97/799

తసడడ:డ పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-64
వయససస:22
లస: ససస స
3154 SQX1084227
పపరర: అలర బక షపక

95-95/283

95-95/286

95-95/289

95-95/1282

95-95/292

95-95/1285

95-95/295

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:50-2-71
వయససస:47
లస: పప

3164 SQX2184877
పపరర: యకకబగ గడడ స

3167 AP151000246282
పపరర: చటటట మమ పసడతల

3170 SQX2464899
పపరర: ససమ పసడతల

3173 MLJ3657855
పపరర: జజకకర అబగదల

95-95/298

3176 SQX1526922
పపరర: రవ తదజ వడడడ

95-95/1283

3179 SQX2423408
పపరర: అనసష వడడడ
భరస : కకటటశదర రరవప వడడడ
ఇసటట ననస:50-2-71
వయససస:20
లస: ససస స

3159 AP151000243200
పపరర: దనసస ననససన

95-95/288

3162 SQX1980390
పపరర: మరరయమమ ననససన

95-95/291

3165 SQX2427458
పపరర: ననససన డదవడ

95-95/1284

తసడడ:డ ఏన దదవదనసస
ఇసటట ననస:50-2-67
వయససస:18
లస: పప
95-95/293

3168 AP151000243101
పపరర: ఆసధథన పసడతల

95-95/294

తసడడ:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:50-2-68
వయససస:42
లస: పప
95-95/1286

3171 SQX1880590
పపరర: ఆనసద రరవప పసడతల

95-93/592

తసడడ:డ చన కకటయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:50-2-69
వయససస:39
లస: పప
95-95/296

3174 SQX0231522
పపరర: హఫసజ అబగదల�

95-95/297

తసడడ:డ ఆధమమసహహబ�
ఇసటట ననస:50-2-70
వయససస:60
లస: పప
95-95/299

తసడడ:డ చనట వనసకటటసదరరర వడడడ
ఇసటట ననస:50-2-71
వయససస:24
లస: పప
95-95/301

95-95/285

భసధసవప: రరమమయమ ననససన
ఇసటట ననస:50-2-67
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ హఫసజఅబగదల
ఇసటట ననస:50-2-70
వయససస:37
లస: పప

భరస : చనవనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-2-71
వయససస:46
లస: ససస స
3178 SQX0512293
పపరర: చనట వనసకటటశదరరర వడడడ �

95-95/290

తసడడ:డ సససదరరరవప పసడతల
ఇసటట ననస:50-2-68
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : హఫసస
ఇసటట ననస:50-2-70
వయససస:55
లస: ససస స
3175 AP151000246200
పపరర: భభగఖమమ వడడడ

3161 AP151000243107
పపరర: పరపపలల ననససన

3156 SQX0170282
పపరర: అబగదలమర షపక

తసడడ:డ పరపపలల
ఇసటట ననస:50-2-67
వయససస:42
లస: పప

భరస : చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:50-2-68
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చనట కకటయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:50-2-68
వయససస:45
లస: పప
3172 MLJ3658671
పపరర: జరరనన అబగదల

95-95/287

తసడడ:డ మశశ గడడ స
ఇసటట ననస:50-2-67
వయససస:19
లస: పప

భరస : ఆసథథన
ఇసటట ననస:50-2-68
వయససస:40
లస: ససస స
3169 SQX2409951
పపరర: సససదర రరవప పసడతల

3158 MLJ2809846
పపరర: కకటటశదరమమ వడడడ

95-95/282

తసడడ:డ యమససన
ఇసటట ననస:50-2-66
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:50-2-67
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ దదవదనసస ననససన
ఇసటట ననస:50-2-67
వయససస:22
లస: ససస స
3166 MLJ1263896
పపరర: రమణ పసడతల

95-95/284

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:50-2-67
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదకకసడయఖ
ఇసటట ననస:50-2-67
వయససస:53
లస: పప
3163 SQX2184885
పపరర: తదరరస ననససన

3155 SQX0269613
పపరర: యమససన షపక

3153 MLJ2809481
పపరర: బభజలమ� షపక�

భరస : అబగదలమర� �
ఇసటట ననస:50-2-66
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:50-2-66
వయససస:35
లస: పప

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:50-2-67
వయససస:44
లస: ససస స
3160 MLJ2803765
పపరర: కకసడయఖ వడడడ

95-95/281

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:50-2-66
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:50-2-66
వయససస:29
లస: పప
3157 AP151000246045
పపరర: కలమమరర ననససన

3152 SQX1506288
పపరర: రరహన షపక

3177 SQX1517582
పపరర: కకటటశదరరరవప వడడడ

95-95/300

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర వడడడ
ఇసటట ననస:50-2-71
వయససస:25
లస: పప
95-95/1287

3180 SQX2198570
పపరర: అనసష వడడడ

95-95/1288

Deleted

భరస : కకటటశదర రరవప వడడడ
ఇసటట ననస:50-2-71
వయససస:20
లస: ససస స
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3181 SQX2185056
పపరర: పవతడ వడడడ
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95-95/1289

భరస : కకటటశదర రరవప వడడడ
ఇసటట ననస:50-2-71
వయససస:20
లస: ససస స
95-95/303

తసడడ:డ పసదద వనసకటటశదరరర వడడడ
ఇసటట ననస:50-2-72
వయససస:26
లస: పప
3187 AP151000243027
పపరర: రవబభబగ దదవరపలలర

95-95/306

95-95/309

95-95/312

95-95/315

95-95/318

95-95/321

భరస : లసగరశదర రరవప పఫ లలపలర
ఇసటట ననస:50-2-79
వయససస:49
లస: ససస స

3194 AP151000246279
పపరర: మమరర దననస�

3197 SQX0461947
పపరర: మసగయఖ జఖనటలగడడ

3200 MLJ2810836
పపరర: మమలసబ� షపక�

3203 MLJ3658663
పపరర: రసజజనబ� షపక�

95-95/324

3206 SQX0150565
పపరర: బనగరషర షపక

95-95/313

3209 SQX2474567
పపరర: శకనవరస రరవప పపపషల
తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప పపపషల
ఇసటట ననస:50-2-80
వయససస:55
లస: పప

3186 MLJ3657822
పపరర: ఉషరకకరణ దదవరపలర

95-95/305

3189 SQX0170126
పపరర: శవ శసకర� యయగరడడ�

95-95/308

3192 MLJ2809390
పపరర: శరరదనరరణణ� దననస�

95-95/311

3195 SQX0455758
పపరర: ననగరరజ జఖనటలగడడ

95-95/314

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:50-2-75
వయససస:41
లస: పప
95-95/316

3198 MLJ3658630
పపరర: అసజల�

95-95/317

భరస : పసరరమమత�
ఇసటట ననస:50-2-76
వయససస:38
లస: ససస స
95-95/319

3201 SQX1472158
పపరర: ససభభన షపక

95-95/320

తసడడ:డ బనగరసర షపక
ఇసటట ననస:50-2-77
వయససస:26
లస: పప
95-95/322

3204 MLJ3659273
పపరర: అజమమన� షపక�

95-95/323

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:50-2-78
వయససస:73
లస: ససస స
95-95/325

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:50-2-78
వయససస:55
లస: పప
95-95/327

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-2-72
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజరషషసమమర�
ఇసటట ననస:50-2-75
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మసరసనదల�
ఇసటట ననస:50-2-78
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:50-2-78
వయససస:40
లస: పప
3208 SQX1789395
పపరర: కపషష కలమమరర పఫ లలపలర

95-95/310

భరస : బనగరషర� �
ఇసటట ననస:50-2-77
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-2-78
వయససస:21
లస: ససస స
3205 MLJ3657848
పపరర: మసరసనదల షపక

3191 MLJ3659307
పపరర: ససవరరస జజనటలగడడ

95-95/302

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-74
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-2-75
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ మగనసరదమ�
ఇసటట ననస:50-2-76
వయససస:40
లస: పప
3202 SQX1877182
పపరర: హజజర బ షపక

95-95/307

భరస : రరజజరతటస�
ఇసటట ననస:50-2-75
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:50-2-75
వయససస:44
లస: పప
3199 SQX0579607
పపరర: పసరరమమల�

3188 MLJ3659455
పపరర: లకడమ� యయగర రడడ�

3183 AP151000246358
పపరర: చనటమమమయ వడడడ

తసడడ:డ రతట
ఇసటట ననస:50-2-73
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:50-2-75
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:50-2-75
వయససస:63
లస: ససస స
3196 MLJ3658085
పపరర: శకనస జఖనటలగడడ

95-95/304

భరస : కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-74
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:50-2-74
వయససస:56
లస: పప
3193 MLJ3659299
పపరర: లలత జజనటలగడడ

3185 AP151000246351
పపరర: మమరరమమరర రరట దదవరపలర
భరస : రతట
ఇసటట ననస:50-2-73
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రతట
ఇసటట ననస:50-2-73
వయససస:44
లస: పప
3190 SQX0579516
పపరర: కకటటశదరరరవప� యయగరడడ�

95-97/753

Deleted

భరస : రవతదజ వడడడ
ఇసటట ననస:50-2-71
వయససస:18
లస: ససస స
3184 SQX1535642
పపరర: శరన కలమమర వడడడ

3182 SQX2092476
పపరర: అనసష వడడడ

3207 AP151000243337
పపరర: హహసపసన షపక

95-95/326

తసడడ:డ మమలమసరహహబ
ఇసటట ననస:50-2-78
వయససస:81
లస: పప
95-95/1290

3210 SQX2460491
పపరర: ననగమణణ పపపషల

95-95/1291

భరస : శకనవరసరరవప పపపషల
ఇసటట ననస:50-2-80
వయససస:51
లస: ససస స
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3211 MLJ3659406
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95-95/328

తసడడ:డ రరహమమన
ఇసటట ననస:50-2-82
వయససస:31
లస: ససస స
3214 SQX1481332
పపరర: అమననబ షపక

95-95/331

95-95/334

95-95/337

95-95/340

95-95/343

95-95/346

95-95/1292

తసడడ:డ అసజయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:50-2-85
వయససస:21
లస: ససస స

3224 SQX1084037
పపరర: వరసవ చసతల

3227 MLJ3659414
పపరర: ధనలకడమ� ఏస.�

3230 SQX1326199
పపరర: లలత ననగరసదడ బభబగ వరకర

3233 SQX2277796
పపరర: వలర పసదద కరసత

95-95/1295

3236 SQX2147080
పపరర: జమర ఖమన పఠరన

95-95/341

3239 AP151000246174
పపరర: ససధ కనపరరస
భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:50-2-85
వయససస:44
లస: ససస స

3219 AP151000246267
పపరర: రతటకలమమరర మసచనల

95-95/336

3222 SQX1506262
పపరర: పరల మగచస

95-95/339

3225 MLJ2810265
పపరర: ననరన హన� ససబదన�

95-95/342

తసడడ:డ పఠరన�
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:49
లస: ససస స
95-95/344

3228 MLJ2810257
పపరర: సమమగన� ససబదన�

95-95/345

భరస : పఠరన�
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:67
లస: ససస స
95-95/347

3231 SQX0670026
పపరర: మణణకసఠ చసకసలసగస

95-95/348

తసడడ:డ కలమమర
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:30
లస: పప
95-95/1293

3234 SQX2117844
పపరర: కలమమర చసకసలసగమ

95-95/1294

తసడడ:డ చసకసలసగమ
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:51
లస: పప
95-95/1296

తసడడ:డ షబర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:33
లస: పప
95-95/349

95-95/333

తసడడ:డ సరల మమన
ఇసటట ననస:50-2-83
వయససస:31
లస: పప

భరస : కపషష పసదద కరసత
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కలమమర చసకసలసగమ
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:49
లస: ససస స
3238 SQX1787324
పపరర: నఖత కనపరరస

95-95/338

తసడడ:డ మధస వరకర
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పసదద కరసత
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:57
లస: పప
3235 SQX2117836
పపరర: మసగ చసకసలసగమ

3221 SQX1084128
పపరర: రతట కకషఫ ర మసచనల

3216 SQX1506270
పపరర: భమలకడమ మగచస

భరస : జయరరవప
ఇసటట ననస:50-2-83
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : తనసథథన�
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : దదవరరజ
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:69
లస: ససస స
3232 SQX2184547
పపరర: కపషష పసదద కరసత

95-95/335

భరస : బభల కపషష
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జగననథస రతటస
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:50
లస: ససస స
3229 SQX0657296
పపరర: కనమమ రతటస

3218 MLJ2809812
పపరర: బగజన గగరరకమగచసమ

95-95/330

భరస : పరల
ఇసటట ననస:50-2-83
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవప
ఇసటట ననస:50-2-83
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జరససదనసస�
ఇసటట ననస:50-2-83
వయససస:67
లస: పప
3226 SQX1399741
పపరర: డనరకడన రతటస

95-95/332

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:50-2-83
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:50-2-83
వయససస:64
లస: ససస స
3223 AP151000243235
పపరర: జయరరవప మసచనల�

3215 SQX0630228
పపరర: జజనభభషర షపక

3213 MLJ2810273
పపరర: గగససయమబబగమ షపక

భరస : రహమమన
ఇసటట ననస:50-2-82
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:50-2-82
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జయరరస�
ఇసటట ననస:50-2-83
వయససస:33
లస: ససస స
3220 AP151000246268
పపరర: పడసనన గగరరకమగచసమ

95-95/329

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-2-82
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-2-82
వయససస:60
లస: ససస స
3217 MLJ3660198
పపరర: భభనస� మసచనల�

3212 SQX1439182
పపరర: జరరనన షపక

3237 SQX2117786
పపరర: గగవసదమమ చసకసలసగమ

95-95/1297

తసడడ:డ కలమమర చసకసలసగమ
ఇసటట ననస:50-2-84
వయససస:29
లస: ససస స
95-95/350

3240 SQX1789478
పపరర: మననజ కలమమర కనపరరస

95-95/351

తసడడ:డ అసజయఖ కనపరరస
ఇసటట ననస:50-2-85
వయససస:23
లస: పప
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3241 AP151000243255
పపరర: అసజయఖ కనపరరస

95-95/352

తసడడ:డ మహన రరవప జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:50-2-85
వయససస:30
లస: ససస స
95-95/354

తసడడ:డ ననగమర షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-2-86
వయససస:27
లస: పప
3247 SQX0766048
పపరర: దదవరరజ బసడడ

95-95/357

95-95/360

95-95/1299

95-100/17

తసడడ:డ చనట
ఇసటట ననస:50-2-90/1
వయససస:27
లస: పప
3259 MLJ3660792
పపరర: రరణణ కకటర

95-95/364

95-95/367

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:50-2-91/1
వయససస:38
లస: ససస స

95-95/361

3254 SQX2185361
పపరర: రరణణ జఖనటలగడడ

95-95/370

95-95/1300

3246 SQX0766139
పపరర: పడశరసత కకరణ బసడడ

3255 SQX2181113
పపరర: నగరశ నరక

3257 SQX1506254
పపరర: తరరపఠమమ గసజ

3258 SQX1564229
పపరర: దదవఖ గసజ

3263 SQX0170555
పపరర: ససవర రరమ పడసరదస గసజ

3266 MLJ2803278
పపరర: శకరరమగలల దనవల

3269 AP151000246017
పపరర: హహమలత చసతగగసటర
భరస : రరజ
ఇసటట ననస:50-2-91/1
వయససస:47
లస: ససస స

95-95/359

3252 SQX2198448
పపరర: ఆచనమలల జఖనటలగడడ

తసడడ:డ కకటటలసగస నరక
ఇసటట ననస:50-2-89
వయససస:21
లస: పప

3260 AP151000246220
పపరర: సరగజన తతటకలరర�

95-95/356

3249 SQX1877125
పపరర: దసరర పసడతల

తసడడ:డ మగరళమహన రరవప జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:50-2-89
వయససస:30
లస: ససస స
95-95/362

95-95/1298

95-95/1301

95-95/363

భరస : ససవర రరమ పడసరదస గసజ
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:32
లస: ససస స
95-95/365

3261 AP151000243001
పపరర: పడభభకరరరవప గసజ

95-95/366

తసడడ:డ దదవసహయస గసజ
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:31
లస: పప
95-95/368

3264 MLJ2803377
పపరర: రవకలమమర� తతటకలర�

95-95/369

తసడడ:డ వసదనస� �
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:35
లస: పప
95-95/371

తసడడ:డ మతస యఖ
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:80
లస: పప
95-95/372

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:50-2-86
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మగరళమహన రరవప జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:50-2-89
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:57
లస: పప
3268 MLJ3658572
పపరర: పడమల కరటట

3251 SQX1978790
పపరర: ఆనసదరరవప పసడతల

95-95/353

భరస : ఆనసద రరవప పసడతల
ఇసటట ననస:50-2-89
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వసదనస�
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభభకర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:32
లస: పప
3265 AP151000243237
పపరర: వసదనస తతటకలర�

95-95/358

భరస : ననగమలలర సదర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:33
లస: ససస స
3262 SQX1506312
పపరర: ననగ మలలర శదర రరవప గసజ

3248 MLJ2804813
పపరర: వనసకటటశదరరర పరటట

3243 MLJ3660248
పపరర: బభజల� షపక�

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:50-2-87
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:50-2-89
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకటట రతటస నరక
ఇసటట ననస:50-2-89
వయససస:59
లస: ససస స
3256 SQX0817783
పపరర: శకకరసత చసతగగసటర

95-95/355

తసడడ:డ బగలలర యఖ
ఇసటట ననస:50-2-87
వయససస:72
లస: పప

భసధసవప: కకటటరతటస నరక
ఇసటట ననస:50-2-89
వయససస:59
లస: ససస స
3253 SQX2185007
పపరర: మహహమ నరక

3245 SQX1084144
పపరర: పపషష బసడడ
భరస : రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:50-2-87
వయససస:68
లస: ససస స

తలర : పపషషమసజరర
ఇసటట ననస:50-2-87
వయససస:40
లస: పప
3250 SQX1978832
పపరర: మహహమ నరక

95-96/53

Deleted

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:50-2-85
వయససస:50
లస: పప
3244 SQX1233451
పపరర: ససభభన షపక

3242 SQX1737139
పపరర: రరణణ జఖనటలగడడ

3267 SQX2429835
పపరర: సససదరర చసదవరపప

95-95/1302

భరస : దదవదననస
ఇసటట ననస:50-2-91
వయససస:38
లస: ససస స
95-95/373

3270 AP151000246019
పపరర: లకడమ కరటట

95-95/374

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:50-2-91/1
వయససస:59
లస: ససస స
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95-95/375

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-91/1
వయససస:35
లస: పప
3274 AP151000246177
పపరర: వజడమమ గగనన

95-95/378

95-95/381

95-95/384

95-95/387

95-95/390

95-95/393

95-95/396

భరస : బగజన బభబగ
ఇసటట ననస:50-2-97
వయససస:30
లస: ససస స

3284 MLJ3659752
పపరర: మమరర పపలగర

3287 MLJ1263722
పపరర: అరరణ� పరటట�

3290 MLJ3658184
పపరర: వనసకటటశదర రరవప పపలర గర

3293 MLJ1260785
పపరర: ఉమమమహహశదర రరవప పరటట

95-95/399

3296 SQX0455865
పపరర: వనసకటటశదరరర ఇసడర

95-95/388

3299 MLJ3659596
పపరర: రరజరశదరర� యయగర డడ�
భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-97
వయససస:37
లస: ససస స

3279 SQX1262914
పపరర: సలమమ షపక

95-95/383

3282 SQX1262898
పపరర: అఫఫ డ జ పఠరన

95-95/386

3285 MLJ1263714
పపరర: శరరష పరటట

95-95/389

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:39
లస: ససస స
95-95/391

3288 MLJ3659760
పపరర: రమణ పపలగర

95-95/392

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:48
లస: ససస స
95-95/394

3291 MLJ1260587
పపరర: కరరణ పరటట

95-95/395

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:37
లస: పప
95-95/397

3294 MLJ2804730
పపరర: శసకరరరవప పరటట�

95-95/398

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:62
లస: పప
95-95/400

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:50-2-96
వయససస:31
లస: పప
95-95/402

95-95/380

తసడడ:డ హససన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-2-93
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:42
లస: పప

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:50-2-96
వయససస:49
లస: ససస స
3298 MLJ3659604
పపరర: లకడమ ససజనఖ పరటట

95-95/385

తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:40
లస: పప
3295 AP151000246056
పపరర: ససపపరష ఇసడర

3281 MLJ3658143
పపరర: బభజ షపక�

3276 MLJ1263672
పపరర: శకనవరసరరవప� మడడగగల�

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-2-93
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశదర రరవప�
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:60
లస: ససస స
3292 MLJ1260249
పపరర: రతస యఖ పరటట

95-95/382

భరస : వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరణ
ఇసటట ననస:50-2-94
వయససస:39
లస: ససస స
3289 SQX0182840
పపరర: అనటపపరషమమ పరటట

3278 SQX1262757
పపరర: షమమ యసపస

95-95/377

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-92
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కరలలషర�
ఇసటట ననస:50-2-93
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:50-2-93
వయససస:54
లస: పప
3286 MLJ1264290
పపరర: ససజజత పరటట

95-95/379

భరస : ఫయమజ పఠరన
ఇసటట ననస:50-2-93
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరలలషర�
ఇసటట ననస:50-2-93
వయససస:48
లస: ససస స
3283 MLJ3658150
పపరర: కరలలషర� షపక�

3275 SQX0429712
పపరర: కరమమశదరమమ� నసడడగగల�

3273 MLJ2809051
పపరర: కలమమరర� గగనన�

భరస : శశఖర� �
ఇసటట ననస:50-2-92
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-92
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ గగన సససదరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-92
వయససస:44
లస: పప
3280 MLJ3659661
పపరర: చనన బబగ� షపక�

95-95/376

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-2-92
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:50-2-92
వయససస:54
లస: ససస స
3277 SQX1564146
పపరర: గగన శశఖర

3272 MLJ3659620
పపరర: జజఖత మమడడగగల

3297 MLJ2805083
పపరర: గసగయఖ ఇసడర

95-95/401

తసడడ:డ ససబదసలల
ఇసటట ననస:50-2-96
వయససస:54
లస: పప
95-95/403

3300 AP151000246445
పపరర: సరమమమజఖస పరటట�

95-95/404

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-2-97
వయససస:66
లస: ససస స
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3301 MLJ3658119
పపరర: సరసబశవరరవప� యయగర టట�

95-95/405

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:50-2-97
వయససస:41
లస: పప
3304 MLJ3659588
పపరర: లకడమ� గరజల�

95-95/406

95-95/409

95-95/411

95-95/413

95-95/416

95-95/417

95-95/420

తసడడ:డ ననసర షపక
ఇసటట ననస:50-2-103
వయససస:50
లస: పప

3314 SQX1150333
పపరర: జజరన గగడడపపడడ

3317 SQX2429223
పపరర: మగనట గగడడపపడడ

3320 SQX1535659
పపరర: రరమదనసస మగనససరదమ

3323 SQX1084086
పపరర: ఖమససస బ షపక

95-95/423

3326 MLJ2803138
పపరర: ఇమమససరహహబ షపక

95-95/414

3329 SQX2094738
పపరర: పసడత మగనససరదమ
తసడడ:డ మమమ దనసస మగనససరదమ
ఇసటట ననస:50-2-104
వయససస:22
లస: ససస స

3309 MLJ3659570
పపరర: కవత గగడడపపడడ

95-95/410

3312 SQX2128577
పపరర: శకకరసత చసత గగసట

95-95/1256

3315 SQX1732098
పపరర: జజనకక రరస కలమమర ఎన

95-95/415

తసడడ:డ అరరన న రరవప ఎన
ఇసటట ననస:50-2-101
వయససస:40
లస: పప
95-95/1257

3318 AP151000246375
పపరర: జరబననబ షపక�

95-96/54

భరస : గననబసదన� షపక
ఇసటట ననస:50-2-101
వయససస:66
లస: ససస స
95-95/418

3321 SQX0948398
పపరర: దనలకడమ ఆరర

95-95/419

భరస : సరదన
ఇసటట ననస:50-2-103
వయససస:27
లస: ససస స
95-95/421

3324 MLJ2809069
పపరర: మరరబ షపక

95-95/422

భరస : జజనస
ఇసటట ననస:50-2-103
వయససస:44
లస: ససస స
95-95/424

తసడడ:డ బభలగగరరసరదమ
ఇసటట ననస:50-2-103
వయససస:35
లస: పప
95-95/426

95-95/408

తసడడ:డ దదవయఖ చసత గగసట
ఇసటట ననస:50-2-100
వయససస:26
లస: పప

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:50-2-103
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బభలగగరరసరదమ
ఇసటట ననస:50-2-103
వయససస:76
లస: ససస స
3328 SQX1732197
పపరర: బభజ షపక

95-95/412

తసడడ:డ మగనససరదమ
ఇసటట ననస:50-2-102
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఇమమస సరహహబ
ఇసటట ననస:50-2-103
వయససస:31
లస: ససస స
3325 MLJ2809085
పపరర: మసరసనబ షపక

3311 MLJ1263680
పపరర: జజరరన గగడడపపడడ

3306 MLJ3659612
పపరర: మమలమబ� షపక�

భరస : జజరరన బభబగ
ఇసటట ననస:50-2-100
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజరరన బభబగ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-2-101
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసస
ఇసటట ననస:50-2-102
వయససస:43
లస: పప
3322 MLJ3659562
పపరర: రమజజ షపక

95-95/1306

తసడడ:డ జజన గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-2-101
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజరరన
ఇసటట ననస:50-2-101
వయససస:59
లస: పప
3319 SQX0583419
పపరర: ననరరయణ పపరరషఫ తస స

3308 SQX2371185
పపరర: రరషమ షపక

95-95/1305

భరస : అబగదల �ేరరరక�
ఇసటట ననస:50-2-99
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:50-2-100
వయససస:37
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:50-2-101
వయససస:56
లస: ససస స
3316 SQX0650317
పపరర: జజన గగడడపపడడ

95-95/407

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:50-2-99
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-100
వయససస:51
లస: ససస స
3313 AP151000246208
పపరర: ససశల గగడడపపడడ

3305 SQX1535675
పపరర: కలమమరర మగనససరదమ

3303 SQX2261782
పపరర: పడసనట జజఖత చసత గగసట

భరస : శకకరసత చసత గగసట
ఇసటట ననస:50-2-97
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమదనసస మగనససరదమ
ఇసటట ననస:50-2-99
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల ఫరరక
ఇసటట ననస:50-2-99
వయససస:34
లస: పప
3310 AP151000246215
పపరర: మమరర గగడడపపడడ�

95-95/1304

తసడడ:డ తనతయఖ అడపర
ఇసటట ననస:50-2-97
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:50-2-99
వయససస:35
లస: ససస స
3307 MLJ3658127
పపరర: ఇసరమయల షపక

3302 SQX2268332
పపరర: శక రరమ చసదడ శవరజ అడపర

3327 SQX0461871
పపరర: జజనస షపక

95-95/425

తసడడ:డ నబసరహహబ
ఇసటట ననస:50-2-103
వయససస:50
లస: పప
95-95/1164

3330 SQX2364925
పపరర: వనసకట రమణ ఆరర

95-95/1258

తసడడ:డ చనట సరదమ ఆరర
ఇసటట ననస:50-2-104
వయససస:48
లస: పప
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95-95/1259

భరస : వనసకట రమణ ఆరర
ఇసటట ననస:50-2-104
వయససస:43
లస: ససస స
3334 AP151000246148
పపరర: ననరరన హన యస కర�

95-95/428

95-95/1165

95-95/433

95-95/436

95-95/439

95-95/442

95-95/445

భరస : ఈససబ�
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:47
లస: ససస స

3344 SQX1024710
పపరర: కకకషషవనణణ ఆర

3347 SQX1788884
పపరర: రరణణ చగకసలసగస

3350 SQX0170365
పపరర: ననగయఖ� అనటపపరరడడడ�

3353 SQX1396168
పపరర: షకకల షపక

95-95/448

3356 SQX0975441
పపరర: నగరన షపక

95-95/437

3359 MLJ2809192
పపరర: ఫరతమమన� షపక�
భరస : సతనసర�
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:74
లస: ససస స

95-95/432

3342 SQX1731504
పపరర: గగవసద సరదమ రమన

95-95/435

3345 MLJ2809259
పపరర: భమదదవమమ� బతష
స ల�

95-95/438

భరస : శకరరమగలల�
ఇసటట ననస:50-2-108
వయససస:59
లస: ససస స
95-95/440

3348 SQX1788785
పపరర: దనమదర రరవప చగకసలసగస

95-95/441

తసడడ:డ చగకసలసగస చగకసలసగస
ఇసటట ననస:50-2-109
వయససస:56
లస: పప
95-95/443

3351 SQX0583435
పపరర: తరరపతయఖ� అనటపపరరడడడ�

95-95/444

తసడడ:డ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:50-2-110
వయససస:50
లస: పప
95-95/446

3354 SQX1396218
పపరర: షరరమల షపక

95-95/447

తసడడ:డ ఏససఫ షపక
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:26
లస: ససస స
95-95/449

తసడడ:డ హరరన
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:27
లస: ససస స
95-95/451

3339 SQX1731546
పపరర: భభగఖ లకడమ రమన

తసడడ:డ దదరసరదమ రమన
ఇసటట ననస:50-2-106
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఈససఫ షపక
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:27
లస: ససస స
3358 MLJ2809200
పపరర: నగరర షపక�

95-95/434

తసడడ:డ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:50-2-110
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గణణశ
ఇసటట ననస:50-2-111
వయససస:25
లస: ససస స
3355 SQX1396143
పపరర: నససన
డ షపక

3341 SQX1732387
పపరర: శరత బభబగ రరమన

95-95/430

భరస : గగవసద సరదమ రమన
ఇసటట ననస:50-2-106
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : దనమదర రరవప చగకసలసగస
ఇసటట ననస:50-2-109
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:50-2-110
వయససస:46
లస: ససస స
3352 SQX1084029
పపరర: మలర శదరర కలపపషసరదమ

95-95/431

భరస : పకకరయఖ ఆర
ఇసటట ననస:50-2-107
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప చలమర
ఇసటట ననస:50-2-108
వయససస:43
లస: పప
3349 MLJ3659513
పపరర: రమణ� అనటపపరరడడడ�

3338 SQX1399774
పపరర: భవరన ననయగడడ

3336 SQX0170225
పపరర: కకటటశదరరరవప� నరరససగ�
తసడడ:డ బభలకకటయఖ�
ఇసటట ననస:50-2-105
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద సరదమ రరమన
ఇసటట ననస:50-2-106
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పకకరయఖ ఆర
ఇసటట ననస:50-2-107
వయససస:33
లస: ససస స
3346 SQX1399709
పపరర: శకనస చలమర

95-95/429

భరస : సరమయగలల ననయగడడ
ఇసటట ననస:50-2-106
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గగవసద సరదమ రరమన
ఇసటట ననస:50-2-106
వయససస:43
లస: ససస స
3343 SQX1024702
పపరర: రమణ ఆర

3335 MLJ2803179
పపరర: జజనభభషర� షపక�

95-95/427
3333 MLJ3659539
పపరర: వనసకట కపషష కలమమరర� నరరససగ�

భరస : కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-105
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనదల� షపక
ఇసటట ననస:50-2-105
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:50-2-105
వయససస:19
లస: ససస స
3340 SQX1789437
పపరర: భభగఖ లకడమ రరమన

95-95/1260

తసడడ:డ ససబడహమణఖస శరవణన
ఇసటట ననస:50-2-104
వయససస:34
లస: పప

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:50-2-105
వయససస:56
లస: ససస స
3337 SQX2073740
పపరర: లమవణఖ తషమమపపడడ

3332 SQX2373579
పపరర: ససబడహమణఖస శరవణన

3357 MLJ3659489
పపరర: సరబరర� షపక�

95-95/450

భరస : ససలలమమన�
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:32
లస: ససస స
95-95/452

3360 MLJ2803229
పపరర: ససలలమమన� షపక�

95-95/453

తసడడ:డ సతనసర�
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:35
లస: పప
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3361 AP151000243327
పపరర: ఈసనబ యస.కర�

95-95/454

తసడడ:డ సతనసర�
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:46
లస: పప
3364 SQX2379576
పపరర: మలర శదరర భమదదరర

95-95/1263

95-95/457

95-95/459

95-95/462

95-95/464

95-95/467

95-95/470

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర అతరరజ
ఇసటట ననస:50-2-123
వయససస:45
లస: పప

3374 SQX2223584
పపరర: నవన మమదనసస

3377 SQX1731835
పపరర: రగకరసనన సయఖద

3380 SQX1399501
పపరర: అబభబసస షపక

3383 SQX0975466
పపరర: మసరసన వల షపక

95-95/473

3386 SQX0461921
పపరర: రరమకకకషష పడసరద అతరరజ

95-95/1265

3389 MLJ3657830
పపరర: వనసకటటశదరరర అతరరజ
తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:50-2-123
వయససస:69
లస: పప

3369 SQX2223576
పపరర: పరమ జత సససగ

95-95/1264

3372 SQX0170068
పపరర: పరరశదద కలమమర� గగరరశశటట �

95-95/461

3375 SQX1564203
పపరర: సరమమమజఖస ఇలర

95-95/463

భరస : వనసకటటశదరరర ఇలర
ఇసటట ననస:50-2-118
వయససస:58
లస: ససస స
95-95/465

3378 SQX0663773
పపరర: హఫసజజ బ షపక

95-95/466

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:50-2-119
వయససస:29
లస: ససస స
95-95/468

3381 SQX0670331
పపరర: హరరన షపక

95-95/469

తసడడ:డ మసరసన వరల
ఇసటట ననస:50-2-119
వయససస:28
లస: పప
95-95/471

3384 MLJ3658648
పపరర: వరమమ అతరరజ

95-95/472

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-2-123
వయససస:35
లస: ససస స
95-95/474

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-2-123
వయససస:35
లస: పప
95-95/476

95-95/456

తసడడ:డ ననగభమషణరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-117
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ భమరహన
ఇసటట ననస:50-2-119
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకట గగరవమమ
ఇసటట ననస:50-2-123
వయససస:42
లస: ససస స
3388 SQX1399600
పపరర: సరసబశవరరవప అతరరజ

95-95/460

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:50-2-119
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనదల
ఇసటట ననస:50-2-119
వయససస:30
లస: పప
3385 SQX0182725
పపరర: వనసకట రమణ అతరరజ

3371 MLJ3658564
పపరర: సతఖవత� గగరరశశటట �

3366 MLJ3659448
పపరర: చనటమసరసన� షపక�

తసడడ:డ రరజరసదడ సససగ
ఇసటట ననస:50-2-116
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మమజబగల సయఖద
ఇసటట ననస:50-2-119
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల
ఇసటట ననస:50-2-119
వయససస:52
లస: ససస స
3382 SQX0285627
పపరర: వరయజ షపక

95-95/458

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:50-2-117
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ఇలర
ఇసటట ననస:50-2-118
వయససస:61
లస: పప
3379 SQX0663682
పపరర: లతఫ బ షపక

3368 SQX1978857
పపరర: పరవనసడడ సససగ సచన

95-95/1262

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:50-2-115
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:50-2-117
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబదసలల�
ఇసటట ననస:50-2-117
వయససస:51
లస: పప
3376 SQX1564211
పపరర: వనసకటటశదరరర ఇలర

95-95/455

తసడడ:డ బగపససదడ సససగ సచన
ఇసటట ననస:50-2-116
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అమరరటధ�
ఇసటట ననస:50-2-117
వయససస:39
లస: ససస స
3373 SQX0630236
పపరర: మరరవల� షపక�

3365 SQX1396192
పపరర: మరరబ షపక

3363 SQX2240521
పపరర: కరరషమ షపక

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-2-115
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరసదర సససగ
ఇసటట ననస:50-2-116
వయససస:26
లస: పప
3370 SQX0182808
పపరర: వజయ� గగరరశశటట �

95-95/1261

భరస : మలర ఖమరరన నరరవప
ఇసటట ననస:50-2-113
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకసడలల భమదదరర
ఇసటట ననస:50-2-114
వయససస:42
లస: ససస స
3367 SQX1758580
పపరర: రరసకల సససగ

3362 SQX2240604
పపరర: రమణ చపసషడడ

3387 SQX1399626
పపరర: గగరవయఖ అతరరజ

95-95/475

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర అతరరజ
ఇసటట ననస:50-2-123
వయససస:44
లస: పప
95-95/477

3390 NDX2946465
పపరర: మసగమమ అనటసపలర

94-179/1014

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటసపలర
ఇసటట ననస:50-2-124
వయససస:25
లస: ససస స
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95-95/478

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-124
వయససస:39
లస: ససస స
3394 SQX1262773
పపరర: తరరపతమమ వపపపమవపలమరర

95-95/480

95-95/483

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర ఉపపషమవపలరర
ఇసటట ననస:50-2-125
వయససస:59
లస: పప
3400 SQX1980408
పపరర: జగదదశ బటటటల

95-95/484

తసడడ:డ చనట రరవప గరల
ఇసటట ననస:50-2-128
వయససస:34
లస: పప
3406 MLJ2810604
పపరర: లకడమ గరల

95-95/489

95-95/492

భరస : ఘన ససబదన�
ఇసటట ననస:50-2-134
వయససస:57
లస: ససస స
3415 SQX0641316
పపరర: గననర ద
ల న షపక
తసడడ:డ మమలమసరహహబ
ఇసటట ననస:50-2-134
వయససస:67
లస: పప
3418 MLJ3661154
పపరర: పరమమసదర కర�
భరస : రరజన సససహ�
ఇసటట ననస:50-2-141
వయససస:35
లస: ససస స

3399 SQX2394377
పపరర: మధవ వపపపషమవలలరర

95-95/1266

3401 MLJ2803336
పపరర: చననటరరవప గరల

3404 MLJ2810620
పపరర: ననగమణణ� గరల�

3407 SQX0670091
పపరర: రవకలమమర గరల

3410 SQX1979012
పపరర: పదనమవత గల

3413 SQX1255851
పపరర: దరరయమ బభజ షపక

3416 SQX1731025
పపరర: పడతషఖష తడలరబభటట

3419 SQX0669697
పపరర: రరజన సససగ పఫ తవల
తసడడ:డ ససరరనత సససగ పఫ తవల
ఇసటట ననస:50-2-141
వయససస:39
లస: పప

95-95/1267

భరస : రరమకపషష వపపపషమవలలరర
ఇసటట ననస:50-2-125
వయససస:22
లస: ససస స
95-95/485

3402 SQX1979004
పపరర: భవన గల

95-95/486

భసధసవప: అబడహస గల
ఇసటట ననస:50-2-128
వయససస:26
లస: ససస స
95-95/487

3405 SQX1026419
పపరర: ఉమమ రరణణ గమడడరర

95-95/488

భరస : లసగయఖ గమడడరర
ఇసటట ననస:50-2-129
వయససస:46
లస: ససస స
95-95/490

3408 MLJ2803054
పపరర: దసరరరరరవప గరల

95-95/491

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-2-129
వయససస:37
లస: పప
95-95/493

3411 MLJ3658515
పపరర: మగసతనజరబగస ఏస కర

95-95/494

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:50-2-134
వయససస:48
లస: ససస స
95-95/496

3414 MLJ3657699
పపరర: మహమమద యస.కర

95-95/497

తసడడ:డ అబగదల గపపర
ఇసటట ననస:50-2-134
వయససస:53
లస: పప
95-95/499

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తడలరభభటట
ఇసటట ననస:50-2-136
వయససస:23
లస: ససస స
95-96/55

95-95/482

3398 SQX2352193
పపరర: దదపసపత వపపపషమవలలరర

తసడడ:డ మహమమద బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-2-134
వయససస:30
లస: పప
95-95/498

3396 SQX1262849
పపరర: ననగరరజ ఉపపషమవపలలరర

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప ఉపపషమవపలలరర
ఇసటట ననస:50-2-125
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ దదవదనస గల
ఇసటట ననస:50-2-129
వయససస:28
లస: ససస స
95-95/495

95-96/1013

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప ఉపపషమవపలమరర
ఇసటట ననస:50-2-125
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దదవదనసస
ఇసటట ననస:50-2-129
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకమటటటనర నల శరమ
ఇసటట ననస:50-2-129
వయససస:40
లస: పప
3412 MLJ3659810
పపరర: జరబననబ� షపక�

95-95/481

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:50-2-129
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సఇమమన
ఇసటట ననస:50-2-129
వయససస:59
లస: ససస స
3409 SQX1771864
పపరర: బటటటక శరమ

3395 SQX1262831
పపరర: రరమ కపషష ఉపపషమవపలమరర

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:50-2-128
వయససస:57
లస: పప
95-95/1268

3393 SQX2129419
పపరర: శరరష అనటసపలర

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటసపలర
ఇసటట ననస:50-2-124
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నగరజ వపపపషమవలలరర
ఇసటట ననస:50-2-125
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రమగడడ బటటటల
ఇసటట ననస:50-2-126
వయససస:22
లస: పప
3403 SQX2390649
పపరర: జజరన అబడహస గరల

95-95/479

తసడడ:డ ససదరరన
ఇసటట ననస:50-2-124
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకటటశదర రరవప వపపపమవపలమరర
ఇసటట ననస:50-2-125
వయససస:48
లస: ససస స
3397 SQX1262823
పపరర: కకటటశదర రరవప ఉపపషమవపలరర

3392 SQX0301218
పపరర: పససడనఖల శకనవరస రరవప

3417 SQX1731116
పపరర: పడణణత కపషష తడలరబభటట

95-95/500

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తడలరబభటట
ఇసటట ననస:50-2-136
వయససస:25
లస: పప
95-96/56

3420 SQX2412146
పపరర: మలర శదరర భమదదరర

95-95/1269

Deleted

భరస : కకసడలల భమదదరర
ఇసటట ననస:50-2-144
వయససస:42
లస: ససస స
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3421 SQX2305399
పపరర: ససజజత మదదగగసట
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95-95/1270

భరస : సరసబశవరరవప మదదగగసట
ఇసటట ననస:50-2-150
వయససస:35
లస: ససస స
3424 SQX2200111
పపరర: బభజ పఠరన

95-96/1014

95-96/59

95-99/653

95-95/1331

95-95/1308

95-95/1310

Deleted

3442 SQX1877042
పపరర: వనసకట సరయ మణణ కలమమర
కరనసగసటట
తలర : ససజజత కరనసగసటట
ఇసటట ననస:50-3-132
వయససస:23
లస: పప

95-95/506

3445 SQX1880582
పపరర: నజజమ షపక

95-93/593

95-99/654

3434 SQX1788496
పపరర: రమఖ పడశరసత బసడడ

3437 SQX1731645
పపరర: వర లకడమ కకతస మమసస

3440 MLJ3659786
పపరర: ననగదసరర � కకమమమరర�

95-95/502

3446 SQX1467720
పపరర: నజజమ షపక

95-95/503

3449 SQX1399717
పపరర: వకకటరరయ బసదదల
భరస : పడసరద బసదదల
ఇసటట ననస:50-3-136
వయససస:53
లస: ససస స

95-99/652

3432 SQX2122968
పపరర: చసదడమమ మసరల

95-95/1330

3435 SQX2125193
పపరర: నవ జవన కలమమర బసడడ

95-95/1307

3438 SQX2483055
పపరర: రరకరశ కకతస మమసస

95-95/1309

తసడడ:డ శశష రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-3-130
వయససస:19
లస: పప
95-95/504

3441 AP151000246246
పపరర: ననగమహహశదరర కకమమమరర�

95-95/505

భరస : రరమరరవప�
ఇసటట ననస:50-3-131
వయససస:56
లస: ససస స
95-95/507

3444 SQX1730696
పపరర: వనసకట సరయ కనసగసటట

95-95/508

తలర : ససజజత కనసగసటట
ఇసటట ననస:50-3-132
వయససస:23
లస: పప
95-97/14

భరస : దరరయమ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-3-134
వయససస:27
లస: ససస స
95-95/510

3429 SQX2132892
పపరర: పపరష చసదడ రరవప మరస

తసడడ:డ జరమస
ఇసటట ననస:50-3-103
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:50-3-131
వయససస:31
లస: ససస స
3443 SQX1803907
పపరర: సరయ రరమ ఉసజజరపప

95-96/58

భరస : యలర యఖ
ఇసటట ననస:50-3-52
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ఉసజజరపప
ఇసటట ననస:50-3-132
వయససస:25
లస: పప

భరస : దరరయమ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-3-134
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-3-136
వయససస:53
లస: ససస స

3431 SQX2132900
పపరర: పదనమవత మరస

3426 SQX0172122
పపరర: శరతనబబగ కలసచన�

తసడడ:డ శశషయఖ మరస
ఇసటట ననస:50-3
వయససస:59
లస: పప

భరస : శశష రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-3-130
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-3-130
వయససస:19
లస: పప

3448 AP151000246429
పపరర: ఆదదలకడమ తడలరబభటట

95-95/1303

భరస : డదవడ బసడడ
ఇసటట ననస:50-3-103
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జరమస
ఇసటట ననస:50-3-103
వయససస:18
లస: ససస స
3439 SQX2482065
పపరర: రరకరశ కకతస మమసస

3428 XBC1468131
పపరర: నహరరక రరచపపడడ

95-95/1272

తసడడ:డ ససబభబరరవప� కలసచన
ఇసటట ననస:50-2-315
వయససస:65
లస: పప

భరస : శవ శకనవరసరరవప మరస
ఇసటట ననస:50-3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసతతన
ఇసటట ననస:50-3-60
వయససస:20
లస: ససస స
3436 SQX2125177
పపరర: నవఖ బసడడ

95-96/57

భరస : మహన కలమమర
ఇసటట ననస:50-2-924
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరచనద ర
న రవ మరస
ఇసటట ననస:50-3
వయససస:38
లస: పప
3433 SQX2122950
పపరర: దదవఖ పసడతల

3425 MLJ3658812
పపరర: రరజరశదరర కలసచన�

3423 SQX2286086
పపరర: ననగగల మర షపక

తసడడ:డ ససధద షపక
ఇసటట ననస:50-2-255
వయససస:23
లస: పప

భరస : శరతనబబగ� కలసచన
ఇసటట ననస:50-2-315
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప� పఫ తషరరజ
ఇసటట ననస:50-2-315/1
వయససస:43
లస: ససస స
3430 SQX2132975
పపరర: శవ శకనవరసరరవప మరస

95-95/501

భరస : కలమమర పససటట
ఇసటట ననస:50-2-158
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:50-2-268
వయససస:19
లస: పప
3427 SQX0370148
పపరర: పఫ తషరరజ రరజరశదరర దదవ�

3422 SQX1730746
పపరర: సరరత దదవ పససటట

3447 SQX1731371
పపరర: పరవన ఈవపరర

95-95/509

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఈవపరర
ఇసటట ననస:50-3-136
వయససస:29
లస: ససస స
95-95/511

3450 MLJ3658549
పపరర: సరమమమజఖస తడలరబభటట

95-95/512

భరస : శవపడసరదస
ఇసటట ననస:50-3-136
వయససస:64
లస: ససస స
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3451 MLJ3658556
పపరర: ననగరశదరమమ తడలరబభటట
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95-95/513

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-3-136
వయససస:89
లస: ససస స
3454 MLJ2804938
పపరర: రవసదడ బభబగ తడలరబభటట

95-95/516

95-95/519

95-95/522

95-95/525

95-95/528

95-95/530

95-95/533

తసడడ:డ కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:27
లస: పప

3464 SQX0948422
పపరర: వ డడ ఎస ననగసరదత అదడదపలర

3467 MLJ2803419
పపరర: ససధనకర రరవప అదదదపలర

3470 SQX0641266
పపరర: ఇకకస భభషర షపక

3473 SQX1262781
పపరర: జరరనన సయఖద

95-95/536

3476 MLJ3659281
పపరర: కరశమమ

95-95/526

3479 SQX0766014
పపరర: హహసపసన షపక
తసడడ:డ కరలలషర వల
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:28
లస: పప

3459 MLJ2803724
పపరర: రసగరరరవప పఫ లమసస

95-95/521

3462 SQX1877216
పపరర: లమవణఖ గగమమస

95-95/524

3465 AP151000246249
పపరర: ససతనమహలకడమ అదదదపలర �

95-95/527

భరస : బభరర వరరవప�
ఇసటట ననస:50-3-139
వయససస:61
లస: ససస స
95-95/529

3468 SQX2118164
పపరర: సరదత అదదదపలర

95-95/1311

భరస : కకరణ కలమమర అదదదపలర
ఇసటట ననస:50-3-139
వయససస:20
లస: ససస స
95-95/531

3471 SQX1262765
పపరర: భమలకడమ రతటస

95-95/532

తసడడ:డ రరమలసగస రతటస
ఇసటట ననస:50-3-141
వయససస:26
లస: ససస స
95-95/534

3474 SQX0948414
పపరర: ససబదనబ ననర బభష

95-95/535

భరస : కరకరషరవల
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:36
లస: ససస స
95-95/537

భరస : పఫ నసటసరదమ
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:67
లస: ససస స
95-95/539

95-95/518

భరస : వరసస గగమమస
ఇసటట ననస:50-3-138
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:45
లస: ససస స
3478 SQX1262856
పపరర: ననర మహహదద న సయఖద

95-95/523

తసడడ:డ కరరమగలమర
ఇసటట ననస:50-3-140
వయససస:30
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:22
లస: ససస స
3475 AP151000246439
పపరర: ననరన హన సయఖద

3461 SQX1731280
పపరర: బభజడడబ గగమమస

3456 AP151000243307
పపరర: శవపడసరద తడలరబభటట�

తసడడ:డ వనసకనట
ఇసటట ననస:50-3-137
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ భభరర వ రరవప
ఇసటట ననస:50-3-139
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-3-140
వయససస:26
లస: ససస స
3472 SQX1731215
పపరర: రజయమ షపక

95-95/520

భరస : ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:50-3-139
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ భభరర వ రరవప
ఇసటట ననస:50-3-139
వయససస:34
లస: పప
3469 SQX1399832
పపరర: ఖరఖరరనటసర షపక

3458 MLJ2809564
పపరర: గగరమమ పఫ లమసస

95-95/515

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:50-3-136
వయససస:63
లస: పప

భరస : కలమమర సరదమ గగమమస
ఇసటట ననస:50-3-138
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస గగమమస
ఇసటట ననస:50-3-138
వయససస:30
లస: పప
3466 MLJ2803203
పపరర: కకరణగసమమర అదదదపలర

95-95/517

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:50-3-137
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వశరల ఫసలపస
ఇసటట ననస:50-3-138
వయససస:29
లస: ససస స
3463 SQX1877059
పపరర: వరసస గగమమస

3455 AP151000243293
పపరర: శకనవరసరరవప తడలరబభటట

3453 SQX1399659
పపరర: ఫణణ కలమమర బసదదల

తసడడ:డ పడసరద బసదదల
ఇసటట ననస:50-3-136
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-3-136
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద గనటవరపప
ఇసటట ననస:50-3-137
వయససస:22
లస: ససస స
3460 SQX1731256
పపరర: వనరగనక గగమమస

95-95/514

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప సరరవనలర
ఇసటట ననస:50-3-136
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:50-3-136
వయససస:40
లస: పప
3457 SQX1731421
పపరర: దసరర భవరన గనటవరపప

3452 SQX1730670
పపరర: ససరరష సరరవనలర

3477 AP151000246276
పపరర: అబదనబ ఏస కర

95-95/538

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:68
లస: ససస స
95-95/540

3480 SQX1262807
పపరర: జజన ససబదన సయఖద

95-95/541

తసడడ:డ కరరమగలమర సయఖద
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:29
లస: పప
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3481 MLJ2803997
పపరర: కరలలషర వల షపక
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95-95/542

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:47
లస: పప
3484 SQX1150325
పపరర: షహననజ షపక

95-95/545

95-95/548

95-95/549

95-95/552

95-95/555

95-95/1315

95-95/1316

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చపర
ఇసటట ననస:50-3-149
వయససస:25
లస: ససస స

3494 MLJ2809127
పపరర: శవపరరదత రతటస�

3497 SQX1411818
పపరర: యహన వరససమళ

3500 SQX2428431
పపరర: సరయరరస ఉననన రపప

3503 SQX2240497
పపరర: సబహ షపక

95-95/1319

3506 SQX2060333
పపరర: మసగరరవప అనసథవరరపప

95-95/553

95-95/556

భరస : శకనస లసగస
ఇసటట ననస:50-3-149
వయససస:39
లస: ససస స

95-95/1313

3492 MLJ2810364
పపరర: పదమకలమమరర గగరకస

95-95/551

3495 SQX0583450
పపరర: మధస బభబగ గగఱఱ స

95-95/554

3498 SQX2421394
పపరర: ఆసజననయగలల ఉననన రపప

95-95/1314

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర ఉననన రపప
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:48
లస: పప
95-96/1016

3501 SQX1894450
పపరర: సబహ షపక

95-95/557

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:50-3-146
వయససస:26
లస: ససస స
95-95/1317

3504 SQX2408334
పపరర: మసగరరవప అనసథవరరపప

95-95/1318

తసడడ:డ పఫ తషరరజ అనసథవరరపప
ఇసటట ననస:50-3-147
వయససస:40
లస: పప
95-100/773

Deleted

3509 SQX1731199
పపరర: రరజరశదరర లసగస

3489 SQX2185429
పపరర: బబ జజన షపక

తసడడ:డ శవ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పఫ తషరరజ అనసథవరరపప
ఇసటట ననస:50-3-147
వయససస:40
లస: పప
95-95/558

95-95/547

భరస : మధసబభబగ
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరబక
ఇసటట ననస:50-3-146
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసగరరవప అనసథవరరపప
ఇసటట ననస:50-3-147
వయససస:33
లస: ససస స
3508 SQX1440601
పపరర: లకడమ పడసనట చపర

95-95/550

తసడడ:డ ఆసజననయగలల ఉననన రపప
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:24
లస: పప

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:50-3-146
వయససస:66
లస: ససస స
3505 SQX2408284
పపరర: శకదదవ అనసథవరరపప

3491 SQX1046565
పపరర: అయయషర బబగస షపక

3486 MLJ3657723
పపరర: ససలలమమన షపక

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:50-3-143
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదనసస వరససమళ
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మధస బభబగ గగరకస
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:19
లస: పప
3502 SQX2127611
పపరర: హఫసజజ బ షపక

95-95/1312

భరస : రరమలసగస�
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:45
లస: పప
3499 SQX2135655
పపరర: వనసకటటష బభబగ గగరకస

3488 SQX2422400
పపరర: బబజజన షపక

95-95/544

తసడడ:డ సమద
ఇసటట ననస:50-3-143
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఖమససస మహమమద
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యహన వరససమళ
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:42
లస: ససస స
3496 SQX1046573
పపరర: ఖమససస మహమమద

95-95/546

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:50-3-143
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ యహన వరససమళళ
ఇసటట ననస:50-3-145
వయససస:24
లస: ససస స
3493 SQX1527078
పపరర: రరజజ మణణ వరససమళ

3485 AP151000246423
పపరర: రరమగలమమ చటటటబబ మమ�

3483 SQX0455428
పపరర: అ�ే్సర బబగస� షపక�

భరస : ససలలమమన�
ఇసటట ననస:50-3-143
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-3-143
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ సమద
ఇసటట ననస:50-3-143
వయససస:41
లస: పప
3490 SQX1506247
పపరర: ససజత వరససమళళ

95-95/543

తసడడ:డ నబసరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:50-3-142
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:50-3-143
వయససస:33
లస: ససస స
3487 MLJ3657731
పపరర: ఖమజజ మహహదద న షపక

3482 SQX1262864
పపరర: కరరమగలమర సయఖద

95-95/559

3507 SQX2135895
పపరర: శకదదవ అనసథవరరపప

95-95/1320

Deleted

భరస : మసగరరవప అనసథవరరపప
ఇసటట ననస:50-3-147 2ND LINE
వయససస:33
లస: ససస స
3510 SQX1167288
పపరర: దసరరర పడసరద చపషల

95-95/560

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చపషల
ఇసటట ననస:50-3-149
వయససస:27
లస: పప
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3511 SQX1731595
పపరర: హనసమయఖ గగలర
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95-95/561

తసడడ:డ దసరరరరరవప గగలర
ఇసటట ననస:50-3-149
వయససస:30
లస: పప
3514 SQX2138634
పపరర: ససబగబలల చపషల

95-95/1322

95-95/564

95-95/567

3518 MLJ2804599
పపరర: రమణనరరడడడ చసతలచడరరవప

3521 AP151000246414
పపరర: గరలలమమ రరబభబ�

95-95/570

3524 SQX2078657
పపరర: సరసబ శవ వర పడసరధ రరబబ

తసడడ:డ ససటఫసననషల�
ఇసటట ననస:50-3-152
వయససస:38
లస: ససస స
95-95/574

95-95/576

భరస : శవ ననగయఖ భజసతడ
ఇసటట ననస:50-3-155/1
వయససస:32
లస: ససస స

3533 MLJ3659877
పపరర: జరబననబ సయఖద

95-95/579

3536 SQX2370120
పపరర: వజయ కలమమరర జరరరకపఫ తషల

95-95/1169

3539 MLJ3659471
పపరర: ఆయయషర బబగస షపక
భరస : కరరమగలర షపక సస
ఇసటట ననస:50-3-156
వయససస:36
లస: ససస స

3519 MLJ2804854
పపరర: చనటపపరరడడడ చసతలచడరరవప

95-95/566

3522 SQX1526914
పపరర: శశష గరరర రరబభ

95-95/569

3525 SQX2414027
పపరర: సరసబ శవ వర పడసరద రరబబ

95-95/1324

తసడడ:డ రరమ మమరరస రరబబ
ఇసటట ననస:50-3-151
వయససస:48
లస: పప
95-95/572

3528 AP151000246379
పపరర: మమరరగకస
ర అకకసమలర �

95-95/573

భరస : ససటఫసమమషల�
ఇసటట ననస:50-3-152
వయససస:62
లస: ససస స
95-95/575

3531 SQX2271047
పపరర: ససశల అకకసమలర

95-95/1325

భరస : ససటఫసన పరల అకకసమలర
ఇసటట ననస:50-3-152
వయససస:56
లస: ససస స
95-95/577

3534 SQX0150540
పపరర: ససభభన సయఖద

95-95/578

తసడడ:డ హహమమససర
ఇసటట ననస:50-3-155
వయససస:33
లస: పప
95-95/1326

భరస : గరటన భరణస జరరరకపఫ తషల
ఇసటట ననస:50-3-155/1
వయససస:59
లస: ససస స
95-95/1328

95-95/563

తసడడ:డ ససవర ననగరశదర రరవప రరబభ
ఇసటట ననస:50-3-151
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఇమమస సర
ఇసటట ననస:50-3-155
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సరసద
ఇసటట ననస:50-3-155/1
వయససస:39
లస: ససస స
3538 SQX2392652
పపరర: మణణ కకరణమయ భజసతడ

95-95/568

తసడడ:డ మసస ననలటటరర
ఇసటట ననస:50-3-152
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:50-3-155
వయససస:27
లస: ససస స
3535 MLJ3658507
పపరర: మగసతనజ సయఖద

3530 SQX1788850
పపరర: జజన లవసగ సట న ననలటటరర

3516 MLJ3659851
పపరర: శవ ననగరసదడస ఆవపల

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:50-3-150
వయససస:63
లస: పప

భరస : మజరస�
ఇసటట ననస:50-3-152
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మజరస�
ఇసటట ననస:50-3-152
వయససస:81
లస: ససస స
3532 MLJ3659869
పపరర: �ేడబజనటసర షపక

95-95/565

తసడడ:డ రరమగరరస రరబబ
ఇసటట ననస:50-3-151
వయససస:47
లస: పప

95-95/571 3527 AP151000246416
3526 MLJ2809531
పపరర: నలమమపసడయదరరరన� అకకసమలర �
పపరర: రతటమమణణకఖస ననలటటరర�

95-95/1321

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:50-3-150
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-3-151
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ వరపడసరద రరబభబ
ఇసటట ననస:50-3-151
వయససస:28
లస: పప

3529 AP151000246417
పపరర: అనటపపరషమమ ననలటటరర�

95-95/1323

తసడడ:డ చనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-3-150
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-3-151
వయససస:43
లస: ససస స
3523 SQX1262617
పపరర: శవ శసకర రరబభబ

3515 SQX2124550
పపరర: ఝనస రరణణ లసగస

3513 SQX2184901
పపరర: నరసససహ రరవప చపషల

తసడడ:డ మటట పలర చపషల
ఇసటట ననస:50-3-149
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:50-3-149
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-3-150
వయససస:58
లస: ససస స
3520 AP151000246383
పపరర: ససబబ లకడమ రరబభబ

95-95/562

తసడడ:డ జననరర న లసగస
ఇసటట ననస:50-3-149
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:50-3-149
వయససస:43
లస: ససస స
3517 MLJ2809416
పపరర: ధనలకడమ చసతలచడరరవప

3512 SQX1731348
పపరర: శకనస లసగస

3537 SQX2365112
పపరర: పడకరష జరరరకపఫ తషల

95-95/1327

తసడడ:డ గరటన బడహమస జరరరకపఫ తషల
ఇసటట ననస:50-3-155/1
వయససస:38
లస: పప
95-95/580

3540 MLJ3658101
పపరర: కరరమగలర షపక సస

95-95/581

తసడడ:డ షసబదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-3-156
వయససస:40
లస: పప
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3541 SQX1731744
పపరర: కలమమర పససటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-95/582

తసడడ:డ మహతష బబ టటట
ఇసటట ననస:50-3-158
వయససస:33
లస: పప

3542 AP151000246346
పపరర: ఖమరరనటసర షపక

95-95/583

భరస : ఖమదరదల
ఇసటట ననస:50-3-159
వయససస:51
లస: ససస స

3544 SQX2332476
పపరర: భభరర వ ననలమమలల

95-95/1329

తసడడ:డ చసదడ రరవప ననలమమలల
ఇసటట ననస:50-3-162
వయససస:29
లస: పప
3547 SQX2383149
పపరర: శమ మగనటసర షపక

3545 SQX2515880
పపరర: పపరరషమ బసదడల

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-3-330
వయససస:34
లస: ససస స

3548 SQX2096022
పపరర: ఫసరగజ పఠరన

95-100/891

95-88/25

భరస : సతఖననరరయణ బభబగ చడనటస
ఇసటట ననస:50-3-495/2
వయససస:64
లస: ససస స
3553 SQX2137073
పపరర: సరయ చడబతనఖ ఆకలల

3551 SQX1910652
పపరర: శకనవరస రరవప చడనటస

95-46/1111

తసడడ:డ రరసబభబగ ఆకలల
ఇసటట ననస:50-4-23
వయససస:18
లస: పప

3554 SQX2200327
పపరర: ననగమర షపక

95-88/26

95-95/586

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-80
వయససస:51
లస: ససస స

3557 AP151000246451
పపరర: శకలసతల పపషరషల�

95-96/1021

95-95/589

భరస : లలట ననససన
ఇసటట ననస:50-4-91
వయససస:73
లస: ససస స

3560 SQX0349548
పపరర: వనణగగగపరల మరరయమల

95-95/587

95-97/17

తసడడ:డ వనసకట కపషషసరదమ గళర
ఇసటట ననస:50-4-100
వయససస:73
లస: పప
3565 MLJ2803187
పపరర: శవననగరశదరరరవప� కటట మగడడ�

3563 SQX1795186
పపరర: గగవదన సరదమ రరమన

3552 SQX1910702
పపరర: సతఖననరరయణ చడనటస

95-88/27

3555 MLJ3660222
పపరర: ససనత� రరజజలల�

95-95/585

3558 MLJ3658283
పపరర: ఏససపరదస� రరజజలల�

95-95/588

తసడడ:డ భమషణస�
ఇసటట ననస:50-4-80
వయససస:41
లస: పప
95-97/15

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:50-4-91
వయససస:43
లస: పప

3562 SQX1602169
పపరర: లకడమ ననరరయణ గళర

95-80/827

భరస : యయససపరదస�
ఇసటట ననస:50-4-80
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-80
వయససస:76
లస: ససస స

3559 SQX1877018
పపరర: మరరయమమ ననససన

3549 SQX2007276
పపరర: ఫసరగజ పఠరన

తసడడ:డ శక రమగలల చడనటస
ఇసటట ననస:50-3-495/2
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ మగనరర షపక
ఇసటట ననస:50-4-25
వయససస:19
లస: పప

3556 AP151000246271
పపరర: ననగమణణ పపషరషల�

95-118/1033

తసడడ:డ అననసరర పఠరన
ఇసటట ననస:50-3-495
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బభబగ చడనటస
ఇసటట ననస:50-3-495/2
వయససస:40
లస: పప
95-95/1374

3546 SQX2515872
పపరర: యయసఫ బ బసదడల
తసడడ:డ యకకబ బసదడల
ఇసటట ననస:50-3-163
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అనసరరర పఠరన
ఇసటట ననస:50-03-495
వయససస:28
లస: పప

3550 SQX1910678
పపరర: ధన లకడమ చడనటస

95-95/584

తసడడ:డ పఠరన రజజక పఠరన
ఇసటట ననస:50-3-159
వయససస:31
లస: పప

భరస : యయసఫ బ బసదడల
ఇసటట ననస:50-3-163
వయససస:34
లస: ససస స
95-96/1017

3543 SQX1399477
పపరర: పఠరన యమసఫ పఠరన

3561 SQX1564286
పపరర: రరణగక దదవ కరరటటభకరపప

95-97/16

భరస : బభలమజ కరరటటభకరపప
ఇసటట ననస:50-4-100
వయససస:34
లస: ససస స
95-95/590

తసడడ:డ రరమసరదమ రరమన
ఇసటట ననస:50-4-106
వయససస:52
లస: పప

3564 MLJ2809218
పపరర: చసదడకలమమరర� కటట మమరర�

95-95/591

భరస : శవననగరశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:50-4-160
వయససస:43
లస: ససస స

95-95/592

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-4-160
వయససస:43
లస: పప

3566 SQX1262815
పపరర: శరఖమ బభబగ దనసరర
తసడడ:డ చరసజవ దనసరర
ఇసటట ననస:50-4-166
వయససస:30
లస: పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-95/593

3567 SQX2295152
పపరర: శకనవరస రరవప కకలమడడ

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప కకలమడడ
ఇసటట ననస:50-4-166
వయససస:44
లస: పప

95-95/1332

3568 SQX2295186
పపరర: పరరదత కకలమడడ

95-95/1333

భరస : శకనవరస రరవప కకలమడడ
ఇసటట ననస:50-4-166
వయససస:39
లస: ససస స
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3569 SQX1619297
పపరర: బభదర బ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-95/594

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:50-4-167
వయససస:38
లస: ససస స
3572 SQX1836998
పపరర: శక లకడమ లసగరల

95-95/596

95-95/599

95-95/602

95-95/605

95-95/608

95-95/1171

95-95/1336

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:41
లస: ససస స

3582 SQX1731801
పపరర: వనసకటటశదర రరవప తతట

3585 SQX1756592
పపరర: వనత తషవర

3588 SQX2125219
పపరర: బభబభ వల షపక

3591 SQX2128833
పపరర: ఆషర బ షపక

95-99/617

3594 SQX2266849
పపరర: రఫస షపక

95-95/606

3597 SQX0948430
పపరర: కకసడమమ పసటర
భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:47
లస: ససస స

3577 SQX0147074
పపరర: అనల కలమమర దసదదదల

95-95/601

3580 SQX1731454
పపరర: ససబభబయమమ మదసకలరర

95-95/604

3583 SQX1731397
పపరర: మమరర గరకస తషవదర

95-95/607

భరస : పడతనప తషవదర
ఇసటట ననస:50-4-171
వయససస:44
లస: ససస స
95-195/105

3586 SQX2033710
పపరర: మమరరషరబ షపక

95-95/1170

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-4-172
వయససస:22
లస: ససస స
95-95/1334

3589 SQX2125680
పపరర: ననసర బ షపక

95-95/1335

భరస : బభబభ వల
ఇసటట ననస:50-4-172
వయససస:47
లస: ససస స
95-95/1337

3592 SQX2424273
పపరర: గరలబ షపక

95-97/800

తసడడ:డ బభబ వల షపక
ఇసటట ననస:50-4-172
వయససస:30
లస: పప
95-95/1338

తసడడ:డ బభబభ వల షపక
ఇసటట ననస:50-4-172 , 3 LINE
వయససస:26
లస: పప
95-95/610

95-95/598

భరస : ససవరష రరజ మదసకలరర
ఇసటట ననస:50-4-170
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ననగమర బభష షపక
ఇసటట ననస:50-4-172
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:50-4-172
వయససస:29
లస: పప
3596 MLJ2809176
పపరర: అనసరరధ శలస

95-95/603

తసడడ:డ గగరర సరదమ
ఇసటట ననస:50-4-172
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బభబభవల షపక
ఇసటట ననస:50-4-172
వయససస:28
లస: పప
3593 SQX2096717
పపరర: గరలబ షపక

3579 SQX1472117
పపరర: కకటటశదరమమ తతట

3574 MLJ3659935
పపరర: కకటటననగమమ కసజల

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:50-4-169
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరడతష తషవర
ఇసటట ననస:50-4-171
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:50-4-172
వయససస:21
లస: ససస స
3590 SQX2128841
పపరర: ననగమర బభష షపక

95-95/600

తసడడ:డ రరమ కకటటశదర రరవప తతట
ఇసటట ననస:50-4-170
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పడతనప తషవదర
ఇసటట ననస:50-4-171
వయససస:27
లస: పప
3587 SQX2095446
పపరర: మనషర షపక

3576 SQX1084250
పపరర: దదలప కలమమర దసదదదల

95-96/1018

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:50-4-169
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసదర రరవప తతట
ఇసటట ననస:50-4-170
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప తతట
ఇసటట ననస:50-4-170
వయససస:26
లస: పప
3584 SQX1731462
పపరర: మననజ కలమమర తషవదర

95-95/597

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:50-4-169
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసదర రరవప తతట
ఇసటట ననస:50-4-170
వయససస:24
లస: ససస స
3581 SQX1479253
పపరర: మణణకసఠ రరమగ తతట

3573 MLJ3659943
పపరర: రమమదదవ దసదడదల

3571 SQX2432748
పపరర: శవ కలమమరర ఆకలల

భరస : శవ ఆకలల
ఇసటట ననస:50-4-168
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:50-4-169
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణరరవప దసదదదల
ఇసటట ననస:50-4-169
వయససస:25
లస: పప
3578 SQX1472125
పపరర: దసరర మణణ తతట

95-95/595

తసడడ:డ ఎలషర గరసధద భవఖరపప
ఇసటట ననస:50-4-168
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస లసగరల
ఇసటట ననస:50-4-169
వయససస:28
లస: ససస స
3575 SQX1399535
పపరర: బభనసకకరణ దసదదదల

3570 SQX1731900
పపరర: ఇసదనడణణ భవఖరపప

3595 SQX1481316
పపరర: కలమఖణణ బబ మమ రరడడ

95-95/609

భరస : శకకరనస బబ మమ రరడడ
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:25
లస: ససస స
95-95/611

3598 AP151000246366
పపరర: రరజరశదరర ఎకససటట

95-95/612

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:53
లస: ససస స
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95-95/613

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:29
లస: పప
3602 AP151000243029
పపరర: శకనవరసరరవప శలస

95-95/616

95-159/19

95-95/619

95-95/622

95-97/20

భరస : వనసకటటశదరరరడడడ g
ఇసటట ననస:50-4-175
వయససస:28
లస: ససస స
3617 MLJ3660016
పపరర: లకడమ లకరస

95-95/627

95-95/630

తసడడ:డ మమలకకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-177
వయససస:36
లస: పప

95-95/620

3612 MLJ3658259
పపరర: వనసకటటశదర రరవప�
మసగళళపపరర�
తసడడ:డ దనననరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-175
వయససస:54
లస: పప

95-95/623

3615 SQX1788744
పపరర: అపరష కకమరవవలల

95-95/625

3618 SQX1788868
పపరర: లకడమ కకమరవవలల

3621 MLJ3660099
పపరర: జయమలకడమ బబ మమమరరడడ

95-95/633

3624 SQX1788371
పపరర: కకటటశదర రరవప సదరసపప

3627 MLJ2803526
పపరర: మలర కరరరన న రరడడడ బబ మమమరరడడ
తసడడ:డ మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-177
వయససస:40
లస: పప

3607 SQX0810937
పపరర: ససమతడ B

95-97/19

3610 MLJ3657665
పపరర: ననగరరరడడడ జ

95-95/621

3613 MLJ2804177
పపరర: రమణనరరడడడ గగగరరరడడడ

95-95/624

తసడడ:డ అకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-175
వయససస:55
లస: పప
3616 MLJ3660008
పపరర: రమమదదవ లకరస

95-95/626

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-4-176
వయససస:33
లస: ససస స
95-95/628

3619 MLJ2809093
పపరర: ఈశదరమమ లకరస

95-95/629

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-4-176
వయససస:53
లస: ససస స
95-95/631

3622 MLJ3660081
పపరర: ఆదదలకడమ చసతలమచడరరవప

95-95/632

భరస : కపషష రరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-177
వయససస:35
లస: ససస స
95-95/634

తసడడ:డ పసచమయఖ సదరసపప
ఇసటట ననస:50-4-177
వయససస:30
లస: పప
95-95/636

95-97/18

తసడడ:డ రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-175
వయససస:29
లస: పప

భరస : కపషష రరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-177
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-177
వయససస:55
లస: ససస స
3626 MLJ2803542
పపరర: కపషరషరరడడడ బబ మమమరరడడ

3609 MLJ2810018
పపరర: రరధ� గగగరరరడ�డడ

3604 SQX0810986
పపరర: శరరష Y

భరస : రరమ చసదసడడడ b
ఇసటట ననస:50-4-174
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రసగర రరవప కకమరవవలల
ఇసటట ననస:50-4-176
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకటటశదర రరవప ససదరరసపప
ఇసటట ననస:50-4-177
వయససస:28
లస: ససస స
3623 AP151000246078
పపరర: తరరపతమమ బబ మమమరరడడ

95-95/618

తసడడ:డ రసగర రరవప కకమరవవలల
ఇసటట ననస:50-4-176
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-4-176
వయససస:33
లస: ససస స
3620 SQX1731876
పపరర: వనసకట రమణ ససదరరసపప

3606 SQX1788983
పపరర: వజయ లకడమ శలస

95-95/615

భరస : వనసకటటశదరరరడడడ y
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రమణనరరడడడ� �
ఇసటట ననస:50-4-175
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:50-4-175
వయససస:31
లస: పప
3614 SQX0810903
పపరర: వజయ లకడమ G

95-95/617

భరస : శకనవరస రరవప శలస
ఇసటట ననస:50-4-174
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-175
వయససస:49
లస: ససస స
3611 SQX0169854
పపరర: వనసకటటశదర రరడ�డడ జ�

3603 AP151000243064
పపరర: రరమరరడడడ ఎకససటట

3601 MLJ2804441
పపరర: రరధనకపషషమమరరస శలస

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరధకపషష ససలస
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:32
లస: ససస స
3608 MLJ3660024
పపరర: లకడమ� మసగలమపపరర�

95-95/614

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:50-4-173
వయససస:48
లస: పప
3605 SQX1800119
పపరర: లకడమ ససలస

3600 MLJ2804821
పపరర: వనసకటటశదరరరడడడ యకససటట

3625 MLJ3658275
పపరర: శకనవరసరరడడడ బబ మమమరరడడ

95-95/635

తసడడ:డ మమలకకసడరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-177
వయససస:29
లస: పప
95-95/637

3628 MLJ2803302
పపరర: కపషరషరరడడడ చసతలచడరరవప

95-95/638

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-177
వయససస:43
లస: పప
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3629 AP151000243277
పపరర: మమలకకసడనరరడడడ బబ మమమరరడడ �

95-95/639

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:50-4-177
వయససస:60
లస: పప
3632 MLJ3660164
పపరర: మరరయమమ మనటస

95-95/642

95-95/1340

95-95/646

95-95/649

95-95/652

95-95/655

95-98/740

భరస : శరఖమ గరరర
ఇసటట ననస:50-4-184
వయససస:21
లస: ససస స

3642 AP151000243321
పపరర: రమమష పఫ లశశటట �

3645 SQX1022136
పపరర: మమరస మమ గరరర

3648 SQX2078269
పపరర: ననతననయయల ననససన ఇసరక

3651 MLJ3658473
పపరర: పఫ లలశదరర నరరక

95-95/658

3654 SQX0638486
పపరర: వనసకటటశదరరర� నరరక�

95-95/650

3657 SQX2130508
పపరర: ఆనసద రరవప గరరర
తసడడ:డ శరఖస గరరర
ఇసటట ననస:50-4-184 3RD LINE
వయససస:22
లస: పప

3637 MLJ3660214
పపరర: ననగలకడమ ఆకలల

95-95/645

3640 SQX0169490
పపరర: రరసబభబగ ఆకలల

95-95/648

3643 MLJ2805182
పపరర: ననగరశదరరరవప పఫ లశశటట

95-95/651

తసడడ:డ దదవరరజ
ఇసటట ననస:50-4-182
వయససస:63
లస: పప
95-95/653

3646 MLJ2809739
పపరర: పదమ� గరరర�

95-95/654

భరస : చనటగరరర� �
ఇసటట ననస:50-4-183
వయససస:44
లస: ససస స
95-95/1172

3649 SQX2150290
పపరర: తరరపత గర

95-95/1341

తసడడ:డ ససతతశ రరవప గర
ఇసటట ననస:50-4-183
వయససస:21
లస: పప
95-95/656

3652 SQX1730613
పపరర: నవన కలమమర నరరక

95-95/657

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర నరరక
ఇసటట ననస:50-4-184
వయససస:22
లస: పప
95-95/659

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ�
ఇసటట ననస:50-4-184
వయససస:45
లస: పప
95-98/741

95-95/1339

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:50-4-181
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-4-184
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప నరరక
ఇసటట ననస:50-4-184
వయససస:23
లస: పప
3656 SQX2096501
పపరర: ననగ లకడమ గరరర

95-95/647

తసడడ:డ జజహహవర ననససన ఇసరక
ఇసటట ననస:50-4-183
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససతతశ రరవప గర
ఇసటట ననస:50-4-183
వయససస:28
లస: ససస స
3653 SQX1731488
పపరర: మణణ కలమమర నరరక

3639 SQX0169706
పపరర: రమమష ఆకలల

3634 SQX2280915
పపరర: లకడమ గటటట

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:50-4-181
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహర గరరర
ఇసటట ననస:50-4-183
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతశ రరవప
ఇసటట ననస:50-4-183
వయససస:22
లస: పప
3650 SQX2074011
పపరర: ననగమణణ ననససన

95-95/644

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-182
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దదవరరజ�
ఇసటట ననస:50-4-182
వయససస:65
లస: పప
3647 SQX1978972
పపరర: తరరపత రరవప గర

3636 MLJ3660180
పపరర: మలలర శదరర ఆకలల

95-95/641

భరస : బభబగ రరవప గటటట
ఇసటట ననస:50-4-179
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:50-4-181
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-182
వయససస:57
లస: ససస స
3644 AP151000243300
పపరర: ససబభబరరవప పఫ లశశటట �

95-95/643

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:50-4-181
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:50-4-181
వయససస:72
లస: ససస స
3641 MLJ2810885
పపరర: కపషషకలమమరర పఫ లశశటట �

3633 SQX0670596
పపరర: ఇసరడయల మనటస

3631 MLJ3659984
పపరర: లకడమ � వలల
ర రర�

భరస : అపరషరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-179
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-4-179
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఇశకయయలల మననటస
ఇసటట ననస:50-4-179
వయససస:34
లస: ససస స
3638 MLJ3660172
పపరర: అనసనరఖమమ ఆకలల

95-95/640

భరస : వల
ఇసటట ననస:50-4-179
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఇసరడయయల
ఇసటట ననస:50-4-179
వయససస:56
లస: ససస స
3635 SQX2184869
పపరర: రరఖ మననటస

3630 MLJ3660149
పపరర: పదమ శరసశశటట

3655 SQX2030989
పపరర: గరరర ఆనసదరరవప

95-95/1173

తసడడ:డ శరఖస గరరర
ఇసటట ననస:50-4-184
వయససస:21
లస: పప
95-95/1342

3658 MLJ2809705
పపరర: జయమమ మమరరసస

95-95/660

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-4-185
వయససస:48
లస: ససస స
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3659 MLJ2803880
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరసస

95-95/661

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-4-185
వయససస:33
లస: పప
3662 SQX2150332
పపరర: ననగ మణణ గర

95-95/1344

95-95/663

95-95/1345

95-95/668

95-95/671

95-95/674

95-96/61

తసడడ:డ బభలయఖ�
ఇసటట ననస:50-4-188
వయససస:38
లస: పప

3672 AP151000246097
పపరర: ఆగరటసస గగగగలపరటట

3675 SQX0631564
పపరర: చన చడనటయఖ� తలపరటట�

3678 AP151000243184
పపరర: కకటటశదరరరవప గగగగలపరటట

3681 SQX1240449
పపరర: శరసత తరరవధసల

95-95/677

3684 AP151000246198
పపరర: సరమమమజఖస తలపరటట

95-95/669

3687 SQX1982339
పపరర: చడనటమమ తలపటట
తసడడ:డ బభలయఖ తలపటట
ఇసటట ననస:50-4-188
వయససస:36
లస: ససస స

3667 SQX0461905
పపరర: భభషర� షపక�

95-95/665

3670 SQX1788405
పపరర: ననగమణణ పగరడడపలర

95-95/667

3673 AP151000246096
పపరర: మరరయమమ గగగగలపరటట

95-95/670

భరస : కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:55
లస: ససస స
95-95/672

3676 AP151000243303
పపరర: కకటట
ర గగగగలపరటట

95-95/673

తసడడ:డ వనసకటరతటస
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:40
లస: పప
95-95/675

3679 SQX1737014
పపరర: ననగమణణ పప గడడపలర

95-96/60

తసడడ:డ బభబగ పప గడడపలర
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:29
లస: ససస స
95-3/974

3682 SQX1731934
పపరర: తరరపతమమ తలపరటట

95-95/676

భరస : చడనటయఖ తలపరటట
ఇసటట ననస:50-4-188
వయససస:26
లస: ససస స
95-95/678

భరస : బభలయఖ
ఇసటట ననస:50-4-188
వయససస:56
లస: ససస స
95-95/680

95-97/22

తసడడ:డ బభబగ పగరడడపలర
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వసశ కపషష తరరవధసల
ఇసటట ననస:50-4-188
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చడనటయఖ
ఇసటట ననస:50-4-188
వయససస:38
లస: ససస స
3686 SQX0621821
పపరర: చడనటయఖ తలపరటట�

95-95/666

తసడడ:డ వనసకటరతటస
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటట
ర గగగగలపరటట
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:22
లస: పప
3683 SQX0642330
పపరర: జజఖత తలపరటట

3669 SQX1789064
పపరర: మరరయ రగజజ గగగగలపరటట

3664 SQX0812859
పపరర: గగపస మమదనసస

తసడడ:డ నబ�
ఇసటట ననస:50-4-186
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బభలయఖ�
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:40
లస: పప
3680 SQX1736628
పపరర: దననయయలల గగగగలపరటట

95-95/664

భరస : కకటటసరదమ
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:58
లస: ససస స
3677 AP151000243316
పపరర: కకటయఖ గగగగలపరటట

3666 SQX1731769
పపరర: రవ శసకర అసతరరజ

95-95/1343

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:50-4-185
వయససస:30
లస: పప

భరస : డనయయల గగగగలపరటట
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటట
ర �
ఇసటట ననస:50-4-187
వయససస:45
లస: ససస స
3674 SQX0774547
పపరర: లకడమ ననదడసడర

95-97/21

తసడడ:డ చనట మగన అసతరరజ
ఇసటట ననస:50-4-186
వయససస:49
లస: పప

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:50-4-186
వయససస:50
లస: ససస స
3671 AP151000246108
పపరర: యశశద గగగగలపరటట�

3663 SQX0812842
పపరర: భవరన వపదనసస

3661 SQX2425544
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరసస

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమరరసస
ఇసటట ననస:50-4-185
వయససస:33
లస: పప

భరస : సతఖ ననరరయణ వపదనసస
ఇసటట ననస:50-4-185
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భభషర�
ఇసటట ననస:50-4-186
వయససస:49
లస: ససస స
3668 SQX2429033
పపరర: గగసఖ షపక

95-95/662

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-4-185
వయససస:50
లస: పప

తలర : శసతతష కలమమర గర
ఇసటట ననస:50-4-185
వయససస:29
లస: ససస స
3665 MLJ3658465
పపరర: గగససయమ� షపక�

3660 MLJ2803898
పపరర: సరసబశవరరవప మమరరసస

3685 AP151000246201
పపరర: బభలమమ చసతగగసటల

95-95/679

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:50-4-188
వయససస:76
లస: ససస స
95-95/681

3688 SQX2240539
పపరర: ఆనసద కలమమర తలపరటట

95-95/1346

తసడడ:డ చడనటయఖ
ఇసటట ననస:50-4-188
వయససస:18
లస: పప
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95-95/682

తసడడ:డ కపషషమమరరస
ఇసటట ననస:50-4-189
వయససస:28
లస: ససస స
3692 SQX1731140
పపరర: ననగమర బ షపక

95-95/685

95-97/771

95-95/690

95-95/693

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:50-4-192
వయససస:33
లస: ససస స
3704 AP151000243288
పపరర: ననగరరజ కలసదదటట

95-95/696

95-95/699

95-95/702

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:50-4-194
వయససస:39
లస: ససస స

95-95/691

3702 AP151000246224
పపరర: లకడమ కలసడదటట

95-95/694

3708 MLJ3659190
పపరర: రమమదదవ బతష
స ల

3711 SQX0228338
పపరర: రరమకపషష డదకలస

95-95/705

3714 SQX0455923
పపరర: మణణకసఠ సదరష పపరర

3717 SQX2372464
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:50-4-194
వయససస:39
లస: ససస స

3697 SQX1788991
పపరర: జయసత బతష
స ల

95-95/689

3700 MLJ2803047
పపరర: రరధనకపషషమమరరస బతష
స ల� �

95-95/692

3703 MLJ3657863
పపరర: ననగరరజ� బతష
స ల�

95-95/695

తసడడ:డ రరధనకపషషమమరరస�
ఇసటట ననస:50-4-192
వయససస:35
లస: పప
95-95/697

3706 SQX1084136
పపరర: కసన
స రర రసతష

95-95/698

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:50-4-193
వయససస:30
లస: ససస స
95-95/700

3709 MLJ2809713
పపరర: బభజ డదకలస

95-95/701

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:50-4-193
వయససస:41
లస: ససస స
95-95/703

3712 AP151000243177
పపరర: మలర కరరరన నరరవప బతష
స ల�

95-95/704

తసడడ:డ రఘ�
ఇసటట ననస:50-4-193
వయససస:41
లస: పప
95-95/706

తసడడ:డ కరశవపలల సదరషపపరర
ఇసటట ననస:50-4-194
వయససస:32
లస: పప
95-95/1348

95-95/687

తసడడ:డ మలర ఖమరరన నరరవప� �
ఇసటట ననస:50-4-191/1
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:50-4-193
వయససస:39
లస: పప

భరస : మణణకసఠ సదరషపపరర
ఇసటట ననస:50-4-194
వయససస:27
లస: ససస స
3716 SQX2425254
పపరర: మసరసన బఇవనబ షపక

3699 MLJ2803344
పపరర: వనసకట మలర కరరరన ననడవప�
బతష
స ల�
తసడడ:డ రరధనకపషషమమరరస�
ఇసటట ననస:50-4-191/1
వయససస:42
లస: పప

3705 SQX1732221
పపరర: రరత శరసత బతష
స ల

3694 SQX1788694
పపరర: ననగగలల అనటపపరరడడ

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-4-191/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : మలర ఖమరరన నరరవప
ఇసటట ననస:50-4-193
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రఘగ
ఇసటట ననస:50-4-193
వయససస:62
లస: ససస స
3713 SQX1789544
పపరర: ఆదదలకడమ సదరషపపరర

95-95/688

భరస : రరప శకనవరస రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-4-193
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘగ
ఇసటట ననస:50-4-193
వయససస:31
లస: ససస స
3710 AP151000246370
పపరర: కకటటశదరమమ బతష
స ల

3696 MLJ2809275
పపరర: దసరరరమలలర శదరర బతష
స ల

95-95/684

తసడడ:డ ససబబయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-4-191
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:50-4-192
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర మసద
ఇసటట ననస:50-4-192
వయససస:53
లస: పప
3707 MLJ3659208
పపరర: ననగమలలర శదరర బతష
స ల

95-95/686

భరస : వనసకటమలర ఖమరరన నరరవప
ఇసటట ననస:50-4-191/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-4-191/1
వయససస:24
లస: పప
3701 MLJ3659216
పపరర: శక లకడమ బతష
స ల

3693 SQX1399782
పపరర: మలలర శదరర అమమదదపపడడ

3691 SQX0630269
పపరర: అసజయఖ బభబగ బగసరస

తసడడ:డ కపషషమమరరస
ఇసటట ననస:50-4-189
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవ అమమదదపపడడ
ఇసటట ననస:50-4-190
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శక రరమ చసదడ శవరజ అడప
ఇసటట ననస:50-04-191
వయససస:37
లస: ససస స
3698 SQX1506304
పపరర: జగదదష బతష
స ల

95-95/683

తసడడ:డ కపషషమమరరస
ఇసటట ననస:50-4-189
వయససస:26
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-4-190
వయససస:32
లస: ససస స
3695 SQX2144947
పపరర: పడశరసత అడప

3690 SQX0948471
పపరర: ససరరష కలమమర బగసరస

3715 SQX2125102
పపరర: వల షపక

95-95/1347

తసడడ:డ బగడద
ఇసటట ననస:50-4-194
వయససస:45
లస: పప
95-95/1349

3718 SQX2431880
పపరర: దసరర సదరరటపపరర

95-95/1350

భరస : కరశవపలల సదరటపపప ఈ
ఇసటట ననస:50-4-195
వయససస:55
లస: ససస స
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95-95/707

భరస : శశశలలష
ఇసటట ననస:50-4-196
వయససస:38
లస: ససస స
3722 MLJ3657624
పపరర: శశశలలష కలడనరర

95-95/710

3723 MLJ3659232
పపరర: వనసకరయమమ అనటపపరరడడ

95-95/713

3726 SQX1008572
పపరర: చడనటకరశవ పప తత
స రర
భరస : ఆదడయఖ
ఇసటట ననస:50-4-198
వయససస:27
లస: ససస స

3728 SQX0975375
పపరర: మరస మమ పప తత
స రర

3729 SQX1732312
పపరర: జజససమన బభబగ మరసకటర

95-95/716

తసడడ:డ లకడమనరస
ఇసటట ననస:50-4-198
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:50-4-198/1
వయససస:54
లస: ససస స
3734 SQX2364123
పపరర: శశకల బసడడ

95-95/1355

95-95/718

95-95/721

భరస : మనసససమ
ఇసటట ననస:50-4-199/1
వయససస:59
లస: ససస స

95-95/717

3738 SQX1789627
పపరర: శరణఖ మదసద

3741 AP151000243153
పపరర: బభలసరదమ కకసడడడ�

95-95/724

3744 SQX1990456
పపరర: కలమమరర కకసడడడ

95-95/1353

3747 MLJ2809424
పపరర: భల� కకసడడడ�
భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-200
వయససస:38
లస: ససస స

3727 MLJ3658721
పపరర: మసరసనబ� షపకలమసగవలర �

95-95/715

3730 SQX2247617
పపరర: మరరయ దనసస మమల

95-95/1351

3733 SQX2362390
పపరర: జమమశ బసడడ

95-95/1354

తసడడ:డ జవ రతటస బసడడ
ఇసటట ననస:50-4-198/2
వయససస:45
లస: పప
95-99/618

3736 SQX1771880
పపరర: కలమమర కలపష సరదమ

95-95/819

తసడడ:డ గణణష కలపష సరదమ
ఇసటట ననస:50-4-198,RAMI REDDY THOTA
వయససస:22
లస: పప
95-95/719

3739 SQX1731165
పపరర: కలమమర కలపషసరదమ

95-95/720

తసడడ:డ గణణశ కలపషసరదమ
ఇసటట ననస:50-4-199
వయససస:22
లస: పప
95-95/722

3742 SQX1731082
పపరర: మగనససరదమ చలర కగసడడడ

95-95/723

తసడడ:డ చలర కగసడడడ చలర కగసడడడ
ఇసటట ననస:50-4-199
వయససస:66
లస: పప
95-95/1174

భరస : బభల సరదమ కకసడడడ
ఇసటట ననస:50-4-199
వయససస:48
లస: ససస స
95-95/725

95-95/712

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:50-4-198/1
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:50-4-199
వయససస:55
లస: పప

భరస : బభలసరదమ కకసడడడ
ఇసటట ననస:50-4-199
వయససస:48
లస: ససస స
3746 SQX0664805
పపరర: రరణణ చనలకకదసరర

3735 SQX2086924
పపరర: కలమమర కలపషసరదమ

3724 MLJ2804227
పపరర: బగజనబభబగ పరటటట

భరస : జలమన�
ఇసటట ననస:50-4-198
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరగర బభబగ మదసద
ఇసటట ననస:50-4-199
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల సరదమ కకసడడడ
ఇసటట ననస:50-4-199
వయససస:29
లస: పప
3743 SQX1973304
పపరర: కలమమరర కకసడడడ

95-95/714

తసడడ:డ గణణశ కలపషసరదమ
ఇసటట ననస:50-4-198-4
వయససస:22
లస: పప

భరస : ననగ రరజ కకసడడడ
ఇసటట ననస:50-4-199
వయససస:26
లస: ససస స
3740 SQX0958603
పపరర: ననగ రరజ కకసడడడ

3732 SQX2424844
పపరర: మరరయమమ బసడడ

95-95/709

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-4-197
వయససస:34
లస: పప

భరస : జవ రతటస బసడడ
ఇసటట ననస:50-4-198/2
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : జమమశ బసడడ
ఇసటట ననస:50-4-198/2
వయససస:42
లస: ససస స
3737 SQX0958611
పపరర: రరణణ కకసడడడ

95-95/711

తసడడ:డ కనకయఖ మరసకటర
ఇసటట ననస:50-4-198
వయససస:30
లస: పప
95-95/1352

3721 MLJ3657616
పపరర: వకటరర బభబగ కలడనరర

తసడడ:డ లలకరనసదస
ఇసటట ననస:50-4-196
వయససస:43
లస: పప

భరస : చనటయఖ
ఇసటట ననస:50-4-197
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కలపపషసరదమ కలపపషసరదమ
ఇసటట ననస:50-4-197OLD CLUB ROAD
వయససస:67
లస: పప

3731 SQX2247633
పపరర: జయమమ మమల

95-95/708

భరస : వకటరరబబగ
ఇసటట ననస:50-4-196
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటరరబబగ
ఇసటట ననస:50-4-196
వయససస:43
లస: పప
3725 SQX1771914
పపరర: ససబడహమణఖస కలపపషసరదమ

3720 MLJ3658457
పపరర: లడడయమ కలడనరర

3745 SQX0705590
పపరర: ననగరరజ కకసడనరర

95-97/23

తసడడ:డ మరరయదనస
ఇసటట ననస:50-4-199
వయససస:29
లస: పప
95-95/726

3748 AP151000246046
పపరర: సరమమమజఖస కకసడడడ�

95-95/727

భరస : శశరర�
ఇసటట ననస:50-4-200
వయససస:58
లస: ససస స
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3749 MLJ2803534
పపరర: ననగరశదరరరవప� కకసడడడ�

95-95/728

తసడడ:డ శశరర�
ఇసటట ననస:50-4-200
వయససస:37
లస: పప
3752 MLJ3659133
పపరర: భభరత� సరరషడడ�

95-95/730

95-95/1357

95-95/735

95-95/738

95-95/741

95-95/744

95-95/747

తసడడ:డ చసదసడడడ
ఇసటట ననస:50-4-210
వయససస:22
లస: పప

3762 SQX1262872
పపరర: షహహద షపక

3765 SQX1789569
పపరర: లకడమ సడవసత పదమననభగన

3768 MLJ3659117
పపరర: శశషరరతటస పదమననభగన

3771 SQX0632166
పపరర: హరర కకషఫ ర పదమననభగన

95-95/750

3774 SQX2030955
పపరర: రరమ ససధకర బబరకనససలమ

95-95/739

3777 SQX2387595
పపరర: ససమతడ బరరనకలమ

3757 MLJ2809408
పపరర: రరజకలమమరర రరవపరర�

95-95/734

3760 SQX1758606
పపరర: షబన షపక

95-95/737

3763 SQX1758598
పపరర: షసషసర ఖమన పఠరన

95-95/740

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-4-208
వయససస:35
లస: పప
95-95/742

95-95/743
3766 SQX1789791
పపరర: మణణ మహలకడమ కకపపషరరవపరర

భరస : హరర కకశశర పదమననభగన
ఇసటట ననస:50-4-209
వయససస:29
లస: ససస స
95-95/745

3769 SQX0169375
పపరర: జననరరన పదమననభగన

95-95/746

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-4-209
వయససస:33
లస: పప
95-95/748

3772 MLJ3658044
పపరర: తడ వకకమరరవ పదమననభగన

95-95/749

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-4-209
వయససస:36
లస: పప
95-1/1142

తసడడ:డ రరమ చసదసడడడ బబరకనససలమ
ఇసటట ననస:50-4-210
వయససస:23
లస: పప
95-97/801

95-95/732

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-4-208
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-4-209
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:50-4-209
వయససస:59
లస: పప
3776 SQX2206308
పపరర: ససదనకర బరసకలల

95-95/736

భరస : కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-4-209
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప పదమననభగన
ఇసటట ననస:50-4-209
వయససస:34
లస: పప
3773 SQX0632075
పపరర: కకటటశదరరరవప పదమననభగన

3759 MLJ2803260
పపరర: రరజజరతటస� రరవపరర�

3754 SQX1982412
పపరర: సతశ కలమమర కలమమరరగగసట

భరస : రరజజరతటస�
ఇసటట ననస:50-4-207
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జననరర న పదమననభగన
ఇసటట ననస:50-4-209
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తడవకకమ రరవప పదమననభగన
ఇసటట ననస:50-4-209
వయససస:31
లస: ససస స
3770 SQX1731702
పపరర: తడవకకమ రరవప పదమననభగన

95-95/733

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-4-208
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:50-4-208
వయససస:47
లస: పప
3767 SQX1732262
పపరర: పదమ శక పదమననభగన

3756 SQX1731611
పపరర: కకరణమయ దదరపలర

95-95/729

తసడడ:డ రఘగ కలమమరరగగసట
ఇసటట ననస:50-4-205
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరదదస� �
ఇసటట ననస:50-4-207
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:50-4-208
వయససస:59
లస: ససస స
3764 SQX0632109
పపరర: ససభభన ఖమన

95-95/731

తసడడ:డ ఆశరరదదస దదరపలర
ఇసటట ననస:50-4-207
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ�
ఇసటట ననస:50-4-207
వయససస:57
లస: ససస స
3761 MLJ3659125
పపరర: రహహమగనటసర ఖమన

3753 SQX1982321
పపరర: పడకపత కలమమరరగగసట

3751 SQX1789585
పపరర: హససనన షపక

భరస : రరజజదన షపక
ఇసటట ననస:50-4-203
వయససస:35
లస: ససస స

భసధసవప: సతశ కలమమర
ఇసటట ననస:50-04-205
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:50-4-206
వయససస:49
లస: ససస స
3758 MLJ2809317
పపరర: నరమల దనసరర�

95-95/1356

భరస : పసచమయఖ సరరపపడడ
ఇసటట ననస:50-4-202
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పసచమయఖ�
ఇసటట ననస:50-4-203
వయససస:66
లస: ససస స
3755 SQX2125151
పపరర: వనసకట రమణ గడడడ పరటట

3750 SQX2184851
పపరర: భభరత సరరపపడడ

3775 SQX2475622
పపరర: రరమచసదసడడడ బరరనకలమ

95-95/1358

తసడడ:డ రరమససబబయఖ బరరనకలమ
ఇసటట ననస:50-4-210
వయససస:60
లస: పప
95-95/1359

భరస : రరమచసదసడడడ బరరనకలమ
ఇసటట ననస:50-4-210 ramireddy thota
వయససస:46
లస: ససస స

3778 AP151000246244
పపరర: రరజకలమమరర � ఏలలమరర�

95-95/751

భరస : కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-211
వయససస:55
లస: ససస స
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3779 MLJ3658028
పపరర: వనణగబభబగ� ఏలలమరర�

95-95/752

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-211
వయససస:35
లస: పప
3782 SQX0774919
పపరర: బసదస పళర

95-95/754

95-95/757

95-95/1361

95-95/762

95-159/20

95-95/765

95-95/1245

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-4-219
వయససస:30
లస: ససస స

3792 AP151000243345
పపరర: హతనవపలమర ఎససస�

3795 SQX2247641
పపరర: ననగ శవ గరజల

3798 SQX2031482
పపరర: ననగగర షపక

3801 SQX2257236
పపరర: నబ సరహహబ పరటటబసడర

95-95/1367

3804 SQX2181154
పపరర: శకనవరస రరవప పగడల

95-95/763

3807 SQX1789080
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:డ బభబగ లమల షపక
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:22
లస: ససస స

3787 SQX1399667
పపరర: మలలర శదరరరవప ననత

95-95/759

3790 AP151000246309
పపరర: అజజ బబగస షపక�

95-95/761

3793 SQX2223592
పపరర: ఇలయమస షపక

95-95/1362

తసడడ:డ అతనవపలమర
ఇసటట ననస:50-4-213
వయససస:20
లస: పప
95-95/1363

3796 SQX1788629
పపరర: ననగమర బ షపక

95-95/764

తసడడ:డ ఆమన షపక
ఇసటట ననస:50-4-215
వయససస:22
లస: ససస స
95-95/1175

3799 SQX2240554
పపరర: బదసలమబ షపక

95-95/1364

భరస : అమన
ఇసటట ననస:50-4-215
వయససస:35
లస: ససస స
95-95/1365

3802 SQX2124527
పపరర: మసరసన రరవప నకస

95-95/1366

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-4-219
వయససస:65
లస: పప
95-95/1368

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పగడల
ఇసటట ననస:50-4-219
వయససస:36
లస: పప
95-95/1370

95-95/756

భరస : హతనవపలమర�
ఇసటట ననస:50-4-213
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జన పరటటబసడర
ఇసటట ననస:50-4-217
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:50-4-219
వయససస:36
లస: పప
3806 SQX2124543
పపరర: హహమలత పగడనల

95-95/760

తసడడ:డ అమన షపక
ఇసటట ననస:50-4-215
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:50-04-217
వయససస:18
లస: పప
3803 SQX2247674
పపరర: శకనవరసరరవప పగడనల

3789 SQX1788538
పపరర: పరరదన షపక

3784 SQX0774497
పపరర: లకడమదదవ పలమర

తసడడ:డ వనసకయఖ ననత
ఇసటట ననస:50-4-212
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖసమ
ఇసటట ననస:50-4-214
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ భమదదయఖ
ఇసటట ననస:50-4-215
వయససస:31
లస: పప
3800 SQX2124535
పపరర: హహససబసన పరటటబలర

95-95/758

తసడడ:డ అబగదలమర�
ఇసటట ననస:50-4-213
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఆతవపలర షపక
ఇసటట ననస:50-4-213
వయససస:27
లస: పప
3797 SQX0948380
పపరర: ఆలయఖ దనదదకలల

3786 SQX0765982
పపరర: శకనవరసరరవప పలమర

95-95/1360

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-4-212
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గయమస షపక
ఇసటట ననస:50-4-213
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అతవపలమర షపక
ఇసటట ననస:50-4-213
వయససస:21
లస: పప
3794 SQX1800093
పపరర: గయమస షపక

95-95/755

తసడడ:డ అదదయఖ
ఇసటట ననస:50-4-212
వయససస:55
లస: పప

భరస : మలర శదర రరవప ననఠర
ఇసటట ననస:50-4-212 3RD LINE
వయససస:49
లస: ససస స
3791 SQX1730803
పపరర: ఈలయమస షపక

3783 SQX1359083
పపరర: తరరపఠమమ ననత

3781 SQX2400232
పపరర: లకడమ శలస

భరస : రరధకపషష మమరరస శలస
ఇసటట ననస:50-4-211
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ ననత
ఇసటట ననస:50-4-212
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శదర రరవప ననత
ఇసటట ననస:50-4-212
వయససస:29
లస: పప
3788 SQX2228351
పపరర: వనసకటటశదరమమ ననఠర

95-95/753

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-4-211
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పళర
ఇసటట ననస:50-4-212
వయససస:27
లస: ససస స
3785 SQX1359059
పపరర: ననగరరజ ననత

3780 AP151000243089
పపరర: కకటటశదరరరవప ఏలలమరర

3805 SQX2254845
పపరర: రహమతషనటసర షపక

95-95/1369

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:50-4-219
వయససస:32
లస: ససస స
95-95/766

3808 MLJ3659026
పపరర: వనజజకడ బయఖవరపప

95-95/768

తసడడ:డ ఏలషర గరసదద
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:32
లస: ససస స
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95-95/769

తసడడ:డ భభషర
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:38
లస: ససస స
3812 SQX1354810
పపరర: నబన ససబదన షపక

95-95/772

95-95/775

95-95/777

95-95/780

95-95/783

95-95/786

95-96/1019

భరస : కరశవపలల
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:63
లస: ససస స

3822 SQX1730761
పపరర: వజయ కలమమర బతష
స ల

3825 MLJ3658994
పపరర: చనటపదనమవత గగలర

3828 AP151000243171
పపరర: దసరరరరరవప గగలర �

3831 SQX2203586
పపరర: చరసజవ ససబకస

95-95/790

3834 SQX1732270
పపరర: తయమరమమ కరరషటపప

95-95/781

3837 MLJ2810687
పపరర: బబ షపక
భరస : నననటసరహహబ
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:75
లస: ససస స

3817 SQX2078319
పపరర: రరషమ షపక

95-95/1176

3820 SQX1787670
పపరర: మలలర శదరర జసగర

95-95/779

3823 SQX1787969
పపరర: శశషయఖ జసగర

95-95/782

తసడడ:డ మతస యఖ జసగర
ఇసటట ననస:50-4-221
వయససస:68
లస: పప
95-95/784

3826 AP151000246284
పపరర: ససశల గగలర �

95-95/785

భరస : దసరరరరరవప�
ఇసటట ననస:50-4-222
వయససస:51
లస: ససస స
95-95/787

3829 SQX1789361
పపరర: పదమ పససపలలటట

95-95/788

భరస : శకనస పససపలలటట
ఇసటట ననస:50-4-223
వయససస:41
లస: ససస స
95-96/1020

3832 MLJ2810356
పపరర: భభవరన సదరష పపరర

95-95/789

తసడడ:డ కరశవపలల
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:34
లస: ససస స
95-95/791

భరస : పరరర సరరధద కరరషటపప
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:59
లస: ససస స
95-95/793

95-95/774

భరస : శశషయఖ జసగర
ఇసటట ననస:50-4-221
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర ససబకస
ఇసటట ననస:50-4-223
వయససస:22
లస: పప

భరస : మసరసనదల
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:44
లస: ససస స
3836 AP151000246116
పపరర: దసరర సదరషపపరర

95-95/778

తసడడ:డ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:50-4-222
వయససస:51
లస: పప

భరస : మలర కరరరన న రరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:50-4-223
వయససస:34
లస: ససస స
3833 MLJ2810695
పపరర: కరరమగనటసర షపక

3819 SQX1730951
పపరర: ఇసదదర పసడయదరరరన బతష
స ల

3814 MLJ2803641
పపరర: బభబమలమల షపక

భరస : బభబగలమల షపక
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : భభససరరకవప
ఇసటట ననస:50-4-222
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:50-4-222
వయససస:50
లస: పప
3830 SQX2200517
పపరర: వనసకట లకడమ బబ మమరరడడ

95-95/776

తసడడ:డ వనణగ బభబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-4-221
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరస బభబగ మసగలమపపరర
ఇసటట ననస:50-4-222
వయససస:25
లస: ససస స
3827 SQX0147017
పపరర: భభససరరరవప గగళర

3816 SQX1982347
పపరర: రరషమ షపక

95-95/771

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనణగ బభబగ బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-4-221
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప కకమమరర
ఇసటట ననస:50-4-221
వయససస:25
లస: పప
3824 SQX1732163
పపరర: కకటమమ మసగలమపపరర

95-95/773

తసడడ:డ బభబగ లమల షపక
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప మగటట
ర రర
ఇసటట ననస:50-4-221
వయససస:27
లస: ససస స
3821 SQX1789320
పపరర: సరతదక కకమమరర

3813 SQX1789213
పపరర: ఆనసద కలమమర వరడపలర

3811 MLJ2809598
పపరర: ఖమశసబ షపక

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస వరడపలర
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:63
లస: పప
3818 SQX1787522
పపరర: మన మగటట
ర రర

95-95/770

భరస : బభబమలమల
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ లమల షపక
ఇసటట ననస:50-4-220
వయససస:25
లస: పప
3815 MLJ2804003
పపరర: భభషర షపక

3810 MLJ2809580
పపరర: అమననబ షపక

3835 SQX1564070
పపరర: తనయమరమమ కరరటటభకరపప

95-95/792

భరస : పరరర సరరధద కరరటటభకరపప
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:63
లస: ససస స
95-95/794

3838 SQX1787720
పపరర: రవ మలలర శదరపప

95-95/795

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప మలలర శదరపప
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:34
లస: పప
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3839 MLJ2805067
పపరర: కరలలషర� షపక�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-95/796

తసడడ:డ నననటసరహహబ� �
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:39
లస: పప
3842 MLJ2804508
పపరర: కరశవపలల సదరరపపరర

95-95/799

95-95/1372

95-95/801

95-96/1109

95-95/804

95-95/805

95-95/812

భరస : యసపస లతఫ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-4-234
వయససస:47
లస: ససస స

3852 SQX2135481
పపరర: శవ ననగ దసరర ససబకస

3855 SQX2060689
పపరర: శవ పడసరద అమడనల

3858 SQX1982362
పపరర: ఝనస లకడమ మరరయమల

3861 MLJ3659950
పపరర: ఉమమ దదవ వరససశశటట

95-95/815

3864 MLJ2803575
పపరర: నలయఖ లకడమశశటట

95-97/802

3867 SQX1262880
పపరర: యసపస లతఫ బభబగ షపక
తసడడ:డ ఘన షరహహద షపక
ఇసటట ననస:50-4-234
వయససస:50
లస: పప

3847 MLJ3658945
పపరర: కరరణకలమమరర వచనరపప

95-95/800

3850 SQX2484962
పపరర: శకనవరస రరవప ఉపషలపరటట

95-96/1098

3853 SQX1499863
పపరర: మలర శదరర నబబరగసడర

95-95/803

భరస : వనసకట కపషష రరడడడ నబబరగసడర
ఇసటట ననస:50-4-229
వయససస:33
లస: ససస స
95-100/774

3856 SQX2051076
పపరర: హమలత అమడనల

95-214/1148

భరస : శవ పడసరద అమడనల
ఇసటట ననస:50-4-229
వయససస:28
లస: ససస స
95-95/806

3859 SQX1982370
పపరర: శకనవరసరరవప మరరయమల

95-95/807

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:50-4-230
వయససస:49
లస: పప
95-95/813

3862 MLJ2809135
పపరర: దసరర లకడమశశటట

95-95/814

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-4-233
వయససస:58
లస: ససస స
95-95/816

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-4-233
వయససస:36
లస: పప
95-95/817

95-118/905

తసడడ:డ వరయఖ ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:50-4-228
వయససస:47
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:50-4-233
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమసపటట ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-4-233
వయససస:31
లస: పప
3866 SQX1262799
పపరర: రరధదక వనలసరల

95-95/802

భసధసవప: శకనవరసరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:50-4-230
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నలయఖ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:50-4-233
వయససస:30
లస: ససస స
3863 SQX0765966
పపరర: లకడమసపటట వనసకటటశదరరర

3849 SQX1481324
పపరర: కపషష రరడడడ ససబకస

3844 SQX2066314
పపరర: బభలమజ కరరటటపప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:50-4-228
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జగననటథ అమడనల
ఇసటట ననస:50-4-229
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనణగగగపరల
ఇసటట ననస:50-4-230
వయససస:36
లస: ససస స
3860 SQX1730720
పపరర: శకలకడమ లకడమశశటట

95-95/1373

భరస : కపషరషరరడడడ ససబకస
ఇసటట ననస:50-4-228
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదద రరడడడ నబబరగసడర
ఇసటట ననస:50-4-229
వయససస:39
లస: పప
3857 SQX0369983
పపరర: మరరయమల పడసనట లకడమ

3846 SQX2185130
పపరర: బభష షపక

95-95/798

తసడడ:డ పరరర సరరథద కరరటటపప
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర ససబకస
ఇసటట ననస:50-4-228
వయససస:30
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:50-4-228
వయససస:48
లస: ససస స
3854 SQX1499848
పపరర: వనసకట కపషరష రరడడడ నబబరగసడర

95-95/1371

తసడడ:డ మగనర షపక
ఇసటట ననస:50-4-225
వయససస:44
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:50-4-228
వయససస:53
లస: ససస స
3851 SQX2520880
పపరర: ఈశదరమమ ఉపషలపరటట

3843 SQX2131779
పపరర: యససమన షపక

3841 SQX1789015
పపరర: పరరర సరరధద కరరటటపప

తసడడ:డ చలమయఖ కరరటటపప
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర శరరరధద కరరటతనపప
ఇసటట ననస:50-4-224 4TH LINE
వయససస:34
లస: పప
3848 AP151000246194
పపరర: శకదదవ వచనరపప

95-95/797

తసడడ:డ చలమయఖ కరరటటభకరపప
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవననయగడడ
ఇసటట ననస:50-4-224
వయససస:63
లస: పప
3845 SQX2133213
పపరర: బభలమజ కరరటతనపప

3840 SQX1564062
పపరర: పరరర సరరధద కరరటటభకరపప

3865 SQX2176147
పపరర: శశభ మడడడ

95-95/1375

భరస : వనసకటటశదరరర లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:50-4-233
వయససస:29
లస: ససస స
95-95/818

3868 SQX2246742
పపరర: ఫరరద రజగ షపక

95-95/1376

తసడడ:డ లతఫ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-4-234
వయససస:18
లస: పప
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3869 SQX1564245
పపరర: రరశరమ షపక
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95-96/62

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:50-4-322
వయససస:23
లస: ససస స
3872 SQX0642231
పపరర: షరహహదన శశక

95-97/26

95-168/908

95-95/820

95-95/821

95-95/824

95-95/827

95-95/830

భరస : బభలకపషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:50-5-240
వయససస:58
లస: ససస స

3882 MLJ3660958
పపరర: అనటపపరరష� మమకల�

3885 MLJ2804755
పపరర: బభబమరరవప� పససపపలలటట�

3888 MLJ3660933
పపరర: షబభనన� షపక�

3891 AP151000243137
పపరర: మమబగససభభన యస.కర�

95-96/1111

3894 SQX2561330
పపరర: మహబమబ షపక

95-95/822

3897 MLJ3658713
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక�
భరస : మమలమల�
ఇసటట ననస:50-5-240
వయససస:66
లస: ససస స

3877 SQX2353548
పపరర: రరజరసదడ ననలటటరర

95-95/1378

3880 MLJ2810596
పపరర: వనసకటకరమమశదరమమ రరయ

95-96/65

3883 MLJ2810489
పపరర: రమమదదవ� పససపపలలటట�

95-95/823

భరస : బభబమరరవప� �
ఇసటట ననస:50-5-238
వయససస:44
లస: ససస స
95-95/825

3886 MLJ3657871
పపరర: కకటయమఖ� పససపపలలటట�

95-95/826

తసడడ:డ అసజయఖ�
ఇసటట ననస:50-5-238
వయససస:80
లస: పప
95-95/828

3889 MLJ3657889
పపరర: షబబరఅల� షపక�

95-95/829

తసడడ:డ మమబగససభభన�
ఇసటట ననస:50-5-239
వయససస:34
లస: పప
95-95/831

3892 SQX1150309
పపరర: ననర కకజర షపక

95-95/832

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-5-239
వయససస:27
లస: పప
95-96/1133

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-5-239
వయససస:59
లస: ససస స
95-95/834

95-97/28

భరస : వనసకటసతఖననరరయణ రరయ
ఇసటట ననస:50-5-235
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:50-5-239
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:50-5-239
వయససస:53
లస: ససస స
3896 MLJ2809614
పపరర: కమలకలమమరర� కకడనల�

95-96/64

భరస : షబబర అల�
ఇసటట ననస:50-5-239
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబగససభభన�
ఇసటట ననస:50-5-239
వయససస:37
లస: పప
3893 SQX2521508
పపరర: మహబమబ షపక

3879 AP151000246065
పపరర: కకటటశదరమమ గగలర

3874 AP151000249015
పపరర: వనసకటటశదరరర గరరటపపడడ

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:50-4-846
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:50-5-238
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహబమబ ససభభన�
ఇసటట ననస:50-5-239
వయససస:31
లస: ససస స
3890 SQX0429670
పపరర: జజననబజ� షపక�

95-95/1377

భరస : వనణగగగపరల�
ఇసటట ననస:50-5-238
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ భభగరఖరరవప�
ఇసటట ననస:50-5-238
వయససస:39
లస: పప
3887 MLJ3660925
పపరర: రహహమమ బ� షపక�

3876 SQX2354918
పపరర: ఏసస ననలటటరర

95-97/25

తసడడ:డ వనసకట సరదమ గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-4-530
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గగలర
ఇసటట ననస:50-5-235
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమరరవప�
ఇసటట ననస:50-5-238
వయససస:30
లస: ససస స
3884 SQX0269548
పపరర: వనణగగగపరల రరవప� మమకల�

95-97/27

తసడడ:డ ఏలయమ ననలటటరర
ఇసటట ననస:50-4-816
వయససస:53
లస: పప

భరస : చసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-5-120
వయససస:33
లస: ససస స
3881 MLJ3660974
పపరర: రరజఖలకడమ� పససపపలలటట�

3873 AP151000249013
పపరర: ససశల గరరటపపడడ

3871 AP151000249356
పపరర: ఈరయఖ గసగవరపప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-4-393
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-4-530
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల గఫర షపక
ఇసటట ననస:50-4-696
వయససస:26
లస: పప
3878 SQX1788736
పపరర: తససర మ షపక

95-97/24

భరస : ఈరయఖ
ఇసటట ననస:50-4-393
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:50-4-499
వయససస:41
లస: ససస స
3875 SQX2097384
పపరర: అబగదల కలస షపక

3870 AP151000249350
పపరర: యశశద గసగవరపప

3895 SQX0455436
పపరర: జజకకరరససలమసనన� షపక�

95-95/833

భరస : అబగదలడవపఫ�
ఇసటట ననస:50-5-240
వయససస:39
లస: ససస స
95-95/835

3898 MLJ2805042
పపరర: అబగదలడవపఫ� షపక�

95-95/836

తసడడ:డ మమలమల� �
ఇసటట ననస:50-5-240
వయససస:42
లస: పప
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3899 SQX0171421
పపరర: మమలమల� షపక�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-95/837

తసడడ:డ కరశరరలమరసరహహబ�
ఇసటట ననస:50-5-240
వయససస:72
లస: పప
3902 SQX2463487
పపరర: నరరసదడ బభబగ పసతగరన

95-96/1023

95-97/30

95-96/1026

95-96/68

95-97/803

95-96/71

95-96/74

భరస : లకమణ రరవప j
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:50
లస: ససస స

95-96/66

3915 SQX2256923
పపరర: నరసససహ రరవప వర నలర

3918 SQX1211895
పపరర: లలరగజజ బతష
స ల

3921 SQX0171355
పపరర: సలస షపక

95-96/77

3924 AP151000243072
పపరర: ఇమమమ షపక

95-96/69

3927 SQX0812941
పపరర: మహహష జలలటల
తసడడ:డ లకమణ రరవప j
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:28
లస: పప

95-96/1025

3910 AP151000246191
పపరర: మమలమబ యస.కర షపక

95-96/67

3913 SQX1236950
పపరర: శకనవరస రరవప పరరచనరర

95-96/70

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:50-5-245
వయససస:47
లస: పప
95-96/1027

3916 SQX2130540
పపరర: వనసకటటష వరమలర

95-97/804

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వరమలర
ఇసటట ననస:50-5-245 4TH LINE
వయససస:24
లస: పప
95-96/72

3919 MLJ3658747
పపరర: షయజజబ షపక

95-96/73

తసడడ:డ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:34
లస: ససస స
95-96/75

3922 MLJ2804318
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-96/76

తసడడ:డ ఇమమమ షపక
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:45
లస: పప
95-96/78

తసడడ:డ కరరమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:67
లస: పప
95-97/33

3907 SQX2203529
పపరర: భభససర రరడడడ గగగరరరడడడ

భరస : దనదన
ఇసటట ననస:50-5-244
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజ షపక
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర గగలర
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:50
లస: పప
3926 SQX0812966
పపరర: ఉమమ జలమరల

3912 SQX1411891
పపరర: లకడమ పరరచనరర

95-97/29

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:50-5-243
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశస స
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:36
లస: పప
3923 AP151000243096
పపరర: శకనవరసరరవప గగలర

95-97/31

తసడడ:డ చనటబభబయ వర నలర
ఇసటట ననస:50-5-245 4TH LINE
వయససస:51
లస: పప

భరస : వర రరజ బజసతడ
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:26
లస: ససస స
3920 SQX0171256
పపరర: జజనభభషర షపక

3909 SQX0895235
పపరర: ఆషర షపక

3904 SQX0705947
పపరర: లకడమ దసరర మమచరర
తసడడ:డ జజన బభబగ మమచరర
ఇసటట ననస:50-5-242
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:50-5-245
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చనటబభబయ వరననళర
ఇసటట ననస:50-5-245
వయససస:53
లస: పప
3917 SQX1046599
పపరర: భవరన బజసతడ

95-96/1024

భరస : హహసపసన పపర
ఇసటట ననస:50-5-244
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వరననల
ఇసటట ననస:50-5-245
వయససస:26
లస: ససస స
3914 SQX2425916
పపరర: నరసససహ రరవప వరననళర

3906 AP151000249029
పపరర: జజన బభబగ మమచరర

95-96/1022

Deleted

తసడడ:డ పసచమయఖ మమచరర
ఇసటట ననస:50-5-242
వయససస:56
లస: పప

భరస : భభససర రరడడడ గగగరరరడడడ
ఇసటట ననస:50-5-243
వయససస:26
లస: ససస స
3911 SQX1236943
పపరర: పరవన వరననల

3903 SQX2473163
పపరర: నరరసదడ బభబగ పసతగరన

3901 SQX2465722
పపరర: ననగమణణ పసతగరన

భరస : నరరసదడ బభబగ పసతగరన
ఇసటట ననస:50-5-242
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: ననగమణణ పసతగరన
ఇసటట ననస:50-5-242
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజన బభబగ
ఇసటట ననస:50-5-242
వయససస:44
లస: ససస స
3908 SQX2200012
పపరర: ససధనరరణణ గగగరరరడడడ

95-95/1379

భరస : నరరసదడ బభబగ పసతగరన
ఇసటట ననస:50-5-242
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: ననగమణణ పసతగరన
ఇసటట ననస:50-5-242
వయససస:29
లస: పప
3905 AP151000249374
పపరర: కకటటశదరమమ మమచరర

3900 SQX2473650
పపరర: ననగమణణ పసతగరన

3925 SQX0812925
పపరర: గగరర వరరటల

95-97/32

భరస : నరసససహ రరవప వరరటల
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:45
లస: ససస స
95-97/34

3928 SQX0812974
పపరర: దసరర రరవప అరరన

95-97/35

తసడడ:డ రరమగ a
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:29
లస: పప
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3929 SQX0812982
పపరర: వర రరజ బజసతడ
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95-97/36

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల y
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:29
లస: పప
3932 SQX0812933
పపరర: లకమణ రరవప జలర ల

95-97/39

95-96/79

95-96/82

95-96/84

95-95/838

95-96/89

95-96/91

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:50-5-249
వయససస:30
లస: ససస స

3942 MLJ2810638
పపరర: జలజ ఎరకసశశటట

3945 SQX1877356
పపరర: ససబరర బభనస షపక

3948 SQX1877323
పపరర: హరరష షపక

3951 SQX1085217
పపరర: అనల పపదకరసత

95-96/94

3954 SQX0813014
పపరర: రరజరశదరర ఆరరన

95-96/85

3957 SQX0817957
పపరర: యయసస అరరన
తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:50-5-249
వయససస:32
లస: పప

3937 AP151000246150
పపరర: లకడమ దదవరరడడడ దదవరరడడడ

95-96/81

3940 SQX1737709
పపరర: పడమధ గగసతకల

95-97/41

3943 SQX0183186
పపరర: ననగమలలర శదరర� కలపపషసరదమ�

95-96/86

భరస : రవకలపపషసరదమ� కలపషసరదమ
ఇసటట ననస:50-5-247/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-96/87

3946 SQX1790419
పపరర: పవతడ పపల

95-96/88

భరస : రవ కలమమర చలలవప
ప
ఇసటట ననస:50-5-248
వయససస:32
లస: ససస స
95-96/90

3949 SQX0813006
పపరర: దసరర పడసరద మసరల

95-97/42

తసడడ:డ శరఖమ m
ఇసటట ననస:50-5-248
వయససస:30
లస: పప
95-96/92

3952 MLJ2804128
పపరర: ఏడడకకసడలల మసగళళపపరర

95-96/93

తసడడ:డ రసగరరరవప మసగళళపపరర
ఇసటట ననస:50-5-249
వయససస:41
లస: పప
95-97/43

భరస : శవ a
ఇసటట ననస:50-5-249
వయససస:31
లస: ససస స
95-100/19

95-100/18

తసడడ:డ మగకససటట గగసతకల
ఇసటట ననస:50-5-247
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర పసదకరసత
ఇసటట ననస:50-5-249
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-5-249
వయససస:75
లస: పప
3956 SQX0825349
పపరర: మహహశదరర అరరన

95-96/83

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:50-5-248
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-5-249
వయససస:36
లస: ససస స
3953 MLJ2804110
పపరర: రసగరరరవప మసగళళపపరర

3939 MLJ2804359
పపరర: పసదద కకటటశదరరరవప దదవ రరడడ

3934 SQX0817973
పపరర: ఇమమమ షపక

భరస : ఎదదకకటటశదరరరవప దదవరరద
ఇసటట ననస:50-5-247
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:50-5-248
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ధరమవరపప
ఇసటట ననస:50-5-248
వయససస:42
లస: ససస స
3950 MLJ3660743
పపరర: అనత మసగళళపపరర

95-96/80

తసడడ:డ ననగభమషణస ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:50-5-247/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:50-5-248
వయససస:43
లస: ససస స
3947 SQX1736990
పపరర: సతఖవత ధరమవరపప

3936 MLJ2810653
పపరర: ఖమససమబ షపక

95-97/38

తసడడ:డ ఉసరమన
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభదదడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:50-5-247
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ననగభమషణస� ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:50-5-247/1
వయససస:37
లస: ససస స
3944 MLJ2810679
పపరర: మసరసన షపక

95-97/40

భరస : ఖమదరరబషర యస కర
ఇసటట ననస:50-5-247
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బభబగలమమ షపక
ఇసటట ననస:50-5-247
వయససస:59
లస: ససస స
3941 MLJ2810646
పపరర: ననగజజఖసట� ఎరకసశశటట �

3933 SQX1466334
పపరర: వనసకటటశదర రరవప మగదనద

3931 SQX0812958
పపరర: శకనస జలర ల

తసడడ:డ లకమణ రరవప j
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మగదనద
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఉపపసదడ బనట
ఇసటట ననస:50-5-247
వయససస:29
లస: ససస స
3938 MLJ2810026
పపరర: బభబగలమమ షపక

95-97/37

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప మగదనద
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అపషనట జలర ల
ఇసటట ననస:50-5-246
వయససస:48
లస: పప
3935 SQX0774638
పపరర: సరరత దదవ బనట బనట

3930 SQX1466342
పపరర: వనణగ గగపరల రరవప మగదనద

3955 SQX0813022
పపరర: కనక మహ లకడమ G

95-97/44

భరస : ననగ రరజ g
ఇసటట ననస:50-5-249
వయససస:33
లస: ససస స
95-100/20

3958 SQX0941567
పపరర: శకనవరస రరవప కకనన

95-100/21

తసడడ:డ కపషష
ఇసటట ననస:50-5-249
వయససస:37
లస: పప
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3959 SQX2448124
పపరర: నవన పరరచనరర
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95-95/1380

భరస : వనసకటటష పరరచనరర
ఇసటట ననస:50-5-250
వయససస:24
లస: ససస స
3962 SQX2240562
పపరర: వనసకటటష పరరచనరర

95-96/1028

95-96/99

95-96/101

95-96/104

95-96/107

95-95/1381

95-96/110

తసడడ:డ రమమశ బభబగ పపరర
ఇసటట ననస:50-5-257
వయససస:32
లస: పప

3972 MLJ2804631
పపరర: అబగదల రహహస షపక

3975 SQX2203487
పపరర: షరననజ షపక

3978 MLJ3658432
పపరర: షకకలమ షపక

3981 SQX0630251
పపరర: ససదదదక షపక

95-96/112

3984 SQX0793463
పపరర: మమదసల పపరర

95-96/105

3987 SQX1530691
పపరర: రరశరమ షపక
తసడడ:డ ఫకకర షపక
ఇసటట ననస:50-5-259
వయససస:29
లస: ససస స

3967 SQX1763713
పపరర: షహననజ షపక

95-160/28

3970 MLJ3660719
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-96/103

3973 MLJ2804391
పపరర: అబగదలమజద షపక

95-96/106

తసడడ:డ జజనభభషర షపక
ఇసటట ననస:50-5-254
వయససస:36
లస: పప
95-96/1029

3976 SQX2204774
పపరర: రరజదన షపక

95-96/1030

తసడడ:డ మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-5-254
వయససస:18
లస: పప
95-96/108

3979 SQX1736701
పపరర: ననగగల షపక

95-96/109

తసడడ:డ షసదద షపక
ఇసటట ననస:50-5-255
వయససస:24
లస: పప
95-96/111

3982 SQX2194728
పపరర: ననగగల మర షపక

95-96/1031

తసడడ:డ ససదద క షపక
ఇసటట ననస:50-5-255 3RD LINE
వయససస:24
లస: పప
95-96/113

తసడడ:డ రమమశ బభబగ పపరర
ఇసటట ననస:50-5-257
వయససస:29
లస: ససస స
95-96/115

95-96/98

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:50-5-254
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:50-5-255
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బభబగ పపరర
ఇసటట ననస:50-5-257
వయససస:24
లస: ససస స
3986 SQX1027920
పపరర: మహన ననథ రరహహల పపరర

95-96/102

భరస : ససదద నక షపక
ఇసటట ననస:50-5-255
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ షసదదద షపక
ఇసటట ననస:50-5-255
వయససస:27
లస: పప
3983 SQX1394790
పపరర: రచన పపరర

3969 MLJ3660701
పపరర: షరకకరర షపక

3964 MLJ3658366
పపరర: పడకరష రరవప ఆమనగసటట

తసడడ:డ మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-5-253
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-5-254
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదద షపక
ఇసటట ననస:50-5-255
వయససస:27
లస: పప
3980 SQX1736784
పపరర: రఫస షపక

95-96/100

తసడడ:డ జజనభభషర షపక
ఇసటట ననస:50-5-254
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరర న షపక
ఇసటట ననస:50-5-254
వయససస:72
లస: పప
3977 SQX2286714
పపరర: రఫస షపక

3966 AP151000243362
పపరర: మహమమద రఫస షపక

95-96/96

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ ఆమనగసటట
ఇసటట ననస:50-5-251
వయససస:53
లస: పప

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:50-5-254
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజనభభషర షపక
ఇసటట ననస:50-5-254
వయససస:65
లస: ససస స
3974 SQX0948703
పపరర: జజన భభషర షపక

95-96/97

తసడడ:డ జజనభభషర షపక
ఇసటట ననస:50-5-253
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన పఠన
ఇసటట ననస:50-5-254
వయససస:22
లస: ససస స
3971 AP151000246476
పపరర: షరజజధద షపక

3963 MLJ3660727
పపరర: అరరణ కలమమరర ఆమనగసటట

3961 MLJ3660735
పపరర: వ.ఏన.ససబభబరతటస పరరచనరర

భరస : వనసకట రమణనరరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:50-5-250
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప ఆమనగసటట
ఇసటట ననస:50-5-251
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మహమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-5-253
వయససస:44
లస: ససస స
3968 SQX1790484
పపరర: బబగమ పఠన

95-96/95

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పపరస
ఇసటట ననస:50-5-250
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణన రరవప
ఇసటట ననస:50-5-250
వయససస:31
లస: పప
3965 MLJ2810190
పపరర: ఖరఖరరనటసర షపక

3960 SQX1736982
పపరర: ననగమణణ పపరస

3985 SQX0752451
పపరర: జయశక పపరర ర

95-96/114

భరస : రమమష బభబగ పపరర
ఇసటట ననస:50-5-257
వయససస:53
లస: ససస స
95-96/116

3988 SQX0288266
పపరర: జబబదనపరరదన షపక

95-96/117

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:50-5-259
వయససస:50
లస: ససస స
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3989 MLJ3660677
పపరర: షకకలమ షపక
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95-96/118

భరస : ససబదసలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-5-259
వయససస:60
లస: ససస స
3992 AP151000243198
పపరర: ససబదసలల సరహహబ షపక షపక

95-96/121

95-96/124

95-96/127

95-96/130

95-96/133

95-96/136

95-96/139

భరస : సరసబశవరరవప సరమమమదద
ఇసటట ననస:50-5-262
వయససస:54
లస: ససస స

4002 MLJ3660396
పపరర: దసరర నకస

4005 MLJ3660461
పపరర: రగశమమ రగతష

4008 MLJ2803195
పపరర: మమదర షపక�

4011 MLJ2804136
పపరర: పకకరర షపక

95-96/1032

4014 MLJ3660610
పపరర: కమల సరమమమటట

95-96/131

4017 MLJ3657772
పపరర: వనసకటటశదరరర సమమమదద
తసడడ:డ సరసబశవరరవప సరమమమదద
ఇసటట ననస:50-5-262
వయససస:34
లస: పప

3997 MLJ2803609
పపరర: సరసబశవరరవప గగసత

95-96/126

4000 MLJ2809309
పపరర: పరపమమ గరరక గరరక

95-96/129

4003 MLJ2810372
పపరర: బబభన న షపక

95-96/132

భరస : పకకరర షపక
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:48
లస: ససస స
95-96/134

4006 SQX1959386
పపరర: పపదదదననధ కకతస మమసస

95-96/135

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:22
లస: పప
95-96/137

4009 SQX0630277
పపరర: కకటటశదరరరవప నకరస

95-96/138

తసడడ:డ కకటయఖ నకస
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:46
లస: పప
95-96/140

4012 SQX1324037
పపరర: శకనస తనమగడడ

95-96/141

తసడడ:డ మణణ తనమగడడ
ఇసటట ననస:50-5-261/1
వయససస:30
లస: పప
95-96/142

భరస : వనసకటటశదరరరవప సరమమమటట
ఇసటట ననస:50-5-262
వయససస:32
లస: ససస స
95-96/144

95-96/123

భరస : శకనస గరరక
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప నకస
ఇసటట ననస:50-5-261 , 4 LINE
వయససస:20
లస: పప
4016 MLJ3658580
పపరర: సరమమమజఖస సమమమదద

95-96/128

తసడడ:డ ననగమర వల� షపక
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గరరగర
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:47
లస: పప
4013 SQX2127926
పపరర: శవ కకటటశదర రరవప నకస

3999 MLJ3660370
పపరర: శకదదవ� గనటవరపప�

3994 MLJ2809549
పపరర: రగజజరరణణ గగసత

తసడడ:డ పరమమశదర రరవప గగసత
ఇసటట ననస:50-5-260
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననగరసదడరరవప రగతష
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చనటవనసకయఖ� అమరగజ
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:34
లస: పప
4010 MLJ2803435
పపరర: శకనస గరరగ

95-96/125

భరస : కకటటశదరరరవప నకస
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : హహసపసన యస కర
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:51
లస: ససస స
4007 MLJ2803500
పపరర: ధరరమరరవప� అమరగజ�

3996 SQX1488114
పపరర: జగదదష గగసత

95-96/120

భరస : సరసబశవ రరవప గగసత
ఇసటట ననస:50-5-260
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పడసరద� గనటవరపప
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:43
లస: ససస స
4004 MLJ3660354
పపరర: ఖమశసబ యస.కర.

95-96/122

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగసత
ఇసటట ననస:50-5-260
వయససస:28
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-5-261
వయససస:31
లస: ససస స
4001 MLJ3660479
పపరర: ననగమలలర శదరర� పససపపలలటట�

3993 MLJ2810851
పపరర: వనసకటకపషషవనణణ� ఊరర గగసడ�

3991 AP151000243281
పపరర: మరరవల షపక షపక

తసడడ:డ ససబదసలలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-5-259
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర� ఉరర గగసడ
ఇసటట ననస:50-5-260
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పరమమశదరరరవప గగసత
ఇసటట ననస:50-5-260
వయససస:69
లస: ససస స
3998 MLJ3660388
పపరర: హసన బ షపక

95-96/119

తసడడ:డ ససబదసలలసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-5-259
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-5-259
వయససస:81
లస: పప
3995 MLJ2810166
పపరర: ససబబమమ గగసత

3990 MLJ2804771
పపరర: రహసతషలమర షపక

4015 MLJ3660628
పపరర: కపషషవనణణ సమమమత

95-96/143

భరస : శశషగరరరరరవప సరమమమదద
ఇసటట ననస:50-5-262
వయససస:32
లస: ససస స
95-96/145

4018 MLJ3657764
పపరర: శశషగరరరరరవప సమమమదద

95-96/146

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సరమమమదద
ఇసటట ననస:50-5-262
వయససస:35
లస: పప
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4019 MLJ3657756
పపరర: సరసబశవరరవప సమమమదద

95-96/147

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర సరమమమదద
ఇసటట ననస:50-5-262
వయససస:57
లస: పప
4022 SQX1394824
పపరర: ఆదస మహమమద షపక

95-96/150

95-96/151

95-96/154

95-96/157

95-96/159

95-96/162

95-96/1036

తసడడ:డ ససబదనఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-5-269
వయససస:42
లస: పప

4032 AP151000246125
పపరర: మరరయమమ గరలమగటటట

4035 SQX1894013
పపరర: షపక ఇమమమ సరహహబ

4038 SQX1790385
పపరర: ససభభన పఠరన

4041 SQX2141802
పపరర: రసనల బ పటభన

95-96/165

4044 AP151000246026
పపరర: ఆషరబ పఠరన

95-96/158

4047 MLJ2803823
పపరర: మసరసన వల పఠరన
తసడడ:డ ససదనఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-5-269
వయససస:47
లస: పప

4027 MLJ2810828
పపరర: మహహమమదన షపక

95-96/153

4030 SQX1281237
పపరర: దదవమణణ గరలమగటటట

95-96/156

4033 SQX2133866
పపరర: మరర కలమమరర గరలమగటటట

95-96/1035

తసడడ:డ లలకయఖ
ఇసటట ననస:50-5-266
వయససస:22
లస: ససస స
95-96/160

4036 SQX1020908
పపరర: అకబర పఠరన

95-96/161

తసడడ:డ కరరమగలమర పఠరన
ఇసటట ననస:50-5-267
వయససస:33
లస: పప
95-96/163

4039 SQX2086866
పపరర: బభజ పఠరన

95-96/941

తసడడ:డ ససబభన పఠరన
ఇసటట ననస:50-5-268
వయససస:19
లస: పప
95-96/1037

4042 MLJ3660586
పపరర: మగసతన�ే్ బబగస షపక

95-96/164

భరస : ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:50-5-269
వయససస:39
లస: ససస స
95-96/166

భరస : ససబదనఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-5-269
వయససస:74
లస: ససస స
95-96/168

95-96/1034

తసడడ:డ లలకయఖ గరలమగటటట
ఇసటట ననస:50-5-266
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన పటభన
ఇసటట ననస:50-5-268
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రహమత అల� షపక
ఇసటట ననస:50-5-269
వయససస:41
లస: ససస స
4046 AP151000243067
పపరర: ససభభన పఠరన

95-96/155

తసడడ:డ ససబదఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-5-268
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:50-5-268
వయససస:38
లస: పప
4043 MLJ3660602
పపరర: హససనన� షపక�

4029 SQX1506338
పపరర: షబబర షపక

4024 SQX2136893
పపరర: మరరయన బ షపక

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-5-265
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక జలమన
ఇసటట ననస:50-5-267
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:50-5-268
వయససస:28
లస: ససస స
4040 SQX2138923
పపరర: నవరబ షపక

95-96/152

భరస : వజడస గలమగటటట
ఇసటట ననస:50-5-266
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : అకబర పఠరన
ఇసటట ననస:50-5-267
వయససస:29
లస: ససస స
4037 SQX1737097
పపరర: బభచ పఠరన

4026 SQX1737121
పపరర: షకకర షపక

95-96/149

తసడడ:డ ఖదర బభష
ఇసటట ననస:50-5-264
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-5-265
వయససస:33
లస: పప

భరస : లలకర గలమగటటట
ఇసటట ననస:50-5-266
వయససస:44
లస: ససస స
4034 SQX1020916
పపరర: బభజ పఠరన

95-96/1033

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:50-5-265
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససధనన షపక
ఇసటట ననస:50-5-265
వయససస:74
లస: ససస స
4031 AP151000246263
పపరర: పడమల గరలమగటటట

4023 SQX2141190
పపరర: ఈససబ షపక

4021 AP151000246151
పపరర: రరణణ భమదదరర�

భరస : వనసకటటశదరరర� భగదదరర
ఇసటట ననస:50-5-264
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమధర బభష
ఇసటట ననస:50-5-264
వయససస:21
లస: పప

భరస : నజర షపక షపక
ఇసటట ననస:50-5-265
వయససస:24
లస: ససస స
4028 MLJ2810661
పపరర: కరరమగన షపక

95-96/148

తసడడ:డ ససలలమమన షపక
ఇసటట ననస:50-5-264
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మర హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:50-5-264
వయససస:73
లస: పప
4025 SQX1566530
పపరర: బషసర ఉనటషర షపక

4020 SQX1790690
పపరర: కరరమగనటసర షపక

4045 MLJ2805117
పపరర: నజర� షపక�

95-96/167

తసడడ:డ ససభభన� షపక
ఇసటట ననస:50-5-269
వయససస:33
లస: పప
95-96/169

4048 SQX0171512
పపరర: రహమత అల�

95-96/170

తసడడ:డ దనవపద ఖమన� అల
ఇసటట ననస:50-5-269
వయససస:49
లస: పప
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95-96/171

తసడడ:డ ఆదమర ఫస� షపక
ఇసటట ననస:50-5-269
వయససస:55
లస: పప
4052 SQX1771906
పపరర: షరరరక షపక

95-95/839

95-95/841

4056 AP151000246070
పపరర: యయసరమమ
పస
పఫ తషగసటట

95-96/175

4059 SQX2515062
పపరర: లమవణఖ వనలలషల

95-95/1382

4062 SQX1737048
పపరర: పఠరన ననగమర
తసడడ:డ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:27
లస: ససస స

4064 SQX2389898
పపరర: వజయ లకడమ వషష
ష మలకల

4065 SQX2465730
పపరర: ఏసరసకల పపనసకలరర

95-96/1039

భరస : శకనవరస రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ పపనసకలరర
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:56
లస: పప
4070 SQX2421576
పపరర: శరససన పపనసకలరర

95-96/1045

తసడడ:డ సఫ మగలల దదరపలర
ఇసటట ననస:50-5-282/1
వయససస:54
లస: పప

95-96/1106

4071 SQX2421758
పపరర: యయససమమ పపనసకలరర

95-96/178

4074 SQX1535725
పపరర: కకటయఖ దదరపలర

95-96/176

4077 AP151000246135
పపరర: ఆషరబ యస.కర�
భరస : ననగమర వల� యస కర
ఇసటట ననస:50-5-282/2
వయససస:56
లస: ససస స

4057 SQX1736925
పపరర: కరజయ రరణణ వనలలషల

95-96/174

4060 SQX2550325
పపరర: సరసబశవ రరవప సదరష

95-96/1131

4063 SQX0329201
పపరర: సదరష కలమమరర

95-96/177

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:36
లస: ససస స
95-96/1040

4066 SQX2471324
పపరర: ఏసరసకల పపనసకలరర

95-96/1041

తసడడ:డ లకమయఖ పపనసకలరర
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:56
లస: పప
95-96/1043

4069 SQX2393783
పపరర: ససరర షపక

95-96/1044

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:31
లస: ససస స
95-96/1046

4072 SQX1763861
పపరర: శరర షపక

95-160/29

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:32
లస: ససస స
95-96/179

తసడడ:డ ఆనసద రరవప దదరపలర
ఇసటట ననస:50-5-282/1
వయససస:26
లస: పప
95-96/181

95-96/1038

తసడడ:డ సససదర రరవప సదరష
ఇసటట ననస:50-5-281
వయససస:18
లస: పప

భరస : శరససన పపనసకలరర
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆనసదరరవప దదరపలర
ఇసటట ననస:50-5-282/1
వయససస:46
లస: ససస స
4076 MLJ2803104
పపరర: ససదరరనరరవప

4068 SQX2428522
పపరర: కమలమమ పపనసకలరర

4054 SQX2133155
పపరర: కకరణ కలమమర దవళ

భరస : ననగ రరజ వనలలషల
ఇసటట ననస:50-5-281
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఏసరసకల పపనసకలరర
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసరసకల పపనసకలరర
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:31
లస: పప
4073 AP151000246219
పపరర: రమణ దథరపలర

95-95/842

తసడడ:డ లకమయఖ పపనసకలరర
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:56
లస: పప
95-96/1042

95-96/173

తసడడ:డ జయ రరవప దవళ
ఇసటట ననస:50-5-276 3RD LINE
వయససస:39
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర వనలలషల
ఇసటట ననస:50-5-281
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:50-5-282
వయససస:69
లస: పప

4067 SQX2471670
పపరర: ఏసరసకల పపనసకలరర

95-95/840

భరస : యయలలషర
ఇసటట ననస:50-5-280
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : నల వనలలషల
ఇసటట ననస:50-5-281
వయససస:41
లస: ససస స
4061 SQX2353845
పపరర: శకనవరస రరవప వషష
ష మలకల

4053 SQX1908185
పపరర: ఐజజక సససస

4051 SQX1893866
పపరర: పడవణ కలమమర కలమమరరగగసట

తసడడ:డ రఘగ కలమమరరగగసట
ఇసటట ననస:50-5-270
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అననటరరవప సససస
ఇసటట ననస:50-5-275
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ యయలసర
ఇసటట ననస:50-5-280
వయససస:29
లస: ససస స
4058 SQX1877281
పపరర: మరరయమమ వనలలషల

95-96/172

భరస : పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:50-5-270
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-5-271
వయససస:22
లస: పప
4055 SQX0664698
పపరర: జజఖత పసడయసకర పఫ తషగసటట

4050 SQX1893841
పపరర: అలలఖఖ కలమమరరగగసట

4075 MLJ2803070
పపరర: ఆనసదరరవప దథరపలర బసడ

95-96/180

తసడడ:డ సఫ మగలల దదరపలర
ఇసటట ననస:50-5-282/1
వయససస:47
లస: పప
95-96/182

4078 SQX2279073
పపరర: ననరర పఠరన

95-96/1047

తసడడ:డ జలమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-5-283
వయససస:26
లస: ససస స
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4079 SQX1877430
పపరర: దదవ రరయ
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95-96/183

భరస : దసరర రరవప రరయ
ఇసటట ననస:50-5-284
వయససస:64
లస: ససస స
4082 SQX2455541
పపరర: ఈశదరరరవప గగసత

95-96/1049

95-96/187

95-96/191

95-96/1050

95-160/30

95-96/195

95-96/198

తసడడ:డ రరసబభబగ పసనసవరరస
ఇసటట ననస:50-5-290
వయససస:23
లస: పప

4092 SQX2221554
పపరర: రరహనన బబగస పటభన

4095 SQX2131787
పపరర: అమరననథ పఫ తరర సక

4098 MLJ3660909
పపరర: మమలమబ షపక

4101 MLJ3658325
పపరర: వల బభబగ షపక

95-96/201

4104 AP151000249149
పపరర: జయమమ పసనసమరరస�

95-96/1051

4107 AP151000249047
పపరర: మహనరరవప పసనసమరరస�
తసడడ:డ పఫ తషలలరయఖ�
ఇసటట ననస:50-5-290
వయససస:43
లస: పప

4087 SQX0171744
పపరర: బభబగ షపక

95-96/190

4090 SQX0105353
పపరర: అబగదల రహమమన షపక

95-96/193

4093 SQX2221604
పపరర: ఇమమమన పటభన

95-96/1052

తసడడ:డ రరయమజ ఖమన
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:29
లస: పప
95-96/1053

4096 SQX1496703
పపరర: దదరగడర మరరయమమ దదరగడర

95-96/194

భరస : దదరగడర మశశ దదరగడర
ఇసటట ననస:50-5-286
వయససస:32
లస: ససస స
95-96/196

4099 MLJ3660487
పపరర: గగలమన ర బబగస షపక

95-96/197

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-5-286
వయససస:59
లస: ససస స
95-96/199

4102 MLJ3660420
పపరర: లకడమ గగసతన

95-96/200

భరస : ననగరశదరరరవప గగసత
ఇసటట ననస:50-5-287
వయససస:31
లస: ససస స
95-97/45

భరస : పఫ తషలలరయఖ�
ఇసటట ననస:50-5-290
వయససస:67
లస: ససస స
95-97/47

95-96/186

తసడడ:డ ఇమమససరబ షపక
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-5-286
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస గగసత
ఇసటట ననస:50-5-287
వయససస:65
లస: పప
4106 SQX1737741
పపరర: దసరర పడసరద పసనసవరరస

95-96/192

భరస : మహబమబ అల షపక
ఇసటట ననస:50-5-286
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వల బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-5-286
వయససస:26
లస: పప
4103 MLJ2803450
పపరర: ననగరశదరరరవప గగసతన

4089 MLJ3658374
పపరర: ఖలల షపక

4084 MLJ3660917
పపరర: షరకకరర షపక

తసడడ:డ అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ పఫ తరర సక
ఇసటట ననస:50-5-285 4TH LINE
వయససస:54
లస: పప

భరస : వరలబభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-5-286
వయససస:39
లస: ససస స
4100 SQX1501627
పపరర: బససమలమర షపక

95-96/188

భరస : రరయమజ ఖమన
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససధనకర నరరక
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:23
లస: ససస స
4097 MLJ3660495
పపరర: మమలమబ షపక

4086 MLJ3660560
పపరర: మగనట బబగస షపక

95-96/1048

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:49
లస: పప
4094 SQX1763747
పపరర: మమరస మమ నరరక

95-96/185

భరస : అబగదల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమమన షపక
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:43
లస: పప
4091 SQX2223600
పపరర: రరయమజ ఖమన పటభన

4083 SQX1736941
పపరర: తరరపతమమ నరరక

4081 SQX2448082
పపరర: లకడమ గగసత

భరస : ననగరశదర రరవప గగసత
ఇసటట ననస:50-5-284
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ నరరక
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఎదసదలమర పసర షపక
ఇసటట ననస:50-5-285
వయససస:36
లస: ససస స
4088 SQX0105346
పపరర: ఎదసలమర పసర షపక

95-96/184

తసడడ:డ బభబగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-5-284
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప గగసత
ఇసటట ననస:50-5-284
వయససస:35
లస: పప
4085 MLJ3660578
పపరర: యమశమన షపక

4080 SQX0650309
పపరర: మసరసనదల షపక

4105 SQX1737808
పపరర: శరత కలమమర పసనసవరరస

95-97/46

తసడడ:డ రరసబభబగ పసనసవరరస
ఇసటట ననస:50-5-290
వయససస:21
లస: పప
95-97/48

4108 SQX2136844
పపరర: ననగరరజ రరయపపడడ

95-96/1054

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-5-291
వయససస:32
లస: పప
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4109 SQX2130722
పపరర: లమవణఖ రరయపపడడ
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95-97/805

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:50-5-291
వయససస:18
లస: ససస స
4112 SQX1395269
పపరర: మగలమబ షపక

95-96/204

95-96/207

95-96/210

95-95/1403

95-96/214

95-96/1130

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర ఉపపషటభలమ
ఇసటట ననస:50-5-303
వయససస:53
లస: పప

4122 SQX0853911
పపరర: బభజ SK

4125 SQX2542546
పపరర: కకటటశదర రరవప మమమతకలరర

4128 SQX0183103
పపరర: రరణణ� జలద �

95-96/217

4131 SQX1947993
పపరర: రమణ దనసరర

95-96/212

4134 MLJ3660453
పపరర: అనటపపరష అమగరగజ

95-96/1128

95-96/215

4137 SQX0269860
పపరర: చనటఆదదలకడమ పగడనల
తసడడ:డ పసచమయఖ పగడనల
ఇసటట ననస:50-5-303
వయససస:40
లస: ససస స

95-96/209

4120 SQX1984335
పపరర: శక గగపసచసద మమమతషకలరర

95-5/868

4123 SQX0421628
పపరర: జకకయఖ� కకమగమ�

95-96/213

4126 SQX2542850
పపరర: ససజజత మమమతషకలరర

95-96/1129

భరస : కకటటశదర రరవప మమమతషకలరర
ఇసటట ననస:50-5-296
వయససస:38
లస: ససస స
4129 MLJ2804722
పపరర: పడసరద చటటమల

95-96/216

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చటటమల
ఇసటట ననస:50-5-299
వయససస:38
లస: పప
95-96/218

4132 SQX1947506
పపరర: లకడమ తరరపతమమ దనసరర

95-97/49

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర దనసరర
ఇసటట ననస:50-5-300
వయససస:21
లస: ససస స
95-96/220

భరస : ధరరమరరవప అమరగజ
ఇసటట ననస:50-5-302
వయససస:34
లస: ససస స
95-95/1384

4117 SQX0632026
పపరర: ననర హసన షపక

తసడడ:డ కపషషయఖ� కకమమమ
ఇసటట ననస:50-5-296
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశదరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:50-5-300
వయససస:47
లస: ససస స
95-96/219

95-96/206

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప మమమతషకలరర
ఇసటట ననస:50-5-296
వయససస:20
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� జలద
ఇసటట ననస:50-5-299
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బభజ� షపక
ఇసటట ననస:50-5-302
వయససస:31
లస: ససస స
4136 SQX2472124
పపరర: వనసకటరరవప ఉపపషటభలమ

95-96/211

Deleted

తసడడ:డ పపనటయఖ� జలద
ఇసటట ననస:50-5-299
వయససస:42
లస: పప
4133 MLJ3660669
పపరర: ఆషర� షపక�

4119 MLJ3658341
పపరర: మసరసన వరల షపక

4114 SQX1395293
పపరర: సరయ బభజ షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-5-295
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ మమమతకలరర
ఇసటట ననస:50-5-296
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ మమమదసకలరర
ఇసటట ననస:50-5-296
వయససస:42
లస: పప
4130 SQX0461897
పపరర: శకనవరసరరవప� జలద �

95-96/208

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-5-296
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:50-5-296
వయససస:60
లస: పప
4127 SQX2546182
పపరర: కకటటశదర రరవప మమమదసకలరర

4116 SQX0670356
పపరర: ననరరన న బభషర షపక

95-96/203

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-5-295
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గమడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-5-295
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ మమమతకలరర
ఇసటట ననస:50-5-296
వయససస:42
లస: పప
4124 MLJ2804417
పపరర: షరరఫ షపక

95-96/205

తసడడ:డ ననర హససన షపక
ఇసటట ననస:50-5-295
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ� యరరమల
ఇసటట ననస:50-5-295
వయససస:44
లస: పప
4121 SQX2498566
పపరర: కకటటశదర రరవప మమమతకలరర

4113 AP151000246133
పపరర: భమదదవమమ ఎరమమల�

4111 SQX0664581
పపరర: ససధరరణణ యరమల

భరస : కపపరరరవప యరరమల
ఇసటట ననస:50-5-295
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ� యరరమల
ఇసటట ననస:50-5-295
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ కపపరకర యరరమల
ఇసటట ననస:50-5-295
వయససస:27
లస: పప
4118 AP151000243366
పపరర: ఏసపబగ ఎరమమల�

95-96/202

భరస : జగదదష మర తతటట
ఇసటట ననస:50-5-294
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-5-295
వయససస:50
లస: ససస స
4115 SQX0670083
పపరర: జజన పరల యరమల

4110 SQX1323849
పపరర: ససనసద మర తతటట

4135 MLJ3660446
పపరర: ననగరసదడమమ అమరగజ

95-96/221

భరస : ననగరసదడమమ అమరగజ
ఇసటట ననస:50-5-302
వయససస:64
లస: ససస స
95-96/222

4138 SQX1790336
పపరర: కకటటశదరర సరదస

95-96/223

భరస : వనసకటటశదరరర సరదస
ఇసటట ననస:50-5-303
వయససస:49
లస: ససస స
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పపరర: సరయ కలమమర సరథస
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95-96/224

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర సరథస
ఇసటట ననస:50-5-303
వయససస:23
లస: పప
4142 MLJ2804912
పపరర: బభజ షపక

95-96/226

95-96/229

95-96/232

95-96/234

95-96/237

95-96/239

95-96/242

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:50-5-308
వయససస:35
లస: పప
4163 SQX1025718
పపరర: గసగ భవరన నవనటట

భరస : వనసకట ననరరయణ బగససస
ఇసటట ననస:50-5-310/1
వయససస:34
లస: ససస స

95-97/50

4152 SQX0813030
పపరర: గగహర బ SK

4155 MLJ2810448
పపరర: వనసకరయమమ పలర పప

4158 SQX0657304
పపరర: ఖమదర బ మహమమద

95-95/843

95-97/51

4147 MLJ2809515
పపరర: మమహరరనటసర యస.కర

4150 AP151000246076
పపరర: గగహర బ షపక

4153 MLJ3660321
పపరర: రమణ పలర పప

95-96/238

4156 SQX0813048
పపరర: యశశదమమ పపలర పప

95-97/52

భరస : వనసకటటశదరరర p
ఇసటట ననస:50-5-307
వయససస:59
లస: ససస స
95-96/240

4159 SQX1736818
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-96/241

తసడడ:డ మహమమద సలస షపక
ఇసటట ననస:50-5-308
వయససస:27
లస: పప

4161 MLJ2803757
పపరర: షపక మహమమద సలస

4162 SQX0171801
పపరర: ఇసరమయల మహమమద

4167 SQX1496711
పపరర: అరరన సససదరమమ అరరన
భరస : అరరన మహన రరవప అరజ
ఇసటట ననస:50-5-310/1
వయససస:57
లస: ససస స

95-96/233

95-96/235

భరస : ఇసరమయల మహమమద మహమమద
ఇసటట ననస:50-5-308
వయససస:74
లస: ససస స

4164 MLJ3659018
పపరర: దసరరర మమకర

95-96/231

భరస : ఉమర పలర పప
ఇసటట ననస:50-5-307
వయససస:31
లస: ససస స

95-96/243

95-96/244

తసడడ:డ మదనర సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:50-5-308
వయససస:85
లస: పప
95-95/844

భరస : సరయకపషష
ఇసటట ననస:50-5-309
వయససస:44
లస: ససస స
95-96/246

95-96/228

భరస : ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:50-5-306
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ షఫస షపక
ఇసటట ననస:50-5-308
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరదమ నవనటట
ఇసటట ననస:50-5-309
వయససస:25
లస: ససస స
4166 SQX1334663
పపరర: కకరణ మయ బగససస

4149 SQX1066829
పపరర: వనసకటటశదర రరవప బగడనరర

4144 MLJ2804896
పపరర: మహహదదదన షపక షపక

భరస : మహమమద రఫస యస కర
ఇసటట ననస:50-5-305
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:50-5-307
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:50-5-308
వయససస:54
లస: ససస స
4160 MLJ2803740
పపరర: షపక షరజహన

95-96/230

భరస : ఖమదర వల sk
ఇసటట ననస:50-5-306
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరరవప పలర పప
ఇసటట ననస:50-5-307
వయససస:66
లస: ససస స
4157 MLJ2809630
పపరర: షపక శమమ

4146 MLJ3660313
పపరర: మహలకడమ తదలపఫ డ లల

95-96/225

తసడడ:డ మసరసనదల షపక
ఇసటట ననస:50-5-304
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ గగవసద సరదమ బగడనరర
ఇసటట ననస:50-5-305
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదరదఅల షపక
ఇసటట ననస:50-5-306
వయససస:25
లస: పప
4154 MLJ2810430
పపరర: వనసకటటశదరరరవప పలర పప

95-96/227

భరస : narasimharao తడలపఫ డ లల
ఇసటట ననస:50-5-305
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రమమష బభబగ కరవరటట
ఇసటట ననస:50-5-305
వయససస:51
లస: ససస స
4151 SQX1452093
పపరర: ఫసబజలమర షపక

4143 MLJ2803567
పపరర: ఆసజననయగలల గరరగ�

4141 MLJ2803559
పపరర: ననగబభబగ గరరగ

తసడడ:డ ఆసజననయగలల గరరగ
ఇసటట ననస:50-5-304
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల� గరరగ
ఇసటట ననస:50-5-304
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బభబగ కరవరటట
ఇసటట ననస:50-5-305
వయససస:30
లస: ససస స
4148 SQX0665950
పపరర: తరరమల కరవటట

95-96/1055

తసడడ:డ వనసకటరరవప ఉపపషటభలమ
ఇసటట ననస:50-5-303
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-5-304
వయససస:41
లస: పప
4145 SQX0664391
పపరర: ననగమణణ కరవటట

4140 SQX2464089
పపరర: దసరర పడసరద ఉపపషటభలమ

4165 SQX1324425
పపరర: ఇసతయమజ బభషర షపక

95-96/245

తసడడ:డ గగలమన ర మహమమద షపక
ఇసటట ననస:50-5-310
వయససస:51
లస: పప
95-96/247

4168 SQX1496737
పపరర: అరరన సససదర రరవప అరజ

95-96/248

తసడడ:డ అరరన మహన రరవప అరజ
ఇసటట ననస:50-5-310/2
వయససస:27
లస: పప
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4169 SQX1790302
పపరర: కసన
స రర జనమమల
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95-96/249

భరస : మహహశ జనమమల
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:21
లస: ససస స
4172 MLJ3660289
పపరర: ననగరసదడస జనమల

95-96/252

భరస : శవ గణణష జనమల
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:34
లస: ససస స
4175 MLJ3658358
పపరర: మహహష జనమల

95-96/255

95-96/258

4184 MLJ3658796
పపరర: దసరర మమ దమమమలపరటట

95-96/262

భరస : పడసరదరరడడడ దమమలపరటట
ఇసటట ననస:50-5-312
వయససస:59
లస: ససస స
4187 MLJ2810067
పపరర: అసజలదదవ మసగళళపపరర

4173 MLJ2809762
పపరర: దదవమణణ జనమమల

4174 MLJ2809622
పపరర: వనసకరయమమ జనమమల జనమల

భరస : శకనవరసరరవప మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-5-313
వయససస:39
లస: ససస స

4176 SQX1736917
పపరర: ససరరష జనమమల

4179 MLJ2804235
పపరర: ననగరశదరరరవప� అరరన�

4182 SQX2200269
పపరర: మసజ భభరర వ దథమవరపప

95-96/257

95-96/259

4180 MLJ3657954
పపరర: ససధనకర తరరమలశశటట �

95-96/260

తసడడ:డ ససబభబరరవప� తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:56
లస: పప
95-96/1057

95-96/271

95-96/261

4186 SQX1134378
పపరర: సరయ లకడమ మసగళపపరర

95-96/263

4194 MLJ2803930
పపరర: హరరకకరణ దడబయత

4197 MLJ3661162
పపరర: రమణ� మగతనఖల�
భరస : రరమగ� మగతనఖల
ఇసటట ననస:50-5-316
వయససస:40
లస: ససస స

95-96/264

భరస : దసరర రరవప మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-5-313
వయససస:26
లస: ససస స
95-96/266

4189 SQX0853945
పపరర: దసరరర రరవప మసగళళపపరర

95-96/267

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-5-313
వయససస:34
లస: పప
95-96/269

4192 SQX1085175
పపరర: ససధఖ రరణణ దడబతన

95-96/270

భరస : హరర కకరణ దనయత
ఇసటట ననస:50-5-315
వయససస:35
లస: ససస స
95-96/272

తసడడ:డ రరమకకకషష దనయత
ఇసటట ననస:50-5-315
వయససస:34
లస: పప
95-96/274

4183 MLJ3658929
పపరర: పరరదత కకలర

4185 SQX0895557
పపరర: శసకర కకళర

తసడడ:డ వనసకటయఖ అలలపపరర
ఇసటట ననస:50-5-313
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరమకపషష దనయత
ఇసటట ననస:50-5-315
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మహబమబగసభభన షపక
ఇసటట ననస:50-5-316
వయససస:37
లస: ససస స

4177 SQX1790369
పపరర: ఉమ మహహశదర రరవప
దదమవరపప
తసడడ:డ సరసబశవరరవప దదమవరపప
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చన కకటటశదరరరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:50-5-313
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప మసగళళపపరర
ఇసటట ననస:50-5-313
వయససస:38
లస: పప

4196 MLJ2810588
పపరర: ఖమజజబ షపక

95-96/256

భరస : శసకర కకళర
ఇసటట ననస:50-5-312
వయససస:44
లస: ససస స

4188 SQX0852343
పపరర: శకనవరసస దదవరరడడడ

95-96/254

భరస : venkatrao జనమల
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశదర రరవప దథమవరపప
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:24
లస: ససస స

95-96/268 4191 AP151000243365
4190 MLJ2804276
పపరర: పసదద వనసకటటసదరరర మసగళళపపరర
పపరర: పససచలయఖ ఆలలపపరర

4193 AP151000246371
పపరర: రమణకలమమరర దడబయత

95-96/253

తసడడ:డ శసకర కకళర
ఇసటట ననస:50-5-312
వయససస:39
లస: పప
95-96/265

95-96/251

భరస : ససరరష జజనమల
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ� అరరన
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:47
లస: పప
95-96/1056

4171 SQX1737022
పపరర: ససనత జజనమల

భరస : ఉమ మహహశదర రరవప దదమవరపప
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప జనమమల
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటభడవప జనమల
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:35
లస: పప
4181 SQX2200145
పపరర: ఉమ మహహశదర రరవప
దథమవరపప
తసడడ:డ సరసబశవరరవప దథమవరపప
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:32
లస: పప

95-96/250

తసడడ:డ శవయఖ జనమల
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటరరవ జనమల
ఇసటట ననస:50-5-311
వయససస:30
లస: పప
4178 MLJ2803682
పపరర: శవ గణణశ జనమమల

4170 SQX1736966
పపరర: మసజ భభరర వ దదమవరపప

4195 MLJ3657913
పపరర: రరమకకకషష రరశతష�

95-96/273

తసడడ:డ ఆసజననయగలల� రరశతష
ఇసటట ననస:50-5-315
వయససస:67
లస: పప
95-96/275

4198 MLJ2810570
పపరర: రజయమ షపక

95-96/276

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-5-316
వయససస:44
లస: ససస స
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4199 AP151000246298
పపరర: ఖమజజబ యస.కర

95-96/277

భరస : ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-5-316
వయససస:68
లస: ససస స
4202 SQX0172007
పపరర: రరమగ� మగతనఖల�

95-96/280

95-96/282

95-96/285

95-96/288

95-96/291

95-96/1059

95-96/1060

భరస : రరమలసగరశదరరరవప� నమమగడడ
ఇసటట ననస:50-5-324
వయససస:84
లస: ససస స

4212 SQX1204569
పపరర: బభజ షరరఫ షపక

4215 MLJ2804037
పపరర: మసరసనదల షపక

4218 SQX0813055
పపరర: మమణణకఖస ఆసడనడ

4221 SQX0172023
పపరర: మమలమల షపక

95-96/295

4224 SQX0172189
పపరర: ససభభన షపక

95-96/289

4227 MLJ2804623
పపరర: చడబతనఖ కలమమర నమమగడడ
తసడడ:డ చసదడ మహన నమమగడడ
ఇసటట ననస:50-5-324
వయససస:35
లస: పప

4207 MLJ3660982
పపరర: బబజజన షపక

95-96/284

4210 AP151000246329
పపరర: ససతనమహలకడమ బసదన బసడ

95-96/287

4213 AP151000243289
పపరర: రరమకపషష బసదన బసడ

95-96/290

తసడడ:డ బసగరరయఖ బసడ
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:38
లస: పప
95-96/292

4216 SQX2364594
పపరర: బభబగ షపక

95-96/1058

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:51
లస: పప
95-97/53

4219 MLJ3658838
పపరర: లకడమరరజఖస తరరమలశశటట �

95-96/293

భరస : ససధనకర� తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:50-5-322/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-96/294

4222 SQX1763853
పపరర: ఖమదరరమ షపక

95-160/31

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-5-323
వయససస:23
లస: ససస స
95-96/296

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-5-323/3
వయససస:43
లస: పప
95-96/298

95-96/942

భరస : బసగరరయఖ బసడ
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-5-323
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ మభగ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-5-323/3
వయససస:25
లస: పప
4226 MLJ3658937
పపరర: శశషపపరష మమ� నమమగడడ �

95-96/286

భరస : మరరయ దనసస a
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జమర బభష షపక
ఇసటట ననస:50-5-322 4TH LINE
వయససస:20
లస: ససస స
4223 SQX1085035
పపరర: ససబదన షపక

4209 MLJ2809788
పపరర: బగజన షపక

4204 SQX2023885
పపరర: శరత బభబగ కలసచ

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:47
లస: పప

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:47
లస: ససస స
4220 SQX2459709
పపరర: అఫసఫర షపక

95-96/283

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరయఖ బసడ
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:45
లస: పప
4217 SQX2364057
పపరర: రహమత షపక

4206 MLJ3658820
పపరర: అరరణ బసదన

95-96/279

తసడడ:డ ససబభబరరవప కలసచ
ఇసటట ననస:50-5-320
వయససస:68
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:22
లస: పప
4214 AP151000243287
పపరర: వనసకటటశదరరరవప బసదన బసడ

95-96/281

భరస : రరమకపషష బసడ
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరరవప బసడ
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:44
లస: ససస స
4211 SQX1684422
పపరర: యమససఫ షరరఫ షపక

4203 AP151000243236
పపరర: మసరసనదల యస.కర

4201 MLJ2805075
పపరర: మహబమబగసభభన షపక

తసడడ:డ ఖమదరమసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-5-316
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:50-5-316
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-5-322
వయససస:30
లస: ససస స
4208 SQX0642348
పపరర: ససబడహమణఖస బసదన

95-96/278

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-5-316
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస� మగతనఖల
ఇసటట ననస:50-5-316
వయససస:42
లస: పప
4205 SQX0657254
పపరర: నజరర షపక షపక

4200 SQX1395368
పపరర: బభజ వల షపక

4225 SQX1517590
పపరర: జజఖత నమమగడడ

95-96/297

భరస : చడబతనఖ కలమమర నమమగడడ
ఇసటట ననస:50-5-324
వయససస:33
లస: ససస స
95-96/299

4228 MLJ3657939
పపరర: రరమలసగరశదరరరవప నమమగడడ

95-96/300

తసడడ:డ రరమసరదమ నమమగరడన
ఇసటట ననస:50-5-324
వయససస:89
లస: పప
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95-96/301

తసడడ:డ మరవళ షపక
ఇసటట ననస:50-5-339
వయససస:28
లస: ససస స
4232 MLJ2804748
పపరర: దదవకలమమర గగడడపపడడ

95-96/305

95-96/310

95-96/313

95-89/84

95-95/846

95-100/23

95-96/317

తసడడ:డ మగనయఖ ఉనమమటట
ఇసటట ననస:50-6-261
వయససస:30
లస: పప

4242 SQX2418549
పపరర: మసడ జజఖత మసడ

4245 SQX1736594
పపరర: రవ కలమమర పసలర

4248 MLJ3660685
పపరర: రహమగ
స నటసర షపక

4251 SQX0816140
పపరర: జయలకడమ మగనమమటట

95-96/320

4254 SQX1212232
పపరర: ఆదసబ షపక

95-89/1332

4257 SQX0816074
పపరర: మగనయఖ ఉనమమన
తసడడ:డ నరసయఖ ఉనమమన
ఇసటట ననస:50-6-261
వయససస:58
లస: పప

4237 SQX0663690
పపరర: ఇమమసబ షపక

95-96/312

4240 SQX1388629
పపరర: రగజజమమ గరరనపపడడ

95-97/54

4243 SQX1517566
పపరర: మగననమమ మమడపటర

95-95/845

భరస : కపషష మమడపటర
ఇసటట ననస:50-5-877
వయససస:33
లస: ససస స
95-96/315

4246 AP151000258208
పపరర: ననగరతటస దనవల

95-100/22

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-5-1014
వయససస:71
లస: ససస స
95-96/63

4249 SQX1737642
పపరర: జజనమమ షపక

95-97/55

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-6-33
వయససస:21
లస: ససస స
95-96/318

4252 SQX0370817
పపరర: దసదదబగతష దసస గరరమమ�

95-96/319

భరస : దసస గరర�ర దనదదబగతష
ఇసటట ననస:50-6-260
వయససస:59
లస: ససస స
95-96/321

తసడడ:డ పకకరర షపక
ఇసటట ననస:50-6-261
వయససస:28
లస: ససస స
95-96/323

95-96/307

భరస : వనసకటటశదరరర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:50-5-544
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మగనయఖ మగనమమటట
ఇసటట ననస:50-6-260
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చలక రరవప పసచరరడడడ
ఇసటట ననస:50-6-261
వయససస:25
లస: ససస స
4256 SQX0948711
పపరర: ఉనమమటట పడసరద

95-96/314

భరస : రహమమ
స లమర షపక
ఇసటట ననస:50-5-_259
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరహమమన షపక
ఇసటట ననస:50-6-219
వయససస:44
లస: పప
4253 SQX1084938
పపరర: భవరన పసచరరడడడ

4239 SQX0172734
పపరర: హహమమమ సయఖద

4234 AP151000243003
పపరర: వరపడసరద గగడడపపడడ

భరస : మమబగ షపక
ఇసటట ననస:50-5-448
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ పసలర
ఇసటట ననస:50-5-915
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగవరరనరరవప
ఇసటట ననస:50-5-1014
వయససస:76
లస: పప
4250 AP151000243244
పపరర: గరలబ షపక షపక

95-96/311

తసడడ:డ మసడ పడసరద మసడ
ఇసటట ననస:50-5-665/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర మమడపటర
ఇసటట ననస:50-5-877
వయససస:39
లస: పప
4247 AP151000258196
పపరర: ననగరశదరరరవప దనవల

4236 AP151000246204
పపరర: దసరర దథరపలర

95-96/303

తసడడ:డ తరరపతయఖ గగడడపపదద
ఇసటట ననస:50-5-341
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఫకలకదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:50-5-525
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-5-574
వయససస:48
లస: పప
4244 SQX1517574
పపరర: కపషష మమడపటర

95-96/306

భరస : ససదరరనరరవప దదరపలర
ఇసటట ననస:50-5-425
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఖమదర మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:50-5-456
వయససస:22
లస: ససస స
4241 MLJ3115938
పపరర: ఈశదరరరవప చటటటపఫ డ లల�

4233 AP151000243103
పపరర: జయరరస గగడడపపడడ

4231 SQX0105361
పపరర: ససదరరన కలమమర గగడడపపడడ

తసడడ:డ జయరరస గగడడపపదద
ఇసటట ననస:50-5-341
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ గగడడపపదద
ఇసటట ననస:50-5-341
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-5-361
వయససస:45
లస: పప
4238 SQX1640978
పపరర: లమలన

95-96/302

భరస : రరజకలమమర గగడడపపదద
ఇసటట ననస:50-5-341
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:50-5-341
వయససస:33
లస: పప
4235 MLJ2804888
పపరర: బభజ షపక షపక

4230 SQX0895375
పపరర: దసరర మమ గగడడపపడడ

4255 SQX0945352
పపరర: దనదరక ఉననమమటట

95-96/322

భరస : పడసరదస ఉనమమటట
ఇసటట ననస:50-6-261
వయససస:27
లస: ససస స
95-96/324

4258 SQX0171561
పపరర: వనసకటటశదరరర రరశతష�

95-96/325

తసడడ:డ ననగరసదడస� రగతష
ఇసటట ననస:50-6-266
వయససస:35
లస: పప
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4259 MLJ2810778
పపరర: ఫరతమమ� షపక�
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95-96/326

భరస : అలమరభక� షపక
ఇసటట ననస:50-6-275
వయససస:39
లస: ససస స
4262 SQX1394949
పపరర: అనల కలమమర కడసత

95-96/328

95-97/57

95-96/333

95-97/58

95-97/60

95-96/336

95-96/339

భరస : మమలమల sk
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:38
లస: ససస స

4272 SQX1692540
పపరర: ససభభన షపక

4275 SQX1737790
పపరర: అఫసఫర షపక

4278 MLJ2810398
పపరర: సజన అబగదల

4281 SQX1597055
పపరర: చనసద బభషర షపక

95-96/342

4284 SQX1388660
పపరర: ఇమమమ బ షపక

95-70/1174

4287 SQX1388652
పపరర: కరరమగలమర షపక
తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:31
లస: పప

4267 AP151000243349
పపరర: ఫజల రహమమన షపక�

95-96/332

4270 SQX0977819
పపరర: చనసద బభష షపక

95-96/335

4273 SQX1737733
పపరర: ఆశ భభనస షపక

95-97/59

తసడడ:డ మమబగ షపక
ఇసటట ననస:50-6-331
వయససస:21
లస: ససస స
95-97/61

4276 SQX0669960
పపరర: ననగమర షపక

95-96/189

తసడడ:డ ససభభన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:28
లస: పప
95-96/337

4279 MLJ2810380
పపరర: బబజజన యస.కర షపక

95-96/338

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:66
లస: ససస స
95-96/340

4282 SQX1596990
పపరర: అబగదల రఫస షపక

95-96/341

తసడడ:డ అబగదల రసనల షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:34
లస: పప
95-97/62

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:24
లస: ససస స
95-97/64

95-96/330

తసడడ:డ పసదద మమబగ బభష షపక
ఇసటట ననస:50-6-329
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస సరబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:41
లస: పప
4286 SQX0901058
పపరర: షసబక సబర

95-96/334

భరస : భభషసద అబగదల
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:20
లస: పప
4283 SQX1564237
పపరర: జలమన షపక

4269 SQX0977934
పపరర: ఫఖరరణ షపక

4264 SQX0584169
పపరర: మరరయమమ� దనసరర�

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:50-6-324/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ జమర బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-6-332
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:28
లస: ససస స
4280 SQX1736560
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-96/331

తసడడ:డ రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:50-6-331
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:50-6-331
వయససస:23
లస: ససస స
4277 SQX1564260
పపరర: అబగదల ఫరరమ నన బబగస షపక

4266 SQX0370957
పపరర: నరరక ననగమణణ�

95-96/327

భరస : బగజన� దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-296
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చనసద బభష షపక
ఇసటట ననస:50-6-329
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:50-6-330
వయససస:28
లస: ససస స
4274 SQX1737717
పపరర: షరరమల షపక

95-96/329

భరస : తరరపత రసగయఖ� నరరక
ఇసటట ననస:50-6-324
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల జలమదద
ఇసటట ననస:50-6-324/2
వయససస:35
లస: పప
4271 SQX1737238
పపరర: అమషర షపక

4263 SQX0269571
పపరర: కపపరరరవప ఎరమమల�

4261 SQX1084953
పపరర: కకటటశదర రరవప ఆదద

తసడడ:డ దననఅలల ఆదద
ఇసటట ననస:50-6-295
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ� యరరమల
ఇసటట ననస:50-6-295
వయససస:49
లస: పప

భరస : మసగరరరవప a
ఇసటట ననస:50-6-307
వయససస:37
లస: ససస స
4268 SQX1084987
పపరర: రరజ కలమమర జలమదద

95-97/56

తసడడ:డ దననమమ మసచనల
ఇసటట ననస:50-6-275
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కర ననగయఖ కడసత
ఇసటట ననస:50-6-295
వయససస:27
లస: పప
4265 SQX0814483
పపరర: శక దదవ అనసతవరపప

4260 AP151000249077
పపరర: జకకయఖ మసచనల

4285 SQX1737782
పపరర: సమఉనటసర షపక

95-97/63

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:28
లస: ససస స
95-97/65

4288 SQX0901074
పపరర: మమలమల షపక

95-97/66

తసడడ:డ షసబదన షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:45
లస: పప
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4289 SQX2245108
పపరర: మగసతనజ షపక
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95-98/818

భరస : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:45
లస: ససస స
4292 SQX2203610
పపరర: ఉమర ఫరరరక షపక

95-96/1062

95-96/345

95-96/348

95-96/351

95-96/354

95-97/67

95-96/356

తసడడ:డ మరరవల షసక
ఇసటట ననస:50-6-339
వయససస:23
లస: పప

4302 SQX0895383
పపరర: బదసలర బ దనదదకలల

4305 SQX1262625
పపరర: ననగమర షపక

4308 SQX2251072
పపరర: నజమమ షపక

4311 SQX0414441
పపరర: షపక ససభభన�

95-97/68

4314 SQX0977942
పపరర: రహమత బ షపక

95-96/352

4317 SQX0895532
పపరర: ననగమర బభష షపక
తసడడ:డ మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:50-6-339
వయససస:30
లస: పప

4297 MLJ2810174
పపరర: షహజజబ షపక

95-96/347

4300 MLJ2804763
పపరర: ననరరదదదన షపక

95-96/350

4303 SQX1084995
పపరర: శకనవరస రరవప బటటట

95-96/353

తసడడ:డ చన హనసమయఖ బటటట
ఇసటట ననస:50-6-336
వయససస:29
లస: పప
95-95/847

4306 SQX1992452
పపరర: ఖలల షపక

95-95/1177

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:50-6-337
వయససస:19
లస: పప
95-98/819

4309 MLJ2803518
పపరర: పసరరసహహబ� షపక�

95-96/355

తసడడ:డ ననగమర� షపక
ఇసటట ననస:50-6-338
వయససస:35
లస: పప
95-96/357

4312 MLJ2803369
పపరర: ససభభన� షపక�

95-96/358

తసడడ:డ ననగమర� షపక
ఇసటట ననస:50-6-338
వయససస:41
లస: పప
95-96/359

భరస : చనట వల షపక
ఇసటట ననస:50-6-339
వయససస:36
లస: ససస స
95-96/361

95-96/344

తసడడ:డ హసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:50-6-335
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససదదయఖ� షపక
ఇసటట ననస:50-6-338
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:50-6-338
వయససస:22
లస: పప
4316 SQX1736602
పపరర: రఫస షపక

95-96/349

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-6-337 5TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమర� షపక
ఇసటట ననస:50-6-338
వయససస:37
లస: పప
4313 SQX1737816
పపరర: ననగగల షరరఫ షపక

4299 MLJ2804300
పపరర: అహమకద షపక

4294 MLJ3658770
పపరర: సబహ షపక

భరస : భభషషసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-335
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:50-6-337
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ దథరపలర
ఇసటట ననస:50-6-337
వయససస:21
లస: ససస స
4310 MLJ2803294
పపరర: మరరవల� షపక�

95-96/346

భరస : అమన దనదదకలల
ఇసటట ననస:50-6-336
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:50-6-336
వయససస:29
లస: పప
4307 SQX1737519
పపరర: సదపట దథరపలర

4296 AP151000246154
పపరర: హహసపసనబ యస.కర

95-96/1061

భరస : ననరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-6-335
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరన షపక
ఇసటట ననస:50-6-335
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-335
వయససస:61
లస: పప
4304 SQX1085001
పపరర: బభజ షపక

95-96/343

భరస : బభబగసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-335
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరన షపక
ఇసటట ననస:50-6-335
వయససస:33
లస: పప
4301 AP151000243348
పపరర: హరరన షపక

4293 MLJ2810182
పపరర: రహమతషనటసర షపక

4291 SQX2200194
పపరర: అబగబకర ససదద క షపక

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:50-6-334
వయససస:21
లస: పప

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:50-6-335
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హరరన షపక
ఇసటట ననస:50-6-335
వయససస:61
లస: ససస స
4298 SQX0670471
పపరర: యమససన షపక

95-160/32

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:50-6-333
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:50-6-334
వయససస:19
లస: పప
4295 MLJ2810158
పపరర: మహబమబబ యస.కర

4290 SQX1763739
పపరర: హబబన షపక

4315 MLJ2810042
పపరర: ఖమజజబ యస.కర�

95-96/360

భరస : మరరవల� షపక
ఇసటట ననస:50-6-339
వయససస:55
లస: ససస స
95-96/362

4318 AP151000243195
పపరర: మరరవల షపక�

95-96/363

తసడడ:డ కమమల సరహసబ� షపక
ఇసటట ననస:50-6-339
వయససస:56
లస: పప
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95-96/364

భరస : ససరరష మసగళళపపరర
ఇసటట ననస:50-6-340
వయససస:24
లస: ససస స
4322 MLJ2810034
పపరర: పపలర మమ మసగళళపపరర

95-96/367

95-96/370

భరస : దదవర కలమమర గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-6-341
వయససస:31
లస: ససస స
4331 AP151000246176
పపరర: అననరరధ గగడడపపడడ

95-96/375

95-96/378

95-96/379

95-96/382

తసడడ:డ ససబభబరరవప� తడలపఫ డ లల
ఇసటట ననస:50-6-342
వయససస:45
లస: పప

95-96/373

4332 SQX0670059
పపరర: రరసబభబగ గగగగలపరటట

4341 MLJ3660826
పపరర: అకలల గగడడపపడడ

95-96/383

95-96/386

4344 AP151000246230
పపరర: భమదదవమమ గగడడపపడడ
గగడడపపడడ
భరస : తరరపతయఖ గగడడపపదద
ఇసటట ననస:50-6-342
వయససస:86
లస: ససస స
4347 SQX1573204
పపరర: ఆకలల దనసరర
భరస : కరరణనకర రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-6-342
వయససస:35
లస: ససస స

95-96/369

4327 MLJ2804979
పపరర: రరజసమమర గగడడపపడడ

95-96/304

4330 AP151000246178
పపరర: కలమఖణణ గగడడపపడడ

95-96/374

భరస : జయరరస గగడడపపదద
ఇసటట ననస:50-6-341
వయససస:55
లస: ససస స
95-96/376

4333 MLJ2803401
పపరర: రఫస మహమమద

95-96/377

తసడడ:డ గనబభబగ అబగదల మహమమద
ఇసటట ననస:50-6-341
వయససస:42
లస: పప
95-96/1063

4336 SQX2203438
పపరర: వజయ కలమమర గగడడపపడడ

95-96/1064

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-6-341
వయససస:18
లస: పప
95-96/380

4339 SQX1514729
పపరర: శవ కపషష కరసడడడ

95-96/381

తసడడ:డ శవననగరశదర రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:50-6-341/1
వయససస:30
లస: పప
95-96/308

భసధసవప:
ఇసటట ననస:50-6-342
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రసనల షపక
ఇసటట ననస:50-6-342
వయససస:30
లస: ససస స
4346 MLJ3658317
పపరర: నరసససహరరవప� తదలపఫ డ లల�

4329 MLJ3660834
పపరర: పరరదన� సయఖద�

4338 SQX1514711
పపరర: రరజఖలకడమ కరసడడడ

4324 SQX0456079
పపరర: వనసకటటశదరరర మసగళళపపరర

భసధసవప:
ఇసటట ననస:50-6-341
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవననగరశదర రరవప కరసడడడ
ఇసటట ననస:50-6-341/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ మమమలమమరర
ఇసటట ననస:50-6-341/2
వయససస:31
లస: పప
4343 SQX1619347
పపరర: రహహమగనటస షపక

95-96/371

తసడడ:డ ససధరరన గగడడపపడడ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-6-341
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : పసరయఖ మయలమమరర
ఇసటట ననస:50-6-341/1
వయససస:26
లస: ససస స
4340 SQX1514745
పపరర: పసరయఖ మమమలమమరర

4326 MLJ2804250
పపరర: లకడమననరరయణ మసగళపపరర

4335 SQX2200509
పపరర: వజయ లకడమ దథమవరపప

95-96/366

తసడడ:డ లకడమననరరయణ మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-340
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననయగడడ గగగగలపరటట
ఇసటట ననస:50-6-341
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:50-6-341
వయససస:55
లస: పప
4337 SQX1514737
పపరర: ఖమసససబ మమమలమమరర

95-96/368

భరస : భభషర� సయఖద
ఇసటట ననస:50-6-341
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-6-341
వయససస:60
లస: ససస స
4334 SQX0171868
పపరర: ఖమదర వల షపక�

4323 SQX0670158
పపరర: ససరరష మసగలమపపరర

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-340
వయససస:56
లస: పప
95-96/372

4321 MLJ3660776
పపరర: జజఖత మసగళళపపరర

భరస : హరరబభబగ మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-340
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-340
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననరరయణ మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-340
వయససస:35
లస: పప
4328 SQX1022672
పపరర: పడమలమ గగడడపపడడ

95-96/365

భరస : వనసకటటశదరరర మసగళళపపరర
ఇసటట ననస:50-6-340
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-340
వయససస:54
లస: ససస స
4325 MLJ2803963
పపరర: హరరబభబగ మసగళపపరర

4320 SQX1323807
పపరర: కలమమరర మసగళళపపరర

4342 AP151000243167
పపరర: కరరణనకర గగడడపపడడ

95-96/309

భసధసవప:
ఇసటట ననస:50-6-342
వయససస:41
లస: పప
95-96/384

4345 SQX1619354
పపరర: మసరసన వల షపక

95-96/385

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:50-6-342
వయససస:32
లస: పప
95-97/69

4348 SQX0825364
పపరర: ససదనఖ రరణణ గగడడపపడడ

95-100/24

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:50-6-342
వయససస:26
లస: ససస స
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4349 AP151000246006
పపరర: బబజజన యస.కర షపక

95-96/387

భరస : ససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:50-6-344
వయససస:43
లస: ససస స
4352 SQX1736792
పపరర: రఫస షపక

95-96/390

95-97/71

95-97/806

95-96/394

94-98/484

95-97/807

95-98/13

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:76
లస: ససస స

4362 SQX1619339
పపరర: రసనల షపక

4365 NDX2512556
పపరర: మరర బ షపక

4368 SQX1564484
పపరర: అబగదల షహననజ షపక

4371 AP151000255055
పపరర: ననరన హన షపక

95-98/16

4374 MLJ2826584
పపరర: రమజజ షపక

95-96/395

4377 MLJ2826634
పపరర: రసజజన బ షపక
భరస : ససబదసలల
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:79
లస: ససస స

4357 SQX1479154
పపరర: ఖమససస షపక

95-97/73

4360 SQX0774869
పపరర: ససబదనబ షపక

95-96/393

4363 SQX1827484
పపరర: బభజ షపక

95-117/396

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-6-347
వయససస:31
లస: పప
94-98/485

4366 SQX1736883
పపరర: ననగగల మరర షపక

95-96/396

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:22
లస: పప
95-98/11

4369 SQX0666982
పపరర: షపక సమఉనటస

95-98/12

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:29
లస: ససస స
95-98/14

4372 MLJ2826683
పపరర: సహహనన షపక

95-98/15

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:44
లస: ససస స
95-98/17

భరస : కరశస సరహహబ
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:59
లస: ససస స
95-98/19

95-97/70

భరస : మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-346
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప�
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:46
లస: ససస స
4376 AP151000255148
పపరర: పరపయమమ పరశస�

95-96/392

భరస : ననగమర మరర షపక
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:43
లస: ససస స
4373 AP151000255293
పపరర: రరవత పఫ లస�

4359 AP151000246255
పపరర: వజయ ఆలలపపరర అలలపపరర

4354 SQX0813071
పపరర: గగల షరర షపక

తసడడ:డ కరశయఖ షపక
ఇసటట ననస:50-6-345
వయససస:48
లస: పప

భరస : బగడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బగడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:63
లస: ససస స
4370 MLJ2826592
పపరర: లమల బ షపక

95-97/72

తసడడ:డ రరజజ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-6-347
వయససస:37
లస: పప

భరస : ననగమర భభష షపక
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:27
లస: ససస స
4367 SQX2129237
పపరర: మర బ షపక

4356 SQX1947910
పపరర: గగలమన ర మహమమద షసబక

95-96/389

భరస : బభజ sk
ఇసటట ననస:50-6-345
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పససచలయఖ అలలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-345A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబదఖ షపక
ఇసటట ననస:50-6-346
వయససస:26
లస: పప
4364 NDX2512580
పపరర: మసరసన బ షపక

95-96/391

తసడడ:డ ఇసతయమజ బభషర షసబక
ఇసటట ననస:50-6-345
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-6-345
వయససస:45
లస: పప
4361 SQX0766097
పపరర: బభజ షపక

4353 AP151000243223
పపరర: ససబదసలల షపక

4351 SQX1736685
పపరర: రబభబన షపక

తసడడ:డ ససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:50-6-344
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-344
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహమమద షరరఫ షసబక
ఇసటట ననస:50-06-345
వయససస:53
లస: ససస స
4358 SQX2122984
పపరర: ననగయఖ కననటగసటట

95-96/388

భరస : మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-344
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:50-6-344
వయససస:23
లస: పప
4355 SQX1947860
పపరర: ససబదనబ షసబక

4350 AP151000246107
పపరర: ఇమమసబ యస.కర

4375 AP151000255134
పపరర: మమబమబ షసక�

95-98/18

భరస : తసగరళళసరహహబ�
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:76
లస: ససస స
95-98/20

4378 SQX1506387
పపరర: మసరసన వల షపక

95-98/21

తసడడ:డ మమబగ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:28
లస: పప
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4379 MLJ2820512
పపరర: ససభభన షపక
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95-98/22

తసడడ:డ ససబదసలల
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:45
లస: పప
4382 SQX1763770
పపరర: మసరసన భ షపక

4380 AP151000252259
పపరర: మసరసనదళ షపక�

తసడడ:డ ససలమసననసహహబ�
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:48
లస: పప
95-160/33

4383 SQX1763879
పపరర: మరర బ షపక

తసడడ:డ ననర బభషర నగమల మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:64
లస: ససస స

4385 AP151000249075
పపరర: యశశద బసదడల

4386 SQX0738401
పపరర: మమణణకఖరరవప బసదడల

95-97/75

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:50-6-349
వయససస:52
లస: ససస స
4388 AP151000255252
పపరర: గగరరపరరదత మసగళపపరర

95-98/25

95-96/397

95-97/80

95-97/83

95-97/86

భరస : రవ
ఇసటట ననస:50-6-351
వయససస:31
లస: ససస స

95-98/26

4398 SQX0738492
పపరర: బభలమజ బసదడల

4401 AP151000255015
పపరర: వనసకటమమ తషమమల�

95-98/30

4404 AP151000252181
పపరర: మసరసన షపక�

95-97/78

4407 SQX0738807
పపరర: ససనత బసదడల
భరస : రతటస
ఇసటట ననస:50-6-351
వయససస:31
లస: ససస స

4387 AP151000249041
పపరర: ఏబగ బసదడల

95-97/77

4390 AP151000252022
పపరర: ససబదనసరహహబ షపక�

95-98/27

4393 SQX0738872
పపరర: మసగమమ కకడవటట

95-97/79

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:32
లస: ససస స
95-97/81

4396 AP151000249245
పపరర: ససభభషసణణ కకడవటట

95-97/82

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:42
లస: ససస స
95-97/84

4399 AP151000249260
పపరర: వనసకటటశదరరర కకడవటట

95-97/85

తసడడ:డ బకస
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:47
లస: పప
95-98/28

4402 AP151000255014
పపరర: వహహదన షసకరక�

95-98/29

భరస : మసరసనస�
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:61
లస: ససస స
95-98/31

తసడడ:డ ససలలమమన�
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:62
లస: పప
95-97/87

95-97/74

తసడడ:డ మరరసరహహబ�
ఇసటట ననస:50-6-349
వయససస:62
లస: పప

భరస : సనరయఖ�
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:43
లస: పప
4406 SQX0738302
పపరర: నహహమ బసదడల

4395 SQX0813162
పపరర: సతఖవత కకడవల

4384 AP151000249304
పపరర: ఏససదననమమ గరలమటట

తసడడ:డ పసదద వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-349
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:48
లస: పప
4403 AP151000252308
పపరర: ససలలమమన షపక�

95-97/76

భరస : బకకలల
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర కకడవటట
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:22
లస: పప
4400 SQX0813170
పపరర: భభససర బసదడల

4392 SQX1737543
పపరర: భమలకడమ కకడవటట

95-98/24

భరస : ననసరయఖ
ఇసటట ననస:50-6-349
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర కకడవటట
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమణణకఖరరవప�
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:34
లస: ససస స
4397 SQX1737527
పపరర: కకరణ కలమమర కకడవటట

95-160/34

తసడడ:డ ననసరదల
ఇసటట ననస:50-6-349
వయససస:35
లస: పప

భరస : పడసరద మగతనఖలపలర
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:32
లస: ససస స
4394 SQX0455477
పపరర: దదవ కలమమరర� బసదడల�

4389 MLJ2820355
పపరర: బభబగ షపక

4381 AP151000252339
పపరర: జజనబభషర షపక�

తసడడ:డ బభజ�
ఇసటట ననస:50-6-348
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:50-6-349
వయససస:33
లస: పప

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:50-6-349
వయససస:50
లస: ససస స
4391 SQX1619370
పపరర: లకడమ మగతనఖలపలర

95-98/23

4405 AP151000252039
పపరర: సనరయఖ తషమమల�

95-98/32

తసడడ:డ భమయఖ�
ఇసటట ననస:50-6-350
వయససస:67
లస: పప
95-97/88

4408 SQX0738435
పపరర: రతటస బసదడల

95-97/89

తసడడ:డ భభససర
ఇసటట ననస:50-6-351
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: మమణణకఖరరవప బసదడల
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95-97/90

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-351
వయససస:36
లస: పప
4412 SQX1333350
పపరర: షరరమల షహననజ షపక

95-96/398

95-97/858

95-81/960

95-97/97

95-97/100

95-97/102

95-97/105

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:50-6-360
వయససస:42
లస: ససస స

4422 SQX1580001
పపరర: సఇననధ బసదడల

4425 SQX1031095
పపరర: రరజరశ కరరరమమరర

4428 SQX0584029
పపరర: ఎలసమమ పలలర పఫ గగ

4431 SQX0175000
పపరర: రవరరజ బసదడల

95-97/754

4434 SQX1019901
పపరర: వనసకటటశదర రరవప అసకరళ

95-97/98

4437 MLJ2815801
పపరర: శవరజ గమడడరర�
తసడడ:డ పసలల�
ఇసటట ననస:50-6-360
వయససస:47
లస: పప

4417 SQX0738450
పపరర: అశశక బసదడల

95-97/94

4420 AP151000249305
పపరర: రగజజ బసదడల

95-97/96

4423 SQX0738336
పపరర: సరగర బసదడల

95-97/99

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-357
వయససస:39
లస: పప
95-96/399

4426 SQX1947548
పపరర: వనయ లత బసదడల

95-97/101

భరస : సరయననధ బసదడల
ఇసటట ననస:50-6-358
వయససస:22
లస: ససస స
95-97/103

4429 SQX0584003
పపరర: ససలద రరజ పలలర పఫ గగ

95-97/104

తసడడ:డ ససమగయయల
ఇసటట ననస:50-6-358
వయససస:30
లస: పప
95-97/106

4432 SQX0583989
పపరర: సమగయయల పలలర పఫ గగ

95-97/107

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:50-6-358
వయససస:57
లస: పప
95-96/400

తసడడ:డ పసరరదనసస అసకరళ
ఇసటట ననస:50-6-359
వయససస:34
లస: పప
95-97/109

95-97/808

భరస : భభనస కలమమర
ఇసటట ననస:50-6-357
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమన
ఇసటట ననస:50-6-358
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద కరకరర మగడడ
ఇసటట ననస:50-6-358
వయససస:19
లస: ససస స
4436 AP151000249310
పపరర: ననగమమ గమడనరర

95-97/95

భరస : ససమగయయల
ఇసటట ననస:50-6-358
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రవరరజ
ఇసటట ననస:50-6-358
వయససస:37
లస: పప
4433 SQX2096253
పపరర: మమనక కరకరర మగడడ

4419 SQX1363571
పపరర: దదవర మణణ బసదడల

4414 SQX2478592
పపరర: వజయ కలమమర ఆసడడ

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-356
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రవ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:50-6-358
వయససస:32
లస: పప

భరస : ససలదరరజ
ఇసటట ననస:50-6-358
వయససస:32
లస: ససస స
4430 SQX0175083
పపరర: ససజజత బసదడల

95-97/93

తసడడ:డ భభణగ కలమమర బసదడల
ఇసటట ననస:50-6-357
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-357
వయససస:47
లస: పప
4427 SQX0738575
పపరర: కలమమరర పలలర పఫ గగ

4416 SQX0738328
పపరర: మలలర శదరర బసదడల

95-97/92

తసడడ:డ మరరయదనసస ఆసడడ
ఇసటట ననస:50-6-355
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ భభనస కలమమర
ఇసటట ననస:50-6-357
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-357
వయససస:67
లస: ససస స
4424 AP151000249313
పపరర: భభనస కలమమర బసదడల

95-89/1593

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:50-6-356
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బభలమజ బసదడల
ఇసటట ననస:50-6-357
వయససస:25
లస: ససస స
4421 AP151000249421
పపరర: వశరకసతమమ బసదడల

4413 SQX2544302
పపరర: మరరయమమ వనలలగగ

4411 SQX0642207
పపరర: లకడమ బసదడల

భరస : భభససరర
ఇసటట ననస:50-6-352
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప వనలలగగ
ఇసటట ననస:50-6-355
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరవప వనలలగగ
ఇసటట ననస:50-6-355
వయససస:22
లస: ససస స
4418 SQX2520971
పపరర: మరరయమమ బసదడల

95-97/91

తసడడ:డ భభససర
ఇసటట ననస:50-6-351
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:50-6-354
వయససస:25
లస: ససస స
4415 SQX2485746
పపరర: మరరయమమ వనలలగగ

4410 SQX0831560
పపరర: రవ బసదడల

4435 AP151000249309
పపరర: మమరర గమడనరర

95-97/108

భరస : బబ సస
ఇసటట ననస:50-6-359
వయససస:46
లస: ససస స
95-97/110

4438 SQX2228419
పపరర: అనల రరయనసటభలమ

95-97/809

తసడడ:డ బబసజమన రరయనసటభలమ
ఇసటట ననస:50-6-360
వయససస:31
లస: పప
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4439 MLJ2815611
పపరర: అలవనలల మసగమమ తరరపత

95-97/111

భరస : కకటటశదరరరవప ేస
ఇసటట ననస:50-6-362
వయససస:38
లస: ససస స
4442 MLJ2815413
పపరర: లలత� తరరపత�

95-97/114

95-97/117

95-99/18

95-97/121

95-97/124

95-97/127

95-97/130

తసడడ:డ బబ స గమడనరర
ఇసటట ననస:50-6-365
వయససస:30
లస: పప

4452 SQX0175166
పపరర: బబసజమన కనకరరజ

4455 SQX0270413
పపరర: సరదత ఇనసమగకసల

4458 SQX1479055
పపరర: ససజజత చసదవవలల

4461 SQX0270173
పపరర: భభరత రరవప ఇనసమగకసల

95-97/133

4464 SQX1237289
పపరర: పడశరసత గమడనరర

95-97/122

4467 MLJ2815280
పపరర: దదవరరజ� దనసరర�
తసడడ:డ కపషష�
ఇసటట ననస:50-6-365
వయససస:49
లస: పప

4447 SQX0314914
పపరర: పడభగ రరజఖస. పపల.

95-99/17

4450 SQX0811000
పపరర: యయసస దననస K

95-97/120

4453 SQX1466458
పపరర: జరససస పసడయమసక చసదవవలల

95-97/123

తసడడ:డ రరమయఖ చసదవవలల
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:25
లస: ససస స
95-97/125

4456 SQX0813188
పపరర: శరరష కసచరర

95-97/126

భరస : రవ కరసత
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:44
లస: ససస స
95-97/128

4459 SQX0738773
పపరర: మహన కలమమర వనమగ

95-97/129

తసడడ:డ భభససర రరవప
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:29
లస: పప
95-97/131

4462 SQX0583955
పపరర: రవ కరసత మగరరకకపపడడ

95-97/132

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:51
లస: పప
95-96/401

తసడడ:డ శవరజ గమడనరర
ఇసటట ననస:50-6-365
వయససస:24
లస: ససస స
95-96/403

95-97/116

తసడడ:డ బబసజమమన
ఇసటట ననస:50-6-363
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జయ రరవప
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ భమయఖ చసదవవలల
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:64
లస: పప
4466 SQX1237321
పపరర: బబనరరన గమడనరర

95-97/119

భరస : రరమయఖ చసదవవలల
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవ
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:40
లస: పప
4463 SQX1479022
పపరర: రరమయఖ చసదవవలల

4449 MLJ2815728
పపరర: ససవరరరస కనకరరజ

4444 AP151000249574
పపరర: చన బభబగ తరరపత

భరస : జజజనసససదరరవప పపల.
ఇసటట ననస:50-6-362
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వససత రరవప
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జయరరవ
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:56
లస: ససస స
4460 SQX0270140
పపరర: వససత రరవప ఇనసమగకసల

95-97/118

తసడడ:డ లమలయఖ
ఇసటట ననస:50-6-363
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవ
ఇసటట ననస:50-6-364
వయససస:36
లస: ససస స
4457 SQX0270223
పపరర: రరణణ ఇనసమగకసల

4446 AP151000249332
పపరర: పపరరదనసస అసకరల

95-97/113

తసడడ:డ బసగరరర దనసస తరరపత
ఇసటట ననస:50-6-362
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబసజమన
ఇసటట ననస:50-6-363
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజమన
ఇసటట ననస:50-6-363
వయససస:36
లస: పప
4454 SQX0270397
పపరర: సదపట పసడయ ఇనసమగకసల

95-97/115

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-362
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ గరసధద. పపల
ఇసటట ననస:50-6-362
వయససస:40
లస: పప
4451 SQX0455485
పపరర: యయసయఖ కనకరరజ

4443 AP151000249274
పపరర: కకటటశదరమమ తరరపత

4441 AP151000249346
పపరర: వజయకలమమరర అసకరల

భరస : పపరరదనసస
ఇసటట ననస:50-6-362
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : బసగరరరదనసస
ఇసటట ననస:50-6-362
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ బసగరరరదనసస
ఇసటట ననస:50-6-362
వయససస:48
లస: పప
4448 SQX0385765
పపరర: పపల జజ న సససదర రరవప. పపల

95-97/112

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:50-6-362
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చనట� ేచ�
ఇసటట ననస:50-6-362
వయససస:55
లస: ససస స
4445 MLJ2815595
పపరర: లకడమకకటటశదరరరవప తరరపత

4440 AP151000249417
పపరర: వజయమమ గరలపఫ తషల

4465 SQX1237354
పపరర: జజఖత ససవరష గమడనరర

95-96/402

తసడడ:డ బబనరరన గమడనరర
ఇసటట ననస:50-6-365
వయససస:24
లస: ససస స
95-97/134

4468 SQX2130581
పపరర: పసద మసరసన పఫ తతరర

95-97/810

తసడడ:డ ఆదయఖ పఫ తతరర
ఇసటట ననస:50-6-365
వయససస:34
లస: పప
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4469 MLJ2815603
పపరర: వనసకట రతటస� గనసపలర �

95-97/135

భరస : ఇసరడయలల�
ఇసటట ననస:50-6-366
వయససస:43
లస: ససస స
4472 AP151000249308
పపరర: రరణణ గసగరపఫ గగ

95-97/138

95-97/141

95-97/144

95-97/146

95-97/149

95-96/406

95-97/151

తసడడ:డ ననరరయణ వనమగల
ఇసటట ననస:50-6-373
వయససస:39
లస: పప

4482 SQX1499368
పపరర: దదపసక దనసరర

4485 SQX1564252
పపరర: అమనన షపక

4488 SQX1462969
పపరర: జజనబ షపక

4491 SQX1619412
పపరర: రరజ శశఖర గగడడపపడడ

95-97/772

4494 SQX2459519
పపరర: ససజనఖ గరరటపపడడ

95-97/147

4497 AP151000249292
పపరర: గగరవమమ కలకసమగడడ
భరస : కకషఫ రర
ఇసటట ననస:50-6-374
వయససస:41
లస: ససస స

4477 SQX0813329
పపరర: పసచమయఖ గరరటపపడడ

95-97/143

4480 SQX1577032
పపరర: దయమమణణ ఆదద

95-97/145

4483 AP151000249286
పపరర: వమలమమ దనసరర

95-97/148

భరస : లలకరనసదస
ఇసటట ననస:50-6-370
వయససస:46
లస: ససస స
95-96/404

4486 SQX0665604
పపరర: రరణగకరబతష
స ల

95-96/405

భరస : శవ కకటటశదర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-6-371
వయససస:29
లస: ససస స
95-96/407

4489 MLJ2815397
పపరర: రరణణ� గరరటపపడడ�

95-97/150

భరస : మరరయదనసస� �
ఇసటట ననస:50-6-372
వయససస:39
లస: ససస స
95-97/152

4492 SQX1821347
పపరర: గరలమగటటట కకరణ

95-97/153

తసడడ:డ ననసరయఖ గరలమగటటట
ఇసటట ననస:50-6-373
వయససస:35
లస: పప
95-97/812

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-6-373
వయససస:20
లస: ససస స
95-100/897

95-97/140

భరస : పసదద రరజ కలమమర ఆదద
ఇసటట ననస:50-6-369
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-6-372
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ గలమగటటట
ఇసటట ననస:50-06-373
వయససస:59
లస: పప
4496 SQX2546604
పపరర: తరరమలయఖ వనమగల

95-97/811

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-6-372
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మతస యఖ
ఇసటట ననస:50-6-372
వయససస:62
లస: ససస స
4493 SQX2459477
పపరర: నసరయఖ గలమగటటట

4479 SQX2128353
పపరర: అనల గరరట పపడడ

4474 SQX1564344
పపరర: వనసకట రమణ దనసరర

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:50-6-368
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:50-6-371
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదలమర� షపక
ఇసటట ననస:50-6-371
వయససస:35
లస: పప
4490 AP151000249401
పపరర: ససబబమమ ఆదద

95-97/142

భరస : రరజజ దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-370
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకరనసదస
ఇసటట ననస:50-6-370
వయససస:28
లస: పప
4487 MLJ2803658
పపరర: యమససన� షపక�

4476 AP151000249271
పపరర: మమరర గరరటపపడడ

95-97/137

భరస : రరజ శశఖర దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-368
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయ దనస గర పపడడ
ఇసటట ననస:50-6-368
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ యయసస బభబగ
ఇసటట ననస:50-6-369
వయససస:34
లస: పప
4484 SQX0813147
పపరర: రరజజ దనసరర

95-97/139

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:50-6-368
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద�
ఇసటట ననస:50-6-368
వయససస:38
లస: పప
4481 MLJ2815587
పపరర: పసద రరజ కలమమర ఆదద

4473 AP151000249467
పపరర: దదవదనసస కలకసమగడడ

4471 AP151000249426
పపరర: దదనకలమమరర కలకసమగడడ

భరస : దదవదనసస
ఇసటట ననస:50-6-367
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అచమయఖ
ఇసటట ననస:50-6-367
వయససస:57
లస: పప

భరస : పసచమయఖ
ఇసటట ననస:50-6-368
వయససస:33
లస: ససస స
4478 SQX0577908
పపరర: మరరయ దనసస� గరరటపపడడ�

95-97/136

తసడడ:డ దననస
ఇసటట ననస:50-6-366
వయససస:45
లస: పప

భరస : బభలమజ
ఇసటట ననస:50-6-367
వయససస:52
లస: ససస స
4475 SQX0813337
పపరర: జజఖత గరరటపపడడ

4470 MLJ2815892
పపరర: మగతనఖయఖ గనపలర

4495 SQX2531770
పపరర: తరరమలయఖ వనమగల

95-97/864

తసడడ:డ ననరరయణ వనమగల
ఇసటట ననస:50-6-373
వయససస:39
లస: పప
95-97/154

4498 SQX0831578
పపరర: మమరర కలకసమగడడ

95-97/155

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-6-374
వయససస:44
లస: ససస స
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4499 SQX1466433
పపరర: ఆనసద కలమమర కలకసమమడడ

95-97/156

తసడడ:డ కకషఫ ర కలకసమమడడ
ఇసటట ననస:50-6-374
వయససస:24
లస: పప
4502 SQX2225373
పపరర: శరసత కలమమర కలకసమమడడ

95-98/820

95-97/161

95-93/594

95-97/163

95-97/166

95-97/168

95-97/171

భరస : ననగయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:50-6-379
వయససస:39
లస: ససస స

4512 SQX1495267
పపరర: యయసమమ దనసరర

4515 SQX1880541
పపరర: కకటటశదరరవప చడటర

4518 AP151000249210
పపరర: శరయమమ చనటర

4521 SQX0811018
పపరర: యయసస బభబగ చనటర

95-97/174

4524 SQX1411909
పపరర: సరదత జలలర ల

95-97/164

4527 SQX1084920
పపరర: వరససదదవ రరవప
తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:50-6-379/1
వయససస:46
లస: పప

4507 NDX2512549
పపరర: ససహససన గగడడపపడడ

94-98/486

4510 SQX1324268
పపరర: చసదడశశఖర గగడడపపడడ

95-96/409

4513 MLJ2815850
పపరర: దనసస దనసరర

95-97/165

తసడడ:డ పసలలషష
ఇసటట ననస:50-6-377
వయససస:38
లస: పప
95-93/595

4516 SQX0811026
పపరర: చనట చనటర

95-97/167

భరస : యయసస బభబగ
ఇసటట ననస:50-6-378
వయససస:28
లస: ససస స
95-97/169

4519 AP151000249214
పపరర: మరరయమమ చనటర

95-97/170

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:50-6-378
వయససస:52
లస: ససస స
95-97/172

4522 AP151000249277
పపరర: గగరవయఖ చనటర

95-97/173

తసడడ:డ పససటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-378
వయససస:52
లస: పప
95-96/410

భరస : శకనస జలలర ల
ఇసటట ననస:50-6-379
వయససస:27
లస: ససస స
95-96/412

95-97/160

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-6-377
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:50-6-378
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పససటయఖ
ఇసటట ననస:50-6-378
వయససస:57
లస: పప
4526 SQX0977892
పపరర: రతట కలమమరర గరరకపరటట

95-96/408

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:50-6-378
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస చనటర
ఇసటట ననస:50-6-378
వయససస:30
లస: పప
4523 AP151000249376
పపరర: అబడహస చనటర

4509 SQX0663872
పపరర: కలమమరర గగడడపపడడ

4504 AP151000249127
పపరర: ననగమణణ దనసరర

తసడడ:డ చసదడశశఖర గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-6-377
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ చడటర
ఇసటట ననస:50-6-378
వయససస:28
లస: పప

భరస : చనరరరస చనటర
ఇసటట ననస:50-6-378
వయససస:29
లస: ససస స
4520 SQX1500306
పపరర: చనరరరస చనటర

95-97/162

భరస : పసలలష దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-377
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ దయమబకస
ఇసటట ననస:50-6-377
వయససస:38
లస: పప
4517 SQX1495309
పపరర: రరబస చనటర

4506 AP151000249153
పపరర: ననగరశదరరరవప దనసరర

95-97/158

భరస : ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-6-376
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటటశదర రరవప గగడడపపదద
ఇసటట ననస:50-6-377
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:50-6-377
వయససస:52
లస: ససస స
4514 MLJ2815876
పపరర: మరరయదనసస పపలమమల

95-97/159

తసడడ:డ ఏసఫ బగ
ఇసటట ననస:50-6-376
వయససస:50
లస: పప

భరస : దనసస దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-377
వయససస:31
లస: ససస స
4511 MLJ2815884
పపరర: మరరయకలమమరర పపలమమల

4503 SQX0174839
పపరర: వనసకయఖ కలకసమగడడ�

4501 AP151000249110
పపరర: కకషఫ రర కలకసమగడడ

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:50-6-374
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పసచమయఖ�
ఇసటట ననస:50-6-375
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-376
వయససస:25
లస: పప
4508 SQX1880566
పపరర: జజఖత దనసరర

95-97/157

తసడడ:డ మమహరరన
ఇసటట ననస:50-6-374
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర
ఇసటట ననస:50-6-374
వయససస:19
లస: పప
4505 SQX1479006
పపరర: పడసనట కలమమర దనసరర

4500 SQX1137257
పపరర: కరరమ షపక

4525 SQX0774802
పపరర: కలమమరర మమచరర

95-96/411

భరస : రవ మమచరర
ఇసటట ననస:50-6-379
వయససస:31
లస: ససస స
95-96/413

4528 SQX0329151
పపరర: అనటమమ గగసటట�

95-96/414

భరస : దననయఖ� గగసటట
ఇసటట ననస:50-6-380
వయససస:34
లస: ససస స
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95-96/415

భరస : సయయదసలల బగరరక
ఇసటట ననస:50-6-380
వయససస:64
లస: ససస స
4532 SQX1085068
పపరర: వనసకటయఖ మగల

95-96/417

95-97/177

95-93/596

95-97/182

94-134/920

94-143/854

95-97/185

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:50-6-385
వయససస:28
లస: పప

4542 SQX1500264
పపరర: కపపజజఖత పపరరపఫ గగల

4545 NDX3233566
పపరర: ససజనఖ ఆదదకఅలమ

4548 NDX3268158
పపరర: రవ తదజ ఆదదరరల

4551 SQX0642165
పపరర: లలత లసగస గగటర

95-97/188

4554 SQX1391168
పపరర: పరరదత కకమరకకసడన

95-97/183

4557 SQX0706044
పపరర: కమలయఖ దనసరర
తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:50-6-385
వయససస:30
లస: పప

4537 SQX0706069
పపరర: దననయయలల గరదడ

95-97/179

4540 SQX1500298
పపరర: మరరయమ దనసస సససస

95-97/181

4543 AP151000249399
పపరర: మమరస మమ పసరరపఫ గగల

95-97/184

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:50-6-383
వయససస:41
లస: ససస స
94-135/623

4546 NDX3250032
పపరర: మమనక గమడనరర

94-142/1324

తసడడ:డ ఇమమననఖల గమడనరర
ఇసటట ననస:50-6-384
వయససస:18
లస: ససస స
94-143/859

4549 SQX2476802
పపరర: ఆశరరదదస కసదసకలరర

95-96/1066

తసడడ:డ గగరవయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:50-6-384
వయససస:54
లస: పప
95-97/186

4552 AP151000249063
పపరర: ఏసఫ బగ గరరకపరటట

95-97/187

తసడడ:డ రవ
ఇసటట ననస:50-6-384
వయససస:41
లస: పప
95-97/189

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-6-385
వయససస:27
లస: ససస స
95-97/191

95-97/176

తసడడ:డ శరససన సససస
ఇసటట ననస:50-6-382
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-6-384
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఏససబభబగ ఆదద
ఇసటట ననస:50-6-385
వయససస:24
లస: ససస స
4556 SQX1391077
పపరర: వనసకటటశదరరర కకమరకకసడ

95-97/180

తసడడ:డ సససదరరరవప ఆదదరరల
ఇసటట ననస:50-6-384
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆశరరదదస
ఇసటట ననస:50-6-384
వయససస:41
లస: ససస స
4553 SQX1877612
పపరర: కపపరవరస ఆదద

4539 AP151000249437
పపరర: చనటమమమయ సససస

4534 SQX1947704
పపరర: ససధఖ రరణణ గరదడ

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:50-6-381
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప ఆదదకఅలమ
ఇసటట ననస:50-6-384
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప ఆదదరరల
ఇసటట ననస:50-6-384
వయససస:18
లస: ససస స
4550 AP151000249186
పపరర: మరరయమమ కసదసకలరర

95-97/178

తసడడ:డ యయసస పపరరపఫ గగల
ఇసటట ననస:50-6-383
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరకవప ఆదదకఅలమ
ఇసటట ననస:50-6-384
వయససస:39
లస: పప
4547 NDX3251659
పపరర: ఆదదరరల యశశద ఆదదరరల

4536 SQX1500272
పపరర: చలపరటట రవకలమమర చలపరటట

95-96/416

తసడడ:డ డదనయల గరదడ
ఇసటట ననస:50-6-381
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సససఫ నస
ఇసటట ననస:50-6-382
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:50-6-382
వయససస:57
లస: పప
4544 NDX3237641
పపరర: ఉదయ కకరణ ఆదదకఅలమ

95-96/943

తసడడ:డ చలపరటట అలలగన నద న చలపరటట
ఇసటట ననస:50-6-381
వయససస:31
లస: పప

భరస : మరరయదనసస సససస
ఇసటట ననస:50-6-382
వయససస:24
లస: ససస స
4541 AP151000249442
పపరర: సససఫ నస సససస

4533 SQX2092658
పపరర: దననమమ చలపరటట

4531 SQX0664326
పపరర: నరసమమ గరదడ

భరస : దననయయలల గరదడ
ఇసటట ననస:50-6-381
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర చలపరటట
ఇసటట ననస:50-6-381
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:50-6-381
వయససస:42
లస: ససస స
4538 SQX1880533
పపరర: అనత సససస

95-97/175

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:50-6-380
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ మగల
ఇసటట ననస:50-6-381
వయససస:29
లస: పప
4535 AP151000249212
పపరర: వశకసతమమ కరరక�

4530 AP151000249470
పపరర: అననటరరవప సససస�

4555 SQX0542969
పపరర: బగజనమమ ఆదద

95-97/190

భరస : దదవదనసస
ఇసటట ననస:50-6-385
వయససస:44
లస: ససస స
95-97/192

4558 SQX2257038
పపరర: ఈసస ర చవలమగదద

95-97/813

భరస : కలమమర చవలమగదద
ఇసటట ననస:50-6-387
వయససస:27
లస: ససస స
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95-96/1067

భరస : ననగ రరజ గగసటటరర
ఇసటట ననస:50-6-387 6TH LINE
వయససస:27
లస: ససస స
4562 SQX1737089
పపరర: కకటటశదరర మసరల

95-96/418

95-97/195

95-97/198

95-97/201

95-96/422

95-96/425

95-97/202

తసడడ:డ జజన గగరసరల
ఇసటట ననస:50-6-392
వయససస:35
లస: పప

4572 SQX0665307
పపరర: పడసనట కలమమరర దనసరర

4575 SQX0669879
పపరర: పడకరష కకమగమ

4578 AP151000243194
పపరర: లలకర గరలమగటటట

4581 SQX1478941
పపరర: పడభగ కలమమర కకమగమ

95-97/205

4584 SQX0665588
పపరర: చన జజషస గగరసరల

95-96/420

4587 AP151000249148
పపరర: రరయలల పసటటస
భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:50-6-392
వయససస:47
లస: ససస స

4567 AP151000249123
పపరర: జజజనమమ మసచనల

95-97/197

4570 AP151000249471
పపరర: దనసస దనసరర

95-97/200

4573 SQX0663427
పపరర: అరరణన కకమమమ

95-96/421

తసడడ:డ లమజర కకమమమ
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:29
లస: ససస స
95-96/423

4576 SQX1411941
పపరర: పపడమ కలమమర కకమగమ

95-96/424

తసడడ:డ ఇమమమనసఖయల కకమగమ
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:29
లస: పప
95-96/426

4579 MLJ3658267
పపరర: ఆదనస సరహహబ షపక�

95-96/427

తసడడ:డ బడద సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:66
లస: పప
95-97/203

4582 AP151000249267
పపరర: లమజరర కకమగమ

95-97/204

తసడడ:డ ఆశరరదదస k
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:52
లస: పప
95-96/428

భరస : మరరయదనసస గగరసరల
ఇసటట ననస:50-6-392
వయససస:33
లస: ససస స
95-96/430

95-96/1068

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:50-6-390
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ లమజర కకమగమ
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లమజరర కకమగమ
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:77
లస: పప
4586 SQX0670497
పపరర: మరరయ దనసస గగరసరల

95-97/199

తసడడ:డ వజడస గరలమగటటట
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:45
లస: పప

భరస : లమజరర కకమగమ
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:47
లస: ససస స
4583 AP151000249121
పపరర: ఆశరరదదస కకమగమ

4569 SQX0270462
పపరర: నరసయఖ� దనసరర�

4564 SQX2431716
పపరర: మణణ కలమమర కరరక

భరస : ఆదడయఖ
ఇసటట ననస:50-6-390
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ లమజర కకమమమ
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ దనసస దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:31
లస: పప
4580 AP151000249265
పపరర: ఇమమననలల కకమగమ

95-97/196

భరస : యహన దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకయఖ గరలమగటటట
ఇసటట ననస:50-6-391
వయససస:26
లస: పప
4577 SQX1394881
పపరర: యహనస దనసరర

4566 AP151000249284
పపరర: మరరయమమ దనసరర

95-97/194

తలర : వజయ కలమమరర కరరక
ఇసటట ననస:50-6-390
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ దనసస�
ఇసటట ననస:50-6-390
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పసదఏసఫ బగ
ఇసటట ననస:50-6-390
వయససస:57
లస: పప
4574 SQX1212059
పపరర: సరలలమన రరజ గరలమగటటట

95-96/419

భరస : యమకకబగ
ఇసటట ననస:50-6-390
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:50-6-390
వయససస:34
లస: పప
4571 AP151000249434
పపరర: యమకకబగ దనసరర

4563 SQX1790575
పపరర: శశఖర మసరల

4561 AP151000249562
పపరర: లలకయఖ వసజమమరర

తసడడ:డ ఏసఫ బగ
ఇసటట ననస:50-6-389
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబసజమట మసరల
ఇసటట ననస:50-6-390
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననసరయఖ�
ఇసటట ననస:50-6-390
వయససస:42
లస: ససస స
4568 MLJ2815264
పపరర: ఏసపపప దనసరర

95-97/193

భరస : ఏసఫ బగ
ఇసటట ననస:50-6-389
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరజ మసరల
ఇసటట ననస:50-6-390
వయససస:22
లస: ససస స
4565 AP151000249487
పపరర: ససవరరరస దనసరర�

4560 AP151000249133
పపరర: కరటమమ అరరమలర

4585 SQX1469569
పపరర: దయమ జజనసన ససధదపఫ గగ

95-96/429

తసడడ:డ రమమశ కలమమర ససధదపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-6-392
వయససస:29
లస: పప
95-97/206

4588 SQX1392281
పపరర: కకటటశదర రరవప పసటర

95-97/207

తసడడ:డ యయసస బభబగ పసటర
ఇసటట ననస:50-6-392
వయససస:31
లస: పప
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4589 AP151000249146
పపరర: పడసరద రరవప పసటటస

95-97/208

తసడడ:డ సససహదదడ
ఇసటట ననస:50-6-392
వయససస:52
లస: పప
4592 AP151000249567
పపరర: నరసమమ కకననటర

95-97/211

4593 AP151000249136
పపరర: బభబగ గసగవరపప

95-96/431

4596 SQX0663518
పపరర: సరసబభడజఖస ఆదద

తసడడ:డ ధనయయలల ఆదద
ఇసటట ననస:50-6-395
వయససస:28
లస: పప

4599 SQX0669713
పపరర: ధనయయలల ఆదద

తసడడ:డ వనళ పపల పడభగదనసస వనళ పపల
ఇసటట ననస:50-6-395
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బబసజమన
ఇసటట ననస:50-6-395
వయససస:30
లస: పప

4604 AP151000249337
పపరర: సలలమ యమమమరపప

4605 AP151000249335
పపరర: కరటమమ యమమమరపప

95-97/215

భరస : చనటననగయఖ యమమమరపప
ఇసటట ననస:50-6-396
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:50-6-396
వయససస:52
లస: పప
4610 SQX0813097
పపరర: జయ రరణణ వరడపలర

95-97/219

తసడడ:డ ఏసస v
ఇసటట ననస:50-6-397
వయససస:42
లస: పప

95-96/435

4611 MLJ2815207
పపరర: కకటమమ� వరడపలర �

95-97/222

4614 SQX1877646
పపరర: చనట యయసస వరడపలర

95-97/814

4617 SQX1334622
పపరర: కకరస ర తనళళరర
తలర : శశషమమ తనళళరర
ఇసటట ననస:50-6-399
వయససస:26
లస: ససస స

4597 SQX1237156
పపరర: జజన వనమవరపప

95-96/433

4600 MLJ2815132
పపరర: భభగఖమమ యమమమరపప

95-97/213

4603 SQX2240505
పపరర: కకటటశదరర మసరల

95-97/815

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:50-6-395
వయససస:22
లస: ససస స
95-97/216

4606 AP151000249566
పపరర: ననగయఖ యమమమరపప

95-97/217

తసడడ:డ బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:50-6-396
వయససస:52
లస: పప
95-97/816

4609 SQX2141208
పపరర: ఏసస బభబగ వరడపలర

95-96/1069

తసడడ:డ రరసబభబగ వరడపలర
ఇసటట ననస:50-6-397
వయససస:25
లస: పప
95-97/220

4612 AP151000249352
పపరర: గసగరదదవ వరడపలర

95-97/221

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:50-6-397
వయససస:41
లస: ససస స
95-97/223

తసడడ:డ రరసబభబగ వరడపలర
ఇసటట ననస:50-06-397
వయససస:21
లస: పప
95-97/225

95-160/35

భరస : ననగయఖ y
ఇసటట ననస:50-6-395
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ�
ఇసటట ననస:50-6-397
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దనసస d
ఇసటట ననస:50-6-397
వయససస:45
లస: ససస స
4616 SQX0642173
పపరర: ఎలర యఖ వరడపలర

4608 SQX2162683
పపరర: మరరయమమ అరకల

4594 SQX1763796
పపరర: కరజయమమ వనల పఫ గగ

తసడడ:డ ననగయఖ వనమవరపప
ఇసటట ననస:50-6-395
వయససస:24
లస: పప

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:50-6-396
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:50-6-397
వయససస:38
లస: ససస స
4613 AP151000249453
పపరర: ఏసమమ దనసరర

95-96/432

భరస : బసగరరయఖ
ఇసటట ననస:50-6-396
వయససస:82
లస: ససస స
95-97/218

95-97/210

తసడడ:డ లవయఖ వనల పఫ గగ
ఇసటట ననస:50-6-394
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ ఆదద
ఇసటట ననస:50-6-395
వయససస:49
లస: పప

95-97/214 4602 SQX2247658
4601 SQX1500256
పపరర: వనళ పపల వజరబకలమమర వనళ పపల
పపరర: శశఖర మసరల

4607 AP151000249344
పపరర: చనటననగయఖ యమమమరపప

95-97/212

భరస : దననయయలల ఆదద
ఇసటట ననస:50-6-395
వయససస:42
లస: ససస స
95-96/434

4591 MLJ2815124
పపరర: మరరయమమ గసగవరపప� �

భరస : బభబగ� �
ఇసటట ననస:50-6-394
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈరయఖ
ఇసటట ననస:50-6-394
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అదద ధననల అదద
ఇసటట ననస:50-6-395
వయససస:31
లస: ససస స
4598 SQX0670620
పపరర: సపటపపన బభబగ ఆదద

95-97/209

తసడడ:డ చనట మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-6-393
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-6-394
వయససస:28
లస: ససస స
4595 SQX1496687
పపరర: అదద దననయయలల అదద

4590 SQX1376335
పపరర: అబగదల గఫపర షపక

4615 MLJ2815215
పపరర: ననగయఖ వరడపలర

95-97/224

తసడడ:డ ఏసస v
ఇసటట ననస:50-6-397
వయససస:41
లస: పప
95-96/436

4618 SQX1334648
పపరర: శశషమమ తనళళరర

95-96/437

భరస : కకటటశదర రరవప తనళళరర
ఇసటట ననస:50-6-399
వయససస:39
లస: ససస స
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4619 SQX0901116
పపరర: నరరక ఈశదరమమ
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95-97/226

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:50-6-400
వయససస:41
లస: ససస స
4622 AP151000249440
పపరర: గరలమమ మసచనల

95-97/228

95-213/875

95-97/819

95-96/439

95-96/442

95-96/445

4632 SQX1566522
పపరర: ససజనఖ ససదడపఫ గగ

4635 MLJ2810463
పపరర: రవణమమ� గదడద�

4638 SQX0774612
పపరర: ససబభబయమమ చడటట టపలర

95-96/448

4641 SQX1566498
పపరర: జయ రరజ ససదడపఫ గగ

95-96/451

4644 SQX1496752
పపరర: శశభ రరణణ కరరక
భరస : మమణణకఖ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:24
లస: ససస స

4646 SQX0895318
పపరర: మహహతన రరణణ కరరక

4647 SQX0895334
పపరర: రమమదదవ కకమమమ

95-96/454

భరస : జజకరయఖ కకమమమ
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:38
లస: ససస స

95-97/818

4627 SQX1790401
పపరర: బభజ షపక

95-96/438

4630 SQX2133825
పపరర: పవన ససదడపఫ గగ

95-96/1071

భరస : దయ జజనసన
ఇసటట ననస:50-6-410
వయససస:22
లస: ససస స
95-96/440

4633 SQX1566506
పపరర: పవతడ ససదడపఫ గగ

95-96/441

తసడడ:డ గరసధద ససదడపఫ గగ ససదదపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:31
లస: ససస స
95-96/443

4636 AP151000246384
పపరర: నరమల ససదదపఫ గగ�

95-96/444

భరస : రమమష కలమమర ససదదపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:48
లస: ససస స
95-96/446

4639 MLJ2810125
పపరర: వససమత గగజనరర పపడడ

95-96/447

భరస : బరరటబ గగజరర పపడడ
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:62
లస: ససస స
95-96/449

తసడడ:డ గరసధద ససదడపఫ గగ ససదదపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన సససదరరరవప రరవప ససదడపఫ గగ స
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:26
లస: ససస స

95-160/36

భరస : నరసససహరరవప చడటట టపలర
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప బసకర
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:70
లస: ససస స
4643 SQX1566555
పపరర: గరసధద ససదడపఫ గగ

4629 SQX1763762
పపరర: జరబననబ షపక

4624 SQX2133841
పపరర: ససనత కకసడపలర

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:50-6-409
వయససస:34
లస: పప

భరస : పసబడడబభబగ� గదడద
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గరసధద ససదడపఫ గగ ససదదపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:50
లస: ససస స
4640 MLJ2810075
పపరర: దయమమణణ బసకర

95-100/856

తసడడ:డ గరసధద ససదడపఫ గగ ససదదపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : దథననపఫ గగ జజన పరల దథననపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:36
లస: ససస స
4637 SQX1566548
పపరర: ఎలజబబత రరణణ ససదడపఫ గగ

4626 SQX2136927
పపరర: మమరర దదరగగడర

95-96/1070

భరస : వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:50-6-406
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసతయమజ బభషర ససబసక
ఇసటట ననస:50-6-409
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దదలప కలమమర ససదడపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:24
లస: ససస స
4634 SQX1496729
పపరర: దథననపఫ గగ ఇసదడ దథననపఫ గగ

95-97/817

తసడడ:డ పడభభకర
ఇసటట ననస:50-6-407/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పసచమయఖ చనదరమమష
ఇసటట ననస:50-6-409
వయససస:64
లస: ససస స
4631 SQX1496695
పపరర: పడతషదష ససదడపఫ గగ

4623 SQX2136802
పపరర: కకటమమ గరదడ

4621 SQX2131241
పపరర: సససదర పడసరద ససడదపప గమ

తసడడ:డ దదలప కలమమర ససడదపప గమ
ఇసటట ననస:50-6-402
వయససస:24
లస: పప

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:50-6-403
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయయలల బగరరక
ఇసటట ననస:50-6-407
వయససస:37
లస: పప
4628 SQX2477750
పపరర: లకమమమ చనదరమమష

95-97/227

తసడడ:డ మమరరస
ఇసటట ననస:50-6-400
వయససస:49
లస: పప

భరస : లలకయఖ m
ఇసటట ననస:50-6-403
వయససస:52
లస: ససస స
4625 SQX2007839
పపరర: పడకరష బగరరక

4620 SQX0901090
పపరర: నరరక ససబభబ రరవప

4642 MLJ2804375
పపరర: రమమషషసమమర ససదదపఫ గగ

95-96/450

తసడడ:డ రరజజరరవప ససదదపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-6-411
వయససస:50
లస: పప
95-96/452

4645 SQX1501619
పపరర: కరరక జజఖత కరరక

95-96/453

భరస : కరరక దదవదనస కరరక
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:26
లస: ససస స
95-96/455

4648 MLJ3660651
పపరర: నససమమ� షపక�

95-96/456

భరస : ఖలల� షపక
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:39
లస: ససస స
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4649 SQX0895292
పపరర: దదవ దనసస కరరక
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95-96/457

తసడడ:డ ననగయఖ కరరక
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:30
లస: పప
4652 AP151000249373
పపరర: గరకససరరణణ కరరక

95-97/230

95-97/820

95-97/232

95-97/235

95-97/237

95-97/240

95-97/243

భరస : కమలయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-417
వయససస:18
లస: ససస స

4662 SQX2136828
పపరర: లమవణఖ గరదడ

4665 SQX1535733
పపరర: రవ బభబగ పరరమ

4668 SQX1564476
పపరర: బగజనమమ కలకసమమడడ

4671 SQX0174631
పపరర: కసన
స రర� దనసరర�

95-97/246

4674 SQX2130987
పపరర: కకటటశదర రరవప దనసరర

95-97/821

4677 SQX1577040
పపరర: ససససమత ఆదద
భరస : రరజ కలమమర ఆదద
ఇసటట ననస:50-6-418
వయససస:25
లస: ససస స

4657 SQX2204758
పపరర: ససజనఖ గరడద

95-96/1072

4660 SQX1514752
పపరర: దసరర గరడడ

95-97/234

4663 SQX1495283
పపరర: ససశల పరరమ

95-97/236

భరస : రవ బభబగ పరరమ
ఇసటట ననస:50-6-414
వయససస:38
లస: ససస స
95-97/238

4666 SQX0174706
పపరర: ససశల పరరమ

95-97/239

తసడడ:డ దననయయలల పరరమ
ఇసటట ననస:50-6-414
వయససస:38
లస: పప
95-97/241

4669 SQX0813105
పపరర: పదమ గరలమగటటట

95-97/242

తసడడ:డ మజరశ
ఇసటట ననస:50-6-415
వయససస:27
లస: ససస స
95-97/244

4672 AP151000249291
పపరర: వనసకటరమణమమ దనసరర

95-97/245

భరస : ఆదనమగ
ఇసటట ననస:50-6-415
వయససస:50
లస: ససస స
95-97/822

తసడడ:డ ఆడమ దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-415 6TH LINE
వయససస:32
లస: పప
95-97/824

95-97/769

తసడడ:డ ననగగలల గరడడ
ఇసటట ననస:50-6-413
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఆదనమగ�
ఇసటట ననస:50-6-415
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-415
వయససస:31
లస: పప
4676 SQX2262624
పపరర: మమన శక దనసరర

95-97/233

భరస : ససరరసదడ కలకసమమడడ
ఇసటట ననస:50-6-415
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దసరర పడసరద అసతరరజ
ఇసటట ననస:50-6-415
వయససస:29
లస: ససస స
4673 SQX1564435
పపరర: ఏసఫ బగ దనసరర

4659 SQX1506379
పపరర: ససపత గరదడ

4654 SQX2233526
పపరర: కరక మరరయ రరణణ కరక

భరస : దసరర గరడద
ఇసటట ననస:50-6-413
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల పరరమ
ఇసటట ననస:50-6-414
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఏసఫ బగ దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-415
వయససస:27
లస: ససస స
4670 SQX1564302
పపరర: బగజన అసతరరజ

95-100/25

భరస : ససపత
ఇసటట ననస:50-6-413
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ పరరమ
ఇసటట ననస:50-6-414
వయససస:55
లస: ససస స
4667 SQX1564450
పపరర: ఉషర రరణణ దనసరర

4656 SQX0531061
పపరర: కరరక వజయకలమమరర

95-97/229

తసడడ:డ అబడహస అబడహస
ఇసటట ననస:50.6.412
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగలల గరదడ
ఇసటట ననస:50-6-413
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగగలల
ఇసటట ననస:50-6-413
వయససస:31
లస: పప
4664 MLJ2815744
పపరర: దననయయలల పరరమ

95-97/231

భరస : మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగగలల
ఇసటట ననస:50-6-413
వయససస:34
లస: ససస స
4661 SQX0810994
పపరర: జజజనయఖ గరదడ

4653 AP151000249400
పపరర: అబడహస కరరక

4651 SQX0642306
పపరర: నరమల కరరక

భరస : మమణణకఖరరవప k
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస కరక
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:23
లస: ససస స
4658 AP151000249423
పపరర: మరరయమమ గరదడ

95-96/458

తసడడ:డ ననగయఖ కరరక
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:50
లస: పప

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:50-6-412
వయససస:42
లస: ససస స
4655 SQX2185114
పపరర: ససధఖ రరణణ కరక

4650 SQX1959378
పపరర: మమణణకఖరరవప కరరక

4675 SQX2131043
పపరర: రరణణ దనసరర

95-97/823

భరస : కకటటశదర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:50-6-415 6TH LINE
వయససస:30
లస: ససస స
95-97/247

4678 SQX0429639
పపరర: రరజ కలమమర� ఆదద�

95-97/248

తసడడ:డ బభబగ�
ఇసటట ననస:50-6-418
వయససస:34
లస: పప
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4679 SQX0817965
పపరర: ససతతష వరడపలర
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95-100/26

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:50-6-418
వయససస:28
లస: పప
4682 SQX2182418
పపరర: ససనల దనసరర

95-96/994

95-96/1073

95-96/463

95-96/466

95-96/469

95-96/472

95-97/251

భరస : దకణనమమరరస జసపన
ఇసటట ననస:50-6-426
వయససస:45
లస: ససస స

4692 MLJ2803039
పపరర: మసరసన వరల షపక

4695 AP151000246327
పపరర: హససనన పఠరన�

4698 SQX1466367
పపరర: ససమ లత బలర

4701 SQX1466409
పపరర: రవ బలర

95-100/27

4704 SQX1782424
పపరర: ససదదప కలమమర బబ రరగడడ

95-96/467

4707 SQX1488130
పపరర: ఇసదస ససమ బబ రరగడడ
తలర : అనసషర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:50-6-426
వయససస:23
లస: ససస స

4687 AP151000246033
పపరర: మరరయమమ వనరరచరర � వరరరచరర

95-96/462

4690 AP151000243118
పపరర: దదవననరరజ వనరరచడరర

95-96/465

4693 MLJ2809903
పపరర: హహసపసనమమ షపక

95-96/468

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:50-6-424
వయససస:38
లస: ససస స
95-96/470

4696 AP151000246321
పపరర: గరలభ యస.కర షపక

95-96/471

భరస : పసదదససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:50-6-425
వయససస:49
లస: ససస స
95-97/249

4699 SQX1466383
పపరర: మనషర బలర

95-97/250

భరస : రరజ బలర
ఇసటట ననస:50-6-425
వయససస:27
లస: ససస స
95-97/252

4702 SQX1466425
పపరర: నరసససహ రరవప బలర

95-97/253

తసడడ:డ నరసయఖ బలర
ఇసటట ననస:50-6-425
వయససస:61
లస: పప
95-188/90

తసడడ:డ సతష కలమమర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:50-6-425
వయససస:21
లస: పప
94-188/1532

95-96/944

తసడడ:డ దదవసరదమ వనరరచరర
ఇసటట ననస:50-6-422
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బలర
ఇసటట ననస:50-6-425
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:50-6-425
వయససస:70
లస: ససస స
4706 AP151010474398
పపరర: కరతనఖయన జసపన

95-96/464

భరస : రవ బలర
ఇసటట ననస:50-6-425
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బలర
ఇసటట ననస:50-6-425
వయససస:27
లస: పప
4703 SQX0413237
పపరర: రరమకకటమమ ఎసడనడసస

4689 SQX1488122
పపరర: వసశ సరగర వనరరచరర

4684 SQX1987155
పపరర: ఆషరబ షపక

భరస : దదవసరదమ వరరరచరర
ఇసటట ననస:50-6-422
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : రహమమద� పఠరన
ఇసటట ననస:50-6-425
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద� పఠరన
ఇసటట ననస:50-6-425
వయససస:43
లస: పప
4700 SQX1466326
పపరర: రరజ బలర

95-96/461

తసడడ:డ బభబగల షపక
ఇసటట ననస:50-6-423
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బభబగల షపక
ఇసటట ననస:50-6-424
వయససస:41
లస: పప
4697 MLJ2804557
పపరర: రహమమద పఠరన�

4686 AP151000246163
పపరర: అరరణకలమమరర వనరరచరర వరరరచరర

95-96/993

తసడడ:డ ససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:50-6-420
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవనన రరజ వనరరచరర
ఇసటట ననస:50-6-422
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-6-423
వయససస:38
లస: ససస స
4694 MLJ2804169
పపరర: వరల షపక షపక

95-96/460

భరస : దదవనన రరజ వరరరచరర
ఇసటట ననస:50-6-422
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవనన రరజ వనరరచరర
ఇసటట ననస:50-6-422
వయససస:21
లస: పప
4691 MLJ2809366
పపరర: జజససమన షపక

4683 AP151000246349
పపరర: జజనబ యస.కర షపక

4681 SQX2128759
పపరర: అనల దనసరర

తసడడ:డ ఏసప బగ దనసరర
ఇసటట ననస:50-06-419
వయససస:19
లస: పప

భరస : రహమమన షపక
ఇసటట ననస:50-6-420
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-6-421
వయససస:28
లస: పప
4688 SQX1790351
పపరర: దదవర కలమమర వనరరచరర

95-96/459

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-419
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసప బగ దనసరర
ఇసటట ననస:50-06-419
వయససస:18
లస: పప
4685 SQX2200244
పపరర: ఖజజవల షపక

4680 AP151000246221
పపరర: రరధనబ యస.కర షపక

4705 NDX2530673
పపరర: సరదత బబ రరగడడ

94-2/1524

తసడడ:డ సతష కలమమర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:50-6-426
వయససస:20
లస: ససస స
95-96/473

4708 SQX1134386
పపరర: అనసష బబ రరగడడ

95-96/474

భరస : సతష కలమమర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:50-6-426
వయససస:40
లస: ససస స

Page 162 of 322

4709 MLJ3660842
పపరర: రరమకకటమమ ఎననడన
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95-96/475

భరస : ఆనసదరరవప ఎసరరన
ఇసటట ననస:50-6-426
వయససస:69
లస: ససస స
4712 MLJ3660818
పపరర: ససధనరరణణ గగగగలపరటట

95-96/476

95-97/256

95-96/478

95-96/481

95-96/1076

95-96/484

95-97/258

తసడడ:డ నననట సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-434
వయససస:34
లస: పప

4722 AP151000246128
పపరర: జయతషసబ యస.కర

4725 SQX1737766
పపరర: షకకల షపక

4728 SQX2255628
పపరర: సదదక షపక

4731 MLJ3660859
పపరర: హబమగనటసర షపక

95-97/827

4734 SQX1737535
పపరర: బభజ షపక

95-96/482

4737 SQX1134444
పపరర: షరరఫర షపక
తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:50-6-434
వయససస:25
లస: ససస స

4717 MLJ3660339
పపరర: వనసకటరమణ� దథననపలర �

95-96/477

4720 MLJ2809291
పపరర: బసవమమ గరరగ

95-96/480

4723 SQX0172221
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-96/483

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-431
వయససస:41
లస: పప
95-97/257

4726 SQX2429405
పపరర: జరబతషన షపక

95-97/826

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-6-431
వయససస:48
లస: ససస స
95-98/821

4729 SQX2251098
పపరర: జబబద షపక

95-98/822

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-6-431 5TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స
95-96/485

4732 SQX1333335
పపరర: అబగదల అజజ షపక

95-96/486

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:50-6-433
వయససస:24
లస: పప
95-97/259

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:50-6-434
వయససస:21
లస: పప
95-97/261

95-97/255

భరస : ననగరరజ గరరగ
ఇసటట ననస:50-6-431
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:50-6-433
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమత షపక
ఇసటట ననస:50-6-433
వయససస:25
లస: ససస స
4736 SQX1737832
పపరర: పసదద ఇమమసస షపక

95-96/479

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-6-431 5TH LINE
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-6-432
వయససస:28
లస: ససస స
4733 SQX2330637
పపరర: షబభనన షపక

4719 MLJ3660438
పపరర: మసరసన బ షపక

4714 SQX1737725
పపరర: వనసకట ననరరయణ దదవరరడడడ

భరస : సతఖననరరయణ� దథననపలర
ఇసటట ననస:50-6-431
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:50-6-431
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బభబగలల యస కర
ఇసటట ననస:50-6-431/1
వయససస:63
లస: ససస స
4730 SQX1737824
పపరర: ననగదదవఖ బతష
స ల

95-97/825

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-6-431
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:50-6-431
వయససస:18
లస: పప
4727 AP151000246008
పపరర: ససభభనబ యస.కర

4716 SQX2292837
పపరర: దసరర దదవరరడడడ

95-96/1075

తసడడ:డ పసదద కకటటశదర రరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:50-6-430
వయససస:23
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-6-431
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరశస� షపక
ఇసటట ననస:50-6-431
వయససస:43
లస: ససస స
4724 SQX2200541
పపరర: రరయమజ షపక

95-97/254

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:50-6-430
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-6-431
వయససస:38
లస: ససస స
4721 MLJ3660347
పపరర: మసరసన బ� షపక�

4713 SQX1466359
పపరర: లకడమ ననరరయణమమ గగడడగగ

4711 SQX2200087
పపరర: అనసషర బబ డడడ

తసడడ:డ సరలమన రరజ బబ డడడ
ఇసటట ననస:50-6-426
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శక హరర గగడడగగ
ఇసటట ననస:50-6-430
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ గగడడగగ
ఇసటట ననస:50-6-430
వయససస:32
లస: పప
4718 MLJ3660875
పపరర: మసరసన బ షపక

95-96/1074

తసడడ:డ సరలమన రరజ బబ డడడ
ఇసటట ననస:50-6-426
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరసబభబగ గగగగలపరటట
ఇసటట ననస:50-6-427
వయససస:32
లస: ససస స
4715 SQX1467753
పపరర: శకహరర గగడడగగ

4710 SQX2200046
పపరర: అనసభగషణరరజ బబ డడడ

4735 SQX1737758
పపరర: అకబర బభషర షపక

95-97/260

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:50-6-434
వయససస:24
లస: పప
95-100/28

4738 SQX0941542
పపరర: అబగదలమర షపక

95-100/29

తసడడ:డ మసరసన సహహఖబ
ఇసటట ననస:50-6-434
వయససస:49
లస: పప
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4739 SQX1795285
పపరర: పరస జత సససహ
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95-97/262

తసడడ:డ రరజరసదడ సససహ
ఇసటట ననస:50-6-435
వయససస:34
లస: పప
95-97/263

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:50-6-436
వయససస:26
లస: ససస స

4743 SQX0738419
పపరర: వనసకయఖ చలకర

95-97/265

తసడడ:డ అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:50-6-438
వయససస:21
లస: ససస స

4746 AP151000249312
పపరర: బషసర షపక

95-97/264

95-96/1078

తసడడ:డ గగస
ఇసటట ననస:50-6-440
వయససస:19
లస: ససస స

4749 SQX2436772
పపరర: బభజద బ షపక

95-97/266

95-97/267

భరస : ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-6-441
వయససస:21
లస: ససస స

4752 SQX1067363
పపరర: హమదసనటసర షపక

95-97/828

95-97/270

భరస : కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-6-441
వయససస:50
లస: ససస స

4755 SQX1067249
పపరర: రరధన కపషష చడననటరర

95-97/268

95-97/273

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:50-6-441
వయససస:31
లస: పప

4758 AP151000249459
పపరర: కకటటశదరరరవప చడననటరర

4747 MLJ2809044
పపరర: అసజమమ� అనసతనరపప�

95-96/488

4750 SQX2120152
పపరర: హనఫ షపక

95-97/829

4753 SQX1067439
పపరర: నరసమమ గగడడపరటట

95-97/269

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:50-6-441
వయససస:30
లస: ససస స
95-97/271

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-6-441
వయససస:26
లస: పప

4757 SQX1067223
పపరర: శకనవరస గగడడపరటట

95-96/487

తసడడ:డ గగసప షపక
ఇసటట ననస:50-6-440
వయససస:22
లస: పప

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:50-6-441
వయససస:27
లస: ససస స

4754 AP151000249314
పపరర: వనసకటరమణ చడననటరర

4744 SQX0414466
పపరర: షపక అలమరబక

భరస : పఫ తషరరజ� ఆనసతనరపప
ఇసటట ననస:50-6-439
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : గగసప షపక
ఇసటట ననస:50-6-440
వయససస:37
లస: ససస స

4751 SQX1737246
పపరర: తససర మ షపక

95-96/1077

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-6-437
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-438
వయససస:45
లస: పప

4748 SQX2132025
పపరర: షరలమమ షపక

4741 SQX2200061
పపరర: రవ కకరణ చలక

తసడడ:డ వనసకయఖ చలక
ఇసటట ననస:50-6-436
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ చలక
ఇసటట ననస:50-6-436
వయససస:47
లస: పప

4745 SQX1737253
పపరర: శశశల బభనస షపక

4756 SQX1067462
పపరర: హనఫ షపక

95-97/272

తసడడ:డ ఉమమర
ఇసటట ననస:50-6-441
వయససస:30
లస: పప
95-97/274

తసడడ:డ నరసససహహలల
ఇసటట ననస:50-6-441
వయససస:57
లస: పప
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95-96/773

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర యటర
ఇసటట ననస:50-10-557
వయససస:55
లస: పప
5950 SQX0621805
పపరర: సరసబశవరరవప చసకసబబ టర

5953 AP151000252171
పపరర: మసరసన షపక

5948 SQX1877299
పపరర: మమధవ చసకరసబబ టర

95-96/774

భరస : సరసబశవ రరవప చసకరసబబ టర
ఇసటట ననస:50-10-570
వయససస:36
లస: ససస స
95-96/776

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చసకసబబ టర
ఇసటట ననస:50-10-570
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఫతదస హమర. షపక
ఇసటట ననస:50-10-636
వయససస:76
లస: పప

95-77/32

తసడడ:డ వనసకటటసదర రరవప బబ గరనన
ఇసటట ననస:50-6-436
వయససస:23
లస: ససస స

4742 SQX1737774
పపరర: సబహ షపక

5947 SQX1134394
పపరర: చనట అపషనట యటర

4740 SQX1701895
పపరర: తరరపటమమ బబ గరనన

5951 SQX0187799
పపరర: రరఘవనసదడరరవప దససరరర

5954 AP151000252040
పపరర: అబగదలసతనసర సయఖద
తసడడ:డ సమద. సయఖద
ఇసటట ననస:50-10-636
వయససస:82
లస: పప

95-96/775

తసడడ:డ నరసయఖ బబ టర
ఇసటట ననస:50-10-570
వయససస:41
లస: ససస స
95-99/339

తసడడ:డ ననగభమషణస దససరరర
ఇసటట ననస:50-10-636
వయససస:39
లస: పప
95-99/341

5949 SQX0774703
పపరర: రరధనకపషష ససకసబబ టర

5952 AP151000252141
పపరర: మగననట సయఖద

95-99/340

తసడడ:డ సతనసర. సయఖద
ఇసటట ననస:50-10-636
వయససస:52
లస: పప
95-99/342

5955 SQX0188649
పపరర: ఖమర ససలమసనన షపక

95-98/149

భరస : అబగదల రజజక
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:34
లస: ససస స
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5956 SQX0822635
పపరర: బషసరరన షపక
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95-98/150

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:35
లస: ససస స
5959 SQX0903286
పపరర: బభచ దదవర పలర

95-98/153

95-98/156

95-98/159

95-98/162

95-98/165

95-98/168

95-98/171

తసడడ:డ లమలల షపక
ఇసటట ననస:50-10-695
వయససస:26
లస: పప

5969 SQX0048629
పపరర: లకడమ సప లమసస

5972 SQX0315382
పపరర: మలర క షపక

5975 SQX0703850
పపరర: హసపనన షపక

5978 AP151000252348
పపరర: భభషరఖమన�

95-98/174

5981 SQX0774885
పపరర: కరరమమ షపక

95-98/163

5984 SQX0268433
పపరర: మసరసనదల� సయఖద�
తసడడ:డ బభబగ�
ఇసటట ననస:50-10-698
వయససస:36
లస: పప

5964 SQX0841254
పపరర: ధరరమరరవప శశటట

95-98/158

5967 SQX0945410
పపరర: మసరసన వలర షపక

95-98/161

5970 SQX1468546
పపరర: సనరఖననరరయణ పప లసస

95-98/164

తసడడ:డ సఫ మరరజ పప లసస
ఇసటట ననస:50-10-684
వయససస:70
లస: పప
95-98/166

5973 SQX0314401
పపరర: గహర షపక

95-98/167

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:50-10-686
వయససస:65
లస: ససస స
95-98/169

5976 SQX0385260
పపరర: ఇసరరస షపక

95-98/170

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:50-10-686
వయససస:29
లస: పప
95-98/172

5979 SQX0707554
పపరర: రమమదదవ నమమకరయల

95-98/173

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:50--10-687
వయససస:37
లస: ససస స
95-96/777

భరస : ససలమర షపక
ఇసటట ననస:50-10-692
వయససస:28
లస: ససస స
95-98/175

95-98/155

తసడడ:డ మరర వలర షపక
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయలమమ న�
ఇసటట ననస:50-10-686
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దదరరశ రరజ
ఇసటట ననస:50-10-687
వయససస:44
లస: పప
5983 SQX1447839
పపరర: షరరఫ షపక

95-98/160

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:50-10-686
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబదన
ఇసటట ననస:50-10-686
వయససస:32
లస: పప
5980 SQX0704759
పపరర: రరజశశఖర నమమకరయల

5966 SQX0841247
పపరర: గగరరమమరరస మసగళపపరర

5961 SQX1468520
పపరర: హహసపసన బ షపక

తసడడ:డ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:30
లస: పప

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:50-10-686
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర
ఇసటట ననస:50-10-686
వయససస:76
లస: ససస స
5977 SQX0703991
పపరర: కరలలషర షపక

95-98/157

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:50-10-684
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:50-10-686
వయససస:32
లస: ససస స
5974 SQX0315457
పపరర: జజనబ సయఖద

5963 SQX0779934
పపరర: ధరరమసదడ శశటట

95-98/152

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబభబగ
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:60
లస: పప
5971 SQX0314609
పపరర: ననగమరరబ షపక

95-98/154

తసడడ:డ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన వల�
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:30
లస: పప
5968 SQX0903278
పపరర: శవయఖ దదవరపలర

5960 SQX0667063
పపరర: ససబబమమ ఎస

5958 SQX0313981
పపరర: లకడమ� బససస�

భరస : కపషష�
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పసదబభబగ
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:28
లస: పప
5965 SQX0385237
పపరర: జజన బభషర� షపక�

95-98/151

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:50-10-683
వయససస:55
లస: ససస స
5962 SQX0704882
పపరర: శకనవరస రరవప దదవరపలర

5957 SQX0313528
పపరర: శరఖమల బససస

5982 SQX0895581
పపరర: ససతతష యమరర గడడ

95-96/778

తసడడ:డ శవరరమకపషష యమరర గడడ
ఇసటట ననస:50-10-693
వయససస:26
లస: పప
95-98/176

5985 SQX1021005
పపరర: ననగబభబగ తనటలలరర

95-98/177

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ తనటలలరర
ఇసటట ననస:50-10-699
వయససస:26
లస: పప
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5986 SQX0903237
పపరర: ససలలచనన రరణణ యమరర గడడ

95-98/178

భరస : శవ రరమ కపషష
ఇసటట ననస:50-10-704
వయససస:50
లస: ససస స
5989 SQX0621672
పపరర: పఠరన అకకమ

95-100/75

95-98/766

95-99/345

95-98/181

భరస : మయన సయఖద
ఇసటట ననస:50-10-706
వయససస:25
లస: ససస స
6001 SQX0188607
పపరర: లమల బ షపక

95-98/184

95-98/187

95-98/190

భరస : చడసచయఖ
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:35
లస: ససస స

95-100/78

5997 SQX1447854
పపరర: గగసఖ సయఖద

95-98/180

తసడడ:డ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:50-10-706
వయససస:24
లస: ససస స

5999 SQX0666404
పపరర: మహబ షపక

6000 SQX0048777
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-98/182

6005 SQX0421719
పపరర: మయన సయఖద

6008 AP151000252329
పపరర: రహమమన షపక

95-98/192

6011 SQX0666636
పపరర: రరహనన షపక

95-98/185

6014 SQX0822718
పపరర: సలమ SK
భరస : మసరసన వల ఖమన
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:35
లస: ససస స

6003 SQX0048876
పపరర: సరదమగనటసర సయఖద

95-98/186

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:50-10-706
వయససస:49
లస: ససస స
95-98/188

6006 SQX0704841
పపరర: ఖమససస భభషర షపక

95-98/189

తసడడ:డ ఖమససస పసరర
ఇసటట ననస:50-10-706
వయససస:31
లస: పప
95-98/191

6009 NDX2513620
పపరర: మసరసన షపక

94-99/588

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:22
లస: పప
95-98/193

భరస : ఈసనబ
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:31
లస: ససస స
95-98/195

95-98/183

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:50-10-706
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-10-707
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:25
లస: ససస స
6013 SQX0666768
పపరర: లకడమ కకటర

95-99/344

భరస : లకడమ ననరరయణ పడసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:50-10-705
వయససస:31
లస: ససస స

6002 SQX0822676
పపరర: ఖమసససబ షపక

95-100/77

5994 SQX0869792
పపరర: లకడమననరరయణ పడసరద
బబలరసకకసడ
తసడడ:డ మసరసన రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:50-10-705
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన
ఇసటట ననస:50-10-706
వయససస:29
లస: పప

భరస : నససబ
ఇసటట ననస:50-10-707
వయససస:40
లస: ససస స
6010 SQX1359711
పపరర: నజజమ షపక

5996 SQX1401165
పపరర: రరజరశదరర బబలరసకకసడ

5991 SQX0941575
పపరర: శవ రరమకపషష యమరర గడడ

95-99/343

భరస : మహమమద వపసరసన
ఇసటట ననస:50-10-706
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఖమససస పసరర
ఇసటట ననస:50-10-706
వయససస:53
లస: ససస స
6007 SQX0421958
పపరర: ఖమసససబ షపక

5993 SQX1573220
పపరర: పదమలత బబలరసకకసడ

95-100/74

తసడడ:డ ననగ బగషణస
ఇసటట ననస:50-10-704
వయససస:56
లస: పప

భరస : హలల
ఇసటట ననస:50-10-706
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:50-10-706
వయససస:44
లస: ససస స
6004 SQX0048678
పపరర: రమజజ సయఖద

95-100/76

భరస : మసరసన రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:50-10-705
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:50-10-705
వయససస:74
లస: పప
5998 SQX1447789
పపరర: చనటఖమసససబ సయఖద

5990 SQX0621748
పపరర: పఠరన జలమన ఖమన

5988 SQX0621649
పపరర: పఠరన బగజనలల

భరస : జలమన
ఇసటట ననస:50-10-704
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగల మరర
ఇసటట ననస:50-10-704
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:50-10-705
వయససస:35
లస: పప
5995 SQX1573238
పపరర: మసరసన రరవప బబలరసకకసడ

95-98/179

తసడడ:డ శవ రరమ కపషష
ఇసటట ననస:50-10-704
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:50-10-704
వయససస:29
లస: పప
5992 SQX2202885
పపరర: వజయ కపషష బబలరసకకసడ

5987 SQX1134428
పపరర: యమరర గడడ మహహష

6012 SQX1378356
పపరర: గగససయమ బబగస షపక

95-98/194

తసడడ:డ మహమమద రసనల షపక
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:35
లస: ససస స
95-98/196

6015 SQX0822700
పపరర: మసరసన బ షసబక

95-98/197

భరస : ననసర వల ఖమన
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:53
లస: ససస స
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6016 AP151000255365
పపరర: అబదన సయఖద

95-98/198

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:56
లస: ససస స
6019 SQX0779801
పపరర: సలస షపక

95-98/201

95-98/204

95-98/206

95-98/209

94-99/589

95-99/346

95-99/633

తసడడ:డ ఉదయ మహనరరవ
ఇసటట ననస:50-10-713
వయససస:69
లస: ససస స

6029 SQX2135341
పపరర: పడకరష నమమకరయల

6032 NDX2512713
పపరర: రరహనన షపక

6035 SQX1499947
పపరర: మసరసన వరల షపక

6038 SQX2119048
పపరర: కనకమమ తయఖ

95-98/770

6041 SQX2257103
పపరర: తదజ శక పప లసస

95-98/768

6044 SQX2096402
పపరర: రరమ కపషష గగపరలపపరపప
తసడడ:డ పడకరశ రరవప గగపరలపపరపప
ఇసటట ననస:50-10-713
వయససస:49
లస: పప

6024 SQX2153179
పపరర: మసరసన షపక

95-98/767

6027 AP151000255122
పపరర: వరకలమమరర తమలపరకలల

95-98/208

6030 SQX2151058
పపరర: రరకరశ నమమకరయల

95-99/632

తసడడ:డ రరజశశఖర నమమకరయల
ఇసటట ననస:50-10-710
వయససస:18
లస: పప
94-99/590

6033 NDX2513695
పపరర: ఈసనబ షపక

94-99/591

తసడడ:డ ఖమదర భభష షపక
ఇసటట ననస:50-10-712
వయససస:20
లస: పప
95-99/347

6036 SQX1068049
పపరర: రఫస షపక

95-99/348

తసడడ:డ అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:50-10-712
వయససస:34
లస: పప
95-99/634

6039 SQX2259117
పపరర: మహహశదర రరవప పప లసస

95-98/769

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప లసస
ఇసటట ననస:50-10-712 2ND LINE
వయససస:21
లస: పప
95-98/771

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప లసస
ఇసటట ననస:50-10-712 2ND LINE
వయససస:19
లస: ససస స
95-97/535

95-98/203

భరస : వరశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:50-10-710
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప తయఖ
ఇసటట ననస:50-10-712
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప లసస
ఇసటట ననస:50-10-712 2ND LINE
వయససస:20
లస: ససస స
6043 SQX0813360
పపరర: కకటమమ గరజల

95-98/207

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:50-10-712
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గగరర మమరరస తయఖ
ఇసటట ననస:50-10-712
వయససస:61
లస: పప
6040 SQX2259232
పపరర: హహమ లత పప లసస

6026 AP151000255434
పపరర: వజయలకడమ దనసరర

6021 AP151000252067
పపరర: రరమయఖ కతస

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననగమర భభష షపక
ఇసటట ననస:50-10-712
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-10-712
వయససస:32
లస: ససస స
6037 SQX2119022
పపరర: సరసబశవ రరవప తయఖ

95-98/205

తసడడ:డ రరజశశఖర
ఇసటట ననస:50-10-710
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర భభష షపక
ఇసటట ననస:50-10-712
వయససస:20
లస: ససస స
6034 SQX1068015
పపరర: దచలత బ షపక

6023 AP151000252065
పపరర: ససజవపలల మమనకల

95-98/200

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:50-10-710
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వరశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:50-10-710
వయససస:59
లస: పప
6031 NDX2512747
పపరర: మరరయసబ షపక

95-98/202

తసడడ:డ బబ యనట
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:67
లస: పప

భరస : అశశక బభబగ
ఇసటట ననస:50-10-710
వయససస:50
లస: ససస స
6028 AP151000252166
పపరర: అశశకరబబగ తమలపరకలల

6020 SQX0705004
పపరర: చడసచయఖ కకటర

6018 SQX0703926
పపరర: ఈససబ షపక

తసడడ:డ ససబదన
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నననటషరహహబ
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:60
లస: పప
6025 AP151000255164
పపరర: కపషషకలమమరర తమలపరకలల

95-98/199

భరస : ససజవపలల
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:50-10-709
వయససస:33
లస: పప
6022 SQX0826065
పపరర: ననసర వల షపక

6017 AP151000255041
పపరర: లకమమమ మనకల

6042 NDX2513034
పపరర: రరమకపషష గగపరలపపరపప

94-99/592

తసడడ:డ పడకరష రరవప గగపరలపపరపప
ఇసటట ననస:50-10-713
వయససస:49
లస: పప
95-97/748

6045 SQX0903146
పపరర: కకట సతఖవత గగపరలపపరపప

95-98/210

తసడడ:డ రరమ కపషష
ఇసటట ననస:50-10-713
వయససస:25
లస: ససస స
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6046 SQX0314039
పపరర: జజనబ షపక
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95-98/211

భరస : మరవల
ఇసటట ననస:50-10-713
వయససస:37
లస: ససస స
6049 SQX0705558
పపరర: సరయబభబగ తయమఖ

95-97/536

95-98/216

95-98/219

95-98/222

95-98/225

94-99/684

95-96/781

తలర : పదనమవత గగలగరన
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:34
లస: పప

6059 SQX0705087
పపరర: మహమమద షపక

6062 SQX1770007
పపరర: ననగరశదర రరవప దదవరపలర

6065 AP151000246291
పపరర: భభరత కకట

6068 AP151000243246
పపరర: కకటటశదరరరవప కకట

95-97/773

6071 SQX1770080
పపరర: కపషష వనణణ అదగడప

95-98/223

6074 SQX1357848
పపరర: వనసకటటశదర రరవప రరయయ
తసడడ:డ పసచమయఖ రరయయ
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:52
లస: పప

6054 SQX0188235
పపరర: కలబభడ బబగమ మహమమద

95-98/218

6057 SQX0188581
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-98/221

6060 SQX0421297
పపరర: ఆదనసషఫస షపక�

95-98/224

తసడడ:డ అలమరబక�
ఇసటట ననస:50-10-716
వయససస:40
లస: పప
95-98/226

6063 SQX1769793
పపరర: చటటట కకసపటట

95-99/349

తసడడ:డ పడసరద కకసపటట
ఇసటట ననస:50-10-718
వయససస:38
లస: పప
95-96/779

6066 MLJ2810216
పపరర: లకడమ కకట

95-96/780

భరస : ననగయఖ కకట
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:53
లస: ససస స
95-96/782

6069 MLJ2804151
పపరర: ననగయఖ కకట కకట

95-96/783

తసడడ:డ పసచమయఖ కకట
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:54
లస: పప
95-98/227

భరస : వనసకట సరయ కపషష అదగడప
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:30
లస: ససస స
95-98/229

95-98/215

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:50-10-715
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమయఖ కకట
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:18
లస: ససస స
6073 SQX1453844
పపరర: మహహష గగలగరన

95-98/220

భరస : కకటటశదరరరవప కకట
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ కకట
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:25
లస: పప
6070 SQX2305001
పపరర: పరరదన షపక

6056 MLJ2820652
పపరర: అబమబకర షపక

6051 SQX1770106
పపరర: ఫరతమమ షపక

భరస : అనదర
ఇసటట ననస:50-10-714
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:50-10-718
వయససస:58
లస: పప

తలర : ససరఖకలమమరర బజ
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:18
లస: ససస స
6067 SQX1023639
పపరర: దసరర కకట

95-98/217

తసడడ:డ అలమరభక
ఇసటట ననస:50-10-716
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగరశదర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:50-10-718
వయససస:54
లస: ససస స
6064 NDX2571156
పపరర: అసజల బజ

6053 SQX0779256
పపరర: ఫరహహన ససలమసనన మహమమద

95-98/213

తసడడ:డ ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-10-714
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:50-10-714
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆదసషఫస�
ఇసటట ననస:50-10-716
వయససస:36
లస: ససస స
6061 SQX1770015
పపరర: మసగమమ దదవరపలర

95-98/214

తసడడ:డ అకకమ బభషర
ఇసటట ననస:50-10-714
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : కలబభడ బబగమ
ఇసటట ననస:50-10-714
వయససస:33
లస: పప
6058 SQX0048637
పపరర: ఆషరబ షపక�

6050 SQX1770122
పపరర: ఆయయశర షపక

6048 SQX0560946
పపరర: గరజల కకటమమ

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:50-10-713
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:50-10-714
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖమలక షపక
ఇసటట ననస:50-10-714
వయససస:25
లస: ససస స
6055 SQX0384883
పపరర: అకకమ బభషర

95-98/212

భరస : రరమ కపషష
ఇసటట ననస:50-10-713
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-10-714
వయససస:31
లస: పప
6052 SQX1883859
పపరర: రరబయమ షపక

6047 SQX0903229
పపరర: నసగలమమ గగపరలపపరపప

6072 SQX1046581
పపరర: భభససర బబ సతపపరర

95-98/228

తలర : ససలలచన
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:28
లస: పప
95-98/230

6075 SQX2304764
పపరర: మరర బ షపక

95-98/772

భరస : గరలషర షపక
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:78
లస: ససస స
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6076 SQX2202398
పపరర: అబగదలమర షపక
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95-98/773

తసడడ:డ ససబద షపక
ఇసటట ననస:50-10-719
వయససస:20
లస: పప
6079 SQX2312494
పపరర: చనసద బభష షపక

95-96/995

95-99/352

95-98/233

95-98/236

95-98/239

95-99/354

95-98/241

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరకగరన
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:21
లస: ససస స

6089 MLJ2820306
పపరర: పపరషచసదడరరవప� మగపషననన�

6092 SQX0187906
పపరర: బగలర యఖ దనసరర

6095 SQX0560979
పపరర: వనసకటటశదర రరవప మసగలమపపరర

6098 AP151000255351
పపరర: అరరణ యరగరన

95-98/244

6101 AP151000252260
పపరర: శకకపషణ యరగరన

95-98/237

6104 SQX0666685
పపరర: ససమమఖ యరకగరన
తసడడ:డ శకకపషష యరకగరన
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:28
లస: ససస స

6084 MLJ2826543
పపరర: శవ బబ డపరటట�

95-98/232

6087 MLJ2826246
పపరర: కకటటరతటస తసగసరల�

95-98/235

6090 MLJ2820249
పపరర: వరయఖ మపసషననన�

95-98/238

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:48
లస: పప
95-98/240

6093 SQX0561027
పపరర: శకలకడమ మసగలమపపరర

95-99/353

భరస : వనసకటటశదర రరవప మసగలమపపరర
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:32
లస: ససస స
95-99/355

6096 SQX1085191
పపరర: మననజ కరకలమమనస

95-96/786

తసడడ:డ చదనకరశవ రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:28
లస: పప
95-98/242

6099 AP151000255355
పపరర: అచమమమ యరగరన�

95-98/243

భరస : మసరసననడవప�
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:66
లస: ససస స
95-98/245

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:57
లస: పప
95-99/356

95-99/351

భరస : వనసకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:46
లస: పప
6103 SQX1947282
పపరర: శక హరరణణ యరకగరన

95-98/234

తసడడ:డ అయఖవరరర మసగలమపపరర
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:35
లస: పప

భరస : కపషరష�
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:51
లస: ససస స
6100 AP151000252143
పపరర: శకనవరసరరవప యరగరన

6086 MLJ2826311
పపరర: సరమమమజఖస� మగపషననన�

6081 SQX1211515
పపరర: వరబభబగ మగలమపపరర

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అరవయఖ
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అయఖవరరరర మసగలమపపరర
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:25
లస: పప
6097 AP151000255352
పపరర: వనసకటటశదరర యరగరన�

95-98/231

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:57
లస: పప
6094 SQX0418467
పపరర: హహమసత కలమమర మసగలమపపరర

6083 SQX0666511
పపరర: సరసబభడజఖస ఆర

95-96/785

తసడడ:డ శకనస మగలమపపరర
ఇసటట ననస:50-10-720
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప �
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:31
లస: పప
6091 MLJ2820314
పపరర: బభబగ బబ డపరటట�

95-99/350

భరస : వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : బభబగ�
ఇసటట ననస:50-10-721
వయససస:54
లస: ససస స
6088 SQX1134410
పపరర: జజఖత బబ స సఫ మలమ

6080 SQX1487520
పపరర: అరరరతషనటస షపక

6078 SQX1237255
పపరర: సలమమననడజ చనమరరస

తసడడ:డ బగజన చనమరరస
ఇసటట ననస:50-10-720
వయససస:28
లస: పప

భరస : జబఉలమర షపక
ఇసటట ననస:50-10-720
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-720
వయససస:31
లస: పప
6085 MLJ2826212
పపరర: ససశల బబ డపరటట�

95-96/784

భరస : పసడజలమర షపక
ఇసటట ననస:50-10-720
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-720
వయససస:23
లస: పప
6082 SQX1487504
పపరర: జబఉలమర షపక

6077 SQX0657270
పపరర: సమనన షపక

6102 AP151000252310
పపరర: సరసబశవరరవప ఎరగరన�

95-98/246

తసడడ:డ మసరసననడవప�
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:58
లస: పప
95-99/357

6105 SQX0667170
పపరర: మమనస యరకగరన

95-99/358

తసడడ:డ శకకపషష యరకగరన
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:29
లస: ససస స
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6106 SQX1641281
పపరర: కరమమకడ యరకగరన
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95-99/359

భరస : శకనవరస రరవప యరకగరన
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:45
లస: ససస స
6109 SQX0418038
పపరర: కకరణ బభబగ yaragani

95-99/362

95-99/716

95-99/364

95-99/366

95-99/369

95-99/372

95-99/375

తలర : జజన బ షపక
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:59
లస: పప

6119 SQX1641216
పపరర: ఆశ షపక

6122 SQX0869552
పపరర: పపణఖవత సససకరర

6125 SQX0667162
పపరర: మదనర బ షపక

6128 SQX1564575
పపరర: సనరర బభబగ ఏజన

95-99/378

6131 SQX0704072
పపరర: మరరవల షపక

95-99/367

6134 SQX0480012
పపరర: కకకషషవనణణ గగశరల
భరస : రరసబభబగ గగశరల
ఇసటట ననస:50-10-726
వయససస:33
లస: ససస స

6114 SQX1641133
పపరర: ససబడమణణఖశదరర సఫ మల

95-99/363

6117 SQX1947001
పపరర: మమజదన షసబక

95-99/365

6120 SQX1641083
పపరర: కలమమరర కకపసషశశటట

95-99/368

భరస : రరసబభబగ కకపసషశశటట
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:27
లస: ససస స
95-99/370

6123 SQX1641265
పపరర: shahanaz shaik

95-99/371

భరస : gouse shaik
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:35
లస: ససస స
95-99/373

6126 SQX0869560
పపరర: చనటమమలల కకపసషశశటట

95-99/374

భరస : వనసకట రరవప కకపసషశశటట
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:53
లస: ససస స
95-99/376

6129 SQX0869578
పపరర: గగసప షపక

95-99/377

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:38
లస: పప
95-99/379

తసడడ:డ ససబదనవల షపక
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:48
లస: పప
95-99/381

95-99/715

తసడడ:డ మసరసన వరల షసబక
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ రరవప ఏజన
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:45
లస: పప
6133 SQX1067934
పపరర: ససబద వరల షపక

94-99/593

భరస : మరవల షపక
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటడ రరవప కకపసషశశటట
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:30
లస: పప
6130 SQX1641232
పపరర: మసరసన వల షపక

6116 NDX2512804
పపరర: షకకరర షపక

6111 SQX2498590
పపరర: శకననథ కరజ

భరస : జజఖతబబ సప సఫ మల
ఇసటట ననస:50-10-723
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ సససకరర
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:37
లస: ససస స
6127 SQX0385245
పపరర: రరసబభబగ కకపసషశశటట

95-97/749

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సనరర బభబగ ఏజన
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:31
లస: ససస స
6124 SQX1641067
పపరర: షకకరర షపక

6113 SQX2041564
పపరర: ననరరయణమమ చలర

95-99/361

తసడడ:డ బగజన బభబగ కరజ
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:36
లస: పప

తలర : మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:22
లస: ససస స
6121 SQX0869594
పపరర: ,మలర శదరర ఏజన

95-99/635

భరస : ససరర బభబగ చలర
ఇసటట ననస:50-10-723
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బగలర యఖ దనసరర
ఇసటట ననస:50-10-723
వయససస:30
లస: పప
6118 SQX1641240
పపరర: జజదసనటసర షపక

6110 SQX2353209
పపరర: మధవ యరగరన

6108 SQX1245662
పపరర: శక రరస చరణ తదజ యరగరన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరగరన
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప యరగరన
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకననథ కరజ
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:36
లస: ససస స
6115 SQX1586553
పపరర: ననగ రరజ దనసరర

95-99/360

భరస : మసరసనరరవప యరకగరన
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప YARAGANI
ఇసటట ననస:50-10-722
వయససస:30
లస: పప
6112 SQX2498608
పపరర: పదమజ యరగన

6107 SQX0666651
పపరర: అచమమమ యరకగరన

6132 SQX0385096
పపరర: వనసకట రమణ సససకరర

95-99/380

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససకరర
ఇసటట ననస:50-10-724
వయససస:58
లస: పప
95-99/382

6135 SQX0869602
పపరర: గగపస మనగల

95-99/383

తసడడ:డ వనసకట రమణ మనగల
ఇసటట ననస:50-10-726
వయససస:27
లస: పప
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6136 SQX1641059
పపరర: రరణగక దదవ గగశరల
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95-99/384

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగశరల
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:23
లస: ససస స
6139 SQX1641224
పపరర: రజత నలబబ తషల

95-99/387

95-99/390

95-99/393

95-99/397

95-99/398

95-99/401

95-99/636

భరస : చడసగలరరవప
ఇసటట ననస:50-10-734
వయససస:48
లస: ససస స

6149 SQX2286433
పపరర: మగరళమహన గగససల

6152 SQX0418798
పపరర: శకనవరసరరవప నలబబ తషల

6155 NDX2513679
పపరర: జజదసనటసర షపక

6158 SQX0385831
పపరర: భభససర మనగరలమ

95-99/404

6161 SQX0707588
పపరర: సఫ వమమ సరధస

95-98/774

6164 MLJ2826113
పపరర: వరణణ సరధస� �
భరస : మహహసకరశ� �
ఇసటట ననస:50-10-734
వయససస:55
లస: ససస స

6144 SQX1229864
పపరర: నవన కలమమర గగససల

95-99/392

6147 SQX0418533
పపరర: శకనవరస గగశరల

95-99/395

6150 SQX2285732
పపరర: మలర శదరర గగససల

95-98/775

భరస : మహన గగససల
ఇసటట ననస:50-10-728
వయససస:29
లస: ససస స
95-99/399

6153 SQX1877828
పపరర: శకనవరస రరవప నలర బబ తషల

95-99/400

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:50-10-728
వయససస:45
లస: పప
94-99/594

6156 NDX2512754
పపరర: ఆషర షపక

94-99/595

తసడడ:డ మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:50-10-729
వయససస:24
లస: ససస స
95-99/402

6159 SQX0480038
పపరర: దసరర వరలకడమ మసగళళపపరర

95-99/403

భరస : పసదద వనసకటటసదరరర మసగళళపపరర
ఇసటట ననస:50--10-731
వయససస:36
లస: ససస స
95-99/405

భరస : వరయమఖ సరధస
ఇసటట ననస:50-10-732
వయససస:59
లస: ససస స
95-98/247

95-99/389

తసడడ:డ పసచఖచ గగశరల
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబగ మనగరలమ
ఇసటట ననస:50-10-730
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప సరధస
ఇసటట ననస:50-10-732
వయససస:37
లస: ససస స
6163 AP151000255077
పపరర: దసరరర సరధస

95-99/394

తసడడ:డ మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:50-10-729
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మరవలర షపక
ఇసటట ననస:50-10-729
వయససస:19
లస: పప
6160 SQX0048660
పపరర: తషలసస సరధస

6146 SQX0418665
పపరర: పరమమశదర రరవప గగససల

6141 SQX0479634
పపరర: రరజ బబ ధ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగససల
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ నలబబ తషల
ఇసటట ననస:50-10-728
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:50-10-728
వయససస:61
లస: పప
6157 SQX2286011
పపరర: ఫయమజ షపక

95-99/391

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర గగససల
ఇసటట ననస:50-10-728
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నలబబ తషల
ఇసటట ననస:50-10-728
వయససస:35
లస: ససస స
6154 SQX1641042
పపరర: పడభభకరరరవప తమమననన

6143 SQX0869628
పపరర: శకలసతల గగశరల

95-99/386

భరస : శకనస బబ ధ
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమయఖ గగససల
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఖమశస. సయఖద
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:57
లస: పప
6151 SQX0048538
పపరర: మహహన నలబబ తషల

95-99/388

భరస : పసచమయఖ గగశరల
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనగల
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:25
లస: పప
6148 AP151000252090
పపరర: రషసద సయఖద

6140 SQX0048686
పపరర: కళళఖణణ గగశరల

6138 SQX0048652
పపరర: దసరరరభవరన గగశరల

భరస : మహన గగశరల
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస గగశరల
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రషసద. సయఖద
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:54
లస: ససస స
6145 SQX0869610
పపరర: దసరరర పడసరద మనగల

95-99/385

భరస : హరరబభబగ. వలలర పప
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబభబగ నలబబ తషల
ఇసటట ననస:50-10-727
వయససస:33
లస: ససస స
6142 AP151000255153
పపరర: జయబగనటసర సయఖద

6137 SQX0479600
పపరర: కరవఖ వలలర పప

6162 SQX2338192
పపరర: వనణగ సరదస

95-99/637

తసడడ:డ నరసససహరరవప సరదస
ఇసటట ననస:50-10-732
వయససస:18
లస: పప
95-98/248

6165 AP151000255076
పపరర: ససబబమమ సరధస�

95-98/249

భరస : నరసయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-734
వయససస:81
లస: ససస స
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6166 MLJ2820991
పపరర: చసగలరరవప సరధస�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-98/250

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-734
వయససస:52
లస: పప
6169 SQX0418566
పపరర: వనసకటటశదరరర సరధస

95-99/406

95-98/255

94-99/598

95-99/407

95-100/79

95-98/776

95-99/639

భరస : ఇబడహహమ
ఇసటట ననస:50-10-741
వయససస:33
లస: ససస స

6179 SQX0704635
పపరర: షరరఫ షపక

6182 NDX2513687
పపరర: లకడమ లమవణఖ సరదస

6185 SQX0666974
పపరర: రరధ సరధస

6188 SQX1288209
పపరర: సరయకలమమర అరరన

95-98/777

6191 SQX2202794
పపరర: ననగగల మర వల షపక

95-99/408

6194 SQX1877786
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక
తసడడ:డ రహహమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-10-741
వయససస:21
లస: పప

6174 NDX2512770
పపరర: ఫసబరగజ షపక

94-99/596

6177 SQX2516623
పపరర: అజజ షపక

95-97/860

6180 AP151000252218
పపరర: ఉమర షపక� షపక

95-99/409

తసడడ:డ రసనల� షపక
ఇసటట ననస:50-10-736
వయససస:40
లస: పప
94-99/600

6183 NDX2513257
పపరర: రవకలమమర సరదస

94-99/601

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సరదస
ఇసటట ననస:50-10-737
వయససస:29
లస: పప
95-99/410

6186 SQX2352789
పపరర: లకడమ దదవ లసకరపలర

95-99/638

భరస : గగపరలరరవప లసకరపలర
ఇసటట ననస:50-10-737
వయససస:56
లస: ససస స
95-99/411

6189 SQX0423350
పపరర: దసరర అరరన�

95-100/80

భరస : గగరర పడసరద�
ఇసటట ననస:50-10-738
వయససస:47
లస: ససస స
95-98/778

తసడడ:డ రసజజన బ షపక
ఇసటట ననస:50-10-739
వయససస:25
లస: పప
95-99/412

95-98/254

తసడడ:డ చనన బభష షపక
ఇసటట ననస:50-10-736
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగరర పడసరద అరరన
ఇసటట ననస:50-10-738
వయససస:25
లస: పప

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:50-10-739
వయససస:50
లస: ససస స
6193 SQX0666347
పపరర: జజససమన షపక

94-99/599

భరస : మగరళ సరధస
ఇసటట ననస:50-10-737
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మగరళ సరధస
ఇసటట ననస:50-10-737
వయససస:19
లస: ససస స
6190 SQX2202133
పపరర: రసజజన బ షపక

6176 NDX2513166
పపరర: అజస షపక

6171 AP151000255289
పపరర: అకసమమ కటటటబబ యన�

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-10-736
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకకసడ మహసకరళ
ఇసటట ననస:50-10-737
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప సరధస
ఇసటట ననస:50-10-737
వయససస:24
లస: ససస స
6187 SQX2428977
పపరర: భవన పడసనట సరధస

95-98/256

తసడడ:డ చనసద భభషర
ఇసటట ననస:50-10-736
వయససస:32
లస: పప

భరస : భభససర మనగరలమ
ఇసటట ననస:50-10-736
వయససస:25
లస: ససస స
6184 SQX2202083
పపరర: భభగఖ లకడమ సరధస

6173 SQX0268268
పపరర: శకనవరసరరవప కటటట బబ యన�

95-98/252

భరస : రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-735
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన భభష షపక
ఇసటట ననస:50-10-736
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజన బభషర
ఇసటట ననస:50-10-736
వయససస:26
లస: పప
6181 SQX1593509
పపరర: ససరరఖ మనగరలమ

95-98/253

తసడడ:డ వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-735
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చనన భభష షపక
ఇసటట ననస:50-10-736
వయససస:34
లస: పప
6178 SQX1068304
పపరర: మహమమద జజన షపక

6170 SQX0188201
పపరర: శకవరణణ కటట బబ యన

6168 SQX0704908
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:50-10-734
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:50-10-735
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:50-10-735
వయససస:47
లస: పప
6175 NDX2512960
పపరర: షరరఫ షపక

95-98/251

తసడడ:డ నరసయఖ� �
ఇసటట ననస:50-10-734
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహసకరళ సరధస
ఇసటట ననస:50-10-734
వయససస:35
లస: పప
6172 AP151000252226
పపరర: ఏడడకకసడలల కటటట బబ యన

6167 MLJ2820108
పపరర: మహసకరళ సరదస� �

6192 SQX0816181
పపరర: దసరర దనదదకలల

95-96/787

భరస : పపరయఖ దనదదకలల
ఇసటట ననస:50-10-740
వయససస:28
లస: ససస స
95-99/413

6195 SQX2135002
పపరర: రరకరసన షపక

95-98/779

భరస : రహహమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-10-741/1
వయససస:37
లస: ససస స
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పపరర: మహహదదదన బ షపక
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95-99/640

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-10-741/1
వయససస:59
లస: ససస స
6199 SQX1084698
పపరర: దసరర భవరన యయరకసశశటట

6197 SQX2518983
పపరర: వజయ పడసనట కలమమరర రయ

భరస : వనణగ గగపరల లసగరబథదనన
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:37
లస: ససస స
95-98/258

6200 SQX0048850
పపరర: రరవత శశటట �

తసడడ:డ ఉమ మహహశదర రరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమగ�
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:32
లస: ససస స

6202 SQX1084649
పపరర: సతఖవనణణ మగతనఖల

6203 SQX1439083
పపరర: లకడమ పప లసస

95-98/261

భరస : ససబడమణఖఎస మగతనఖల
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:35
లస: ససస స
6205 SQX0313593
పపరర: ధనలకడమ� నకలసల�

95-98/264

95-98/267

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర సరథస
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:24
లస: పప
6211 SQX0418996
పపరర: రరమగ శశటట �

95-98/270

95-98/273

95-98/276

6220 SQX0370429
పపరర: గగనసల కలమఖణణ�

95-96/788

95-98/265

6207 SQX0048801
పపరర: వనసకరయమమ బబలరసకకసడ�

6209 SQX1359737
పపరర: దసరర పడవణ రరయయ

6210 SQX0779884
పపరర: పడసరద మమరస

95-98/268

6218 SQX2364404
పపరర: శవ మగరళ గగరరజజల

6221 SQX2539724
పపరర: కలమఖణణ యడర

6224 SQX0853796
పపరర: రమణ కరగరతనల
భరస : శవ
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:48
లస: ససస స

95-98/263

95-98/266

95-98/269

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:30
లస: పప
95-98/271

6213 SQX0418228
పపరర: భభనసచసదర యడర �

95-98/272

తసడడ:డ గగపరలకపషష�
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:34
లస: పప
95-98/274

6216 SQX0704783
పపరర: రవకలమమర యటట ల

95-98/275

తసడడ:డ అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:36
లస: పప
95-98/780

6219 SQX0502351
పపరర: పడభభవత గగరజజల

95-117/404

భరస : అజయ కలమమర
ఇసటట ననస:50-10-742/1
వయససస:42
లస: ససస స
95-96/1127

భరస : భభణగ చసదడ రరవప యడర
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:21
లస: ససస స
95-98/277

6204 MLJ2826741
పపరర: వనసకటటశదరమమ సరధస�

భరస : ససభభష చసదడబబ స�
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:64
లస: ససస స

6215 SQX0418103
పపరర: వర వనసకట రమణ యడర �

95-98/260

భరస : వనసకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమమర గగరరజజల
ఇసటట ననస:50-10-742/1
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస గగనసల
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరదమ�
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:38
లస: ససస స

95-98/262

తసడడ:డ తడమమరరసలల�
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:35
లస: పప

6217 SQX1494293
పపరర: ఉమ మహహశదర రరవప
యరకసశశటట
తసడడ:డ హనసమసత రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:55
లస: పప

6201 SQX0048561
పపరర: యశశద బగససస�

భరస : ఉమ మహహశదర రరవప యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:56
లస: ససస స

6212 SQX0430868
పపరర: ససబడహమణఖస బమసస�

95-98/257

భరస : ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషష�
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:34
లస: పప

6223 SQX0188482
పపరర: రరణగకర� మమరరస�

95-98/259

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప రరయయ
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చసదడరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:31
లస: పప
6214 SQX0903252
పపరర: మణణ కలమమర పసటటల

6206 SQX1084664
పపరర: రరవణ యయరకసశశటట

6198 SQX1439091
పపరర: యస ఎస సలమమ

తసడడ:డ ససబభన
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బభబ పప లమసస
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గగవసద రరవప�
ఇసటట ననస:50-10-742
వయససస:50
లస: ససస స
6208 SQX1296723
పపరర: రఘగ రరస సరథస

95-97/861

6222 SQX2484954
పపరర: కలమఖణణ యడర

95-97/857

భరస : భభణగ చసదడ రరవప యడర
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:32
లస: ససస స
95-98/278

6225 SQX0853804
పపరర: లకడమ ననయగడడ

95-98/279

భరస : ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:48
లస: ససస స
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6226 AP151000255275
పపరర: పదనమవత యడర �

95-98/280

భరస : గగపలకపషష�
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:51
లస: ససస స
6229 AP151000252221
పపరర: రరమకపషష మమరస

95-98/283

95-98/782

95-98/783

95-98/287

95-98/290

95-98/293

95-98/296

భరస : రరసబభబగ�
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:44
లస: ససస స

6239 AP151000255072
పపరర: ససశల జజనరర�

6242 SQX1296699
పపరర: వనసకటటష జజనరర

6245 SQX0704874
పపరర: ఈససబ వల షపక

6248 AP151000252036
పపరర: శకనవరసరరవప ఉదన
ద రర�

95-99/414

6251 SQX1641075
పపరర: మమలమల షపక

95-98/288

6254 AP151000255277
పపరర: అబద వపనటసర షపక�
భరస : చనటజజన�
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:47
లస: ససస స

6234 SQX0530972
పపరర: దనసరర మసరసన రరవప

95-100/82

6237 SQX0707489
పపరర: షకకల షపక

95-98/286

6240 SQX0666131
పపరర: ససజజత పసటర

95-98/289

భరస : ససబబరరయడడ
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:49
లస: ససస స
95-98/291

6243 SQX0704916
పపరర: వజయ గణణష జజనరర

95-98/292

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:29
లస: పప
95-98/294

6246 SQX0704007
పపరర: గగరవయఖ పసటర

95-98/295

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:34
లస: పప
95-98/297

6249 SQX0704932
పపరర: శకనవరస రరవప జజనరర

95-98/298

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:50
లస: పప
95-99/415

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:67
లస: పప
95-98/300

95-98/781

భరస : ఇససబ వల
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:49
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:55
లస: ససస స
6253 AP151000255349
పపరర: పదనమవత బతష
స ల�

95-98/285

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:36
లస: పప
6250 SQX1641257
పపరర: ఫరతమగన షపక

6236 SQX1084631
పపరర: కకరణమయ దదవ జజనరర

6231 SQX2369478
పపరర: హహమ లత మమరస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజనరర
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:29
లస: పప
6247 SQX0418749
పపరర: దసరరరరరవప కకయఖశశటట �

95-100/81

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:56
లస: ససస స
6244 SQX0703876
పపరర: వనసకటటష జజనరర

6233 SQX0531020
పపరర: దనసరర పరరదత

95-98/282

తసడడ:డ రరమకపషషయఖ మమరస
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జజనరర
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:50-10-744
వయససస:47
లస: ససస స
6241 AP151000255339
పపరర: రమణ దనసరర�

95-98/284

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమమర గగరరజజల
ఇసటట ననస:50-10-743/1
వయససస:20
లస: ససస స
6238 SQX0903112
పపరర: ససశల జజనరర

6230 AP151000252272
పపరర: గగపరలకపషష యడర

6228 AP151000252270
పపరర: శవరరమకపషష యడర �

తసడడ:డ తడమమరరసలల�
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వరవనసకనట
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర సరధస
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:19
లస: ససస స
6235 SQX2202828
పపరర: సరయ మమనక గగరరజజల

95-98/281

భరస : సతఖణనరరయణ�
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:50-10-743
వయససస:45
లస: పప
6232 SQX2120996
పపరర: కలససమననఅల సరధస

6227 AP151000255274
పపరర: హహమలత యడర �

6252 SQX0188425
పపరర: దదవ పఫ లలసన

95-98/299

తసడడ:డ మసగరరజ
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:38
లస: ససస స
95-98/301

6255 AP151000255350
పపరర: వనసకటరమమదదవ బతష
స ల�

95-98/302

భరస : వనసకటససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:54
లస: ససస స
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95-98/303

భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:59
లస: ససస స
6259 SQX0705020
పపరర: మహమమద గగస షపక

95-98/306

95-98/309

95-98/312

95-98/315

95-96/790

95-99/417

94-99/602

భరస : రహస తషలమర�
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:48
లస: ససస స

6269 SQX2300663
పపరర: భవన శసకర లలవ

6272 SQX0418129
పపరర: ననగరరజ మగరల

6275 SQX1641125
పపరర: మమధసరర గగసటకరల

6278 SQX0048645
పపరర: పదమ పప లమసస

95-98/319

6281 SQX0048546
పపరర: అరరణ లలవ

95-98/784

6284 AP151000255248
పపరర: వజయలకడమ భమపత
భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:49
లస: ససస స

6264 SQX1082924
పపరర: హనఫ షపక

95-98/311

6267 SQX0666321
పపరర: జమలమ షపక

95-98/314

6270 MLJ2815298
పపరర: జయకలమమరర దనసరర

95-96/789

భరస : కళళఖణ దనసరర
ఇసటట ననస:50-10-748
వయససస:39
లస: ససస స
95-98/316

6273 SQX1641273
పపరర: ఆస షపక

95-99/416

భరస : మగననట జజన షపక
ఇసటట ననస:50-10-748
వయససస:25
లస: ససస స
95-99/418

6276 SQX1641109
పపరర: కగసర షపక

95-99/419

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-748
వయససస:44
లస: ససస స
95-98/317

6279 SQX0048983
పపరర: వరమమణణ మసగళళపపరర

95-98/318

భరస : వల రరవప
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:34
లస: ససస స
95-98/320

భరస : రవ
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:39
లస: ససస స
95-98/322

95-98/308

భరస : జజన భభషర
ఇసటట ననస:50-10-747
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ యసగ రరజ
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : దననయయలల సరథస
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:39
లస: ససస స
6283 SQX0479865
పపరర: కరలలషరబ షపక�

95-98/313

భరస : మహహష గగసటకరల
ఇసటట ననస:50-10-748
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ బభదదగరననన
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:68
లస: ససస స
6280 SQX1494319
పపరర: రరజ శక సరథస

6266 SQX0666800
పపరర: మహమమదద షపక

6261 SQX0703892
పపరర: బగజన షపక

తసడడ:డ పసడట డసరబ షపక
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ రమణ
ఇసటట ననస:50-10-748
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహన గగశరల
ఇసటట ననస:50-10-748
వయససస:29
లస: ససస స
6277 NDX2512796
పపరర: పపనటమమ బదదగరననన

95-98/310

తసడడ:డ రవ శసకర లలవ
ఇసటట ననస:50-10-747
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కపషష దనసరర
ఇసటట ననస:50-10-748
వయససస:46
లస: పప
6274 SQX1641117
పపరర: ననగ మలలర శదరర గగశరల

6263 AP151000252373
పపరర: ననగరశదరరరవప కనసమరర �

95-98/305

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జజన భభషర
ఇసటట ననస:50-10-747
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగగల మరర వల
ఇసటట ననస:50-10-747
వయససస:57
లస: ససస స
6271 MLJ2815173
పపరర: కళళఖణ దనసరర�

95-98/307

తసడడ:డ బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల నబ
ఇసటట ననస:50-10-747
వయససస:28
లస: ససస స
6268 SQX0666784
పపరర: అబదదన షపక

6260 AP151000252302
పపరర: జజనభభషర షపక�

6258 SQX0705095
పపరర: ఇలయమజ షపక

తసడడ:డ బగజన
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ�
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:54
లస: పప
6265 SQX0666933
పపరర: రరబనన భభనస షపక

95-98/304

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనభభషర
ఇసటట ననస:50-10-745
వయససస:29
లస: పప
6262 SQX0704163
పపరర: జజనభభషర షపక

6257 AP151000255438
పపరర: వజయ కనసమరర �

6282 SQX0666776
పపరర: మహలకమమమ తరరమల

95-98/321

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:46
లస: ససస స
95-98/323

6285 SQX0667055
పపరర: పదనమ రరలమ

95-98/324

భరస : కరలకలమమర
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:51
లస: ససస స
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6286 AP151000255273
పపరర: ననగరసదడస మసగళపపరర

95-98/325

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:52
లస: ససస స
6289 SQX0421230
పపరర: సతష కలమమర రరలర మ

95-98/328

95-98/331

తసడడ:డ ససబబరరడడడ�
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:54
లస: పప
6298 SQX2002434
పపరర: అబగదల షపక

Deleted

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:68
లస: పప
6301 NDX2513505
పపరర: జలమన షపక

94-99/603

తసడడ:డ బగడడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:20
లస: పప
6304 SQX0779389
పపరర: జజఖత మమరస

95-98/339

95-98/342

తసడడ:డ చనటపషనట యమడడ
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:29
లస: పప

95-98/335

6299 SQX2002442
పపరర: కగసర షపక

95-98/732

Deleted

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:44
లస: ససస స
6302 SQX0779165
పపరర: సరగరరక గగలమర

6305 SQX1570002
పపరర: గగళళ సరదత

6308 AP151000255063
పపరర: బభలకకటమమ గగళ�

95-98/345

6311 AP151000255226
పపరర: ఎలర మమ గగసటకల�

95-98/337

6314 SQX1416917
పపరర: వర బభబగ గసడడబబ యన
తసడడ:డ రరమగ గసడడబబ యన
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:39
లస: పప

6297 AP151000252059
పపరర: రరసబభబగ మసగళపపరర

95-98/336

6300 SQX2264133
పపరర: అసభక మరస

95-99/641

భరస : పడసరద మరస
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:28
లస: ససస స
6303 SQX1416925
పపరర: లకడమ గసడడబబ యన

95-98/338

భరస : వర బభబగ గసడడబబ యన
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:36
లస: ససస స
95-98/340

6306 SQX0048793
పపరర: వనదమణణ తషతక�

95-98/341

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:39
లస: ససస స
95-98/343

6309 AP151000255231
పపరర: భమలకడమ గగసటకల�

95-98/344

భరస : మగకససటట�
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:61
లస: ససస స
95-98/346

భరస : పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:66
లస: ససస స
95-98/348

95-98/333

తసడడ:డ పసదదవనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:61
లస: ససస స
6313 SQX1025783
పపరర: దసరరరపడసరద యమడడ

6296 SQX0479527
పపరర: ఆదస షఫస షపక�

6294 SQX0187781
పపరర: నరసససహ రరవప� సరథస�
తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:43
లస: పప

భరస : గగళళ లకడమ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:40
లస: ససస స
6310 AP151000255062
పపరర: ఈశదరమమ గగళళ�

95-98/332

భరస : వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కపషష
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:36
లస: ససస స
6307 SQX0717793
పపరర: వనసకటటశదరరరవప గగళళ

6293 SQX0268060
పపరర: సరదమ మమరస�

95-98/330

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ�
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:54
లస: పప
95-98/731

95-98/327

95-98/329 6291 SQX0903161
6290 SQX0421420
పపరర: లలమ గసగరధరరరవప మసగళపపరర
పపరర: ససధనకర రరవప గగళర

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:42
లస: పప
95-98/334

6288 SQX0703967
పపరర: సరథస నరరశ

తసడడ:డ సరథస చడసగళరరవ
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసదదబభబయ�
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:39
లస: పప
6295 AP151000252066
పపరర: వనసకటససబభబరరడడడ దనదరకచరర �

95-98/326

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళ కలమమర
ఇసటట ననస:50-10-749
వయససస:31
లస: పప
6292 SQX0187765
పపరర: వల రరవప� మసగళళపపరర�

6287 AP151000255245
పపరర: రమణమమ భమపత�

6312 SQX1082882
పపరర: శవ శసకర గగళళ

95-98/347

తసడడ:డ రసగ రరవప గగళళ
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:27
లస: పప
95-98/349

6315 SQX0779835
పపరర: కపషష మమరస

95-98/350

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:40
లస: పప
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6316 AP151000252127
పపరర: మగకససటట గగసటగగల�

95-98/351

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:67
లస: పప
6319 SQX1467985
పపరర: ఆదదతఖ గగలర

95-99/421

95-117/406

95-98/353

95-98/356

95-98/359

95-98/362

95-98/365

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:44
లస: పప

6329 SQX0188466
పపరర: రరమలకడమ పరశస

6332 SQX0273946
పపరర: రరమతషలసస శశషస�

6335 AP151000255012
పపరర: లకడమ పరశస

6338 SQX0188441
పపరర: పరపమమ పరశస

95-98/368

6341 AP151000252205
పపరర: రమమశరబబగ మగలర మమరరస�

95-98/357

6344 SQX0187757
పపరర: కపషష పరశస
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:48
లస: పప

6324 SQX1795418
పపరర: అసజల మసగళపపరర

95-98/352

6327 SQX1357699
పపరర: మహలకడమ పరశస

95-98/355

6330 AP151000255169
పపరర: అనసతరరవమమ మనసగగల�

95-98/358

భరస : వనసకటడమణ�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:46
లస: ససస స
95-98/360

6333 SQX0188573
పపరర: పదమ మనగఅలమ

95-98/361

భరస : రరసబభబగ�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:50
లస: ససస స
95-98/363

6336 SQX1377754
పపరర: వనసకరయమమమ చసకస బబ టభటల

95-98/364

భరస : వనసకటటశదరరర చసకస బబ టర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:59
లస: ససస స
95-98/366

6339 AP151000255170
పపరర: లకడమ దదవమమ మనసగగల�

95-98/367

భరస : బభదరయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:81
లస: ససస స
95-98/369

తసడడ:డ మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:40
లస: పప
95-98/371

95-117/405

భరస : సతఖననరరయణ పరశస
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చసకసబబ టర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:38
లస: పప
6343 MLJ2820272
పపరర: సతఖననరరయణ పరశస

95-98/354

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మమలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:68
లస: ససస స
6340 SQX1378083
పపరర: రరధ కపషష మమరరస చసకసబబ టర

6326 SQX1378026
పపరర: ససనత చసకసబబ టర

6321 SQX1897040
పపరర: హహమలత మమరస

భరస : సతఖననరరయణ మసగళపపరర
ఇసటట ననస:50-10-750/2
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శకణణవరసరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:51
లస: ససస స
6337 MLJ2826709
పపరర: ససబబమమ మగలలరమగరర�

95-117/407

భరస : కపషష
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:50
లస: ససస స
6334 SQX0274092
పపరర: పసచమమమ మననగగల�

6323 SQX1190602
పపరర: రరమకపషషయఖ మమరస

95-99/420

తసడడ:డ రరమ కపషషయఖ మమరస
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరధ కపషష మమరరస చసకసబబ టర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : పరపమమ
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:38
లస: ససస స
6331 MLJ2827012
పపరర: జజనసలకడమ పరశస

95-99/422

తసడడ:డ నరసససహరరవప మమరస
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలరరవప మసగళళపపరర
ఇసటట ననస:50-10-750/2
వయససస:40
లస: పప
6328 SQX0048884
పపరర: జయలకడమ పరసస

6320 SQX1467944
పపరర: రసగర రరవప గగలర

6318 SQX1467951
పపరర: భభగఖ లకడమ గగలర

భరస : రసగర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ తసభభ రరవప గగలర
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరమకపషషయఖ మమరస
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:41
లస: ససస స
6325 SQX1795400
పపరర: సతఖననరరయణ మసగళళపపరర

95-98/785

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:50-10-750
వయససస:25
లస: పప
6322 SQX1190610
పపరర: జజఖత లకడమ మమరస

6317 SQX2133833
పపరర: చనట మమలమల షపక

6342 SQX0242685
పపరర: యగగసధర పరశస

95-98/370

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:42
లస: పప
95-98/372

6345 SQX0268516
పపరర: శకనవరసరరవప మనగల�

95-98/373

తసడడ:డ బభదరయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:50
లస: పప
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6346 AP151000252349
పపరర: వరరరఘవపలల పరశస�

95-98/374

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:52
లస: పప
95-98/377

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:57
లస: పప
95-98/380

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:67
లస: పప
95-99/424

6358 SQX1769827
పపరర: ననరన హన షపక

95-99/427

95-98/383

95-98/386

తసడడ:డ బడహమయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:50-10-754
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అచమమమ ననయగడడ
ఇసటట ననస:50-10-754
వయససస:61
లస: ససస స

6359 AP151000255109
పపరర: అమన ససబయద�

95-98/381

95-99/423

6362 AP151000255321
పపరర: అచమమమ కటకస

6365 AP151000252238
పపరర: సయఖదనబబగ షపక�

6368 SQX0314658
పపరర: పపలర మమ ఆరర

6371 AP151000255234
పపరర: మసగమమ కకలపరరస

6374 SQX2131480
పపరర: ఆషర షపక
భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:22
లస: ససస స

95-99/426

6360 AP151000255421
పపరర: అనటపపరష పతడ�

95-98/382

భరస : లసగరరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-753
వయససస:66
లస: ససస స
95-98/384

6363 SQX0268383
పపరర: ననగరరజ దనసరర�

95-98/385

తసడడ:డ ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:50-10-753
వయససస:34
లస: పప
95-98/387

6366 SQX1917277
పపరర: కలషనన ఆరర

95-98/388

భరస : శకనవరససలల ఆరర
ఇసటట ననస:50-10-754
వయససస:23
లస: ససస స
95-98/390

6369 AP151000255323
పపరర: పపలర మమ ఆరర�

95-98/391

భరస : బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-754
వయససస:55
లస: ససస స
95-98/393

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-10-754
వయససస:71
లస: ససస స
95-89/1237

6354 SQX0188755
పపరర: గసగరదదవ పరసస

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:38
లస: పప

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:50-10-754
వయససస:48
లస: ససస స
95-98/392

95-98/379

95-99/425 6357 SQX0703975
6356 SQX0704700
పపరర: చసదడశశఖర పవన కలమమర పరశస
పపరర: ఇబడహహస షపక

తసడడ:డ సయఖద ఖమససస�
ఇసటట ననస:50-10-753
వయససస:49
లస: పప
95-98/389

6351 SQX0267856
పపరర: రసబభబగ మనగఅలమ

భరస : వర రరఘవపలల pasam
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ
ఇసటట ననస:50-10-753
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద బభబగ�
ఇసటట ననస:50-10-753
వయససస:44
లస: పప

భరస : రషసద ఖసరరషస అబగదల
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:28
లస: ససస స

95-98/786

భరస : సయద బభబగ�
ఇసటట ననస:50-10-753
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-753
వయససస:71
లస: ససస స

6373 SQX1995034
పపరర: సరజదన బబగమ అబగదల

6353 SQX2281053
పపరర: శరకవణ వసశ పరశస

95-98/376

తసడడ:డ బభదరయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవపలల పరశస
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:50-10-752
వయససస:23
లస: ససస స

6370 AP151000255149
పపరర: అచమమమ కకలపరరస

95-98/378

తసడడ:డ శకనవసరరర రరవప పరశస
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:18
లస: పప

6355 SQX1068221
పపరర: శశధర సరయ కలమమర పరశస
పరశస
తసడడ:డ వర రరఘవపలల పరశస
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:26
లస: పప

6367 SQX1917327
పపరర: పదమజ ఆరర

6350 AP151000252047
పపరర: ససబభబరరవప పరశస

6348 SQX1377663
పపరర: వనసకటటసదరరర చసకస బబ టర

తసడడ:డ నసరయఖ చసకస బబ టర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:57
లస: పప

6352 MLJ2820686
పపరర: మమలకకసడయఖ మగలర మమరరస�

6364 AP151000252250
పపరర: బభజ షపక�

95-98/375

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-751
వయససస:54
లస: పప

6349 AP151000252103
పపరర: సరసబయఖ పరశస

6361 MLJ2827038
పపరర: అచమమమ కటకసశశటట �

6347 SQX0779892
పపరర: శకనవరస రరవప పరశస

6372 SQX1908136
పపరర: బడహమయఖ ఆరర

95-98/394

తసడడ:డ ససజవయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:50-10-754
వయససస:57
లస: పప
95-97/774

6375 SQX1439174
పపరర: ననగ కనకదసరర దదవరపలర

95-98/395

తసడడ:డ ససబబయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:25
లస: ససస స
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95-98/396

తసడడ:డ సఫ మగలల�
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:30
లస: ససస స
6379 MLJ2826410
పపరర: కకటటశదరమమ� దదవరపలర �

95-98/399

95-98/402

95-98/733

95-99/430

94-99/605

95-98/406

95-98/409

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:50-10-760
వయససస:22
లస: ససస స

6389 AP151000255173
పపరర: ఖమదర బ షసక�

6392 SQX2128148
పపరర: సబహ ససపడజ షపక

6395 AP151000255010
పపరర: మహహశదరర గగసత�

6398 AP151000255338
పపరర: ఉమమమహహశదరర పరశస�

95-98/412

6401 SQX2305308
పపరర: వరససత కరటడపలర

95-98/405

6404 SQX2363620
పపరర: మగననష మగతనఖల
తసడడ:డ శకనస మగతనఖల
ఇసటట ననస:50-10-760
వయససస:24
లస: పప

6384 SQX1377432
పపరర: వనసకటటశ కలమమర ససరరపపరపప

95-98/404

6387 MLJ2820868
పపరర: ననగరరజ దదవరపలర

95-99/429

6390 SQX1641091
పపరర: రబభబన షపక

95-99/431

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-758
వయససస:26
లస: పప
95-95/1246

6393 SQX2365534
పపరర: భభరత కరటడపలర

95-97/775

భరస : చసదడ శశఖర కరటడపలర
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:41
లస: ససస స
95-98/407

6396 AP151000255051
పపరర: జయననబ షసక

95-98/408

భరస : అబగదల
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:51
లస: ససస స
95-98/410

6399 SQX0268490
పపరర: రరమమరరవప పరసస పరశస

95-98/411

తసడడ:డ కపషష పరశస
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:43
లస: పప
95-98/787

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కరటడపలర
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:20
లస: ససస స
94-99/606

95-98/401

తసడడ:డ సతఖననరయణ దదవరపలర
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమరభక
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:46
లస: పప
6403 NDX2513570
పపరర: సలమమ షపక

95-99/428

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బభససద�
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:56
లస: ససస స
6400 SQX0704981
పపరర: ససబదన షపక

6386 SQX1309401
పపరర: ననగ కనక దసరర దదవరపలర

6381 MLJ2826428
పపరర: ససబబలకడమ� దదవరపలర �

తసడడ:డ శవ పడసరద ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:43
లస: పప

భసధసవప: మహమమద సనరజ షపక
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:32
లస: ససస స
6397 AP151000255034
పపరర: సమ షసక�

95-98/403

భరస : అలమరభభషష�
ఇసటట ననస:50-10-758
వయససస:91
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర కరటడపలర
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:21
లస: ససస స
6394 SQX0048934
పపరర: జజఖతరమయ పరశస

6383 SQX1021070
పపరర: సరయ కలమమర గగలర

95-98/398

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరయణ దదవరపలర
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:47
లస: పప
6391 NDX2513547
పపరర: వరససత కరటడపలర

95-98/400

తసడడ:డ సఫ మగలల గగలర
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రఫస
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:34
లస: పప
6388 MLJ2820322
పపరర: ససబభబరరవప దదవరపలర

6380 SQX0048892
పపరర: పదనమవత గగలమర

6378 SQX0048603
పపరర: పడభభవత మరరతతటట

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సఫ మగ
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ దదవరపలర
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:21
లస: పప
6385 SQX1993187
పపరర: అబగదల రషసద ఖసరరషస

95-98/397

భరస : వనసకటటష కలమమర�
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:50-10-756
వయససస:46
లస: ససస స
6382 SQX1439166
పపరర: సతఖననరరయణ దదవరపలర

6377 SQX0048579
పపరర: అనసరరధ గగలమర�

6402 SQX1827427
పపరర: మహమమద సనరజ షపక

95-117/408

తసడడ:డ మహమమద ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:50-10-759
వయససస:21
లస: పప
95-97/776

6405 SQX1795368
పపరర: జజన షపక

95-98/413

Deleted

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-760
వయససస:25
లస: పప
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6406 SQX1877687
పపరర: రబభబన షపక
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95-98/414

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-760
వయససస:24
లస: పప
6409 SQX2361988
పపరర: రరజరశదరర మగతనఖల

95-98/789

95-96/791

95-98/417

95-98/419

95-98/422

95-98/425

95-98/428

తసడడ:డ అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-10-763
వయససస:39
లస: పప

6419 SQX1082965
పపరర: కరరమగనటసర సయఖద

6422 AP151000255006
పపరర: రమణమమ మసగలపపరర

6425 SQX1468637
పపరర: సతష కలమమర పప లసస

6428 SQX0704056
పపరర: శకనవరస రరవప పప లసస

95-98/431

6431 AP151000255101
పపరర: లకడమ బబ సదలపప

95-98/420

6434 SQX0384735
పపరర: బబ సదలపప అపరషరరవప
తసడడ:డ ననకరరజ
ఇసటట ననస:50-10-763
వయససస:58
లస: పప

6414 AP151000252297
పపరర: పపననటరరడడడ చనగసటట�

95-98/416

6417 SQX1019562
పపరర: రరహన సయఖద

95-98/418

6420 AP151000255233
పపరర: ఉమమదదవ పఫ లమసస

95-98/421

భరస : శకనవరసరరవప పఫ లమసస
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:47
లస: ససస స
95-98/423

6423 SQX1082940
పపరర: అమరరనటసర సయఖద

95-98/424

భరస : ససబదన సయఖద
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:57
లస: ససస స
95-98/426

6426 AP151000252049
పపరర: ఏడడకకసడలల మసగలపపరర�

95-98/427

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:41
లస: పప
95-98/429

6429 AP151000252017
పపరర: శకనస మసగలపపరర

95-98/430

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:57
లస: పప
95-98/432

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-10-763
వయససస:55
లస: ససస స
95-98/434

94-99/608

భరస : ఇసరమయల సయఖద
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ షపర బబబగ షపక
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:62
లస: పప
6433 SQX0384768
పపరర: బబ సదలపప రరజరష కలమమర

95-98/790

తసడడ:డ రరమ రరవప పప లసస
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:50
లస: పప
6430 SQX1580027
పపరర: బభషర షపక

6416 SQX2203842
పపరర: అనసష ననరర

6411 NDX2512762
పపరర: జజహటవ ననరర

తసడడ:డ రరమరరడడడ�
ఇసటట ననస:50-10-761
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:66
లస: ససస స
6427 AP151000252108
పపరర: శకనస పఫ లమసస�

95-98/415

తసడడ:డ ససబదన సయఖద
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:50
లస: ససస స
6424 AP151000255002
పపరర: సరసబభడజఖస మసగలసపపరర�

6413 AP151000255362
పపరర: లకడమ కలమమరరననర

95-98/788

తసడడ:డ పపలర రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:50-10-761
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:50-10-761
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర పప లసస
ఇసటట ననస:50-10-762
వయససస:32
లస: ససస స
6421 SQX1580035
పపరర: ఫరతమగనటసర షపక

94-99/607

భరస : పపలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:50-10-761
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:50-10-761
వయససస:47
లస: పప
6418 SQX1468561
పపరర: దసరర భవరన పప లసస

6410 NDX2512721
పపరర: అననష ననరర

6408 SQX2361707
పపరర: మహహశ మగతనఖల

తసడడ:డ శకనస మగతనఖల
ఇసటట ననస:50-10-760
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:50-10-761
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప పసదదవరపప
ఇసటట ననస:50-10-761
వయససస:33
లస: ససస స
6415 AP151000252157
పపరర: పపలమరరరడడడ ననరస�

95-98/734

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:50-10-760
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస మగతనఖల
ఇసటట ననస:50-10-760
వయససస:18
లస: ససస స
6412 SQX0370361
పపరర: పసదదవరపప రరజరశదరర�

6407 SQX1996214
పపరర: సలమ షపక

6432 SQX0385120
పపరర: బబ సదలపప చడబతనఖ కపషష

95-98/433

తసడడ:డ అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-10-763
వయససస:33
లస: పప
95-98/435

6435 SQX2478667
పపరర: ససబదమమ యడర

95-98/791

భరస : వర వనసకట రమణ యడర
ఇసటట ననస:50-10-763
వయససస:32
లస: ససస స
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6436 SQX0314831
పపరర: జయలకడమ ససకల
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95-99/432

భరస : పడసరద ససకల
ఇసటట ననస:50-10-763
వయససస:46
లస: ససస స
6439 SQX0315903
పపరర: ససకల పడసరద

95-100/84

95-100/87

95-97/539

95-98/436

95-98/439

95-98/442

95-98/445

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:25
లస: ససస స

6449 SQX1619453
పపరర: శరరష ససటట

6452 SQX0666826
పపరర: ససనత మసగలమపపరర

6455 SQX0666727
పపరర: లకడమ శసన
స

6458 SQX1447870
పపరర: జజన బభషర తషరర పరటట

95-98/448

6461 SQX1501676
పపరర: ఇరరలన షపక

95-98/437

6464 SQX0576744
పపరర: రరణగక జజఖత శషషట
తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:38
లస: ససస స

6444 SQX0738500
పపరర: జజఫర షరరఫ షపక

95-97/538

6447 SQX2218337
పపరర: తషరర పరటట జజన బభష

95-97/777

6450 SQX0841197
పపరర: హహమలత మసగళళపపరర

95-98/438

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:28
లస: ససస స
95-98/440

6453 SQX0666859
పపరర: షకకలమ షపక

95-98/441

భరస : ఈసనబ
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:37
లస: ససస స
95-98/443

6456 SQX0666495
పపరర: మసరసన బ తషరర పరటట

95-98/444

భరస : ననగమర మరరవల
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:57
లస: ససస స
95-98/446

6459 SQX0704049
పపరర: హహసపసన తషరర పరటట

95-98/447

తసడడ:డ ననగగల మరరవల
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:32
లస: పప
95-98/449

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:33
లస: పప
95-99/434

95-100/86

తసడడ:డ ననగగర మర వల
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగమర మరరవల తషరర పరటట
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:33
లస: పప
6463 SQX0990325
పపరర: తడసజమ పరరదన షపక

95-97/540

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : చసదర భభషర
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:61
లస: ససస స
6460 SQX0841221
పపరర: వనసకట రమణ శశటట

6446 SQX0738542
పపరర: సలస షపక

6441 SQX0997874
పపరర: అనటపరరడడడ వజయ

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సలస
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:47
లస: ససస స
6457 AP151000255298
పపరర: ఖయరరన షసక

95-97/537

భరస : వనసకట రమణ ససటట
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:28
లస: ససస స
6454 SQX1067850
పపరర: షమమ షపక

6443 SQX0738526
పపరర: షకకలమ షపక

95-100/83

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:50-10-764
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనర బభబగ
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:21
లస: ససస స
6451 SQX0666610
పపరర: హనఫర తషరర పరటట

95-100/85

భరస : ఈససబ
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనర బభబగ
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:33
లస: పప
6448 SQX1877737
పపరర: జబన షపక

6440 SQX0997882
పపరర: అనటపరరడడడ తరరపతమమ

6438 SQX0384727
పపరర: బబ సదలపప గగతమ

తసడడ:డ అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-10-763
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:50-10-764
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:50-10-764
వయససస:49
లస: పప
6445 SQX0738484
పపరర: ఈససబ షపక

95-99/433

భరస : ననరరయణ ససకల
ఇసటట ననస:50-10-763
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-10-763
వయససస:35
లస: పప
6442 SQX0997866
పపరర: అనటప రరడడడ దనసస

6437 SQX0314864
పపరర: వనసకట లకమమమ ససకల

6462 SQX0704148
పపరర: ఈససబ షపక

95-98/450

తసడడ:డ మదనర సరహహబ
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:39
లస: పప
95-100/88

6465 SQX0272989
పపరర: పదమ పడతసపరటట

95-100/89

భరస : యయససరతటస
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:39
లస: ససస స
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6466 SQX1377515
పపరర: తషలసస రరస ససతకరల

95-100/90

తసడడ:డ మగకససటట ససతకరల
ఇసటట ననస:50-10-766
వయససస:30
లస: పప
6469 SQX1150374
పపరర: పరరదత ఇటటకలల

95-98/453

95-98/456

95-98/459

95-98/461

95-96/792

95-98/465

95-100/92

తసడడ:డ మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:50-10-773
వయససస:28
లస: పప

6479 SQX0667030
పపరర: బబజజన షపక

6482 SQX1134402
పపరర: ఆషర షపక

6485 SQX2359933
పపరర: సరయ పవన పసటటల

6488 NDX2513117
పపరర: మగననట షపక

95-98/466

6491 SQX0188516
పపరర: పదనమవత యరగరన

95-98/462

6494 SQX2225282
పపరర: గగసఖ షపక
భరస : మహబమబ
ఇసటట ననస:50-10-773
వయససస:22
లస: ససస స

6474 SQX0705046
పపరర: శకనవరస రరవప పరశస

95-98/458

6477 SQX0479683
పపరర: మగనట పస

95-98/460

6480 SQX0903245
పపరర: ఉమర ఖమన

95-98/463

తసడడ:డ నననట ఖమన
ఇసటట ననస:50-10-770
వయససస:26
లస: పప
95-97/542

6483 MLJ2826956
పపరర: వరరదన పరశస

95-98/464

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-10-771
వయససస:51
లస: ససస స
95-98/792

6486 SQX0825398
పపరర: వజయ లకడమ పసటటల

95-100/91

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:50-10-771
వయససస:46
లస: ససస స
94-99/609

6489 SQX0406199
పపరర: మమరస పసచమమమ�

95-117/409

భరస : కపషష�
ఇసటట ననస:50-10-772
వయససస:44
లస: ససస స
95-98/467

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:50-10-773
వయససస:38
లస: ససస స
95-98/793

95-98/455

భరస : నననటఖమన
ఇసటట ననస:50-10-770
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లమలల షపక
ఇసటట ననస:50-10-772
వయససస:20
లస: పప

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:50-10-773
వయససస:34
లస: ససస స
6493 SQX2225290
పపరర: మహబమబ షపక

95-97/541

తసడడ:డ ససధకర పసటటల
ఇసటట ననస:50-10-771
వయససస:21
లస: పప

తలర : రరజరశదరర
ఇసటట ననస:50-10-771
వయససస:49
లస: పప
6490 SQX0779199
పపరర: హససనన షపక

6476 SQX1142165
పపరర: సరగరరక పరశస

6471 SQX1795426
పపరర: ససబభబరరవప ఇటటకల

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-769
వయససస:54
లస: పప

భరస : లమలల
ఇసటట ననస:50-10-771
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-10-771
వయససస:61
లస: ససస స
6487 SQX0817874
పపరర: ససధకర పసటటల

95-98/457

భరస : జజన
ఇసటట ననస:50-10-770
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మగననట షపక
ఇసటట ననస:50-10-771
వయససస:29
లస: ససస స
6484 MLJ2826964
పపరర: గగవసదమమ కరటడపలర

6473 AP151000252052
పపరర: వనసకటభడవప ఇటటకల�

95-98/452

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ ఇటటకల
ఇసటట ననస:50-10-769
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పరశస
ఇసటట ననస:50-10-770
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:50-10-770
వయససస:51
లస: ససస స
6481 SQX1334580
పపరర: సమరర షపక

95-98/454

తసడడ:డ ననగమర�
ఇసటట ననస:50-10-769
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఇటటకఅలమ
ఇసటట ననస:50-10-769
వయససస:69
లస: పప
6478 SQX0667022
పపరర: అకస ర షపక

6470 SQX0841189
పపరర: పరరదత ఇటటకల

6468 SQX0188409
పపరర: అనసరరధ ఇటటకల

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:50-10-769
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:50-10-769
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:50-10-769
వయససస:38
లస: పప
6475 MLJ2820660
పపరర: లకడమననరరయణ ఇటటకఅలమ

95-98/451

భరస : ససబభబరరవప ఇటటకల
ఇసటట ననస:50-10-769
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ ఇటటకఅలమ
ఇసటట ననస:50-10-769
వయససస:59
లస: ససస స
6472 MLJ2820702
పపరర: దసరరరరరవప ఇటటకల

6467 SQX1795434
పపరర: అలవనలల ఇటటకల

6492 SQX1189902
పపరర: శకనవరస రరవప యరగన

95-98/468

తసడడ:డ సతఖననరరయణ యరగన
ఇసటట ననస:50-10-773
వయససస:47
లస: పప
95-98/794

6495 SQX0313791
పపరర: ససబదనబ షపక

95-98/469

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:50-10-774
వయససస:36
లస: ససస స
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95-98/470

భరస : బభబగలల
ఇసటట ననస:50-10-774
వయససస:38
లస: ససస స
6499 SQX0313759
పపరర: ననసరరబ షపక

95-98/473

95-98/476

95-98/479

95-98/482

95-98/485

95-98/488

95-98/491

తసడడ:డ కపషరష
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:52
లస: పప

6509 AP151000255003
పపరర: రమమదదవ బగసస

6512 AP151000255230
పపరర: ససబబమమ మసగళళపపరర

6515 AP151000255030
పపరర: మసరసనమమ చదలవరడ�

6518 SQX0560995
పపరర: షపక రసనల

95-98/495

6521 AP151000252015
పపరర: యలమసదనరరవప బగషప

95-98/483

6524 AP151000252094
పపరర: ససబభబరరవప చదలవరడ�
తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:65
లస: పప

6504 SQX0479766
పపరర: ఉమమదదవ ఎస�

95-98/478

6507 AP151000255229
పపరర: పదమ దదళళ

95-98/481

6510 MLJ2826121
పపరర: కరసతమమ పఫ లమసస

95-98/484

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:54
లస: ససస స
95-98/486

6513 AP151000255080
పపరర: రమతనరరదదవ చదలవరడ�

95-98/487

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:66
లస: ససస స
95-98/489

6516 SQX0418160
పపరర: వససత రరవప పప లమసస

95-98/490

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:31
లస: పప
95-98/492

6519 MLJ2820124
పపరర: బభలకపషష పఫ లమసస

95-98/494

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:41
లస: పప
95-98/496

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:51
లస: పప
95-98/498

95-98/475

భరస : కరళకలమమర
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : అకస ర బ
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:41
లస: పప
6523 SQX0187724
పపరర: మసగరరజ పఫ లమసస

95-98/480

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:32
లస: పప
6520 AP151000252018
పపరర: కపషషశవరనసద చదలవరడ�

6506 AP151000255420
పపరర: ఆషర షపక�

6501 SQX0384701
పపరర: షరరఫ షపక

తసడడ:డ కరమరరజ�
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పసదబభబగ
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:71
లస: ససస స
6517 SQX1447813
పపరర: మమసర కలమగలమర షపక

95-98/477

భరస : ఎలమసదరరవప
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:60
లస: ససస స
6514 AP151000255287
పపరర: శకనవరసమమ వడడడబబ యన

6503 SQX1511352
పపరర: అరరణన మగరల

95-98/472

తసడడ:డ ఇసమయయలల జజన
ఇసటట ననస:50-10-774
వయససస:36
లస: పప

భరస : అబగదలమర�
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మసగరరజ
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:51
లస: ససస స
6511 SQX0313874
పపరర: భభరత� ఖమసససకకట�

95-98/474

భరస : ననగ రరజ మగరల
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బభలకపషష
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:44
లస: ససస స
6508 AP151000255228
పపరర: శకనవరససలమమ పఫ లమసస

6500 SQX0384719
పపరర: గగస షపక

6498 SQX0666743
పపరర: జయమమ పరనసబబ యన

భరస : మమరయఖ
ఇసటట ననస:50-10-774
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసమయయలల జజన
ఇసటట ననస:50-10-774
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-10-774
వయససస:41
లస: పప
6505 AP151000255232
పపరర: మసగమమ పఫ లమసస

95-98/471

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-10-774
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:50-10-774
వయససస:70
లస: ససస స
6502 SQX1357913
పపరర: షషకలర షపక

6497 SQX0666941
పపరర: దదవగరయతడ పరనసబబ యన

6522 AP151000252261
పపరర: రగశయఖ దదవర

95-98/497

తసడడ:డ రరగవపలల
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:51
లస: పప
95-98/499

6525 MLJ2820090
పపరర: శశషయఖ పఫ లమసస

95-98/500

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:67
లస: పప
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పపరర: దనవపద షపక
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95-98/501

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:69
లస: పప
6529 AP151000252206
పపరర: హరరకపషష దనరపననన�

6527 AP151000252228
పపరర: సరసబయఖ వడడడబబ యన

తసడడ:డ ధరమయఖ
ఇసటట ననస:50-10-775
వయససస:74
లస: పప
95-98/504

తసడడ:డ చనటయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-776
వయససస:43
లస: పప

6530 SQX0779348
పపరర: రరహహలమ పరరదన షపక

భరస : ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:50-10-777
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ సఫ మయఖ� �
ఇసటట ననస:50-10-777
వయససస:45
లస: పప
6538 AP151000252338
పపరర: సఫ మయఖ సరదస�

95-98/513

95-98/515

95-98/518

95-97/778

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:50-10-783
వయససస:50
లస: ససస స

6542 AP151000252089
పపరర: శకనస యరకగరన

6545 SQX2203750
పపరర: శకలకడమ పడవలర క యరగన

6548 SQX1893429
పపరర: బభజ షపక

94-99/610

6551 SQX1770023
పపరర: హహసపసన భభనస షపక

95-100/93

6554 SQX0813378
పపరర: దసరర పడసరద అరరన
తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-10-783
వయససస:31
లస: పప

6534 MLJ2820603
పపరర: మగరళ సరదస

95-98/509

6537 MLJ2820710
పపరర: అబగదలమర షపక

95-98/512

6540 AP151000255363
పపరర: శవ వల�

95-98/514

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:50-10-778
వయససస:58
లస: ససస స
95-98/516

6543 MLJ2820165
పపరర: ఏడడకకసడలల బజసతడ

95-98/517

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-10-778
వయససస:52
లస: పప
95-98/795

95-98/796
6546 SQX2203875
పపరర: పపరష చసదడశశఖర పవన కలమమర
యరగన
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరగన
ఇసటట ననస:50-10-778
వయససస:20
లస: పప

95-98/519

6549 SQX2126894
పపరర: మసరసన బ షపక

95-98/797

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-779
వయససస:51
లస: ససస స
95-98/520

తసడడ:డ హహసపసన సరరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-10-781
వయససస:24
లస: ససస స
95-97/543

95-98/506

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:50-10-777
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మరరవరల షపక
ఇసటట ననస:50-10-779
వయససస:29
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-10-781
వయససస:23
లస: ససస స
6553 SQX0705905
పపరర: సరళళదదవ బబ నగల

95-98/511

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యరగన
ఇసటట ననస:50-10-778
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-10-779
వయససస:23
లస: ససస స
6550 NDX2512887
పపరర: ఆషర షపక

6539 SQX0739946
పపరర: ననసర వల షపక

6531 AP151000255181
పపరర: బబగమమజజన షపక

తసడడ:డ సఫ మయఖ
ఇసటట ననస:50-10-777
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:50-10-778
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సననఖససరరవప
ఇసటట ననస:50-10-778
వయససస:72
లస: పప
6547 SQX2135937
పపరర: అజదన షపక

95-98/508

తసడడ:డ బభబగలల
ఇసటట ననస:50-10-777
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-778
వయససస:71
లస: ససస స
6544 AP151000252320
పపరర: కకసడయఖ పససనకకట

6536 AP151000252149
పపరర: సరసబశవరరవప సరదస�

95-98/503

భరస : ఇసరమయల
ఇసటట ననస:50-10-777
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సఫ మయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-777
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరదమ�
ఇసటట ననస:50-10-777
వయససస:77
లస: పప
6541 AP151000255219
పపరర: భభరత పససనకకట�

95-98/505

తసడడ:డ సఫ మయఖ
ఇసటట ననస:50-10-777
వయససస:35
లస: పప
95-98/510

6528 AP151000255138
పపరర: చడనటమమ దనరపననన�

భరస : చడనటయఖ�
ఇసటట ననస:50-10-776
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : గగస భభషర
ఇసటట ననస:50-10-777
వయససస:28
లస: ససస స

95-98/507 6533 MLJ2820033
6532 AP151000255279
పపరర: పరమమశదరమమ మయమలలరర�
పపరర: దసరరరరరవప సరధస

6535 MLJ2820579
పపరర: శకనవరసరరవప సరదస� �

95-98/502

6552 SQX1770098
పపరర: ఆససఫర షపక

95-98/521

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:50-10-781
వయససస:33
లస: ససస స
95-97/544

6555 SQX2365427
పపరర: అనటపరరడడడ వనసకట దసరర

95-97/770

తసడడ:డ అనటపరరడడడ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50/10/784
వయససస:20
లస: ససస స

Page 184 of 322

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05

6556 MLJ2826527
పపరర: భమలకడమ� అనటపపరరడడడ�

95-98/522

భరస : చనటయఖ� �
ఇసటట ననస:50-10-784
వయససస:69
లస: ససస స
6559 SQX1023506
పపరర: ససజజత అనటపపరరడడడ

95-100/95

95-99/435

95-99/436

95-98/524

95-96/793

95-98/526

95-98/529

భరస : పపనటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-11-785
వయససస:49
లస: ససస స

6569 SQX0385849
పపరర: దసరర పడసరద పసచరరడడడ�

6572 SQX1237545
పపరర: చసదనడవత మగదసమల

6575 SQX0274043
పపరర: రమణ మగరల�

6578 SQX0476770
పపరర: మహహశదర రరవప

95-96/795

6581 SQX0369819
పపరర: వసగరపపరపప లకడమ�

95-98/525

6584 SQX1296608
పపరర: శరసత పపరస
తసడడ:డ రతటస పపరస
ఇసటట ననస:50-11-788
వయససస:24
లస: ససస స

6564 SQX1023498
పపరర: పరరదత అనటపపరరడడ

95-100/98

6567 SQX2123081
పపరర: వరపడసరద అనటపపరరడడ

95-99/643

6570 SQX2254340
పపరర: పపషషలత మటటటపలర

95-117/741

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:50-10-1028
వయససస:36
లస: ససస స
95-96/794

6573 SQX1780725
పపరర: హబమగనటసర షపక

95-97/545

భరస : చనట మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:50-11-607
వయససస:24
లస: ససస స
95-98/527

6576 AP151000255103
పపరర: ననగమమ వనలలగరల�

95-98/528

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-749
వయససస:81
లస: ససస స
95-98/530

6579 SQX0418251
పపరర: శవకపషష పప లమస

95-98/531

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:50-11-775
వయససస:31
లస: పప
95-96/796

భరస : కకటయఖ� వసగరవరరపప
ఇసటట ననస:50-11-780
వయససస:45
లస: ససస స
95-99/438

95-100/97

తలర : పదమ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-10-787
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:50-11-749
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వసగరపరపప
ఇసటట ననస:50-11-780
వయససస:41
లస: ససస స
6583 MLJ2826949
పపరర: వనసకటమమ అనటపపరరడడడ

95-99/642

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-749
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:50-11-749
వయససస:91
లస: ససస స
6580 SQX1395749
పపరర: ససధ వసగరపరపప

6566 SQX2174860
పపరర: అశశక అనటపపరరడడడ

6561 SQX1023514
పపరర: శవ రరమయఖ అనటపపరరడడ

భరస : ననగరరజ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-10-786
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరదమ దనస మగదసమల
ఇసటట ననస:50-11-438
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-749
వయససస:46
లస: ససస స
6577 AP151000255050
పపరర: అచమమమ ఆవపల�

95-98/523

తలర : శరసతమమమ�
ఇసటట ననస:50-10-795
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనస సఫ బ
ఇసటట ననస:50-11-437
వయససస:39
లస: ససస స
6574 AP151000255272
పపరర: కకసడమమ మగరల�

6563 SQX0267963
పపరర: కకరణకలమమర పరశస పరశస

95-100/94

తసడడ:డ ససబభబరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-10-784
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ననగగలల అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-10-787
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-10-790
వయససస:42
లస: పప
6571 SQX0665406
పపరర: నయమమ సఫ బ

95-100/96

తసడడ:డ సరసబయఖ పరశస
ఇసటట ననస:50-10-786
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవయఖ అనటపప.
ఇసటట ననస:50-10-787
వయససస:44
లస: ససస స
6568 AP151000252296
పపరర: శకనవరసరరవప కకలగరన�

6560 SQX0817775
పపరర: ససబబయఖ అనటపపరరడడ

6558 SQX0825414
పపరర: చనటమమ అనటపపరరడడ

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-10-784
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-10-784
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-10-785
వయససస:26
లస: పప
6565 SQX0822809
పపరర: పదమ అనటపప.

95-98/798

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:50-10-784
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శవ రరమయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-10-784
వయససస:32
లస: ససస స
6562 SQX1068189
పపరర: వజయ గగపస అనటపపరరడడ

6557 SQX2444206
పపరర: శవపరరదత అనటపరరడడ

6582 SQX0977926
పపరర: శకనవరస రరవప అనటసపలర

95-96/797

తసడడ:డ పడసరద అనటసపలర
ఇసటట ననస:50-11-783
వయససస:34
లస: పప
95-98/532

6585 AP151000255423
పపరర: చనట మరరయమమ ఇరరకక�

95-98/533

భరస : పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-788
వయససస:68
లస: ససస స
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6586 SQX0385302
పపరర: అనటపపరరడడడ ఏడడకకసడలల�

95-98/534

తసడడ:డ పపనటయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-788
వయససస:35
లస: పప
6589 MLJ2826907
పపరర: రతటస పపరస

95-98/537

95-98/539

95-98/542

95-98/543

95-98/546

95-98/548

95-98/551

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:41
లస: ససస స

6599 AP151000255333
పపరర: ఇనటమమ శవబతన�

6602 SQX0479352
పపరర: ననగరరజ ఆవపల

6605 AP151000255037
పపరర: సరసబభడజఖస అరవలర

6608 AP151000252251
పపరర: ననగరశదరరరవప చడననట�

95-98/554

6611 SQX0188276
పపరర: రమణ పసదనల

95-98/544

6614 AP151000255261
పపరర: సరసబభడసజఖస పసదనల�
భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:41
లస: ససస స

6594 AP151000255253
పపరర: గగరవమమ అనటపపరరడడ

95-98/541

6597 SQX2522134
పపరర: అవపల పదనమవత పదనమవత

95-96/1112

6600 AP151000255121
పపరర: అరర మమ కకలగరన�

95-98/545

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-11-790
వయససస:61
లస: ససస స
95-98/547

6603 SQX2482438
పపరర: పదనమవత అవపల

95-98/800

భరస : నగరజ అవపల
ఇసటట ననస:50-11-790
వయససస:35
లస: ససస స
95-98/549

6606 MLJ2826253
పపరర: పరపమమ అరవలర �

95-98/550

భరస : రఘవపలల�
ఇసటట ననస:50-11-792
వయససస:66
లస: ససస స
95-98/552

6609 AP151000252069
పపరర: కకటటశదరరరవప అరవపలర

95-98/553

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-11-792
వయససస:82
లస: పప
95-98/555

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:39
లస: ససస స
95-98/557

95-98/538

భరస : అవపల అవపల పదనమవత
ఇసటట ననస:50.11.790
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషష�
ఇసటట ననస:50-11-792
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:36
లస: ససస స
6613 SQX1082916
పపరర: శవ జజఖత పసదనల

95-96/996

భరస : కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-11-792
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ చనట యయసస అదద
ఇసటట ననస:50-11-792
వయససస:27
లస: పప
6610 SQX0048694
పపరర: కళళఖణణ దనసరర�

6596 SQX2133148
పపరర: శవ కలమమర అరవపలర

6591 SQX1357962
పపరర: జజఖత మమకల

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-11-789
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-11-790
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-792
వయససస:52
లస: ససస స
6607 SQX1468538
పపరర: మగకస యఖ జజలమదద

95-98/540

భరస : పడసరద బభబగ�
ఇసటట ననస:50-11-790
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససతయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-790
వయససస:86
లస: ససస స
6604 AP151000255269
పపరర: శవకలమమరర చడనట�

6593 AP151000255288
పపరర: అసకమమ అనటపపరరడడ �

95-98/536

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప ఎ
ఇసటట ననస:50-11-789
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:50-11-789 3RD LINE
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-790
వయససస:45
లస: ససస స
6601 AP151000255240
పపరర: వనసకరయమమ కకరకపరట�

95-98/799

భరస : గగపయమఖ�
ఇసటట ననస:50-11-789
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-11-789
వయససస:50
లస: పప
6598 AP151000255241
పపరర: లకడమ కకలగరన�

6590 SQX2129211
పపరర: రవ కకరణ ఆరరపలర

6588 MLJ2820298
పపరర: పపనటయఖ అనటపపరరడడ �

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-788
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప ఆరరపలర
ఇసటట ననస:50-11-788
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-11-789
వయససస:41
లస: ససస స
6595 SQX0779967
పపరర: వనసకటటశదరరర అరవపలర

95-98/535

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:50-11-788
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ పపరస
ఇసటట ననస:50-11-788
వయససస:44
లస: పప
6592 SQX0779140
పపరర: పదమ అరవపలర

6587 MLJ2820942
పపరర: పడసరదనబబగ� పపరస�

6612 AP151000255220
పపరర: లకడమ దనసరర

95-98/556

భరస : చనటయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:41
లస: ససస స
95-98/558

6615 AP151000255268
పపరర: దసరరర పసదనల�

95-98/559

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:45
లస: ససస స
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6616 AP151000255440
పపరర: శవజజఖత పసదనల

95-98/560

భరస : వరససదదవరరవప
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:51
లస: ససస స
6619 AP151000252212
పపరర: చనటయఖ దనసరర

95-98/563

95-98/566

95-98/569

95-99/646

95-98/572

95-96/997

95-97/546

భరస : శక రరమగలల అసకరల
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:44
లస: ససస స

6629 SQX0188300
పపరర: రమణ� పసచరరడ�డడ

6632 SQX1068106
పపరర: శవమమ అనటపపరరడడ

6635 SQX2142479
పపరర: అలవనలల పసదనల

6638 SQX1737576
పపరర: ననరరయణమమ చలమర

95-98/574

6641 MLJ2826139
పపరర: లకడమ� గగసజ�

95-98/570

6644 MLJ2826147
పపరర: రరమగలమమ మసరల
భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:49
లస: ససస స

6624 AP151000252129
పపరర: కపషష పసదనల�

95-98/568

6627 SQX2128874
పపరర: రమణ పసదనల

95-99/645

6630 AP151000255437
పపరర: ససతమమ మమడడగగల�

95-98/571

భరస : భమలలకస�
ఇసటట ననస:50-11-795
వయససస:68
లస: ససస స
95-99/439

6633 SQX1068213
పపరర: గగపయఖ అనటపపరరడడ

95-99/440

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-11-795
వయససస:27
లస: పప
95-98/801

6636 SQX2263150
పపరర: పడసరద మసరల

95-96/998

తసడడ:డ శరసబయఖ మసరల
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:28
లస: పప
95-97/547

6639 SQX1511345
పపరర: లకడమ రరజరశదరర మసరల

95-98/573

భరస : శవ మసరల
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:27
లస: ససస స
95-98/575

భరస : జమదగరట� �
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:39
లస: ససస స
95-98/577

95-98/565

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప పసదనల
ఇసటట ననస:50-11-794
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సనరరబభబగ చలమర
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:28
లస: ససస స
6643 SQX1529223
పపరర: మసగమమ అసకరల

95-99/644

భరస : కపషష పసదనల
ఇసటట ననస:50-11-797
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజనకక రరస నకస
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:38
లస: ససస స
6640 SQX0667113
పపరర: రరజరశదరర వసగరపపరరపప

6626 SQX2128304
పపరర: కకటటశదర రరవప పసడల

6621 SQX0102822
పపరర: శకనస దనసరర�

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-11-795
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కపషష పసదదల
ఇసటట ననస:50-11-797
వయససస:35
లస: ససస స
6637 SQX1737584
పపరర: ఝమనస నకస

95-98/567

భరస : చలకర రరవప�
ఇసటట ననస:50-11-795
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల�
ఇసటట ననస:50-11-795
వయససస:47
లస: పప
6634 SQX2127975
పపరర: అలవనలల పసదదల

6623 AP151000252374
పపరర: వరససదదవరరవప పసదనల

95-98/562

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వశ దదవ పసడల
ఇసటట ననస:50-11-794
వయససస:26
లస: పప

తలర : వశ దదవ రరవప పసడల
ఇసటట ననస:50-11-794
వయససస:19
లస: పప
6631 SQX0187591
పపరర: చలక రరవప పసచ రరడడడ�

95-98/564

తసడడ:డ గగరరవయఖ
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:57
లస: పప
6628 SQX2127710
పపరర: గమరవయమఖ పసడల

6620 SQX0841304
పపరర: కకటయఖ పసదల

6618 MLJ2826550
పపరర: గగరవమమ పసదనల

భరస : గగరవయఖ
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గగరరవయఖ
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:41
లస: పప
6625 AP151000252113
పపరర: లకమయఖ పసదనల�

95-98/561

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:50-11-793
వయససస:34
లస: పప
6622 MLJ2820421
పపరర: పరపరరరవప పసదనల

6617 AP151000255260
పపరర: పరరదత పసదల�

6642 SQX0188334
పపరర: రరమగలమమ అరరన

95-98/576

భరస : చలపత
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:43
లస: ససస స
95-98/578

6645 AP151000255258
పపరర: మనమమ అరరన �

95-98/579

భరస : రరమమరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:51
లస: ససస స
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6646 AP151000255115
పపరర: హహరరనటసర షసక�

95-98/580

భరస : ఖమజజవల�
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:61
లస: ససస స
6649 SQX0188326
పపరర: మరమమ అరరన

95-98/583

95-98/586

95-98/589

95-98/592

95-96/798

95-98/594

95-98/597

భరస : పడసరదరవప�
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:61
లస: ససస స

6659 AP151000252006
పపరర: పడకరశరరవప గగమమడడ�

6662 SQX0664938
పపరర: పడమలమ వసగరపపరపప

6665 AP151000255396
పపరర: రహహమమనబ షపక�

6668 SQX1085084
పపరర: వనసకటటశదరర ఆలలటట

95-98/599

6671 SQX0667147
పపరర: ననగరసదడస పసకర

95-98/593

6674 SQX0704304
పపరర: సనరఖననరరయణ అసకరళళ
తసడడ:డ చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:32
లస: పప

6654 MLJ2820736
పపరర: శరమమఖల అదద�

95-98/588

6657 AP151000252193
పపరర: కరజజవల షపక�

95-98/591

6660 SQX2031151
పపరర: ఏసస నలపప

95-98/735

తసడడ:డ రరమయఖ నలపప
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:32
లస: పప
95-96/799

6663 SQX1324383
పపరర: ఏససబభబగ జసగరల

95-96/800

తసడడ:డ మరరయ దనసస జసగరల
ఇసటట ననస:50-11-799
వయససస:24
లస: పప
95-98/595

6666 SQX0903179
పపరర: పసచమయఖ అసకరల

95-98/596

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-11-799
వయససస:40
లస: పప
95-96/801

6669 SQX0479568
పపరర: కమల కలమమరర జసగరల�

95-98/598

భరస : ఆదయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:33
లస: ససస స
95-98/600

భరస : భభససర రరవప
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:39
లస: ససస స
95-98/602

95-98/585

తసడడ:డ రరజసరహహబ�
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మననటయఖ ఆలలటట
ఇసటట ననస:50-11-799/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆదస�
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:35
లస: ససస స
6673 AP151000255088
పపరర: మమరతమమ జసగరల�

95-98/590

భరస : బభబగ�
ఇసటట ననస:50-11-799
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమశసబబక�
ఇసటట ననస:50-11-799
వయససస:57
లస: పప
6670 SQX0408484
పపరర: వసకరయలపరటట కకటటశదరర�

6656 SQX0704858
పపరర: కకటయఖ వసగరపపరపప

6651 SQX0826032
పపరర: గరరర బభబగ అరరన

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ వసగరవరరపప
ఇసటట ననస:50-11-799
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పసచమయఖ
ఇసటట ననస:50-11-799
వయససస:33
లస: ససస స
6667 AP151000252327
పపరర: బభబగ షపక�

95-98/587

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:94
లస: పప

భరస : మరరయదనసస జసగరల
ఇసటట ననస:50-11-799
వయససస:44
లస: ససస స
6664 SQX0903294
పపరర: కకటటశదరమమ అసకరల

6653 SQX0267914
పపరర: రరమగ అరరన

95-98/582

తసడడ:డ రరమగ
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకపపషసరదమ�
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:62
లస: పప
6661 SQX0657460
పపరర: మమరర జసగరల

95-98/584

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనట�
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:57
లస: పప
6658 MLJ2820157
పపరర: ననగరశదరరరవప మమసరల�

6650 SQX1296749
పపరర: శక కరసత వసగరరపప

6648 MLJ2826444
పపరర: అపపషలమమ� బజరసదద�డ

భరస : ఎలర యఖ� �
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ వసగరరపప
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:32
లస: పప
6655 MLJ2820389
పపరర: రరమమరరవప అరరన �

95-98/581

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : పపరసటభలల
ఇసటట ననస:50-11-798
వయససస:89
లస: ససస స
6652 SQX0704437
పపరర: వనసకటటశదర రరవప వసగరపపరపప

6647 AP151000255259
పపరర: రరవపలమమ మసరల�

6672 AP151000255089
పపరర: మమరమమ జసగరల�

95-98/601

భరస : మరరయదనసస�
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:51
లస: ససస స
95-98/603

6675 SQX0704270
పపరర: వనసకట కకటటశదరరరవప అసకరళళ

95-98/604

తసడడ:డ చన కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:39
లస: పప

Page 188 of 322

6676 SQX0187625
పపరర: ఆదయఖ� జసగరల�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-98/605

తసడడ:డ పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:40
లస: పప
6679 AP151000252198
పపరర: పడసరదరరవప జసగరల

95-98/608

95-97/548

95-98/802

95-98/611

95-98/614

95-98/617

95-98/620

తసడడ:డ ఖమశససరహహబ
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:44
లస: పప

6689 SQX1022557
పపరర: ససధఖ యటర

6692 AP151000255114
పపరర: గగపమమ అరవలర �

6695 SQX0416636
పపరర: వనసకటటశదరర మధసరబబ యన

6698 SQX1022573
పపరర: వజయ లకడమ యటర

95-98/623

6701 SQX0479360
పపరర: వనసకటటశ మదసరబబ యన�

95-98/612

6704 MLJ2820744
పపరర: కరమరరజ� మధసరబబ యన�
తసడడ:డ ననగరశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:55
లస: పప

6684 SQX1330455
పపరర: శకనవరసరరవప పతస పరడడ

95-97/550

6687 SQX0779330
పపరర: శరసతకలమమరర మమకల

95-98/610

6690 SQX0188375
పపరర: లకడమ� అసతనడజల�

95-98/613

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:38
లస: ససస స
95-98/615

6693 SQX0666735
పపరర: వనసకటటశదరమమ పసటర

95-98/616

భరస : శవ
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:44
లస: ససస స
95-98/618

6696 AP151000255392
పపరర: అతస రరబ షపక�

95-98/619

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:56
లస: ససస స
95-98/621

6699 AP151000255052
పపరర: సఖనబ షసక�

95-98/622

భరస : ఖమశససరఅహహబ�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:76
లస: ససస స
95-98/624

తసడడ:డ కరమరరజ�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:29
లస: పప
95-98/626

95-96/802

భరస : చనరరరస
ఇసటట ననస:50-11-815
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అపరషరరవప యటర
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:20
లస: పప
6703 AP151000252219
పపరర: మరరవల షపక

95-97/779

భరస : కరమరరజ
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ఎలర యఖ�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:58
లస: ససస స
6700 SQX1893452
పపరర: దషసద షపక

6686 SQX2128882
పపరర: ఉదయ కకరణ పప లసస

6681 SQX0664540
పపరర: కమలమమ మమరరక

తసడడ:డ రగశయఖ పతస పరడడ
ఇసటట ననస:50-11-805
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:48
లస: ససస స
6697 AP151000255174
పపరర: పరరదత బడడ�

95-97/549

భరస : రవ కలమమర యటర
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:44
లస: ససస స
6694 MLJ2826824
పపరర: బబబరరణణ పఫ లమసస

6683 SQX0705699
పపరర: యయససబభబగ మరరకర

95-98/607

భరస : మహనరరవప మమరరక
ఇసటట ననస:50-11-804
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పప లసస
ఇసటట ననస:50-11-811 , 3 LINE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:50-11-815
వయససస:41
లస: పప
6691 AP151000255105
పపరర: ఆషరబ షసక

95-98/609

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:50-11-805
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటష మమచవరపప
ఇసటట ననస:50-11-806
వయససస:34
లస: పప
6688 SQX0779959
పపరర: చనరరరస మమకల

6680 SQX0704247
పపరర: చన కకటయఖ అసకరళళ

6678 AP151000252215
పపరర: మరరయదనసస జసగరల�

తసడడ:డ యయసయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననజరర
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పతస పరడడ
ఇసటట ననస:50-11-805
వయససస:26
లస: పప
6685 SQX2130623
పపరర: బకలల మమచవరపప

95-98/606

తసడడ:డ యయసయఖ
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ యయసయఖ
ఇసటట ననస:50-11-803
వయససస:62
లస: పప
6682 SQX1332154
పపరర: రవ కలమమర పతస పరడడ

6677 SQX0704346
పపరర: మరరయదనసస జసగరల

6702 AP151000252182
పపరర: ససభభనషపక�

95-98/625

తసడడ:డ మమలమల�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:44
లస: పప
95-98/627

6705 AP151000252176
పపరర: ఎలర యఖ బడడ�

95-98/628

తసడడ:డ ఎలర యఖ�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:57
లస: పప
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6706 AP151000252112
పపరర: వనసకటటశదరరర మరరదస�

95-98/629

తసడడ:డ అపషలసరదమ�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:62
లస: పప
95-98/632

తసడడ:డ మలమసరహహబ�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:70
లస: పప
95-100/818

95-98/635

95-97/781

95-96/999

95-96/1001

95-96/806

భరస : బభబగ�
ఇసటట ననస:50-11-823
వయససస:52
లస: ససస స

6719 SQX2228450
పపరర: మరరయమమ కసదసకలరర

6722 SQX2127819
పపరర: దదవ గరణణపఅల

6725 SQX0183756
పపరర: రరమగలమమ� కకన�

6728 MLJ3661147
పపరర: నరమల కగర� పఫ రరవరల�

95-96/809

6731 SQX2228534
పపరర: తడవనణణ అనటపపరరడడడ

95-98/804

6734 MLJ2815041
పపరర: బభబగ� ఆదద�
తసడడ:డ మగతస యఖ�
ఇసటట ననస:50-11-823
వయససస:55
లస: పప

6714 SQX0188359
పపరర: అలవనలల� బజసతడ�

95-98/634

6717 SQX0384685
పపరర: మసరల ననగరరజ�

95-98/638

6720 SQX1237180
పపరర: శరఖమల గణణపలర

95-96/803

తసడడ:డ యయసస గణణపలర
ఇసటట ననస:50-11-818
వయససస:24
లస: ససస స
95-96/1000

6723 SQX0779918
పపరర: రవ మమచరర

95-98/639

తసడడ:డ భరయఖ
ఇసటట ననస:50-11-818
వయససస:33
లస: పప
95-96/804

6726 SQX0471557
పపరర: దదవ� పఫ లమసస�

95-96/805

భరస : తషరరమలరరవప� పఫ లమసస
ఇసటట ననస:50-11-820
వయససస:45
లస: ససస స
95-96/807

6729 MLJ2804078
పపరర: మగరళ� కకన�

95-96/808

తసడడ:డ కపషష� కకన
ఇసటట ననస:50-11-820
వయససస:33
లస: పప
95-98/805

తసడడ:డ శరసబయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-11-820 3RD LINE
వయససస:28
లస: ససస స
95-97/551

95-98/803

తసడడ:డ శరఖమ�
ఇసటట ననస:50-11-817
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససరరనత సససగ� పఫ రరవరల
ఇసటట ననస:50-11-820
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బభబగ� దదవర
ఇసటట ననస:50-11-820/2
వయససస:34
లస: ససస స
6733 MLJ2815058
పపరర: ననగరరణణ� ఆదద�

95-98/637

భరస : చలపత� కకన
ఇసటట ననస:50-11-820
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకనట� వనలలషల
ఇసటట ననస:50-11-820
వయససస:51
లస: ససస స
6730 MLJ3661063
పపరర: ననగమణణ� దదవర�

6716 SQX0717827
పపరర: శకనవరసరరవప అనటసపలర

6711 SQX2129096
పపరర: హస వసత పనస బబ యన

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:50-11-817
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస గరణణపఅల
ఇసటట ననస:50-11-818
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఎసస గణణ పలర
ఇసటట ననస:50-11-818 , 3 LINE
వయససస:25
లస: ససస స
6727 MLJ3661055
పపరర: రరమలకడమ� వనలలషల�

95-98/633

భరస : పపతషరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:50-11-817 3RD LINE
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ యమజయలమహ గరణణపఅల
ఇసటట ననస:50-11-818
వయససస:45
లస: పప
6724 SQX2124162
పపరర: శరరద గణణ పలర

6713 SQX1377341
పపరర: లకడమ మసరల

95-98/631

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పనస బబ యన
ఇసటట ననస:50-11-816 , 2 LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద అనటసపలర
ఇసటట ననస:50-11-817
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపటటరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:50-11-817 3RD LINE
వయససస:26
లస: పప
6721 SQX2128619
పపరర: ఎసస గరణణపఅల

95-97/780

భరస : ననగరరజ మసరల
ఇసటట ననస:50-11-817
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శరఖమ�
ఇసటట ననస:50-11-817
వయససస:59
లస: ససస స
6718 SQX2228484
పపరర: యయససదననస కసదసకలరర

6710 SQX2128932
పపరర: శకనవరస రరవప పనస బబ యన

6708 SQX0187682
పపరర: ననసరయఖ� గరలమగటట�

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మమరయఖ పనస బబ యన
ఇసటట ననస:50-11-816 , 2 LINE
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పనస బబ యన
ఇసటట ననస:50-11-816 , 2 LINE
వయససస:21
లస: ససస స
6715 SQX0314476
పపరర: సరసబభడజఖస� మసరల�

95-98/630

తసడడ:డ జమమలమసహహబ�
ఇసటట ననస:50-11-816
వయససస:62
లస: పప

6709 AP151000252021
పపరర: ననరరబశరషపకమసరసన�

6712 SQX2128916
పపరర: జయ లకడమ పనస బబ యన

6707 AP151000252340
పపరర: మమలమల షపక�

6732 SQX2214757
పపరర: మమనక కకన

95-98/806

తసడడ:డ చలపత కకన
ఇసటట ననస:50-11-821 , 3 LINE
వయససస:23
లస: ససస స
95-97/552

6735 SQX1893619
పపరర: ఆశ జజఖత కరపప

95-97/553

తసడడ:డ సరరదశదర రరవప కరపప
ఇసటట ననస:50-11-824
వయససస:20
లస: ససస స
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95-100/759

భసధసవప: ఆశ జజఖత
ఇసటట ననస:50-11-824
వయససస:40
లస: ససస స
6739 SQX2133809
పపరర: పడశరసత వనడడడ

95-100/820

95-98/642

95-98/645

95-98/648

95-98/807

95-98/650

95-98/653

తసడడ:డ కకషటయఖ
ఇసటట ననస:50-11-835
వయససస:57
లస: పప

6749 SQX0349464
పపరర: ఏ వనసకటటశదరరర�

6752 SQX0705996
పపరర: ఏడడకకసడలల దనసరర

6755 AP151000255286
పపరర: అకసమమ బళళ

6758 SQX1877695
పపరర: ననగమమ ననత

95-98/654

6761 AP151000255375
పపరర: కరశరతటస ఎలజల

95-97/554

6764 SQX1823384
పపరర: అరరణకలమమరర యరకస
భరస : రవకలమమర యరకస
ఇసటట ననస:50-11-836
వయససస:33
లస: ససస స

6744 AP151000255368
పపరర: సరసబభడజఖస బతష
స ల

95-98/644

6747 MLJ2820827
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

95-98/647

6750 SQX0817726
పపరర: దదవ అరవపలర

95-100/99

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:50-11-830
వయససస:35
లస: ససస స
95-97/555

6753 SQX0853812
పపరర: అననరరధ దనసరర

95-98/649

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-11-831
వయససస:33
లస: ససస స
95-98/651

6756 AP151000255418
పపరర: సరసబభడజఖస దనసరర�

95-98/652

భరస : సతఖస�
ఇసటట ననస:50-11-831
వయససస:66
లస: ససస స
95-98/700

6759 SQX1823376
పపరర: మరరయమమ ఎలలమల

95-97/556

భరస : రమమశ ఎలలమల
ఇసటట ననస:50-11-835
వయససస:31
లస: ససస స
95-98/655

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:50-11-835
వయససస:56
లస: ససస స
95-98/657

95-98/641

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:50-11-827
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవయఖ ననత
ఇసటట ననస:50-11-834,
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మలలర శదరరరవప
ఇసటట ననస:50-11-835
వయససస:51
లస: ససస స
6763 AP151000252092
పపరర: జజజ ఎలజజల

95-98/646

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:50-11-831
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:50-11-831
వయససస:60
లస: పప
6760 MLJ2826915
పపరర: పరరదత నసద

6746 SQX0841288
పపరర: రరమకపషష బతష
స ల

6741 AP151000255387
పపరర: పపనటమమ బతష
స ల

భరస : రరమకపషష
ఇసటట ననస:50-11-827
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:50-11-831
వయససస:39
లస: పప

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:50-11-831
వయససస:45
లస: ససస స
6757 AP151000252256
పపరర: నరసససహరవప బళళ

95-98/643

తసడడ:డ పసచమయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-830
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఎడడకకసడలల దనసరర
ఇసటట ననస:50-11-830 3RD LINE
వయససస:35
లస: ససస స
6754 MLJ2826923
పపరర: పఫ లలరమమ దనసరర�

6743 AP151000255136
పపరర: సససదరమమ బతష
స ల

95-96/1002

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:50-11-827
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:50-11-827
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:50-11-827
వయససస:82
లస: పప
6751 SQX2130706
పపరర: బగజన దనసరర

95-98/640

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:50-11-827
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:50-11-827
వయససస:41
లస: పప
6748 AP151000252056
పపరర: రరమగలల బతష
స ల

6740 SQX1020759
పపరర: చనటమమయ బసడర మమడడ

6738 SQX2128197
పపరర: ససనత పరమ

తలర : కకటటశదర రరవప పరమళ
ఇసటట ననస:50-11-824/2
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటభడవప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:50-11-827
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనణగ
ఇసటట ననస:50-11-827
వయససస:45
లస: ససస స
6745 MLJ2820678
పపరర: వనణగ బతష
స ల

95-100/819

భరస : సతఖస లలట కరపప
ఇసటట ననస:50-11-824
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:50-11-824/3
వయససస:22
లస: ససస స
6742 MLJ2826758
పపరర: చసదడమమ బతష
స ల

6737 SQX2129054
పపరర: మమరర కరపప

6762 MLJ2820611
పపరర: రమమష� ఎలజజల�

95-98/656

తసడడ:డ జజజ�
ఇసటట ననస:50-11-835
వయససస:34
లస: పప
95-97/557

6765 SQX2415404
పపరర: అరరణ కలమమరర యరకస

95-97/782

భరస : రవ కలమమర యరకస
ఇసటట ననస:50-11-836
వయససస:32
లస: ససస స
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6766 AP151000255389
పపరర: ఎరకసమమరమమ ఏకలల

95-98/658

భరస : జయశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:50-11-836
వయససస:46
లస: ససస స
6769 SQX0665869
పపరర: జజఖత రమణ కలమమరర

95-96/810

95-97/559

95-98/661

95-98/664

95-98/666

95-96/812

95-97/562

తసడడ:డ ఎలశయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-841
వయససస:82
లస: పప

6779 SQX2133775
పపరర: ససదదప కలమమర పప తత
స రర

6782 SQX1964725
పపరర: లకడమ మననహర దదవరపలర

6785 SQX0508093
పపరర: అరరణన కలమమరర అసదసగగల

6788 SQX1332139
పపరర: సగరర పవన బలమర

95-98/668

6791 AP151000255344
పపరర: ససతమమ అసదసగగల

95-98/808

6794 SQX2092351
పపరర: మగసలయఖ అసదసగగల
తసడడ:డ ఏలÛసâయమ అసదసగగల
ఇసటట ననస:50-11-842
వయససస:84
లస: పప

6774 SQX2121986
పపరర: కలమఖణ జజఖత

95-97/783

6777 AP151000255285
పపరర: ససతనరరవమమ పఫ తష
స రర

95-98/663

6780 AP151000255382
పపరర: సతఖవత దదవరపలర

95-98/665

భరస : రరధనకపషష
ఇసటట ననస:50-11-838
వయససస:48
లస: ససస స
95-98/667

6783 SQX0429571
పపరర: శరసత అసదసగగల

95-96/811

భరస : మధసబభబగ అసదసగగల
ఇసటట ననస:50-11-840
వయససస:31
లస: ససస స
95-96/813

6786 SQX1619388
పపరర: లకడమ అసదసగగల

95-97/561

తసడడ:డ బభల అసదసగగల
ఇసటట ననస:50-11-840
వయససస:29
లస: ససస స
95-97/563

6789 SQX0181321
పపరర: సతష బభబగ అసదసగగల

95-97/564

తసడడ:డ బభల అసదసగగల
ఇసటట ననస:50-11-841
వయససస:33
లస: పప
95-98/669

భరస : బభల
ఇసటట ననస:50-11-841
వయససస:56
లస: ససస స
95-98/671

95-97/558

భరస : పసదఆదయఖ
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బభబగ బలమర
ఇసటట ననస:50-11-841
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-11-841
వయససస:54
లస: ససస స
6793 AP151000252170
పపరర: మగసలయఖ అసదసగగల�

95-98/662

తసడడ:డ మగసలయఖ అసదసగగల
ఇసటట ననస:50-11-840
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బభల సరదమ అసదసగగల
ఇసటట ననస:50-11-840
వయససస:35
లస: పప
6790 AP151000255343
పపరర: తరరపతమమ అసదసగగల

6776 AP151000255283
పపరర: ససబదమమ పప తత
స రర

6771 SQX1392513
పపరర: శరరష జజఖత

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జజఖత
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ దదవరపలర
ఇసటట ననస:50-11-838
వయససస:31
లస: పప

భరస : బభల కకటటశదర రరవప చసతమళళ
ఇసటట ననస:50-11-840
వయససస:36
లస: ససస స
6787 SQX0181354
పపరర: మధస బభబగ అసదసగగల

95-97/560

తసడడ:డ చనటమసరసన రరవప
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:21
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:50-11-838
వయససస:76
లస: ససస స
6784 SQX0429779
పపరర: పడమల రరణణ చసతమళళ

6773 SQX0705293
పపరర: ఏడడకకసడలల జజఖత

95-98/660

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జజఖత
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:45
లస: పప
6781 AP151000255254
పపరర: లకడమ దడవరపలర �

95-96/1003

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:49
లస: పప

భరస : చనమసరసనస
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:46
లస: ససస స
6778 AP151000252316
పపరర: చనమసరసనస పప తత
స రర

6770 SQX2416014
పపరర: రమణమమ పఫ తతరర

6768 AP151000252369
పపరర: బభబమరరవప ఏకలల

తసడడ:డ రరయపష
ఇసటట ననస:50-11-836
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదయఖ పఫ తతరర
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససజవ రరవప పఫ తతరర
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:34
లస: ససస స
6775 AP151000255284
పపరర: జజఖత పప తత
స రర

95-98/659

తసడడ:డ మమరమమ
ఇసటట ననస:50-11-836
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:50-11-837
వయససస:42
లస: ససస స
6772 SQX1501635
పపరర: అరరణన పఫ తతరర

6767 MLJ2820751
పపరర: రవకలమమర ఎరకస

6792 AP151000252307
పపరర: వనసకటటశదరరర అసదసగగల�

95-98/670

తసడడ:డ మగసలయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-841
వయససస:54
లస: పప
95-14/969

6795 MLJ2826766
పపరర: ససమ� ఎలజజల�

95-98/672

భరస : శకనవరస� �
ఇసటట ననస:50-11-843
వయససస:39
లస: ససస స
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95-98/673

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:50-11-843
వయససస:44
లస: ససస స
6799 AP151000252246
పపరర: నరసససహరరవప బతష
స ల

95-98/676

95-98/679

95-96/1004

95-98/682

95-98/685

95-98/688

95-98/691

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల మనసపరటట
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:24
లస: ససస స

6809 SQX0903195
పపరర: వనమమల మనసపరటట

6812 MLJ2826998
పపరర: భవరన మమనసపరటట

6815 SQX1564492
పపరర: అజరయ కలమమర కరవటట

95-98/809

95-98/683

6824 SQX0717835
పపరర: వనసకటటష అనటపపరరడడడ
తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-11-945
వయససస:28
లస: ససస స

95-98/681

6807 SQX2128536
పపరర: భభణగ షపక

95-96/1006

6810 SQX0903203
పపరర: కలషన మనసపరటట

95-98/684

భరస : దదలప కలమమర
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:30
లస: ససస స
95-98/686

6813 AP151000255202
పపరర: రరతమమ మమనసపరటట�

95-98/687

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:51
లస: ససస స
95-98/689

6816 SQX0903187
పపరర: దదలప కలమమర మనసపరటట

95-98/690

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:33
లస: పప
95-98/693

తసడడ:డ అచమయఖ
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:82
లస: పప
95-98/810

భరస : జయరరవప కరవటట
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:48
లస: ససస స
95-98/812

6804 AP151000252087
పపరర: ననగరశదరరరవప బతష
స ల�

95-98/692 6819 AP151000252131
6818 MLJ2820967
పపరర: శవననగరశదరరరవప � మమనసపరటట�
పపరర: వనసకటటశదరరర మమనసపరటట

6821 SQX2204568
పపరర: పడసనట కలమమరర కరవటట

95-98/678

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకయఖ మగరల
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:64
లస: ససస స
6823 SQX2203909
పపరర: ఝనస రరణణ మనసపరటట

95-96/1005

తసడడ:డ జయ రరవప కరవటట
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:34
లస: పప
6820 SQX2203990
పపరర: ననగరసదడమమ మగరల

6806 SQX2149151
పపరర: రహహమగనటసర షపక

6801 AP151000252073
పపరర: వరసస బతష
స ల�

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:50-11-843
వయససస:77
లస: పప

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:84
లస: ససస స
6817 SQX0418277
పపరర: కకరణ మనసపరటట

95-98/680

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:44
లస: ససస స
6814 AP151000255141
పపరర: అసజమమ మమనసపరటట�

6803 AP151000252172
పపరర: మరరయనట బతష
స ల�

95-98/675

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-843
వయససస:43
లస: పప

తలర : షపక షపక
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:26
లస: ససస స
6811 SQX0666214
పపరర: ధనలకడమ మమనసపరటట

95-98/677

తసడడ:డ దదఏవదనసస�
ఇసటట ననస:50-11-843
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ రరవప కసన
స రర
ఇసటట ననస:50-11-844
వయససస:19
లస: పప
6808 SQX0903211
పపరర: పడమల మనసపరటట

6800 MLJ2820694
పపరర: శకనవరస లజల� �

6798 AP151000255019
పపరర: లసగమమ బతష
స ల�

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-843
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ� �
ఇసటట ననస:50-11-843
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-11-843
వయససస:52
లస: పప
6805 SQX2200343
పపరర: ససమసత కసన
స రర

95-98/674

భరస : మరరయనట�
ఇసటట ననస:50-11-843
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ దదఏవదనసస
ఇసటట ననస:50-11-843
వయససస:41
లస: పప
6802 AP151000252359
పపరర: శకనవరసస బతష
స ల�

6797 AP151000255009
పపరర: చనటమమమయ బతష
స ల�

6822 SQX2128106
పపరర: బభజ షపక

95-98/811

తసడడ:డ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:50-11-845
వయససస:32
లస: పప
95-98/694

6825 SQX0717819
పపరర: కకటయఖ అనటపపరరడడ

95-98/695

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:50-11-945
వయససస:54
లస: ససస స
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6826 SQX0704221
పపరర: శవకలమమర అనటపపరరడడ

95-98/696

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-11-945
వయససస:28
లస: పప
6829 AP151000255033
పపరర: మమరర నకసపస దదవతల

95-98/699

95-97/565

95-95/1247

95-97/567

95-96/814

95-96/817

95-97/570

తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:50-12-553
వయససస:31
లస: పప

6839 SQX1066928
పపరర: ననగ ఫణణ రరయపపడడ

6842 SQX0665703
పపరర: పదనమ దదవ రరయపపడడ

6845 SQX0664854
పపరర: యలర మమ దదరరపలర

6848 SQX1466441
పపరర: మధస బభబగ దదరపలర

95-97/573

6851 SQX0664524
పపరర: వరణణ దనసరర

95-97/568

6854 SQX0705517
పపరర: కకసడలల తయమఖ
తసడడ:డ కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:50-12-553
వయససస:33
లస: పప

6834 SQX1811512
పపరర: రమమష కలపపషసరదమ

95-98/701

6837 SQX0611798
పపరర: మధస రరయపపడడ

95-100/100

6840 SQX1066860
పపరర: ననగ బభబగ రరయపపడడ

95-97/569

తలర : కమల
ఇసటట ననస:50-12-293
వయససస:28
లస: పప
95-96/815

6843 AP151000246156
పపరర: జజఖత మసనస

95-96/816

భరస : బభబగ మసనస
ఇసటట ననస:50-12-425
వయససస:44
లస: ససస స
95-96/818

6846 AP151000246138
పపరర: ఎలర మమ దథరపలర

95-96/819

భరస : సఫ మగలల దదరపలర
ఇసటట ననస:50-12-425
వయససస:76
లస: ససస స
95-97/571

6849 SQX0705889
పపరర: ఆశరరదదస దథరపలర

95-97/572

తసడడ:డ సఫ మగలల
ఇసటట ననస:50-12-425
వయససస:44
లస: పప
95-96/820

భరస : యయసఫ బగ దనసరర
ఇసటట ననస:50-12-440
వయససస:34
లస: ససస స
95-97/575

95-30/929

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:50-12-290
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరదదస దదరపలర
ఇసటట ననస:50-12-425
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:50-12-426
వయససస:30
లస: ససస స
6853 SQX0705475
పపరర: వనణగగగపరల తయమఖ

95-3/975

భరస : సఫ మగలల దదరపలర
ఇసటట ననస:50-12-425
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : ఆశరరదదస
ఇసటట ననస:50-12-425
వయససస:41
లస: ససస స
6850 SQX0813311
పపరర: దసరర భవరన పసడనరర

6836 SQX0730630
పపరర: మగననట షపక

6831 SQX1901628
పపరర: దసరర కరక

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలపపషసరదమ
ఇసటట ననస:50-12-21, OLD CLUB ROAD
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:50-12-420
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆశరరదదస దదరపలర
ఇసటట ననస:50-12-425
వయససస:46
లస: ససస స
6847 SQX0705384
పపరర: అరరణ దథరపలర

95-97/566

తలర : కమల
ఇసటట ననస:50-12-293
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-12-418
వయససస:26
లస: ససస స
6844 AP151000246162
పపరర: అరరణ దథరపలర

6833 SQX1392455
పపరర: ససభభన షపక

95-98/698

భరస : శవ కరక
ఇసటట ననస:50-12-2
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-12--130
వయససస:30
లస: పప

భరస : జజజ
ఇసటట ననస:50-12-293
వయససస:55
లస: ససస స
6841 SQX1237420
పపరర: అసరమ షపక

95-96/1007

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-12-18
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమష అరకవర
ఇసటట ననస:50-12-32
వయససస:30
లస: ససస స
6838 AP151000249162
పపరర: కమల రరయపపడడ

6830 SQX2167609
పపరర: పరరదత గసపల

6828 AP151000255331
పపరర: లలర దదవతల

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:50-11-995
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సససగయఖ గసపల
ఇసటట ననస:50-12
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-12-18
వయససస:40
లస: ససస స
6835 SQX2246718
పపరర: కలమమరర అరకవర

95-98/697

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-11-945
వయససస:36
లస: పప

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:50-11-995
వయససస:52
లస: ససస స
6832 SQX1392414
పపరర: కరరమగన షపక

6827 SQX0418079
పపరర: ససబడహమణఖస అనటపపరరడడ �

6852 SQX0705574
పపరర: ఉషరరరణణ తయమఖ

95-97/574

భరస : వనసకటననధ
ఇసటట ననస:50-12-553
వయససస:35
లస: ససస స
95-97/576

6855 SQX1506353
పపరర: వనసకట ననథ తయఖ

95-97/577

తసడడ:డ కకసడలరరవప తయఖ
ఇసటట ననస:50-12-553
వయససస:38
లస: పప
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6856 SQX0664557
పపరర: హహసపసన బ షపక
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95-96/821

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-12-558
వయససస:39
లస: ససస స
6859 SQX1324342
పపరర: జయలకడమ పసదనల

95-96/824

95-96/826

95-96/828

95-97/579

95-95/850

95-95/1249

95-97/581

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-12-854
వయససస:29
లస: పప

6869 SQX2098507
పపరర: అఖల మహన బతషల

6872 SQX1982388
పపరర: కకరణ గరల

6875 SQX2372092
పపరర: హహపససబభ రరణణ ఉలమస

6878 AP151000249430
పపరర: పదనమవత తయమఖ

95-97/584

6881 SQX0901256
పపరర: తయఖ శరసత

95-22/1014

6884 AP151000249526
పపరర: కకటటశదరరరవప దదసడపరటట
తసడడ:డ భకస
ఇసటట ననస:50-12-854
వయససస:52
లస: పప

6864 SQX2203552
పపరర: పడదదప కలమమర దదవరపలర

95-96/1008

6867 MLJ2803906
పపరర: అబగదలమర� షపక�

95-96/830

6870 SQX2482305
పపరర: శరసబయఖ తషమమపపడడ

95-95/1248

తసడడ:డ మసరసన తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:50-12-846
వయససస:67
లస: పప
95-95/851

6873 SQX0171116
పపరర: శకనవరసరరవప ససపసగర

95-95/852

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:50-12-850
వయససస:47
లస: పప
95-95/1250

6876 AP151000249518
పపరర: లకడమ నకరస

95-97/580

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-12-852
వయససస:50
లస: ససస స
95-97/582

6879 AP151000249270
పపరర: కకసడలరరవప తయమఖ

95-97/583

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-12-853
వయససస:55
లస: పప
95-97/585

భరస : కకసడలల
ఇసటట ననస:50-12-854
వయససస:27
లస: ససస స
95-97/587

95-97/578

తసడడ:డ యమససన� షపక
ఇసటట ననస:50-12-840
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:50-12-853
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-12-854
వయససస:25
లస: ససస స
6883 SQX0705137
పపరర: ససదదప కలమమర దదసడపరటట

95-96/829

భరస : చనట ఆసజననయగలల ఉలమస
ఇసటట ననస:50-12-851
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-12-852
వయససస:58
లస: పప
6880 SQX0901272
పపరర: దదసడపరటట సరరరక

6866 MLJ2809655
పపరర: ఎలర మమ� గమనసమమడడ�

6861 SQX0424069
పపరర: సదరష సససదరరరవప

తసడడ:డ రరధకపషష దదవరపలర
ఇసటట ననస:50-12-833
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ దదవదనస గరల
ఇసటట ననస:50-12-848
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనస ససపసగగలమ
ఇసటట ననస:50-12-850
వయససస:37
లస: ససస స
6877 AP151000249473
పపరర: మసరసననడవప నకరస

95-96/827

తసడడ:డ వనణగ బతషల
ఇసటట ననస:50-12-846
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: కకరణ గరల
ఇసటట ననస:50-12-848
వయససస:35
లస: ససస స
6874 SQX2179323
పపరర: పదమ ససపసగగలమ

6863 SQX1281310
పపరర: ససధదర కలమమర పసరవల

95-96/823

తసడడ:డ ససగరతరరవప
ఇసటట ననస:50-12-812
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర� గగనమగమడడ
ఇసటట ననస:50-12-839/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:50-12-842
వయససస:39
లస: పప
6871 SQX1982404
పపరర: మమరర గరల

95-96/825

తసడడ:డ వజయబభబగ పసరవల
ఇసటట ననస:50-12-815
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బగలబభబయ మమలమ
ఇసటట ననస:50-12-839
వయససస:25
లస: పప
6868 SQX1564401
పపరర: నరసససహరరవప బతష
స ల

6860 SQX0657189
పపరర: గగరవమమ పసటటల

6858 SQX0666040
పపరర: రమణ చపసషడడ

భరస : కపపరరరవప చపసషడడ
ఇసటట ననస:50-12-560
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడసరద పసటటల
ఇసటట ననస:50-12-812
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనటయఖ అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:50-12-813
వయససస:33
లస: పప
6865 SQX1211853
పపరర: చసదడ శశఖర మమలమ

95-96/822

భరస : ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:50-12-558
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:50-12-812
వయససస:33
లస: ససస స
6862 SQX1395673
పపరర: వనసకట ననగరరజ అనటపరరడడ

6857 SQX0664755
పపరర: హలసబ షపక

6882 AP151000249428
పపరర: కనకరమమ దదసడపరటట

95-97/586

భరస : కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-12-854
వయససస:47
లస: ససస స
95-97/588

6885 SQX0705830
పపరర: మసరసన షపక

95-97/589

తసడడ:డ ఖమజజ హహసపసన
ఇసటట ననస:50-12-855
వయససస:44
లస: పప
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95-95/853

భరస : మలర కరరరన నరరవప�
ఇసటట ననస:50-12-856
వయససస:39
లస: ససస స
6889 SQX0705236
పపరర: వనసకటటశదరరర ఇటటకల

95-97/592

95-96/831

95-97/596

95-97/599

95-97/602

95-97/605

95-97/608

తసడడ:డ దననయఖ ఇనపననరర
ఇసటట ననస:50-12-869
వయససస:24
లస: పప

6899 MLJ2815777
పపరర: రమణ చపసషడడ

6902 SQX0414920
పపరర: కపపరరవప చపసడడ

6905 SQX0349233
పపరర: దనసరర సరసబయఖ

6908 SQX0705731
పపరర: సలలమ వవలమస

95-97/611

6911 SQX1067173
పపరర: ననగ మలలర శదరర అనటపపరరడడడ

95-97/600

6914 SQX0349423
పపరర: శవ అరవపలర �
తసడడ:డ పసచమయఖ�
ఇసటట ననస:50-12-869
వయససస:31
లస: పప

6894 AP151000249225
పపరర: జయమమ జరరకపఫ తష

95-97/595

6897 SQX0705962
పపరర: ఖమజజవల షపక

95-97/598

6900 MLJ2815793
పపరర: జజజనమమ చ పసషడడ

95-97/601

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:50-12-860
వయససస:61
లస: ససస స
95-97/603

6903 SQX0705210
పపరర: వనసకటటశదర రరవప దనసరర

95-97/604

తసడడ:డ భకకలల
ఇసటట ననస:50-12-860
వయససస:44
లస: పప
95-97/606

6906 AP151000249188
పపరర: శవమమ మమల�

95-97/607

భరస : కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-12-863
వయససస:47
లస: ససస స
95-97/609

6909 AP151000249226
పపరర: పసదదమమయ బబ డపరటట

95-97/610

భరస : కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-12-864
వయససస:62
లస: ససస స
95-97/612

భరస : గగపరల ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:50-12-869
వయససస:29
లస: ససస స
95-97/614

95-97/594

తసడడ:డ ఖమజజ హహసపసన
ఇసటట ననస:50-12-858
వయససస:53
లస: పప

భరస : యయసస
ఇసటట ననస:50-12-864
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:50-12-864
వయససస:67
లస: పప
6913 SQX1501643
పపరర: రరమగ ఇనపననరర

95-97/597

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:50-12-860
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చనటరరమయఖ
ఇసటట ననస:50-12-863
వయససస:52
లస: పప
6910 AP151000249507
పపరర: కకటటశదరరరవప బబ డపరటట�

6896 AP151000249301
పపరర: కకటటశదరరరవప జరరకపఫ తష

6891 AP151000249282
పపరర: సరసబయఖ ఇటటకల

భరస : కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-12-857
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-12-860
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస�
ఇసటట ననస:50-12-860
వయససస:45
లస: పప
6907 SQX0642264
పపరర: కకటటశదరరరవప మమల

95-96/832

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-12-860
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-12-860
వయససస:62
లస: ససస స
6904 SQX0349183
పపరర: షపక రజజక�

6893 SQX0666073
పపరర: వనసకటటశదరర ఇటటకలమ

95-97/591

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:50-12-856
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:50-12-857
వయససస:57
లస: పప

భరస : రజజక
ఇసటట ననస:50-12-860
వయససస:37
లస: ససస స
6901 AP151000249390
పపరర: ఆదడమమ చపసషడడ

95-97/593

భరస : వనసకటటశదరరర ఇటటకలమ
ఇసటట ననస:50-12-857
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-12-857
వయససస:36
లస: పప
6898 SQX0349159
పపరర: షపక హలమమబ

6890 MLJ2815827
పపరర: హరరననరరయణ ఇటటకల

6888 AP151000249278
పపరర: వనసకరయమమ ఇటటకల

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-12-856
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-12-856
వయససస:43
లస: పప

భరస : హరర ననరరయణ ఇటటకలమ
ఇసటట ననస:50-12-857
వయససస:34
లస: ససస స
6895 SQX0462093
పపరర: రరజజరరవప� జరరరకపఫ తష�

95-97/590

భరస : హరర బభబగ ఇటటకల
ఇసటట ననస:50-12-856
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-12-856
వయససస:37
లస: పప
6892 SQX0666024
పపరర: శకలకడమ ఇటటకల

6887 SQX1506361
పపరర: లకడమ ఇటటకల

6912 AP151000249320
పపరర: రమణ అరవపలర �

95-97/613

భరస : పసచమయఖ�
ఇసటట ననస:50-12-869
వయససస:47
లస: ససస స
95-97/615

6915 SQX1085019
పపరర: అనదయ బభబగ వకలళ

95-96/833

తసడడ:డ మమరరయమదనస వకలళ
ఇసటట ననస:50-12-870
వయససస:26
లస: పప
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6916 SQX1085027
పపరర: రమమష బభబగ వకలళ
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95-96/834

తసడడ:డ మమరరయమదనస వకలళ
ఇసటట ననస:50-12-870
వయససస:30
లస: పప
6919 SQX1564419
పపరర: సలలమ నరరక

95-97/618

95-97/621

95-96/835

95-97/625

95-97/628

95-97/784

95-96/1009

భరస : గగరవయఖ అలడడరర
ఇసటట ననస:50-12-879
వయససస:18
లస: ససస స

6929 SQX0455469
పపరర: రరసబభబగ మగల

6932 AP151000249046
పపరర: కకటటశదరరరవప పపరస�

6935 SQX1128579
పపరర: మసజల కలకసమమడడ

6938 AP151000249520
పపరర: ససవరరస మమ ఏకలల

95-97/633

6941 SQX1564393
పపరర: జవ రతటస నలర వరపప

95-97/626

6944 SQX0188250
పపరర: కపషష వనణణ� పరదతపప�
భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-12-882
వయససస:38
లస: ససస స

6924 SQX1564336
పపరర: పడభగ దనస నరరక

95-97/623

6927 SQX1737477
పపరర: మమరర యరకస

95-97/624

6930 SQX1478974
పపరర: రరజజ రతటస గగసటట

95-97/627

తసడడ:డ ఫసలప గగసటట
ఇసటట ననస:50-12-871
వయససస:34
లస: పప
95-97/629

6933 SQX1737683
పపరర: చసదడమమ మసరల

95-97/630

భరస : ఏలర యఖ మసరల
ఇసటట ననస:50-12-874
వయససస:27
లస: ససస స
95-96/837

6936 SQX2228377
పపరర: గగరవయఖ అలపసరర

95-95/1251

తసడడ:డ శకనస అలపసరర
ఇసటట ననస:50-12-879
వయససస:23
లస: పప
95-97/631

6939 AP151000249108
పపరర: లకమమమ ఏకలల

95-97/632

భరస : జజనస
ఇసటట ననస:50-12-879
వయససస:67
లస: ససస స
95-97/634

తసడడ:డ జజరన మలర వరపప
ఇసటట ననస:50-12-879
వయససస:53
లస: పప
95-97/786

95-97/620

భరస : జయ శశఖర యరకస
ఇసటట ననస:50-12-871
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:50-12-879
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనస
ఇసటట ననస:50-12-879
వయససస:47
లస: పప
6943 SQX2136315
పపరర: మహహశదరర అలడడరర

95-96/836

భరస : అజయ కలమమర కలకసమమడడ
ఇసటట ననస:50-12-876
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస అలపసరర
ఇసటట ననస:50-12-879
వయససస:18
లస: ససస స
6940 AP151000249527
పపరర: మరరయదనసస ఏకలల

6926 SQX0664102
పపరర: తషలసస మమల

6921 SQX1564310
పపరర: ససధనకర నరరక

తసడడ:డ తరరపతయఖ నరరక
ఇసటట ననస:50-12-870
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:50-12-871
వయససస:47
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర మమల
ఇసటట ననస:50-12-874
వయససస:19
లస: ససస స
6937 SQX2194694
పపరర: సతఖ వత అలపసరర

95-97/622

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-12-871
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఫసలపప
ఇసటట ననస:50-12-871
వయససస:40
లస: పప
6934 SQX2302297
పపరర: రరణణ మమల

6923 SQX1564427
పపరర: ననగ రరజ నరరక

95-97/617

తసడడ:డ పడభగ దనస నరరక
ఇసటట ననస:50-12-870
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమకకటటశదర రరవప మమల
ఇసటట ననస:50-12-871
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-12-871
వయససస:30
లస: పప
6931 SQX0414789
పపరర: దననయఖ గగసటట

95-97/619

తసడడ:డ పడభగ దనస నరరక
ఇసటట ననస:50-12-870
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమకకటటశదర రరవప మమలమ
ఇసటట ననస:50-12-871
వయససస:28
లస: ససస స
6928 SQX0705921
పపరర: రరమకకటటశదర రరవప మమల

6920 AP151000249548
పపరర: చనటమమమయ మమల

6918 AP151000249119
పపరర: రరమయఖ మమల

భరస : పడకరశస m
ఇసటట ననస:50-12-870
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-12-870
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభగ దనస నరరక
ఇసటట ననస:50-12-870
వయససస:28
లస: పప
6925 SQX0664268
పపరర: ససవరరస మమల

95-97/616

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:50-12-870
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడభగ దనస నరరక
ఇసటట ననస:50-12-870
వయససస:45
లస: ససస స
6922 SQX1564351
పపరర: బభల రరజ నరరక

6917 AP151000249160
పపరర: పడవణ మమల�

6942 SQX2240570
పపరర: సరసబభడజఖస దనసరర

95-97/785

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:50-12-879
వయససస:56
లస: ససస స
95-98/702

6945 AP151000255130
పపరర: గగరవమమ పరతపప�

95-98/703

భరస : భకకలల�
ఇసటట ననస:50-12-882
వయససస:66
లస: ససస స
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6946 SQX0584243
పపరర: దదవమణణ� గగలల
ర రర�
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95-96/838

భరస : పడకరశ� గగలల
ర రర
ఇసటట ననస:50-12-883
వయససస:36
లస: ససస స
6949 SQX0176982
పపరర: పడకరష గగలల
ర రర

95-97/636

95-98/706

95-98/709

95-98/736

95-96/840

95-97/637

95-97/640

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:37
లస: ససస స

6959 SQX2130870
పపరర: అశశక కటట

6962 SQX0329425
పపరర: లలతమమ మమరతతటట

6965 AP151000249184
పపరర: జయమమ మగల

6968 SQX0176842
పపరర: ఏసస కలమమర మమల

95-97/643

6971 SQX0717868
పపరర: ససతతష జడ

95-97/787

6974 SQX0667014
పపరర: బగదదవ కరటట
భరస : దదవదనసస
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:47
లస: ససస స

6954 AP151000252160
పపరర: శరత బభబగ వనలశశల

95-98/708

6957 SQX2223626
పపరర: ఉషరరరణణ వనలసరల

95-98/813

6960 SQX2184745
పపరర: మమరర ససజనఖ కటట

95-97/788

భరస : అశశక కటట
ఇసటట ననస:50-12-888
వయససస:18
లస: ససస స
95-96/841

6963 SQX0665927
పపరర: కకటమమ చసతకలసటర

95-96/842

భరస : చడనటయఖ చసతకలసటర
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:73
లస: ససస స
95-97/638

6966 AP151000249179
పపరర: మరరయమమ మమల

95-97/639

భరస : బగలలర యఖ
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:47
లస: ససస స
95-97/641

6969 AP151000249065
పపరర: బగలలర యఖ మమల

95-97/642

తసడడ:డ రరమ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:50
లస: పప
95-98/711

తసడడ:డ చటటట
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:28
లస: ససస స
95-98/713

95-98/705

భరస : నరసన బభబగ వనలసరల
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడయ
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:52
లస: పప
6973 SQX0479717
పపరర: కలమమరర మమరతతటట�

95-98/710

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:29
లస: పప
6970 AP151000249039
పపరర: మరరయదనసస మగల

6956 MLJ2820876
పపరర: పడభగదనసస వనలశల�

6951 AP151000255262
పపరర: పదనమవత వనలశశల�

తసడడ:డ పడభగదనసస
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:42
లస: పప

భరస : చనట మమరతతటట
ఇసటట ననస:50-12-890
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఏససకలమమర
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:29
లస: ససస స
6967 SQX0176883
పపరర: రరమచసదడ రరవప మగల

95-98/707

తసడడ:డ దదవదనసస కటట
ఇసటట ననస:50-12-888
వయససస:25
లస: పప

భరస : బగజన మమరతతటట
ఇసటట ననస:50-12-890
వయససస:35
లస: ససస స
6964 SQX1174077
పపరర: మమరర మమల

6953 AP151000252236
పపరర: నరసననబబగ వనలశల

95-97/635

భరస : ససదరరన బభబగ�
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప � �
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ బగలర పలర
ఇసటట ననస:50-12-885
వయససస:37
లస: పప
6961 SQX0665455
పపరర: మమరస మమ మగరతతటట

95-98/704

తసడడ:డ పడభగదనసస
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పడభగదనసస
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:44
లస: పప
6958 SQX2092708
పపరర: రవ బగలర పలర

6950 AP151000255243
పపరర: ససదనఖ వనలశశల�

6948 SQX1737485
పపరర: పపడమ కలమమర వనలసరల

తసడడ:డ శరత బభబగ వనలసరల
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:22
లస: పప

భరస : శరత బభబగ�
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడభగ దనసస�
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:66
లస: ససస స
6955 MLJ2820645
పపరర: ససదరరననబబగ వనలశశల

95-96/839

తసడడ:డ శరత బభబగ వనలశల
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:50-12-884
వయససస:44
లస: పప
6952 AP151000255263
పపరర: సరసబభడజఖస వనలశశల�

6947 SQX1324318
పపరర: మహహశదరర వనలశల

6972 SQX0707455
పపరర: శరసత కరటట

95-98/712

భరస : శశరర
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:29
లస: ససస స
95-98/714

6975 SQX0048769
పపరర: లలతమమ మమరగమ టట�

95-98/715

భరస : దనసస�
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:61
లస: ససస స
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6976 SQX0421503
పపరర: జగదదష మరతతటట�
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95-98/716

తసడడ:డ దనసస�
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:32
లస: పప
6979 SQX1607045
పపరర: ఫరరన నన షపక

95-97/644

95-97/647

95-96/844

95-97/653

95-97/656

95-97/659

95-96/845

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:50-12-897
వయససస:55
లస: పప

6989 AP151000249180
పపరర: ససశల మమల

6992 SQX0349332
పపరర: గగసటటరర అనల

6995 SQX1877562
పపరర: జయ పసనసవరరస

6998 SQX0329268
పపరర: భభగఖలకడమ మమరతతటట

95-97/662

7001 SQX0414771
పపరర: రవకలమమర మగరతతటట

95-97/654

7004 SQX0329300
పపరర: ఏసమమ మమరతతటట
భరస : ససరరష బభబగ మమరతతటట
ఇసటట ననస:50-12-897/1
వయససస:35
లస: ససస స

6984 SQX1607037
పపరర: మమలమల షపక

95-97/649

6987 SQX1388702
పపరర: బగజన అననటపరక

95-97/652

6990 SQX0842625
పపరర: సనరర బభబగ మమలమ

95-97/655

తసడడ:డ అసటటనస
ఇసటట ననస:50-12-893
వయససస:28
లస: పప
95-97/657

6993 SQX1142132
పపరర: అసతతన మమల

95-97/658

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-12-893
వయససస:51
లస: పప
95-97/660

6996 SQX2165306
పపరర: శకకరసత పసనసవరరస

95-97/789

తసడడ:డ మహన రరవప పసనసవరరస
ఇసటట ననస:50-12-894
వయససస:23
లస: పప
95-96/846

6999 SQX1564443
పపరర: మహహష మమరతతటట

95-97/661

తసడడ:డ వజయ రరవప మమరతతటట
ఇసటట ననస:50-12-897
వయససస:26
లస: పప
95-97/663

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:50-12-897
వయససస:39
లస: పప
95-97/665

95-97/646

భరస : శకనస అననటపరక
ఇసటట ననస:50-12-893
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవకలమమర మమరరతతటట
ఇసటట ననస:50-12-897
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చనట
ఇసటట ననస:50-12-897
వయససస:37
లస: పప
7003 SQX0414839
పపరర: వజయరరవప మగరతతటట

95-97/650

భరస : మహన రరవప పసనసవరరస
ఇసటట ననస:50-12-894
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకహరర బభబగ ఆడగడప
ఇసటట ననస:50-12-896
వయససస:40
లస: ససస స
7000 SQX0414888
పపరర: బగజన మగరతతటట

6986 SQX1142140
పపరర: రరణణ మమల

6981 SQX1641000
పపరర: కలపపషసరదమ సరయ

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:50-12-892
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:50-12-893
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:50-12-893
వయససస:60
లస: పప
6997 SQX0329227
పపరర: చసదడమమ ఆడగడప

95-97/648

భరస : అసతతన
ఇసటట ననస:50-12-893
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసతతన
ఇసటట ననస:50-12-893
వయససస:31
లస: పప
6994 SQX0349308
పపరర: గగసటటరర ఇసరసకల

6983 SQX1640994
పపరర: కసచరర ససరరష

95-96/843

తసడడ:డ కలపపషసరదమ రవ
ఇసటట ననస:50-12-892
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససరర బభబగ
ఇసటట ననస:50-12-893
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:50-12-893
వయససస:43
లస: ససస స
6991 SQX1142124
పపరర: రరమ కకటయఖ మమల

95-97/645

తసడడ:డ కసచరర ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-12-892
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఆశరరదదస దనవరల
ఇసటట ననస:50-12-893
వయససస:31
లస: ససస స
6988 SQX0349134
పపరర: గగసటటరర రరణణ

6980 SQX1607011
పపరర: మరర బ షపక

6978 SQX1506346
పపరర: రరజరశ గగసటటరర

తసడడ:డ ఇసరసకల గగసటటరర
ఇసటట ననస:50-12-892
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శసకర యస
ఇసటట ననస:50-12-892
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:50-12-892
వయససస:30
లస: పప
6985 SQX0329383
పపరర: జజఖత దనవల

95-98/717

తసడడ:డ దదవదనసస 50-12-891
ఇసటట ననస:50-12-891
వయససస:33
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-12-892
వయససస:27
లస: ససస స
6982 SQX1607029
పపరర: ససరరష కసచరర

6977 SQX0704684
పపరర: శశరర కకటట

7002 SQX0414813
పపరర: ససరరష బభబగ మగరతతటట

95-97/664

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:50-12-897
వయససస:43
లస: పప
95-96/847

7005 SQX2478147
పపరర: ఆశరజజఖత మరరయమల

95-97/790

తసడడ:డ బభలసరదమ మరరయమల
ఇసటట ననస:50-12-898/1
వయససస:26
లస: ససస స
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7006 SQX0329391
పపరర: లమలమమ షపక
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95-96/848

భరస : శసకర షపక
ఇసటట ననస:50-12-899
వయససస:50
లస: ససస స
7009 SQX2019818
పపరర: ఫరరన నన షపక

95-98/737

95-96/1010

95-97/792

94-100/924

95-95/1252

95-97/669

95-97/671

భరస : కపషట ఫర
ఇసటట ననస:50-12-908
వయససస:44
లస: ససస స

7019 SQX1324235
పపరర: పసరరమమల పసదకరసత

7022 AP151000249224
పపరర: లలత కకరరటపరటట

7025 SQX0706036
పపరర: వనసకటటశదరరర కకరరటపరటట

7028 SQX0176529
పపరర: కనకమమ సఫ బ

95-97/674

7031 SQX0705673
పపరర: రరమకపషష పసడరర

95-96/849

7034 SQX1330489
పపరర: సరదమ దనస మగడడమల
తసడడ:డ లలకయఖ మగడడమల
ఇసటట ననస:50-12-908
వయససస:39
లస: పప

7014 SQX2125136
పపరర: వజయమమ గరలపఫ తషల

95-97/791

7017 NDX2703288
పపరర: ఎడడకకసడలల పసడరర

94-3/1337

7020 SQX0329342
పపరర: అనటపపరష కకమర

95-96/850

భరస : ఏడడకకసడలల కకమర
ఇసటట ననస:50-12-905
వయససస:36
లస: ససస స
95-97/667

7023 AP151000249164
పపరర: ననగరసదడస కకరరటపరటట�

95-97/668

భరస : ననగయఖ�
ఇసటట ననస:50-12-906
వయససస:72
లస: ససస స
95-97/670

7026 SQX2136984
పపరర: లజజరస సప భ

95-97/793

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:50-12-906
వయససస:19
లస: పప
95-97/672

7029 SQX1067116
పపరర: సరసబయఖ పసడరర

95-97/673

తసడడ:డ రరమ కపషష
ఇసటట ననస:50-12-907
వయససస:25
లస: పప
95-97/675

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-12-907
వయససస:49
లస: పప
95-97/676

95-100/760

తసడడ:డ కలసచయఖ పసడరర
ఇసటట ననస:50-12-904
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరదమ
ఇసటట ననస:50-12-907
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కపషష పసడనరర
ఇసటట ననస:50-12-907
వయససస:28
లస: పప
7033 AP151000249571
పపరర: నరమల మగడమమల

95-96/1011

తసడడ:డ మయయసస
ఇసటట ననస:50-12-906
వయససస:79
లస: పప

భరస : రరమ కపషష
ఇసటట ననస:50-12-907
వయససస:43
లస: ససస స
7030 SQX0705657
పపరర: అశశక పసడనరర

7016 SQX2478246
పపరర: సణషమమ మనమల

7011 SQX2060424
పపరర: మమలమల షపక

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:50-12-900
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అసకమమమరరవప
ఇసటట ననస:50-12-906
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరదమ
ఇసటట ననస:50-12-906
వయససస:46
లస: పప
7027 SQX0901314
పపరర: పసడరర పదమ

95-97/666

తసడడ:డ కపషష పసదకరసత
ఇసటట ననస:50-12-905
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:50-12-905 , 4 LINE
వయససస:29
లస: పప
7024 SQX0705715
పపరర: శకనస సఫ బ

7013 SQX0501296
పపరర: కనటయఖ గరలపఫ తషల

95-98/718

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:50-12-899
వయససస:33
లస: పప

భరస : జలర యఖ మనమల
ఇసటట ననస:50-12-903
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఎడడకకసడలల పసడరర
ఇసటట ననస:50-12-904
వయససస:34
లస: ససస స
7021 SQX2266062
పపరర: జజజబభబగ బబ డపరటట

95-99/616

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-12-900
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:50-12-900
వయససస:30
లస: పప
7018 NDX2716652
పపరర: అనటపపరష పసడరర

7010 SQX2086627
పపరర: ససరరశ కసచరర

7008 SQX0187872
పపరర: శకధర ఇరరకక

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఇరరకక
ఇసటట ననస:50-12-899
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:50-12-899
వయససస:29
లస: పప

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:50-12-900
వయససస:26
లస: ససస స
7015 SQX2125086
పపరర: రవ కలమమర గరలపఫ తషల

95-96/938

భరస : ససరరశ కసచరర
ఇసటట ననస:50-12-899
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-12-899
వయససస:25
లస: ససస స
7012 SQX2247625
పపరర: సదరష లత గరలపఫ తషల

7007 SQX2096071
పపరర: మర బ కసచరర

7032 SQX1237370
పపరర: హహలలన జవర మగడడమమల

95-96/851

తసడడ:డ కకకసటఫర మగడడమమల
ఇసటట ననస:50-12-908
వయససస:28
లస: ససస స
95-97/677

7035 AP151000249570
పపరర: కపషట ఫర మగడమమల

95-97/678

తసడడ:డ లలకయఖ
ఇసటట ననస:50-12-908
వయససస:48
లస: పప
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7036 SQX1564294
పపరర: షకకన దదవ కకలగరన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-97/679

భరస : జజషస కకలగరన
ఇసటట ననస:50-12-909
వయససస:24
లస: ససస స
7039 SQX0738518
పపరర: జజషస కకలగరన

95-97/682

95-96/852

95-97/794

95-97/688

95-97/691

95-97/694

95-97/697

భరస : ససనసద రరవప
ఇసటట ననస:50-12-915
వయససస:46
లస: ససస స

7049 SQX0642280
పపరర: మదన కలమమర కకలగరన

7052 SQX0642314
పపరర: జజనలలప కకలగరన

7055 AP151000249252
పపరర: మమరర రతటకలమమరర మగరరకకపపడడ

7058 SQX1737055
పపరర: ససదఖ పసలర

95-97/699

7061 SQX0813261
పపరర: మజరష కకలగరన

95-97/689

7064 SQX2133783
పపరర: ససనసద రరవప గగమమడడ
తసడడ:డ పడకరష రరవప
ఇసటట ననస:50-12-915
వయససస:51
లస: పప

7044 SQX1877588
పపరర: నజమగదదదన షపక

95-97/686

7047 SQX0813220
పపరర: ఆగరటష కకలగరన

95-97/687

7050 SQX0813212
పపరర: రరజ కకలగరన

95-97/690

తసడడ:డ జజన ఫసలప
ఇసటట ననస:50-12-911
వయససస:42
లస: పప
95-97/692

7053 SQX1737592
పపరర: కలలర న షపక

95-97/693

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:50-12-913
వయససస:53
లస: ససస స
95-97/695

7056 AP151000249451
పపరర: ఏసస గననపలర

95-97/696

తసడడ:డ వజడయఖ
ఇసటట ననస:50-12-914
వయససస:47
లస: పప
95-96/853

7059 SQX1737675
పపరర: మరరయమమ కకలగరన

95-97/698

భరస : మజరశ కకలగరన
ఇసటట ననస:50-12-915
వయససస:33
లస: ససస స
95-97/700

తసడడ:డ ఆశరరదదస
ఇసటట ననస:50-12-915
వయససస:29
లస: పప
95-97/795

95-97/684

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:50-12-911
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:50-12-915
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆశరరదదస
ఇసటట ననస:50-12-915
వయససస:49
లస: ససస స
7063 SQX2189454
పపరర: సరవతడ గగమమడడ

95-99/648

భరస : దదవ పరల
ఇసటట ననస:50-12-914
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదననస
ఇసటట ననస:50-12-914
వయససస:52
లస: పప
7060 AP151000249167
పపరర: ససశల కకలగరన

7046 SQX2145712
పపరర: సమర షపక

7041 SQX0738633
పపరర: చనట కకలగరన

తసడడ:డ బడద సబ షపక
ఇసటట ననస:50-12-910
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:50-12-911
వయససస:67
లస: పప

భరస : వజడయఖ
ఇసటట ననస:50-12-914
వయససస:42
లస: ససస స
7057 AP151000249240
పపరర: దదవపరలల మగరరకకపపడడ

95-97/685

తసడడ:డ జజన ఫసలప
ఇసటట ననస:50-12-911
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజన ఫసలప
ఇసటట ననస:50-12-911
వయససస:46
లస: పప
7054 AP151000249422
పపరర: సరమమమజఖస గననపలర

7043 SQX1737493
పపరర: అబద షపక

95-97/681

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:50-12-909
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడద షబ
ఇసటట ననస:50-12-910
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజనలలప
ఇసటట ననస:50-12-911
వయససస:60
లస: ససస స
7051 SQX0175844
పపరర: యహన కలమమర కకలగరన

95-97/683

భరస : బరసతషలర షపక
ఇసటట ననస:50-12-910
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ బడద షబ
ఇసటట ననస:50-12-910
వయససస:29
లస: పప
7048 SQX0642272
పపరర: వనసకటరమణ కకలగరన

7040 SQX0738617
పపరర: కకషఫ ర కకలగరన

7038 SQX0738641
పపరర: పడమల కకలగరన

భరస : చనట
ఇసటట ననస:50-12-909
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:50-12-909
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమకపషష పసదనరర
ఇసటట ననస:50-12-910
వయససస:44
లస: ససస స
7045 SQX2161834
పపరర: ఇరరలన షపక

95-97/680

భరస : కకషఫ ర
ఇసటట ననస:50-12-909
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:50-12-909
వయససస:31
లస: పప
7042 SQX0657452
పపరర: పదనమ పసడనరర

7037 SQX0738443
పపరర: పరవన కకలగరన

7062 AP151000249269
పపరర: ఆశరరదదస కకలగరన

95-97/701

తసడడ:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:50-12-915
వయససస:57
లస: పప
95-98/814

95-97/702
7065 SQX0813253
పపరర: యయసస మరరయమమ కకమరకకసడ

భరస : సససఫ న
ఇసటట ననస:50-12-916
వయససస:31
లస: ససస స
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7066 MLJ2815561
పపరర: ననగలకడమ కకమరకకసడ
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95-97/703

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:50-12-916
వయససస:53
లస: ససస స
7069 AP151000249168
పపరర: సరవతడమమ గగమమడడ

95-97/706

95-97/709

95-97/712

95-100/101

95-97/716

95-97/719

భరస : చసదడ
ఇసటట ననస:50-12-921
వయససస:42
లస: ససస స
7087 SQX1085183
పపరర: మరరయమమ జఖనటలగడడ

95-96/855

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:50-12-923
వయససస:25
లస: ససస స

95-97/713

7079 SQX0669812
పపరర: సతనసర షపక

7082 SQX1501668
పపరర: ఆదదలకడమ జఖనటలగడడ

95-97/722

95-96/854

7074 SQX0705616
పపరర: వనసకటటశదర రరవప రరయపపడడ

95-97/711

7077 MLJ2815140
పపరర: రరఘవపలల జఖనటలగడడ

95-97/714

7080 SQX1737618
పపరర: రమఖ జఖనటలగడడ

95-97/715

తసడడ:డ చసదడ జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:50-12-921
వయససస:21
లస: ససస స
95-97/717

7083 SQX0901231
పపరర: మమరపలలర కలగర రమమ

95-97/718

భరస : చనట మమరరయమదనసస జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:50-12-921
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:50-12-921
వయససస:28
లస: ససస స

7085 AP151000249218
పపరర: దదనమమ జఖనటలగడడ

95-97/720

7086 SQX1501650
పపరర: చనట మమరరయమదనసస
జఖనటలగడడ
తసడడ:డ మహనరరవ జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:50-12-921
వయససస:29
లస: పప

95-97/721

95-96/856

7089 SQX0657486
పపరర: కపషష కలమమరర అనటపపరరడద డ

95-96/857

7088 SQX0665372
పపరర: రమణ జఖనటలగడడ

7091 SQX1486399
పపరర: ఝమనస పసలర

భరస : ససబభబరరడడడ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-12-923
వయససస:58
లస: ససస స
95-97/723

భరస : వనయ కలమమర పసలర
ఇసటట ననస:50-12-923
వయససస:26
లస: ససస స
95-97/725

95-97/708

తసడడ:డ జజరరన
ఇసటట ననస:50-12-920
వయససస:68
లస: పప

భరస : మరరయబభబగ జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:50-12-922
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ వనలలషల
ఇసటట ననస:50-12-923
వయససస:24
లస: ససస స
7093 MLJ2815181
పపరర: కపషషకలమమరర

7076 AP151000249524
పపరర: ననగరశదరరరవప రరయపపడడ

7071 AP151000249195
పపరర: శశరమమ గగమమడడ

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-12-920
వయససస:33
లస: పప

భరస : రరఘవపలల
ఇసటట ననస:50-12-921
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : యయసస బభబగ జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:50-12-922
వయససస:31
లస: ససస స
7090 SQX1737600
పపరర: కరజయమ రరణణ వనలలషల

95-97/710

తసడడ:డ మహమద అల షపక
ఇసటట ననస:50-12-921
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:50-12-921
వయససస:26
లస: ససస స
7084 AP151000249217
పపరర: మరరయమమ జఖనటలగడడ

7073 AP151000249530
పపరర: పదనమవత రరయపపడడ

95-97/705

భరస : శవ
ఇసటట ననస:50-12-918
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:50-12-920
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-12-920
వయససస:36
లస: ససస స
7081 SQX1737840
పపరర: సబహ షపక

95-97/707

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-12-920
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-12-920
వయససస:36
లస: పప
7078 SQX0817734
పపరర: పదమ దదవ రరయపపడడ

7070 AP151000249365
పపరర: ససనసదన రరవప గగమమడడ

7068 MLJ2815546
పపరర: చడనటయఖ కకమరకకసడ

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:50-12-916
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:50-12-917
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:50-12-918
వయససస:55
లస: పప
7075 MLJ2815405
పపరర: శకనవరస రరవప రరయ పపడడ

95-97/704

తసడడ:డ వరస
ఇసటట ననస:50-12-916
వయససస:35
లస: పప

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:50-12-917
వయససస:42
లస: ససస స
7072 AP151000249034
పపరర: శవ గగమమడడ

7067 SQX0813246
పపరర: సససఫ న కకమరకకసడ

7094 SQX1486415
పపరర: వనయ కలమమర పసలర
తసడడ:డ ననతనయయలల పసలర
ఇసటట ననస:50-12-923
వయససస:29
లస: పప

7092 AP151000249190
పపరర: ససధఖ పసలర

95-97/724

భరస : నతననయల
ఇసటట ననస:50-12-923
వయససస:41
లస: ససస స
95-97/726

7095 AP151000249293
పపరర: నతననయయల పసలర

95-97/727

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:50-12-923
వయససస:47
లస: పప
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7096 SQX0637777
పపరర: ససనత ఇనపననరర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-95/854

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:37
లస: ససస స
7099 SQX1472166
పపరర: ధదరజ కలమమర బసకర

95-95/857

95-96/859

95-96/862

95-97/728

95-96/865

95-97/797

95-95/860

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:29
లస: ససస స

7109 SQX0349357
పపరర: దనవల కకశశర

7112 SQX0414904
పపరర: శసకర మగతష
స కలరర

7115 SQX2515351
పపరర: మమరర రరజఖస నశనస

7118 SQX0663732
పపరర: మమహరరన షపక

95-96/1012

7121 AP151000249457
పపరర: దసరర బబ డడ పరటట�

95-97/729

7124 MLJ2809853
పపరర: మరరయమమ� మగకలససరదమ�
భరస : మధస� �
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:37
లస: ససస స

7104 SQX0816090
పపరర: రరమ కపషష ఏలలరర

95-96/861

7107 AP151000243113
పపరర: ఇజజడ యల పగరడడమరరస�

95-96/864

7110 SQX1494301
పపరర: వజయ నసబమరర

95-98/719

భరస : బగజన నసబమరర
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:39
లస: ససస స
95-97/730

7113 SQX2420651
పపరర: దసరర డథరపలర

95-97/796

భరస : ససదరరన రరవప డథరపలర
ఇసటట ననస:50-12-925
వయససస:48
లస: ససస స
95-97/859

7116 SQX0182881
పపరర: లకడమ ననదడసడర �

95-95/859

భరస : గగళళసతఖస�
ఇసటట ననస:50-12-927
వయససస:62
లస: ససస స
95-96/866

7119 SQX2551687
పపరర: ననగమణణ ననదడసడర

95-96/1132

భరస : రమమశ ననదడసడర
ఇసటట ననస:50-12-927
వయససస:30
లస: ససస స
95-97/731

భరస : పసదదలకమయఖ�
ఇసటట ననస:50-12-928
వయససస:47
లస: ససస స
95-95/862

95-96/858

తసడడ:డ చసదడయఖ� పగరడడమరరస
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:68
లస: పప

భరస : అబగద ల రహమమన షపక
ఇసటట ననస:50-12-927
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప ఇటటకల
ఇసటట ననస:50-12-928
వయససస:23
లస: ససస స
7123 SQX0948463
పపరర: రజన పససపపలలటట

95-96/863

తసడడ:డ పడసరద బభబగ నశనస
ఇసటట ననస:50-12-926
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతఖస�
ఇసటట ననస:50-12-927
వయససస:89
లస: ససస స
7120 SQX2260727
పపరర: నసదదన ఇటటకల

7106 SQX0816082
పపరర: సరమమలల జడ

7101 SQX0665810
పపరర: కరర ణన జడ

తసడడ:డ వనసకట సరదమ ఏలలరర
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-12-925
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన రరవప డథరపలర
ఇసటట ననస:50-12-925
వయససస:26
లస: పప
7117 MLJ3658705
పపరర: జజనకమమ� గగళళ�

95-96/860

తసడడ:డ ఆశరరదదస
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:35
లస: పప

భరస : యమసబ పఠరన
ఇసటట ననస:50-12-925
వయససస:46
లస: ససస స
7114 SQX2422749
పపరర: జజసఫ డథరపలర

7103 AP151000246153
పపరర: సరమమమజఖస పగరడడమరరస�

95-95/856

భరస : సరమమఖలల జడ
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరన జడ
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరదదస
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:40
లస: ససస స
7111 SQX0665356
పపరర: ఇమమసబ పటభన

95-95/858

భరస : ఇజజడ యల� పగరడడమరరస
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప� గరరర
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:44
లస: పప
7108 SQX0349274
పపరర: దనవల అరరణ కలమమరర

7100 SQX0670612
పపరర: మహన కలమమర బసక

7098 AP151000246169
పపరర: మమరస మమ ఇనపననరర

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరమమఖల� జడ
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:47
లస: ససస స
7105 AP151000243201
పపరర: శరఖమ పడసరద గరరర�

95-95/855

భరస : బభబగ రరవప
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ రరవప బసకర
ఇసటట ననస:50-12-924
వయససస:25
లస: పప
7102 AP151000246170
పపరర: ననగమలలర శదరర జడ�

7097 SQX0665778
పపరర: దదవమణణ బసకర

7122 SQX1112077
పపరర: కలససమ లత యయకలల

95-95/861

తసడడ:డ రరజ యయకలల
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:28
లస: ససస స
95-95/863

7125 MLJ2809440
పపరర: గగరర కలపపషసరదమ

95-95/864

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:39
లస: ససస స
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7126 MLJ3659174
పపరర: ససరమమ ఏకలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-95/865

భరస : శశరరరరజ
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:49
లస: ససస స

7127 MLJ2809721
పపరర: పరరదతమమ పపససపపలలటట

95-95/866

భరస : గగపరలస
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:55
లస: ససస స

7129 AP151000246049
పపరర: లకడమ కలపపషసరదమ

95-95/868

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:71
లస: ససస స

7130 SQX0948455
పపరర: ననగరరజ పససపపలలటట

95-95/867

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:56
లస: ససస స
95-95/869

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:38
లస: పప

7132 SQX0975409
పపరర: మగనసరదమ చలర కగసడర

7128 AP151000246111
పపరర: బకస పససపపలలటట�

7131 MLJ3658069
పపరర: శశరరరరజ ఏకలల

95-95/870

తసడడ:డ ఫరడసచస
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:52
లస: పప

95-95/871

తలర : చనటమమ
ఇసటట ననస:50-12-929
వయససస:77
లస: పప

4759 SQX1602193
పపరర: మసరసన బ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-97/275

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-6-442
వయససస:27
లస: ససస స
4762 SQX1067793
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-97/278

95-97/280

95-96/490

95-97/284

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:42
లస: పప

95-97/281

4769 SQX1237222
పపరర: రవ కలమమర సరరగల

4772 AP151000249049
పపరర: బబ షపక

95-97/287

4775 SQX1737626
పపరర: రఫస షపక

95-96/491

4778 AP151000249294
పపరర: మమసర షపక
తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:44
లస: పప

95-96/489

4767 AP151000249023
పపరర: గఫపర షపక

95-97/282

4770 SQX0642181
పపరర: మరరబ

95-97/283

భరస : ఖమదర వల
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:35
లస: ససస స
95-97/285

4773 SQX1597089
పపరర: ఇసనబ షపక

95-97/286

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:24
లస: పప
95-97/288

తసడడ:డ మమస షపక
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:26
లస: పప
95-97/290

4764 SQX0657148
పపరర: రరధ ఇటటకల

తసడడ:డ ఖమదరరరక
ఇసటట ననస:50-6-443
వయససస:64
లస: పప

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బడదసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:26
లస: పప
4777 SQX0705491
పపరర: బభజ షపక

4766 SQX1737279
పపరర: వనసకటటశదర రరవప ఇటటకలల

95-97/277

భరస : వనసకటటశదర రరవప ఇటటకలమ
ఇసటట ననస:50-6-443
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభగదనస సరరగల
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:38
లస: పప

భరస : మమసర
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:42
లస: ససస స
4774 SQX1737303
పపరర: నజమగదదదన షపక

95-97/279

తసడడ:డ రరమ అసజయఖ ఇటటకలల
ఇసటట ననస:50-6-443
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఖమదర వరల షపక
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:36
లస: ససస స
4771 AP151000249131
పపరర: మహబమబబ షపక

4763 SQX1067785
పపరర: మసరసన వల షపక

4761 SQX1067330
పపరర: సరరగల శరఖమల

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:50-6-442
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:50-6-442
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమమసజయఖ
ఇసటట ననస:50-6-443
వయససస:52
లస: ససస స
4768 SQX0664078
పపరర: మరరబ షపక

95-97/276

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:50-6-442
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:50-6-442
వయససస:41
లస: ససస స
4765 AP151000249050
పపరర: రసగమమ ఇటటకల

4760 SQX1392224
పపరర: రహహమగనటషర షపక

4776 AP151000249268
పపరర: ఖమదరదల షపక

95-97/289

తసడడ:డ గపపర
ఇసటట ననస:50-6-444
వయససస:42
లస: పప
95-97/291

4779 AP151000249129
పపరర: బభజ షపక

95-97/292

భరస : రహమతషలమర
ఇసటట ననస:50-6-445
వయససస:41
లస: ససస స
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4780 SQX0174003
పపరర: ససబభన బ
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95-97/293

భరస : గగసమహహదదదన
ఇసటట ననస:50-6-445
వయససస:50
లస: ససస స
4783 SQX0669788
పపరర: కమమల బభషర సయఖద

95-96/492

95-97/298

95-97/301

95-97/831

95-96/494

95-96/497

95-97/304

తసడడ:డ అనదర
ఇసటట ననస:50-6-449
వయససస:55
లస: ససస స

4793 SQX2483295
పపరర: రగహహయమ బ షపక

4796 SQX0657338
పపరర: శసషరద షపక

4799 SQX0670349
పపరర: హజ షపక

4802 SQX0664045
పపరర: మహబగనటసర షపక

95-97/305

4805 SQX1103126
పపరర: హబగనటసర షపక

95-97/832

4808 SQX0719617
పపరర: రఫస షపక
తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:50-6-449
వయససస:28
లస: పప

4788 AP151000249113
పపరర: ఖమసససబ షపక

95-97/300

4791 SQX2184703
పపరర: ఉమమర షపక

95-97/830

4794 SQX0665380
పపరర: ఫకకరమమ షపక

95-96/493

తసడడ:డ మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-448
వయససస:28
లస: ససస స
95-96/495

4797 SQX0657361
పపరర: షకకలమ షపక

95-96/496

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-6-448
వయససస:39
లస: ససస స
95-96/498

4800 SQX0705327
పపరర: రఫస షపక

95-97/303

తసడడ:డ మదనర
ఇసటట ననస:50-6-448
వయససస:36
లస: పప
95-96/499

4803 SQX1085100
పపరర: అమర షపక

95-96/500

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:50-6-449
వయససస:25
లస: పప
95-97/306

తసడడ:డ రహహమ షపక
ఇసటట ననస:50-6-449
వయససస:26
లస: ససస స
95-97/308

95-97/297

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-6-447
వయససస:64
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:50-6-449
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-6-449
వయససస:25
లస: ససస స
4807 SQX0719567
పపరర: బబ షపక

95-97/302

తసడడ:డ మహదర షపక
ఇసటట ననస:50-6-448
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:50-6-448
వయససస:64
లస: పప
4804 SQX1737352
పపరర: రరషమ షపక

4790 SQX0705343
పపరర: ఖమన షపక

4785 SQX1737261
పపరర: మసరసన వల సయఖద

భరస : ఖమన
ఇసటట ననస:50-6-447
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : హజ షపక
ఇసటట ననస:50-6-448
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-6-448
వయససస:49
లస: ససస స
4801 SQX0705434
పపరర: మదనర సరహహబ షపక

95-97/299

భరస : మహబమబ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-6-447
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-6-448
వయససస:29
లస: ససస స
4798 SQX0665430
పపరర: ఫరతమగనటసర షపక

4787 SQX1067272
పపరర: మగసతనజ షపక

95-97/295

తసడడ:డ గగస మహహదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:50-6-446
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:50-6-447
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ బభష షపక
ఇసటట ననస:50-6-447
వయససస:35
లస: పప
4795 SQX0665885
పపరర: ఫరతమ షపక

95-97/296

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:50-6-447
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమమర
ఇసటట ననస:50-6-447
వయససస:30
లస: పప
4792 SQX2476042
పపరర: మహబమబ షరరఫ షపక

4784 SQX1737287
పపరర: రరహనన సయఖద

4782 AP151000249406
పపరర: గగస మమహదదదన సయఖద

తసడడ:డ భభషష
ఇసటట ననస:50-6-445
వయససస:52
లస: పప

భరస : మసరసన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:50-6-446
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:50-6-447
వయససస:24
లస: ససస స
4789 SQX1067199
పపరర: రఫస షపక

95-97/294

తసడడ:డ ఖమదర మహహదద న� �
ఇసటట ననస:50-6-445
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గగస మహహదద న సయఖద
ఇసటట ననస:50-6-446
వయససస:29
లస: పప
4786 SQX1737220
పపరర: ఆససయమ షపక

4781 MLJ2815629
పపరర: ససలలమమన � షపక�

4806 AP151000249394
పపరర: మమహబగబ షపక

95-97/307

భరస : రషసమ
ఇసటట ననస:50-6-449
వయససస:47
లస: ససస స
95-97/309

4809 SQX0705178
పపరర: రహహమ షపక

95-97/310

తసడడ:డ అబగదల గఫపర
ఇసటట ననస:50-6-449
వయససస:54
లస: పప
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4810 SQX0719633
పపరర: బకరరర షపక
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95-97/311

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:50-6-449
వయససస:80
లస: పప
4813 SQX2376481
పపరర: మగజజవర ఫజల షపక

95-97/833

95-97/313

95-97/315

95-97/834

95-96/507

95-96/510

95-96/513

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:33
లస: పప

4823 SQX1640986
పపరర: షభన

4826 SQX0172882
పపరర: ససబదన షపక�

4829 SQX1790450
పపరర: షబభనన షపక

4832 SQX0349571
పపరర: షపక హహసపసన బ

95-97/320

4835 SQX0416222
పపరర: మహమద షరరఫ షపక

95-96/505

4838 AP151000249538
పపరర: ఖమససససరహహబ షపక
తసడడ:డ పసరరసరహహబ
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:57
లస: పప

4818 SQX0657221
పపరర: సరయల భభనస పటభటన

95-96/504

4821 SQX0173898
పపరర: ఇమమసభభషర పఠరన

95-97/317

4824 SQX0183798
పపరర: జజన బ షపక�

95-96/506

తలర : రహహమగనటసర� షపక
ఇసటట ననస:50-6-453
వయససస:36
లస: ససస స
95-96/508

4827 SQX0657346
పపరర: కరరమమన షపక

95-96/509

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:50-6-454
వయససస:44
లస: ససస స
95-96/511

4830 AP151000246260
పపరర: లకడమ తనపస�

95-96/512

భరస : మణణ� తనపస
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:56
లస: ససస స
95-97/318

4833 AP151000249393
పపరర: మగసతనజరబగస షపక

95-97/319

భరస : ఖమససససరహహబ
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:50
లస: ససస స
95-97/321

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:31
లస: పప
95-97/323

95-97/312

తసడడ:డ పఠరననమహహదద న
ఇసటట ననస:50-6-452
వయససస:50
లస: పప

భరస : సలస
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:25
లస: పప
4837 SQX0349738
పపరర: షపక మహమమద రఫస

95-97/316

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:32
లస: పప
4834 SQX1067298
పపరర: సలమమన షపక

4820 SQX0705194
పపరర: ఆరరఫ పఠరన

4815 SQX1737295
పపరర: లమలల షపక

భరస : ఇమమమ భభషర పఠరన
ఇసటట ననస:50-6-452
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమగనటసర� షపక
ఇసటట ననస:50-6-453
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:50-6-454
వయససస:30
లస: పప
4831 SQX0172965
పపరర: మహమమద సలస షపక�

95-97/314

తసడడ:డ బభజ శయక
ఇసటట ననస:50-6-453
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బభజ� షపక
ఇసటట ననస:50-6-453
వయససస:53
లస: ససస స
4828 SQX0670422
పపరర: సలమమన షపక

4817 SQX0349621
పపరర: షపక బభజ

95-96/502

తసడడ:డ హబబగన షపక
ఇసటట ననస:50-6-451
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ భభషర
ఇసటట ననస:50-6-452
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ బభష పటభన
ఇసటట ననస:50-6-452
వయససస:22
లస: పప
4825 SQX0610832
పపరర: రహహమగనటసర షపక�

95-96/503

తసడడ:డ గరలశర
ఇసటట ననస:50-6-451
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఇమమసభభషర
ఇసటట ననస:50-6-452
వయససస:42
లస: ససస స
4822 SQX2350528
పపరర: ససభభన పటభన

4814 SQX0369918
పపరర: షపక షఫసయమ

4812 SQX0172601
పపరర: మగజజవరబభజ షపక షపక

తసడడ:డ మగజజవరసతనసర షపక
ఇసటట ననస:50-6-450
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:50-6-451
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సఫసయమ
ఇసటట ననస:50-6-451
వయససస:30
లస: పప
4819 SQX0173955
పపరర: షహరరభభనస పఠరన

95-96/501

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-6-450
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-6-450
వయససస:18
లస: పప
4816 SQX0719575
పపరర: గరలష షపక

4811 SQX1736651
పపరర: ననగగల షరరఫ షపక

4836 SQX0349761
పపరర: షపక మహమమద బభషర

95-97/322

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:31
లస: పప
95-97/324

4839 SQX2122687
పపరర: షబన షపక

95-97/835

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-6-455
వయససస:26
లస: ససస స
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95-96/514

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-6-457
వయససస:54
లస: ససస స
4843 SQX1174085
పపరర: దదల షరద సయఖద

95-97/325

95-97/755

95-100/775

95-97/329

95-97/332

95-97/335

95-97/337

తసడడ:డ ఖమదర మహహదదన షపక
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:33
లస: పప

4853 AP151000249361
పపరర: చనటమహబగ షపక

4856 SQX1388710
పపరర: ఖమససస బ షపక

4859 SQX0173799
పపరర: జజకకరరహహసపసన షపక

4862 SQX1564328
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-97/340

4865 MLJ2815660
పపరర: మహబమబ షపక

95-97/330

4868 SQX1564377
పపరర: షరరఫ షపక
తసడడ:డ ఖమదర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:35
లస: పప

4848 SQX2092799
పపరర: హజరబ షపక

95-98/742

4851 SQX1737311
పపరర: మమబగల షపక

95-97/328

4854 SQX1103134
పపరర: షపక కరరమగన

95-97/331

భరస : హజ
ఇసటట ననస:50-6-460
వయససస:26
లస: ససస స
95-97/333

4857 SQX1947977
పపరర: ఇమమస సర షపక

95-97/334

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-6-464
వయససస:30
లస: పప
95-97/336

4860 SQX0657288
పపరర: సలమమ షపక

95-96/518

తసడడ:డ ఖమదర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:28
లస: ససస స
95-97/338

4863 MLJ2815645
పపరర: కరరమమన షపక

95-97/339

భరస : యమససన
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:38
లస: ససస స
95-97/341

భరస : ఖమదరమహహదద
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:57
లస: ససస స
95-97/343

95-97/327

తసడడ:డ చనట మహబగ షపక
ఇసటట ననస:50-6-459
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససదద క
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:41
లస: ససస స
4867 SQX1388637
పపరర: సలస షపక

95-96/517

తసడడ:డ టటబలరరబబగ
ఇసటట ననస:50-6-464
వయససస:42
లస: పప

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:31
లస: ససస స
4864 MLJ2815637
పపరర: ససబదనబ షపక

4850 SQX0669762
పపరర: అబగదల గఫర

4845 SQX0705277
పపరర: హహసపసన షపక

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:50-6-458
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:50-6-464
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జమమల షపక
ఇసటట ననస:50-6-464
వయససస:40
లస: పప
4861 SQX1388645
పపరర: షరకకర షపక

95-97/756

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:50-6-459
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఇమమమ సర షపక
ఇసటట ననస:50-6-464
వయససస:27
లస: ససస స
4858 SQX1388694
పపరర: దసస గరరర షపక

4847 SQX2092419
పపరర: షహహనన షపక

95-96/516

తసడడ:డ వహబగ
ఇసటట ననస:50-6-458
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ జలమన గఫర
ఇసటట ననస:50-6-459
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చనట మహబగ షపక
ఇసటట ననస:50-6-459
వయససస:25
లస: ససస స
4855 SQX1388686
పపరర: ఖమససస బ షపక

95-97/326

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:50-6-458
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:50-6-458
వయససస:24
లస: పప
4852 SQX1737329
పపరర: హఫసజన షపక

4844 AP151000249397
పపరర: షసషరదదబగస షపక

4842 SQX0657379
పపరర: గగలమన ర షపక

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-6-458
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:50-6-458
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:50-6-458
వయససస:25
లస: పప
4849 SQX2060515
పపరర: ఖలల షపక

95-96/515

తసడడ:డ మగననటర షపక
ఇసటట ననస:50-6-457
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఆల
ఇసటట ననస:50-6-458
వయససస:29
లస: ససస స
4846 SQX2092286
పపరర: సదదస షపక

4841 SQX0414482
పపరర: షపక రబభబన

4866 SQX1737337
పపరర: మగసస ఫర షపక

95-97/342

తసడడ:డ యమససన షపక
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:23
లస: పప
95-97/344

4869 SQX0719625
పపరర: ఆరరఫ బభబగ షపక

95-97/345

తసడడ:డ ఖమదర మహహదద న
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:36
లస: పప
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4870 AP151000249321
పపరర: యమససన షపక

95-97/346

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:50-6-467
వయససస:44
లస: పప
4873 SQX0774786
పపరర: యయసమమ బసదడల

4871 SQX0421669
పపరర: సమమధననస కరటటపలర �

భరస : రరజ� కరటటపలర
ఇసటట ననస:50-6-469
వయససస:37
లస: ససస స
95-96/521

భరస : యబగ బసదడలమ
ఇసటట ననస:50-6-471
వయససస:48
లస: ససస స

4874 MLJ3660891
పపరర: పదనమవత మసగళళపపరర

భరస : వనసకటటశదరరర� మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-532
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-532
వయససస:42
లస: పప
4882 SQX0816108
పపరర: ఏడడకకసడలల దదవరరడడడ

95-96/530

95-96/533

95-96/534

95-96/537

తసడడ:డ ఇశరకయయల కలకసమగడడ
ఇసటట ననస:50-06-618
వయససస:21
లస: ససస స

95-96/526

95-96/528

4881 SQX0816124
పపరర: వనసకటటశదరరరవప దదవరరడడడ

95-96/529

4883 SQX1486803
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ దదవరరడడ

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:50-6-533
వయససస:29
లస: పప
95-96/531

4886 SQX1737634
పపరర: మనన కకమమమకలమ

4889 SQX0183152
పపరర: నళన నరరక

4892 SQX1564385
పపరర: జరమస కకసడదటట

95-97/352

4895 SQX1388744
పపరర: అజయ కలమమర కలకసమమడడ

95-97/347

4898 SQX0382382
పపరర: ఇసరమయల జబవపలమర�
తసడడ:డ హహసపసన అహమద�
ఇసటట ననస:50-6-1051
వయససస:30
లస: పప

95-96/532

4887 SQX1737691
పపరర: లలత కకమమమకలమ

95-97/348

భరస : ససవ పడసరద కకమమమకలమ
ఇసటట ననస:50-6-536
వయససస:55
లస: ససస స
95-96/535

4890 SQX0183202
పపరర: జయలకడమ నరరక

95-96/536

భరస : శకనస నరరక
ఇసటట ననస:50-6-546
వయససస:38
లస: ససస స
95-97/350

4893 MLJ2815355
పపరర: పడమలమ కలకసమమడడ

95-97/351

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:50-6-583
వయససస:41
లస: ససస స
95-97/353

తసడడ:డ అబడహస కలకసమమడడ
ఇసటట ననస:50-6-583
వయససస:27
లస: పప
95-97/355

4884 SQX0895425
పపరర: వనసకట రరవప దదవరరడడడ
తసడడ:డ కకటటశదర రరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:50-6-533/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ యయసఫ బగ కకసడదటట
ఇసటట ననస:50-6-582
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస కలకసమమడడ
ఇసటట ననస:50-6-583
వయససస:26
లస: పప
4897 SQX1947670
పపరర: అమమలఖ కలకసమగడడ

4878 MLJ2805091
పపరర: వనసకటననరరయణ�
మసగళపపరర�
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర� మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-532
వయససస:29
లస: పప

భరస : ధరరమరరవప నరరక
ఇసటట ననస:50-6-546
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర నరరక
ఇసటట ననస:50-6-546
వయససస:35
లస: పప
4894 SQX1388736
పపరర: వజయకలమమర కలకసమమడడ

95-96/525

తసడడ:డ ససవర పడసరద కకమమమకలమ
ఇసటట ననస:50-6-536
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర నరరక
ఇసటట ననస:50-6-546
వయససస:30
లస: ససస స
4891 SQX0895441
పపరర: దసరరర రరవప నరరక

95-96/523

తసడడ:డ వనసకయఖ గగడడగగ
ఇసటట ననస:50-6-533/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:50-6-533/2
వయససస:33
లస: పప
4888 SQX0895458
పపరర: ససశల నరక

4875 SQX0657155
పపరర: రమమదదవ మసగలమపపరర
మసగళళపపరర
భరస : ననరరయణ మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-532
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:50-6-533
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:50-6-533
వయససస:39
లస: పప
4885 SQX1486829
పపరర: శకనవరస రరవప దదవరరడడ

4880 SQX0816157
పపరర: వనసకట జజఖత దదవరరడడడ

95-96/520

95-96/522

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర� మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-532
వయససస:33
లస: పప
95-96/527

4872 SQX0665331
పపరర: ననయమ బసదడల బసదడలమ

భరస : రవ బసదడలమ
ఇసటట ననస:50-6-471
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప మసగలపపరర
ఇసటట ననస:50-6-532
వయససస:31
లస: ససస స

95-96/524 4877 MLJ2805190
4876 MLJ2810745
పపరర: వనసకరటరమణ మసగళ పపరర� �
పపరర: రరఘవరరవప� మసగళపపరర�

4879 MLJ2804995
పపరర: హరరబభబగ మసగలలషరర

95-96/519

4896 AP151000249564
పపరర: అబడహస కలకసమగడడ

95-97/354

తసడడ:డ ఆబబలల
ఇసటట ననస:50-6-583
వయససస:47
లస: పప
95-170/58

4899 SQX0382341
పపరర: రరహమమన షపక

95-170/59

తసడడ:డ హహసపసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:50-6-1051
వయససస:30
లస: పప
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4900 SQX1404342
పపరర: నససమమ షపక
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95-170/60

భరస : దరరయమ వల షపక
ఇసటట ననస:50-6-1052
వయససస:30
లస: ససస స
4903 MLJ3636875
పపరర: ససబరరభభనస� షపక�

95-170/63

95-170/66

95-170/69

95-96/538

95-96/541

95-96/542

95-97/358

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-483
వయససస:30
లస: ససస స

4913 AP151000246301
పపరర: మగజజవరరరజసబ యస.కర.

4916 MLJ2815314
పపరర: కమలమమ కరవపరర

4919 SQX1619321
పపరర: పసరమమ షపక

4922 SQX1641190
పపరర: ఖమససస షసబక

95-96/545

4925 AP151000246166
పపరర: ఖమసససబ యస.కర యస.కర.

95-96/539

4928 SQX0173849
పపరర: అనఫరబబ సయఖద�
భరస : కరరమగ�
ఇసటట ననస:50-7-483
వయససస:41
లస: ససస స

4908 AP151000201064
పపరర: అబగదల మహహజ షపక�

95-170/68

4911 AP151000246307
పపరర: బబషజరర షపక

95-96/316

4914 SQX0172684
పపరర: మగజజఫరరసభభన షపక

95-96/540

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:50-7-115
వయససస:36
లస: పప
95-97/356

4917 AP151000249263
పపరర: రరజజరరవప కరవపరర

95-97/357

తసడడ:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:50-7-389
వయససస:67
లస: పప
95-96/543

4920 AP151000246240
పపరర: సససరర యస.కర యస.కర.

95-96/544

భరస : వలర యస కర
ఇసటట ననస:50-7-482
వయససస:56
లస: ససస స
95-99/21

4923 SQX2060192
పపరర: ఫసమమ షపక

95-100/781

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-482
వయససస:19
లస: ససస స
95-96/546

భరస : మరరసరహహబ యస కర
ఇసటట ననస:50-7-483
వయససస:88
లస: ససస స
95-97/359

95-170/65

భరస : మగజజ వర బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-6-_450
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షసబక
ఇసటట ననస:50-7-482
వయససస:56
లస: పప

భరస : మహమమమద పఠరఫ� యస కర
ఇసటట ననస:50-7-483
వయససస:48
లస: ససస స
4927 SQX1737667
పపరర: సలమమ షపక

95-170/70

భరస : రరజజ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-7-452
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మమస షపకర
ఇసటట ననస:50-7-482
వయససస:23
లస: ససస స
4924 AP151000246380
పపరర: రహహమగనటసర యస.కర�

4910 MLJ1222991
పపరర: జజన షపక�

4905 MLJ1222892
పపరర: ఆససఫ మహమద�

తసడడ:డ సలమ�
ఇసటట ననస:50-6-1059
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:50-7-389
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పడసరద చటటటమమలమ
ఇసటట ననస:50-7-431
వయససస:34
లస: ససస స
4921 SQX1737501
పపరర: కరరషరమ షపక

95-170/67

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:50-7-115
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:50-7-380
వయససస:47
లస: పప
4918 SQX1395020
పపరర: సరహహత తలకరయల

4907 MLJ1220169
పపరర: మహమద రరయమజ

95-170/62

తసడడ:డ జజనషపక�
ఇసటట ననస:50-6-1059
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:50-6-1059
వయససస:71
లస: పప

భరస : పడభగదనసస ననగరళళ
ఇసటట ననస:50-7-115
వయససస:69
లస: ససస స
4915 SQX0766055
పపరర: షరలలమగ ఇశరకయయలల కరవపరర

95-170/64

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:50-6-1059
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సలమ�
ఇసటట ననస:50-6-1059
వయససస:46
లస: పప
4912 SQX0664011
పపరర: దదబబమమమ ననగరళర

4904 SQX0718510
పపరర: సహరర భభనస మహమమద

4902 MLJ3636883
పపరర: అసరమ� షపక�

భరస : ఇసతయమజ�
ఇసటట ననస:50-6-1059
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబగదల మజ
ఇసటట ననస:50-6-1059
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనషపక
ఇసటట ననస:50-6-1059
వయససస:40
లస: పప
4909 AP151000201061
పపరర: షరహహద పరరదజ షపక�

95-170/61

భరస : ఇసతయమజ
ఇసటట ననస:50-6-1059
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అబగదల మయ�ే్�
ఇసటట ననస:50-6-1059
వయససస:33
లస: ససస స
4906 MLJ1220177
పపరర: ఇసతయమజ షపక

4901 SQX0718528
పపరర: అసరమ బబగస షపక

4926 SQX0853952
పపరర: అగసట న కగతషపలర

95-96/547

తసడడ:డ అబడహస కగతషపలర
ఇసటట ననస:50-7-483
వయససస:34
లస: పప
95-97/360

4929 AP151000249311
పపరర: తనహహరరనటసర షపక

95-97/361

భరస : ననగమరరవల
ఇసటట ననస:50-7-483
వయససస:56
లస: ససస స
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4930 SQX0349670
పపరర: షపక ననగమర
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95-97/362

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:50-7-483
వయససస:32
లస: పప
4933 SQX0183434
పపరర: నజజమ షపక

95-96/548

95-96/551

95-96/553

95-96/556

95-96/946

95-96/559

95-97/370

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-7-487
వయససస:71
లస: పప

4943 SQX1529215
పపరర: శరరఫ షపక

4946 AP151000249326
పపరర: ఫరతమమ షపక

4949 SQX1947621
పపరర: హససనన షసబక

4952 SQX1877505
పపరర: తససర మ షపక

95-96/562

4955 AP151000246381
పపరర: ససబదనబ యస.కర యస.కర.

95-96/557

4958 SQX0384743
పపరర: షపక కరరమగనటసర
భరస : అబగదల జజఫర
ఇసటట ననస:50-7-487
వయససస:50
లస: ససస స

4938 SQX1529207
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-96/552

4941 SQX1395426
పపరర: ససభభన షపక

95-96/555

4944 SQX0669986
పపరర: మహదసనటసర షపక షపక

95-96/558

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-7-485
వయససస:49
లస: పప
95-97/366

4947 SQX1947746
పపరర: హహసపసన షసబక

95-97/367

తసడడ:డ మహదదనసర షసబక
ఇసటట ననస:50-7-485
వయససస:20
లస: పప
95-97/368

4950 SQX1737345
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-97/369

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-486
వయససస:25
లస: పప
95-96/560

4953 MLJ2809457
పపరర: మహహమమన షపక షపక

95-96/561

భరస : మహమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-7-487
వయససస:45
లస: ససస స
95-96/563

భరస : చనటమసరసన యస కర
ఇసటట ననస:50-7-487
వయససస:76
లస: ససస స
95-97/371

95-96/550

తసడడ:డ మహదదనసర షపక
ఇసటట ననస:50-7-485
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఖమదర బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-7-487
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మసరసనదల షపక
ఇసటట ననస:50-7-487
వయససస:61
లస: ససస స
4957 SQX1142157
పపరర: మసరసన వల షపక

95-96/554

భరస : ననమ నన సరహహబ షసబక
ఇసటట ననస:50-7-486
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:50-7-486
వయససస:49
లస: పప
4954 AP151000246024
పపరర: అసనబన యస.కర యస.కర.

4940 SQX1530683
పపరర: జజన షపక

4935 AP151000243136
పపరర: వహబ షపక షపక

భరస : శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-7-485
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:50-7-485
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బగడదమయమ షపక
ఇసటట ననస:50-7-486
వయససస:44
లస: ససస స
4951 SQX0705350
పపరర: బగడదమయమ షపక

95-97/365

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:50-7-485
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగగర షపక
ఇసటట ననస:50-7-485
వయససస:26
లస: పప
4948 SQX0183517
పపరర: మగసతనజ యస.కర�

4937 SQX1737360
పపరర: ససభభన షపక

95-97/364

తసడడ:డ ఖమదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-484
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-7-485
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హహబహ
డ హమ షపక
ఇసటట ననస:50-7-485
వయససస:40
లస: పప
4945 SQX2092443
పపరర: మసరసన వల షపక

95-96/549

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:50-7-484
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహహదదదననర షపక
ఇసటట ననస:50-7-485
వయససస:44
లస: ససస స
4942 SQX0421842
పపరర: షరరఫ షపక

4934 SQX0183657
పపరర: జజనబ షపక

4932 AP151000249234
పపరర: ననగమరరవల షపక

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:50-7-483
వయససస:59
లస: పప

భరస : వరహ బ షపక
ఇసటట ననస:50-7-484
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-484
వయససస:52
లస: పప
4939 SQX0183475
పపరర: మరరబ షపక

95-97/363

తసడడ:డ అబగదలదహబ
ఇసటట ననస:50-7-483
వయససస:52
లస: పప

భరస : అలమరభక షపక
ఇసటట ననస:50-7-484
వయససస:42
లస: ససస స
4936 SQX0641332
పపరర: అలమరభక షపక షపక

4931 AP151000249395
పపరర: ఉసపసన షపక

4956 SQX0977900
పపరర: ఖమదర బభష షపక

95-96/564

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-7-487
వయససస:30
లస: పప
95-100/30

4959 SQX0977850
పపరర: మగనట షపక

95-96/565

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-7-488
వయససస:27
లస: ససస స
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4960 MLJ2809333
పపరర: సలమమ షపక
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95-96/566

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:50-7-488
వయససస:44
లస: ససస స
4963 MLJ3657996
పపరర: బషసర షపక

95-96/569

95-96/1080

95-96/571

95-97/372

95-96/575

95-96/577

95-97/375

భరస : మహమధ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-7-495
వయససస:30
లస: ససస స

4973 SQX1067835
పపరర: బభజద బ షపక

4976 MLJ3657970
పపరర: అబగదలడవపఫ షపక

4979 SQX2086320
పపరర: అఫనల బ షపక

4982 SQX1947951
పపరర: రరకరసనన షసబక

95-121/721

4985 SQX2071447
పపరర: రరకరసన షపక

95-97/373

4988 SQX0670406
పపరర: మహమద షరరఫ షపక
తసడడ:డ కరససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-495
వయససస:36
లస: పప

4968 SQX1506320
పపరర: సలమమ షపక

95-96/570

4971 MLJ2804433
పపరర: ఆబగదలల హకకమమ షపక

95-96/573

4974 MLJ3658895
పపరర: జరబననబ షపక

95-96/574

భరస : షషకలర షపక
ఇసటట ననస:50-7-491
వయససస:54
లస: ససస స
95-96/576

4977 SQX0706002
పపరర: పసడజలమర షపక

95-97/374

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:50-7-491
వయససస:32
లస: పప
95-96/948

4980 SQX2092583
పపరర: ఫరరన నన షపక

95-96/949

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-493
వయససస:21
లస: ససస స
95-97/376

4983 SQX2086361
పపరర: రరకయఖ షపక

95-97/757

భరస : ఉమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-493
వయససస:41
లస: ససస స
95-123/535

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-493
వయససస:22
లస: ససస స
95-96/578

95-96/1079

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:50-7-490
వయససస:33
లస: పప

భరస : బభషర షసబక
ఇసటట ననస:50-7-493
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫసక షపక
ఇసటట ననస:50-7-493
వయససస:32
లస: పప
4987 SQX0665836
పపరర: గగలమబ చసధ షపక

95-96/572

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:50-7-493
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇరరలన షసబక
ఇసటట ననస:50-7-493
వయససస:22
లస: ససస స
4984 SQX2070282
పపరర: రహహమ షపక

4970 SQX0852335
పపరర: అబగదలమర షపక

4965 SQX2455194
పపరర: జన బభష షపక

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-490
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-491
వయససస:55
లస: పప

భరస : బడద సరబ� షపక
ఇసటట ననస:50-7-493
వయససస:54
లస: ససస స
4981 SQX1947845
పపరర: ఫరజజన షసబక

95-100/31

భరస : నననట ససబదన
ఇసటట ననస:50-7-490
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-491
వయససస:53
లస: పప
4978 MLJ3661113
పపరర: షరహహదన� షపక�

4967 SQX0849711
పపరర: షఫస ఆదస

95-96/568

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-7-488
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ షషకలర షపక
ఇసటట ననస:50-7-490
వయససస:31
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:50-7-490
వయససస:31
లస: ససస స
4975 MLJ3657988
పపరర: షషకలర షపక

95-96/947

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:50-7-488
వయససస:26
లస: పప

భరస : హకకస షపక
ఇసటట ననస:50-7-490
వయససస:32
లస: ససస స
4972 SQX1067025
పపరర: హఫ సరర షపక

4964 SQX1992353
పపరర: ఆశయ షపక

4962 SQX0977827
పపరర: బభజ షపక

తసడడ:డ బభష షపక
ఇసటట ననస:50-7-488
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-7-488
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-7-488
వయససస:22
లస: ససస స
4969 SQX0977876
పపరర: ససభభనన బ షపక

95-96/567

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:50-7-488
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-488
వయససస:44
లస: పప
4966 SQX2457448
పపరర: షరరమల షపక

4961 SQX0895565
పపరర: ఆడసషఫస షపక

4986 SQX2073344
పపరర: మగనదర బభష షపక

95-124/621

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-493
వయససస:18
లస: పప
95-96/579

4989 AP151000246236
పపరర: మసరసనబ యస.డడ�

95-96/580

భరస : మమబగ� ఎససడ
ఇసటట ననస:50-7-497
వయససస:61
లస: ససస స
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4990 SQX1737378
పపరర: లలబలలన షపక
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95-97/377

భరస : యససబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-497
వయససస:22
లస: ససస స
4993 SQX0629600
పపరర: లతఫర షపక

95-97/380

95-97/383

95-96/581

95-96/584

95-96/587

95-96/1081

95-96/592

భరస : అలర భక శయక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:63
లస: ససస స

5003 SQX0665471
పపరర: బజరధ బ షపక

5006 SQX1232685
పపరర: ససభభన షపక

5009 SQX1790666
పపరర: షబర షపక

5012 SQX1737394
పపరర: షబర షపక

95-97/837

5015 SQX1640937
పపరర: సరరసజ షపక

95-96/585

5018 SQX0183772
పపరర: ఖమససస బ షపక�
భరస : మసరసనదల� షపక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:63
లస: ససస స

4998 SQX2199750
పపరర: ససభభన సయద

95-97/836

5001 MLJ2810505
పపరర: జలమనబ షపక

95-96/583

5004 SQX0183350
పపరర: గగలమన ర షపక

95-96/586

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:50-7-501
వయససస:49
లస: ససస స
95-96/588

5007 SQX0630285
పపరర: హనఫ షపక

95-96/589

తసడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:50-7-501
వయససస:50
లస: పప
95-96/590

5010 SQX0370056
పపరర: షపక జనతన

95-96/591

భరస : రబభబన షపక
ఇసటట ననస:50-7-502
వయససస:35
లస: ససస స
95-97/385

5013 SQX0719583
పపరర: అబదన షపక

95-97/386

భరస : సతనసర sk
ఇసటట ననస:50-7-502
వయససస:31
లస: ససస స
95-96/593

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:36
లస: ససస స
95-96/595

95-97/382

భరస : అబభబస షపక
ఇసటట ననస:50-7-498
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : గరలషర షపక
ఇసటట ననస:50-7-502
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-7-502
వయససస:24
లస: ససస స
5017 SQX1640952
పపరర: ఘమనటబ

95-96/582

తసడడ:డ బశర షపక
ఇసటట ననస:50-7-502
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ గరలసర షపక
ఇసటట ననస:50-7-502
వయససస:37
లస: పప
5014 SQX2472702
పపరర: మగబన షపక

5000 AP151000246239
పపరర: రసనలమ యస.కర యస.కర.

4995 SQX1737386
పపరర: మసరసన బ షపక

తసడడ:డ ఖదర మసరసన సయద
ఇసటట ననస:50-7-497
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:50-7-501
వయససస:30
లస: పప

భరస : తనదర షపక
ఇసటట ననస:50-7-501
వయససస:26
లస: ససస స
5011 SQX0172544
పపరర: రబభబన షపక

95-97/384

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:50-7-501
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బభబగ మమచరర
ఇసటట ననస:50-7-501
వయససస:23
లస: పప
5008 SQX2377810
పపరర: షనసట షపక

4997 SQX0629642
పపరర: బగడద షపక

95-97/379

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-7-497
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మధర షర షపక
ఇసటట ననస:50-7-498
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-7-501
వయససస:29
లస: ససస స
5005 SQX1619362
పపరర: శకకరసత మమచరర

95-97/381

తసడడ:డ లమలల
ఇసటట ననస:50-7-497
వయససస:66
లస: పప

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-498
వయససస:46
లస: ససస స
5002 SQX1232677
పపరర: మమహరరన షపక

4994 SQX1388678
పపరర: సరదదఖసనటస సయఖద

4992 SQX1737402
పపరర: ఖమససస బ షపక

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:50-7-497
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖమదర మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:50-7-497
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బగడద
ఇసటట ననస:50-7-497
వయససస:56
లస: ససస స
4999 MLJ3660750
పపరర: షరరఫపన షపక

95-97/378

తసడడ:డ వసదనస కరవపరర
ఇసటట ననస:50-7-497
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడద
ఇసటట ననస:50-7-497
వయససస:31
లస: ససస స
4996 SQX0629626
పపరర: రజయమ షపక

4991 SQX1467365
పపరర: ససజన కపప కరవపరర

5016 SQX0231670
పపరర: షకకలమ షపక�

95-96/594

భరస : రహహస� షపక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:43
లస: ససస స
95-96/596

5019 SQX1237198
పపరర: షరరఫ షపక

95-96/597

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:24
లస: పప
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5020 SQX0172924
పపరర: షరజ షపక�
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95-96/598

తసడడ:డ మసరసనదల� షపక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:33
లస: పప
5023 SQX0228304
పపరర: రహహస షపక�

95-96/601

95-96/604

95-96/607

95-96/610

95-96/1082

95-96/612

95-96/615

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప కకట
ఇసటట ననస:50-7-510
వయససస:28
లస: పప

5033 SQX2086965
పపరర: జమన షపక

5036 NDX2512705
పపరర: లకడమ ఉరవకకసడ

5039 SQX1411917
పపరర: కకటటశదరర ఉరవకకసడ

5042 SQX1392349
పపరర: అనసష ఉరవకకసడ

95-97/389

5045 SQX1324094
పపరర: సరగజన కకట

95-96/951

5048 SQX1964584
పపరర: నగరనన షపక
భరస : షమమ షపక
ఇసటట ననస:50-7-512
వయససస:28
లస: ససస స

5028 SQX0664029
పపరర: ననగమర బ సయఖద

95-96/606

5031 SQX1085092
పపరర: హజ షపక

95-96/609

5034 SQX0657429
పపరర: కకటటశదరమమ దనసరర

95-96/611

భరస : ఫరలలష దనసరర
ఇసటట ననస:50-7-505/1
వయససస:31
లస: ససస స
94-98/487

5037 NDX2513653
పపరర: కరవనరర ఉరవకకసడ

94-99/586

భరస : కకరణ ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-508
వయససస:23
లస: ససస స
95-96/613

5040 SQX0657411
పపరర: లకడమ నరసమమ ఉరవకకసడ

95-96/614

భరస : ఆశరరదదస ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-508
వయససస:39
లస: ససస స
95-97/387

5043 SQX1467381
పపరర: అసస కకరణ ఉరవకకసడ

95-97/388

తసడడ:డ కపషష ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-508
వయససస:26
లస: పప
95-96/616

తసడడ:డ బగజన బభబగ కకట
ఇసటట ననస:50-7-510
వయససస:25
లస: ససస స
95-96/618

95-96/603

తసడడ:డ ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-505
వయససస:30
లస: పప

భరస : అశశక ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-508
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషష
ఇసటట ననస:50-7-508
వయససస:29
లస: పప
5047 SQX1324003
పపరర: కకట శవయఖ

95-96/608

భరస : కపషష ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-508
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కపషష ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-508
వయససస:47
లస: ససస స
5044 SQX0583880
పపరర: అషప క వరరకకసడ

5030 SQX0183558
పపరర: ఖమదరరబ షపక

5025 SQX1640960
పపరర: మసరసన వల

భరస : ఖజజవల సయఖద
ఇసటట ననస:50-7-505
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కపషష ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-508
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమగడడ తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:50-7-508
వయససస:31
లస: ససస స
5041 SQX0663443
పపరర: అబ ఉరవకకసడ

95-96/605

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:50-7-505
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:50-7-505 2ND LINE
వయససస:18
లస: పప
5038 SQX0663401
పపరర: కరమమకడ తనలల
ర రర

5027 SQX1085050
పపరర: ససలమసనన బబగస షపక

95-96/600

తసడడ:డ ఖమససస శయక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:68
లస: పప

భరస : ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-505
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-505
వయససస:33
లస: పప
5035 SQX2135754
పపరర: జమన షపక

95-96/602

భరస : హజ షపక
ఇసటట ననస:50-7-505
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:50-7-505
వయససస:39
లస: ససస స
5032 SQX0172379
పపరర: పసదదహజ షపక

5024 SQX1640929
పపరర: రషసద

5022 SQX0173096
పపరర: జబభబర షపక�

తసడడ:డ మసరసన వల� షపక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అలర భక శయక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఖమససస శయక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:75
లస: పప
5029 SQX0665752
పపరర: రహహమగనటసర షపక

95-96/599

తసడడ:డ మసరసనదల� షపక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనదల� షపక
ఇసటట ననస:50-7-503
వయససస:40
లస: పప
5026 SQX1640945
పపరర: అలబక షపక

5021 SQX0173039
పపరర: మహమమద అల షపక�

5046 SQX1323906
పపరర: కకటయఖ కకట

95-96/617

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప కకట
ఇసటట ననస:50-7-510
వయససస:24
లస: పప
95-1/870

5049 SQX0664292
పపరర: షహహదన శశక

95-96/619

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-7-512
వయససస:29
లస: ససస స
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95-96/620

భరస : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:50-7-513
వయససస:26
లస: ససస స
5053 SQX0183293
పపరర: బభజ షపక

95-96/623

95-96/626

95-96/629

95-97/391

95-97/394

95-96/631

95-96/634

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-7-519
వయససస:26
లస: ససస స

5063 SQX1067090
పపరర: జలమన షపక

5066 SQX2463404
పపరర: మగజజవర జనబ షపక

5069 SQX0172304
పపరర: మగజజఫరరమనవర షపక

5072 SQX0670372
పపరర: రజజక షపక

95-96/637

5075 SQX0816132
పపరర: రహమతషలమర SK

95-97/392

5078 SQX0663484
పపరర: మలర న బ షపక
భరస : మహబగలమ షపక
ఇసటట ననస:50-7-519
వయససస:39
లస: ససస స

5058 SQX0172411
పపరర: జజన షపక

95-96/628

5061 SQX1737550
పపరర: శవ పరరదత పససపపలలటట

95-97/390

5064 AP151000249336
పపరర: ననగగలమరర మగజజవర

95-97/393

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:50-7-514
వయససస:54
లస: పప
95-97/838

5067 SQX2375418
పపరర: ననగగల షరరఫ షపక

95-97/839

తసడడ:డ జజన బభష
ఇసటట ననస:50-7-515
వయససస:18
లస: పప
95-96/632

5070 SQX0664987
పపరర: మమహరరనటసర షపక

95-96/633

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:50-7-517
వయససస:44
లస: ససస స
95-96/635

5073 SQX0816165
పపరర: రహహమగనటసర SK

95-96/636

భరస : రసమగలమర యస కర
ఇసటట ననస:50-7-518
వయససస:33
లస: ససస స
95-96/638

తసడడ:డ నలమ అహమతషలమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-518
వయససస:38
లస: పప
95-96/640

95-96/625

భరస : లకడమ నరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-7-514
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లమల అహహమధ షపక
ఇసటట ననస:50-7-517
వయససస:54
లస: పప

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:50-7-518
వయససస:39
లస: ససస స
5077 SQX1085043
పపరర: ననరన హన షపక

95-96/630

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:50-7-516
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:50-7-517
వయససస:23
లస: పప
5074 SQX0183327
పపరర: ఖమశమబ షపక

5060 SQX1736727
పపరర: అబగదల రజజక షపక

5055 AP151000246054
పపరర: మరరబ యస.కర షపక

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:50-7-513
వయససస:41
లస: పప

భరస : సతస ర షపక
ఇసటట ననస:50-7-515
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మగనర షపక
ఇసటట ననస:50-7-516
వయససస:30
లస: ససస స
5071 SQX1790310
పపరర: ససభభన షపక

95-96/627

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన
ఇసటట ననస:50-7-514
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-7-514/1
వయససస:21
లస: ససస స
5068 SQX0183822
పపరర: షరజజదద మగజవర

5057 MLJ2804870
పపరర: రహహమమన షపక

95-96/622

భరస : ఫకకరరసహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-513
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మమబగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-514
వయససస:66
లస: పప

భరస : ననగగలమరర
ఇసటట ననస:50-7-514
వయససస:47
లస: ససస స
5065 SQX1737410
పపరర: జబన షపక

95-96/624

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:50-7-513
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-513
వయససస:64
లస: పప
5062 AP151000249415
పపరర: హవరబ మగజజవర

5054 AP151000246333
పపరర: మగసతనజరబగస యస.కర

5052 SQX0369850
పపరర: షపక హమమ

భరస : మమబగ జజన షపక
ఇసటట ననస:50-7-513
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:50-7-513
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:50-7-513
వయససస:38
లస: పప
5059 AP151000243197
పపరర: రజజక షపక

95-96/621

తసడడ:డ ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:50-7-513
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:50-7-513
వయససస:41
లస: ససస స
5056 SQX0172254
పపరర: మహబమబ జన షపక

5051 SQX0895516
పపరర: పరరదన షపక

5076 SQX0669929
పపరర: రహహమ షపక షపక

95-96/639

తసడడ:డ ఫకకర షపక
ఇసటట ననస:50-7-518
వయససస:39
లస: పప
95-96/641

5079 SQX1736669
పపరర: బగడద షపక

95-96/642

తసడడ:డ ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-519
వయససస:41
లస: పప
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5080 AP151000246250
పపరర: రసనలబ యస.కర షపక

95-96/643

భరస : మదనదర షపక
ఇసటట ననస:50-7-520
వయససస:61
లస: ససస స
5083 SQX0977835
పపరర: మమలమల సయఖద

95-96/646

95-97/395

95-97/398

95-97/401

95-96/650

95-96/954

95-96/652

భరస : మహబమబ ససభభన
ఇసటట ననస:50-7-527
వయససస:24
లస: ససస స

5093 SQX0670398
పపరర: సలమస అబగదల సయఖద

5096 SQX2024040
పపరర: మహబమబ బ సయద

5099 SQX2252849
పపరర: చనసద బభష సయఖద

5102 SQX1790435
పపరర: సలస షపక

95-96/654

5105 SQX0610816
పపరర: ఖమశమబ షపక

95-96/648

5108 SQX1066753
పపరర: మగకరసర షపక
భరస : ననగమర
ఇసటట ననస:50-7-527
వయససస:26
లస: ససస స

5088 SQX1811256
పపరర: భమలకడమ సససక

95-97/397

5091 SQX0901140
పపరర: సససక అసకరరజ

95-97/400

5094 SQX0670224
పపరర: హరరణ సయఖద

95-96/649

తసడడ:డ ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:50-7-525
వయససస:31
లస: పప
95-96/952

5097 SQX2023216
పపరర: ఖలల సయద

95-96/953

తసడడ:డ ఇమమమ సయద
ఇసటట ననస:50-7-525
వయససస:23
లస: పప
95-96/1084

5100 SQX1084979
పపరర: ఫరతమ షపక

95-96/651

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:50-7-526
వయససస:26
లస: ససస స
95-96/653

5103 SQX2465755
పపరర: ఖదరరబ షపక

95-97/840

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-526
వయససస:51
లస: ససస స
95-96/655

భరస : ఖమలలససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-527
వయససస:49
లస: ససస స
95-97/402

95-96/647

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:50-7-524
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-526
వయససస:33
లస: పప

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-7-527
వయససస:31
లస: ససస స
5107 SQX1066738
పపరర: షఫసయమ షపక

95-97/399

తసడడ:డ ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:50-7-525
వయససస:21
లస: పప

భరస : జరబవపలమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-526
వయససస:29
లస: ససస స
5104 SQX0664037
పపరర: షకకలమ షపక

5090 SQX1811298
పపరర: అనల కలమమర సససక

5085 SQX0657205
పపరర: లకడమ చసకర

భరస : బడహమయఖ సససక
ఇసటట ననస:50-7-524
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇమమమ సయద
ఇసటట ననస:50-7-525
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమమ సయద
ఇసటట ననస:50-7-525
వయససస:21
లస: పప
5101 SQX1084961
పపరర: షకకలమ షపక

95-97/396

తసడడ:డ ఇమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:50-7-525
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహమమమ సయఖద
ఇసటట ననస:50-7-525
వయససస:35
లస: పప
5098 SQX2024032
పపరర: రరయమజ సయద

5087 SQX0705632
పపరర: అశశక కలమమర చసకర

95-96/645

తసడడ:డ గగరరమమరరస చసకర
ఇసటట ననస:50-7-523
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ సససక
ఇసటట ననస:50-7-524
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర సససక
ఇసటట ననస:50-7-524
వయససస:51
లస: పప
5095 SQX0228254
పపరర: రఫస సయఖద

95-96/1083

తసడడ:డ గగరరమమరరస
ఇసటట ననస:50-7-523
వయససస:28
లస: పప

భరస : బడహమయఖ సససక
ఇసటట ననస:50-7-524
వయససస:43
లస: ససస స
5092 SQX1803899
పపరర: బడహమయఖ సససక

5084 SQX2199974
పపరర: అయయషర షపక

5082 SQX0977918
పపరర: బగజ షపక

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-7-522
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బగజన షపక
ఇసటట ననస:50-7-522
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : గగరరమమరరస
ఇసటట ననస:50-7-523
వయససస:48
లస: ససస స
5089 SQX1737436
పపరర: భమలకడమ సససక

95-96/644

భరస : మమలమల సయఖద
ఇసటట ననస:50-7-522
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ బసదద సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:50-7-522
వయససస:52
లస: పప
5086 SQX1144609
పపరర: చసకర కకటటశదరమమ

5081 SQX0977884
పపరర: ఖమతజ బ సయఖద

5106 SQX0670208
పపరర: ననగగర షపక షపక

95-96/656

తసడడ:డ ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-527
వయససస:29
లస: పప
95-97/403

5109 SQX1066696
పపరర: ససబదనబ షపక

95-97/404

భరస : ననగమర
ఇసటట ననస:50-7-527
వయససస:36
లస: ససస స
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5110 SQX1066795
పపరర: ససభభన షపక
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95-97/405

తసడడ:డ ససబదన
ఇసటట ననస:50-7-527
వయససస:28
లస: పప
5113 SQX1324110
పపరర: రరజ గరరటపపడడ

95-96/657

95-96/660

95-96/663

95-96/665

95-95/848

95-96/670

95-96/673

తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:50-7-533/2
వయససస:39
లస: పప

5123 SQX0461855
పపరర: మరరవల షపక

5126 SQX0421560
పపరర: సలమమ� షపక�

5129 SQX0172825
పపరర: చనటజజన షపక

5132 SQX1597097
పపరర: మగసతనజ షపక

95-97/410

5135 SQX1287870
పపరర: గగసప బభష షపక

95-96/666

5138 AP151000249480
పపరర: దదవ కకలమస
భరస : తరరమలరరవప k
ఇసటట ననస:50-7-534
వయససస:43
లస: ససస స

5118 MLJ2803716
పపరర: వనసకటటశదరరర గరరటపపడడ

95-96/662

5121 SQX1880574
పపరర: మహససన అకకస షపక

95-93/597

5124 SQX0301101
పపరర: మగతనఖల శకనస�

95-96/667

తసడడ:డ సతఖస� మగతనఖల
ఇసటట ననస:50-7-531/2
వయససస:42
లస: పప
95-96/668

5127 SQX0664219
పపరర: జజకకరరబబగస

95-96/669

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:39
లస: ససస స
95-96/671

5130 SQX0421552
పపరర: జజన� షపక�

95-96/672

తసడడ:డ మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:37
లస: పప
95-97/408

5133 AP151000249083
పపరర: మహబమబబ షపక

95-97/409

భరస : ఫకలరరదదదన sk
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:67
లస: ససస స
95-99/22

తసడడ:డ ఫఖసఖ దదదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:38
లస: పప
95-96/1085

95-96/659

తసడడ:డ మరరవళ షపక
ఇసటట ననస:50-7-531/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : గగస బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:43
లస: పప
5137 SQX2138402
పపరర: గగస మహహదదదన షపక

95-96/664

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:44
లస: పప
5134 AP151000249178
పపరర: ఖమదర హహసపసన షపక

5120 SQX0183590
పపరర: బబ షపక

5115 SQX1324185
పపరర: ససబడమణఖస గరరటపపడడ

తసడడ:డ వనసకటసరదమ గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-529
వయససస:61
లస: పప

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకలరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:30
లస: పప
5131 SQX0621854
పపరర: నజర షపక షపక

95-96/661

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:50-7-531/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఖమదర షపక
ఇసటట ననస:50-7-532
వయససస:68
లస: పప
5128 SQX1134360
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

5117 MLJ2803690
పపరర: ననగరరజ గరరటపపడడ

95-97/407

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-529
వయససస:26
లస: పప

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-7-531
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రరజరసదడ పడసరద� ఐల
ఇసటట ననస:50-7-531/1
వయససస:54
లస: ససస స
5125 SQX1877117
పపరర: అబగదలమర షపక

95-96/658

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-529
వయససస:34
లస: పప

భరస : మరరవల షపక
ఇసటట ననస:50-7-531
వయససస:41
లస: ససస స
5122 MLJ3661071
పపరర: వజయలకడమ� ఐల�

5114 SQX1324151
పపరర: సససగరమమ గరరటపపడడ

5112 SQX0705418
పపరర: మమలమల షపక

తసడడ:డ ససబదన
ఇసటట ననస:50-7-527
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననగరశదర రరవప గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-529
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-529
వయససస:33
లస: పప
5119 SQX0183731
పపరర: సరబరర షపక

95-97/406

తసడడ:డ షపక అబగదలమర
ఇసటట ననస:50-7-527
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననగరరజ గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-529
వయససస:26
లస: ససస స
5116 MLJ2803708
పపరర: ననగరశదరరరవప గరరటపపడడ

5111 SQX1834001
పపరర: షపక బభషర

5136 AP151000249068
పపరర: ఫరతమమన షపక

95-97/411

భరస : భభషసద షపక
ఇసటట ననస:50-7-533
వయససస:47
లస: ససస స
95-97/412

5139 AP151000249504
పపరర: తరరమలరరవప కకలమస

95-97/413

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:50-7-534
వయససస:48
లస: పప
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5140 SQX2184695
పపరర: వనసకయమమ లసక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-97/842

భరస : మమధవ రరవప లసక
ఇసటట ననస:50-7-534
వయససస:55
లస: ససస స
5143 SQX0895359
పపరర: ననజమమన షపక

95-96/675

95-97/416

95-96/677

95-99/23

95-96/681

95-97/418

భరస : లమజర పససమరరస
ఇసటట ననస:50-7-544
వయససస:31
లస: ససస స

5153 SQX1413137
పపరర: జలమన షపక

5156 SQX0945279
పపరర: రరహహలల దనసరర

5159 SQX1893684
పపరర: కతస యహన

95-96/683

5162 SQX1395087
పపరర: సరయ కలమమర నరరక

95-117/397

5165 SQX0670489
పపరర: వనసకట కకటయఖ నరరక

95-96/682

5168 SQX0174151
పపరర: ససబదమమ పససపరరస
భరస : ఏససబభబగ గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-544
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఫరరక షపక
ఇసటట ననస:50-7-535
వయససస:58
లస: ససస స
5148 AP151000246189
పపరర: ననరన హన యస.కర

95-96/676

5151 SQX1968171
పపరర: జమల షపక

95-96/679

5154 SQX0664821
పపరర: ఆషర షపక

95-96/680

5157 SQX1893668
పపరర: కతస ఎసపస రర

95-97/417

భరస : కతస యహన
ఇసటట ననస:50-7-541
వయససస:34
లస: ససస స
95-97/419

5160 SQX1959584
పపరర: ఎసపస ర కతస

95-95/849

భరస : యహన కతస
ఇసటట ననస:50-7-542
వయససస:35
లస: ససస స
95-96/684

5163 SQX1395160
పపరర: అయఖపష నరరక

95-96/685

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:50-7-542
వయససస:24
లస: పప
95-96/687

తసడడ:డ పపనటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:50-7-542
వయససస:49
లస: పప
95-97/420

95-97/415

భరస : దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:50-7-538
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:50-7-542
వయససస:24
లస: పప
95-96/686

5145 AP151000249396
పపరర: ససలమర బ షపక

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:50-7-537
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కతస వనసకటపషయఖ
ఇసటట ననస:50-7-541
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:50-7-542
వయససస:26
లస: పప
5167 SQX1067686
పపరర: బభజ పససమరరస

95-96/678

భరస : ససబమన దనసరర దనసరర
ఇసటట ననస:50-7-538/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకటయఖ నరరక
ఇసటట ననస:50-7-542
వయససస:44
లస: ససస స
5164 SQX0977843
పపరర: అయఖపష నరక

5150 AP151000243071
పపరర: మమలమల షపక

95-96/674

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-7-537
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-7-537
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-7-541
వయససస:31
లస: పప
5161 SQX0664342
పపరర: ననగమణణ నరరక

95-99/717

తసడడ:డ బభషసద షపక
ఇసటట ననస:50-7-537
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమబగ సయఖద� సయఖద
ఇసటట ననస:50-7-538
వయససస:40
లస: పప
5158 SQX1737428
పపరర: లకడమ నరరస పససపపలలటట

5147 SQX2516169
పపరర: రరఘవ రరవప ఇటటకల
తసడడ:డ సరసబయఖ ఇటటకల
ఇసటట ననస:50-07-536
వయససస:35
లస: పప

భరస : జలమన షపక
ఇసటట ననస:50-7-537
వయససస:25
లస: ససస స
5155 AP151000243142
పపరర: ఖమదర భభషర సయఖద�

95-97/414

Deleted

భరస : ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-537
వయససస:55
లస: ససస స
5152 SQX1194919
పపరర: సఫ న షపక

5144 SQX1737568
పపరర: రరషమ షపక

5142 SQX1019943
పపరర: కరరషరమ షపక

తసడడ:డ రహహమన షపక
ఇసటట ననస:50-7-535
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:50-7-535
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నననటసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-535
వయససస:68
లస: పప
5149 AP151000246160
పపరర: మమహహమగనటసర యస.కర

95-97/843

భరస : మగరళ కపషష అవపల
ఇసటట ననస:50-7-534
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-7-535
వయససస:53
లస: ససస స
5146 AP151000249505
పపరర: అబగదల ఫరరక షపక

5141 SQX2184760
పపరర: వర లకడమ అవపల

5166 SQX0664789
పపరర: భడమరరసబ గదదద

95-96/688

భరస : వనసకటటశదరరర గదడద
ఇసటట ననస:50-7-543
వయససస:29
లస: ససస స
95-97/421

5169 SQX0642298
పపరర: ఏససబభబగ పససపరరస

95-97/422

తసడడ:డ లమజరర
ఇసటట ననస:50-7-544
వయససస:47
లస: పప
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5170 SQX2262863
పపరర: మమనక మటభర
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95-96/1086

భరస : రరజ మటభర
ఇసటట ననస:50-7-545 , 6 LINE
వయససస:19
లస: ససస స
5173 SQX1486787
పపరర: శవయఖ కకమరకకసడ

95-96/690

95-96/693

95-96/696

94-96/520

95-96/700

95-99/719

95-97/427

తలర : రరమగలమమ రరడడ బబబన
ఇసటట ననస:50-7-557
వయససస:30
లస: పప

5183 SQX1833797
పపరర: మసరసన షపక

5186 SQX0669846
పపరర: అబగదల కరరస షపక

5189 MLJ2815496
పపరర: కలమమరర కతస

95-97/429

95-96/698

5178 SQX0583401
పపరర: ససభభన� షపక�

95-96/695

5181 AP151000249387
పపరర: లకడమనరసమమ నరరక

5184 SQX0664722
పపరర: పదనమ ససపసదసలమ

95-96/699

95-96/701

5187 SQX2516409
పపరర: ఈససబ వల షపక

95-99/718

తసడడ:డ ఖమశస షపక
ఇసటట ననస:50-7-553
వయససస:35
లస: పప
95-97/425

5190 AP151000249307
పపరర: లకడమనరసమమ గగరవకకసడ�

5198 AP151000249130
పపరర: ఎలమసద రరడడడబబ యన
తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:50-7-557
వయససస:67
లస: పప

95-97/426

భరస : పసదదఅశరరదదస�
ఇసటట ననస:50-7-554
వయససస:42
లస: ససస స

95-97/428 5193 SQX2176089
5192 SQX1737469
పపరర: మలర కరరరన న రరవప ఉరవ కకసడన
పపరర: ననగ సపటహ వపరవకకసడ

5195 AP151000249318
పపరర: ఫసలపపషమరరయమమ నరరక

95-97/424

భరస : శకనస ససపరసడడల
ఇసటట ననస:50-7-552
వయససస:39
లస: ససస స

95-97/844

భరస : మలర కరరరన న రరవప
ఇసటట ననస:50-7-554
వయససస:20
లస: ససస స
95-97/430

భరస : డదవడ
ఇసటట ననస:50-7-557
వయససస:52
లస: ససస స
95-97/432

95-96/692

భరస : చనటవనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-7-550
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద ఆశరరదదస ఉరవ కకసడన
ఇసటట ననస:50-7-554
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఏసఫ బగ
ఇసటట ననస:50-7-557
వయససస:41
లస: ససస స
5197 SQX1500314
పపరర: ననగయ రరడడడబబబన

95-96/697

భరస : శశషష కతస
ఇసటట ననస:50-7-554
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పసచమహరర�
ఇసటట ననస:50-7-554
వయససస:57
లస: ససస స
5194 AP151000249323
పపరర: దసరర రరడడడబబ యన

5180 SQX1084946
పపరర: నరసససహ రరవప రరయపపడడ

5175 SQX0665729
పపరర: బగజన అసకరల

తసడడ:డ ననన బభయ� షపక
ఇసటట ననస:50-7-549
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆఫసజ షపక
ఇసటట ననస:50-7-552
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఈససబభ వల షపక
ఇసటట ననస:50-7-553
వయససస:28
లస: ససస స
5191 AP151000249306
పపరర: అలవనలమమ గగరవకకసడ�

95-96/694

తసడడ:డ నససర షపక
ఇసటట ననస:50-7-552
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-7-552
వయససస:54
లస: ససస స
5188 SQX2516417
పపరర: బ ఫరతమ షపక

5177 SQX0670521
పపరర: రరజరష అసకరల

95-96/689

భరస : సనరరబభబగ అసకల
ఇసటట ననస:50-7-549
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరయ దనసస రరయపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-549
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:50-7-551
వయససస:64
లస: ససస స
5185 SQX0665638
పపరర: మహబమబ షపక

95-96/691

తసడడ:డ సనరరబభబగ అసకల
ఇసటట ననస:50-7-549
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సనరరబభబగ అసకరల
ఇసటట ననస:50-7-549
వయససస:36
లస: పప
5182 NDX2512689
పపరర: ఫరతమమన షపక

5174 SQX0670380
పపరర: అసజబభబగ గరదడ

5172 SQX1486779
పపరర: అసజల కకమరకకసడ

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకమరకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-548
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర గదడద
ఇసటట ననస:50-7-548
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సనరరబభబగ అసకరల
ఇసటట ననస:50-7-549
వయససస:28
లస: పప
5179 SQX0670463
పపరర: శవకలమమర అసకరళళ

95-97/423

భరస : వనసకటటశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-7-546
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప కకమరకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-548
వయససస:25
లస: పప
5176 SQX0670513
పపరర: వజయ అసకరల

5171 MLJ2815223
పపరర: భమలకడమ నరరక�

5196 AP151000249104
పపరర: రరమగలమమ రరడడ బబ యన

95-97/431

భరస : ఎలమసద
ఇసటట ననస:50-7-557
వయససస:62
లస: ససస స
95-97/433

5199 SQX1660307
పపరర: మలలర సవరర కరటటపలర

95-71/491

భరస : అగససటన కరటటపలర
ఇసటట ననస:50-7-558
వయససస:32
లస: ససస స
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5200 SQX1947803
పపరర: మలలర శదరర కరతషపలర
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95-97/434

భరస : అగససటన కరతషపలర
ఇసటట ననస:50-7-558
వయససస:32
లస: ససస స
5203 AP151000249341
పపరర: రగశమమ కరతపలర

95-97/437

95-97/440

95-99/24

95-97/445

95-96/702

5218 AP151000249232
పపరర: మరరయమమ గరరటపపడడ

95-97/449

95-96/705

తసడడ:డ చరసజవ దనసరర
ఇసటట ననస:50-7-563
వయససస:28
లస: పప

95-97/443

5213 AP151000249206
పపరర: మరరయమమ దనసరర�

5216 MLJ2804045
పపరర: ఆదడయఖ� గరరటపపడడ�

95-99/674

95-97/446

95-96/703

95-97/450

5222 MLJ2804649
పపరర: చరసజవ దనసరర

95-96/706

5228 AP151000249333
పపరర: దదరగడడ ఎలసమమ
భరస : ఏసస d
ఇసటట ననస:50-7-566
వయససస:72
లస: ససస స

95-97/442

5211 SQX0175471
పపరర: దసరరరమమధవ వనసకకసడ

95-97/444

5214 SQX0577965
పపరర: కకరణ దనసరర

95-97/447

5217 SQX1737204
పపరర: సరయ పసడయమసక గరరటపపడడ

95-97/448

భరస : ననగ మలలర సదర రరవప గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-562
వయససస:24
లస: ససస స
5220 MLJ2810315
పపరర: ఏమమలమమ� దనసరర�

95-96/704

భరస : చరసజవ� దనసరర
ఇసటట ననస:50-7-563
వయససస:49
లస: ససస స
5223 SQX2130771
పపరర: పపడమ కలమమర వరడపలర

95-96/1087

తసడడ:డ రరసబభబగ
ఇసటట ననస:50-7-564
వయససస:23
లస: పప
95-97/451

భరస : కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-7-565
వయససస:72
లస: ససస స
95-96/708

5208 AP151000249349
పపరర: అబడహస కరతపలర

తసడడ:డ మజరస ేస
ఇసటట ననస:50-7-560/1
వయససస:40
లస: పప

5219 SQX1737212
పపరర: ననగ మలలర సదర రరవప
గరరరననపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటసదరరర గరరరననపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-562
వయససస:23
లస: పప

5225 AP151000249144
పపరర: కలమమరమమ కసదసల

95-97/439

భరస : ఆనసద బభబగ ేస
ఇసటట ననస:50-7-560/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప దరసస
ఇసటట ననస:50-7-563
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపడమ కలమమర
ఇసటట ననస:50-7-564
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస వడపలర
ఇసటట ననస:50-7-566
వయససస:37
లస: పప

5210 SQX0583922
పపరర: రగతమ� దనసరర�

5205 SQX0175760
పపరర: మమరరయమబభబగ కరతపలర

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:50-7-560
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ� గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-562
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఆదయఖ గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-562
వయససస:50
లస: ససస స

5227 SQX0670505
పపరర: యయసఫ బగ వరడపలర

95-97/441

భరస : పసడయదననస�
ఇసటట ననస:50-7-560/1
వయససస:77
లస: ససస స

5215 SQX1324284
పపరర: జజన ఎలజబబత గరరటపపడడ
గరరటపపదద
తసడడ:డ ఆదయఖ గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-562
వయససస:26
లస: ససస స

5224 SQX2136877
పపరర: ససనత వరడపలర

5207 SQX0175380
పపరర: మరరయదనసస కరతపలర

95-97/436

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:50-7-560
వయససస:33
లస: పప

భరస : రగతమ�
ఇసటట ననస:50-7-560/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మమధవ ేస
ఇసటట ననస:50-7-560/1
వయససస:43
లస: ససస స

5221 SQX0632125
పపరర: దనసరర రవసదడ దనసరర

95-97/438

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:50-7-560
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రహమన షపక
ఇసటట ననస:50-7-560
వయససస:46
లస: పప
5212 SQX0175422
పపరర: ఆనసద బభబగ వనసకకసడ

5204 SQX1877661
పపరర: తమమ షపక

5202 SQX0175331
పపరర: శరసతకలమమరర కరతపలర

భరస : మరరయదనసస కరతపలర
ఇసటట ననస:50-7-560
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:50-7-560
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:50-7-560
వయససస:34
లస: పప
5209 SQX1960129
పపరర: అబగదల రహహస షపక

95-97/435

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:50-7-560
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అబడహస
ఇసటట ననస:50-7-560
వయససస:57
లస: ససస స
5206 SQX0642140
పపరర: రరజ కరతపలర

5201 MLJ2815074
పపరర: యయసఫ బగ కరతపలర

5226 SQX0663633
పపరర: సరగరర వడపలర

95-96/707

భరస : యయసఫ బగ వడపలర
ఇసటట ననస:50-7-566
వయససస:34
లస: ససస స
95-97/452

5229 SQX2136943
పపరర: మరరయ కలమమరర బసక

95-96/1088

తసడడ:డ బబసజమమన
ఇసటట ననస:50-7-567
వయససస:24
లస: ససస స
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5230 SQX1947779
పపరర: ససనత కరవపరర
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95-97/453

తసడడ:డ యమకకబగ కరవపరర
ఇసటట ననస:50-7-567
వయససస:22
లస: ససస స
5233 AP151000249465
పపరర: యమకకబగ కరవపరర

95-97/456

95-96/709

95-98/35

95-98/38

95-97/460

95-97/463

95-97/467

భరస : మననఖ చనరర దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-574
వయససస:28
లస: ససస స

5243 SQX1082932
పపరర: అడడయఖ ఆదద

5246 AP151000249258
పపరర: ఎమమలయమమ సససస

5249 AP151000249207
పపరర: కమలయఖ పపరరపఫ గగ

5252 AP151000249273
పపరర: జసససత నసబమరర

95-97/470

5255 AP151000249114
పపరర: మసరసన రరవప నసబమరర

95-98/39

5258 SQX0349696
పపరర: షపక బషసర�
భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:50-7-576
వయససస:35
లస: ససస స

5238 SQX1082874
పపరర: మరరయమమ ఆధద

95-98/34

5241 AP151000255197
పపరర: పదమ ఎరకసశశటట �

95-98/37

5244 SQX0584094
పపరర: రతటకలమమరర సససస

95-97/459

భరస : రరమగడడ
ఇసటట ననస:50-7-569
వయససస:46
లస: ససస స
95-97/461

5247 SQX0813121
పపరర: యగయఖ బసదడల

95-97/462

తసడడ:డ పసద వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-7-571
వయససస:68
లస: పప
95-97/464

5250 SQX1445197
పపరర: మరరయమమ బగడడగపఫ గగ

95-97/465

భరస : దదవరదననస బగడడగపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-7-573
వయససస:36
లస: ససస స
95-97/468

5253 SQX1066712
పపరర: రరజశశఖర నసబమరర

95-97/469

తసడడ:డ భభససర రరవప
ఇసటట ననస:50-7-573
వయససస:25
లస: పప
95-97/471

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:50-7-573
వయససస:77
లస: పప
95-97/472

95-97/458

భరస : చనటకపషష�
ఇసటట ననస:50-7-568
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:50-7-573
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:50-7-573
వయససస:47
లస: పప
5257 SQX1495341
పపరర: మహహన రరప దదవరకకసడ

95-98/36

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:50-7-572
వయససస:52
లస: పప

భరస : భభససర
ఇసటట ననస:50-7-573
వయససస:41
లస: ససస స
5254 AP151000249024
పపరర: భభససర నసబమరర

5240 AP151000255198
పపరర: ననసచనరమమ ఎరకసశశటట

5235 AP151000249438
పపరర: వసదనస కరవపరర

భరస : హహహటఫట
ఇసటట ననస:50-7-568
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:50-7-569
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : కమలయఖ
ఇసటట ననస:50-7-572
వయససస:44
లస: ససస స
5251 SQX0101535
పపరర: వజయ నసబమరర

95-98/33

తసడడ:డ దనయలల
ఇసటట ననస:50-7-568
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:50-7-569
వయససస:52
లస: ససస స
5248 AP151000249285
పపరర: ససగగణమమ పపరరపఫ గగ

5237 SQX1082908
పపరర: లలద రరణణ ఆధద

95-97/455

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:50-7-567
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-7-568
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనయమలల ఆధద
ఇసటట ననస:50-7-568
వయససస:26
లస: పప
5245 SQX0642249
పపరర: రరమగడడ సససస

95-97/457

భరస : ఎసఫ భగ
ఇసటట ననస:50-7-568
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆదడయఖ
ఇసటట ననస:50-7-568
వయససస:31
లస: ససస స
5242 SQX1511360
పపరర: యమససబ ఆధద

5234 MLJ2815322
పపరర: బగజన కరవపరర

5232 SQX1467795
పపరర: యయససపరదస కరవపరర

తసడడ:డ వసదనస కరవపరర
ఇసటట ననస:50-7-567
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ యమకకబగ
ఇసటట ననస:50-7-567
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దననస ఆదద
ఇసటట ననస:50-7-568
వయససస:40
లస: ససస స
5239 SQX1082890
పపరర: మమరర రరణణ ఆధద

95-97/454

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:50-7-567
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:50-7-567
వయససస:41
లస: పప
5236 SQX0774943
పపరర: దదవదనసస ఆదద

5231 MLJ2815363
పపరర: కపషషవనణణ గనపలర

5256 SQX2128239
పపరర: అభషపక నసబమరర

95-97/845

తసడడ:డ భభససర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:50-7-573 , 3 LINE
వయససస:23
లస: పప
95-97/473

5259 AP151000249287
పపరర: మమరర పరతకకటట

95-97/474

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:50-7-577
వయససస:41
లస: ససస స
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5260 SQX0705392
పపరర: మమబగ ససభభన షపక
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95-97/475

తసడడ:డ ఈససబ
ఇసటట ననస:50-7-577
వయససస:28
లస: పప
5263 AP151000249516
పపరర: మరరయమమ గరలమగటటట

95-97/478

95-97/481

95-97/846

95-97/484

95-97/486

95-96/1089

95-96/714

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:50-7-589
వయససస:39
లస: పప

5273 SQX0176750
పపరర: మమరర� పరతకకటట�

5276 AP151000249244
పపరర: ససదననమమ అసకరళ�

5279 SQX2136968
పపరర: చనట వరడపలర

5282 SQX0665497
పపరర: లకడమ కకమరకకసడ

95-97/489

5285 SQX1947886
పపరర: మలర కరరరన న బబ డడ పరటట

95-97/485

5288 SQX1500280
పపరర: కకటటశదరర తనళళరర
భరస : దసరర తనళళరర
ఇసటట ననస:50-7-590
వయససస:24
లస: ససస స

5268 AP151000249334
పపరర: పడభభకరరరవప దదరగడర

95-97/483

5271 SQX1237396
పపరర: రరణణ వరడపలర

95-96/711

5274 SQX0664961
పపరర: ఫరతమ షపక

95-96/712

భరస : అనదర భభషర షపక
ఇసటట ననస:50-7-582
వయససస:35
లస: ససస స
95-97/487

5277 AP151000249070
పపరర: ననగమమ మమచవరపప�

95-97/488

భరస : గగరవయఖ�
ఇసటట ననస:50-7-582
వయససస:62
లస: ససస స
95-97/847

5280 SQX0657163
పపరర: ధనరరణణ ఉరవకకసడ

95-96/713

భరస : శకనస ఉరవకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-588
వయససస:29
లస: ససస స
95-96/715

5283 SQX0670133
పపరర: యలర మసద కకమరకకసడ

95-96/716

తసడడ:డ నరసయఖ కకమరకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-589
వయససస:44
లస: పప
95-97/490

తలర : దసరర బబ డడ పరటట
ఇసటట ననస:50-7-589
వయససస:23
లస: పప
95-97/492

95-97/480

భరస : చనట ఏసస వరడపలర
ఇసటట ననస:50-7-581
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : యలమసద కకమరకకసడ
ఇసటట ననస:50-7-589
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:50-7-589
వయససస:32
లస: ససస స
5287 SQX0991844
పపరర: యలమసదయఖ కకమరకకసడ

95-96/710

తసడడ:డ ఏసస
ఇసటట ననస:50-7-586
వయససస:28
లస: పప

భరస : మరరయదనసస మసరల
ఇసటట ననస:50-7-588
వయససస:43
లస: ససస స
5284 SQX0738385
పపరర: ననగమణణ గరలమగటటట

5270 SQX1790625
పపరర: ఏససకలమమరర పరతకకటట

5265 AP151000249515
పపరర: ససజవరరవప గరలమగటటట

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:50-7-579
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:50-7-582
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : చనట
ఇసటట ననస:50-7-586
వయససస:30
లస: ససస స
5281 SQX0657171
పపరర: అమరమమ మసరల

95-97/482

భరస : భకకలల�
ఇసటట ననస:50-7-581
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఏసస�
ఇసటట ననస:50-7-582
వయససస:43
లస: ససస స
5278 SQX2133858
పపరర: కకటమమ వడపలర

5267 AP151000249014
పపరర: మషస దదరగడర

95-97/477

తసడడ:డ మశ
ఇసటట ననస:50-7-578
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ భకకలల పరతకకటట
ఇసటట ననస:50-7-581
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల పరతకకటట
ఇసటట ననస:50-7-581
వయససస:20
లస: ససస స
5275 SQX0176610
పపరర: సరసబ� గననటపలర �

95-97/479

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:50-7-579
వయససస:44
లస: పప

భరస : రతటస
ఇసటట ననస:50-7-580
వయససస:36
లస: ససస స
5272 SQX1947829
పపరర: యయసస కలమమరర పరతకకటట

5264 SQX0901298
పపరర: అనటసపలర గగరవయఖ

5262 SQX0705152
పపరర: ఈససబ షపక

తసడడ:డ యమససన
ఇసటట ననస:50-7-577
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:50-7-578
వయససస:25
లస: పప

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:50-7-579
వయససస:43
లస: ససస స
5269 SQX2133791
పపరర: పసచమమమ పసరరపఫ గగ

95-97/476

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:50-7-577
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:50-7-578
వయససస:48
లస: ససస స
5266 AP151000249329
పపరర: మమరరమసజల దదరగడర

5261 AP151000249103
పపరర: ఏసస పరతకకటట

5286 SQX0738468
పపరర: మజరస గరలమగటటట

95-97/491

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:50-7-589
వయససస:29
లస: పప
95-97/493

5289 MLJ2815348
పపరర: జజఖత పరతకకటట

95-97/494

భరస : జజససఫ
ఇసటట ననస:50-7-590
వయససస:36
లస: ససస స
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5290 AP151000249222
పపరర: ఎలశమమ పరతకకటట

95-97/495

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:50-7-590
వయససస:52
లస: ససస స
5293 SQX0705533
పపరర: మరరయదనస మసరల

95-97/498

95-160/37

95-97/501

95-97/503

95-97/506

95-96/721

95-96/724

భరస : ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:50-7-598
వయససస:49
లస: ససస స

5303 MLJ2815579
పపరర: మసరసనమమ గరరటపపడడ

5306 MLJ2815462
పపరర: ఏససరతటస గరరటపపడడ

5309 SQX1085167
పపరర: ఖరఖరరనటసర షపక

5312 SQX0670430
పపరర: జజన భభషర షపక

95-96/727

5315 SQX1021450
పపరర: మసరసన వల షపక

95-97/504

5318 SQX0349118
పపరర: షపక నగరనన
తసడడ:డ మసరసన ఖమన
ఇసటట ననస:50-7-598
వయససస:30
లస: ససస స

5298 SQX0349605
పపరర: షపక అలమరబక

95-97/500

5301 SQX0370643
పపరర: షపక మగనట

95-96/719

5304 SQX0642223
పపరర: కకటటశదరరరవప గరరటపపడడ

95-97/505

తసడడ:డ ఆదమ
ఇసటట ననస:50-7-596
వయససస:31
లస: పప
95-97/507

5307 SQX0664870
పపరర: మహబమబ షపక

95-96/720

తసడడ:డ ఇబభడహహస షపక
ఇసటట ననస:50-7-597
వయససస:29
లస: ససస స
95-96/722

5310 SQX0664425
పపరర: షరజజ బ బ షపక

95-96/723

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:50-7-597
వయససస:59
లస: ససస స
95-96/725

5313 SQX1085076
పపరర: సనరరఖ పడకరష డదగల

95-96/726

తసడడ:డ సనరరఖ ననరరయణ దదగల
ఇసటట ననస:50-7-597
వయససస:50
లస: పప
95-96/728

తసడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-7-597
వయససస:54
లస: పప
95-96/730

95-96/718

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:50-7-596
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:50-7-597
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-7-597
వయససస:54
లస: పప
5317 SQX0663419
పపరర: రమజజ శశషపక

95-97/502

భరస : అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:50-7-597
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబభడహహస షపక
ఇసటట ననస:50-7-597
వయససస:28
లస: పప
5314 SQX0670315
పపరర: ఇబభడహహసషపక

5300 MLJ2815447
పపరర: మరరయదనసస గరరటపపడడ

5295 SQX1736750
పపరర: ననగగల మరర షపక

తసడడ:డ ఖమససస సరహహబ
ఇసటట ననస:50-7-594
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ఎరకయఖ
ఇసటట ననస:50-7-596
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఇబభడహహస షపక
ఇసటట ననస:50-7-597
వయససస:49
లస: ససస స
5311 SQX0670455
పపరర: రఫస షపక

95-97/499

భరస : ఏససరతటస
ఇసటట ననస:50-7-596
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససరతటస
ఇసటట ననస:50-7-596
వయససస:43
లస: పప
5308 SQX0657437
పపరర: మసరసన బ షపక

5297 MLJ1261866
పపరర: పసద కమల ఆరరమళర�

95-97/497

తసడడ:డ అబగదలర షపక
ఇసటట ననస:50-7-593
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతటస
ఇసటట ననస:50-7-595
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-7-596
వయససస:41
లస: ససస స
5305 AP151000249468
పపరర: కకటటశదరరరవప గరరటపపడడ

95-96/717

భరస : ఏసస�
ఇసటట ననస:50-7-594
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప గరరటపపడడ
ఇసటట ననస:50-7-595
వయససస:20
లస: ససస స
5302 AP151000249145
పపరర: బగజన గరరటపపడడ

5294 SQX1790500
పపరర: శకనవరస రరడడడ జకకసరరడడడ

5292 SQX1495317
పపరర: ననగ దసరరరరరవప మసరల

తసడడ:డ మరరయదనసస మసరల
ఇసటట ననస:50-7-592
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసదర రరదద స జకకసరరడడడ
ఇసటట ననస:50-7-593
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-7-593
వయససస:23
లస: ససస స
5299 SQX1947936
పపరర: పడసనట గరరటపపడడ

95-97/496

తసడడ:డ మసరల మరరయదనసస
ఇసటట ననస:50-7-592
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ
ఇసటట ననస:50-7-592
వయససస:46
లస: పప
5296 SQX1763846
పపరర: నగరనన షపక

5291 SQX1495325
పపరర: హరరష మసరల

5316 SQX1085159
పపరర: మగనటరర బబగస షపక

95-96/729

భరస : అబగదల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:50-7-597
వయససస:36
లస: ససస స
95-97/508

5319 SQX1486381
పపరర: జజన షపక

95-97/509

తసడడ:డ నన సరఏబ షపక
ఇసటట ననస:50-7-598
వయససస:25
లస: పప
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5320 SQX0706010
పపరర: జజన కకకషట ఫ ఫర గరలపఫ తషల

95-97/510

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:50-7-598
వయససస:26
లస: పప
5323 AP151000249508
పపరర: మసరసన షపక

95-97/511

95-96/733

95-99/25

95-99/27

95-99/30

95-99/33

95-98/824

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:50-8-611
వయససస:45
లస: ససస స

5333 SQX0990358
పపరర: ఫరతమ షపక

5336 SQX0990432
పపరర: మననసరహమద ఖమన ఖమన

5339 SQX2457737
పపరర: ఏసస వరడపలర

5342 SQX0577833
పపరర: అసకరలల� శకరరమగలల�

95-99/34

5345 SQX1769900
పపరర: రగషన మనటసజల

95-99/28

5348 MLJ2815066
పపరర: ననగరరజ మసరరపప
తలర : రతస మమ
ఇసటట ననస:50-8-611
వయససస:47
లస: పప

5328 SQX2270544
పపరర: షపక ససఫసయమ

95-98/823

5331 SQX0990333
పపరర: ఖమసససబభష షపక

95-99/26

5334 SQX0314534
పపరర: ఖమగమనటసర పఠరన

95-99/29

భరస : మగషరటక ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-8
వయససస:40
లస: ససస స
95-99/31

5337 SQX0869685
పపరర: మగసరసక ఖమన పఠరన

95-99/32

తసడడ:డ జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-8
వయససస:40
లస: పప
95-97/848

5340 NDX2512697
పపరర: ననగమలలర శదరర శవ

94-97/704

భరస : గసగరధర శవ
ఇసటట ననస:50-8-607
వయససస:44
లస: ససస స
95-97/514

5343 SQX2191658
పపరర: జగదదశ అసకరల

95-98/825

తసడడ:డ శకరరమగలల అసకరల
ఇసటట ననస:50-8-608
వయససస:18
లస: పప
95-99/35

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:50-8-610
వయససస:25
లస: పప
95-97/516

95-96/732

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:50-8
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మసగమమ�
ఇసటట ననస:50-8-608
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రగషన
ఇసటట ననస:50-8-610
వయససస:23
లస: ససస స
5347 MLJ2815025
పపరర: రతస మమ మసరరపప

95-96/955

తసడడ:డ ననగయఖ వరడపలర
ఇసటట ననస:50-8-215
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గగరర మమరరస
ఇసటట ననస:50-8-607
వయససస:46
లస: పప
5344 SQX1769892
పపరర: శశభ రరణణ మననటసజల

5330 SQX2095784
పపరర: ఖజ మహహదద న పఠరన

5325 MLJ3658887
పపరర: మసరసనబ షపక

తసడడ:డ షపక బభజ
ఇసటట ననస:50-7-604
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నననట
ఇసటట ననస:50-8
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగమరరదల షపక
ఇసటట ననస:50-8
వయససస:42
లస: పప
5341 SQX2136950
పపరర: బసడడ వనసకట వనణగ గగపరల

95-97/513

భరస : రహమన షపక
ఇసటట ననస:50-8
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-8
వయససస:61
లస: ససస స
5338 SQX0990374
పపరర: షపక ననగమర షపక

5327 SQX0901165
పపరర: షసబక మహమద రఫస

95-96/731

భరస : అబగదలడవపఫ షపక
ఇసటట ననస:50-7-604
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ జన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-8
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రహమన షపక
ఇసటట ననస:50-8
వయససస:30
లస: ససస స
5335 SQX0869693
పపరర: ఖమగరరనటసర పఠరన

95-97/512

తసడడ:డ అబగదల రవపఫ
ఇసటట ననస:50-7-604
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడభభకర రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:50-7-728
వయససస:60
లస: ససస స
5332 SQX0990366
పపరర: మగనట షపక

5324 AP151000249509
పపరర: అబగదల రగఫ షపక

5322 SQX0663989
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : గన సయద షపక
ఇసటట ననస:50-7-603
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వలర సరహహబ sk
ఇసటట ననస:50-7-603
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రగఫ షపక
ఇసటట ననస:50-7-604
వయససస:32
లస: పప
5329 SQX1641208
పపరర: ఈశదరమమ తమమననన

95-96/1090

భరస : జజన ససబద షపక
ఇసటట ననస:50-7-602
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అబగదల రగఫ sk
ఇసటట ననస:50-7-603
వయససస:47
లస: ససస స
5326 SQX0895573
పపరర: హబ బగలమర షపక

5321 SQX2200293
పపరర: ననరన హన షపక

5346 AP151000249488
పపరర: కకటటశదరమమ ఉరవకకసడ�

95-97/515

భరస : కపషష�
ఇసటట ననస:50-8-611
వయససస:42
లస: ససస స
95-97/517

5349 AP151000249358
పపరర: ననసచనరమమ కకమరకకసడ

95-97/518

భరస : ఎలమసద
ఇసటట ననస:50-8-612
వయససస:42
లస: ససస స
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5350 SQX1737444
పపరర: వనసకట సరదమ కకమరకకసడ

95-97/519

తసడడ:డ యలమసద కకమరకకసడ
ఇసటట ననస:50-8-612
వయససస:29
లస: పప
5353 AP151000249056
పపరర: శశషమమ మమసవరపప

95-97/522

95-97/849

95-97/528

95-97/531

95-98/40

95-98/44

95-98/47

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:41
లస: పప

95-97/529

5366 SQX0822627
పపరర: మమరర కరతషపలర

5369 MLJ2826659
పపరర: శవ కలమమరర రగతష

5372 AP151000255227
పపరర: భమలకడమ అనటపరరడడ �

95-98/50

5375 SQX0384792
పపరర: పసదదద పరగర చరసజవ�

95-97/532

5378 MLJ2820504
పపరర: కపషష రగతష
తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:43
లస: పప

95-97/526

5361 SQX0813295
పపరర: శకనవరస రరవప పసడనరర

95-97/530

5364 SQX2387058
పపరర: దదవ సరగర పపలమమలమ

95-97/850

తసడడ:డ మరరయ దనసస పపలమమలమ
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:21
లస: పప
95-98/41

5367 SQX1357483
పపరర: నరమల గగరరకపరటట

95-98/43

భరస : వజయరరజ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:39
లస: ససస స
95-98/45

5370 MLJ2826568
పపరర: రరణణ పసదద పరక�

95-98/46

భరస : ననగరశదరరరరవప�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:50
లస: ససస స
95-98/48

5373 MLJ2826600
పపరర: పదనమవత పసదద పరక�

95-98/49

భరస : జఖజ�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:62
లస: ససస స
95-98/51

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:33
లస: పప
95-98/53

5358 MLJ2815421
పపరర: ఇసరడయయలల కలకసమగడడ

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-8-624
వయససస:33
లస: పప

భరస : చనటయఖ�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : జజసఫ�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:84
లస: ససస స
5377 AP151000252186
పపరర: కకటటశదరరరవప తరరమలశశటట �

5363 SQX0501247
పపరర: ననగరశదర రరవప పసడనరర

95-97/524

తసడడ:డ ఆబబలల
ఇసటట ననస:50-8-618
వయససస:40
లస: పప

భరస : కపషష
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అసకరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:56
లస: ససస స
5374 AP151000255345
పపరర: అనటమమ గగరరకపరటట�

95-97/525

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లమజర రరయపరటట
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:40
లస: ససస స
5371 AP151000255419
పపరర: లకడమ ఇసత�

5360 SQX0501205
పపరర: అసకమమ పసడనరర

5355 SQX1737451
పపరర: బకకలల మమచవరపప

Deleted

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-8-624
వయససస:61
లస: పప

భరస : చరసజవ�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:29
లస: ససస స
5368 SQX1453877
పపరర: మరరయ కలమమరర రరయపరటట

5357 MLJ2815439
పపరర: ఏసస రర రరణణ కలకసమగడడ

95-97/521

తసడడ:డ వనసకటటష మమచవరపప
ఇసటట ననస:50-8-614
వయససస:34
లస: పప

భరస : ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-8-624
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చనట నరసయఖ
ఇసటట ననస:50-8-624
వయససస:41
లస: పప
5365 SQX0314559
పపరర: జజఖత� పసదదదపరగ�

95-97/523

భరస : ఇసరడయయలల
ఇసటట ననస:50-8-618
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకకరసత వసగరపరపప
ఇసటట ననస:50-8-619
వయససస:24
లస: ససస స
5362 SQX0469122
పపరర: ఏసస ఉలస

5354 AP151000249122
పపరర: ససపతమమ గనపలర

5352 MLJ2815090
పపరర: మరరయమమ మసరరపప

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-8-614
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఏసయఖ
ఇసటట ననస:50-8-614
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-8-615
వయససస:25
లస: పప
5359 SQX1971878
పపరర: చనసదదన వసగరపరపప

95-97/520

తసడడ:డ సఫ మలసగయఖ
ఇసటట ననస:50-8-612
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకయఖ మమసవరపప
ఇసటట ననస:50-8-614
వయససస:62
లస: ససస స
5356 SQX2135218
పపరర: సససదర రరవప గగరరగరసజల

5351 AP151000249363
పపరర: ఎలమసదయఖ కకమరకకసడ

5376 SQX0234567
పపరర: మమరరయమదనసస� ఆరరన �

95-98/52

తసడడ:డ శరఖమ కకటట�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:38
లస: పప
95-98/54

5379 MLJ2820983
పపరర: అపరషరరవప రగతష

95-98/55

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:43
లస: పప
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95-98/56

తసడడ:డ జయరరవప�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:44
లస: పప
5383 MLJ2820363
పపరర: ననగరశదరరరవప పసదద పరక�

95-98/59

95-98/827

95-98/830

95-98/833

94-96/521

95-96/737

95-96/740

భరస : ననగరరజ దససరర
ఇసటట ననస:50-8-636
వయససస:29
లస: ససస స

5393 SQX2138709
పపరర: మగషరరఫ బలమల షపక

5396 NDX2512671
పపరర: పడమల వరడపలర

5399 SQX0774745
పపరర: దసరర గగలమరపలర

5402 SQX0990341
పపరర: మహబమబ షపక షపక

95-99/38

5405 SQX0822734
పపరర: ఆదదమమ గగసత

95-98/834

5408 SQX0315572
పపరర: కలమఖణణ దససరరర
భరస : ననగ రరజ దససరర
ఇసటట ననస:50-8-636
వయససస:30
లస: ససస స

5388 SQX2127835
పపరర: సరయ కలమమర పసడరర

95-98/829

5391 SQX2138691
పపరర: అఫసడన షపక

95-98/832

5394 SQX1085209
పపరర: శశఖర గగలర పలర

95-96/735

తసడడ:డ పడసరద గగళరపలర
ఇసటట ననస:50-8-633
వయససస:39
లస: పప
94-96/522

5397 SQX0774844
పపరర: భమలకడమ గగలర పలర

95-96/736

తసడడ:డ పడసరద గగలర పలర
ఇసటట ననస:50-8-634
వయససస:28
లస: ససస స
95-96/738

5400 SQX0766188
పపరర: మగరళ గగలర పలర

95-96/739

తసడడ:డ ఆనసద గగళరపలర
ఇసటట ననస:50-8-634
వయససస:53
లస: పప
95-99/36

5403 SQX0314781
పపరర: నరమల మసగళపపరర

95-99/37

భరస : మమధవరరవప మసగళపపరర
ఇసటట ననస:50-8-635
వయససస:41
లస: ససస స
95-99/39

భరస : ఆసజననయలల గగసత
ఇసటట ననస:50-8-635
వయససస:78
లస: ససస స
95-99/41

95-98/826

తసడడ:డ రహమతషలమర
ఇసటట ననస:50-8-631
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:50-8-635
వయససస:37
లస: ససస స

తలర : మమధవ రరవప మసగళళపపరర
ఇసటట ననస:50-8-635
వయససస:48
లస: ససస స
5407 SQX0479675
పపరర: కకకషషవనణణ దససరర

95-98/831

భరస : పడసరద గగలర పలర
ఇసటట ననస:50-8-634
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద గగళరపలర
ఇసటట ననస:50-8-634
వయససస:53
లస: పప
5404 SQX1607052
పపరర: మహహశదరర మసగళళపపరర

5390 SQX2135283
పపరర: ననగ సరయ షపక

5385 SQX2131035
పపరర: లకడమ అసతరరజ

తలర : ననగదపవరర రరవప పసడరర
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ వరడపలర
ఇసటట ననస:50-8-634
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప కకసడమగదద
ఇసటట ననస:50-8-634
వయససస:29
లస: ససస స
5401 SQX0766212
పపరర: పడసరద గగలర పలర

95-98/828

తసడడ:డ రహమతషలమర
ఇసటట ననస:50-8-631
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప కకసడమగదద
ఇసటట ననస:50-8-634
వయససస:27
లస: ససస స
5398 SQX1893932
పపరర: అరరణ కలమమరర కకసడమగదద

5387 SQX2131001
పపరర: సరసదత అరరన

95-98/58

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఘన శశశదన
ఇసటట ననస:50-8-627
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రహమతషలమర
ఇసటట ననస:50-8-631
వయససస:22
లస: ససస స
5395 NDX2512655
పపరర: అరరణకలమమరర కకసడమగదద

95-98/60

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఘన ససబదన
ఇసటట ననస:50-8-627
వయససస:56
లస: ససస స
5392 SQX2138618
పపరర: అజమతషనటసర షపక

5384 AP151000252120
పపరర: కపషష గగరరకపరటట�

5382 AP151000252043
పపరర: చసదడశశఖర గగరరకపరటట�

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:33
లస: పప
5389 SQX2135325
పపరర: మసరసనమమ షపక

95-98/57

తసడడ:డ ఫరడనసస గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ�
ఇసటట ననస:50-8-625
వయససస:50
లస: పప
5386 SQX2135176
పపరర: శకనవరసరరవప అరరన

5381 SQX1357640
పపరర: వజయరరజ గగరరకపరటట

5406 SQX0268466
పపరర: మమధవ రరవప మసగళపపరర

95-99/40

తసడడ:డ శవ మసగళపపరర
ఇసటట ననస:50-8-635
వయససస:40
లస: పప
95-99/42

5409 SQX0314666
పపరర: శక దసరర దససరర

95-99/43

భరస : రరఘవనసదడరరవప దససరర
ఇసటట ననస:50-8-636
వయససస:31
లస: ససస స
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5410 AP151000255022
పపరర: పరఖరరజజన షపక�

95-98/61

భరస : ససభభన�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:46
లస: ససస స
5413 AP151000255025
పపరర: ఫరతమమబ షపక�

95-98/64

95-98/67

95-98/70

95-99/44

95-99/47

95-99/50

95-99/53

తసడడ:డ అలషర సయఖద
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:41
లస: పప

5423 SQX0707562
పపరర: ననగగర బ షపక

5426 SQX0048744
పపరర: రజయమ షపక

5429 SQX0188821
పపరర: సమర షపక

5432 AP151000255195
పపరర: బబజజన షపక

95-99/56

5435 SQX0704411
పపరర: ఈససఫ షపక

95-99/45

5438 SQX0315135
పపరర: షరరఫ షపక
భరస : హహసపసన మరర షపక
ఇసటట ననస:50-8-639
వయససస:32
లస: ససస స

5418 AP151000252042
పపరర: జరబననవల షపక�

95-98/69

5421 AP151000252030
పపరర: చనమమలమల షపక�

95-98/72

5424 SQX0048587
పపరర: షకకర షపక

95-99/46

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:31
లస: ససస స
95-99/48

5427 SQX0188789
పపరర: ననజనన. షపక.

95-99/49

తసడడ:డ ససలలమమన. షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:38
లస: ససస స
95-99/51

5430 SQX1769819
పపరర: షమల బబగస షపక

95-99/52

భరస : అబగదల రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:49
లస: ససస స
95-99/54

5433 MLJ2820140
పపరర: ననగమరరమషర. షపక

95-99/55

తసడడ:డ మసరసననర క. షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:36
లస: పప
95-99/57

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:39
లస: పప
95-100/33

95-98/66

తసడడ:డ జయనసలమసహహబ�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:52
లస: పప

భరస : యగససఫ. షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:38
లస: పప
5437 SQX1368209
పపరర: ఇశరక మదదన సయఖద

95-98/71

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససబదన. షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:54
లస: ససస స
5434 SQX0421362
పపరర: షహహద షపక

5420 AP151000252138
పపరర: హసపన షపక�

5415 AP151000255024
పపరర: మమదనబ షపక�

తసడడ:డ హహసపన సరహహబ�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనదల షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:39
లస: ససస స
5431 MLJ2826055
పపరర: బబజజన. షపక.

95-98/68

భరస : ఈససబ షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షరహహద షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:31
లస: ససస స
5428 MLJ2826048
పపరర: రరహనన. షపక.

5417 MLJ2820777
పపరర: అబగదల రఫస� షపక�

95-98/63

భరస : జయనసల సరహహబ�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జయనసలమసహహబ�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:52
లస: పప

భరస : మగజబ పఠరన
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:27
లస: ససస స
5425 SQX0990382
పపరర: అసరమ షపక

95-98/65

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జయనసలమసహహబ�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:47
లస: పప
5422 SQX1769785
పపరర: నగరనన పఠరన

5414 AP151000255023
పపరర: బబ షపక�

5412 AP151000255036
పపరర: మరరబ షపక�

భరస : చనటమమలమల�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : హహసససన�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:66
లస: ససస స
5419 AP151000252025
పపరర: ససభభన షపక�

95-98/62

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పసదమమలమల�
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:54
లస: ససస స
5416 MLJ2826840
పపరర: పరఖరరజజన షసక�

5411 AP151000255026
పపరర: ఘనజ షపక�

5436 SQX1196105
పపరర: షపక బషసర అహమద

95-100/32

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-8-638
వయససస:32
లస: పప
95-99/58

5439 SQX1368258
పపరర: అసజజన సయఖద

95-99/59

భరస : ఇశరక మదదన సయఖద
ఇసటట ననస:50-8-639
వయససస:33
లస: ససస స
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95-99/60

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:50-8-639
వయససస:35
లస: ససస స
5443 SQX0385823
పపరర: అబగదల రహహస షపక

95-99/63

95-99/65

95-99/68

95-99/69

95-99/71

95-99/74

95-90/43

తసడడ:డ వనసకట రమణ కలలర
ఇసటట ననస:50-8-647
వయససస:23
లస: పప

5453 SQX1309526
పపరర: సమరర షపక

5456 SQX1514760
పపరర: షఫస షపక

5459 SQX1368316
పపరర: బషసర షపక

5462 SQX1803840
పపరర: ససభభన షపక

95-99/78

5465 SQX1506411
పపరర: ననగమర బభషర షపక

95-99/70

5468 SQX0188839
పపరర: సరరరబ షపక
భరస : ఇమమస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-8-660
వయససస:53
లస: ససస స

5448 SQX1535741
పపరర: ననగగల మరరవల నవపలలరర

95-99/67

5451 SQX2349702
పపరర: అబద షపక

95-97/851

5454 SQX2348480
పపరర: షకకర షపక

95-99/675

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:50-8-641
వయససస:29
లస: ససస స
95-99/72

5457 SQX1514778
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-99/73

తసడడ:డ హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-8-642
వయససస:31
లస: పప
95-99/75

5460 SQX1607144
పపరర: షమ షపక

95-99/76

భరస : బగడద సరహహబ మసరసన బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-8-645
వయససస:53
లస: ససస స
95-90/44

5463 SQX1946938
పపరర: హహసపసన బ షసబక

95-99/77

భరస : ననగమర బభషర షసబక
ఇసటట ననస:50-08-646
వయససస:23
లస: ససస స
95-99/79

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-8-646
వయససస:27
లస: పప
95-97/533

95-99/64

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:50-8-641
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దనద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-8-646
వయససస:60
లస: పప

భరస : అససఫ షసబక
ఇసటట ననస:50-08-646
వయససస:28
లస: ససస స
5467 SQX1960210
పపరర: శకనవరస పడసనట కలమమర కలలర

95-98/836

భరస : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:50-8-645
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-8-646
వయససస:47
లస: ససస స
5464 SQX1946979
పపరర: నససమ షసబక

5450 SQX2373157
పపరర: హహసపన దసదడకలల

5445 SQX1235853
పపరర: కరరషమ నవపలలరర

తసడడ:డ చడసచసలల నవపలలరర
ఇసటట ననస:50-8-640
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-8-642
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:50-8-643
వయససస:42
లస: పప
5461 SQX1803857
పపరర: ఇమమస బ షపక

95-99/66

భరస : ఆససఫ షపక
ఇసటట ననస:50-8-641
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హహసపసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-8-642
వయససస:54
లస: ససస స
5458 AP151000252232
పపరర: అబమబకర షపక

5447 SQX0313940
పపరర: ఆదమబ నవపలలరర

95-99/62

భరస : ననగగల మరర వల నవపలలరర
ఇసటట ననస:50-8-640
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరయఖ దసదడకలల
ఇసటట ననస:50-8-640/2
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర షపక
ఇసటట ననస:50-8-641
వయససస:25
లస: ససస స
5455 SQX1573246
పపరర: జబబద షపక

95-98/835

భరస : చడసచసలల నవపలలరర
ఇసటట ననస:50-8-640
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ భభషష. షపక
ఇసటట ననస:50-8-640
వయససస:52
లస: పప
5452 SQX1235846
పపరర: ఆయయషర షపక

5444 SQX2369437
పపరర: మసగమమ దసదడకలల

5442 SQX0384990
పపరర: అబగదల రఫస షపక

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-8-639
వయససస:40
లస: పప

భరస : పసరయఖ దసదడకలల
ఇసటట ననస:50-8-640
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : కమల భభషర. షపక
ఇసటట ననస:50-8-640
వయససస:53
లస: ససస స
5449 AP151000252255
పపరర: కమమల భభషర షపక

95-99/61

భరస : జజనవల షపక
ఇసటట ననస:50-8-639
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-8-639
వయససస:40
లస: పప
5446 AP151000255093
పపరర: మమహరరనటసర షపక

5441 SQX0315051
పపరర: షకకర షపక

5466 SQX1947456
పపరర: వనసకటటశదరరర సరధస

95-99/80

తసడడ:డ అసకమమ సరధస
ఇసటట ననస:50-8-646
వయససస:61
లస: పప
95-99/81

5469 SQX0273995
పపరర: మమమమగనటస సయఖద

95-99/82

భరస : ససలలమమన సయఖద
ఇసటట ననస:50-8-662
వయససస:69
లస: ససస స
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5470 SQX0705061
పపరర: గరరరబభబగ తతమమటట
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95-99/83

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప తతమమటట
ఇసటట ననస:50-8-680
వయససస:43
లస: పప
5473 SQX0384669
పపరర: తతమమటట వరణణ

95-100/34

95-99/88

95-99/91

95-99/94

95-93/598

95-96/742

95-98/75

తసడడ:డ రరమగ� అరరన
ఇసటట ననస:50-9-596
వయససస:33
లస: పప

5483 SQX2122877
పపరర: ఖమససస బభష షపక

5486 SQX1769991
పపరర: సలస షపక

5489 SQX0670570
పపరర: రరమగడడ బతష
స ల

5492 SQX1795376
పపరర: దసరర రరవప పసటర

95-96/744

5495 SQX0421685
పపరర: కలమమరర అరరన

95-98/837

5498 SQX1812445
పపరర: చనట మమలమల షపక
తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:50-9-618
వయససస:37
లస: పప

5478 SQX0479501
పపరర: అబగదల అజజ షపక షసబక

95-99/90

5481 SQX1174093
పపరర: మహమమద రరషమ

95-100/35

5484 SQX1245688
పపరర: సలమమన పఠరన

95-99/95

తసడడ:డ దనవపద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-6
వయససస:25
లస: ససస స
95-98/73

5487 MLJ3658390
పపరర: ససబదన వల� షపక�

95-96/741

తసడడ:డ బభబగలల� షపక
ఇసటట ననస:50-9-389
వయససస:37
లస: పప
95-96/743

5490 SQX1769975
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

95-98/74

తసడడ:డ రహహమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-9-482
వయససస:21
లస: పప
95-98/76

5493 SQX1795459
పపరర: గగస ఖమన పఠరన

95-98/77

తసడడ:డ నననట ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-511
వయససస:24
లస: పప
95-96/745

భరస : రరమగ అరరన
ఇసటట ననస:50-9-596
వయససస:54
లస: ససస స
95-96/747

95-99/87

భరస : రసనల
ఇసటట ననస:50-8-682
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర పసటర
ఇసటట ననస:50-9-493
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస మగతనఖల
ఇసటట ననస:50-9-596
వయససస:37
లస: ససస స
5497 SQX0421974
పపరర: శవ� అరరన �

95-99/92

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-9-471
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససవర పసటర
ఇసటట ననస:50-9-493
వయససస:25
లస: ససస స
5494 MLJ3658846
పపరర: పరరదత మగతనఖల

5480 SQX0479840
పపరర: సరమమమజఖస దసతనల దసతనల

5475 SQX0479956
పపరర: అతషసయమ అసజస షపక

తసడడ:డ అలమ జజన షసబక
ఇసటట ననస:50-8-681
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రహమత షపక
ఇసటట ననస:50-9-321
వయససస:24
లస: పప

భరస : జగననటధరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:50-9-471
వయససస:54
లస: ససస స
5491 SQX1795384
పపరర: ససభభషసణణ పసటర

95-99/89

తసడడ:డ ననగమర షపక
ఇసటట ననస:50-8-851
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఇసతఖజ బభష షపక
ఇసటట ననస:50-9-310
వయససస:21
లస: పప
5488 MLJ2810422
పపరర: పదమ ఆళళ

5477 SQX0479980
పపరర: ఆషసయమ బబగస షపక

95-99/85

భరస : అబగదల అజజ షసబక
ఇసటట ననస:50-8-681
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప దసతనల
ఇసటట ననస:50-8-682
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : అయఖవరరరలల మసగళళపపరర
ఇసటట ననస:50-8-721
వయససస:57
లస: ససస స
5485 SQX1880558
పపరర: గగలమన ర మహమమద షపక

95-99/86

భరస : అలస జజన షపక
ఇసటట ననస:50-8-681
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:50-8-681
వయససస:70
లస: పప
5482 SQX1607128
పపరర: పరరదత మసగళళపపరర

5474 SQX1619487
పపరర: తషలసస గరసడర

5472 SQX0704114
పపరర: జరససపరదస గగవతతటట

తసడడ:డ జజన గగవతతటట
ఇసటట ననస:50-8-680
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప గరసడర
ఇసటట ననస:50-8-681
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయ రరజ
ఇసటట ననస:50-8-681
వయససస:35
లస: ససస స
5479 SQX0479469
పపరర: అలస జన షపక

95-99/84

తలర : ఆదసబ నవపలలరర
ఇసటట ననస:50-8-680
వయససస:69
లస: పప

భరస : గరరరబభబగ
ఇసటట ననస:50-8-680
వయససస:38
లస: ససస స
5476 SQX0666719
పపరర: కవత ఎస

5471 SQX0385575
పపరర: చడసచసలల నవపలలరర

5496 SQX0421586
పపరర: లకడమ మగతనఖల

95-96/746

భరస : సతఖస మగతనఖల
ఇసటట ననస:50-9-596
వయససస:69
లస: ససస స
95-100/36

5499 SQX0384446
పపరర: షపక సఖననబ�

95-100/37

భరస : అలమరస�
ఇసటట ననస:50-9-629
వయససస:70
లస: ససస స

Page 228 of 322

5500 SQX1514786
పపరర: ససభభన షపక
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95-100/38

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-9-629
వయససస:31
లస: పప
5503 SQX0342642
పపరర: షపక ఛనన బభషర

95-100/41

95-99/98

95-99/101

95-99/104

95-99/107

95-99/676

95-99/110

తసడడ:డ ఐజక యరకసరన
ఇసటట ననస:50-9-654
వయససస:56
లస: పప

5513 SQX1619586
పపరర: హరరబభబగ ససరరనలమ

5516 SQX1619545
పపరర: బబ సఫఫ లరరవప షపక

95-99/113

95-99/105

5508 AP151000255189
పపరర: ఖరఖరరనటసర షపక

5511 SQX1619511
పపరర: అబగదల రగఫ షపక

95-99/103

5514 SQX0048728
పపరర: ఫసబరగజజ సయఖద

95-99/106

95-99/108

5517 SQX1619529
పపరర: అబగదల చనట మగనఫ షపక

5525 SQX1524538
పపరర: శరఖమ కపపరకర యరకసరన

5528 SQX0817759
పపరర: ససరరష యయరకరసరన
తసడడ:డ ససధనకర యయరరకసరన
ఇసటట ననస:50-9-654
వయససస:27
లస: పప

95-99/109

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:50-9-653
వయససస:60
లస: పప

95-99/677 5520 SQX1740711
5519 SQX2370708
పపరర: మహమమద అల అననసరర సయద
పపరర: దదల దనర షపక

5522 AP151000255166
పపరర: హహమబసదస యరకసరన

95-99/100

భరస : మహమద అల అననసరర సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-653
వయససస:31
లస: ససస స

95-100/42

భరస : తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-653
వయససస:24
లస: ససస స
95-99/111

5523 AP151000255168
పపరర: అరరణ యరకసరన

95-99/112

భరస : రవకలమమర యరకసరన
ఇసటట ననస:50-9-654
వయససస:52
లస: ససస స
95-99/114

తసడడ:డ ఇసరసక యరకసరన
ఇసటట ననస:50-9-654
వయససస:45
లస: పప
95-99/116

95-99/97

తసడడ:డ అబగదల చనట మగనఫ షపక
ఇసటట ననస:50-9-652
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఇజజక యరకసరన
ఇసటట ననస:50-9-654
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ససధనకర యరకసరన
ఇసటట ననస:50-9-654
వయససస:57
లస: ససస స
5527 AP151000252063
పపరర: ససదనకర యరకసరన

95-99/102

తసడడ:డ అబగబకర ససదద క సయద
ఇసటట ననస:50-9-653
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇజజక యరకసరన
ఇసటట ననస:50-9-654
వయససస:46
లస: ససస స
5524 AP151000255073
పపరర: రరణగ యరకసరన

5510 AP151000255390
పపరర: భమలకడమ దసస గరరర

5505 SQX1441104
పపరర: పదమ గరలమగటటట

భరస : బభబర షపక
ఇసటట ననస:50-9-652
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రహహమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-653
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : అబగబకర ససదద క సయద
ఇసటట ననస:50-9-653
వయససస:66
లస: ససస స
5521 AP151000255167
పపరర: ఇసదసమత యరకసరన

95-99/99

తసడడ:డ కకటయఖ ససరరనలమ
ఇసటట ననస:50-9-652
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రహహమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-653
వయససస:53
లస: ససస స
5518 SQX2367829
పపరర: ననరరనటసర బబగగమ సయద

5507 SQX0666115
పపరర: మహబగనటసర మహమద

95-100/40

భరస : మజరశ గరలమగటటట
ఇసటట ననస:50-9-652
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వలయస దసస గరరర
ఇసటట ననస:50-9-652
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబర షపక
ఇసటట ననస:50-9-652
వయససస:41
లస: పప
5515 SQX1619537
పపరర: మగసటభజ షపక

95-99/96

తసడడ:డ అబగదల గరపపర మహమద
ఇసటట ననస:50-9-652
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హరరబభబగ ససరరనఇలమ
ఇసటట ననస:50-9-652
వయససస:63
లస: ససస స
5512 AP151000252132
పపరర: ససబభన షపక

5504 SQX1441096
పపరర: లకడమ అరరన

5502 SQX0342550
పపరర: షపక సరబ జజన

తసడడ:డ ఛనన బభషర
ఇసటట ననస:50-9-629
వయససస:60
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద అరరన
ఇసటట ననస:50-9-652
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల గఫపర మహమమద
ఇసటట ననస:50-9-652
వయససస:30
లస: ససస స
5509 SQX1619594
పపరర: లకడమ రరజఖస ససరరనఇలమ

95-100/39

తసడడ:డ బభబర
ఇసటట ననస:50-9-629
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:50-9-629
వయససస:80
లస: పప
5506 SQX0667139
పపరర: హబబగనటసర మహమమద

5501 SQX0342774
పపరర: షపక ఖమససస

5526 AP151000252222
పపరర: దయమకర యరకసరన

95-99/115

తసడడ:డ ఐజక యరకసరన
ఇసటట ననస:50-9-654
వయససస:50
లస: పప
95-100/43

5529 SQX0817742
పపరర: ససరరసదడ యరరకసరన

95-100/44

తసడడ:డ ససధనకర యరరకసరన
ఇసటట ననస:50-9-654
వయససస:28
లస: పప
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95-100/45

తసడడ:డ తరరపరలల పరడతపత
ఇసటట ననస:50-9-654
వయససస:54
లస: పప
5533 SQX0869735
పపరర: రవ కకశశర ఖసభస

95-99/119

95-99/122

95-99/125

95-99/128

95-99/678

95-100/46

95-100/49

భరస : ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:50-9-656/1
వయససస:28
లస: ససస స

5543 SQX2553170
పపరర: కకసడర రరవప కనశశటట

5546 SQX2133239
పపరర: బభష పఠరన

5549 SQX0739920
పపరర: హజజ భభష సయఖద

5552 SQX2138592
పపరర: బభజ షపక

95-117/399

5555 SQX1817808
పపరర: గఫపర షపక

95-99/129

5558 MLJ2826022
పపరర: ఉమమదదవ కనశశటట .
భరస : బభబగరరవప కనశశటట
ఇసటట ననస:50-9-656/1
వయససస:41
లస: ససస స

5538 SQX0717785
పపరర: అబగదల ఖమదర సయఖద

95-99/124

5541 AP151000252147
పపరర: కపషరషరరవప కనశశటట

95-99/127

5544 SQX1960160
పపరర: హబబ షపక

95-99/130

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:37
లస: పప
95-99/679

5547 SQX2133288
పపరర: సరదదక బభష షపక

95-99/680

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:18
లస: పప
95-100/47

5550 SQX1741438
పపరర: రగషన అమన షపక

95-100/48

తసడడ:డ అహమద బషసర షపక
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:28
లస: పప
95-100/881

5553 SQX0502617
పపరర: పఠరన జజససమన

95-117/398

భరస : పఠరన జలమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:36
లస: ససస స
95-117/400

తసడడ:డ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:68
లస: పప
95-99/132

95-99/121

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర. కనశశటట
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ పసడడ
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:49
లస: పప

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:38
లస: ససస స
5557 SQX1229872
పపరర: కరరమగనటసర షపక

95-99/126

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వశదననధనచనరర�
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:48
లస: పప
5554 SQX0502658
పపరర: షహననజ షపక

5540 AP151000252013
పపరర: మహబమబభమ నన లమన పఠరన

5535 SQX0779132
పపరర: మగసతనజ సయఖద

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహమమద అహమమద షపక
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:34
లస: ససస స
5551 SQX0342972
పపరర: చడనసటపలర బడహమయఖ శరససస �స

95-99/123

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర కనశశటట
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:50
లస: పప

భరస : దనవపద పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:39
లస: ససస స
5548 SQX1741354
పపరర: మహమమద షబనన షపక

5537 SQX0779173
పపరర: రసనల బ సయఖద

95-99/118

భరస : అబగదల ఖమదదర సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబభమ న పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:43
లస: పప
5545 SQX2122885
పపరర: మహబమబ చనన పఠరన

95-99/120

భరస : అబగదల ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బగడద షపక
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:26
లస: పప
5542 AP151000252306
పపరర: దనవపద పఠరన

5534 SQX0717801
పపరర: హజ బభషర సయఖద

5532 SQX1833615
పపరర: మహమమద సనరజ షపక

తసడడ:డ మహమమద ఉసరమన షపక
ఇసటట ననస:50-9-655
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబగదల ఖమదర సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-656
వయససస:49
లస: ససస స
5539 SQX0779843
పపరర: నజజస షపక

95-99/117

భరస : రవ కకశశర కర
ఇసటట ననస:50-9-655
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వజరసదడ రరవప ఖసభస
ఇసటట ననస:50-9-655
వయససస:40
లస: పప
5536 SQX0718981
పపరర: మగసతనజ సయఖద

5531 SQX0869727
పపరర: నలమ పసడయదరరరన కర

5556 SQX1229880
పపరర: తనహ రరనటషర షపక

95-99/131

తసడడ:డ లమల బగడద షపక
ఇసటట ననస:50-9-656/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-99/133

5559 MLJ2826030
పపరర: కరశమమ కనశశటట .

95-99/134

భరస : కపషరషరరవప కనశశటట
ఇసటట ననస:50-9-656/1
వయససస:41
లస: ససస స
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5560 AP151000255099
పపరర: లకడమదదవ కనశశటట .

95-99/135

భరస : కకసడలల కనశశటట
ఇసటట ననస:50-9-656/1
వయససస:47
లస: ససస స
5563 SQX0530949
పపరర: అనటపపరరడడడ వనసకట రమణ�

95-100/50

95-100/53

95-99/138

95-99/142

95-99/145

95-99/148

95-99/151

తసడడ:డ హహసపన ఖమన పటట న
ఇసటట ననస:50-9-660
వయససస:24
లస: ససస స

5573 SQX0869644
పపరర: పవన కకషఫ ర కసదసల

5576 SQX1412063
పపరర: సలమమ సయఖద

5579 SQX1288241
పపరర: మమలమల షపక

5582 SQX2125854
పపరర: గగసప బభష షపక

95-100/57

5585 SQX0652370
పపరర: మమమద రఫస షపక

95-99/143

5588 AP151000255020
పపరర: దరరయమ దనసరర
భరస : శవ దనసరర
ఇసటట ననస:50-9-660
వయససస:59
లస: ససస స

5568 SQX1739929
పపరర: ససభభన షపక

95-100/55

5571 AP151000255097
పపరర: ససజజత కసదసల

95-99/141

5574 MLJ2820405
పపరర: సతష కలమమర తవద

95-99/144

తసడడ:డ మసరసన రరవప తవద
ఇసటట ననస:50-9-658
వయససస:33
లస: పప
95-99/146

5577 SQX1368399
పపరర: అశకఫ దసడడ

95-99/147

భరస : జననబట హహసపసన దసడడ
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:29
లస: ససస స
95-99/149

5580 SQX1468009
పపరర: హమద సయఖద

95-99/150

తసడడ:డ మగసస ఫ సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:51
లస: పప
95-99/681

5583 SQX1740125
పపరర: ఆయయషర షపక

95-100/56

తసడడ:డ మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:22
లస: ససస స
95-100/58

తసడడ:డ మహమమద అల
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:36
లస: పప
95-97/760

95-100/52

భరస : శవపడసరద రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:50-9-658
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:23
లస: ససస స
5587 SQX2109486
పపరర: ససలమసనన పటట న

95-99/140

తసడడ:డ జరబనసలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పసరమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:54
లస: పప
5584 SQX1740489
పపరర: రబజజన షపక

5570 SQX0869636
పపరర: అననష కసదసల

5565 SQX0739961
పపరర: శకనవరస రరవప కరనశశటట

తసడడ:డ దనదపసర షపక
ఇసటట ననస:50-9-657
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల హమద సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హమద సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:49
లస: ససస స
5581 SQX0704577
పపరర: మహమద అల షపక

95-100/54

తసడడ:డ శవపడసరద రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:50-9-658
వయససస:26
లస: పప

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:26
లస: ససస స
5578 SQX1468025
పపరర: హససనన సయఖద

5567 SQX1739713
పపరర: ఇమమమ బ షపక

95-99/137

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-9-656/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:50-9-658
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప తవద
ఇసటట ననస:50-9-658
వయససస:56
లస: ససస స
5575 SQX1441005
పపరర: ససహనన షపక

95-100/51

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-9-657
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతష కలమమర తవద
ఇసటట ననస:50-9-658
వయససస:23
లస: ససస స
5572 AP151000255013
పపరర: ననగమణణ తవద

5564 SQX1542696
పపరర: పదనమవత కనశశటట

5562 MLJ2820058
పపరర: బభబమరరవప� కనశశటట �

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర� kanisetty
ఇసటట ననస:50-9-656/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కనశశటట
ఇసటట ననస:50-9-656/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-9-657
వయససస:35
లస: ససస స
5569 SQX1811728
పపరర: కకమల తవద

95-99/136

తసడడ:డ లమల బగడద షపక
ఇసటట ననస:50-9-656/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:50-9-656/1
వయససస:37
లస: ససస స
5566 SQX1300102
పపరర: హహసపసన బ షపక

5561 SQX1288225
పపరర: ననగమర వరల షపక

5586 SQX0502559
పపరర: మహబమబ చనసద

95-117/401

భరస : అహమద అల షపక షపక
ఇసటట ననస:50-9-659
వయససస:50
లస: ససస స
95-99/152

5589 SQX0479394
పపరర: యమససన ఖమన పఠరన

95-99/153

తసడడ:డ ఇమమమ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-660
వయససస:31
లస: పప

Page 231 of 322

5590 SQX0479477
పపరర: ఖమదర బభషర షపక
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95-99/154

తసడడ:డ అమద షపక
ఇసటట ననస:50-9-660
వయససస:32
లస: పప
5593 SQX0502609
పపరర: పఠరన అబమబఖమన

95-117/402

95-99/158

95-99/161

95-98/838

95-99/165

95-99/168

95-99/171

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-9-664
వయససస:24
లస: పప

5603 SQX1506452
పపరర: ససలమసనన పఠరన

5606 SQX0849596
పపరర: కలమస షపక

5609 AP151000255092
పపరర: రరబయమ పఠరన

5612 SQX0385070
పపరర: వనసకటటశదరరర. మరరక

95-98/839

5615 SQX1893346
పపరర: షసషషదదదన షపక

95-99/163

5618 SQX1877638
పపరర: శవలసగస చటటట
తసడడ:డ రరమగలల చటటట
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:53
లస: పప

5598 SQX0699181
పపరర: ససభభన ఖమన పఠరన

95-99/160

5601 SQX1739770
పపరర: జరరన బబగస పఠరన

95-100/59

5604 SQX1441047
పపరర: ననజన షపక

95-99/164

భరస : హససఫ షపక
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:26
లస: ససస స
95-99/166

5607 SQX0314435
పపరర: దసరర మరరక

95-99/167

భరస : వనసకటటశదరరర మరరక
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:40
లస: ససస స
95-99/169

5610 SQX1024207
పపరర: రరజరశ పససపపలలటట

95-99/170

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:35
లస: పప
95-99/172

5613 SQX1739747
పపరర: హపరస పఠరన

95-100/60

భరస : యమససన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:30
లస: ససస స
95-99/173

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-663
వయససస:20
లస: పప
95-99/174

95-99/157

భరస : హసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-661
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర మసద మరరక
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:50-9-663
వయససస:37
లస: పప
5617 SQX1308056
పపరర: శరఫసవపలర షపక

95-99/162

భరస : హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబభమ న పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:47
లస: పప
5614 SQX2137974
పపరర: ననగగర బభష షపక

5600 AP151000252264
పపరర: హసపసన ఖమన

5595 SQX0822775
పపరర: షహహననజ పఠరన

తసడడ:డ హసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-661
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:47
లస: ససస స
5611 SQX0268359
పపరర: హహసపసన ఖమన పఠరన

95-99/159

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరజరశ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:33
లస: ససస స
5608 SQX1024223
పపరర: భమలకడమ పససపపలలటట

5597 AP151000255378
పపరర: జరరననబబగస పఠరన

95-99/682

భరస : ఖమదర మహహదద న
ఇసటట ననస:50-9-661
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబమబభమ న
ఇసటట ననస:50-9-661
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబగబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-662
వయససస:23
లస: ససస స
5605 SQX1024215
పపరర: వరలకడమ పససపపలలటట

95-99/156

భరస : హహసపసననమ న పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-661
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-661
వయససస:31
లస: పప
5602 SQX2134864
పపరర: నగరనన పఠరన

5594 SQX0822759
పపరర: ఫరతమ పఠరన

5592 SQX2371755
పపరర: అబగబ ఖమన పఠరన

తసడడ:డ హహసపన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-660
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననగమర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-661
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : హహసపసన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-661
వయససస:46
లస: ససస స
5599 SQX0479493
పపరర: ననగమర ఖమన పఠరన

95-99/155

తసడడ:డ మహబమబభమ న పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-660
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పఠరన హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-660
వయససస:28
లస: పప
5596 SQX1441021
పపరర: జరరనన పఠరన

5591 SQX0187948
పపరర: ఇమమమమ
మ న పఠరన

5616 SQX2138006
పపరర: మహబగనటసర షపక

95-99/683

భరస : ననగగర బభష షపక
ఇసటట ననస:50-9-663
వయససస:32
లస: ససస స
95-97/534

5619 SQX2359347
పపరర: దదవక బసడడ

95-98/840

భరస : మమరరస బసడడ
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:49
లస: ససస స
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5620 SQX2480929
పపరర: లకమణ రరవప కకడడరర
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95-98/841

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:37
లస: పప
5623 SQX1046623
పపరర: జజఖత కకడనరర

95-99/176

95-99/179

95-99/182

95-99/185

95-99/188

95-99/191

95-99/194

తసడడ:డ నజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:32
లస: ససస స

5633 SQX1947084
పపరర: ననగరరజ భజసతడ

5636 SQX0779900
పపరర: వరరకజ కకడనరర

5639 AP151000252081
పపరర: రసనన షపక

5642 SQX1972918
పపరర: సబహ సయఖద

95-99/196

5645 SQX0779223
పపరర: షరరమల షపక

95-99/186

5648 SQX0666578
పపరర: ఫరతమమన షపక
భరస : నజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:54
లస: ససస స

5628 SQX1368571
పపరర: పరరదన ఖమన పటభన

95-99/181

5631 MLJ2826790
పపరర: పదమ అసబటట

95-99/184

5634 SQX0990499
పపరర: చసదస మసరల

95-99/187

తసడడ:డ ఏసథన మసరల
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:25
లస: పప
95-99/189

5637 SQX1368480
పపరర: ననరరలర ఖమన పటభన

95-99/190

తసడడ:డ అమమనసలమర పటభన
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:39
లస: పప
95-99/192

5640 AP151000252203
పపరర: శరఖమ పడభభకర యరకసరన

95-99/193

తసడడ:డ ఐజక యరకసరన
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:72
లస: పప
95-99/195

5643 SQX2533925
పపరర: తజదదదన షపక

95-96/1123

తసడడ:డ రరకలమదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:28
లస: పప
95-99/197

భరస : షషకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:28
లస: ససస స
95-99/199

95-99/178

భరస : పపననటరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల గఫపర సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తనజదదదన షసబక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:24
లస: ససస స
5647 SQX0717736
పపరర: తనజదదదన షపక

95-99/183

తసడడ:డ మమలమల. షపక
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నననటసరహహబ. షపక
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:82
లస: పప
5644 SQX1641299
పపరర: దదలద మర షసబక

5630 MLJ2826782
పపరర: హహహమమవత. మపసదదవ.

5625 SQX1201052
పపరర: ననగ లకడమ కకడనరర

భరస : ననరరలర ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకడనరర
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప ఏ కర
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:41
లస: పప
5641 AP151000252303
పపరర: ఖమశససరహహబ. షపక

95-99/180

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల భజసతడ
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బజసతడ
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:30
లస: పప
5638 SQX1947407
పపరర: రరమ కపషష ఏ కర

5627 SQX1947126
పపరర: అమగమలల అరరన

95-99/175

భరస : వరరకజ కకడనరర
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కకడనరర
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:55
లస: ససస స
5635 SQX1288266
పపరర: యయసస బజసతడ

95-99/177

భరస : రరమ కపషష ఏ కర
ఇసటట ననస:50-09-665
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కపషష కకనన
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:38
లస: ససస స
5632 SQX0779215
పపరర: హహమలత కకడనరర

5624 SQX0779116
పపరర: కనక మహలకడమ కకనన

5622 SQX1315499
పపరర: లకడమ లల రరణణ బజసతడ

భరస : యయసస బజసతడ
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మగరళ కకనన
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : యయసస అరరన
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:30
లస: ససస స
5629 SQX0779124
పపరర: రరధన కకనన

95-98/842

భరస : శవ కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లకమణ రరవప కకడనరర
ఇసటట ననస:50-9-665
వయససస:29
లస: ససస స
5626 SQX1288290
పపరర: మహహశదరర అరరన

5621 SQX2358109
పపరర: రరకకమణణ గగరర బసడడ

5646 SQX1288316
పపరర: తససర స ససలమసనన షపక

95-99/198

భరస : అజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:31
లస: ససస స
95-99/200

5649 SQX1288332
పపరర: అజమగదదదన షపక

95-99/201

తసడడ:డ నజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:37
లస: పప
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95-99/202

తసడడ:డ నజమగదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:45
లస: పప
5653 SQX2311736
పపరర: రబబన షపక

95-99/684

95-99/205

95-99/208

5657 AP151000255427
పపరర: షరహహనన begu

5660 SQX0704171
పపరర: ఇబడహహస బబగ

95-99/211

5663 MLJ2820793
పపరర: నయమస జజన. షపక.

భరస : ఇబడహహస బబబగ బబబగ
ఇసటట ననస:50-9-667
వయససస:34
లస: ససస స
95-99/214

95-99/217

భరస : షరరఫ షసబక
ఇసటట ననస:50-9-669
వయససస:30
లస: ససస స

5672 AP151000255428
పపరర: ఖమజజబ షపక

95-99/220

5675 SQX1368647
పపరర: ఖమదర మహహదద న షపక

95-99/212

5678 SQX1367888
పపరర: మహహమద అల షపక
తసడడ:డ మహమమద మమస షపక
ఇసటట ననస:50-9-670
వయససస:48
లస: పప

5658 MLJ2826386
పపరర: ససలలలనతబసససన బబగగ

95-99/207

5661 AP151000252365
పపరర: రహహస బబగగ

95-99/210

5664 SQX1740455
పపరర: కరరమ బబబగ

95-100/61

భరస : రసనల బబబగ బబబగ
ఇసటట ననస:50-9-667
వయససస:23
లస: ససస స
95-100/63

5667 SQX0666149
పపరర: షకకలమ సయఖద

95-99/213

భరస : బగడదమయమ సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-668
వయససస:31
లస: ససస స
95-99/215

5670 SQX0315275
పపరర: ననజమమ. షపక.

95-99/216

భరస : ససబభన. షపక
ఇసటట ననస:50-9-668
వయససస:50
లస: ససస స
95-99/218

5673 AP151000255335
పపరర: మమమమగనటసర షపక

95-99/219

భరస : మసరసన సరహహబ. షపక
ఇసటట ననస:50-9-668
వయససస:76
లస: ససస స
95-99/221

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-9-668
వయససస:35
లస: పప
95-99/223

95-99/686

తసడడ:డ ససబభన బబగగ
ఇసటట ననస:50-9-667
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరక నసదదదన. షపక
ఇసటట ననస:50-9-668
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసరగజ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-668
వయససస:30
లస: పప
5677 SQX1641026
పపరర: శరహహనన షసబక

95-99/209

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-9-668
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జజనబభషర షపక
ఇసటట ననస:50-9-668
వయససస:50
లస: ససస స
5674 SQX1619560
పపరర: జజవద ఖమన పఠరన

5669 SQX0666255
పపరర: రరమ షపక

5655 SQX2154706
పపరర: ఇసరమయల షపక

భరస : రరహహస బబగగ
ఇసటట ననస:50-9-667
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన బబబగ
ఇసటట ననస:50-09-667
వయససస:37
లస: పప

భరస : మగననట సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-668
వయససస:37
లస: ససస స
5671 SQX0313882
పపరర: షరకకరరనటసర షపక

95-99/206

తసడడ:డ మరరసరహహబ. షపక
ఇసటట ననస:50-9-667
వయససస:67
లస: పప

95-100/62 5666 SQX1943521
5665 SQX1740596
పపరర: అబద ఫసర దచస ససలమసనన బబబగ
పపరర: రసనల బబబగ

95-99/204

తసడడ:డ రరకలమదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససభభన బబగ
ఇసటట ననస:50-9-667
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అలషర సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-667
వయససస:44
లస: పప

5668 SQX0707547
పపరర: జహర సయఖద

95-99/685

భరస : mahmad begu
ఇసటట ననస:50-9-667
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససభభన బబగగ
ఇసటట ననస:50-9-667
వయససస:66
లస: ససస స
5662 SQX0704478
పపరర: మసరసన వల సయఖద

5654 SQX2174753
పపరర: వనజ గడదడ

5652 AP151000252311
పపరర: నజమగదదదన షపక

తసడడ:డ మసరసననసహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:67
లస: పప

భరస : వజయ కలమమర గరల
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : Ibrahim beag
ఇసటట ననస:50-9-667
వయససస:32
లస: ససస స
5659 AP151000255303
పపరర: రహహమగనటసర బబగగ

95-99/203

తసడడ:డ చగటభసరహహబ. షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-9-666
వయససస:49
లస: పప
5656 SQX0314492
పపరర: అబద ఫసరగజ ససలమసనన బబగ

5651 AP151000252314
పపరర: ఘనససబదన షసబక

5676 SQX0704296
పపరర: బగడదమయమ సయఖద

95-99/222

తసడడ:డ సతనసర సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-668
వయససస:38
లస: పప
95-99/224

5679 SQX2462729
పపరర: ఖజజవల షపక

95-98/843

తసడడ:డ మహహదదన షర షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:56
లస: పప
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95-98/844

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:51
లస: ససస స
5683 SQX1607086
పపరర: మమహహర షపక

95-99/227

95-99/230

95-99/233

95-99/236

95-99/239

95-99/241

95-99/688

భరస : ఆనసదరరవప అరరన
ఇసటట ననస:50-9-673
వయససస:30
లస: ససస స

5693 SQX0268151
పపరర: ఖమజజ మహహదద న పఠరన

5696 SQX1947472
పపరర: ఖమజజ వరల షసబక

5699 SQX0561100
పపరర: ధనలకడమ దదవర

5702 SQX2363448
పపరర: రఫసయమ షపక

95-98/79

5705 SQX2442499
పపరర: సరసబశవరరవప బభబబలమ

95-99/237

5708 SQX0707653
పపరర: దసరర మమ అరరన
భరస : అసజయఖ అరరన
ఇసటట ననస:50-9-673
వయససస:61
లస: ససస స

5688 AP151000255354
పపరర: హసరరనటసర పఠరన

95-99/232

5691 SQX0630152
పపరర: ఈససబ షపక

95-99/235

5694 SQX0869586
పపరర: యసస న షపక

95-99/238

తసడడ:డ గగఫరర షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:42
లస: పప
95-99/240

5697 SQX2132520
పపరర: పరరదణ షపక

95-99/687

తసడడ:డ యయజద జన షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:18
లస: ససస స
95-99/242

5700 SQX0561092
పపరర: ననగరశదర రరవప బగసపట

95-99/243

తసడడ:డ యలమసద బగసపట
ఇసటట ననస:50-9-672
వయససస:32
లస: పప
95-99/689

5703 SQX0430942
పపరర: శసకర రరవప గగలమర

95-98/78

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:50-9-673
వయససస:29
లస: పప
95-98/845

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప బభబబలమ
ఇసటట ననస:50-9-673
వయససస:60
లస: పప
95-99/244

95-99/229

తసడడ:డ ఖమజజవల షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-9-672
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:50-9-673
వయససస:41
లస: పప
5707 SQX0869545
పపరర: వరలకడమ అరరన

95-99/234

భరస : రగశయఖ దదవర
ఇసటట ననస:50-9-672
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-9-672
వయససస:53
లస: పప
5704 SQX0779819
పపరర: వనసకటటశదరరర అరరన

5690 SQX1619495
పపరర: ఇమమమన ఖమన పఠరన

5685 SQX0315184
పపరర: రజయమ షపక

భరస : జజనఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహదదన షర షసబక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగరరజ బగసపట
ఇసటట ననస:50-9-672
వయససస:36
లస: ససస స
5701 SQX2423044
పపరర: ననగరశదర రరవప అనటపపరరడడ

95-99/231

తసడడ:డ జజనఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:54
లస: పప
5698 SQX0313692
పపరర: సనరఖకలమమరర బగసపట

5687 AP151000255353
పపరర: హసరసనబ షపక

95-99/226

భరస : బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:37
లస: పప
5695 AP151000252343
పపరర: హహసపసన షపక

95-99/228

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:22
లస: పప
5692 SQX1607136
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

5684 SQX0188862
పపరర: ససలమసనన పఠరన

5682 SQX1641034
పపరర: హబబభ షసబక

భరస : ఈసనబ షసబక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ మహహదద న పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఎస దనన షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:38
లస: ససస స
5689 SQX1619503
పపరర: రరయమ బభషర షపక

95-99/225

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహబమబ బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-9-671
వయససస:37
లస: ససస స
5686 SQX1607094
పపరర: ఆససయమ షపక

5681 SQX0869651
పపరర: హససనన షపక

5706 SQX2359024
పపరర: రమదదవ బభబబలమ

95-98/846

భరస : సరసబశవరరవప బభబబలమ
ఇసటట ననస:50-9-673
వయససస:47
లస: ససస స
95-99/245

5709 SQX0779827
పపరర: ఆనసద రరవప ఆరరన

95-99/246

తసడడ:డ అసజయఖ అరరన
ఇసటట ననస:50-9-673
వయససస:35
లస: పప
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5710 SQX1046631
పపరర: అసజయఖ అరరన
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95-99/247

తసడడ:డ వనసకనట అరరన
ఇసటట ననస:50-9-673
వయససస:65
లస: పప
5713 SQX1564518
పపరర: ససవర శకనవరసరరవప మరస

95-99/250

95-99/252

95-99/255

95-99/258

95-99/261

95-99/692

95-100/66

తసడడ:డ ఖమజజ వరల షపక
ఇసటట ననస:50-9-677
వయససస:33
లస: పప

5723 SQX0990408
పపరర: ఇసరమయల ఖమన pathan

5726 SQX2174696
పపరర: మమబగ వల షపక

5729 SQX0384461
పపరర: సయఖద గగససయమ�

5732 SQX0342493
పపరర: షపక షరరఫ

95-99/263

5735 AP151000255225
పపరర: కరమమశదరర నలస

95-99/259

5738 AP151000252183
పపరర: వనసకటటశదరరర నలస
తసడడ:డ ససబబయఖ నలస
ఇసటట ననస:50-9-677
వయససస:52
లస: పప

5718 SQX1769843
పపరర: ససహనన ఖమన పఠరన

95-99/254

5721 SQX1328245
పపరర: రరమజన పటభన

95-99/257

5724 SQX0990416
పపరర: సరదదక ఖమన పఠరన

95-99/260

తసడడ:డ అహమద ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:37
లస: పప
95-99/690

5727 SQX2174829
పపరర: జరబన బ షపక

95-99/691

భరస : మమబగవల షపక
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:44
లస: ససస స
95-100/64

5730 SQX0414672
పపరర: పఠరన �ేసరగజ ఖమన

95-100/65

తసడడ:డ అహమద ఖమన
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:28
లస: పప
95-100/67

5733 SQX1607110
పపరర: భవరన నలస

95-99/262

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర నలస
ఇసటట ననస:50-9-677
వయససస:24
లస: ససస స
95-99/264

భరస : వనసకటటశదరరర నలస
ఇసటట ననస:50-9-677
వయససస:49
లస: ససస స
95-99/266

95-171/823

భరస : అనదర పటభన
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమజజ
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:33
లస: పప

భరస : అడసశరఫస షపక
ఇసటట ననస:50-9-677
వయససస:48
లస: ససస స
5737 SQX1607102
పపరర: ససభభన షపక

95-99/256

భరస : ఈసనబ�
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద ఖమన
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:33
లస: పప
5734 AP151000255125
పపరర: నబబగనటసర షపక

5720 SQX1811850
పపరర: జజన షపక

5715 SQX2478394
పపరర: నజరరన షపక

భరస : ఫసరగజ ఖమన
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సలశర షపక
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మమబగవల షపక
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:26
లస: ససస స
5731 SQX0341537
పపరర: పఠరన ఇసరమయల ఖమన

95-99/253

తసడడ:డ అహమద ఖమన pathan
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన పటభన
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:50
లస: పప
5728 SQX2175008
పపరర: షరజ బ షపక

5717 SQX0990424
పపరర: సరన ఖమన పఠరన

95-99/249

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:50-9-675
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశలల గగరరగరసజల
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:29
లస: పప
5725 SQX1328146
పపరర: అనదర పటభన

95-99/251

భరస : ఇసరమయల ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరధదక ఖమన పటభన
ఇసటట ననస:50-9-676
వయససస:32
లస: ససస స
5722 SQX0704734
పపరర: ననగరరజ గగరరగరసజల

5714 SQX0779942
పపరర: ఆసజననయగలల కలలర

5712 MLJ2826881
పపరర: కకరణమయ సలవనసదడ

భరస : ననగరరజకలమమర సలవనసదడ
ఇసటట ననస:50-9-675
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సఫ మయఖ కలలర
ఇసటట ననస:50-9-675
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమబగ వరల షపక
ఇసటట ననస:50-9--676
వయససస:22
లస: ససస స
5719 SQX1328286
పపరర: షరహహన ఖమన పటభన

95-99/248

భరస : ఆసజననయగలల కలలర
ఇసటట ననస:50-9-675
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప మరస
ఇసటట ననస:50-9-675
వయససస:30
లస: పప
5716 SQX1811942
పపరర: పరరదన షపక

5711 SQX0779181
పపరర: వనసకటరమణ కలలర

5736 SQX1245670
పపరర: ననగ ససబదన దనదదకలల

95-99/265

తసడడ:డ ఆదస షఫస దనదదకలల
ఇసటట ననస:50-9-677
వయససస:27
లస: పప
95-99/267

5739 AP151000252234
పపరర: అడసశరఫస షపక

95-99/268

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:50-9-677
వయససస:52
లస: పప

Page 236 of 322

5740 SQX0853788
పపరర: అలవనలల రగతష
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95-99/269

భరస : పడసరద రగతష
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:35
లస: ససస స
5743 SQX1641307
పపరర: కతజ బ షసబక

95-99/272

95-99/275

95-99/693

95-99/277

95-99/280

95-99/283

95-98/80

భరస : శకనవరసరరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:50-9-681
వయససస:41
లస: ససస స

5753 SQX1506403
పపరర: దసరర దదవరరడడడ

5756 SQX1478834
పపరర: అసర స ఖమన పఠరన

5759 SQX2174910
పపరర: పడసనట దదవరరడడడ

5762 SQX1769983
పపరర: బభజ షపక

95-98/847

5765 SQX1769884
పపరర: ససజనఖ ననతలపరటట

95-99/278

5768 SQX0314286
పపరర: మలలర శదరర ఆరర
భరస : పసచమయఖ అరర
ఇసటట ననస:50-9-681
వయససస:55
లస: ససస స

5748 SQX2108082
పపరర: హహసపన బ దసదడకలల

95-99/619

5751 SQX2232130
పపరర: బషసరరన షపక

95-99/695

5754 SQX1288399
పపరర: సరసబభడజఖస మదదదకసటట

95-99/279

Deleted

భరస : గజరసదడ మదదదకసటట
ఇసటట ననస:50-9-679
వయససస:69
లస: ససస స
95-99/281

5757 SQX1506395
పపరర: శకనస దదవరరడడడ

95-99/282

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప దదవరరడడ
ఇసటట ననస:50-9-679
వయససస:41
లస: పప
95-99/696

5760 SQX1741248
పపరర: ససనత జరక

95-100/68

భరస : కకటటలసగయఖ జరక
ఇసటట ననస:50-9-679
వయససస:31
లస: ససస స
95-98/81

5763 SQX0428896
పపరర: మసజల తతమమటట

95-117/403

భరస : శకధర తతమమటట
ఇసటట ననస:50-9-680
వయససస:34
లస: ససస స
95-99/284

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:50-9-681
వయససస:20
లస: ససస స
95-99/286

95-99/274

భరస : ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర వల షసబక
ఇసటట ననస:50-9-680
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననతలపత
ఇసటట ననస:50-9-681
వయససస:18
లస: పప
5767 MLJ2826352
పపరర: ననగలకడమ ననతలపరటట

95-99/694

తసడడ:డ శకనస దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:50-9-679
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-9-680
వయససస:24
లస: ససస స
5764 SQX2350411
పపరర: భభససర రరవప ననతలపత

5750 SQX2232395
పపరర: అబగదల ఘన షపక

5745 SQX0476804
పపరర: కరరమ షపక

భరస : అహమద దసదడకలల
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-679
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగగలమరర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-679
వయససస:53
లస: పప
5761 SQX1770031
పపరర: అజమన షపక

95-99/276

భరస : శకనస దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:50-9-679
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకటటశదరరరవప దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:50-9-679
వయససస:75
లస: ససస స
5758 SQX0187963
పపరర: జలమన ఖమన పఠరన

5747 SQX1564526
పపరర: లమల జజన షపక

95-99/271

తసడడ:డ లమల జజన షపక
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లమల జజన షపక
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఇమమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-679
వయససస:25
లస: ససస స
5755 SQX0707638
పపరర: వనసకరయమమ దదవరరడడడ

95-99/273

తసడడ:డ బగడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:68
లస: పప

భసధసవప: ససలల 0863
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:39
లస: పప
5752 SQX1478875
పపరర: సలమమ పఠరన

5744 SQX0421339
పపరర: అహమద షరరఫ షపక

5742 SQX1641141
పపరర: కరరమగనషర షసబక

భరస : అనదర బభష షసబక
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ లమల జజన షపక
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ లమల జజన షసబక
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:46
లస: పప
5749 SQX2269124
పపరర: ఖజ మహహనదదదన షపక

95-99/270

తసడడ:డ గగరరమమరరస రగతష
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లమల జజన షసబక
ఇసటట ననస:50-9-678
వయససస:70
లస: ససస స
5746 SQX1641315
పపరర: అనదర బభష షసబక

5741 SQX0849604
పపరర: పడసరద రగతష

5766 SQX0666164
పపరర: జయలకడమ ససజవ

95-99/285

తసడడ:డ వజయ కలమమర ససజవ
ఇసటట ననస:50-9-681
వయససస:31
లస: ససస స
95-99/287

5769 SQX1770056
పపరర: సరరణణ షపక

95-98/82

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-9-682
వయససస:57
లస: ససస స
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95-98/83

భరస : ధరరమరరవప శశటట
ఇసటట ననస:50-9-683
వయససస:24
లస: ససస స
5773 SQX0418897
పపరర: ససధదర కలమమర యడర �

95-98/86

95-98/89

95-98/90

95-98/93

95-98/96

95-98/99

95-98/102

భరస : కపపరనసదస�
ఇసటట ననస:50-9-689
వయససస:48
లస: ససస స

5783 SQX0704957
పపరర: సరసబశవరరవప పప లసస

5786 AP151000255215
పపరర: ఇకరబల ససతస న

5789 SQX1770049
పపరర: రగహహణణ శశటట

5792 SQX2112852
పపరర: తషలశ గసడర

95-99/93

5795 SQX2113827
పపరర: రగభరరన పపల

95-98/94

5798 AP151000255296
పపరర: వనజజకడ మమడతతటట�
భరస : కపపరనసదస�
ఇసటట ననస:50-9-689
వయససస:61
లస: ససస స

5778 SQX0923409
పపరర: ధనలకడమ pasupuleti

95-99/288

5781 SQX1082973
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-98/92

5784 SQX0853754
పపరర: చనసదదన షపక

95-98/95

భరస : కరశలమ
ఇసటట ననస:50-9-686
వయససస:28
లస: ససస స
95-98/97

5787 SQX1067405
పపరర: పడకరశ రరవప కవల

95-98/98

తసడడ:డ ఆదస
ఇసటట ననస:50-9-686
వయససస:29
లస: పప
95-98/100

5790 SQX1770072
పపరర: ననగమర బ షపక

95-98/101

భరస : కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:50-9-687
వయససస:30
లస: ససస స
95-98/743

5793 SQX2470664
పపరర: శశభ రరణణ పపల

95-98/849

భరస : పపథదద రరజ
ఇసటట ననస:50-9-688
వయససస:37
లస: ససస స
95-224/1200

భరస : పపథదద రరజ
ఇసటట ననస:50-9-688
వయససస:31
లస: ససస స
95-98/103

95-98/88

భరస : ఆదమషరఫస షపక
ఇసటట ననస:50-9-684
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-9-687
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబ రరవప దసతనల
ఇసటట ననస:50/9/688
వయససస:41
లస: పప
5797 AP151000255435
పపరర: వశరలమకడ మమడతతటట�

95-98/91

భరస : దరమ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:50-9-687
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇసటట ననస:50-9-687
వయససస:47
లస: ససస స
5794 SQX0990390
పపరర: నరసససహ రరవప దసతనల

5780 AP151000255035
పపరర: లమల బ షసక�

5775 SQX0268300
పపరర: వనసకటటశదరరరవప సరదస�

తసడడ:డ సరసభభ శవ రరవప pasupulati
ఇసటట ననస:50-9-683
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : భభషర ఖమన
ఇసటట ననస:50-9-686
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-686
వయససస:62
లస: పప
5791 SQX1770064
పపరర: మరర బ షపక

95-98/848

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-9-684
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:50-9-686
వయససస:56
లస: ససస స
5788 SQX0826040
పపరర: రఫస సయఖద

5777 SQX2286532
పపరర: ఫరరమన ఖమన పఠరన

95-98/85

తసడడ:డ రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:50-9-683
వయససస:47
లస: పప

భరస : లమల బగడడ�
ఇసటట ననస:50-9-684
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:50-9-684
వయససస:66
లస: ససస స
5785 SQX0853762
పపరర: గగవసదమమ నమమకరయల

95-98/87

తసడడ:డ నననట ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-683
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-9-684
వయససస:41
లస: ససస స
5782 SQX0188540
పపరర: ససబగబలల పఫ లమసస�

5774 MLJ2820595
పపరర: అబగదల రజజక షపక

5772 SQX0417998
పపరర: జజగర ననయగడడ శశటట

తసడడ:డ చసదడరరవప
ఇసటట ననస:50-9-683
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:50-9-683
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమససరహహబ
ఇసటట ననస:50-9-683
వయససస:70
లస: పప
5779 SQX0707521
పపరర: వనసకటటశదరర పరలలసస

95-98/84

తసడడ:డ గగవసద రరవప�
ఇసటట ననస:50-9-683
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలకపషష�
ఇసటట ననస:50-9-683
వయససస:33
లస: పప
5776 SQX0102814
పపరర: మరరవల షపక

5771 SQX0418509
పపరర: ఉతస ర కలమమర నకలసల�

5796 SQX2228542
పపరర: లలకరశ దసతల

95-99/697

తసడడ:డ నరసససహ రరవప దసతల
ఇసటట ననస:50-9-688 1ST LINE
వయససస:19
లస: పప
95-98/104

5799 AP151000255436
పపరర: ధనమమ మమడతతటట�

95-98/105

భరస : కపపరనసదస�
ఇసటట ననస:50-9-689
వయససస:66
లస: ససస స
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5800 AP151000252033
పపరర: సలస షపక�

95-98/106

తసడడ:డ మదనర బభబగ�
ఇసటట ననస:50-9-689
వయససస:50
లస: పప
5803 SQX2459568
పపరర: అయయషర షపక

95-98/851

95-99/293

95-99/294

95-99/297

95-99/300

95-99/303

95-99/700

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:24
లస: ససస స

5813 SQX0990283
పపరర: తనహహరర సయఖద

5816 SQX0869669
పపరర: అలమసఫ షపక

5819 SQX0704452
పపరర: గగస భభషర షపక

5822 SQX2150860
పపరర: రహమత షపక

95-99/306

5825 SQX0268227
పపరర: నరసససహరరవప దనసరర

95-99/298

5828 SQX1770114
పపరర: మగనట సయఖద
భరస : మసరసన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:25
లస: ససస స

5808 SQX2354272
పపరర: బభజ షపక

95-98/852

5811 MLJ2820900
పపరర: యయసయఖ జరరరక

95-99/296

5814 SQX0990473
పపరర: అలమర బ షపక

95-99/299

భరస : గగసప బభష షపక
ఇసటట ననస:50-9-696
వయససస:42
లస: ససస స
95-99/301

5817 SQX0869677
పపరర: షబబర షపక

95-99/302

తసడడ:డ గగసప బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-9-696
వయససస:33
లస: పప
95-99/304

5820 SQX2174985
పపరర: షబన షపక

95-99/699

భరస : షరభర షపక
ఇసటట ననస:50-9-696
వయససస:23
లస: ససస స
95-99/701

5823 SQX1441054
పపరర: ననగలకడమ పసదద శశటట

95-99/305

భరస : రరమకపషష పసదద శటట
ఇసటట ననస:50-9-697
వయససస:30
లస: ససస స
95-99/307

తసడడ:డ రసగలచమమమ దనసరర
ఇసటట ననస:50-9-697
వయససస:55
లస: పప
95-98/107

95-99/292

తసడడ:డ యలమసద జరరరక
ఇసటట ననస:50-9-694
వయససస:40
లస: పప

భరస : అలస ఫ షపక
ఇసటట ననస:50-9-696 1 LINE
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:50-9-697
వయససస:54
లస: ససస స
5827 SQX1296764
పపరర: ససజనఖ కడడయస

95-99/295

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:50-9-696
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-9-696
వయససస:21
లస: పప
5824 SQX0274076
పపరర: నరసమమ దనసరర

5810 MLJ2826295
పపరర: మరరయమమ జరరక

5805 SQX0666420
పపరర: గగససయమ షపక

తసడడ:డ మగనర షపక
ఇసటట ననస:50-9-694
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గగసప బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-9-696
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చనటష షపక
ఇసటట ననస:50-9-696
వయససస:48
లస: పప
5821 SQX2174746
పపరర: మననసర షపక

95-99/698

భరస : గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-696
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-9-696
వయససస:25
లస: పప
5818 SQX0990465
పపరర: కరరమమలమర షపక

5807 SQX2465854
పపరర: అయయషర షపక

95-98/850

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:50-9-693
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకశశర జరరక
ఇసటట ననస:50-9-694
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలమసద జరరక
ఇసటట ననస:50-9-694
వయససస:41
లస: పప
5815 SQX1308064
పపరర: యసరడన షపక

95-99/291

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:50-9-693
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఏసయఖ జరరక
ఇసటట ననస:50-9-694
వయససస:38
లస: ససస స
5812 AP151000252344
పపరర: కకటటలసగస జరరక

5804 SQX0274027
పపరర: హమమర పఠరన

5802 SQX2258887
పపరర: దసరర శకదదవ ననయగడడ

భరస : ఆరరమగస ననయగడడ
ఇసటట ననస:50-9-691
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరరమగలమరఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-9-693
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమదర వల షపక
ఇసటట ననస:50-9-693
వయససస:57
లస: ససస స
5809 MLJ2826279
పపరర: ఏసమమ జరరక

95-99/290

తసడడ:డ మససస బభబగ
ఇసటట ననస:50-9-690
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:50-9-693
వయససస:21
లస: ససస స
5806 SQX0717710
పపరర: కరరమగలమర షపక షపక

5801 SQX1769918
పపరర: ససబమన రరజ దనసరర

5826 SQX0997908
పపరర: ఇసరమయల సయఖద

95-100/69

తసడడ:డ షసస దన
ఇసటట ననస:50-9-697
వయససస:32
లస: పప
95-98/108

5829 SQX0903153
పపరర: సదరర లత కడడయస

95-98/109

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:25
లస: ససస స
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5830 SQX0903138
పపరర: గగచ పరత మమరర వరణణ
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95-98/110

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:28
లస: ససస స
5833 SQX0048926
పపరర: శరఖమల కడడయస�

95-98/113

95-98/116

95-98/119

95-98/122

95-98/125

95-98/855

95-99/308

తసడడ:డ వరయఖ మగపషననన
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:23
లస: పప

5843 AP151000252257
పపరర: జజనభభషర�

5846 SQX2364347
పపరర: సనరఖననరరయణ సససకర

5849 SQX1021013
పపరర: మననకడ తనటలలరర

5852 SQX0666586
పపరర: రరఘవమమ మగపషననన

95-99/311

5855 SQX0717751
పపరర: శకనస మగపషననన మగపషననన

95-98/123

5858 SQX1288423
పపరర: సరయబభబగ మగపషలననన
తసడడ:డ వరయఖ మగపషలననన
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:24
లస: పప

5838 SQX0666966
పపరర: కమలమమ మనటసమజ

95-98/118

5841 SQX1619438
పపరర: వనసకటరమణ సససకర

95-98/121

5844 AP151000252028
పపరర: షహహద అల�

95-98/124

తసడడ:డ ఆదసషఫసద�
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:57
లస: పప
95-98/853

5847 SQX2135309
పపరర: హససన షపక

95-98/854

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:36
లస: ససస స
95-98/126

5850 SQX1357749
పపరర: మధససనదన రరడడ దనచదపలర

95-98/127

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరడడ దనచదపలర
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:50
లస: పప
95-99/309

5853 SQX0717744
పపరర: పపరష చసదడరరవప మగపషననన

95-99/310

తసడడ:డ చన సరసబయఖ మగపషననన
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:47
లస: ససస స
95-99/312

తసడడ:డ హరరననరరయణ మగపషననన
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:49
లస: ససస స
95-99/314

95-98/115

తసడడ:డ సనరఖననరరయణ సససకర
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపరష చసదడరరవప మగపషననన
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:48
లస: ససస స
5857 SQX1580043
పపరర: మణణకసఠ మగపషననన

95-98/120

భరస : ఆదదననరరయణ తనటలలరర
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప మగపషననన
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:35
లస: ససస స
5854 SQX1769868
పపరర: లకడమ కలమమరర మగపషననన

5840 SQX0461152
పపరర: హబబ షపక�

5835 MLJ2827004
పపరర: షపక షరరఫ

భరస : భభససర రరవప
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ నననటరరవప సససకర
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:54
లస: పప

తలర : హససన షపక
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:21
లస: పప
5851 SQX1769850
పపరర: హరరక మగపషననన

95-98/117

తసడడ:డ ఆదసషఫసద�
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:59
లస: పప
5848 SQX2135358
పపరర: ఖజ హహసపన షపక

5837 SQX0853820
పపరర: ససజజననమమ గగబపరత

95-98/112

భరస : అలమరభక
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖమససస పసర�
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ హహసపసన
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:33
లస: పప
5845 SQX0476812
పపరర: ఖమససస పసరర షపక�

95-98/114

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపష బనకర
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:31
లస: పప
5842 SQX1019570
పపరర: బభజ షపక

5834 SQX0903120
పపరర: ససజజత మనటసజల

5832 SQX0853838
పపరర: అరరణ కలమమరర గగబపరతష

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బభససర రరవప
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ఖమసససపసరర
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:50
లస: ససస స
5839 SQX1357590
పపరర: ససభభష బనకర

95-98/111

భరస : వనసకటరమణ సససకర
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-9-698
వయససస:41
లస: ససస స
5836 SQX0048843
పపరర: హసమత షపక

5831 SQX1619446
పపరర: కనక లకడమ సససకర

5856 SQX0666362
పపరర: సరసబభడజఖస మగపషననన

95-99/313

భరస : చన సరసబయఖ మగపషననన
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:66
లస: ససస స
95-99/315

5859 SQX1245654
పపరర: సరసబశవరరవప మగపషననన

95-99/316

తసడడ:డ వరయఖ మగపషననన
ఇసటట ననస:50-9-699
వయససస:25
లస: పప
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5860 SQX0663971
పపరర: సరగజన బ
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95-96/748

భరస : అసకమమరరవప బ
ఇసటట ననస:50-9-700
వయససస:31
లస: ససస స
5863 SQX2514750
పపరర: అసమమ షపక

95-98/859

95-99/702

95-98/130

95-98/133

95-99/319

95-99/703

95-100/70

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చసతగగసటల
ఇసటట ననస:50-9-703
వయససస:43
లస: పప

5873 AP151000252159
పపరర: మధస ఇరరకక�

5876 SQX1792670
పపరర: రరజరష బభబగ ఇరరకక

5879 SQX2133023
పపరర: మమనక అరరకక

5882 SQX0652388
పపరర: ఇరరకక కకరణ కలమమర

95-98/136

5885 SQX1068247
పపరర: రరజరశదరర చసతగగసటర

95-98/134

5888 SQX1981588
పపరర: వజయ కలమమర చసతగగసటల
తసడడ:డ కనటయఖ చసతగగసటల
ఇసటట ననస:50-9-703
వయససస:20
లస: పప

5868 MLJ2826196
పపరర: ఇరరకక భభగఖ లకడమ

95-98/129

5871 AP151000255247
పపరర: లకడమ ఇరరకక

95-98/132

5874 AP151000252150
పపరర: రవ ఇరరకక�

95-98/135

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:43
లస: పప
95-99/320

5877 SQX0704809
పపరర: రమమష ఇరరకక

95-99/321

తసడడ:డ డదవడ ఇరరకక
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:49
లస: పప
95-99/704

5880 SQX2133015
పపరర: పడజవరలమ అరరకక

95-99/705

తసడడ:డ మధస అరరకక
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:18
లస: ససస స
95-100/71

5883 SQX0849638
పపరర: ససరరష ఇరరకక

95-100/72

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:51
లస: పప
95-99/322

భరస : వనసకట ససబబనట చసతగగసటర
ఇసటట ననస:50-9-703
వయససస:34
లస: ససస స
95-99/324

95-99/318

భరస : రవ
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:38
లస: పప

భరస : కనటయఖ చసతగగసటల
ఇసటట ననస:50-9-703
వయససస:34
లస: ససస స
5887 SQX1969518
పపరర: కనటయఖ చసతగగసటల

95-98/131

తసడడ:డ శకధర అరరకక
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరషరరఫ షపక
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:22
లస: పప
5884 SQX1969526
పపరర: పసచమమమ చసతగగసటల

5870 MLJ2826204
పపరర: మణణ� ఇసకక�

5865 MLJ2826063
పపరర: షరహహన షపక

భరస : మధస ఇరరకక
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష ఇరరకక
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకధర అరరకక
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:24
లస: ససస స
5881 SQX1812353
పపరర: మహమమద గగస షపక

95-98/128

తసడడ:డ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకరణ కలమమర ఇరరకక
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:31
లస: ససస స
5878 SQX2132959
పపరర: ససకనఖ అరరకక

5867 SQX1795293
పపరర: యయససపరదస బబ బబల

95-96/750

భరస : రహసతషలమర షపక
ఇసటట ననస:50-9-700
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససరరష� �
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకధర�
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:46
లస: ససస స
5875 SQX0048611
పపరర: ససజజత ఇరరకక

95-99/317

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:50-9-701
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:50-9-702
వయససస:41
లస: ససస స
5872 AP151000255246
పపరర: ససజజత ఇరరకక�

5864 SQX1769801
పపరర: సరయమమ బబ బబల

5862 SQX0670547
పపరర: అసకమమ రరవప బబ బబల

తసడడ:డ బభలకపషష బబ బబల
ఇసటట ననస:50-9-700
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బభలకపషష బబ బబల
ఇసటట ననస:50-9-700
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:50-9-700
వయససస:49
లస: ససస స
5869 SQX0188698
పపరర: మమధవ� ఇరరకక�

95-96/749

భరస : బభలకపషష బబ బబల
ఇసటట ననస:50-9-700
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:50-9-700
వయససస:36
లస: ససస స
5866 SQX2122562
పపరర: ఖమదర బ షపక

5861 SQX0663914
పపరర: లలత బబ బబల

5886 SQX1201045
పపరర: వనసకట ససబబనట చసతగగసటర

95-99/323

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చసతగగసటర
ఇసటట ననస:50-9-703
వయససస:43
లస: పప
95-99/325

5889 SQX2133072
పపరర: తరరపతయఖ చసతగగసటర

95-99/706

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చసతగగసటర
ఇసటట ననస:50-9-703
వయససస:41
లస: పప
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5890 SQX2136919
పపరర: వజయ కలమమర చసతగగసటర

95-99/707

తసడడ:డ కనటయఖ
ఇసటట ననస:50-9-703
వయససస:20
లస: పప
5893 SQX1641158
పపరర: బదసడ షపక

95-99/327

95-98/138

95-96/752

95-96/755

95-96/758

95-96/761

95-96/764

భరస : రవ కలమమర పససడదల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:37
లస: ససస స

5903 SQX1085126
పపరర: రహమమన షపక

5906 SQX0895250
పపరర: జజఖతరమయ గగలర

5909 MLJ3658804
పపరర: కకటటశదరర ఆళళ�

5912 MLJ3657921
పపరర: ననగయఖ� కననటకసటట�

94-2/604

5915 NDX2531101
పపరర: ఆనసద పడభగ

95-96/756

5918 SQX0314138
పపరర: ఝమనసలకడమ చడనసటపలర
భరస : బడహమయఖ చడనసటపలర
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:38
లస: ససస స

5898 SQX0429563
పపరర: రరఖ� అరరన �

95-96/751

5901 SQX1394758
పపరర: భభరర వ పప లసస

95-96/754

5904 SQX0766154
పపరర: ఆదదననరరయణ కకతతరర

95-96/757

తసడడ:డ ససజవయఖ కకతతరర
ఇసటట ననస:50-9-820
వయససస:68
లస: పప
95-96/759

5907 SQX0895276
పపరర: జయలకడమ గగలర

95-96/760

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగలర
ఇసటట ననస:50-9-824
వయససస:32
లస: ససస స
95-96/762

5910 SQX1237511
పపరర: కకటటశదర రరవప పరమలర

95-96/763

తసడడ:డ బభలసరదమ పరమలర
ఇసటట ననస:50-9-840
వయససస:36
లస: పప
95-96/765

5913 SQX1893908
పపరర: ససబబమమ కటటకల

95-96/766

భరస : వనసకటయఖ కటటకల
ఇసటట ననస:50-9H
వయససస:60
లస: ససస స
94-2/605

తలర : వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:22
లస: పప
95-99/329

95-98/137

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పప లసస
ఇసటట ననస:50-9-820
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకయఖ� కననటకసటట
ఇసటట ననస:50-9-846
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:21
లస: ససస స
5917 SQX1415216
పపరర: జజఖత పససడదల

95-96/753

భరస : కలమమర బభబగ� ఆళళ
ఇసటట ననస:50-9-840
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ� తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:50-9-840/2
వయససస:55
లస: ససస స
5914 NDX2531119
పపరర: రరపదదవ

5900 SQX1085118
పపరర: ఇమమస బ షపక

5895 SQX1769967
పపరర: ఖమజజ షపక

భరస : మమరరయమదనసస� అరరన
ఇసటట ననస:50-9-817
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గగలర
ఇసటట ననస:50-9-824
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ� కననటగసటట
ఇసటట ననస:50-9-840
వయససస:40
లస: ససస స
5911 SQX0370114
పపరర: తరరమలశశటట మమణణకఖస�

95-98/139

తలర : మమలమబ షపక
ఇసటట ననస:50-9-820
వయససస:41
లస: పప

భరస : మసరసనదల� షపక
ఇసటట ననస:50-9-821
వయససస:44
లస: ససస స
5908 MLJ3660271
పపరర: ఫరడనసస� కననటగసటట�

5897 SQX1769744
పపరర: ననగమర బభషర షపక

95-99/326

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-9-760
వయససస:25
లస: పప

తలర : షపక షపక
ఇసటట ననస:50-9-820
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప పప లసస
ఇసటట ననస:50-9-820
వయససస:25
లస: పప
5905 MLJ2810117
పపరర: రమజజ� షపక�

95-99/709

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-9-766
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:50-9-820
వయససస:26
లస: ససస స
5902 SQX1394725
పపరర: రరకరష పప లసస

5894 SQX2407997
పపరర: సరయ భవన అరరన

5892 SQX1641166
పపరర: ననరన హన సయఖద

భరస : రఫస సయఖద
ఇసటట ననస:50-9-704
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అరరన
ఇసటట ననస:50-9-719
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-9-766
వయససస:23
లస: పప
5899 SQX1496679
పపరర: పరరదన తనజ షపక

95-99/708

తసడడ:డ కనటయఖ చసతగగసట
ఇసటట ననస:50-9-703
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:50-9-704
వయససస:26
లస: పప
5896 SQX1769959
పపరర: గగస బభషర షపక

5891 SQX2133031
పపరర: కవఖ చసతగగసట

5916 SQX1487942
పపరర: ఆదద లకడమ వవగగర

95-99/328

తసడడ:డ ససబభబ రరవప వవగగర
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:26
లస: ససస స
95-99/330

5919 SQX1288381
పపరర: గరరడ దదవ బబ కలసల

95-99/331

భరస : వనసకరటరరమయఖ బబ కలసల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:40
లస: ససస స
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5920 AP151000255374
పపరర: ససధ బబ కలసల

95-99/332

భరస : వనసకటటశదరరర బబ కలసల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:46
లస: ససస స

5921 SQX1769934
పపరర: లల ననథ బబ కసల

95-99/333

తసడడ:డ బడహమస బబ కసల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:21
లస: పప

5923 SQX1487926
పపరర: ససబభబరరవప వవగగర

95-99/335

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ వవగగర
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:38
లస: పప
5926 SQX1368704
పపరర: వనసకటటశదరరర బబ కలసల

5924 AP151000252229
పపరర: వనసకటభడమయఖ బబ కలసల

తసడడ:డ గగపయఖ బబ కలసల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:50
లస: పప

5927 SQX2132538
పపరర: రరపదదవ బబ కలసలమ

95-99/336

95-99/631

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ బబ కలల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:19
లస: ససస స
5932 SQX0268029
పపరర: శకనవరస పససడదల�

5930 SQX1300110
పపరర: రరజఖ లకడమ పససడదల

95-99/629

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-1
వయససస:40
లస: పప

5933 SQX0268409
పపరర: రవకలమమర పససడదల�

95-100/73

95-98/144

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-1
వయససస:48
లస: పప

5936 AP151000252188
పపరర: పపరషచసదడరరవప పససడదల�

95-98/142

94-99/587

భరస : గగస షపక
ఇసటట ననస:50-10-35/2
వయససస:37
లస: ససస స

5939 SQX0664995
పపరర: శవకలమమరర అనటపపరరడడ

95-98/145

95-98/147

భరస : శవ వల షపక
ఇసటట ననస:50-10-348
వయససస:32
లస: ససస స

5942 SQX0816041
పపరర: ససలమర సలమగలమర SK

95-96/767

95-96/770

భరస : రమమష గగరజజల
ఇసటట ననస:50-10-550
వయససస:38
లస: ససస స

5945 SQX0657262
పపరర: తషలసస మహలకడమ గగరజజల

95-96/769

5934 AP151000252075
పపరర: పరరద సరరధద పససడదల�

5937 AP151000252158
పపరర: వనసకటససబభబరరవప పససడదలల�

5940 SQX0663948
పపరర: ఆదదలకడమ అనటపపరరడడ

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-12-930
వయససస:38
లస: ససస స

7134 AP151000246341
పపరర: వనసకరయమమ బతష
స ల

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:50-12-930
వయససస:52
లస: ససస స

95-98/146

95-96/768

5943 SQX1082957
పపరర: శవ కలమమర బసడడ

95-96/771

95-98/148

5946 SQX0895474
పపరర: రమమశ గగరరన ల

95-96/772

తసడడ:డ బభలససబడమణఖస గగరరన ల
ఇసటట ననస:50-10-550
వయససస:42
లస: పప
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95-95/872

95-98/143

తసడడ:డ మమరరస బసడడ
ఇసటట ననస:50-10-459
వయససస:25
లస: పప

భరస : బభలమససబడమనఖమ గగరజజల
ఇసటట ననస:50-10-550
వయససస:64
లస: ససస స

7133 SQX0621615
పపరర: శరరద బబ మమనబబ యన

95-98/140

భరస : శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-10-52
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపధ యస కర
ఇసటట ననస:50-10-360
వయససస:30
లస: పప

5944 SQX0895490
పపరర: వనసకట రమణ గగరజజలమ

5931 AP151000255156
పపరర: రరజఖలకడమ పససడదల�

తసడడ:డ ససబబశశటట �
ఇసటట ననస:50-10-1
వయససస:76
లస: పప

భరస : పవసకలమమర అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-10-52
వయససస:32
లస: ససస స

5941 SQX1357780
పపరర: ననగమరరబ షపక

95-99/630

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-1
వయససస:52
లస: పప

5938 NDX2513489
పపరర: షరననజ షపక

5928 SQX2174662
పపరర: ఆనసద పడభగ బబ కలసల

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-1
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-10-1
వయససస:42
లస: పప

5935 AP151000252126
పపరర: మగరళకపషష పససడదల�

95-99/337

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప బబ కలసల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:21
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పససడదల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:36
లస: ససస స
95-98/141

5925 AP151000252315
పపరర: బడహమస బబ కలసల
తసడడ:డ గగపయఖ బబ కలసల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస బబ కలసలమ
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:21
లస: ససస స

5929 SQX2410199
పపరర: రమఖ శక బబ కలల

95-99/334

తసడడ:డ వనసకరటరరమయఖ బబ కసల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ బబ కలసల
ఇసటట ననస:50-10
వయససస:49
లస: పప
95-99/338

5922 SQX1769942
పపరర: వనసకట రరమయఖ బబ కసల

95-95/873

7135 SQX1506296
పపరర: శవరజ బతష
స ల

95-95/874

తసడడ:డ వనసకట రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-12-930
వయససస:31
లస: పప
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7136 SQX1880608
పపరర: దసరర పడసరద కలమగటటట

95-93/599

తసడడ:డ కలమగటటట కలమగటటట
ఇసటట ననస:50-12-932
వయససస:25
లస: పప
7139 SQX2311751
పపరర: శవ దసరర పడసరద కరళమగతష
స

95-95/1253

95-95/879

95-95/882

95-95/885

95-95/888

95-95/891

95-95/894

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:50-12-935
వయససస:39
లస: ససస స

7149 SQX1150366
పపరర: ననగమణణ బతష
స ల

7152 MLJ3660594
పపరర: ససలమసనన � శశక�

7155 SQX0670604
పపరర: ఫకలకధదన షపక

7158 SQX0171165
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

95-95/1255

7161 MLJ3659703
పపరర: కలమమరర ఆకలల

95-95/886

7164 MLJ3658614
పపరర: ననగలకడమ ఆర
తసడడ:డ జయరరస
ఇసటట ననస:50-12-935
వయససస:45
లస: ససస స

7144 SQX1982420
పపరర: ననగ దదవఖ బటటటల

95-95/881

7147 AP151000243155
పపరర: వనసకటరరడడడ అలర స

95-95/884

7150 MLJ3659711
పపరర: లకడమ బతష
స ల

95-95/887

భరస : శవరసజననయగలల
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:33
లస: ససస స
95-95/889

7153 SQX0670190
పపరర: షరబగదదదన షపక

95-95/890

తసడడ:డ ఫకలకదదదన షపక
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:28
లస: పప
95-95/892

7156 AP151000243192
పపరర: కకరణ కలమమర దనవల�

95-95/893

తసడడ:డ జయరరవప�
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:39
లస: పప
95-95/895

7159 SQX2472298
పపరర: పరనకరలల తనటటపరమగల

95-95/1254

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప తనటటపరమగల
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:48
లస: పప
95-95/896

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:50-12-935
వయససస:34
లస: ససస స
95-95/898

95-95/878

తలర : ననగరరర
ఇసటట ననస:50-12-933/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:41
లస: పప

భరస : పరనకరలల తనటటపరమగల
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:46
లస: ససస స
7163 MLJ3658598
పపరర: మలలర శదరర ఎ

95-95/883

తసడడ:డ కరజజషసధ
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమరరజ
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:40
లస: పప
7160 SQX2474716
పపరర: పదనమవత తనటటపరమగల

7146 AP151000246181
పపరర: సరమమమజఖస అలర స

7141 SQX1731686
పపరర: పడవణ రరడడడ అలర స

భసధసవప: శవరజ బటటటల
ఇసటట ననస:50-12-933
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఫకలకదదదన�
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరజ
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:34
లస: పప
7157 SQX0171033
పపరర: శవరసజననయగలల బతష
స ల

95-95/880

భరస : వనసకరటరరవ బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:33
లస: ససస స
7154 MLJ3658176
పపరర: శవ కకటటశదరరరవప బతష
స ల

7143 SQX1982438
పపరర: మహహశదరర అలర స

95-95/876

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:50-12-933
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:50-12-933/1
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశదర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-12-934
వయససస:26
లస: ససస స
7151 MLJ3659729
పపరర: వజయ కలమమరర బతష
స ల

95-95/877

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అలర స
ఇసటట ననస:50-12-933
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:50-12-933/1
వయససస:42
లస: ససస స
7148 SQX1022359
పపరర: రరణగక బతష
స ల

7140 SQX1787480
పపరర: దసరర సరయ శక మహసకరళ

7138 SQX0641282
పపరర: కరలమగతష
స రరవప

తసడడ:డ షణగమఖస
ఇసటట ననస:50-12-932
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహన రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:50-12-933
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:50-12-933
వయససస:64
లస: పప
7145 AP151000246175
పపరర: ననగమలలర శదరర అలర స

95-95/875

తసడడ:డ కలమగత ఆకలల
ఇసటట ననస:50-12-932
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కరళమగతష
స
ఇసటట ననస:50-12-932
వయససస:24
లస: పప
7142 AP151000243217
పపరర: ననగరరరడడడ అలర స

7137 SQX1788520
పపరర: జజఖత ఆకలల

7162 MLJ3659695
పపరర: లకడమ ఆకలల

95-95/897

భరస : కననటరరవప
ఇసటట ననస:50-12-935
వయససస:36
లస: ససస స
95-95/899

7165 MLJ3658606
పపరర: లల ఎ

95-95/900

భరస : జయరరస
ఇసటట ననస:50-12-935
వయససస:65
లస: ససస స
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95-95/901

తసడడ:డ జయరరస
ఇసటట ననస:50-12-935
వయససస:35
లస: పప
7169 AP151000255185
పపరర: ఎసపస రరరరణణ రరమగనబబ యన

95-99/441

95-99/444

95-100/103

95-100/106

95-99/445

95-100/108

95-100/111

భరస : పసలల మదన
ద రర
ఇసటట ననస:50-13-659
వయససస:66
లస: ససస స

7179 SQX1800127
పపరర: గగరర పడసరద తనటటపరమగల

7182 SQX1834910
పపరర: పడసరద ఆరర గడడ

7185 SQX0538744
పపరర: పడసనటలల� పడతసపరటట�

7188 SQX1282854
పపరర: నజర షపక

95-100/114

7191 SQX1943539
పపరర: గణణష బభబగ బమరరస

95-159/21

7194 AP151000252135
పపరర: చసతనలల మదన
ద రర
తసడడ:డ పసలల. మదన
ద రర
ఇసటట ననస:50-13-659
వయససస:41
లస: పప

7174 AP151000258551
పపరర: శశభభరరణణ దదవరకకసడ

95-100/102

7177 SQX0010322
పపరర: యరకస శరఖమసమసరద�

95-100/105

7180 SQX2195204
పపరర: చనటమమయ రమననబబ ఈనన

95-100/821

భరస : కపప రరవప రమననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:50-12-937 1ST LINE
వయససస:40
లస: ససస స
95-100/107

7183 SQX2229532
పపరర: ననగరరజ గసపల

95-99/647

తసడడ:డ సససగయఖ గసపల
ఇసటట ననస:50-12 rail katta 1st line
వయససస:20
లస: పప
95-100/109

7186 AP151000258451
పపరర: ససనత పతస పరటట�

95-100/110

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:50-13-290
వయససస:45
లస: ససస స
95-100/112

7189 SQX0538322
పపరర: బభజ� దనవల�

95-100/113

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-13-290
వయససస:39
లస: పప
95-100/115

తసడడ:డ సఫ మయఖ బమరరస
ఇసటట ననస:50-13-365
వయససస:20
లస: పప
95-99/447

95-99/443

తసడడ:డ ఆనసద రరవప�
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:50-13-290
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సఫ మయఖ బమరరస
ఇసటట ననస:50-13-365
వయససస:24
లస: ససస స
7193 AP151000255070
పపరర: మషమమ మదన
ద రర

95-100/104

తసడడ:డ రమమష�
ఇసటట ననస:50-13-290
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:50-13-290
వయససస:62
లస: ససస స
7190 SQX1935626
పపరర: లకడమ పడసనట బమరరస

7176 SQX0720318
పపరర: జజజబభబగ జర

7171 AP151000255187
పపరర: లకడమ రరమగనబబ యన

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ చన పసచమయఖ ఆరర గడడ
ఇసటట ననస:50-12-939
వయససస:25
లస: పప

భరస : బభజ� �
ఇసటట ననస:50-13-290
వయససస:37
లస: ససస స
7187 AP151000258207
పపరర: వరమమ పతస పరటట�

95-99/649

తసడడ:డ పరనకరలల తనటటపరమగల
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరసబభబగ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:50-12-938
వయససస:20
లస: పప
7184 MLJ2832863
పపరర: శరరష� దనవల�

7173 SQX2151090
పపరర: లమరరనస రమననబబ ఈనన

95-95/903

భరస : లకమమమ రరమగనబబ యన
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:40
లస: పప
7181 SQX1893361
పపరర: మహహష బభబగ మదన
ద రర

95-99/442

తసడడ:డ కపపరరరవప రమననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప�
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:29
లస: పప
7178 SQX0538520
పపరర: రరజ కలమమర దదవరకకసడ

7170 AP151000255184
పపరర: కకటటశదరమమ జలద

7168 MLJ3657780
పపరర: దసరరరరరవప ఏ

తసడడ:డ జయరరస
ఇసటట ననస:50-12-935
వయససస:39
లస: పప

భరస : శసకరరరవప జలద
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమయఖ జలద
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:52
లస: పప
7175 SQX0341966
పపరర: పపలగర వనసకటటష�

95-95/902

తసడడ:డ జయరరస
ఇసటట ననస:50-12-935
వయససస:37
లస: పప

భరస : కపపరరరవప. రరమగనబబ యన
ఇసటట ననస:50-12-937
వయససస:44
లస: ససస స
7172 AP151000252266
పపరర: శసకరరకవప జలద

7167 MLJ3657798
పపరర: కననటరరవప ఏ

7192 AP151000255069
పపరర: కమలమమ మదన
ద రర

95-99/446

భరస : రరసబభబగ మదన
ద రర
ఇసటట ననస:50-13-659
వయససస:46
లస: ససస స
95-99/448

7195 AP151000252005
పపరర: పసలల మదన
ద రర

95-99/449

తసడడ:డ మతస యఖ. మదన
ద రర
ఇసటట ననస:50-13-659
వయససస:67
లస: పప
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7196 AP151000255011
పపరర: దననమమ పసలర

95-99/450

భరస : లమజర పసలర
ఇసటట ననస:50-13-665
వయససస:51
లస: ససస స
7199 SQX0576686
పపరర: లకడమ దదసడనల

95-100/116

95-99/454

95-99/457

95-100/762

95-100/119

95-100/122

95-100/125

భరస : వనసకట రరజరష మహసకరళ
ఇసటట ననస:50-13-947
వయససస:27
లస: ససస స

7209 SQX2061331
పపరర: ఉదయ రరస బననల

7212 SQX0384784
పపరర: మగదదల సరవతడ

7215 SQX0341925
పపరర: మగదదల సతష

7218 MLJ2832368
పపరర: అరరణకలమమరర దదడడ

95-100/129

7221 AP151000258096
పపరర: పసటరరషల దదడనడ

95-101/619

7224 MLJ2832392
పపరర: పదనమవత� మహసకరళ�
భరస : కరమమశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:50-13-947
వయససస:45
లస: ససస స

7204 AP151000252137
పపరర: శరమమఖల బబ రరక

95-99/456

7207 SQX2060440
పపరర: ధనలకడమ బననల

95-100/761

7210 SQX1943638
పపరర: ససమలత మగదదల

95-100/118

భరస : సతష కలమమర మగదదల
ఇసటట ననస:50-13-945
వయససస:26
లస: ససస స
95-100/120

7213 AP151000258309
పపరర: గగరర మగడడల

95-100/121

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-13-945
వయససస:56
లస: ససస స
95-100/123

7216 SQX0470708
పపరర: మగదదల ననగరరజ

95-100/124

తసడడ:డ అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-13-945
వయససస:32
లస: పప
95-100/126

7219 AP151000258120
పపరర: ససరరఖ దదడనడ

95-100/127

భరస : మతస యఖ
ఇసటట ననస:50-13-946
వయససస:50
లస: ససస స
95-100/130

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:50-13-946
వయససస:46
లస: పప
95-100/132

95-99/453

భరస : గరరరధర బననల
ఇసటట ననస:50-13-943
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పసటరరషల
ఇసటట ననస:50-13-946
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:50-13-946
వయససస:31
లస: పప
7223 SQX1935642
పపరర: సదపట మహసకరళ

95-99/458

తసడడ:డ అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-13-945
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:50-13-946
వయససస:30
లస: ససస స
7220 SQX0817866
పపరర: సతనసర సయఖద

7206 AP151000255046
పపరర: కమలమమ ఎడవలర

7201 MLJ2826162
పపరర: దనడకకవలర జమమలమడక

తసడడ:డ నరసయఖ బబ రరక
ఇసటట ననస:50-13-672
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకట సరదమ
ఇసటట ననస:50-13-945
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-13-945
వయససస:25
లస: పప
7217 SQX0849687
పపరర: ససబదనబ సయఖద

95-99/455

తసడడ:డ గరరరధర బననల
ఇసటట ననస:50-13-943
వయససస:27
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:50-13-945
వయససస:29
లస: ససస స
7214 SQX0944652
పపరర: కకటటశదరరవప మగదదల

7203 MLJ2820132
పపరర: మతస యఖ బబ రరక

95-99/452

భరస : వనసకటభడవప. జమమలమడక
ఇసటట ననస:50-13-671
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : కరససయఖ ఎడవలర
ఇసటట ననస:50-13-673
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఉదయ రరస బననల
ఇసటట ననస:50-13-943
వయససస:26
లస: ససస స
7211 SQX0941625
పపరర: నలమ మగదదల

95-100/117

తసడడ:డ శరమమఖల. బబ రరక
ఇసటట ననస:50-13-672
వయససస:40
లస: పప

భరస : కరససయఖ. edavalli
ఇసటట ననస:50-13-673
వయససస:46
లస: ససస స
7208 SQX2060465
పపరర: శరకవణణ బననల

7200 SQX0576710
పపరర: శకనస దదసడన

7198 AP151000255439
పపరర: మరరయమమ పసలర

భరస : ననతనయయల పసలర
ఇసటట ననస:50-13-665
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-13-665
వయససస:48
లస: పప

భరస : మతస యఖ బబ రరక
ఇసటట ననస:50-13-672
వయససస:61
లస: ససస స
7205 AP151000255373
పపరర: shushila edavalli

95-99/451

భరస : శకనస. కకసడన
ఇసటట ననస:50-13-665
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:50-13-665
వయససస:38
లస: ససస స
7202 AP151000255045
పపరర: చలకమమ బబ రరక

7197 MLJ2826170
పపరర: లకడమ కకసడన

7222 AP151000258405
పపరర: మతస యఖ దదడనడ

95-100/131

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:50-13-946
వయససస:51
లస: పప
95-100/133

7225 SQX1943547
పపరర: మహహష మహసకరళ

95-100/134

తలర : పదనమవత మహసకరళ
ఇసటట ననస:50-13-947
వయససస:24
లస: పప
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95-100/135

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-13-947
వయససస:30
లస: పప
7229 AP151000258407
పపరర: వజయకలమమరర చలమర

95-100/138

95-100/141

95-100/143

95-100/146

95-100/149

95-100/152

95-100/154

భరస : రరమగలల
ఇసటట ననస:50-13-952
వయససస:61
లస: ససస స

7239 SQX0189662
పపరర: శరసత కలమమరర బమరరస

7242 AP151000258084
పపరర: శవలకడమ బమరరస

7245 AP151000258416
పపరర: ననగరశదరరరవప బమరరస

7248 SQX0189571
పపరర: ననగరతటస బమరరస

95-100/824

7251 SQX2134807
పపరర: సరయ బమరరస

95-100/147

7254 SQX2060564
పపరర: ఖససస బ షపక
భరస : శలమర షపక
ఇసటట ననస:50-13-952
వయససస:44
లస: ససస స

7234 SQX2258978
పపరర: పపజత భవరణణ బసడనరర

95-100/822

7237 SQX0538710
పపరర: మలర కరరరన నరరవప� చనటస�

95-100/145

7240 SQX0189621
పపరర: దసరర బమరరస

95-100/148

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-13-950
వయససస:39
లస: ససస స
95-100/150

7243 SQX0189654
పపరర: వనసకటటశదర రరవప బమరరస

95-100/151

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-13-950
వయససస:41
లస: పప
95-100/153

7246 SQX2126647
పపరర: రరమగ పలర పప

95-100/823

తసడడ:డ నగరజ పలర పప
ఇసటట ననస:50-13-950
వయససస:20
లస: పప
95-100/155

7249 AP151000258054
పపరర: వనసకటపషయఖ బమరరస

95-100/156

తసడడ:డ అసకలలల
ఇసటట ననస:50-13-951/1
వయససస:49
లస: పప
95-100/825

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప బమరరస
ఇసటట ననస:50-13-951/1
వయససస:19
లస: పప
95-100/157

95-100/140

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:50-13-949
వయససస:40
లస: పప

భరస : అసకలలల
ఇసటట ననస:50-13-951/1
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ
ఇసటట ననస:50-13-951/1
వయససస:25
లస: పప
7253 AP151000258106
పపరర: కలమమరర గరనసల

95-100/144

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ
ఇసటట ననస:50-13-950
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అయలయఖ బగరరస
ఇసటట ననస:50-13-951
వయససస:37
లస: పప
7250 SQX2130813
పపరర: మణణకసఠ బభబగ బమరరస

7236 AP151000258189
పపరర: శవకలమమరర చడనటస�

7231 SQX1401090
పపరర: సరగర బసడనరర

భరస : సరగర బసడనరర
ఇసటట ననస:50-13-948
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటపషయఖ
ఇసటట ననస:50-13-950
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకలట
ఇసటట ననస:50-13-950
వయససస:43
లస: పప
7247 MLJ2832301
పపరర: శవ పడసరద బగరరస

95-100/142

భరస : వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-13-950
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:50-13-950
వయససస:40
లస: ససస స
7244 SQX0272955
పపరర: వనసకటటశదరరర బమరరస

7233 SQX0189530
పపరర: సరసబయఖ దనసరర

95-100/137

తసడడ:డ శవ ననగరశదర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:50-13-948
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవశసకరరరవప�
ఇసటట ననస:50-13-949
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:50-13-949
వయససస:61
లస: పప
7241 SQX0189639
పపరర: నరమల బమరరస

95-100/139

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:50-13-948
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరన నరరవప�
ఇసటట ననస:50-13-949
వయససస:37
లస: ససస స
7238 AP151000258517
పపరర: శవశసకరరరవప చడనటస�

7230 SQX1428532
పపరర: వనసకటటశదరరర దనసరర

7228 SQX0189555
పపరర: బబబ దనసరర

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-13-948
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:50-13-948
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-13-948
వయససస:37
లస: పప
7235 SQX0538561
పపరర: ఝమనస లకడమ� చడనటస�

95-100/136

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:50-13-947
వయససస:59
లస: పప

భరస : మలలర శదరరరవప
ఇసటట ననస:50-13-948
వయససస:51
లస: ససస స
7232 MLJ2832871
పపరర: కకటటశదరరరవప దనసరర

7227 SQX1007467
పపరర: కకటయఖ దనరర

7252 SQX2086767
పపరర: వనసకటటశదర రరవప వనదనరర

95-95/1160

తసడడ:డ పసచమయఖ వనదనరర
ఇసటట ననస:50-13-952
వయససస:80
లస: పప
95-100/763

7255 SQX2228393
పపరర: ససబదసలల షపక

95-100/826

తసడడ:డ శలమర షపక
ఇసటట ననస:50-13-952
వయససస:29
లస: పప
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7256 SQX2103059
పపరర: సససహచల గగరరర
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95-4/965

తసడడ:డ రమగలల గగరరర
ఇసటట ననస:50-13-953
వయససస:18
లస: పప
7259 SQX0739334
పపరర: వనసకట రమణ గగరరల

95-100/160

95-100/162

95-100/165

95-100/167

95-100/170

95-100/829

95-100/173

భరస : రవకలమమర. జజఖతషల
ఇసటట ననస:50-13-960
వయససస:39
లస: ససస స

7269 MLJ2832491
పపరర: సరమఖల తతకల

7272 SQX0189506
పపరర: సదరరపరరణణ పసటట భ

7275 SQX2245538
పపరర: ససనల కలమమర ఆరర గడడ

7278 SQX0576629
పపరర: పపలర మమ బమరరస

95-100/176

7281 SQX0576199
పపరర: అసకమమరరవప బమరరస

95-100/168

7284 MLJ2820173
పపరర: రవకలమమర. జజఖతషల
తసడడ:డ మహనరరవప. జజఖతషల
ఇసటట ననస:50-13-960
వయససస:42
లస: పప

7264 MLJ2832269
పపరర: రవ పపళర

95-100/164

7267 SQX2439768
పపరర: సససహచలస గగరరర

95-100/828

7270 MLJ2832533
పపరర: పడకరశస తతకల

95-100/169

తసడడ:డ దనవదస
ఇసటట ననస:50-13-957
వయససస:59
లస: పప
95-100/171

7273 SQX0189472
పపరర: ననగరతటస పసటట భ

95-100/172

భరస : మగననష
ఇసటట ననస:50-13-958
వయససస:54
లస: ససస స
95-100/830

7276 SQX2133163
పపరర: ససనల కలమమర ఆడగదనద

95-99/650

తసడడ:డ పసచమయఖ ఆడగదనద
ఇసటట ననస:50-13-958 3RD LINE
వయససస:29
లస: పప
95-100/174

7279 AP151000258307
పపరర: శశషమమ బమరరస

95-100/175

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-13-959
వయససస:71
లస: ససస స
95-100/177

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-13-959
వయససస:39
లస: పప
95-99/459

95-100/161

తసడడ:డ రమగలల గగరరర
ఇసటట ననస:50-13-954
వయససస:53
లస: పప

భరస : పపరయఖ
ఇసటట ననస:50-13-959
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:50-13-959
వయససస:39
లస: పప
7283 MLJ2826014
పపరర: అరరణ. జజఖతషల.

95-100/166

తసడడ:డ పసచమయఖ ఆరర గడడ
ఇసటట ననస:50-13-958
వయససస:29
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:50-13-959
వయససస:34
లస: ససస స
7280 SQX0576637
పపరర: పపరయఖ గసజ

7266 AP151000258224
పపరర: ఐలయఖ బమరరస

7261 SQX1031137
పపరర: గరయతడ పపళర

తసడడ:డ వకతతర బభబగ రరవప పపళర
ఇసటట ననస:50-13-954
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మగననష
ఇసటట ననస:50-13-958
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ రరగగలగడడ
ఇసటట ననస:50-13-958
వయససస:40
లస: పప
7277 SQX0720243
పపరర: గసగరదదవ బ

95-100/163

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:50-13-957
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:50-13-957
వయససస:81
లస: పప
7274 SQX2181238
పపరర: వనసకట ససబబరరవప రరగగలగడడ

7263 AP151000258216
పపరర: అనసనయ బమరరస

95-100/159

భరస : రవ పపళర
ఇసటట ననస:50-13-954
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ
ఇసటట ననస:50-13-954
వయససస:71
లస: పప

భరస : పడకరశస
ఇసటట ననస:50-13-957
వయససస:51
లస: ససస స
7271 AP151000258270
పపరర: పసడమరర వనసకటయఖ

95-100/827

భరస : ఐలయఖ
ఇసటట ననస:50-13-954
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పపళర
ఇసటట ననస:50-13-954
వయససస:72
లస: పప
7268 MLJ2832525
పపరర: సదరరపరరణణ తతకల

7260 SQX2117638
పపరర: ఏససబభబగ షపక

7258 SQX1300029
పపరర: గణపత గగరరర

తసడడ:డ సససహచలస గగరరర
ఇసటట ననస:50-13-953
వయససస:26
లస: పప

తలర : సరసబ షపక
ఇసటట ననస:50-13-953
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:50-13-954
వయససస:38
లస: ససస స
7265 SQX1031152
పపరర: బభబగ రరవప పపళర

95-100/158

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:50-13-953
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస
ఇసటట ననస:50-13-953
వయససస:31
లస: పప
7262 MLJ2832400
పపరర: అననషర పపలమర

7257 SQX0739359
పపరర: దసరర గగరరల

7282 SQX2408110
పపరర: గగణ శశఖర గగసజ

95-100/831

తసడడ:డ పపరయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:50-13-959
వయససస:19
లస: పప
95-99/460

7285 SQX2128551
పపరర: అఖల జజఖతషల

95-100/832

తసడడ:డ రవ కలమమర జఖఖఠరలమర
ఇసటట ననస:50-13-960
వయససస:20
లస: పప
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7286 SQX1893296
పపరర: రమణమమ లమస
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95-100/178

భరస : దదననష బభబగ లమస
ఇసటట ననస:50-13-961
వయససస:33
లస: ససస స
7289 SQX0720425
పపరర: పడశరసతకలమమర పస

95-100/181

95-99/461

95-99/464

95-99/467

95-100/185

95-99/468

95-99/471

7299 SQX2152205
పపరర: వజయ దసరర వలలర పప

7302 SQX1850841
పపరర: కరమమశదర రరవప వలలర పప

7305 AP151000255091
పపరర: రమణమమ బతష
స ల

7308 AP151000252105
పపరర: లకమణరరవప బతష
స ల

95-100/187

7311 SQX0576579
పపరర: బతష
స ల మలర కరరరన న రరవప�

95-99/651

భరస : మలర ఖరరజన రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-13-964 3RD LANE PRAKES
వయససస:23
లస: ససస స

7314 MLJ2832483
పపరర: సతఖవరణణ బమరరస
భరస : సఫ మయఖ
ఇసటట ననస:50-13-965
వయససస:42
లస: ససస స

7294 AP151000255135
పపరర: వనసకరయమమ వలలర పప

95-99/463

7297 MLJ2820835
పపరర: శకనవరసరరవప వలలర పప

95-99/466

7300 SQX1738194
పపరర: సససదరఖ వలలర పప

95-100/184

తసడడ:డ శకనవరస రరవప VALLEPU
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:26
లస: ససస స
95-100/186

7303 SQX2329233
పపరర: సరయ రరస వలలర పప

95-100/833

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:27
లస: పప
95-99/469

7306 SQX0188060
పపరర: సతఖననరరయణ బతష
స ల

95-99/470

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-13-964
వయససస:35
లస: పప
95-99/472

7309 AP151000252263
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

95-99/473

తసడడ:డ గగపయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-13-964
వయససస:72
లస: పప
95-100/188

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:50-13-964
వయససస:31
లస: పప
95-99/477

95-100/183

తసడడ:డ దనసయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-13-964
వయససస:47
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:50-13-964
వయససస:34
లస: ససస స
7313 SQX1877802
పపరర: ససవర ననగ తడవనణణ బతష
స ల

95-99/465

భరస : సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-13-964
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ తడమమరరసలల
ఇసటట ననస:50-13-964
వయససస:45
లస: పప
7310 SQX0576512
పపరర: బతష
స ల దసరరరభవరన�

7296 AP151000252214
పపరర: వనసకటటశదరరరవప వలలర పప

7291 SQX0720367
పపరర: మణణకలమమర పస

భరస : దనసయఖ. వలలర పప
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల వలలర పప
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:21
లస: పప

భరస : లకమణరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-13-964
వయససస:45
లస: ససస స
7307 SQX0826149
పపరర: శకనవరసస యడర

95-99/462

భరస : సరయరరస వలలర పప
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:45
లస: ససస స
7304 AP151000255129
పపరర: సఫ మమమ బతష
స ల

7293 MLJ2826865
పపరర: మహహశదరర వలలర పప

95-100/180

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:50-13-962
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దనసయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపషయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:72
లస: పప
7301 SQX1738210
పపరర: రమమదదవ వలలర పప

95-100/182

భరస : వనసకటటశదరరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:40
లస: పప
7298 AP151000252122
పపరర: దనసయఖ వలలర పప

7290 SQX0720185
పపరర: వనసకటటష

7288 SQX1296574
పపరర: దదవ పరగళర

భరస : వనసకటటష పరగళర
ఇసటట ననస:50-13-962
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:50-13-962
వయససస:30
లస: పప

భరస : వరరసజననయగలల vallepu
ఇసటట ననస:50-13-963
వయససస:38
లస: ససస స
7295 AP151000252008
పపరర: వరరసజననయగలల వలలర పప

95-100/179

తసడడ:డ గగపయఖ లమస
ఇసటట ననస:50-13-961
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:50-13-962
వయససస:28
లస: పప
7292 MLJ2826857
పపరర: కళళఖన వలలర పప

7287 SQX1893262
పపరర: దదననష బభబగ లమస

7312 SQX2436574
పపరర: థదరపరథమమమ బటటటల

95-100/834

భరస : ఆరరఐయమ బటటటల
ఇసటట ననస:50-13-964
వయససస:61
లస: ససస స
95-100/189

7315 AP151000258460
పపరర: సఫ మయఖ బమరరస

95-100/190

తసడడ:డ ఐలయఖ
ఇసటట ననస:50-13-965
వయససస:46
లస: పప
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పపరర: జయశక బసడడగరలమ
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95-100/191

తలర : జజజనసమమ బసడడగరలమ
ఇసటట ననస:50-13-966
వయససస:29
లస: ససస స
7319 SQX1428540
పపరర: అననష జమమలమడక

95-100/194

95-100/197

95-100/199

95-100/202

95-100/204

95-100/835

95-100/207

భరస : వనసకటయఖ కకమమమర
ఇసటట ననస:50-13-975
వయససస:42
లస: ససస స

7329 AP151000255196
పపరర: రతటకలమమరర జమమలమడక

7332 SQX0273078
పపరర: రవకలమమర బబ రరక

7335 AP151000255096
పపరర: ధనమణణ ససజనర

7338 SQX0604744
పపరర: ససధనఖరరణణ నసబమరర�

95-100/210

7341 SQX0621920
పపరర: రరసబభబగ పసరరకలపపడడ

95-99/474

7344 SQX0010264
పపరర: జఖనటలగడడ సఫ న�
తసడడ:డ డదవడ వకటర పరల�
ఇసటట ననస:50-13-976
వయససస:32
లస: ససస స

7324 SQX1936350
పపరర: జజనకక పలర పప

95-100/198

7327 SQX1943588
పపరర: శవ కపషష పలర పప

95-100/201

7330 SQX0824912
పపరర: సఫ మమమ బబ రరక

95-100/203

భరస : చనట
ఇసటట ననస:50-13-971
వయససస:33
లస: ససస స
95-100/205

7333 SQX0849695
పపరర: మటట యఖ బబ రరక

95-100/206

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:50-13-971
వయససస:63
లస: పప
95-99/475

7336 SQX0779793
పపరర: అనల ససజనర

95-99/476

తసడడ:డ శవయఖ ససజనర
ఇసటట ననస:50-13-974
వయససస:31
లస: పప
95-100/208

7339 SQX0621847
పపరర: రజన పసరరకలపపడడ

95-100/209

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:50-13-975
వయససస:44
లస: ససస స
95-100/211

తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:50-13-975
వయససస:46
లస: పప
95-100/764

95-100/196

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పలర పప
ఇసటట ననస:50-13-969
వయససస:28
లస: పప

భరస : అబడహస లసకన�
ఇసటట ననస:50-13-975
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల�
ఇసటట ననస:50-13-975
వయససస:45
లస: పప
7343 SQX2114346
పపరర: చసదడ కల కకమమమర

95-100/200

భరస : శవయఖ ససజనర
ఇసటట ననస:50-13-974
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : దనవదస
ఇసటట ననస:50-13-975
వయససస:41
లస: ససస స
7340 SQX0604736
పపరర: అబడహస లసకన కకసడనరర�

7326 SQX1283019
పపరర: వశల బబజనసకక

7321 SQX1300003
పపరర: చసదడ వరర న జమమలమడక

భరస : శవ కపషష పలర పప
ఇసటట ననస:50-13-969
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మటట యఖ
ఇసటట ననస:50-13-971
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససధదర
ఇసటట ననస:50-13-971
వయససస:20
లస: పప
7337 SQX0190108
పపరర: అవల పసటర

95-97/750

భరస : కకటయఖ. జమమలమడక
ఇసటట ననస:50-13-971
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-13-971
వయససస:46
లస: ససస స
7334 SQX2226249
పపరర: జయపడకరశ యడవలర

7323 SQX2086155
పపరర: శవ కపషష పలర పప

95-100/193

తసడడ:డ వనసకట రరవప జమమలమడక
ఇసటట ననస:50-13-968
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరన న బబజనసకక
ఇసటట ననస:50-13-969
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరమగఖల
ఇసటట ననస:50-13-970
వయససస:41
లస: పప
7331 SQX0576231
పపరర: కరకరన మమరస మమ�

95-100/195

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పలర పప
ఇసటట ననస:50-13-969
వయససస:28
లస: పప

భరస : వశల బబజనసకక
ఇసటట ననస:50-13-969
వయససస:27
లస: ససస స
7328 SQX0189290
పపరర: చనట బబ రరక

7320 SQX0831206
పపరర: ననసచనరమమ జమమలమడక

7318 SQX1823442
పపరర: దసరర పడసరద గగసడడ

తసడడ:డ రరమ సరదమ గగసడడ
ఇసటట ననస:50-13-967
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:50-13-968
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-13-968
వయససస:53
లస: పప
7325 SQX1282953
పపరర: వనబషషవ బబజనసకక

95-100/192

తలర : జజజనసమమ బసడడగరలమ
ఇసటట ననస:50-13-966
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప జమమలమడక
ఇసటట ననస:50-13-968
వయససస:26
లస: ససస స
7322 SQX0831214
పపరర: వనసకటరరవప జమమలమడక

7317 SQX0576546
పపరర: జయచసదడ బసడడగరలమ

7342 SQX0817635
పపరర: డదవడ పసటర

95-100/212

తసడడ:డ తమమపష
ఇసటట ననస:50-13-975
వయససస:49
లస: పప
95-100/213

7345 SQX0831198
పపరర: ఝమనసరరణణ చలమర

95-100/214

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:50-13-976
వయససస:32
లస: ససస స
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పపరర: లకడమ పససమరరస
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95-100/215

భరస : కపషష పససమరరస
ఇసటట ననస:50-13-976
వయససస:49
లస: ససస స
7349 SQX1201086
పపరర: పడసరద బబ రరగడడ

95-100/218

95-100/221

95-100/224

95-100/227

95-100/765

95-100/231

95-100/234

తలర : హహసపసన�
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:38
లస: ససస స

7359 SQX0342899
పపరర: గగపరరజ వరబడహమస�

7362 SQX2305589
పపరర: మసరసనమమ షపక

7365 AP151000258185
పపరర: లకడమ చలమర

7368 AP151000258347
పపరర: వరరకజ చలమర

95-100/237

7371 SQX0824995
పపరర: వరణణ ఇరర

95-100/228

7374 SQX0825000
పపరర: రమమదదవ చలమర
భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:43
లస: ససస స

7354 AP151000258409
పపరర: దననమమ ఆలలరర

95-100/223

7357 SQX0384420
పపరర: గగపరరజ పదనమవత�

95-100/226

7360 SQX0010249
పపరర: వసగమరర చసదడ బభబగ�

95-100/229

తసడడ:డ బబ బబల�
ఇసటట ననస:50-13-978
వయససస:54
లస: పప
95-100/837

7363 SQX1283266
పపరర: రరణణ చలమర

95-100/230

భరస : రరమ కపషష రరవప చలమర
ఇసటట ననస:50-13-979
వయససస:26
లస: ససస స
95-100/232

7366 SQX0341743
పపరర: దదవరకకసడ శరత బభబగ

95-100/233

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:50-13-979
వయససస:37
లస: పప
95-100/235

7369 SQX1741537
పపరర: సరళళ దదవ దథననపపడడ

95-100/236

భరస : శశఖర దథననపపడడ
ఇసటట ననస:50-13-979/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-100/238

భరస : ససరరష
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:28
లస: ససస స
95-100/240

95-100/220

భరస : వనర ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:50-13-978
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దనయమదసలల
ఇసటట ననస:50-13-979
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ నలమసబరస దథననపపడడ
ఇసటట ననస:50-13-979/1
వయససస:43
లస: పప
7373 SQX0576462
పపరర: కలసచపప ననగమలలర శదరర�

95-100/225

భరస : వరరకజ
ఇసటట ననస:50-13-979
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరకజ
ఇసటట ననస:50-13-979
వయససస:41
లస: పప
7370 SQX1741503
పపరర: శశఖర దథననపపడడ

7356 AP151000258181
పపరర: జజన ఆలలరర

7351 SQX1174176
పపరర: శవరజ చలమర

భరస : జజన
ఇసటట ననస:50-13-977
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : మమబగ
ఇసటట ననస:50-13-978
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ�
ఇసటట ననస:50-13-979
వయససస:39
లస: ససస స
7367 MLJ2832541
పపరర: రరమకపషష చలమర

95-100/836

తసడడ:డ శక వనసకట రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:50-13-978
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ మసరల
ఇసటట ననస:50-13-978
వయససస:21
లస: పప
7364 SQX0384693
పపరర: దదవరకకసడ కకటటశదరమమ�

7353 SQX2135978
పపరర: ససభభన సయద

95-100/217

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చలమర
ఇసటట ననస:50-13-976
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పసదదహనసమసత
ఇసటట ననస:50-13-977
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ జజజయఖ
ఇసటట ననస:50-13-978
వయససస:42
లస: పప
7361 SQX2060184
పపరర: కపపరసరదమ మసరల

95-100/219

తసడడ:డ ఇసరమయల
ఇసటట ననస:50-13-976
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:50-13-977
వయససస:50
లస: పప
7358 SQX0341685
పపరర: ససపరటట వనసకటటశదర రరవప

7350 SQX0189381
పపరర: చసదడశశఖర జఖనటలగడడ

7348 SQX1283043
పపరర: రతట కలమమర జఖనటలగడడ

తసడడ:డ కపపరవత జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:50-13-976
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ వనససటన వరల
ఇసటట ననస:50-13-976
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ వనసట ర వరల
ఇసటట ననస:50-13-976
వయససస:37
లస: పప
7355 AP151000258290
పపరర: వజయబభబగ ఆలలరర

95-100/216

భరస : డదవడ వకటర పరల
ఇసటట ననస:50-13-976
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:50-13-976
వయససస:31
లస: పప
7352 SQX0272922
పపరర: వజయ భభససర జఖనటలగడడ

7347 AP151000258313
పపరర: కపపరవత జఖనటలగడడ

7372 SQX1492883
పపరర: ననగ లకడమ అచమ

95-100/239

భరస : దసరర శకనవరస రరవప అచమ
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:32
లస: ససస స
95-100/241

7375 AP151000258176
పపరర: రమమదదవ ఈరర

95-100/242

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:46
లస: ససస స
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7376 AP151000258177
పపరర: వనసకటరతటస ఈరర

95-100/243

భరస : కకసడయఖ
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:76
లస: ససస స
7379 SQX0739433
పపరర: దసరరర శకనవరస రరవప అచమ

95-100/246

95-100/249

95-100/252

95-100/255

95-100/258

95-100/261

95-100/264

భరస : ననరయణరరవప
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:59
లస: ససస స

7389 AP151000258128
పపరర: ననగరశదరరరవప మమనసకకసడ

7392 SQX0825471
పపరర: బభబగ రరజన తరగళ

7395 SQX0010140
పపరర: కకసడన రరజరశదరర

7398 SQX0284018
పపరర: అననరరధ పడతపరటట

95-100/267

7401 AP151000258088
పపరర: జజటనరతటస పడతసపరటట

95-100/256

7404 AP151000258109
పపరర: సరమమమజఖస పడతసపరటట
భరస : ఫసలపప
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:71
లస: ససస స

7384 SQX0817981
పపరర: పడభగ పపరష చసదస పళళర పప

95-100/251

7387 AP151000258191
పపరర: కకరరటమమ మమనసకకసడ

95-100/254

7390 SQX0825075
పపరర: ససధఖ తననజ దదవ వడదడపలర

95-100/257

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:50-14-103
వయససస:46
లస: ససస స
95-100/259

7393 AP151000258540
పపరర: రమమష వడడడ పలర

95-100/260

తసడడ:డ జననరరన
ఇసటట ననస:50-14-103
వయససస:54
లస: పప
95-100/262

7396 SQX0817668
పపరర: రరజ కలమమరర పడతసపరటట

95-100/263

భరస : రరజరసదడ
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:36
లస: ససస స
95-100/265

7399 AP151000258464
పపరర: అనసరరధ కకసడన

95-100/266

భరస : ననరయణరరవప
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:45
లస: ససస స
95-100/268

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:51
లస: ససస స
95-100/270

95-100/248

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-14-100
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రవ పడతపరటట
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజశశకర
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:46
లస: ససస స
7403 AP151000258465
పపరర: యయసమమ కకసడన

95-100/253

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ పడతపత
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:39
లస: ససస స
7400 MLJ2832806
పపరర: ఇసదదర కకసడన

7386 SQX0824854
పపరర: నళన మమనసకకసడ

7381 MLJ2832574
పపరర: సరసబయఖ చలమర

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:50-14-93
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరజన
ఇసటట ననస:50-14-103
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససబద దనవల
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:24
లస: ససస స
7397 MLJ2832129
పపరర: సదరష పడతపత

95-100/250

తసడడ:డ లమజరస
ఇసటట ననస:50-14-100
వయససస:61
లస: పప

భరస : బభబగ రరజన
ఇసటట ననస:50-14-103
వయససస:47
లస: ససస స
7394 SQX1812155
పపరర: అరరణన దనవల

7383 SQX1023613
పపరర: పరరదత బబ కలసల

95-100/245

తసడడ:డ బభలయఖ
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-14-100
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-14-100
వయససస:29
లస: పప
7391 SQX0825463
పపరర: సదరష జజఖత తరగల

95-100/247

భరస : బడమమస బబ కలసల
ఇసటట ననస:50-14
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప మమనసకకసడ
ఇసటట ననస:50-14-100
వయససస:25
లస: ససస స
7388 SQX0825026
పపరర: నరరసదడ కలమమర మమనసకకసడ

7380 SQX0576504
పపరర: కలసచపప హహసపసన�

7378 SQX0824987
పపరర: ససరరష ఇరర

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప�
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:56
లస: పప
7385 SQX1514794
పపరర: నవఖ మమనసకకసడ

95-100/244

తసడడ:డ సరసబయఖ చలమర
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:50-13-997
వయససస:33
లస: పప
7382 AP151000258447
పపరర: బడహమస ఈరర

7377 SQX1487900
పపరర: తడననద దసరర రరవప చలమర

7402 SQX0825513
పపరర: వరమమ పడతపత

95-100/269

భరస : రమమశ పడతపత
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:61
లస: ససస స
95-100/271

7405 MLJ2832137
పపరర: రరజరసదడ పడతపత

95-100/272

తసడడ:డ రమమశ పడతపత
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:40
లస: పప
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95-100/273

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:40
లస: పప
7409 AP151000258164
పపరర: ననరరయణరరవప కకసడన

95-100/276

95-100/279

95-100/282

95-100/285

95-100/288

95-100/291

95-100/292

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చసతల
ఇసటట ననస:50-14-980
వయససస:40
లస: పప

7419 SQX0720219
పపరర: మరరయదనసస అమగమలలరర

7422 AP151000258156
పపరర: పదమ బమరరస

7425 SQX2112159
పపరర: మలర శదరర తమమశశటట

7428 SQX2151504
పపరర: మమరర గగసస పఫ తషల

95-100/294

7431 AP151000258550
పపరర: వజయకలమమరర ఆలలరర

95-100/286

7434 SQX1340850
పపరర: రరధదక గగసజ
భరస : అసక బభబగ గగసజ
ఇసటట ననస:50-14-981
వయససస:33
లస: ససస స

7414 SQX0538256
పపరర: తననసచసతల ససషమ�

95-100/281

7417 SQX0825489
పపరర: జయమమ వడదడ పలర

95-100/284

7420 SQX0825059
పపరర: లలధదయ పపరర

95-100/287

భరస : పడభగ దనసస
ఇసటట ననస:50-14-109
వయససస:35
లస: ససస స
95-100/289

7423 SQX0739425
పపరర: వనసకటటశదరరవప తషమమశశటట

95-100/290

తసడడ:డ వరరసరదమ
ఇసటట ననస:50-14-109
వయససస:35
లస: పప
95-100/766

7426 SQX2113579
పపరర: పరమమశదరర తమమశశటట

95-100/767

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:50-14-109
వయససస:18
లస: ససస స
95-100/838

7429 MLJ2833002
పపరర: అసకమమ గగసజ

95-100/293

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-14-945
వయససస:40
లస: ససస స
95-100/295

భరస : జజన
ఇసటట ననస:50-14-977
వయససస:47
లస: ససస స
95-100/297

95-100/278

భరస : జననరర న
ఇసటట ననస:50-14-107
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస రతటస గగసస పఫ గగల
ఇసటట ననస:50-14-939
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బభబగరరవప
ఇసటట ననస:50-14-954
వయససస:61
లస: ససస స
7433 SQX1943679
పపరర: రరజ చసతల

95-100/283

భరస : వనసకటటశదర రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:50-14-109
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఉపపషతల
ఇసటట ననస:50-14-794
వయససస:29
లస: పప
7430 AP151000258314
పపరర: కళళదదవ పపలమర

7416 AP151000258516
పపరర: ఆశరరదదమగ తననసచసతల

7411 SQX1174168
పపరర: శరఖమ కసదసల

తసడడ:డ యయసఫ బగ�
ఇసటట ననస:50-14-107
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:50-14-109
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:50-14-109
వయససస:64
లస: పప
7427 SQX1795541
పపరర: దసరరర రరవప ఉపపషతల

95-100/280

తలర : వకకటరరయమ అమగమలలరర
ఇసటట ననస:50-14-107
వయససస:36
లస: పప

భరస : బభబగ రరవప
ఇసటట ననస:50-14-109
వయససస:46
లస: ససస స
7424 AP151000258349
పపరర: కరశయఖ బమరరస

7413 SQX0538173
పపరర: తననసచసతల జజఖత�

95-100/275

తసడడ:డ బభబగ రరవప
ఇసటట ననస:50-14-106
వయససస:36
లస: పప

భరస : యయసఫ బగ
ఇసటట ననస:50-14-107
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసఫ బగ
ఇసటట ననస:50-14-107
వయససస:26
లస: పప
7421 SQX0825042
పపరర: పడమమల రరసపటట

95-100/277

తసడడ:డ యయసఫ బగ�
ఇసటట ననస:50-14-107
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మరరయదనసస అమగమలలరర
ఇసటట ననస:50-14-107
వయససస:36
లస: ససస స
7418 SQX0740506
పపరర: పడభగదనస తననసచసతల

7410 SQX1283183
పపరర: శశ కసదసల

7408 AP151000258087
పపరర: మహనరరవప పడతసపరటట

తసడడ:డ ఫసలపప
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:56
లస: పప

భరస : శరఖమగ కసదసల
ఇసటట ననస:50-14-106
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభగదనసస�
ఇసటట ననస:50-14-107
వయససస:29
లస: ససస స
7415 SQX0576470
పపరర: కమలమమ అమగమలలరర

95-100/274

తసడడ:డ ఫసలపప
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరతటస
ఇసటట ననస:50-14-105
వయససస:66
లస: పప
7412 SQX0538579
పపరర: తననసచసతల మమరర�

7407 AP151000258341
పపరర: రవ పడతసపరటట

7432 SQX1943471
పపరర: లకడమ చసతల

95-100/296

భరస : రరజ చసతల
ఇసటట ననస:50-14-980
వయససస:34
లస: ససస స
95-100/298

7435 SQX1340900
పపరర: అసక బభబగ గగసజ

95-100/299

తసడడ:డ అసకలలల గగసజ
ఇసటట ననస:50-14-981
వయససస:35
లస: పప
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95-100/300

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-14-981
వయససస:41
లస: పప
7439 MLJ2832772
పపరర: వనసకటటశదరరర చసతల

95-100/303

95-100/305

95-100/307

95-100/310

95-100/313

95-100/841

95-100/769

భరస : రతటస
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:50
లస: ససస స

7449 AP151000258050
పపరర: మమణణకఖస డదరసగగల

7452 SQX2409183
పపరర: మమరరస పపటలల

7455 SQX2229839
పపరర: ఏసస బభబగ యయససపప గమ

7458 SQX2062313
పపరర: గగవసదస పససమరరస

95-100/315

7461 SQX1357509
పపరర: శవకలమమరర ఉపషలపరటట

95-100/311

7464 SQX1935659
పపరర: జయ పడకరష ఉపషలపరటట
తసడడ:డ మగనయఖ ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:20
లస: పప

7444 SQX2095867
పపరర: గసగర ఇసదడ ధనలకడమ డదరసగగల

95-96/940

7447 AP151000258049
పపరర: మలలర శదరర డదరసగగల

95-100/309

7450 SQX1428508
పపరర: ననగరరజ వనమగల

95-100/312

తసడడ:డ కకసడయఖ వనమగల
ఇసటట ననస:50-14-984/1
వయససస:34
లస: పప
95-100/839

7453 SQX2134302
పపరర: పసటలల మమరరస

95-100/840

తసడడ:డ పసటలల రరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:50-14-985
వయససస:39
లస: పప
95-100/842

7456 SQX2076610
పపరర: కపషష పససమరరస

95-78/946

తసడడ:డ రరజ పససమరరస
ఇసటట ననస:50-14-989
వయససస:58
లస: పప
95-104/1180

7459 SQX0604611
పపరర: అననష పపరర

95-100/314

తసడడ:డ శరమమఖల
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:28
లస: ససస స
95-100/316

భరస : మగనయఖ ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:43
లస: ససస స
95-100/318

95-100/304

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-14-984/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషష పససమరరస
ఇసటట ననస:50-14-989
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:30
లస: ససస స
7463 MLJ2832285
పపరర: అననటమణణ ఉపషలపరటట

95-100/308

తసడడ:డ అబసఆలమ యయససపప గమ
ఇసటట ననస:50-14-988
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గగవసద పససమరరస
ఇసటట ననస:50-14-989
వయససస:26
లస: ససస స
7460 SQX0632869
పపరర: గరరర అమల

7446 SQX1428516
పపరర: అసకమమ వనమగల

7441 SQX0825182
పపరర: వనసకరయమమ వలలర పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర డదరసగగల
ఇసటట ననస:50-14-984
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: ననగమణణ పపటలల
ఇసటట ననస:50-14-985
వయససస:39
లస: పప

భరస : పసటలల మమరరస
ఇసటట ననస:50-14-985
వయససస:34
లస: ససస స
7457 SQX2060390
పపరర: గరయతడ పససమరరస

95-100/306

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:50-14-984/1
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:50-14-984/1
వయససస:51
లస: పప
7454 SQX2257970
పపరర: పసటలల ననగమణణ

7443 SQX0825174
పపరర: ఆదద ననరరయణ వలలర పప

95-100/302

భరస : ఆదద ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-14-983
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ వనమగల
ఇసటట ననస:50-14-984/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-14-984/1
వయససస:47
లస: ససస స
7451 AP151000258345
పపరర: శకనవరసస డదరసగగల

95-100/768

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-14-983
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదరసగగల
ఇసటట ననస:50-14-984
వయససస:27
లస: ససస స
7448 AP151000258048
పపరర: శకదదవ డదరసగగల

7440 SQX2060614
పపరర: మమధవ బతష
స ల

7438 AP151000258209
పపరర: సతఖవత చసతల

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-14-981/1
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-14-982
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-14-983
వయససస:59
లస: ససస స
7445 SQX1943695
పపరర: మహహశదరర దదరసగగల

95-100/301

తసడడ:డ గగపరలరరవప�
ఇసటట ననస:50-14-981
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మగతనఖలయఖ
ఇసటట ననస:50-14-981/1
వయససస:63
లస: పప
7442 SQX0825166
పపరర: తషలశమమ వలలర పప

7437 AP151000258401
పపరర: ననగరశదరరరవప చసతల�

7462 AP151000258262
పపరర: ఉషరరరణణ నసబమరర

95-100/317

భరస : జరరరటసస
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:46
లస: ససస స
95-100/319

7465 AP151000258534
పపరర: మగనయఖ ఉపషలపరటట

95-100/320

తసడడ:డ రతటస
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:52
లస: పప
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7466 AP151000258400
పపరర: రతటస ఉపషలపరటట

95-100/321

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:73
లస: పప
7469 SQX2148948
పపరర: పడవణ సరగర పపరర

95-100/845

95-100/323

95-100/326

95-100/329

95-100/332

95-100/335

95-100/847

భరస : రరమగలల ఊతపలర
ఇసటట ననస:50-14-993/1
వయససస:72
లస: ససస స

7479 SQX0817908
పపరర: రవసదడ కలమమర A

7482 MLJ2832848
పపరర: వనసకట ఝమనస ననగరపఫ గగ

7485 SQX0189357
పపరర: వజయకలమమర ననగరపఫ గగ

7488 SQX1300037
పపరర: జజఖతఖత వపషరర

95-100/340

7491 SQX0531145
పపరర: అచమ వనసకట రమణ

95-100/330

7494 SQX0817940
పపరర: రవ కలమమర వపషరర
తసడడ:డ శశరర
ఇసటట ననస:50-14-993/1
వయససస:43
లస: పప

7474 SQX0538124
పపరర: పడభగదనసస� పపరర ర�

95-100/325

7477 SQX0576538
పపరర: లకడమ అచమ

95-100/328

7480 SQX1564625
పపరర: గగపసననథ ససపసగర

95-100/331

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర ససపసగర
ఇసటట ననస:50-14-991/1
వయససస:29
లస: పప
95-100/333

7483 AP151000258236
పపరర: అనసనరఖమమ ననగరపఫ గగ

95-100/334

భరస : గసగరరరవప
ఇసటట ననస:50-14-992
వయససస:61
లస: ససస స
95-100/336

7486 AP151000258031
పపరర: రతటరరజ ననగరపఫ గగ

95-100/337

తసడడ:డ గసగరరరవప
ఇసటట ననస:50-14-992
వయససస:46
లస: పప
95-100/338

7489 SQX1283142
పపరర: పరవన అచమ

95-100/339

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప అచమ
ఇసటట ననస:50-14-993
వయససస:25
లస: ససస స
95-100/341

భరస : కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-14-993/1
వయససస:45
లస: ససస స
95-100/343

95-100/322

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:50-14-991/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమమర వపషరర
ఇసటట ననస:50-14-993
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవ కలమమర
ఇసటట ననస:50-14-993/1
వయససస:42
లస: ససస స
7493 SQX1943653
పపరర: భదడమమ ఊతపలర

95-100/327

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:50-14-992
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రతట రరజ ననగరపఫ గగ
ఇసటట ననస:50-14-992
వయససస:19
లస: ససస స
7490 SQX1137273
పపరర: ససపపరష వపరర

7476 SQX0538777
పపరర: పదనమవత అచమ

7471 SQX1514810
పపరర: మనషర పసరర

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-14-990/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:50-14-992
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:50-14-992
వయససస:37
లస: పప
7487 SQX2396125
పపరర: చసదదక
డ ననగరపఫ గగ

95-100/324

తసడడ:డ గరరర బభబగ
ఇసటట ననస:50-14-991/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అసకరలల
ఇసటట ననస:50-14-991/1
వయససస:76
లస: పప
7484 MLJ2832475
పపరర: రరజరష ననగరపఫ గగ

7473 SQX1514802
పపరర: భభరత కలమమర పసరర

95-100/844

తసడడ:డ శరమమఖల పసరర
ఇసటట ననస:50-14-990/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-14-991/1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఉమమమహహశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-14-991/1
వయససస:44
లస: ససస స
7481 AP151000258436
పపరర: కకటటశదరరరవప అచమ

95-100/846

తసడడ:డ శరమమఖల పసరర
ఇసటట ననస:50-14-990/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:50-14-990/1
వయససస:52
లస: పప
7478 AP151000258344
పపరర: లత అచమ

7470 SQX2128510
పపరర: మహహత ఉపషలపరటట

7468 SQX2221588
పపరర: చనటమమ అనటపపరరడడ

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మగనయఖ ఉపషల పటట
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శరమమఖల
ఇసటట ననస:50-14-990/1
వయససస:50
లస: ససస స
7475 SQX1072206
పపరర: శరమమఖల పసరర

95-100/843

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శరమగఖయయల పపరర
ఇసటట ననస:50-14-990
వయససస:20
లస: పప
7472 SQX1072248
పపరర: సదరరప రరణణ పపరర

7467 SQX2127231
పపరర: సరసబయఖ అనటపపరరడడ

7492 SQX0817924
పపరర: మరరయమమ వపషరర

95-100/342

తసడడ:డ ససరర
ఇసటట ననస:50-14-993/1
వయససస:63
లస: ససస స
95-100/344

7495 SQX0604637
పపరర: కకటటశదరరరవప అచమ

95-100/345

తసడడ:డ అసకలలల
ఇసటట ననస:50-14-993/1
వయససస:47
లస: పప
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95-100/346

తసడడ:డ వనసకయఖ ఊతపలర
ఇసటట ననస:50-14-993/1
వయససస:77
లస: పప
7499 SQX1795566
పపరర: మమరస మమ ఉపపషతల

95-100/349

95-100/352

95-100/354

95-100/357

95-100/359

95-100/362

95-100/365

తలర : కపషష కలమమరర
ఇసటట ననస:50-15-102
వయససస:28
లస: పప

7509 SQX1412105
పపరర: కకటటశదర రరవప బబ తష
స ల

7512 AP151000258099
పపరర: లకడమ పలర పప

7515 SQX1943497
పపరర: బగజన పలర పప

7518 AP151000258226
పపరర: చనట పలర పప

95-100/368

7521 SQX0740530
పపరర: శశరమమఆరరస

95-100/358

7524 SQX0740381
పపరర: దదలప పడతసపరటట
తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:50-15-102
వయససస:30
లస: పప

7504 SQX2133270
పపరర: వనసకటమమ అచమ

95-100/848

7507 AP151000258198
పపరర: శసకరమమ బతష
స ల

95-100/356

7510 SQX2086056
పపరర: మపదసల గరతకర వడడడపలర

95-100/770

తసడడ:డ రమమశ వడడడ పలర
ఇసటట ననస:50-14-996
వయససస:23
లస: ససస స
95-100/360

7513 AP151000258385
పపరర: వరమమ పలర పప

95-100/361

భరస : పరపయఖ
ఇసటట ననస:50-14-998
వయససస:86
లస: ససస స
95-100/363

7516 SQX1936368
పపరర: సరసబయఖ పలర పప

95-100/364

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర పలర పప
ఇసటట ననస:50-14-998
వయససస:31
లస: పప
95-100/366

7519 AP151000258239
పపరర: పరపరరరవప పలర పప

95-100/367

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:50-14-998
వయససస:61
లస: పప
95-100/369

తలర : రరతమమ చదరర
ఇసటట ననస:50-14-1003
వయససస:60
లస: ససస స
95-100/371

95-100/351

భరస : ననరయణ
ఇసటట ననస:50-14-995/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ
ఇసటట ననస:50-14-998
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప చలమర
ఇసటట ననస:50-14-1003
వయససస:44
లస: ససస స
7523 SQX0739607
పపరర: ససదదప పడతసపరటట

95-100/355

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర పలర పప
ఇసటట ననస:50-14-998
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:50-14-998
వయససస:38
లస: పప
7520 SQX1201128
పపరర: పరవన చలమర

7506 SQX0189779
పపరర: కకసడలల� గసజ�

7501 MLJ2832277
పపరర: వనసకటటశదరరరవప అచమ

భరస : ననగగల మర అచమ
ఇసటట ననస:50-14-994 2ND LINE
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:50-14-998
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ పలర పప
ఇసటట ననస:50-14-998
వయససస:23
లస: పప
7517 SQX0576140
పపరర: శవయఖ పలర పప

95-100/353

తసడడ:డ ననరరయణ బబ తష
స ల
ఇసటట ననస:50-14-995/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : సరసబయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:50-14-998
వయససస:27
లస: ససస స
7514 SQX1580076
పపరర: గగపస పలర పప

7503 SQX0433383
పపరర: రరమమరరవప అచమ

95-100/348

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:50-14-994
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మమలకయఖ�
ఇసటట ననస:50-14-995
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ తరరమల
ఇసటట ననస:50-14-995/1
వయససస:40
లస: పప
7511 SQX1943448
పపరర: శరసత పలర పప

95-100/350

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:50-14-994
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-14-995
వయససస:61
లస: ససస స
7508 SQX0341669
పపరర: గగసజ కపషష

7500 MLJ2833218
పపరర: అపషమమమ అచమ

7498 MLJ2832855
పపరర: రమణ అచమ

భరస : మమమసనర బభబగ
ఇసటట ననస:50-14-994
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:50-14-994
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:50-14-994
వయససస:44
లస: పప
7505 AP151000258554
పపరర: ససబదమమ బతష
స ల

95-100/347

తసడడ:డ అసకలలల�
ఇసటట ననస:50-14-994
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ఉపపషతల
ఇసటట ననస:50-14-994
వయససస:44
లస: ససస స
7502 MLJ2833051
పపరర: మమమసనర బభబగ అచమ

7497 SQX0414680
పపరర: అచమ వనసకటటశదరమమ�

7522 SQX1428482
పపరర: ససరరష పడతపత

95-100/370

భరస : ససదదప పడతపత
ఇసటట ననస:50-15-101
వయససస:29
లస: ససస స
95-100/372

7525 SQX0739458
పపరర: నవన కలమమర పడతసపరటట

95-100/373

తలర : కపషష కలమమరర
ఇసటట ననస:50-15-102
వయససస:30
లస: పప
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95-100/374

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:50-15-103
వయససస:39
లస: ససస స
7529 AP151000258535
పపరర: కరసతమమ యడవలర

95-100/377

95-100/380

95-100/383

95-100/386

95-100/388

95-100/391

95-100/392

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:50-15-1014
వయససస:39
లస: పప

7539 AP151000258512
పపరర: పరల బబతపపడడ

7542 SQX0010215
పపరర: దదవరకకసడ జజఖతనసత మమరర

7545 SQX2521391
పపరర: రరణణ జలర

7548 SQX2094845
పపరర: మగనమమ పసనపరటట

95-100/771

7551 MLJ2832830
పపరర: కలమమరర దనవల

95-100/387

7554 SQX2060549
పపరర: అరరణ బగలర
తసడడ:డ ఏసస బగలర
ఇసటట ననస:50-15-1014
వయససస:36
లస: ససస స

7534 SQX0576306
పపరర: కలమమర కసదసల

95-100/382

7537 AP151000258332
పపరర: సతఖవనదస బబతపపడడ

95-100/385

7540 SQX2080281
పపరర: అఖల బభబగ చలర

95-82/747

తసడడ:డ కకసడల రరవప చలర
ఇసటట ననస:50-15-1003
వయససస:24
లస: పప
95-100/389

7543 SQX0102558
పపరర: వజయకలమమరర జలర

95-100/390

భరస : శకరరమగలల
ఇసటట ననస:50-15-1008
వయససస:49
లస: ససస స
95-100/894

7546 SQX2092724
పపరర: జజఖత తకరసళరపలర

95-98/738

భరస : ఖససస బభబగ తకరసళరపలర
ఇసటట ననస:50-15-1009
వయససస:29
లస: ససస స
95-95/1161

7549 SQX2096303
పపరర: శరకవణణ పసనపరటట

95-97/751

తసడడ:డ వససత రరవప పసనపరటట
ఇసటట ననస:50-15-1010
వయససస:21
లస: ససస స
95-100/393

భరస : యషయఖ
ఇసటట ననస:50-15-1014
వయససస:47
లస: ససస స
95-100/395

95-100/379

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:50-15-1002
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ వససత రరవప పసనపరటట
ఇసటట ననస:50-15-1010
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వససత రరవప పసనపరటట
ఇసటట ననస:50-15-1010
వయససస:19
లస: పప
7553 MLJ2833333
పపరర: ససబదసలల� దనవల�

95-100/384

తసడడ:డ శకరరమలల జలర
ఇసటట ననస:50-15-1008
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరయఖ
ఇసటట ననస:50-15-1009
వయససస:39
లస: పప
7550 SQX2060572
పపరర: ననణణ పసనపరటట

7536 SQX0576645
పపరర: వజయమమ బబతపపడడ

7531 SQX0576348
పపరర: వజయ కసదసల

తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:50-15-105
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-15-1008
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలర మసదయఖ
ఇసటట ననస:50-15-1008
వయససస:50
లస: పప
7547 SQX0576363
పపరర: ఖమససస బభబగ తకరసళపలర

95-100/381

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:50-15-1002
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమగలల
ఇసటట ననస:50-15-1008
వయససస:33
లస: ససస స
7544 SQX0010280
పపరర: దదవరకకసడ సరసబయఖ

7533 AP151000258529
పపరర: మరరయమమ కసదసల

95-100/376

భరస : కకషఫ ర బభబగ
ఇసటట ననస:50-15-105
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:50-15-1002
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:50-15-1002
వయససస:53
లస: పప
7541 SQX0010306
పపరర: జలమర అసజల

95-100/378

భరస : రరమసరదమ
ఇసటట ననస:50-15-105
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరదమ
ఇసటట ననస:50-15-105
వయససస:56
లస: పప
7538 SQX0576835
పపరర: బబతపపడడ రవ

7530 SQX0189985
పపరర: కరజరరణణ కసదసల

7528 MLJ2833127
పపరర: రరజరష అలర సపలర

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:50-15-103
వయససస:41
లస: పప

భరస : కలమమర
ఇసటట ననస:50-15-105
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:50-15-105
వయససస:61
లస: ససస స
7535 AP151000258268
పపరర: కకషఫ రరబభబగ కసదసల

95-100/375

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:50-15-103
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మగతనఖలయఖ
ఇసటట ననస:50-15-104
వయససస:66
లస: ససస స
7532 AP151000258174
పపరర: వకకటరరయమ కసదసల

7527 MLJ2833101
పపరర: ననగరసదడమమ ఆలసపలర

7552 MLJ2833028
పపరర: యషయఖ� కనపరరస�

95-100/394

భరస : యయసపబగ�
ఇసటట ననస:50-15-1014
వయససస:49
లస: ససస స
95-100/772

7555 SQX1023480
పపరర: ననగరసదడస అనటపపరరడడడ

95-100/396

భరస : ససబభబరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-16
వయససస:56
లస: ససస స
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7556 SQX0476853
పపరర: ననగరరజ అనటపపరరడడ �

95-98/720

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:50-16-1
వయససస:41
లస: పప
7559 AP151000261189
పపరర: బలరరసపడసరదస జవసగగల

95-117/412

95-117/415

95-117/418

భరస : బభల కకసడయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:62
లస: ససస స
95-117/421

7571 AP151000261250
పపరర: వనసకటహరరననధబభబగ కకడనరర

95-117/424

95-117/426

95-118/380

తసడడ:డ వనసకట హరర ననధ బభబగ
ఇసటట ననస:50-16-1021
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ యసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:50-16-1022
వయససస:47
లస: పప

7566 AP151000264241
పపరర: వనసకటససతనమహలకడమ కకడనరర

7567 SQX0599522
పపరర: చకకవరరస వనమమరర

7569 SQX0013623
పపరర: నవన కలమమర పససపపలలటట

7572 MLJ0928309
పపరర: అనలలసమమర వనమమరర

7575 SQX0015644
పపరర: లకడమ చసదడ వనమమరర

7578 SQX1288621
పపరర: అజత కకడనరర

7581 SQX0248534
పపరర: వనణగగగపరలరరవప� కననట�

95-117/419

7584 SQX2365963
పపరర: దదవర బబ యన లలరర
డ శకకరసత

95-117/417

95-117/420

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:37
లస: పప
95-117/422

7570 AP151000261262
పపరర: ననగ చసదడశశఖరర వనమమరర

95-117/423

తసడడ:డ వనసకట హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:41
లస: పప
95-117/425

7573 SQX0168385
పపరర: నవన కలమమర పససపపలలటట�

95-118/379

తలర : ససశల�
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:39
లస: పప
95-117/427

7576 AP151000264276
పపరర: ససధనరరణణ దదవనబబ యన

95-117/428

భరస : శకకరసత దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:50-16-1020
వయససస:50
లస: ససస స
95-117/429

7579 SQX1413343
పపరర: హహమ మమనక కకడనరర

95-117/430

తసడడ:డ వనసకట హరర ననధ బభబగ కకడనరర
ఇసటట ననస:50-16-1021
వయససస:26
లస: ససస స
95-117/432

తసడడ:డ సఫ మసససదరరరవప కననట
ఇసటట ననస:50-16-1022
వయససస:54
లస: పప
95-118/382

95-117/414

7564 AP151000264406
పపరర: జజనకక దదడనడ
భరస : శవశసకరరరవప దదడనడ
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : అనల కలమమర కకడనరర
ఇసటట ననస:50-16-1021
వయససస:25
లస: ససస స
95-117/431

7561 SQX0669069
పపరర: చరరషరమ ననగస

భరస : వనసకట హనసమసతరరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననగ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:50-16-1020
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పఫ కలరర
ఇసటట ననస:50-16-1020
వయససస:22
లస: పప

7583 SQX1262948
పపరర: శవ కలమమర యసదడపగ
డ డ

95-117/416

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:39
లస: పప

భరస : థనమసరటయగడడ ననగస
ఇసటట ననస:50-16-1019
వయససస:79
లస: ససస స

7580 SQX0880674
పపరర: అనల కలమమర కకడనరర

7563 AP151000264191
పపరర: అనసతలకడమ వనమమరర

95-117/411

తసడడ:డ శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలకకసడయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరయగడడ కకడనరర
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:66
లస: పప

7577 SQX1837343
పపరర: బభల కకషఫ ర పఫ కలరర

95-117/413

భరస : వనసకట హరరననధబభబగ కకడనరర
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:61
లస: ససస స

7568 SQX0013615
పపరర: వనసకట మననహర కలమమర
పససపపలలటట
తసడడ:డ బభలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:42
లస: పప

7574 AP151000264077
పపరర: అసధథనమమ దదవనబబ యన

7560 MLJ0921643
పపరర: శవశసకరరరవప ననగస

7558 MLJ2515195
పపరర: కళళఖణణ జవసగగల

భరస : శకనవరసరరవప జవసగగల
ఇసటట ననస:50-16-1017
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శదరరరవప ననగస
ఇసటట ననస:50-16-1017
వయససస:59
లస: పప

భరస : మననహర కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-16-1018
వయససస:39
లస: ససస స
7565 SQX0013664
పపరర: ససశల పససపపలలటట

95-117/410

భరస : పసచమయఖ
ఇసటట ననస:50-16-1016
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖమరరన నరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1017
వయససస:48
లస: పప
7562 SQX0248419
పపరర: శకదదవ పససపపలలటట

7557 MLJ0920363
పపరర: శకలసతల చదబబడ లల

7582 SQX1262955
పపరర: తషలసస లకడమ యసదడపగ
డ డ

95-118/381

భరస : శవ కలమమర యసదడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:50-16-1022
వయససస:42
లస: ససస స
95-117/772

తసడడ:డ దదవర బబ యన థనమస ననయగడడ
ఇసటట ననస:50-16-1022/1
వయససస:54
లస: పప

7585 SQX2327393
పపరర: రరమకకటటశదర రరవప
దదపషలపపడడ
భసధసవప: మలర శదరర దదపషలపపడడ
ఇసటట ననస:50-16-1022/1
వయససస:52
లస: పప

95-117/773
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7586 SQX2415594
పపరర: అలర స ససధ రరణణ
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95-117/774

భరస : దదవర బబ యన లలరర
డ శకకరసత
ఇసటట ననస:50-16-1022/1
వయససస:48
లస: ససస స
7589 AP151000264253
పపరర: శవరననమమల తలశల

95-117/433

భరస : నరసయఖ తలశల
ఇసటట ననస:50-16-1023
వయససస:49
లస: ససస స
7592 SQX0880682
పపరర: సనరఖతదజ దదవనబబ యన

95-117/436

95-117/439

భరస : చసదడశశఖర రరవప కరకలమమనస
ఇసటట ననస:50-16-1026
వయససస:38
లస: ససస స
7601 AP151000264227
పపరర: హహమలత కలరరవనళళ

95-117/776

తసడడ:డ రరమకకటటశదర రరవప దదపషలపపడడ
ఇసటట ననస:50-16-1022/1
వయససస:21
లస: ససస స

7590 AP151000264252
పపరర: ఆసజననయమమ తలశల

7591 MLJ2512515
పపరర: రరసబభబగ నమమల

95-117/434

7593 MLJ0924886
పపరర: కపషషచడబతనఖ మటటటపలర

7596 SQX1262963
పపరర: కపషష కలమమరర మమర

7599 SQX0872572
పపరర: వజయకలమమరర కలరరవనళర

95-117/435

తసడడ:డ రరమకకటట
ఇసటట ననస:50-16-1023
వయససస:54
లస: పప
95-117/437

95-117/438
7594 AP151000261134
పపరర: మరయనటబభబగ దదవనబబ యన

తసడడ:డ ఫరడనససరటయగడడ దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:50-16-1024
వయససస:56
లస: పప
95-118/383

భరస : మమధవరరవప మమర
ఇసటట ననస:50-16-1025/1
వయససస:62
లస: ససస స
95-117/441

7588 SQX2164994
పపరర: ససమఖ దదపషలపపడడ

భరస : రరమకకటటశదర రరవప దదపషలపపడడ
ఇసటట ననస:50-16-1022/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బభలకపషరషరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:50-16-1024
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మమధవరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1025/1
వయససస:32
లస: ససస స
7598 SQX1242494
పపరర: రరజఖ లకడమ కరకలమమనస

95-117/775

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:50-16-1023
వయససస:92
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:50-16-1024
వయససస:29
లస: పప
7595 SQX0015941
పపరర: పదమపసడయ మమరర

7587 SQX2329688
పపరర: మలర శదరర దదపషలపపడడ

7597 SQX0015297
పపరర: ననగ పడణణత తలర స

95-117/440

భరస : వనసకట ననగవరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1026
వయససస:33
లస: ససస స
95-117/442

తసడడ:డ బభలససధనకర
ఇసటట ననస:50-16-1026
వయససస:47
లస: ససస స

7600 AP151000264109
పపరర: లకడమకలమమరర కలరరవనళళ

95-117/443

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1026
వయససస:58
లస: ససస స

95-117/444

7602 MLJ0987446
పపరర: వనసకట నవన బభబగ
మమమలవరపప
తసడడ:డ కపషష పడసరద
ఇసటట ననస:50-16-1026
వయససస:39
లస: పప

95-117/445

95-117/446
7603 SQX1284892
పపరర: ననగసజననయ నరసససహ రరవప
మదదద
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర మదదద
ఇసటట ననస:50-16-1026
వయససస:40
లస: పప

7604 MLJ2512333
పపరర: వనసకట ననగ వర పడసరద రరవప
తలర స
తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1026
వయససస:43
లస: పప

95-117/447

7605 MLJ2512101
పపరర: ననగరశదరరరవప తలర స

95-117/448

7606 AP151000261006
పపరర: రరమససబభబరరవప మతస సటట

7607 MLJ0924233
పపరర: సరసబశవరరవప మతస సటట

95-117/450

భరస : పసదదనట
ఇసటట ననస:50-16-1026
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:50-16-1026
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబయఖ
ఇసటట ననస:50-16-1027
వయససస:76
లస: పప
7610 SQX2556561
పపరర: మటటటపలర తరరమల పడసరద

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1027
వయససస:54
లస: పప
95-117/451

తసడడ:డ బభలకపషరషరరవప మటటట పలర
ఇసటట ననస:50-16-1028
వయససస:47
లస: పప
95-117/814

తసడడ:డ మటటటపలర బదరర వసరలరరవ
ఇసటట ననస:50-16-1028 2nd lane
వయససస:53
లస: పప
7613 SQX1021534
పపరర: ఎన వ మణణ లకడమ సరయ
తదజశదన మటటటపలర
భరస : కపషష చడబతనఖ మటటటపలర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:26
లస: ససస స

7608 AP151000261018
పపరర: ననగరసదడపస
డ రదస మటటటపలర

7611 SQX1242536
పపరర: నవన శనగపలర

7614 SQX1190586
పపరర: గరయతడ మమజరటట
తసడడ:డ రరమ ససబబ రరవప మమజరటట
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:27
లస: ససస స

7609 AP151000261339
పపరర: బభలకపషరషరరవప మటటటపలర

95-117/452

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ మటటట పలర
ఇసటట ననస:50-16-1028
వయససస:74
లస: పప
95-117/453

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:25
లస: ససస స
95-117/455

95-117/449

7612 SQX1211341
పపరర: పపషష శకవలర మమజట

95-117/454

తసడడ:డ రరమ ససబబ రరవప మమజట
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:25
లస: ససస స
95-117/456

95-117/457
7615 SQX0364745
పపరర: పపజజ ససజజత కకరణ మదడడగగ

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:29
లస: ససస స
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95-117/458

భరస : ఎస వ ఎస గగపరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:30
లస: ససస స
7619 SQX1547480
పపరర: నరమలమ దదవ శనగపలర

95-117/461

భరస : వనసకటటసదర రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:54
లస: ససస స
7622 SQX0152165
పపరర: భభగఖలకడమ మదనడడగగ

95-117/464

95-117/467

95-117/470

95-117/473

95-117/476

తసడడ:డ మహన రరవప పఫ ల శశటట
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:44
లస: పప
7637 SQX0364836
పపరర: ననగరశదరరరవప మదడడగగ

95-117/479

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పరదరరస
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:47
లస: పప

7626 AP151000264272
పపరర: ననగసరమమమజఖస శనగపలర

7629 SQX1117861
పపరర: కకరణ పరదరరర

95-117/468

95-118/385

95-117/471

7635 AP151000261075
పపరర: మహనరరవప శనగపలర

95-117/477

7644 SQX1479865
పపరర: రరమ దదవ పబబశశటట
భరస : సతఖననరరయణ పబబశశటట
ఇసటట ననస:50-16-1030/202
వయససస:50
లస: ససస స

95-117/466

7627 SQX0872671
పపరర: కపషషతదజజ శనగపలర

95-117/469

7630 SQX0364711
పపరర: సపతష కపషషకకరణ మదడడగగ

95-117/472

7633 SQX0872663
పపరర: ససరరష బబ లశశటట

95-117/475

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:41
లస: పప
7636 AP151000261261
పపరర: వనసకటటశదరరర శనగపలర

95-117/478

తసడడ:డ రరదనకపషషమమరరస
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:59
లస: పప
95-117/480

7639 SQX1263003
పపరర: అననష పరదరరస

95-118/384

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:27
లస: ససస స
95-118/386

భరస : వనసకటటశదర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:45
లస: ససస స
95-118/388

7624 SQX1036061
పపరర: రరజరశదరర పరరచనరర

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:31
లస: పప
95-117/474

7641 SQX1262997
పపరర: వనసకట లకడమ పరదరరస

95-117/463

తసడడ:డ మహనరరవప శనగ పలర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:26
లస: పప

7632 SQX0015909
పపరర: యస వ ససబడహమణణఖశదర గగపస
కకతత
స రర
తసడడ:డ రరజరసదడబభబగ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:38
లస: పప

7638 AP151000261270
పపరర: రరదనకపషషమమరరస శనగపలర

7621 SQX0015008
పపరర: పపషషలత కకతత
స రర

భరస : రరమ ససబబ రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:86
లస: పప

భరస : జగదదశ కలమమర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:37
లస: ససస స
7643 SQX1262989
పపరర: వనసకటటశదర రరవప పరదరరస

95-117/465

తసడడ:డ రరదనకపషషమమరరస
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:61
లస: పప
7640 SQX0367789
పపరర: బబ లశశటట వనసకట శరరష

7623 AP151000264082
పపరర: అసజనదదవ చతరరల

95-117/460

భరస : రరజరసదడబభబగ
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరజరసదడ బభబగ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:36
లస: పప
7634 SQX0872655
పపరర: జగదదష కలమమర బబ లశశటట

95-117/462

భరస : రరధనకపషషమమరరస
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ భభససర రరవప
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:26
లస: పప
7631 SQX0016063
పపరర: అమరరసదడ కలమమర కకతత
స రర

7620 AP151000264258
పపరర: నరమలమదదవ శనగపలర

7618 AP151000264065
పపరర: ననగమణణ శనగపలర

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప బబ లససటట
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:69
లస: ససస స
7628 SQX1075267
పపరర: ఈశదర ఆయత

95-117/459

భరస : వనసకటటశదరరర శనగ పలర
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:58
లస: ససస స
7625 SQX0872689
పపరర: ధనలకడమ బబ లశశటట

7617 SQX0739839
పపరర: లలమ వనసకట పదమకలమమరర
అయతన
భరస : బభలమజ
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:45
లస: ససస స

7642 SQX1201540
పపరర: కకరణ పరదరరస

95-118/387

తసడడ:డ వనసకటటసదర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:50-16-1030
వయససస:25
లస: పప
95-118/389

7645 SQX1479832
పపరర: సతఖననరరయణ పబబశశటట

95-118/390

తసడడ:డ వనసకయఖ పబబశశటట
ఇసటట ననస:50-16-1030/202
వయససస:57
లస: పప
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7646 SQX1262971
పపరర: వనసకట లలత కలమమరర పరదరరస

95-118/391

7647 SQX1211507
పపరర: పదమజ గగసటటరర

95-118/392

తసడడ:డ తసడవ కపషష మమరరస పరదరరస
ఇసటట ననస:50-16-1030/302
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఎల వ ఆర మలలర సదర రరవప గగసటటరర
ఇసటట ననస:50-16-1030/401
వయససస:53
లస: ససస స

95-118/394
7649 SQX1183839
పపరర: లకడమవనసకరటరరమమలలర సదరరరవ
గగసటటరర
తసడడ:డ రరజజరరస గగసటటరర
ఇసటట ననస:50-16-1030/401
వయససస:61
లస: పప

7650 SQX1158220
పపరర: పదమజ ననమగల
భరస : వనణగ గగపరల ననమగల
ఇసటట ననస:50-16-1030/402
వయససస:40
లస: ససస స

7652 SQX2140317
పపరర: వనణగ గగపరల ననమగల

7653 SQX0168757
పపరర: శకనవరసరరవప� డడ�

95-118/986

తసడడ:డ వ ఎల ననరరయణ రరవప ననమగల
ఇసటట ననస:50-16-1030,FLAT NO 402
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బభపరరరవప�
ఇసటట ననస:50-16-1031
వయససస:53
లస: పప

7655 AP151000264417
పపరర: పపషషలత ఐతన

7656 AP151000264418
పపరర: బభల భభనసమత అయతన

95-117/482

భరస : రరమకకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1033
వయససస:49
లస: ససస స
7658 AP151000261202
పపరర: అనల కలమమర ఐతన
తసడడ:డ రరమకకకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1033
వయససస:46
లస: పప
7661 SQX0014977
పపరర: రరజరసదడ బభబ కకతత
స రర

95-117/488

95-117/490

95-117/494

భరస : రతట రరజశశఖర
ఇసటట ననస:50-16-1036
వయససస:45
లస: ససస స

7659 AP151000261345
పపరర: బభలమజ ఐతన

7662 SQX2140754
పపరర: జజగరసదడ అనరరదర అయత

7665 MLJ0924449
పపరర: ధనలకడమ బటటట

7668 SQX0599480
పపరర: శకరరమకపషష బటటట

95-117/497

7671 MLJ0924456
పపరర: ససబభబరరయగడడ బటటట

95-117/483

7674 SQX0938332
పపరర: ననగలకడమ మమమదదల రరణణ శకకసటట
భరస : రఘగ
ఇసటట ననస:50-16-1036
వయససస:48
లస: ససస స

7657 AP151000264419
పపరర: రమమదదవ అయతన

95-117/484

భరస : రరమకకటటశదరరరవప ఐతన
ఇసటట ననస:50-16-1033
వయససస:78
లస: ససస స
95-117/486

7660 MLJ0920033
పపరర: భభససరరరవప ఐతన

95-117/487

తసడడ:డ రరమకకకటటశదరరరవప ఐతన
ఇసటట ననస:50-16-1033
వయససస:57
లస: పప
95-117/778

7663 SQX0707786
పపరర: వరణణ బటటట

95-117/489

భరస : శకరరమకపషష బటటట
ఇసటట ననస:50-16-1034
వయససస:39
లస: ససస స
95-117/491

7666 SQX0669507
పపరర: ననగరరరన న ఆకలరరత

95-117/493

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:50-16-1034
వయససస:33
లస: పప
95-117/495

7669 SQX1084409
పపరర: వనసకట రరవప పగడనల

95-117/496

తసడడ:డ ససబబ రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:50-16-1034
వయససస:55
లస: పప
95-117/498

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర బటటట
ఇసటట ననస:50-16-1034
వయససస:79
లస: పప
95-117/500

95-117/481

భరస : అనల కలమమర ఐతన
ఇసటట ననస:50-16-1033
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరయగడడ బటటట
ఇసటట ననస:50-16-1034
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర బటటట
ఇసటట ననస:50-16-1034
వయససస:63
లస: పప
7673 SQX0458638
పపరర: వనలలషల లమవణఖ�

7654 MLJ0920694
పపరర: రరజఖలకడమ ఐతన

భరస : ససబభబరరయగడడ బటటట
ఇసటట ననస:50-16-1034
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1034
వయససస:36
లస: పప
7670 SQX0458661
పపరర: శసకర రరవప బటటట

95-118/396

తసడడ:డ సతఖ అనల కలమమర
ఇసటట ననస:50-16-1033
వయససస:19
లస: పప

భరస : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:50-16-1034
వయససస:47
లస: ససస స
7667 MLJ0924431
పపరర: ననగరశదర రరవప ఆకలరరత

95-117/777
7651 SQX2139392
పపరర: దనకకయణణ వనసకట వనబషషవ
ననమగల
తసడడ:డ వనణగ గగపరల ననమగల
ఇసటట ననస:50-16-1030,FLAT NO 402
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశదరరరవప ఐతన
ఇసటట ననస:50-16-1033
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:50-16-1033
వయససస:69
లస: పప
7664 SQX0462374
పపరర: వనసకట పదనమవత బటటట

95-118/395

భరస : భభససరరరవప ఐతన
ఇసటట ననస:50-16-1033
వయససస:53
లస: ససస స
95-117/485

95-118/393
7648 SQX1602474
పపరర: వనసకట ననగ పసడయమసక
గగసటటరర
తసడడ:డ ఎల వ ఆర మలలర సదర రరవప గగసటటర
ఇసటట ననస:50-16-1030/401
వయససస:23
లస: పప

7672 SQX0739854
పపరర: శకలసతలమమ పపపరషల

95-117/499

భరస : హపషసకరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-16-1035
వయససస:82
లస: ససస స
95-117/501

7675 SQX0923615
పపరర: రఘగ శకకసటట

95-117/502

తసడడ:డ రరధనకపషషయఖ శకకసటట
ఇసటట ననస:50-16-1036
వయససస:54
లస: పప
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7676 SQX2334787
పపరర: శకరరమ మమరరస మమమనసపరటట

95-117/779

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మమమనసపరటట
ఇసటట ననస:50-16-1036
వయససస:73
లస: పప
7679 SQX1573857
పపరర: అనసశర వననట

95-117/504

95-117/507

95-117/511

95-117/514

95-117/515

7686 AP151000261179
పపరర: వనసకటరరవప వననట

7689 SQX2350239
పపరర: మమధవరరవప భభవరర శశటట

7692 SQX1945724
పపరర: తదజససద గగమమడడ

95-117/518

7695 SQX0509760
పపరర: వనసకటటశదరరర చడటట పలర

భరస : పవన ససదదప కకలర పర
ఇసటట ననస:50-16-1044
వయససస:33
లస: ససస స
95-117/524

తసడడ:డ ససబభబరరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:50-16-1044
వయససస:68
లస: పప

7701 SQX1485615
పపరర: పవన ససదదప కకలర పర

95-117/780

7704 SQX0880641
పపరర: వనసకట కకరణ కలమమర తమమన
తసడడ:డ వనసకట యమ ననరరయనన
ఇసటట ననస:50-16-1045
వయససస:41
లస: పప

7684 AP151000264045
పపరర: ససమత వననట

95-117/510

7687 AP151000261147
పపరర: కరమమశదరరరవప వననట

95-117/513

7690 SQX0168450
పపరర: మహలకడమ� భవరరశశటట �

95-118/397

భరస : మమధవరరవప�
ఇసటట ననస:50-16-1040
వయససస:50
లస: ససస స
95-117/516

7693 SQX1864826
పపరర: వనసకటటసమస చటటటపఅల

95-117/517

భరస : వనసకటటసదరరర చటటటపఅల
ఇసటట ననస:50-16-1042
వయససస:38
లస: ససస స
95-117/519

7696 SQX1864990
పపరర: చతస రసజన గగమమడడ

95-117/520

తసడడ:డ ననగరసదడ రరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-16-1042
వయససస:52
లస: పప
95-117/522

7699 MLJ0929596
పపరర: సరవతడ కనమరర పపడడ

95-117/523

భరస : నటరరజ
ఇసటట ననస:50-16-1044
వయససస:61
లస: ససస స
95-117/525

తసడడ:డ భభససర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:50-16-1044
వయససస:33
లస: పప
95-117/527

95-117/506

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:50-16-1039
వయససస:57
లస: పప

భరస : భభససర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:50-16-1044
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రవసదడననథ మమమలవరపప
ఇసటట ననస:50-16-1044
వయససస:65
లస: ససస స
7703 SQX1547498
పపరర: రవసదడననథ మమమలవరపప

95-117/512

తసడడ:డ వనసకయఖ ఛడటట పలర
ఇసటట ననస:50-16-1042
వయససస:40
లస: పప

95-117/521 7698 SQX1036095
7697 SQX1485623
పపరర: ఆర ఎల యస భవరన కకలర పర
పపరర: ననగ మణణ కకలర పర

7681 AP151000264050
పపరర: మసజల వననట

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1039
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చతస రసజన గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-16-1042
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : చతస రసజన గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-16-1042
వయససస:39
లస: ససస స

7700 SQX1547506
పపరర: ధన లకడమ మమమలవరపప

95-117/509

తసడడ:డ రసగ రరవప భభవరర శశటట
ఇసటట ననస:50-16-1040
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటరతటస దనసరర
ఇసటట ననస:50-16-1041
వయససస:67
లస: ససస స
7694 SQX1864644
పపరర: కవత గగమమడడ

7683 SQX1155226
పపరర: శకనవరస రరవప వననట

95-117/503

భరస : శకనవరస రరవప వననట
ఇసటట ననస:50-16-1038
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:50-16-1039
వయససస:55
లస: పప

భరస : వరస బబ టట
ర
ఇసటట ననస:50-16-1040
వయససస:53
లస: ససస స
7691 AP151000264009
పపరర: భభరత దనసరర

95-117/505

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వననట
ఇసటట ననస:50-16-1038
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:50-16-1039
వయససస:50
లస: పప
7688 MLJ0920330
పపరర: రమమదదవ యకసల

7680 SQX0502377
పపరర: మనన కలమమరర వననట

7678 SQX1387431
పపరర: ననగ శసకర వనమమరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనమమరర
ఇసటట ననస:50-16-1037
వయససస:45
లస: పప

భరస : మననహర రరవప
ఇసటట ననస:50-16-1038
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ వననట
ఇసటట ననస:50-16-1038
వయససస:72
లస: ససస స
7685 AP151000261173
పపరర: మననహరరరవప వననట

95-93/654

భరస : ననగ శసకర వనమమరర
ఇసటట ననస:50-16-1037
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రగహహత కలమమర వననట
ఇసటట ననస:50-16-1038
వయససస:25
లస: ససస స
7682 AP151000264145
పపరర: అసజమమ వననట

7677 SQX2082774
పపరర: వనసకట లకడమ అహలఖ వనమమరర

7702 SQX1036087
పపరర: భభససర రరవప కకలర పర

95-117/526

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ కకలర పర
ఇసటట ననస:50-16-1044
వయససస:63
లస: పప
95-117/528

7705 MLJ0920793
పపరర: నటరరజ కనమరర పపడడ

95-117/529

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1045
వయససస:69
లస: పప
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7706 SQX0015693
పపరర: హరరలకడమ తరరమల రరజ

95-117/530

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1047
వయససస:48
లస: ససస స
7709 SQX0015636
పపరర: శరరద దదవ జవసగగల

95-117/533

95-95/1162

95-99/480

95-100/399

95-100/402

95-99/483

95-100/404

భరస : కకసడ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-22
వయససస:36
లస: ససస స

7719 SQX1023621
పపరర: శవ అనటపపరరడడ

7722 SQX1833607
పపరర: రమణ అనటపపరరడడడ

7725 MLJ2820181
పపరర: రసగరరరవప అనటపపరరడడ

7728 SQX0817767
పపరర: రరమగ అనటపపరరడడ

95-100/406

7731 SQX2085991
పపరర: మగనట గగడడపపడడ

95-100/400

7734 SQX0657239
పపరర: పరరదత అనటపపరరడడ
తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-23
వయససస:37
లస: ససస స

95-99/479

7717 SQX1023597
పపరర: కకకషషవనణణ అనటపపరరడడడ

95-100/398

7720 SQX1023589
పపరర: ననగరరజ అనటపపరరడడ

95-100/401

తసడడ:డ ననగగలల అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-18
వయససస:34
లస: పప
95-99/481

7723 SQX0189134
పపరర: ప�టట మమ� అనటపపరరడడడ�

95-99/482

భరస : ననగరశదరరరవప�
ఇసటట ననస:50-19
వయససస:59
లస: ససస స
95-99/484

7726 SQX0825455
పపరర: భమలకడమ అనటపపరరడడ

95-100/403

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:50-20
వయససస:36
లస: ససస స
95-100/405

7729 AP151000255395
పపరర: ఖమసససబ షపక

95-98/721

భరస : మగపరషళససబదన
ఇసటట ననస:50-20-706
వయససస:66
లస: ససస స
95-98/739

భరస : జజరరన బభబగ గగడడపపడడ
ఇసటట ననస:50-21-101
వయససస:20
లస: ససస స
95-100/407

7714 MLJ1264662
పపరర: ఏగయఖ. అనటపపరరడడడ

భరస : ననగగలల అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-18
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:50-20
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-20 MAIN ROAD
వయససస:32
లస: పప
7733 SQX1023522
పపరర: గగరరవమమ అనటపపరరడడ

95-100/397

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-20
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-20
వయససస:43
లస: ససస స
7730 SQX1850866
పపరర: ననగ రరజ అనటపపరరడడ

7716 SQX1023571
పపరర: శరఖమల అనటపపరరడడ

95-117/535

తసడడ:డ బభలకకటయఖ. అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-18
వయససస:38
లస: పప

భరస : అచమయఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-19
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరరవప అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-20
వయససస:56
లస: ససస స
7727 SQX0825448
పపరర: వనసకట రమణ అనటపపరరడడడ

95-99/478

తసడడ:డ ననగగలల అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-18
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మగసలయఖ
ఇసటట ననస:50-18-943
వయససస:53
లస: పప
7724 AP151000255371
పపరర: గగరరవమమ అనటపపరరడడ

7713 MLJ1264522
పపరర: శవపరరదత. అనటపపరరడడడ.

7711 AP151000261349
పపరర: శకనవరసరరవప జవసగగల
తసడడ:డ మలర ఖమరరన నరరవప జజవసగగల
ఇసటట ననస:50-16-1049
వయససస:53
లస: పప

భరస : ననగరరజ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-18
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగలల అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-18
వయససస:25
లస: పప
7721 AP151000258559
పపరర: గరరరధర కలమమర బభణనల

95-117/534

భరస : ఈగయఖ. అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-18
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చనగగరవయఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-18
వయససస:56
లస: పప
7718 SQX1823459
పపరర: ననగభమషణస అనటపపరరడడడ

7710 AP151000264019
పపరర: ససవరష లకడమ మదసగగల

95-117/532
7708 SQX0669465
పపరర: సరయహహరన మయ మదసగగల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1049
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1049
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శవ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-18
వయససస:32
లస: ససస స
7715 AP151000252354
పపరర: బభలకకటయఖ అనటపపరరడడ

95-117/531

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-16-1049
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బలరరస పడసరద జవసఘళ
ఇసటట ననస:50-16-1049
వయససస:45
లస: ససస స
7712 SQX2094852
పపరర: రరణగక అనటపపరరడడడ

7707 SQX0669457
పపరర: శరరదణణననగ శశదత మదసగగల

7732 SQX0314732
పపరర: దదర దదబభడ�

95-99/485

భరస : బభబగరరవప�
ఇసటట ననస:50-22
వయససస:49
లస: ససస స
95-95/904

7735 SQX1441062
పపరర: భగవననశదరర అనటపపరరడడ

95-99/486

భరస : భభససర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-23
వయససస:26
లస: ససస స
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7736 MLJ2826980
పపరర: మసరసనమమ అనటపపరరడడ

95-99/487

భరస : కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-23
వయససస:61
లస: ససస స

7737 SQX1441070
పపరర: భభససర అనటపపరరడడడ

తసడడ:డ శవయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-23
వయససస:31
లస: పప

95-100/409 7740 SQX1023555
7739 SQX1023563
పపరర: సరయ చడనటయఖ అనటపపరరడడ
పపరర: శవ కపషష అనటపపరరడడడ

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-23
వయససస:26
లస: పప
7742 SQX0666396
పపరర: లకడమ అనటసపలర

95-99/490

95-99/493

7748 SQX0418426
పపరర: శకనస అనటపపరరడడడ�

95-99/496

95-99/497

95-99/500

95-99/494

7752 SQX0188904
పపరర: ననగరసదడస అనటపపరరడడడ

7755 SQX1021294
పపరర: శవ అనటపపరరడడ

95-100/414

7758 SQX1023449
పపరర: రవ అనటపపరరడడడ

95-100/411

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:50-26
వయససస:33
లస: పప

7761 JBV0771790
పపరర: అలసబభషర శశక

95-99/498

7764 JBV0772830
పపరర: దదపసస తనళళ
ర రర
భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:40
లస: ససస స

95-99/492

7747 SQX1068320
పపరర: రగహహణణ అనటపప రరడడ

95-99/495

7750 SQX0824888
పపరర: దసరర అనటపపరరడడడ

95-100/412

7753 SQX0188953
పపరర: బబనమమ అనటపపరరడడ

95-99/499

భరస : పసదదచనటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-26
వయససస:76
లస: ససస స
95-99/501

7756 SQX1023472
పపరర: కరవఖ అసజల అనటపపరరడడ

95-100/413

భరస : పపడమ శవ కలమమర అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-26
వయససస:26
లస: ససస స
95-100/415

95-100/416
7759 SQX1023464
పపరర: పపడమ శవ కలమమర అనటపపరరడడ

తసడడ:డ వనసకట కకటట అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-26
వయససస:31
లస: పప
94-108/543

తసడడ:డ మహమమదనమ శస
ఇసటట ననస:50-26-87
వయససస:34
లస: పప
94-108/545

7744 SQX1607078
పపరర: లలతమమ అనటపపరరడడ

భరస : హహమ కలమమర
ఇసటట ననస:50-25
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటట అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-26
వయససస:29
లస: పప
95-100/417

95-99/489

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:50-25
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-26
వయససస:35
లస: పప

భరస : రవ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-26
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర కకపపషరరవపరర
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:31
లస: ససస స

7749 SQX1023605
పపరర: కకసడమమ సరలపచమ

7741 SQX1619461
పపరర: మమనస సరయ అనటసపలర

భరస : చసదడయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-24
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-26
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-26
వయససస:27
లస: పప

7763 NDX1922682
పపరర: కరసత శక కకపపషరరవపరర

95-99/491

భరస : జజనకక రరమయఖ సరలపచమ
ఇసటట ననస:50-25
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-26
వయససస:30
లస: ససస స

7760 SQX0817999
పపరర: చనటయఖ అనటపపరరడడ

7746 MLJ2494060
పపరర: వనసకట పదనమరరవప అనటసపలర

95-100/408

తసడడ:డ పదనమరరవప అనటసపలర
ఇసటట ననస:50-24
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ అనటసపలర
ఇసటట ననస:50-24
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:50-25
వయససస:45
లస: పప

7757 SQX1023456
పపరర: సరమమమజఖస అనటపపరరడడడ

95-100/410

భరస : వనసకటపదనమరరవప అనటసపలర
ఇసటట ననస:50-24
వయససస:41
లస: ససస స

7745 SQX1947423
పపరర: షణగమఖ శకనవరస సరయ
అనటసపలర
తసడడ:డ వనసకట పదమ రరవప అనటసపలర
ఇసటట ననస:50-24
వయససస:20
లస: పప

7754 SQX1021468
పపరర: బబ గర కకసడలల అనటపపరరడడ

7743 MLJ2494086
పపరర: పదనమ అనటసపలర

7738 SQX1023548
పపరర: కకటటశదరర అనటపపరరడడ

భరస : శవ కపషష అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-23
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-23
వయససస:30
లస: పప

భరస : వరయఖ మమరరస అనటసపలర
ఇసటట ననస:50-24
వయససస:39
లస: ససస స

7751 SQX1021302
పపరర: లకడమ అనటపపరరడడ

95-99/488

7762 NDX1904797
పపరర: దదవఖ రరవపరటట

94-108/544

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:29
లస: ససస స
94-108/546

7765 JBV0772848
పపరర: కకటటశదరర కకలననటట

94-108/547

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:43
లస: ససస స
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94-108/548

భరస : వనసకట ససబభబరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:46
లస: ససస స
7769 JBV0773200
పపరర: చసదనడవత యయనశశటట

94-108/551

94-108/555

94-108/558

94-108/561

94-108/564

94-108/567

95-99/504

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస
ఇసటట ననస:50-27-87
వయససస:37
లస: పప

7779 JBV2584233
పపరర: శకనవరసస తనళళళరర

7782 JBV0773366
పపరర: హనసమసతరరవప యయనటశశటట

7785 SQX0666990
పపరర: పరరదత అనటపపరరడడ

7788 NDX1511386
పపరర: చనసదదన షపక

94-108/570

7791 NDX1679606
పపరర: జఫరర సరదక అల షపక

94-108/562

7794 AP151010327404
పపరర: ఖమదరరమషర షపక
తసడడ:డ ఖమశస
ఇసటట ననస:50-27-87
వయససస:54
లస: పప

7774 NDX1412741
పపరర: ఆదదతఖ గగఱఱ స

94-108/557

7777 NDX1876095
పపరర: శరఖమ సససదర జసపన

94-108/560

7780 JBV2585206
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప గగఱఱ స

94-108/563

తసడడ:డ వనసకట అపరషరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:53
లస: పప
94-108/565

7783 JBV0772269
పపరర: వనసకటటశదరరరవప యయడర నరర

94-108/566

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:58
లస: పప
95-99/502

7786 MLJ2826691
పపరర: చసదడమమ అనటపపరరడడ

95-99/503

భరస : రరజ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-27
వయససస:60
లస: ససస స
94-108/568

7789 AP151010330541
పపరర: హససననబబగస షపక

94-108/569

భరస : ఖమదరరమష
ఇసటట ననస:50-27-87
వయససస:41
లస: ససస స
94-108/571

తసడడ:డ మహబగవల షపక
ఇసటట ననస:50-27-87
వయససస:25
లస: పప
94-108/573

94-108/554

తసడడ:డ సనరఖ పడకరశ రరవప జసపన
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:35
లస: పప

భరస : జబభబర
ఇసటట ననస:50-27-87
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహమమద ఖమససస
ఇసటట ననస:50-27-87
వయససస:67
లస: ససస స
7793 NDX0643452
పపరర: కలస బభషర షపక

94-108/559

భరస : వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-27
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-27
వయససస:40
లస: పప
7790 AP151010330500
పపరర: గగససనటసర షపక

7776 NDX1389345
పపరర: రవ కకరణ యయనటశశటట

7771 NDX0015776
పపరర: ��నటకలటట చటటట మమ

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:30
లస: పప

తలర : రరమయఖ
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ తనళళళరర
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:77
లస: పప
7787 SQX0188045
పపరర: వనసకటటశదరరర. అనటపపరరడడడ.

94-108/556

తసడడ:డ అపరషరరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:54
లస: పప
7784 NDX1930735
పపరర: అపరషరరవప తనళళళరర

7773 NDX1412733
పపరర: శశరసక గగఱఱ స

94-108/550

భరస : కలరసగపరణణ
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప కకపపషరరవపరర
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:41
లస: పప
7781 NDX1179415
పపరర: శవ సతఖననరరయణ రరవపరటట

94-108/553

తసడడ:డ వనసకట ససబభబరరవప గగఱఱ స
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప వనడర నరర
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:33
లస: పప
7778 NDX2005685
పపరర: వనసకటటశదరరర కకపపషరరవపరర

7770 JBV2589158
పపరర: వజయరకడమ తనళళరర

7768 NDX2005131
పపరర: ససనత తనళళరర

భరస : శకధర బభబగ
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అపరషరరవప
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధర బభబగ తనళళళరర
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:23
లస: పప
7775 NDX1507609
పపరర: ఉదయ కకరణ వనడర నరర

94-108/549

భరస : శవ సతఖననరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:50-26-158
వయససస:51
లస: ససస స
7772 NDX2144699
పపరర: వశదజత తనళళళరర

7767 NDX1738915
పపరర: శకదదవ రరవపరటట

7792 NDX1511378
పపరర: జబభబర షపక

94-108/572

తసడడ:డ మరర సరహడ
ఇసటట ననస:50-27-87
వయససస:31
లస: పప
94-108/574

7795 AP151010327227
పపరర: మహమమద ఖమససస షపక

94-108/575

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:50-27-87
వయససస:82
లస: పప
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7796 NDX2416188
పపరర: కకటటశదరర వలలర పప
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94-93/1282

భరస : ఏడడకకసదలల వలలర పప
ఇసటట ననస:50-28
వయససస:32
లస: ససస స
7799 SQX0841270
పపరర: లకమయఖ అనటపపరరడడ

95-99/507

94-108/576

95-99/509

95-99/512

95-99/655

95-99/514

95-99/517

తసడడ:డ ససబభబరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-34
వయససస:56
లస: పప

7809 AP151000252072
పపరర: ననరరయణ అనటపపరరడడ

7812 SQX2463586
పపరర: అనటపరరడడడ అనటపరరడడడ

7815 SQX0717769
పపరర: ససబభశవరరవ అనటపప రరడడ

7818 SQX1022094
పపరర: సరసబశవరరవప అనటపపరరడడ

95-99/518

7821 MLJ2820017
పపరర: దసరరరపడసరదస అనటపపరరడడ

95-99/513

7824 SQX2211118
పపరర: శరత అనటపప రరడడడ
తసడడ:డ గగరవయఖ అనటపప రరడడ
ఇసటట ననస:50-34
వయససస:21
లస: పప

7804 SQX0667097
పపరర: ఈశదరర దసరరర ఎస అనటపపరరడడ

95-99/508

7807 SQX1229898
పపరర: సరయ కలమమర అనటపపరరడడ

95-99/511

7810 SQX1428557
పపరర: దసరర దదవ అనటపపరరడడ

95-100/421

తసడడ:డ వజయ కలమమర అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-30
వయససస:35
లస: ససస స
95-99/656

7813 SQX2325751
పపరర: క చ

95-99/657

తసడడ:డ చ చ
ఇసటట ననస:50-32
వయససస:22
లస: పప
95-99/515

7816 SQX1150408
పపరర: బభలరరజ అనటపపరరడడ

95-99/516

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-33
వయససస:31
లస: పప
95-100/422

7819 SQX2125417
పపరర: అనటపపరరడడడ ననగబభబగ

95-98/815

తసడడ:డ అనటపపరరడడడ పప టటటయఖ
ఇసటట ననస:50-34
వయససస:35
లస: పప
95-99/519

తసడడ:డ పప టటట యఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-34
వయససస:33
లస: పప
95-99/521

95-100/419

తసడడ:డ అసకయఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-30
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-33
వయససస:31
లస: పప

భరస : పప టట యఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-34
వయససస:27
లస: ససస స
7823 MLJ2820207
పపరర: పప టటట యఖ అనటపపరరడడడ

95-99/510

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-33
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బగచమయఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-33
వయససస:67
లస: పప
7820 MLJ2826097
పపరర: రమణ అనటపపరరడడ

7806 SQX0188946
పపరర: రమణమమ డడ అనటపపరరడడ

7801 SQX1740232
పపరర: గగపస అనటపపరరడడ

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-30
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ అనటపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-32
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బభలరరజ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-33
వయససస:29
లస: ససస స
7817 AP151000252254
పపరర: మగనయఖ అనటపపరరడడ

95-100/420

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-30
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస ననయక మగదనవథ
ఇసటట ననస:50-31
వయససస:31
లస: ససస స
7814 SQX1150416
పపరర: ననగ లకడమ అనటపపరరడడ

7803 SQX1020866
పపరర: పదనమవత అనటపపరరడడ

95-99/506

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-28
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననరరయణ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-30
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-30
వయససస:25
లస: పప
7811 SQX2128957
పపరర: కలమమరర బభయ మగదనవథ

95-100/418

తసడడ:డ బభల కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-29
వయససస:29
లస: పప

భరస : అసకయఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-30
వయససస:45
లస: ససస స
7808 SQX1229906
పపరర: హరరష కలమమర అనటపపరరడడ

7800 SQX1740885
పపరర: ననగలకడమ అనటపరరడడ

7798 SQX1068130
పపరర: శవయఖ అనటపపరరడడ

తలర : అసజమమ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-28
వయససస:27
లస: పప

భరస : లకమయఖ అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:50-28
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వషరసజ హరషస
ఇసటట ననస:50-28-1
వయససస:59
లస: పప
7805 SQX0779298
పపరర: పదమ అనటపపరరడడ

94-93/1283

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:50-28
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-28
వయససస:35
లస: పప
7802 NDX0416727
పపరర: అరవసద ననగడ

7797 NDX2416113
పపరర: ఏడడకకసదలల వలలర పప

7822 MLJ2820025
పపరర: ననగబభబగ అనటపపరరడడ

95-99/520

తసడడ:డ పప టటట యఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-34
వయససస:36
లస: పప
95-162/846

7825 SQX1782374
పపరర: రమణ అనటపపరరడడడ

95-188/91

భరస : పప టటటయ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-34
వయససస:54
లస: ససస స
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7826 SQX1782390
పపరర: జగదదశ అనటపపరరడడడ
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95-188/92

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-34
వయససస:23
లస: పప
7829 SQX1211523
పపరర: ససబబయఖ అనటపపరరడడ

95-99/523

95-98/816

తసడడ:డ కకటయఖ లలట అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-35 , 3 LINE
వయససస:23
లస: పప
7835 MLJ2826337
పపరర: వనసకట రతటస అనటపపరరడడడ

95-99/526

95-99/529

95-99/660

7844 SQX1068254
పపరర: ననగలకడమ అనటపపరరడడ

95-99/533

95-99/536

7834 SQX0189043
పపరర: రరజమమ� అనటపపరరడడడ�

95-99/524

7836 MLJ1264704
పపరర: వరమమ అనటపపరరడడ

7839 AP151000252217
పపరర: శకనస అనటపపరరడడడ

7842 SQX2128890
పపరర: సరయ రరస అనటపపరరడడ

7845 SQX0273979
పపరర: వనసకటరమణ అనటపపరరడడడ

7848 SQX0416578
పపరర: వనసకటమమ అనటపపరరడడ

95-99/539

7851 SQX1328310
పపరర: పదమ అనటపపరరడడ

95-99/527

7854 SQX1877760
పపరర: గగరవయఖ అనటపపరరడడ
తసడడ:డ రరజజ రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-41
వయససస:55
లస: పప

95-99/659

95-99/525

7837 AP151000255117
పపరర: చటటట మమ అనటపపరరడడ

95-99/528

భరస : వనసకటటశదరరరవప అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-36
వయససస:86
లస: ససస స
95-99/530

7840 AP151000252225
పపరర: శవయఖ �

95-99/531

తసడడ:డ నరసయఖ�
ఇసటట ననస:50-36
వయససస:50
లస: పప
95-99/661

7843 MLJ2826345
పపరర: సరమమమజఖస . annapureddy

95-99/532

భరస : కకటయఖ� annapureddy
ఇసటట ననస:50-37
వయససస:60
లస: ససస స
95-99/534

7846 SQX1469312
పపరర: నరరష కలమమర అనటపపరరడడ

95-99/535

తసడడ:డ రమణ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-38
వయససస:30
లస: పప
95-99/537

7849 SQX1769835
పపరర: గరత వనసకట లకడమ అనటపపరరడడ

95-99/538

తలర : పదమ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-41
వయససస:22
లస: ససస స
95-99/540

భరస : శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-41
వయససస:41
లస: ససస స
95-99/542

95-99/522

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:50-36
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-39
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-41
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:50-41
వయససస:34
లస: పప

7833 SQX0189027
పపరర: పరరదతమమ అనటపరరడడ

భరస : సరసబశవరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-38
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-39
వయససస:44
లస: ససస స

7853 SQX0268102
పపరర: వనసకటటశ అనటపపరరడడడ

తసడడ:డ శక లకడమ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-35
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-36 , 3 LINE
వయససస:23
లస: పప

భరస : బభలకపషష అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-38
వయససస:31
లస: ససస స

7831 SQX2301323
పపరర: సరయ దదవర అనటపపరరడడ

భరస : ఏ ఏస ఏల వనసకటటశదర రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-35
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-36
వయససస:42
లస: పప

7841 SQX2268498
పపరర: హహమసత వనసకటటష కలమమర
అనటపపరరడడడ
తసడడ:డ వరసస అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-36
వయససస:20
లస: పప

7850 SQX1308098
పపరర: వనసకట రగజజ అనటపపరరడడ

95-99/658

భరస : గగపసరరడడడ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-36
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:50-36
వయససస:25
లస: పప

7847 SQX0188995
పపరర: కకటటశదరర అనటపపరరడడడ

7830 SQX2301315
పపరర: వనసకట దసరర అనటపపరరడడడ

7828 SQX0188987
పపరర: రరమగలమమ అనటపపరరడడ

భరస : కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-35
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:50-36
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బకకలల అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-36
వయససస:50
లస: ససస స
7838 SQX0997924
పపరర: మహన పపల

95-188/93

తసడడ:డ గగరవయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-34
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-35
వయససస:32
లస: పప
7832 SQX2211167
పపరర: జగదదశ అనటపపరరడడడ

7827 SQX1782457
పపరర: సరత అనటపపరరడడడ

7852 SQX1308080
పపరర: ఏడడకకసడలల అనటపపరరడడ

95-99/541

తసడడ:డ శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-41
వయససస:26
లస: పప
95-99/543

7855 SQX1877083
పపరర: ససజనఖ అనటపపరరడడ

95-95/905

భరస : బగజన అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:24
లస: ససస స
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7856 SQX1211390
పపరర: ససమత అనటపపరరడడడ
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95-99/544

7857 SQX0869743
పపరర: హరరత అనటపపరరడడడ

భరస : రరమ కకటటశదర రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:30
లస: ససస స

7859 SQX1564542
పపరర: ఝమనస లకడమ అనటపపరరడడ

7860 MLJ1262658
పపరర: పదమ. అనటపపరరడడడ.

95-99/547

భరస : శవ ననగరశదర రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:32
లస: ససస స
7862 SQX0869776
పపరర: వనసకటటశదరమమ అనటపపరరడడడ

95-99/550

95-99/553

95-99/556

తసడడ:డ రరజ రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:45
లస: పప
7871 MLJ1261312
పపరర: వరరసజననయగలల గగడడ సటట

95-99/559

95-99/561

95-99/564

7880 SQX1195578
పపరర: గగరరననథస అనటపపరరడడ

95-99/567

95-99/554

7869 MLJ1264431
పపరర: పడసరదస అనటపపరరడడ

7870 AP151000252283
పపరర: కపషష ఓరరగసటట�

95-99/557

7875 MLJ1264555
పపరర: లకడమ అనటపపరరడడ

7878 MLJ1264605
పపరర: ఏడడకకసడలల అనటపపరరడడ

7881 AP151000252095
పపరర: నరసససహరరవప అనటపపరరడడ

7884 SQX1947233
పపరర: దదవఖ అనటపపరరడడ
తసడడ:డ వరసస అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-45
వయససస:20
లస: ససస స

95-99/555

95-99/558

తసడడ:డ గగపరలస�
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:53
లస: పప
95-100/423

7873 MLJ1264563
పపరర: సరసబభడజఖస అనటపరరడడడ

95-99/560

తసడడ:డ నరసససహరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-43
వయససస:33
లస: ససస స
95-99/562

7876 AP151000255087
పపరర: దసరర మమ అనటపపరరడడ

95-99/563

భరస : నరసససహరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-43
వయససస:63
లస: ససస స
95-99/565

7879 MLJ2820215
పపరర: చడనట కరశవ రరవప అనటపప రరడడ

95-99/566

తసడడ:డ నరసససహరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-43
వయససస:37
లస: పప
95-99/568

తసడడ:డ గగవసదయఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-43
వయససస:62
లస: పప
95-99/571

7867 MLJ2820280
పపరర: వనసకటచనట. అనటపపరరడడడ.
తసడడ:డ ఆసజననయగలల. అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:43
లస: పప

7872 SQX0384818
పపరర: అనటపరరడడడ లకడమతరరపతమమ

95-99/549

95-99/552
7864 MLJ1261221
పపరర: రరమకకటటసదరరరరవ అనటపపరరడడ

తసడడ:డ వరరసజననయగలల annapureddy
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-43
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హరరననథ బభబగ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-43
వయససస:46
లస: పప

7861 SQX0416594
పపరర: సరయ పసడయ అనటపపరరడడ

తసడడ:డ ఆసజననయగలల అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:30
లస: పప

భరస : గగరరననథస అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-43
వయససస:46
లస: ససస స

7877 SQX1769926
పపరర: వర వనసకట సతష కలమమర
అనటపపరరడడడ
తసడడ:డ గగరరననధస
ఇసటట ననస:50-43
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-44
వయససస:53
లస: పప

95-99/551

భరస : దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చడనటకరశవరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-43
వయససస:39
లస: ససస స

7883 SQX1893320
పపరర: శవయఖ అనటపపరరడడ

7866 MLJ1262559
పపరర: శవననగరశదర రరవప అనటపపరరడడ

95-99/546

భరస : రరమమరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతటస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:55
లస: పప
7874 MLJ1264548
పపరర: భభరత అనటపపరరడడడ

95-99/548

భరస : ఆసజననయగల అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయగలల. అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:34
లస: పప
7868 SQX0869768
పపరర: బగజన అనటపపరరడడడ

7863 MLJ1264258
పపరర: కమలమమ. అనటపపరరడడడ.

7858 SQX0869750
పపరర: అలలబఖఖ అనటపపరరడడ

తసడడ:డ గగరవయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట చడనటయఖ. అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బగజన అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-42
వయససస:45
లస: ససస స
7865 MLJ1261353
పపరర: దసరరర పడసరద. అనటపపరరడడడ.

95-99/545

7882 SQX0853770
పపరర: దసరర నమమకరయల

95-99/569

భరస : రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:50-44
వయససస:33
లస: ససస స
95-99/572

7885 SQX1769876
పపరర: బజమమ అనటపపరరడడ

95-99/573

భరస : దసరర రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-45
వయససస:29
లస: ససస స

Page 268 of 322

7886 SQX1229922
పపరర: ససతమమ అనటపపరరడడ
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95-99/574

భరస : శవయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-45
వయససస:43
లస: ససస స
7889 SQX1947027
పపరర: జగదదష అనటపపరరడడడ

95-99/577

95-99/580

95-99/583

95-99/586

95-100/425

7896 SQX0667105
పపరర: గగరవమమ అనటపపరరడడ

7899 SQX2121853
పపరర: జజగరసదర పడసరద అనటపపరరడడ

7902 SQX0010082
పపరర: అనటపపరరడడడ వనసకటమమ

95-100/428

7905 SQX2135838
పపరర: పడమల రరణణ అనటపరరడడ

తసడడ:డ వనసకట చనట అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-49
వయససస:23
లస: ససస స
95-94/596

Deleted

తసడడ:డ ససబభబరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:24
లస: ససస స

95-100/432

7911 SQX2464758
పపరర: అనటపపరరడడడ భభససర

95-99/662

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:26
లస: ససస స

7894 SQX0717843
పపరర: ననగరరజ అనటపపరరడడ

95-99/582

7897 SQX1564534
పపరర: ఈశదర గగపస కపషష అనటపపరరడడడ

95-99/585

7900 SQX0824938
పపరర: తరరపతమమ అనటపపరరడడ

95-100/424

భరస : కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-47
వయససస:64
లస: ససస స
95-100/426

7903 SQX0010165
పపరర: అనటపపరరడడడ దనసమమ

95-100/427

భరస : కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-48
వయససస:69
లస: ససస స
95-99/663

95-99/664
7906 SQX2467504
పపరర: చన దనసస కలమమరర అనటపపరరడడ

భరస : కపషష అనటసపలర
ఇసటట ననస:50-49
వయససస:55
లస: ససస స
95-100/430

7909 SQX0603183
పపరర: వజయ భభససర అనటసపలర

95-100/431

తసడడ:డ కపషష
ఇసటట ననస:50-49
వయససస:35
లస: పప
95-98/817

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:22
లస: పప
7914 SQX1542712
పపరర: రరమగలమమ అనటపపరరడడ

95-99/579

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-46/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : కపషష
ఇసటట ననస:50-49
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:22
లస: పప

7913 SQX1542720
పపరర: ననగలకడమ అనటపపరరడడ

95-99/584

తసడడ:డ శకనస లమతద అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:50-48/1 3RD LINE
వయససస:18
లస: ససస స

95-100/429 7908 SQX0849646
7907 SQX1564617
పపరర: గగరర హహమ బసదస అనటపపరరడడ
పపరర: దనసస కలమమరర అనటసపలర

7891 SQX1000421
పపరర: శవ వజయ చసదస చలమర

తసడడ:డ అసజరరడడడ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-46
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-48
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-48
వయససస:37
లస: పప

7910 SQX2505055
పపరర: అనటపపరరడడడ భభససర

95-99/581

తలర : వనసకట రమణ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-46/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరసబభబగ
ఇసటట ననస:50-48
వయససస:33
లస: ససస స
7904 SQX0720359
పపరర: రరసబభబగ ఏ

7893 SQX1564583
పపరర: ససకనఖ అనటపపరరడడ

95-99/576

తసడడ:డ మలలర శదర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:50-45
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససదదయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-46/1
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదదయఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-46/1
వయససస:53
లస: పప
7901 SQX0720383
పపరర: అనసష ఏ

95-99/578

భరస : ననగరరజ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-46
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-46/1
వయససస:58
లస: ససస స
7898 MLJ2820587
పపరర: వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ

7890 SQX1564559
పపరర: దసరరర రరవప అనటపపరరడడ

7888 SQX1564591
పపరర: అజయ అనటపపరరడడడ

తసడడ:డ శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-45
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-45
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పసదద పప టట యఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-45
వయససస:51
లస: పప
7895 MLJ1264985
పపరర: వనసకటరమణ అనటపపరరడడడ

95-99/575

భరస : శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-45
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసస అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-45
వయససస:25
లస: పప
7892 SQX1564567
పపరర: శకనస అనటపపరరడడడ

7887 SQX1564609
పపరర: రరధదక అనటపపరరడడడ

7912 SQX2468361
పపరర: అనటపపరరడడడ భభససర

95-99/665

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:22
లస: పప
95-100/433

7915 SQX1542746
పపరర: నలవనణణ అనటపపరరడడడ

95-100/434

తసడడ:డ ససబభబరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:27
లస: ససస స
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7916 SQX0720201
పపరర: దసరర ఏ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-100/435

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:30
లస: ససస స
7919 SQX2185338
పపరర: ఏడడకకసడలల మగగలలరర

95-100/850

95-100/853

95-99/587

95-100/437

95-100/440

7926 SQX2340198
పపరర: ననగవజయ అనటపపరరడడడ

7929 SQX1564682
పపరర: వజయ దసరర ససబభడవ

7932 SQX1564666
పపరర: శవయఖ అనటపపరరడడ

95-100/442

7935 SQX0604959
పపరర: దసరర అనటపపరరడడడ

తసడడ:డ తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:50-52
వయససస:63
లస: పప
95-95/906

తలర : గగరయఖ అననటనరరదద
ఇసటట ననస:50-53
వయససస:22
లస: పప

7941 SQX1788470
పపరర: ననగరసదడస అనటపప రరడడ

95-100/438

7944 SQX0273961
పపరర: సరసబమమ అనటపపరరడడ
తసడడ:డ మగనటయ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-53
వయససస:56
లస: ససస స

7924 SQX1908169
పపరర: ఎసపస రర సససస

95-96/867

7927 SQX2394591
పపరర: కపపర జజఖత అనటపపరరడడ

95-99/667

7930 SQX0530964
పపరర: అనటపపరరడడడ సతఖవత

95-100/439

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:50-51
వయససస:31
లస: ససస స
95-100/441

7933 SQX2410827
పపరర: వనత రరణణ అనటపపరరడడ

95-99/668

భరస : శవయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-52
వయససస:18
లస: ససస స
95-100/443

7936 SQX0530998
పపరర: అనటపరరడడడ మలలర శదరర

95-100/444

భరస : రరసడవ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-52
వయససస:58
లస: ససస స
95-93/600

7939 SQX1880616
పపరర: దసరర పడసరద అనటపప రరడడ

95-93/601

తసడడ:డ గగరవయఖ అనసటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-53
వయససస:26
లస: పప
95-95/907

భరస : బబ డయఖ అనటపప రరడడ
ఇసటట ననస:50-53
వయససస:35
లస: ససస స
95-95/1383

95-100/852

తసడడ:డ శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-51
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ డయఖ అనసటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-53
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఏడడ కకసడలల అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-53
వయససస:27
లస: ససస స
7943 SQX2128262
పపరర: సరయ అనటపరరడడడ

95-99/666

తసడడ:డ రరసడవ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-52
వయససస:38
లస: ససస స

95-100/445 7938 SQX1876861
7937 SQX0530931
పపరర: అనటపపరరడడడ రరసడవ సరసబయఖ
పపరర: రవతదజ అనటపప రరడడడ

7921 SQX2181188
పపరర: వరమమ మగగలలరర

భరస : ఐజజక సససస
ఇసటట ననస:50-50-275
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-51
వయససస:36
లస: పప

భరస : శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-52
వయససస:37
లస: ససస స

7940 SQX1877075
పపరర: పదనమవత అనటపపరరడడ

95-100/854

భరస : ఉదయ కలమమర ససబభడవ
ఇసటట ననస:50-51
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవ
ఇసటట ననస:50-51
వయససస:32
లస: ససస స
7934 SQX1580050
పపరర: వనసకటటసదరమమ అనటపపరరడడ

7923 SQX2181162
పపరర: అనసష మగగలలరర

95-100/849

భరస : ఏడడకకసడలల మగగలలరర
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-51
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-51
వయససస:23
లస: ససస స
7931 SQX0720284
పపరర: దదవ ఏ

95-100/851

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మగగలలరర
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతస యఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-51
వయససస:78
లస: పప
7928 SQX1542753
పపరర: పసడయమసక అనటపపరరడడడ

7920 SQX2184810
పపరర: పదనమవత మగగలలరర

7918 SQX2184802
పపరర: వనసకటటశదరరర మగగలలరర

తసడడ:డ శవయఖ మగగలలరర
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర మగగలలరర
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మగగలలరర
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:25
లస: పప
7925 SQX0779850
పపరర: కకటయఖ అనటపపరరడడ

95-100/436

భరస : వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద శవయఖ మగగలలరర
ఇసటట ననస:50-50
వయససస:46
లస: పప
7922 SQX2181196
పపరర: గగపస మగగలలరర

7917 SQX0604918
పపరర: తరరపతమమ అనటపపరరడడ

7942 SQX1877133
పపరర: ననగరసదడస అనటపపరరడడడ

95-95/908

భరస : బబ డయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-53
వయససస:35
లస: ససస స
95-99/588

7945 AP151000252190
పపరర: బబ డడయఖ అనటపపరరడడ

95-99/589

తసడడ:డ మగనటయఖ మగనటయఖ
ఇసటట ననస:50-53
వయససస:40
లస: పప
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7946 MLJ2820348
పపరర: సరసబయఖ . అనటపపరరడడడ

95-99/590

తసడడ:డ మగనటయఖ. అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-53
వయససస:44
లస: పప
7949 SQX2366474
పపరర: సరయ కలమమర ఉపపషటభలమ

95-95/1385

95-123/610

95-100/447

95-117/538

95-117/541

95-117/544

భరస : సనరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:39
లస: ససస స
7970 AP151000258562
పపరర: చచడమమ చసతగగసటర
భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-58
వయససస:66
లస: ససస స
7973 SQX2446805
పపరర: ననగమణణ అనటపపరరడడ
భరస : ససబబ రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-59
వయససస:30
లస: ససస స

7959 AP151000261288
పపరర: ససనత పఫ లమత

95-117/539

7962 AP151000261286
పపరర: ససలలఖ పఫ లమత

7965 AP151000261285
పపరర: దయమమణణ పఫ లమటట

7968 AP151000258359
పపరర: సరళ మనమమల

7971 AP151000258377
పపరర: శకనస మనమమల

7974 SQX1834928
పపరర: రమణ అనటపపరరడడడ
భరస : ననగరశదర రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-59
వయససస:48
లస: ససస స

95-99/669

95-117/537

7960 AP151000264060
పపరర: సతఖననగససకనఖ పప టటట

95-117/540

భరస : కకదనరరశదరరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:66
లస: ససస స
95-117/542

7963 AP151000261178
పపరర: గగపస పప టటట

95-117/543

తసడడ:డ కరదనరరశదరరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:46
లస: పప
95-117/545

7966 AP151000261027
పపరర: కరదనరరశదరరరవప పప టటట

95-117/546

తసడడ:డ రరమమకకటట పప టటట
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:76
లస: పప
95-100/448

7969 AP151000258336
పపరర: మసగమమ మనమమల

95-100/449

భరస : యయసయఖ
ఇసటట ననస:50-58
వయససస:61
లస: ససస స
95-100/451

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-58
వయససస:49
లస: పప
95-99/670

7954 SQX2440691
పపరర: ఆసజననయగలల అనటపపరరడడడ

భరస : కకదనరరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:50-58
వయససస:46
లస: ససస స
95-100/450

95-123/609

95-117/536 7957 AP151000264061
7956 SQX0427567
పపరర: ససవరష కమల రరణణ పఫ లలమమటట
పపరర: అనసపమననగకలమమరర పప టటట

తసడడ:డ ఆనసదకలమమర
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:69
లస: పప
95-123/486

7951 SQX2350346
పపరర: పడకరశరరవప మగరల

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దదవదననమగ గగడడ పపడడ
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:47
లస: పప
7967 SQX0579938
పపరర: మమలత కరపపషరపప

95-123/611

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర పఫ ల మత
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద కలమమర
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:27
లస: పప
7964 SQX0796896
పపరర: రరజకలమమర గగడడపపడడ

7953 SQX2356160
పపరర: సతష కలమమర మగరల

95-100/446

తసడడ:డ బభలయఖ మగరల
ఇసటట ననస:50-56
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససనల కలమమర
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : కకదనరరశదరరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:45
లస: ససస స
7961 SQX0247916
పపరర: ససనల కలమమర పఫ లమమటట

95-123/485

తసడడ:డ పడకరశ రరవప మగరల
ఇసటట ననస:50-56
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-57
వయససస:23
లస: ససస స
7958 AP151000264008
పపరర: అరరణననగలకడమ పప టటట

7950 SQX1417485
పపరర: ససచరరత మగరల

7948 SQX1189928
పపరర: శవ కపషష అనటపపరరడడడ

తసడడ:డ శకనస అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-54
వయససస:25
లస: పప

భరస : సతష కలమమర
ఇసటట ననస:50-56
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప మగరల
ఇసటట ననస:50-56
వయససస:63
లస: ససస స
7955 SQX1740869
పపరర: శవ పరరదత అనటపపరరడడ

95-99/591

తసడడ:డ ననగరతస యఖ. అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-53
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప ఉపపషటభలమ
ఇసటట ననస:50-55-330
వయససస:19
లస: పప
7952 SQX2347490
పపరర: ససబబలకడమ మగరల

7947 SQX0188011
పపరర: మగనటయఖ అనటపపరరడడ

7972 AP151000258304
పపరర: యయసయఖ మనమమల

95-100/452

తసడడ:డ మసతయఖ
ఇసటట ననస:50-58
వయససస:66
లస: పప
95-100/453

7975 SQX0189712
పపరర: కలమమరర� బతష
స ల�

95-100/454

భరస : చనట�
ఇసటట ననస:50-59
వయససస:49
లస: ససస స
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7976 SQX0817825
పపరర: బభల ససబడతమణఖస కడడమశశటట

95-100/455

తసడడ:డ ససతనరరస కడడమశశటట
ఇసటట ననస:50-59
వయససస:39
లస: పప
7979 SQX0284026
పపరర: అరరణజజఖత బతష
స ల

95-100/457

95-117/547

భరస : వ యస యస గగపరస
ఇసటట ననస:50-64
వయససస:44
లస: ససస స
7985 SQX1036202
పపరర: ఆసజననయ పడసరద శరససస స
వసగరల
తసడడ:డ నరసససహస వసగరల
ఇసటట ననస:50-64
వయససస:55
లస: పప

95-117/550

7988 SQX0468173
పపరర: గగసజ దయమమణణ

95-100/461

95-100/464

95-117/553

95-96/945

తసడడ:డ వరరసరదమ
ఇసటట ననస:50-65/1
వయససస:75
లస: పప

భరస : కకటయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:50-64
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరవయఖ
ఇసటట ననస:50-64
వయససస:26
లస: పప

95-117/548
7983 SQX1036236
పపరర: వనసకట సతఖ వల ససబబ లకడమ
వసగరల
భరస : ఆసజననయ పడసరద శరససస స వసగరల
ఇసటట ననస:50-64
వయససస:55
లస: ససస స

7984 SQX0796706
పపరర: గగపరస వఎసఎస
తసడడ:డ శకనవరసన
ఇసటట ననస:50-64
వయససస:44
లస: పప

7986 SQX1068783
పపరర: కరశవ శరససస స కలచ భభటర

7987 SQX0455527
పపరర: ఇనసమగల వనసకరయమమ

95-117/551

7989 SQX0468264
పపరర: గగసజ కకటటశదరమమ

7992 SQX0342212
పపరర: పరపరరరవప గగసజ

7995 MLJ2515351
పపరర: వరలకడమ రరమశశటట

7998 SQX0010041
పపరర: దదవళర లకడమ�

95-100/468

8001 SQX0189431
పపరర: కకటటశదరరరవప� బతష
స ల�

95-100/462

8004 SQX1506460
పపరర: దసరర రరవప గగనజ
తసడడ:డ జమమధదర త గగనజ
ఇసటట ననస:50-66
వయససస:29
లస: పప

95-100/459

95-117/549

95-100/460

7990 SQX0455501
పపరర: గగసజ శవపడసరద

95-100/463

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:50-65
వయససస:38
లస: పప
95-100/465

7993 SQX1864594
పపరర: హహమ హరరరత రరమశటట

95-117/552

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:50-65
వయససస:23
లస: ససస స
95-117/554

7996 AP151000261028
పపరర: శశషగరరరరరవప రరమశశటట

95-117/555

తసడడ:డ సరసబశవరరవప రరమ శశటట
ఇసటట ననస:50-65
వయససస:52
లస: పప
95-100/466

7999 SQX0010066
పపరర: బతష
స ల అసజల�

95-100/467

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:50-65/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-100/469

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:50-65/1
వయససస:43
లస: పప
95-100/471

95-99/671

తసడడ:డ ఈసదర
ఇసటట ననస:50-65
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బతష
స ల శవరజ�
ఇసటట ననస:50-65/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:50-65/1
వయససస:71
లస: ససస స
8003 AP151000258135
పపరర: శవరజ బతష
స ల

7981 SQX1134436
పపరర: ససమసత అనటపపరరడడ

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:50-65
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపనన దదవళర
ఇసటట ననస:50-65-1
వయససస:18
లస: పప
8000 AP151000258358
పపరర: వనసకరయమమ బతష
స ల

95-100/458

తసడడ:డ బభలకకటట
ఇసటట ననస:50-65
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససధదర దనసరర
ఇసటట ననస:50-65
వయససస:45
లస: ససస స
7997 SQX2095834
పపరర: అశశక దదవళర

7980 SQX1211184
పపరర: శవమమ అనటపపరరడడ

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:50-65
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:50-65
వయససస:39
లస: పప
7994 AP151000264130
పపరర: బననసతఖననగజజఖత దనసరర

7978 SQX2268902
పపరర: శకలకడమ వనసకటటశదరరరవప
అనటపపరరడడడ
భరస : వనసకట దసరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:50-60
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషష మమరరస కలచ భభటర
ఇసటట ననస:50-64
వయససస:64
లస: పప

తలర : బభలససబడమణఖస
ఇసటట ననస:50-65
వయససస:36
లస: ససస స
7991 SQX0342162
పపరర: గగసజ బభల ససబడహమణఖస

95-100/456

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-59
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:50-64
వయససస:37
లస: ససస స
7982 SQX0739177
పపరర: వ యస శకలకడమ

7977 SQX0273037
పపరర: చనట బతష
స ల

8002 AP151000258227
పపరర: ననగరరజ బతష
స ల

95-100/470

తసడడ:డ శవరజ
ఇసటట ననస:50-65/1
వయససస:44
లస: పప
95-100/472

8005 SQX0941609
పపరర: ససబభబ రరవప గగసజ

95-100/473

తసడడ:డ జమధగరట
ఇసటట ననస:50-66
వయససస:29
లస: పప

Page 272 of 322

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05

8006 SQX2060366
పపరర: సతఖననరరయణ బతష
స ల

95-100/776

తసడడ:డ సరసబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-66
వయససస:42
లస: పప
8009 SQX2092807
పపరర: ననగ మణణ బతష
స ల

95-100/779

95-100/476

95-100/479

95-100/482

95-117/557

95-117/560

భరస : కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:48
లస: ససస స
8030 SQX0835959
పపరర: అవననష అనటపరరడడడ
తసడడ:డ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:31
లస: పప
8033 SQX1140243
పపరర: పపరరషమ యమ

8019 AP151000258433
పపరర: కరశయఖ బతష
స ల

95-100/483

తసడడ:డ పడసరద ఆర యస యస రరమ శశటట
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:28
లస: ససస స

95-100/478

8022 AP151000264279
పపరర: వజయకలమమరర రరమశశటట

8025 SQX0669606
పపరర: కపషషరరవప రరమశశటట

8028 SQX1593574
పపరర: దసరర రరవప వనమగల

8031 SQX0835942
పపరర: కకటటశదర రరవప అనటపరరడడ

8034 SQX1506866
పపరర: పపరరషమ మటటటగగసట

95-100/481

8020 SQX0739011
పపరర: జజఖత రరమశశటట

95-117/556

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:34
లస: ససస స
95-117/558

8023 SQX0740027
పపరర: మణణకసఠ రరమససటట

95-117/559

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప రరమససటట
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:29
లస: పప
95-117/561

8026 SQX1283092
పపరర: పడసనట లకడమ ధనవతషల

95-100/484

తసడడ:డ మగరళ కపషష ననయక ధనవతషల
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:27
లస: ససస స
95-100/486

8029 SQX1340827
పపరర: మలచమ రరవప వనమగల

95-100/487

తసడడ:డ శకనస వనమగల
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:27
లస: పప
95-100/489

తసడడ:డ వనసకట రతటస
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:56
లస: పప
95-117/562

8014 MLJ2832582
పపరర: మమరస మమ కరకరన

తసడడ:డ ననగమయఖ� �
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనస వనమగల
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:26
లస: పప
95-100/488

95-100/475

95-100/480 8017 MLJ2832988
8016 MLJ2833010
పపరర: సతఖననరరయణ రరవప బతష
పపరర: మసరల అసతతన� �
స ల� �

తసడడ:డ శశషరగరరరరరవప రరమ శశటట
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:70
లస: పప
95-100/485

8011 MLJ2832962
పపరర: మలలర శదరర బతష
స ల

భరస : రరఘవనసదడ
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కపషరషరరవప
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషషరరవప
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:30
లస: పప
8027 SQX0835280
పపరర: మసరసనమమ అనటపరరడడ

95-100/477

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససవర రరమ కపషష రరమససటట
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:34
లస: ససస స
8024 SQX0669580
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట

8013 MLJ2832996
పపరర: మసరల రమణమమ

95-100/778

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసయఖ� �
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పకకరయఖ
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:62
లస: పప
8021 SQX1068841
పపరర: జయ లలత రరమససటట

95-100/474

భరస : అసతతన
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:64
లస: ససస స
8018 AP151000258302
పపరర: వనసకటటశదరరర బతష
స ల

8010 MLJ2832939
పపరర: రరధదక బతష
స ల

8008 SQX2060432
పపరర: నరసససహ రరవప బతష
స ల

తసడడ:డ బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-66/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:50-67
వయససస:46
లస: ససస స
8015 AP151000258438
పపరర: ననకమమ బతష
స ల

95-100/777

భరస : సతఖననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-66
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-66/1
వయససస:31
లస: ససస స
8012 AP151000258432
పపరర: దదవ బతష
స ల

8007 SQX2092781
పపరర: కణక మహలకడమ బతష
స ల

8032 SQX2331866
పపరర: భవరన అనటపరరడడ

95-100/857

భరస : మధదలలష అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:25
లస: ససస స
95-117/563

తసడడ:డ ససవ శసకర పడసరద మటటటగగసట
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:28
లస: ససస స

8035 AP151000264243
పపరర: పదమజ రరమశశటట

95-117/564

భరస : ననరరయణరరవప రరమ శశటట
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:48
లస: ససస స
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8036 AP151000264134
పపరర: పపణఖవత రరమశశటట

95-117/565

భరస : పరసడడరసగరరరవప రరమ శశటట
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:53
లస: ససస స
8039 AP151000261220
పపరర: వనసకటటశదరరరవప రరమశశటట

95-117/568

95-117/571

95-118/398

8043 AP151000258333
పపరర: పరరదతమమ చలమర�

8046 SQX2561868
పపరర: రజన వనేదజసడర

95-118/399

8049 SQX0269449
పపరర: పడతనప వనజరసడర

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ అనసమగల
ఇసటట ననస:50-71
వయససస:76
లస: పప

8052 SQX0720300
పపరర: దసరర మమ ఏ

తసడడ:డ శసకర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:50-71
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపనటరరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:50-72
వయససస:34
లస: పప
8060 SQX0726364
పపరర: జరససస ససధ ననలటటరర

భరస : బభల రరజశశఖర
ఇసటట ననస:50-74
వయససస:32
లస: ససస స

8058 SQX2224400
పపరర: భమలకడమ గరదడ

95-118/401

8061 SQX0726752
పపరర: ససధదర ఎన యస జర

95-118/400

8064 SQX0538207
పపరర: తదరపరటట ఛనయమదదవ
తలర : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:50-74
వయససస:34
లస: ససస స

8044 AP151000258440
పపరర: పడసరదస చలమర�

95-100/491

8047 SQX2562494
పపరర: ఆశరరదదస వనజరసడర

95-99/724

8050 SQX1068346
పపరర: హరరత మగనటసగర

95-99/592

భరస : రవ కలమమర రరడడ మగనటసగర
ఇసటట ననస:50-71
వయససస:39
లస: ససస స
95-100/492

8053 SQX0621946
పపరర: అనసనయ� అనసమల�

95-100/493

భరస : శసకర రరడ�డడ
ఇసటట ననస:50-71
వయససస:64
లస: ససస స
95-100/495

8056 SQX0538298
పపరర: తనటరర శవయఖ�

95-100/496

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:50-72
వయససస:41
లస: పప
95-100/859

8059 SQX0538462
పపరర: తనటరర దదవ�

95-100/497

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:50-73
వయససస:38
లస: ససస స
95-118/402

తసడడ:డ జజజననసదస ఎన
ఇసటట ననస:50-73
వయససస:49
లస: పప
95-100/499

95-117/570

తసడడ:డ పడకరశస వనజరసడర
ఇసటట ననస:50-70
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ గరదడ
ఇసటట ననస:50-72
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససధదర ననలటటరర
ఇసటట ననస:50-73
వయససస:48
లస: ససస స
8063 SQX0739995
పపరర: ససరరశర జఖపషననడ

95-99/722

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:50-71
వయససస:79
లస: పప
95-100/858

8041 AP151000261344
పపరర: శవశసకరపడసరద రరమశశటట

తసడడ:డ దనవదస�
ఇసటట ననస:50-69
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:50-71
వయససస:29
లస: ససస స

95-100/494 8055 SQX0576777
8054 SQX0576595
పపరర: రవ కలమమర రరడడడ� అనసమగల�
పపరర: శసకర రరడ�డడ అనసమల�

8057 SQX2125326
పపరర: వనసకట రరడడడ గరదడ

95-100/490

తసడడ:డ ఆశరరదదస వనజరసడర
ఇసటట ననస:50-70
వయససస:31
లస: పప
95-99/672

95-117/567

తసడడ:డ ననరరయణరరవప రరమ శశటట
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ అససరరదదస వనేదజసడర
ఇసటట ననస:50-70
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరదదస
ఇసటట ననస:50-70
వయససస:38
లస: ససస స
8051 SQX2444586
పపరర: శసకర రరడడడ అనసమగల

95-117/569

భరస : దనవదస�
ఇసటట ననస:50-69
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : దనఖద ఆశరరదదస జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:50-69
వయససస:30
లస: ససస స
8048 SQX0874826
పపరర: ససనత వనజరసడర

8040 AP151000261342
పపరర: వనణగగగపరలరరవప రరమశశటట

8038 SQX0428839
పపరర: శవరరమకపషష రరమశశటట

తలర : ననగమలలర శదరర రరమ శశటట
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరవప రరమ శశటట
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:56
లస: పప

భరస : శవ శసకర పడసరద మటటట గగసట
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:66
లస: ససస స
8045 SQX1492347
పపరర: షసమద జఖనటలగడడ

95-117/566

తసడడ:డ వనణగగగపరలరరవ రరమససటట
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరవప రరమ శశటట
ఇసటట ననస:50-68
వయససస:54
లస: పప
8042 AP151000264332
పపరర: మమలత మటటటగగసట

8037 SQX1485599
పపరర: సఇననధ రరమససటట

8062 SQX0739631
పపరర: లలమవత తడరపరటట

95-100/498

భరస : మసగరరరవప
ఇసటట ననస:50-74
వయససస:28
లస: ససస స
95-100/500

8065 SQX0740068
పపరర: వనసకటమమ ఒసటటపపల

95-100/501

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:50-74
వయససస:41
లస: ససస స
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8066 SQX0739672
పపరర: అమర లసగయఖ ఒసటటపపల

95-100/502

తసడడ:డ అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:50-74
వయససస:27
లస: పప
8069 SQX0739797
పపరర: బభల రరజశశఖర జఖపషననడ

95-100/505

94-5/1052

95-100/780

95-100/507

95-100/510

95-100/862

95-117/575

తసడడ:డ సయఖద బభజ
ఇసటట ననస:50-75/2
వయససస:23
లస: పప

8079 SQX1564633
పపరర: ససనత అలసపలర

8082 SQX1564674
పపరర: పడసరద అలసపలర

8085 AP151000264242
పపరర: శశకళ గగడవరరస

8088 AP151000261368
పపరర: వనసకటరమణమమరరస గగడవరరస

95-100/783

8091 SQX2060580
పపరర: అకబర షపక

95-100/508

8094 SQX2134062
పపరర: జజకబ మగఠరకయనన
తసడడ:డ అబడహస మగఠరకయనన
ఇసటట ననస:50-75/2
వయససస:67
లస: పప

8074 SQX2441913
పపరర: ననయల ససగసధ మటటపలర

95-117/781

8077 SQX2066298
పపరర: రరయమజ షపక

95-118/906

8080 SQX1072057
పపరర: బభలకపషష అనటప

95-100/509

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:33
లస: పప
95-100/511

8083 SQX2060218
పపరర: బభలవనసకట మహహష గగడవరరస

95-100/782

తసడడ:డ గసగరధరరరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:20
లస: పప
95-117/573

8086 AP151000264370
పపరర: కకమమశదరమమ గగడవరరస

95-117/574

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:71
లస: ససస స
95-117/576

8089 AP151000261114
పపరర: రమమరరవప గగడవరరస

95-117/577

తసడడ:డ బభపనయఖ
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:86
లస: పప
95-100/785

తసడడ:డ ఖససస బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-75-1
వయససస:34
లస: పప
95-100/512

95-100/860

తసడడ:డ అలమరబక షపక
ఇసటట ననస:50-74-84
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:50-75/1
వయససస:20
లస: ససస స
8093 SQX1885722
పపరర: సయఖద రబభబన

95-117/572

భరస : వనసకటరమణమమరరస
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:55
లస: పప
8090 SQX2060358
పపరర: కలరరరద బబగగమ షపక

8076 SQX1797042
పపరర: వరన చడనటస

8071 SQX2379527
పపరర: మరరయ దనసస చసత

తసడడ:డ బభబగ కకషన లమల మటటపలర
ఇసటట ననస:50-74/1, RAJA PALACE
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సరదమ అలసపలర
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:64
లస: పప

భరస : బభబగ రరవప ఆలసపలర
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:34
లస: ససస స
8087 MLJ2512598
పపరర: గసగరధరరరవప గగడవరరస

95-100/861

భరస : రరజరష అలసపలర
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:37
లస: పప
8084 SQX2414407
పపరర: ససధఖరరణణ జసపన

8073 SQX2251130
పపరర: శతమమ బటటటల

95-100/504

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చసత
ఇసటట ననస:50-74
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరఘవనసదడ చడనటస
ఇసటట ననస:50-74/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన బ
ఇసటట ననస:50-75
వయససస:27
లస: ససస స
8081 SQX0852285
పపరర: బభబగరరవప ఆలసపలర

95-100/506

భరస : కకటయఖ బటటటల
ఇసటట ననస:50-74/1 2ND LINE
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస పడసరద చడనటస
ఇసటట ననస:50-74/2
వయససస:34
లస: పప
8078 SQX0831230
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

8070 SQX0739821
పపరర: అసకమమ రరవప ఒసటటపపల

8068 SQX0538355
పపరర: తదరపరటట వనసకయఖ

తలర : వమలమమ
ఇసటట ననస:50-74
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:50-74
వయససస:48
లస: పప

భరస : బభబగ కపషష లమల మటటపలర
ఇసటట ననస:50-74/1
వయససస:52
లస: ససస స
8075 SQX1986330
పపరర: రరఘవనసదడ చడనటస

95-100/503

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:50-74
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కపషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:50-74
వయససస:41
లస: పప
8072 NDX2636421
పపరర: ససధ రరణణ మటర పపడడ

8067 SQX0739771
పపరర: మసగరరరవప తడరపరటట

8092 SQX2133999
పపరర: ససపపరష పసటర

95-99/673

భరస : జజన నతననయయలల పసటర
ఇసటట ననస:50-75/2
వయససస:23
లస: ససస స
95-100/864

8095 SQX2134047
పపరర: సరగజమమ మమతడయన

95-100/865

భరస : జజకబ మమతడయన
ఇసటట ననస:50-75/2
వయససస:56
లస: ససస స
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95-100/873

తసడడ:డ ఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:50-75-2
వయససస:28
లస: పప
8099 SQX2060382
పపరర: జజగర గరరర

95-100/784

95-100/868

95-100/863

95-100/872

95-117/579

95-117/582

95-117/585

95-95/1179

తసడడ:డ అహమద అల మహమమద
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:46
లస: పప
8123 AP151000258041
పపరర: ఖతజజ మగల
భరస : ననసరరబగ
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:44
లస: ససస స

8115 SQX0639575
పపరర: రరఘవనసదడరరవప చడనటస

8118 AP151000264372
పపరర: శవలల ఓలలటట

95-97/841

8104 SQX2135812
పపరర: జజన జనద స
న సపఅల

8107 SQX1891092
పపరర: అషప క ఉపషలపరటట

95-117/580

95-117/578

8113 SQX0825729
పపరర: సరయ రరమ కపషష మతదస

95-117/581

తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ మతదస
ఇసటట ననస:50-76
వయససస:28
లస: పప
95-117/583

8116 AP151000261100
పపరర: ఆదదననరరయణ బభబగ

95-117/584

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-76
వయససస:57
లస: పప
95-117/586

8119 AP151000261376
పపరర: రసగననధ జసబగలదదననట
తసడడ:డ రసగసరదమ
ఇసటట ననస:50-78
వయససస:45
లస: పప

8121 SQX1823418
పపరర: నససన
డ మగల

8122 MLJ2832061
పపరర: హససనన మగలల

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:45
లస: ససస స

95-100/513

8110 MLJ2515583
పపరర: ససజజత గగడవరరస

భరస : రసగసరదమ జసబగలదదననట ఒళళటట
ఇసటట ననస:50-78
వయససస:76
లస: ససస స

8124 SQX0604785
పపరర: ననరన హన మగల

95-100/870

భరస : గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:50-76
వయససస:45
లస: ససస స

95-100/514

తసడడ:డ బభజ మగల
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:23
లస: ససస స
95-100/516

95-100/867

తసడడ:డ పఫ తషరరజ ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:50-75-18
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరసపడసరద
ఇసటట ననస:50-76
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:50-76
వయససస:76
లస: పప
8120 SQX2094621
పపరర: రరహమన అల మహమమద

95-100/871

8109 SQX2479384
పపరర: సలస షపక

8112 AP151000264086
పపరర: కకటటశదరమమ మతడస

8101 SQX2135846
పపరర: దనసస జనద స
న సపఅల

తసడడ:డ దనస జనద స
న సపఅల
ఇసటట ననస:50-75/8 1ST LINE
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-76
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ మతదస
ఇసటట ననస:50-76
వయససస:30
లస: పప
8117 AP151000261073
పపరర: వనసకటటశదరరర మతడస

95-100/869

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:50-75-26
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ మతదస
ఇసటట ననస:50-76
వయససస:51
లస: ససస స
8114 SQX0825711
పపరర: వజయ పడతనప మతదస

8106 SQX2480069
పపరర: ననగరరజ బగరరజ

95-95/1178

తసడడ:డ చనట ససబబరరవప జనద స
న సపఅల
ఇసటట ననస:50-75/8 1ST LINE
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:50-75-14
వయససస:30
లస: పప

భరస : పఫ తషరరజ ఉపషలపరటట
ఇసటట ననస:50-75-18
వయససస:41
లస: ససస స
8111 AP151000264268
పపరర: రమమదదవ మతడస

95-96/950

తసడడ:డ దనస జనద స
న సపఅల
ఇసటట ననస:50-75/8 1ST LINE
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననగ రరజ బమరరస
ఇసటట ననస:50-75/14
వయససస:30
లస: ససస స
8108 SQX2130656
పపరర: అరరణ కలమమరర ఉపషలపరటట

8100 SQX2092021
పపరర: ధన లకడమ కలకసమగడడ

8103 SQX2135911
పపరర: మణణ జనద స
న సపఅల

8098 SQX2094894
పపరర: తరరపఠమమ గగసజ

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప గగసజ
ఇసటట ననస:50-75/5
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కలకసమగడడ
ఇసటట ననస:50-75/8
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దనస జనద స
న సపఅల
ఇసటట ననస:50-75/8 1ST LINE
వయససస:36
లస: ససస స
8105 SQX2175024
పపరర: ననగ లకడమ బమరరస

95-100/866

తసడడ:డ కససస వల షపక
ఇసటట ననస:50-75/2 1ST LINE
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లమజర గరరర
ఇసటట ననస:50-75/6
వయససస:28
లస: పప
8102 SQX2255354
పపరర: మరరయమమ జనద స
న సపఅల

8097 SQX2135887
పపరర: మసరసన వల షపక

95-117/587

95-100/515

తసడడ:డ మహమద
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:37
లస: ససస స
95-100/517

8125 AP151000258040
పపరర: ఆషరబ మగల

95-100/518

భరస : మహమమద
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:56
లస: ససస స
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95-100/519

తసడడ:డ బభజ మగల
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:21
లస: పప
8129 MLJ2832145
పపరర: జమర మగల

95-100/522

95-117/589

95-117/592

95-100/525

95-100/527

95-117/596

95-117/599

తసడడ:డ అల
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:36
లస: పప

8139 SQX1015826
పపరర: ససబభన షపక

8142 SQX1174143
పపరర: మరర సరహహబ షపక

8145 MLJ0923979
పపరర: వరలకడమ గగమమడడ

8148 SQX1340959
పపరర: బభజ షపక

95-100/531

8151 AP151000258112
పపరర: కరశపమ కకసడన

95-100/526

8154 SQX0190272
పపరర: షపక మహబ ససభభన
తసడడ:డ మహబగ
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:56
లస: పప

8134 MLJ2515658
పపరర: మమరరకలమమరర బసడడ

95-117/591

8137 SQX1015859
పపరర: హలమమ షపక

95-100/524

8140 AP151000264366
పపరర: ననసచనరమమ గగమమడడ

95-117/594

భరస : పపలమరరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-82
వయససస:66
లస: ససస స
95-100/528

8143 SQX1487306
పపరర: మణణ మమలమ గగమమడడ

95-117/595

భరస : సతఖననరరయణ గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-83
వయససస:33
లస: ససస స
95-117/597

8146 MLJ0921106
పపరర: సతఖననరరయణ గగమమడడ

95-117/598

తసడడ:డ రరమకకటటశదరరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-83
వయససస:41
లస: పప
95-100/529

8149 SQX1112143
పపరర: ఖమదర బ షపక

95-100/530

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:35
లస: ససస స
95-100/532

భరస : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:58
లస: ససస స
95-100/534

95-117/588

భరస : ససబభన
ఇసటట ననస:50-82
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హజ షపక
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహబగ ససభభన
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:48
లస: ససస స
8153 SQX0825158
పపరర: హజ షపక

95-117/593

భరస : రరమకకటటశదరరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-83
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశదరరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-83
వయససస:56
లస: పప
8150 AP151000258035
పపరర: అనఫర షపక

8136 AP151000261375
పపరర: నరరష జసబగలదదననట

8131 SQX1234178
పపరర: రరజమణణ బతష
స ల

భరస : పసటర బసడడ
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:50-83
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమకపషష గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-83
వయససస:38
లస: ససస స
8147 MLJ0923987
పపరర: భభససరరరవప గగమమడడ

95-117/590

తసడడ:డ దరరయమ
ఇసటట ననస:50-82
వయససస:53
లస: పప

భరస : మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:50-83
వయససస:69
లస: ససస స
8144 MLJ2515518
పపరర: వజయలకడమ గగమమడడ

8133 MLJ2515559
పపరర: ఉషరరరణణ బసడడ

95-100/521

భరస : ససధదర బతష
స ల
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగసరదమ
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబభన
ఇసటట ననస:50-82
వయససస:32
లస: పప
8141 SQX1174135
పపరర: షపక మమమమగన

95-100/523

భరస : పసటర బసడడ
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పసటర బసడడ
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:46
లస: పప
8138 SQX1015818
పపరర: రహమతషలమర షపక

8130 SQX1823426
పపరర: బభజ మగల

8128 SQX0815373
పపరర: అమర మగల

తసడడ:డ మహమమద
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన మగల
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకరణ
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:42
లస: ససస స
8135 AP151000261243
పపరర: సతష కలమమర బసడడ

95-100/520

తసడడ:డ బభజ
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మగల మహమద
ఇసటట ననస:50-81
వయససస:34
లస: పప
8132 MLJ2515534
పపరర: మమధవలత బతష
స ల

8127 SQX0815381
పపరర: ససభభన మఘల

8152 SQX1738228
పపరర: హజ షపక

95-100/533

తసడడ:డ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:28
లస: పప
95-100/535

8155 MLJ2515336
పపరర: శశశలజ గగమమడడ

95-117/600

భరస : శకనవరసరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:40
లస: ససస స
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8156 AP151000264324
పపరర: రతటమమ గగమమడడ

95-117/601

భరస : వనసకటటశదరరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:86
లస: ససస స
8159 NDX3243235
పపరర: కరదర వరరరణణ తతట

94-213/1133

95-100/538

95-100/541

95-100/544

95-100/874

95-117/604

95-117/607

తసడడ:డ చడనటకపషషయఖ పచమ
ఇసటట ననస:50-86
వయససస:64
లస: పప

8169 SQX0576751
పపరర: షపక షఫస

8172 SQX2532497
పపరర: కరదనర వరరరణణ తతట

8175 AP151000264403
పపరర: శకహరర తతట

8178 SQX1174127
పపరర: జజన బ షపక

95-100/549

8181 SQX1012863
పపరర: మలర క పచనమ

95-100/545

8184 SQX2127892
పపరర: నసకమమ ఆరరర
భరస : శరసబయఖ ఏగర
ఇసటట ననస:50-86-25
వయససస:22
లస: ససస స

8164 SQX1340579
పపరర: రసనల బ షపక

95-100/540

8167 SQX0817536
పపరర: యమససన షపక

95-100/543

8170 AP151000258030
పపరర: షపక ససభభన

95-100/546

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:61
లస: పప
95-100/895

8173 SQX2557585
పపరర: కరేదధనర వరరరణణ తతట

95-100/899

తసడడ:డ శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:18
లస: ససస స
95-117/605

8176 MLJ0920645
పపరర: శకనవరస తతట

95-117/606

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర తతట
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:50
లస: పప
95-100/547

8179 SQX1353986
పపరర: బభజ షపక

95-100/548

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-86
వయససస:35
లస: పప
95-117/608

భరస : గగపరల కకకషష పచనమ
ఇసటట ననస:50-86
వయససస:31
లస: ససస స
95-117/610

95-100/537

తసడడ:డ బభషర
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:30
లస: పప

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:50-86
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:50-86
వయససస:78
లస: పప
8183 MLJ0920850
పపరర: వనసగయఖ పచమ

95-100/542

భరస : వనసకటటశదరరర తతట
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ తతట
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:72
లస: పప
8180 SQX0815399
పపరర: చనసద బభషర షపక

8166 SQX0740407
పపరర: రహమమనటసర షపక

8161 SQX1314947
పపరర: ననగమర బ షపక

తలర : రహహమగనటసర షపక
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:47
లస: ససస స
8177 AP151000261400
పపరర: వనసకటటశదరరర తతట

95-100/539

తసడడ:డ దనదనసరహహబ
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ టభమమసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:57
లస: పప
8174 SQX0247866
పపరర: మమలత తతట

8163 SQX0740555
పపరర: రసనల భ షపక

95-117/603

తలర : రహహమగనటసర షపక
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మగగబల
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మగగబల
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:32
లస: పప
8171 SQX2128908
పపరర: ఈససబ షపక

95-100/536

తసడడ:డ మగగబల
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:51
లస: ససస స
8168 SQX0740159
పపరర: ససబద షపక

8160 SQX1314962
పపరర: ఖమశస బ షపక

8158 AP151000261320
పపరర: శకనవరసరరవప గగమమడడ

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప గగమమడడ
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససబదన షపక
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:24
లస: ససస స

తలర : రహహమగనటసర షపక
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:27
లస: ససస స
8165 AP151000258091
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-117/602

తసడడ:డ పపలమరరరవప ఎనసమమల
ఇసటట ననస:50-84
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస తతట
ఇసటట ననస:50-85
వయససస:18
లస: ససస స
8162 SQX1340546
పపరర: ససభభన బ షపక

8157 AP151000261373
పపరర: రరమకపషష గగమమడడ

8182 AP151000264281
పపరర: జయమమ పచమ

95-117/609

భరస : వనసగయఖ పచమ
ఇసటట ననస:50-86
వయససస:55
లస: ససస స
95-96/1091

8185 SQX2025013
పపరర: ననగలకడమ యరగళళ

95-97/758

భరస : నగరజ యరగళళ
ఇసటట ననస:50-87
వయససస:19
లస: ససస స
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95-100/550

తసడడ:డ నసబమదద పపడడససరర
ఇసటట ననస:50-87
వయససస:26
లస: ససస స
8189 SQX1174101
పపరర: అనల డడ

95-100/553

95-87/1132

95-100/557

95-100/560

95-100/563

95-100/566

95-94/502

భరస : రరమ చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:56
లస: ససస స

8199 SQX0740431
పపరర: మమలక షపక

8202 SQX0604777
పపరర: అబగదల రహహస షపక

8205 SQX0740522
పపరర: హరరష చసతకకకసదద

8208 SQX1300060
పపరర: తరరపతమమ రగకసస

95-100/571

8211 SQX0576249
పపరర: శరసత అదడదసస

95-100/561

8214 SQX1739432
పపరర: పవన కలమమర రరకసస
తసడడ:డ ననగభమషణస రరకసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:22
లస: పప

8194 SQX1740844
పపరర: రరజదన షపక

95-100/556

8197 SQX1823392
పపరర: హజజరరబ షపక

95-100/559

8200 SQX1823400
పపరర: రసజజన వల చసద

95-100/562

తసడడ:డ హహసపసన చసద
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:28
లస: పప
95-100/564

8203 SQX1812023
పపరర: మహలకడమ చసతకరకసత

95-100/565

తలర : హరరష చసతకరకసత
ఇసటట ననస:50-89
వయససస:23
లస: ససస స
95-100/567

8206 MLJ2833259
పపరర: కకటటశదరరరవప� చసతకకకసదద�

95-100/568

తసడడ:డ పరపరరరవప�
ఇసటట ననస:50-89
వయససస:44
లస: పప
95-100/569

8209 SQX1300052
పపరర: పసడయమసక రగకసస

95-100/570

భరస : శకనవరస రరవప రగకసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:25
లస: ససస స
95-100/572

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:37
లస: ససస స
95-100/574

95-100/555

భరస : ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభమషణస రగకసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:30
లస: ససస స
8213 SQX0825125
పపరర: ఊరరమళ కలపరరడడడ

95-100/558

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:50-89
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:21
లస: పప
8210 SQX0825109
పపరర: మహసకరళ కలపరరడడడ

8196 SQX1282813
పపరర: రహమతషనటసర షపక

8191 AP151000258027
పపరర: శకనవరసరరవప దథసపరటట

భరస : అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలమసన
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:36
లస: పప

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:50-89
వయససస:56
లస: ససస స
8207 SQX2093391
పపరర: పపప ఢడదననధ కకతస మమసస

95-97/759

తసడడ:డ ససలమసన
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససలమసన
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:28
లస: పప
8204 AP151000258081
పపరర: రరజఖలకడమ చసతకకకసదద

8193 SQX2032175
పపరర: నశర వల షపక

95-100/552

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:50-87
వయససస:62
లస: పప

భరస : అబగదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యస ఎస ససలమసన షపక
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:24
లస: పప
8201 SQX0531111
పపరర: షపక అబగదల రషసద

95-100/554

తసడడ:డ మహబగ షపక
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:48
లస: పప

భరస : అబగదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:28
లస: ససస స
8198 SQX1357541
పపరర: అబగదల మతన షపక

8190 SQX0341776
పపరర: దథసపరటట ననగరరజ

8188 AP151000258025
పపరర: చడనటమమ దథసపరటట

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:50-87
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:50-87
వయససస:29
లస: పప

భరస : నశర వల షపక
ఇసటట ననస:50-88
వయససస:43
లస: ససస స
8195 SQX1282839
పపరర: సమనన షపక

95-100/551

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-87
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:50-87
వయససస:25
లస: పప
8192 SQX2032167
పపరర: శబర షపక

8187 AP151000258474
పపరర: ధనలకడమ దథసపరటట

8212 AP151000258206
పపరర: అనసతలకడమ రగకసస

95-100/573

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:51
లస: ససస స
95-100/575

8215 SQX0739573
పపరర: శకనవరస రరవప రరకసస

95-100/576

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:28
లస: పప
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8216 SQX1300128
పపరర: ససత రరమ కపషష అపసషకటర

95-100/577

తసడడ:డ కనక దసరర రరవప అపసషకటర
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:34
లస: పప
8219 SQX2394435
పపరర: శశ రరఖ కకసనరర

95-100/875

95-117/612

95-117/615

95-117/618

95-100/580

95-100/583

95-100/586

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర గడడబబ యన
ఇసటట ననస:50-91/1
వయససస:22
లస: పప

8229 AP151000261193
పపరర: ఆసజననయగలల కకతస మమసస

8232 SQX0190231
పపరర: పరవన దదలపరరస

8235 AP151000258100
పపరర: ససకలమమరర దనలపరరస

8238 AP151000258360
పపరర: లమలబహదనరరరససస స దనలపరరస

95-100/589

8241 SQX1741214
పపరర: పరరదత గడడబబ యన

95-117/619

8244 SQX0740035
పపరర: గగపస గసడడబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-91/1
వయససస:26
లస: పప

8224 SQX1865039
పపరర: సతఖ సరయ సతష కకతస మమసస

95-117/614

8227 AP151000261237
పపరర: శశషరరరవప కకతస మమసస

95-117/617

8230 AP151000261192
పపరర: కకటటశదరరరవప పదమననభవ�

95-117/620

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:58
లస: పప
95-100/581

8233 SQX0739516
పపరర: కళళఖణణ దనలపరరర

95-100/582

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:50-91
వయససస:38
లస: ససస స
95-100/584

8236 SQX1340991
పపరర: శకనవరససలల పగడనల

95-100/585

తసడడ:డ చనట ననరరయణ పగడనల
ఇసటట ననస:50-91
వయససస:34
లస: పప
95-100/587

8239 AP151000258379
పపరర: మహనరరవప దనలపరరస

95-100/588

తసడడ:డ కరళహససస శదరరరవప
ఇసటట ననస:50-91
వయససస:51
లస: పప
95-100/590

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర గడడబబ యన
ఇసటట ననస:50-91/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-100/592

95-117/611

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కరళహససస శదరరరవప
ఇసటట ననస:50-91
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గసజనబబ యన
ఇసటట ననస:50-91/1
వయససస:20
లస: ససస స
8243 SQX1741297
పపరర: కలమమర గడడబబ యన

95-117/616

భరస : కరళహససస శదరరరవప
ఇసటట ననస:50-91
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరసస రరడడడ
ఇసటట ననస:50-91
వయససస:45
లస: పప
8240 SQX1943554
పపరర: ససపసడయ గసజనబబ యన

8226 SQX1249151
పపరర: మణణ కసట కకతస మమసస

8221 AP151000264198
పపరర: మమధవ కకతస మమసస

తసడడ:డ వనసకట ససత రరమమరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:22
లస: పప

భరస : లమలబహదనరరరససస స
ఇసటట ననస:50-91
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకనట
ఇసటట ననస:50-91
వయససస:38
లస: ససస స
8237 SQX0997916
పపరర: కలమపలర కపషష రరడడడ

95-117/613

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకతమమసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:52
లస: పప

భరస : రసగ రరడడడ
ఇసటట ననస:50-91
వయససస:25
లస: ససస స
8234 SQX0384917
పపరర: తతమగ సససదరర

8223 AP151000264236
పపరర: కలససమమసబ కకతస మమసస

95-100/579

భరస : రరమమరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయగలల కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:50
లస: పప
8231 SQX1072065
పపరర: ఉమమదదవ గరదడ

95-100/876

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ రరవప కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:24
లస: పప
8228 AP151000261268
పపరర: రరమమరరవప కకతస మమసస

8220 SQX2395416
పపరర: మమనక కకసనరర

8218 SQX1300144
పపరర: గగపస రగకసస

తసడడ:డ రసగ రరవప రగకసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జననరద నరరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల కకతస మమసస
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:48
లస: ససస స
8225 SQX1284850
పపరర: యగ ససదదప కకతస మమసస

95-100/578

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జననరదనరరవప కకసనరర
ఇసటట ననస:50-90
వయససస:23
లస: ససస స
8222 AP151000264199
పపరర: ధనలకడమ కకతస మమసస

8217 SQX0815340
పపరర: కరరమమలమర షపక

8242 MLJ2832186
పపరర: హహసపసనమమ గడడబబ యన

95-100/591

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-91/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-100/593

8245 SQX0817544
పపరర: శకనస గడడబబ యన

95-100/594

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-91/1
వయససస:29
లస: పప
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8246 MLJ2832194
పపరర: వనసకటటశదరరర గరడడబబ యన

95-100/595

తసడడ:డ చనమసరసన
ఇసటట ననస:50-91/1
వయససస:54
లస: పప
8249 AP151000258113
పపరర: ననగరసదడస గడడబబ యన

95-100/738

95-100/878

95-100/598

95-100/601

95-100/788

95-100/879

95-100/607

తసడడ:డ రసనల షపక
ఇసటట ననస:50-96
వయససస:20
లస: పప

8259 AP151000258289
పపరర: ససజవరరవప అదడదసస

8262 SQX0102509
పపరర: ఖమశమమ బబ రరక

8265 SQX1340694
పపరర: ఖమజజ బ షపక

8268 SQX1943604
పపరర: ననరన హన షసబక

95-100/610

8271 SQX0720375
పపరర: ననగమర షపక

95-100/602

8274 SQX1314954
పపరర: సలమమ పఠరన
తసడడ:డ సరరదర ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:50-96/1
వయససస:24
లస: ససస స

8254 MLJ2832038
పపరర: ససవరష అదడదసస

95-100/597

8257 SQX1593608
పపరర: మసరసన బ షపక

95-100/600

8260 SQX0621722
పపరర: అమలలన లన� షపక�

95-100/603

తసడడ:డ ఇమమషప�
ఇసటట ననస:50-93
వయససస:49
లస: పప
95-100/604

8263 SQX2060606
పపరర: రహహమ సయఖద

95-100/789

భరస : యశన సయఖద
ఇసటట ననస:50-94
వయససస:30
లస: ససస స
95-100/605

8266 SQX1619636
పపరర: రజయమ షపక

95-100/606

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:50-95
వయససస:31
లస: ససస స
95-100/608

8269 SQX1340454
పపరర: ఖమదర బ షపక

95-100/609

భరస : యమససన షపక
ఇసటట ననస:50-96
వయససస:29
లస: ససస స
95-100/611

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:50-96
వయససస:34
లస: పప
95-100/880

95-117/622

భరస : ఖమససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-93
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షసబక
ఇసటట ననస:50-96
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ భభషర
ఇసటట ననస:50-96
వయససస:31
లస: పప
8273 SQX2379238
పపరర: జఫర వల షపక

95-100/599

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-95
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ షఫస షపక
ఇసటట ననస:50-95
వయససస:30
లస: పప
8270 SQX0720292
పపరర: రరయమజ షపక

8256 AP151000258064
పపరర: మగనమమ అదడదసస

8251 SQX0509786
పపరర: మరరవల షపక

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:50-93
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:50-94
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల రహహమమన షపక
ఇసటట ననస:50-94
వయససస:43
లస: పప
8267 SQX1340637
పపరర: ససభభన షపక

95-100/596

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:50-93
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:50-93
వయససస:30
లస: ససస స
8264 SQX2471738
పపరర: మసరసన వల షపక

8253 SQX1602243
పపరర: ననట షపక

95-100/877

తలర : ససబదనబ షపక
ఇసటట ననస:50-92
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:50-93
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎలర యఖ
ఇసటట ననస:50-93
వయససస:44
లస: పప
8261 SQX2060374
పపరర: ననగగర బ షపక

95-117/621

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-93
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అమరరన న�
ఇసటట ననస:50-93
వయససస:44
లస: ససస స
8258 AP151000258325
పపరర: రరమచసదడరరవప అదడదసస

8250 AP151000264059
పపరర: ససబదనబ షపక

8248 SQX2136737
పపరర: శవ కలమమర థళపరరస

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:50-91/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : పసదద ససబదసలల షపక
ఇసటట ననస:50-92
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : పడసరద ఈదసలమమడడ
ఇసటట ననస:50-92/1
వయససస:69
లస: ససస స
8255 SQX0190264
పపరర: రమజజన� షపక�

95-100/787

తసడడ:డ కలహసపస శదరరరవప దనలపరరస
ఇసటట ననస:50-91/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప గడడబబ యన
ఇసటట ననస:50–91-2
వయససస:81
లస: ససస స
8252 SQX2371383
పపరర: భభరత ఈదసలమమడడ

8247 SQX1993112
పపరర: మహన రరవప దనలపరరస

8272 SQX1580068
పపరర: చసద బభషర షపక

95-100/612

తసడడ:డ దనద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-96
వయససస:78
లస: పప
95-100/613

8275 SQX1340595
పపరర: రమజ షపక

95-100/614

తసడడ:డ షఫస షపక
ఇసటట ననస:50-96/1
వయససస:25
లస: ససస స
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8276 AP151000258475
పపరర: బషసర షపక

95-100/615

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:50-96/1
వయససస:51
లస: ససస స
8279 SQX0739581
పపరర: వజయ చసతగగసటర

95-100/618

95-100/621

95-100/624

95-100/626

95-100/629

95-100/631

95-100/634

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:50-103
వయససస:33
లస: పప

8289 AP151000258242
పపరర: శరరద బబ మమశశటట

8292 SQX2207785
పపరర: మసరసన షపక

8295 SQX1282789
పపరర: అనతన చలమర

8298 SQX1740240
పపరర: శకనవరసరరవప చలమర

95-100/637

8301 SQX1739895
పపరర: అబగదల రరహమమన షపక

95-100/627

8304 MLJ2832020
పపరర: దసరర � బసడడ�
భరస : రమమష� �
ఇసటట ననస:50-104
వయససస:37
లస: ససస స

8284 SQX1031160
పపరర: రరజరశ అమరపప

95-100/623

8287 SQX2096675
పపరర: శకనసవరసస రరవప బబ మమశశటట

95-99/620

8290 AP151000258457
పపరర: ససమత రవపతష

95-100/628

భరస : రవ
ఇసటట ననస:50-99
వయససస:56
లస: ససస స
95-100/882

8293 SQX0740308
పపరర: జమగరరన షపక

95-100/630

భరస : బభబగ
ఇసటట ననస:50-100
వయససస:43
లస: ససస స
95-100/632

8296 SQX0576207
పపరర: చలమర సరరత ఎ�ే్ే

95-100/633

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:50-102
వయససస:30
లస: ససస స
95-100/635

8299 SQX1314921
పపరర: రగషసణణ షపక

95-100/636

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:50-103
వయససస:24
లస: ససస స
95-100/638

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:50-103
వయససస:23
లస: పప
95-100/640

95-100/620

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:50-99
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప చలమర
ఇసటట ననస:50-102
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:50-103
వయససస:43
లస: ససస స
8303 SQX1340496
పపరర: ససభభన షపక

95-100/625

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలమర
ఇసటట ననస:50-102
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:50-102
వయససస:44
లస: ససస స
8300 SQX0576173
పపరర: అననరరధ� చసతల�

8286 AP151000258075
పపరర: శకనస బమరరస�

8281 SQX0825091
పపరర: రరతష నమమకరయల

తసడడ:డ కపషషయఖ అమరపప
ఇసటట ననస:50-98
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రహమతతలమర
ఇసటట ననస:50-99-700
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:50-100
వయససస:55
లస: పప
8297 SQX1741164
పపరర: పరరదత చలమర

95-100/622

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:50-99
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:50-99
వయససస:30
లస: పప
8294 SQX1740141
పపరర: బభబగ షపక

8283 SQX1300086
పపరర: మగసస ఫర షపక

95-100/617

భరస : మగరళ
ఇసటట ననస:50-98
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదయఖ�
ఇసటట ననస:50-98
వయససస:51
లస: పప

భరస : వజయబభబగ
ఇసటట ననస:50-99
వయససస:41
లస: ససస స
8291 SQX1290071
పపరర: దసరరర పడసరద బబ మమశశటట

95-100/619

తసడడ:డ జజన బభషర షపక
ఇసటట ననస:50-98
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:50-98
వయససస:33
లస: పప
8288 MLJ2832897
పపరర: ససనతన ఆలలరర

8280 SQX1341015
పపరర: జజన బ షపక

8278 SQX1031178
పపరర: శరఖమల అమరపప

భరస : రరజరశ అమరపప
ఇసటట ననస:50-98
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబగదల నబ షపక
ఇసటట ననస:50-98
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:50-98
వయససస:46
లస: ససస స
8285 SQX0740001
పపరర: గరలయఖ చసతగగసటర

95-100/616

తసడడ:డ దనదన
ఇసటట ననస:50-96/1
వయససస:61
లస: పప

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:50-98
వయససస:31
లస: ససస స
8282 AP151000258158
పపరర: రమణ బమరరస�

8277 AP151000258060
పపరర: భభషర షపక

8302 SQX1340512
పపరర: మసరసన వల షపక

95-100/639

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:50-103
వయససస:29
లస: పప
95-100/641

8305 SQX1740422
పపరర: ఆదమ బ షపక

95-100/642

భరస : మజరశ పసదసల
ఇసటట ననస:50-104
వయససస:41
లస: ససస స
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95-100/643

భరస : గగపరలరరవప� �
ఇసటట ననస:50-104
వయససస:84
లస: ససస స
95-100/816

తసడడ:డ ససబడమణఖ చరర బసడద
ఇసటట ననస:50-104
వయససస:47
లస: పప
95-100/647

తసడడ:డ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:50-105
వయససస:73
లస: పప

95-100/645

8313 SQX2060341
పపరర: సరసబయఖ పససపపలలటట

95-100/648

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:50-107
వయససస:37
లస: ససస స

8316 AP151000258357
పపరర: యవలమమ తడరపరటట

95-100/756

95-100/651

తసడడ:డ వనసకట రరవప తదరపరటట
ఇసటట ననస:50-107
వయససస:26
లస: పప
8321 AP151000258506
పపరర: వరయఖ చసతల�

8319 SQX1428524
పపరర: ఏడడకకసడలల గగసజ

95-100/649

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:50-107
వయససస:61
లస: పప

8322 SQX1290048
పపరర: ననరరయణ నసబమరర

95-100/652

95-100/656

తసడడ:డ వనణగగగపరల
ఇసటట ననస:50-107/1
వయససస:59
లస: ససస స

8325 SQX0576181
పపరర: కకవపదరర రవకలమమర

8314 SQX2101616
పపరర: మరరయ బభబగ థదరపత

95-100/655

8317 SQX1795574
పపరర: అబగదల రహమమన షపక

8320 AP151000258368
పపరర: వనసకటరరవప తడరపరటట

8323 SQX2135762
పపరర: మరరయ బభబగ థదరపత

95-100/657

8326 SQX0576157
పపరర: కరవపరర వనణగగగపరల

భరస : గఫర
ఇసటట ననస:50-108
వయససస:40
లస: ససస స
8330 SQX1300151
పపరర: వనసకట రరజరశ మహసకరళ
తసడడ:డ కరమమశదర రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:50-108
వయససస:29
లస: పప

8331 SQX0576330
పపరర: అదపషట రరవప తననసచసత

95-100/660

8334 SQX0190165
పపరర: రమమదదవ గగసజ
భరస : మలర కరరరన న
ఇసటట ననస:50-109
వయససస:39
లస: ససస స

8329 AP151000258131
పపరర: లమలబ షపక

95-100/661

భరస : ససలమసన
ఇసటట ననస:50-108
వయససస:79
లస: ససస స
95-100/663

తసడడ:డ పసల
ఇసటట ననస:50-108
వయససస:47
లస: పప
95-100/665

95-100/817

తసడడ:డ శవ రరమయఖ
ఇసటట ననస:50-107/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:50-108
వయససస:56
లస: ససస స
95-100/662

95-100/653

95-100/658
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8328 AP151000258526
పపరర: అకసమమ అచమ

95-100/650

తసడడ:డ వనసకటభడవప థదరపత
ఇసటట ననస:50-107
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనణగగగపరల
ఇసటట ననస:50-107/1
వయససస:36
లస: పప

95-100/659

95-10/638

తసడడ:డ దదవయఖ
ఇసటట ననస:50-107
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ నసబమరర
ఇసటట ననస:50-107
వయససస:82
లస: పప

8324 SQX0576215
పపరర: కరవపరర వరరలకడమ

95-100/646

తసడడ:డ ననగమర వలర షపక
ఇసటట ననస:50-107
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ గగసజ
ఇసటట ననస:50-107
వయససస:60
లస: పప
95-100/654

8311 SQX1943562
పపరర: అనసత లకడమ చససడనరర

తసడడ:డ వనసకటడవప థదరపత
ఇసటట ననస:50-107
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:50-107
వయససస:58
లస: ససస స

8318 SQX1739952
పపరర: వనసకటటష తదరపరటట

95-100/755

భరస : కకటటశదర రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:50-105
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-105
వయససస:52
లస: పప

8315 MLJ2832632
పపరర: ససనత పలర పప

భరస : పడతనప
ఇసటట ననస:50-109
వయససస:29
లస: ససస స

8310 SQX0573808
పపరర: శరసతశక చససడనరర

8308 SQX2060531
పపరర: హహమలత బసదద

తసడడ:డ రమమష బసదద
ఇసటట ననస:50-104
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగ ససరరష
ఇసటట ననస:50-105
వయససస:43
లస: ససస స

8312 SQX0941658
పపరర: కకటటశదర రరవప చససడనరర

8333 SQX0739540
పపరర: రరజరశదరర గగసజ

95-100/644

తసడడ:డ గగపరలరరవప� �
ఇసటట ననస:50-104
వయససస:42
లస: పప

8309 SQX2184950
పపరర: రమమశ బసడద

8327 SQX0817643
పపరర: బబహజడ షపక

8307 MLJ2832814
పపరర: శకనవరస� బసడడ�

8332 AP151000258514
పపరర: ననగరశదరరరవప అచమ

95-100/664

తసడడ:డ అసకరలల
ఇసటట ననస:50-108
వయససస:81
లస: పప
95-100/666

8335 SQX0538231
పపరర: భభగఖలకడమ� టట�

95-100/667

భరస : యమకకబగ�
ఇసటట ననస:50-109
వయససస:39
లస: ససస స
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8336 SQX0190140
పపరర: మలర కరరరన న గగసజ
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95-100/668

తసడడ:డ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:50-109
వయససస:46
లస: పప
8339 SQX2092237
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

95-95/1159

95-100/672

95-100/675

95-100/678

95-100/681

95-100/684

95-100/687

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:38
లస: పప

8349 SQX1025767
పపరర: లసగమమ చసతగగసటర

8352 AP151000258237
పపరర: జజఖత కలకసమగడడ

8355 AP151000258072
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

8358 SQX0010355
పపరర: కలకమమడడ చనట

95-100/690

8361 SQX0825224
పపరర: ఆనసద చసత

95-100/679

8364 SQX0604835
పపరర: యయససపఫ గగ అబసరలలస�
తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:40
లస: పప

8344 SQX0825232
పపరర: బగజన చసత

95-100/674

8347 MLJ2832343
పపరర: కరరమమన సయఖద

95-100/677

8350 AP151000258232
పపరర: షమమబబగస సయఖద

95-100/680

భరస : ఖమశసవల
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:48
లస: ససస స
95-100/682

8353 SQX0605014
పపరర: పడభభవత యయససపఫ గగ�

95-100/683

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:58
లస: ససస స
95-100/685

8356 AP151000258310
పపరర: ససగగణ చసతన

95-100/686

భరస : వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:61
లస: ససస స
95-100/688

8359 SQX0010157
పపరర: కలకమమడడ మరరయ దనస

95-100/689

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:31
లస: పప
95-100/691

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:37
లస: పప
95-100/693

95-100/671

భరస : మసరసననబబగ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చసత
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:32
లస: పప
8363 SQX0817890
పపరర: ససరరష మతషకలరర

95-100/676

భరస : శశషయఖ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:25
లస: పప
8360 SQX1564641
పపరర: కకటటశదర రరవప చసత

8346 SQX0825240
పపరర: చనటమమయ చసత

8341 SQX0941674
పపరర: నవఖ పదదమన పననటల

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : కరశసబభబగ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:59
లస: ససస స
8357 SQX0817650
పపరర: జజన ననతననయయల పసటర

95-100/673

భరస : బభలసరదమ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యయససరతటస
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:48
లస: ససస స
8354 MLJ2832699
పపరర: మసరసన షపక

8343 SQX0190124
పపరర: మమరర కలకసమమడడ

95-93/653

తసడడ:డ వనసకట మహన బభబగ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏఎనఏఎనడ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజఖత పడసరద
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:39
లస: ససస స
8351 SQX0604983
పపరర: వనసకట రమణ గగచపరతల

95-100/670

తసడడ:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:33
లస: ససస స
8348 SQX0824953
పపరర: మమరర మపరరస

8340 SQX1428466
పపరర: మమరరస కలకసమగడడ

8338 SQX2092526
పపరర: మసరసన సయఖద

తసడడ:డ బభబగ సయఖద
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:46
లస: పప

భరస : మరరయమ దనసస కలకసమగడడ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మరరయ దనసస
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:27
లస: ససస స
8345 SQX0824979
పపరర: సదరష లత గగససపఫ తషల

95-100/669

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:50-109
వయససస:46
లస: పప

భరస : శశషయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:68
లస: ససస స
8342 SQX0825190
పపరర: వరణణ చసత

8337 SQX0538645
పపరర: యమకకబగ� టట�

8362 MLJ2832616
పపరర: ననగమర షపక

95-100/692

తసడడ:డ కరశసబభబగ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:37
లస: పప
95-100/694

8365 SQX1564690
పపరర: శకనస చసత

95-100/695

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చసత
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:41
లస: పప
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8366 MLJ2833143
పపరర: బభజ సయఖద
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95-100/696

తసడడ:డ సయఖదనబబగ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:42
లస: పప
8369 SQX0817577
పపరర: ఖమససస వల షపక

95-100/699

95-100/702

95-100/705

95-95/909

95-95/912

95-100/706

95-100/709

భరస : రబభబన షపక
ఇసటట ననస:50-6457
వయససస:40
లస: ససస స

8379 MLJ2809184
పపరర: హహలద మ రతటసదరరప� చసతల�

8382 AP151000243129
పపరర: బబరరటరడ చసతల�

8385 SQX0604967
పపరర: ఆషర షపక

8388 MLJ2833275
పపరర: నరసససహరరవప వనమవరపప

95-100/855

8391 SQX2060234
పపరర: ససబబ రరవప వనమగల

95-95/910

8394 SQX1959592
పపరర: యహన కతస
తసడడ:డ వనసకటపషయఖ కతస
ఇసటట ననస:50-7542
వయససస:37
లస: పప

8374 AP151000258097
పపరర: వనసకటటశదరరర చసతన

95-100/704

8377 SQX2112571
పపరర: రసనల సయద

95-100/758

8380 AP151000246434
పపరర: పరరమళ చసతల�

95-95/911

భరస : ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:50-111
వయససస:80
లస: ససస స
95-95/913

8383 AP151000243159
పపరర: ఆనసదరరవప చసతల�

95-95/914

తసడడ:డ గరబడయయల�
ఇసటట ననస:50-111
వయససస:78
లస: పప
95-100/707

8386 SQX0576116
పపరర: అరరణ గరరటపపడడ

95-100/708

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:50-112
వయససస:36
లస: ససస స
95-100/710

8389 SQX1947498
పపరర: లల ససజజత తతసడడపప

95-82/24

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప తతసడడపప
ఇసటట ననస:50-187
వయససస:24
లస: ఇ
95-100/786

తసడడ:డ ఏడడకకసడడలల వనమగల
ఇసటట ననస:50-875 7498
వయససస:28
లస: పప
95-96/869

95-100/701

తసడడ:డ బభజ సయద
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జజజ
ఇసటట ననస:50-113
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చనటసశశటట
ఇసటట ననస:50-501
వయససస:25
లస: ససస స
8393 SQX0183392
పపరర: ఖతజజ షపక

95-100/757

భరస : ననగమర
ఇసటట ననస:50-112
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:50-113
వయససస:38
లస: ససస స
8390 SQX2324358
పపరర: వరలకడమ చనటసశశటట

8376 SQX2113777
పపరర: బబ జజన సయద

8371 SQX0825034
పపరర: బభబగ రరవప రరసపటట

తసడడ:డ సఫ మయఖ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:50-111
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ షపక
ఇసటట ననస:50-112
వయససస:24
లస: ససస స
8387 MLJ2833267
పపరర: పదమ వనమవరపప

95-100/703

తసడడ:డ ఆనసదరరవప� �
ఇసటట ననస:50-111
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప� �
ఇసటట ననస:50-111
వయససస:39
లస: పప
8384 SQX1795673
పపరర: మగసతనజ బబగస షపక

8373 AP151000258122
పపరర: కరశసబభబగ షపక

95-100/698

తసడడ:డ జజరన
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:53
లస: పప

భరస : బభజ సయద
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబరటరడ � �
ఇసటట ననస:50-111
వయససస:52
లస: ససస స
8381 MLJ2803161
పపరర: మజరసపససమసదరరప� చసతల�

95-100/700

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమగలల�
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:76
లస: పప
8378 MLJ2810232
పపరర: వజయ� చసతల�

8370 MLJ2833283
పపరర: ఖమశసవల సయఖద

8368 SQX0343020
పపరర: మపరరస జజఖత పడసరద

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సయఖదనబబగ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఆసదదయ
డ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:58
లస: పప
8375 AP151000258057
పపరర: వరయఖ తడననల�

95-100/697

తసడడ:డ వనసకటయఖ చసతగగసటర
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బభబగ
ఇసటట ననస:50-110
వయససస:48
లస: పప
8372 AP151000258170
పపరర: వరయఖ కలకసమగడడ

8367 SQX1025759
పపరర: బభలసరదమ చసతగగసటర

95-95/915

95-96/868
8392 AP151000243033
పపరర: చసదడమహన నమమగడడ
నమమగడడ
తసడడ:డ రరమలసగరశదరరరవప నమమగరడన
ఇసటట ననస:50-5324
వయససస:62
లస: పప

8395 AP151000267044
పపరర: లకడమ ఘడడయమరస�

95-118/430

భరస : రరధనకపషషమమరరస�
ఇసటట ననస:51-1-27
వయససస:82
లస: ససస స
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95-118/431

భరస : కకటటశదర రరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-28
వయససస:69
లస: ససస స
8399 MLJ2519288
పపరర: గరత పసడయ� పప టటట�

95-118/434

95-112/82

95-112/85

95-112/1231

95-112/90

95-112/1234

95-112/91

భరస : ససవనగరశదర రరవప కసడడడ
ఇసటట ననస:51-2-32
వయససస:45
లస: ససస స

8409 SQX1584912
పపరర: వరలకడమ అబమబరర

8412 SQX2372936
పపరర: ఏడడకకసడలల పసటటల

8415 SQX2390755
పపరర: ������� ������

8418 MLJ0880831
పపరర: కపషష కలమమరర కకట

95-112/94

8421 SQX1951318
పపరర: పపరరషమ మహహశదరర జలలర డ

95-112/88

8424 MLJ0887240
పపరర: అసజమమ జలలర డ�
భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:51-2-32
వయససస:57
లస: ససస స

8404 AP151000471163
పపరర: పదనమవత పరటట

95-112/84

8407 SQX1462845
పపరర: రరమకపషష గగపసశశటట

95-112/87

8410 SQX1581306
పపరర: అలవనలల బళళళరర

95-112/89

భరస : గగపరల బళళళరర
ఇసటట ననస:51-2-29
వయససస:47
లస: ససస స
95-112/1232

8413 SQX2383784
పపరర: రమ దదవ పసటటల

95-112/1233

భరస : ఏడడకకసడలల పసటటల
ఇసటట ననస:51-2-29
వయససస:36
లస: ససస స
95-112/1235

8416 SQX2373124
పపరర: �����

95-112/1236

తసడడ:డ �����
ఇసటట ననస:51-2-30
వయససస:21
లస: ససస స
95-112/92

8419 MLJ0880914
పపరర: కకషఫ ర కకట

95-112/93

తసడడ:డ సరరధద
ఇసటట ననస:51-2-31
వయససస:40
లస: పప
95-112/95

తసడడ:డ యలమసద రరవప జలలర డ
ఇసటట ననస:51-2-32
వయససస:20
లస: ససస స
95-112/97

95-112/1230

తసడడ:డ సససదర రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:51-2-28
వయససస:40
లస: పప

భరస : పరరర సరరధద కకట
ఇసటట ననస:51-2-31
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకపషష మమరరస కకట
ఇసటట ననస:51-2-31
వయససస:66
లస: పప
8423 SQX1414648
పపరర: రరజజ లకడమ కసడడడ

95-112/86

భరస : �������
ఇసటట ననస:51-2-30
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకషఫ ర
ఇసటట ననస:51-2-31
వయససస:34
లస: ససస స
8420 MLJ0882415
పపరర: పరరరసరరధద కకట

8406 MLJ0880740
పపరర: రమమష పరటట

8401 SQX2130938
పపరర: యయససదనస పససపపలలటట

భరస : ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:51-2-28
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరలల పసటటల
ఇసటట ననస:51-2-29
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప గగవదల
ఇసటట ననస:51-2-29
వయససస:26
లస: ససస స
8417 SQX0757955
పపరర: శరరష కకసడ

95-112/83

భరస : నరసససహ రరవప అబమబరర
ఇసటట ననస:51-2-29
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ బళళళరర
ఇసటట ననస:51-2-29
వయససస:68
లస: పప
8414 SQX2406163
పపరర: లకడమ గగవదల

8403 SQX0757872
పపరర: వనట కకట పడసనట

95-118/433

తసడడ:డ తరరపతయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:51-2-27
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:51-2-28
వయససస:39
లస: పప

భరస : యయససదనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:51-2-28
వయససస:40
లస: ససస స
8411 SQX1581298
పపరర: గగపరల బళళళరర

95-118/435

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-2-28
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-28
వయససస:34
లస: పప
8408 SQX2259315
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

8400 MLJ2519270
పపరర: ననగవనసకట శరత� పప టటట�

8398 MLJ0930073
పపరర: కకటటశదర రరవప� గకసధద�

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:51-1-28
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడ రరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-29
వయససస:56
లస: పప

భరస : రమమష పరటట
ఇసటట ననస:51-2-28
వయససస:26
లస: ససస స
8405 SQX0029157
పపరర: పరటట రవశసకర

95-118/432

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-28
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగ వనసకట శరత� �
ఇసటట ననస:51-1-29
వయససస:45
లస: ససస స
8402 SQX1447102
పపరర: వనసకట రరవమమమ పరటట

8397 MLJ0927517
పపరర: వసశ� గకసధద�

8422 SQX0014043
పపరర: వజయ లకడమ�

95-112/96

భరస : వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:51-2-32
వయససస:36
లస: ససస స
95-112/98

8425 SQX1796408
పపరర: చసదడ సరయ జలలర డ

95-112/99

తసడడ:డ యల మసద రరవప జలలర డ
ఇసటట ననస:51-2-32
వయససస:22
లస: పప
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8426 SQX1414614
పపరర: వజయ రరఘవ కసడడడ

95-112/100

తసడడ:డ శవ ననగరశదర రరవప కసడడడ
ఇసటట ననస:51-2-32
వయససస:28
లస: పప
8429 AP151000468232
పపరర: శశషగరరరరరవప జలలర డ

95-112/103

8430 SQX0014092
పపరర: దసరరరసబ

95-112/106

8433 SQX0680728
పపరర: రమమదదవ యయసడనరర
భరస : లకమణరరవప
ఇసటట ననస:51-2-34
వయససస:46
లస: ససస స

95-112/109
8435 SQX0415521
పపరర: వనసకట దసరర లకమణ రరవప
యయసదనరర
తసడడ:డ గగపరల కపషష మమరరస యయసదనరర
ఇసటట ననస:51-2-34
వయససస:49
లస: పప

8436 SQX2138642
పపరర: పవన కలమమర డథగరపరరస
తసడడ:డ చనట కపషష డథగరపరరస
ఇసటట ననస:51-2-34
వయససస:43
లస: పప

8438 SQX1351675
పపరర: అఖల కలస

8439 SQX2129526
పపరర: కమల అనటపపరరడడడ

95-112/110

తసడడ:డ రవ కలమమర కలస
ఇసటట ననస:51-2-35
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:51-2-36
వయససస:35
లస: ససస స
8444 SQX0757930
పపరర: వనసకరయమమ యరగరన

95-112/115

95-112/118

భసధసవప: రఘగ వరమ పపడడవరరపప
ఇసటట ననస:51-2-37
వయససస:22
లస: పప

8445 SQX0276030
పపరర: రరసబభబగ యరగరన

8448 SQX1257352
పపరర: బదరర ననరరయణ బబ గర వరపప

95-112/121

8451 SQX1573766
పపరర: చడనట కరశవ దగగరబభటట

95-112/1237

8454 SQX1951359
పపరర: శపత అరవపలర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:22
లస: ససస స

95-112/105

8434 SQX1951375
పపరర: లఖత కపషష ఎసడనరర

95-112/108

8437 SQX2132678
పపరర: పదనమవత డథగరపరరస

95-112/1238

భరస : పవన కలమమర డథగరపరరస
ఇసటట ననస:51-2-34
వయససస:34
లస: ససస స
95-112/1239

8440 SQX1414721
పపరర: లకడమ యరకగరన

95-112/111

భరస : రరమగ యరకగరన
ఇసటట ననస:51-2-36
వయససస:26
లస: ససస స
95-112/113

8443 AP151000471171
పపరర: శశషరరతటస యరకగరన

95-112/114

భరస : ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:51-2-36
వయససస:47
లస: ససస స
95-112/116

8446 SQX0752717
పపరర: ససజయ యరగరన

95-112/117

తసడడ:డ ఆసజననయగలల
ఇసటట ననస:51-2-36
వయససస:37
లస: పప
95-112/119

8449 SQX0752964
పపరర: ఆసజననయగలల యరగరన

95-112/120

తసడడ:డ ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:51-2-36
వయససస:59
లస: పప
95-112/122

తసడడ:డ కకటయఖ దగగరబభటట
ఇసటట ననస:51-2-37
వయససస:24
లస: పప
95-112/1240

8431 SQX1951326
పపరర: వజయ కలమమర జలలర డ

తసడడ:డ లకమణరరవప ఎసడనరర
ఇసటట ననస:51-2--34
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవపలల బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:51-2-36
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ దగగరబభటట
ఇసటట ననస:51-2-37
వయససస:25
లస: ససస స
8453 SQX2166734
పపరర: గగతస పపడడవరరపప

95-112/107

తసడడ:డ ఆసజనయగలల
ఇసటట ననస:51-2-36
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:51-2-36
వయససస:52
లస: పప
8450 SQX1351618
పపరర: మమధసరర దగగరబభటట

8442 SQX0758201
పపరర: కవత యరగరన

95-112/102

తసడడ:డ ననగరరజ జలలర డ
ఇసటట ననస:51-2-33
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససజవ కలమమర
ఇసటట ననస:51-2-36
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:51-2-36
వయససస:56
లస: ససస స
8447 AP151000468322
పపరర: వనసకటటశదరరరవప యరకసగరన

95-112/104

భరస : ననగగలల అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:51-2-35
వయససస:45
లస: ససస స
95-112/112

8428 AP151000468133
పపరర: యలమసదరరవప జలలర డ

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:51-2-32
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:51-2-33
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:51-2-33
వయససస:48
లస: పప

8441 SQX0757740
పపరర: ససధనఖరరణణ దనసరర

95-112/101

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:51-2-32
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:51-2-32
వయససస:67
లస: పప
8432 AP151000468356
పపరర: ననగరరజ జలలర డ

8427 AP151000468403
పపరర: వనసకటటశదరరరవప జలలర డ

8452 SQX1447151
పపరర: రఘగవరమ పసదదవరపప

95-112/123

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసదదవరపప
ఇసటట ననస:51-2-37
వయససస:25
లస: పప
95-112/125

8455 SQX1259044
పపరర: అనసష వనలమచడరర

95-112/126

తసడడ:డ నరసససహరరవప వనలమచడరర
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:28
లస: ససస స
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8456 SQX1118398
పపరర: లకడమ పసడయమసక వనలమచడరర

95-112/127

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వనలమచడరర
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:29
లస: ససస స
8459 MLJ0883116
పపరర: లకడమ� చదపపరర�

95-112/130

95-112/133

95-112/131

8463 SQX0169557
పపరర: కపషష కలమమరర అరవ పలర

95-112/136

8466 SQX0552273
పపరర: సరకకబసడ మలలర శదరర దదవ

95-112/134

భరస : తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:72
లస: ససస స

8469 SQX1257428
పపరర: రసగ ననయకమమ బబ గర వరపప

8461 SQX0561639
పపరర: ఇసదదర తతమమసడడడ�

8464 SQX1257451
పపరర: జయ లకడమ బబ గర వరపప

95-112/137

8467 MLJ0882456
పపరర: ఉషరదదవ� జ�

95-112/140

8473 SQX0563411
పపరర: సరకకబసడ ననరరయణ

తసడడ:డ ఎ ఎన యస శకనవరస రరవప అరవపల
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:24
లస: పప

95-112/143
8472 SQX1259093
పపరర: వ యస యస కపషష చడబతనఖ
వనలమచడరర
తసడడ:డ నరసససహ రరవప వనలమచడరర
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడభభకర
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:33
లస: పప

8474 MLJ0883124
పపరర: మగరళకపషష� చదవపరర�

8475 SQX0752899
పపరర: శసకరరరవప తరరవధసల

8476 SQX0753111
పపరర: భభససర రరవప పసటటల

95-112/145

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర� �
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:43
లస: పప
8477 SQX0563502
పపరర: ననగరశదర రరవప తతమమసడడడ�
తసడడ:డ సనరయఖ�
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:53
లస: పప
8480 SQX1257485
పపరర: పపరయఖ గగపరస బబ గర వరపప

భరస : కపషష ససదదప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:51-2-39
వయససస:26
లస: ససస స

8478 SQX1118380
పపరర: నరసససహ రరవప వనలమచడరర

95-112/151

8481 SQX2455269
పపరర: శకనవరస రరవప గకసథద

95-112/149

8484 AP151000471554
పపరర: శకదదవ భవరరశశటట
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-2-39
వయససస:54
లస: ససస స

95-112/144

95-112/147

8479 MLJ0880070
పపరర: సదనశవరరవప� జ�

95-112/150

తసడడ:డ ఆసజననయగలల�
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:65
లస: పప
95-112/1241

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:51
లస: పప
95-112/152

95-112/141

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరమకపషషయఖ వనలమచడరర
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవపలల బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:66
లస: పప
8483 SQX1624973
పపరర: సరయ మమనక భవరరశశటట

95-112/146

తసడడ:డ ననయగడయఖ
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:45
లస: పప
95-112/148

95-112/138

8470 SQX1546425
పపరర: అనటపపరష మమ బబ గర వరపప
భరస : గరటయఖ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:88
లస: ససస స

95-112/142

95-112/135

భరస : సదనశవ రరవప�
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవపలల బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:81
లస: ససస స

8471 SQX1351667
పపరర: ఆదదతఖ అరవపలర

95-112/132

తసడడ:డ వర రరఘవపలల బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పడభభకర
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:55
లస: ససస స
95-112/139

95-112/129

భరస : ననగరశదర రరవప�
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగ సతఖశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప వనలమచడరర
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:54
లస: ససస స
8468 AP151000471306
పపరర: సరమమమజఖమమ పససపలలటట�

8460 SQX1319152
పపరర: రరజఖ లకడమ దగగరబభటట

8458 SQX0757757
పపరర: మసజల వరణణ ఆరరదల

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ దగగరబభటట
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : భభససర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:48
లస: ససస స
8465 SQX1118406
పపరర: రరమ దదవ వనలమచడరర

95-112/128

తసడడ:డ పడభభకర
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మగరళకపషష� �
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:40
లస: ససస స
8462 SQX0757880
పపరర: లకడమ పసటటల

8457 SQX0552505
పపరర: సరకకబసడ లకడమ దదవ

8482 SQX2425973
పపరర: జజనకక గకసథద

95-112/1242

భరస : శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:51-2-38
వయససస:50
లస: ససస స
95-112/153

8485 MLJ0880922
పపరర: వనసకటకరరరసక బ

95-112/154

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-2-39
వయససస:33
లస: పప
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95-112/155

తసడడ:డ బసవయఖ� �
ఇసటట ననస:51-2-39
వయససస:55
లస: పప
8489 SQX1573675
పపరర: ఆదమగ తతడదటట

95-112/158

95-112/345

95-112/348

95-112/351

95-112/354

95-112/357

95-112/360

తసడడ:డ హనసమసతష
ఇసటట ననస:51-3-74
వయససస:70
లస: పప

8499 AP151000468503
పపరర: అమరరసదడ ససకర

8502 SQX1257881
పపరర: తదజససద గగడడపరటట

8505 MLJ0884718
పపరర: రరసపడసరద� ననళస�

8508 MLJ0880716
పపరర: పడమద బ

95-112/363

8511 SQX0692285
పపరర: కరమమశదర రరవప బ
తసడడ:డ అపషలసరదమ
ఇసటట ననస:51-3-73
వయససస:39
లస: పప

95-112/366

8494 SQX0422527
పపరర: జజఖతరమయ ససకర

95-112/347

8497 SQX1035162
పపరర: హరర కకటట రరడడ కలసచనల

95-112/352

8500 AP151000468333
పపరర: రవచసదడ ససకర

95-112/350

95-112/353

తసడడ:డ కకశశర బభబగరరజజ
ఇసటట ననస:51-3-71
వయససస:53
లస: పప
95-112/355

8503 MLJ0884726
పపరర: హహహమవత� ననళస�

95-112/356

భరస : రరసపడసరద� �
ఇసటట ననస:51-3-72
వయససస:51
లస: ససస స
95-112/358

8506 SQX0680876
పపరర: నవన కరవఖ ననళస

95-112/359

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:51-3-73
వయససస:28
లస: ససస స
95-112/361

8509 SQX0692483
పపరర: ఉదయ శసకర బ

95-112/362

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:51-3-73
వయససస:37
లస: పప
95-112/364

8512 MLJ0880708
పపరర: అపరష బబ లశశటట

95-112/365

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:51-3-74
వయససస:36
లస: ససస స

95-112/367 8515 SQX1823848
8514 SQX0295717
పపరర: ఉమ మహహశదరర కనమరర పపడడ�
పపరర: హహమ
హ మవత కరరఖసపపడడ

భరస : వశదననథ�
ఇసటట ననస:51-3-75
వయససస:48
లస: ససస స

95-118/436

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ కలసచనల
ఇసటట ననస:51-3-71
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వజయకలమమర
ఇసటట ననస:51-3-73
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమమర
ఇసటట ననస:51-3-73
వయససస:37
లస: పప
8513 SQX0753020
పపరర: వజయకలమమర బబ లశశటట

95-112/349

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప� �
ఇసటట ననస:51-3-72
వయససస:58
లస: పప

భరస : అజయ ఇసడడయన పసరరబబ యన
ఇసటట ననస:51-3-73
వయససస:33
లస: ససస స
8510 SQX0692491
పపరర: ససధనకర బ

8496 AP151000471304
పపరర: లకడమఅనటపపరష ససకర

8491 MLJ2518645
పపరర: కననఖకలమమరర� నలర మలర �

భరస : అమరరసదడ
ఇసటట ననస:51-3-71
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర గగడడపరటట
ఇసటట ననస:51-3-72
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమకపషష� �
ఇసటట ననస:51-3-72
వయససస:56
లస: ససస స
8507 SQX1889252
పపరర: నవఖ పసరరబబ యన

95-112/346

తసడడ:డ కకశశర బభబగరరజజ
ఇసటట ననస:51-3-71
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర బభబగ రరజజ ససకర
ఇసటట ననస:51-3-71
వయససస:55
లస: పప
8504 MLJ0881714
పపరర: అసజనకలమమరర� మమజరటట�

8493 SQX0422535
పపరర: అననరరధ ససకర

95-112/157

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:51-2-476
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కకశశరరబబగ
ఇసటట ననస:51-3-71
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమయఖ
ఇసటట ననస:51-3-71
వయససస:44
లస: పప
8501 AP151000468331
పపరర: శకధర ససకర

95-112/159

భరస : రవచసదడ
ఇసటట ననస:51-3-71
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకధర ససకర
ఇసటట ననస:51-3-71
వయససస:50
లస: ససస స
8498 AP151000468173
పపరర: లకమయఖ అసకరళ

8490 AP151000468375
పపరర: కపషషమమరరస భవరరశశటట

8488 SQX0887323
పపరర: సనరత ససరరష కలమమర

తసడడ:డ రరఘవనసదడ
ఇసటట ననస:51-2-39
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:51-2-39
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ శకధర ససక
ఇసటట ననస:51-3-71
వయససస:27
లస: ససస స
8495 AP151000471305
పపరర: లకడమ శరఖమల దదవ ససకర

95-112/156

తసడడ:డ కపషష మమరరస
ఇసటట ననస:51-2-39
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ యయసఫ బగ తతడదటట
ఇసటట ననస:51-2-39
వయససస:79
లస: పప
8492 SQX1257923
పపరర: పపరష పరవన పడతతఖష ససక

8487 AP151000468080
పపరర: శకనవరసరరవప భవరరశశటట

95-112/368

భరస : మలర కరరరన న రరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:51-3-75
వయససస:58
లస: ససస స
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8516 SQX0562678
పపరర: మమమడడ అరరణ కలమమరర�

95-112/369

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:51-3-75
వయససస:70
లస: ససస స
8519 SQX0295709
పపరర: వశదననథ కనమరర పపడడ�

95-112/372

95-112/375

భరస : అమరరసదడ
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:40
లస: ససస స
8528 SQX0357061
పపరర: కసదసల సదరష కలమమరర�
భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:60
లస: ససస స
8531 SQX0415570
పపరర: గకసధద వసశకపషష�

95-112/384

95-112/387

తసడడ:డ వటల రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:59
లస: పప
8540 MLJ2490324
పపరర: అనతన లకడమ మగలర సగర�

8526 SQX0680884
పపరర: పదమపసడయ శకవలర భమతష
స రర

95-112/379

8535 SQX0692715
పపరర: ససదరరన చకకవరరస ఎస

8538 SQX0563452
పపరర: కసదసల సరసబశవ రరవప

8541 SQX2549319
పపరర: ఇసదదరరదదవ గరరర పరటట�

భరస : షసవ పడసరద�
ఇసటట ననస:51-3-80
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకట కపషష రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:51-3-80
వయససస:80
లస: ససస స

95-112/398
8543 MLJ2487130
పపరర: శకనవరస సతష కలమమర
గరరర పరటట
తసడడ:డ వనసకట కపషష రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:51-3-80
వయససస:53
లస: పప

8544 AP151000468113
పపరర: వనసకటకపషరషరరవప గరరర పరటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:51-3-80
వయససస:83
లస: పప

95-112/377

8527 SQX0758128
పపరర: శకలత కరకలమమనస

95-112/380

95-112/383

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:28
లస: పప
95-112/385

8533 SQX0563353
పపరర: జఖనటలగడడ వనసకటరతటస�

95-112/386

తసడడ:డ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:48
లస: పప
95-112/388

8536 SQX0753053
పపరర: పడభభకర రరవప జఖనటలగడడ

95-112/389

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:54
లస: పప
95-112/391

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:62
లస: పప
95-112/395

8524 SQX0552182
పపరర: జఖనటలగడడ కపషషకలమమరర�

95-112/382 8530 SQX0753079
8529 SQX1074335
పపరర: వ పస యస కపషష కకశశర మమడ
పపరర: వజయ జఖనటలగడడ

8532 MLJ0880195
పపరర: సతషషసమమర గకసధద

95-112/374

భరస : పడభభకరరరవప
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట చనరరఖలల
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:51
లస: పప
95-112/390

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప
ఇసటట ననస:51-3-75
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట రతటస�
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:51
లస: పప
8537 SQX1347716
పపరర: మహన రరవప గకసథద

95-112/376

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర మమడ
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:33
లస: పప
8534 SQX0753137
పపరర: ననగరరజ జఖనటలగడడ

8523 SQX0758177
పపరర: ససనత జఖనటలగడడ

భరస : ససదరరన చకకవరరస
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:41
లస: ససస స
95-112/381

95-112/371

తసడడ:డ రరమకపషషమమరరస�
ఇసటట ననస:51-3-75
వయససస:63
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:37
లస: ససస స
95-112/378

8518 SQX0649202
పపరర: అశశక కరరఖసపపడడ

95-112/373 8521 MLJ0883199
8520 SQX0350272
పపరర: కరరఖసపపడడ మలర కరరరన న రరవప
పపరర: శరసతభమషణ కరరషరపప�

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:51-3-75
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట రతటస జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:51-3-76
వయససస:33
లస: ససస స
8525 MLJ0881128
పపరర: ససక ససకర

95-112/370

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప కరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:51-3-75
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ�
ఇసటట ననస:51-3-75
వయససస:29
లస: పప
8522 SQX1625724
పపరర: కకటటశదరర జఖనటలగడడ

8517 SQX0692475
పపరర: అవననశ కరఖసపపడడ

8539 MLJ2490167
పపరర: జజహటవ గరరర పరటట

95-112/394

భరస : శకనవరస సతష కలమమర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:51-3-80
వయససస:52
లస: ససస స
95-112/396

8542 SQX1351337
పపరర: ఆదదతఖ గణణశ గరరర పరటట

95-112/397

తసడడ:డ శకనవరస సతష కలమమర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:51-3-80
వయససస:24
లస: పప
95-112/399

8545 SQX1862747
పపరర: మననకడ గగల

95-112/400

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగల
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:22
లస: ససస స
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95-112/401

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:26
లస: ససస స
8549 SQX0758193
పపరర: మసగమమ కకట

95-112/404

95-112/407

95-112/410

95-112/413

95-112/416

95-112/419

95-112/422

8559 SQX0692657
పపరర: రమమష గరరక

8562 SQX0887364
పపరర: మధసమత ఇనసగసటట వనసకట

8565 MLJ2490035
పపరర: వజయ లకడమ� కకలశశటట �

8568 MLJ2487668
పపరర: శకనవరస� కకలశశటట �

95-112/425

8571 MLJ2490472
పపరర: పడభభవత� యస�

95-112/414

8574 SQX0412072
పపరర: లకడమ దదవఖ� కకతస మమసస�
తసడడ:డ సనరఖ పడకరశరరవప�
ఇసటట ననస:51-3-86
వయససస:30
లస: ససస స

8554 SQX0825943
పపరర: శకనవరస రరవప గగల

95-112/409

8557 MLJ0886036
పపరర: వసససధర� కర�

95-112/412

8560 MLJ0886028
పపరర: గగపరలకపషష� కలనశశటట �

95-112/415

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:51-3-82
వయససస:55
లస: పప
95-112/417

8563 SQX0887356
పపరర: లకడమ దదవ ఇనసగసటట వనసకట

95-112/418

భరస : లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:51-3-83
వయససస:88
లస: ససస స
95-112/420

8566 MLJ2490100
పపరర: లకడమససభభషసణణ�

95-112/421

భరస : మధససనధన రరవప� �
ఇసటట ననస:51-3-84
వయససస:40
లస: ససస స
95-112/423

95-112/424
8569 MLJ2487023
పపరర: వనసకట రమణ రరవప� కకలశశటట �

తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖస� �
ఇసటట ననస:51-3-84
వయససస:59
లస: పప
95-112/426

భరస : ననగరసజననయగలల� �
ఇసటట ననస:51-3-85
వయససస:57
లస: ససస స
95-112/428

95-112/406

భరస : గగపరలకపషష� �
ఇసటట ననస:51-3-82
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:51-3-84
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకతషసబడ మనఖస� �
ఇసటట ననస:51-3-84
వయససస:65
లస: పప
8573 SQX0029132
పపరర: వనసకట ససరరష కలమమర� ఆ�
ే్లగడడ �
తసడడ:డ వనసకటటసదరరర�
ఇసటట ననస:51-3-85
వయససస:38
లస: పప

95-112/411

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప� �
ఇసటట ననస:51-3-84
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప� �
ఇసటట ననస:51-3-84
వయససస:57
లస: ససస స
8570 MLJ2487015
పపరర: వనసకటటశదర రరవప� కకలశశటట �

8556 SQX1862531
పపరర: మమనస గరరక

8551 SQX0758110
పపరర: నరసమమ కకట

తసడడ:డ రరమగలల
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:51
లస: పప

భరస : నసదన కకశశర
ఇసటట ననస:51-3-83
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:51-3-83
వయససస:61
లస: పప
8567 MLJ2490175
పపరర: వనసకటకలమమరర� వపర�

95-112/408

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:51-3-82
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నసదన కకశశర
ఇసటట ననస:51-3-83
వయససస:29
లస: ససస స
8564 SQX0887331
పపరర: నసదన కకశశర ఇనసగసటట వనసకట

8553 AP151000468528
పపరర: శకనవరసరరవప కకటభ�

95-112/403

భరస : అనసతయఖ
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష గరరక
ఇసటట ననస:51-3-82
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:51-3-82
వయససస:46
లస: ససస స
8561 SQX0887349
పపరర: ఆరరధఖ ఇనసగసటట వనసకట

95-112/405

తసడడ:డ అనసతయఖ�
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మరయఖ�
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:82
లస: పప
8558 SQX0680751
పపరర: శశభభ రరణణ గరరక

8550 SQX0758326
పపరర: లకడమకరసతమమ గగల

8548 SQX0843284
పపరర: అనసత వనసకట లకడమ బటభడ

భరస : మరయఖ
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషష మమరరస బటభడ
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:35
లస: పప
8555 AP151000468187
పపరర: కపషషమమరరస బటభడ�

95-112/402

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-3-81
వయససస:41
లస: ససస స
8552 MLJ0887422
పపరర: వనసకట కపషష మరయఖ బటభడ

8547 SQX0758417
పపరర: ససధనరరణణ కకట

8572 SQX0612622
పపరర: వనసకట రసగననథ సనటధద

95-112/427

తసడడ:డ ననగరసజననయగలల
ఇసటట ననస:51-3-85
వయససస:35
లస: పప
95-112/429

8575 SQX0562686
పపరర: కకనజరటట పడభభవత

95-112/430

భరస : వనసకట గగరరననథస
ఇసటట ననస:51-3-86
వయససస:40
లస: ససస స
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8576 MLJ2490290
పపరర: రమమదదవ కర
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95-112/431

భరస : మణణష
ఇసటట ననస:51-3-86
వయససస:47
లస: ససస స
8579 MLJ2487155
పపరర: రరఘవరరవప� పస�

95-112/434

95-112/437

95-112/440

95-112/443

తసడడ:డ ససతనరరమమసజననయగలల
ఇసటట ననస:51-3-87
వయససస:63
లస: పప
8591 SQX1514893
పపరర: లకడమ కకటటశదరర సకల

95-112/446

95-112/449

8597 SQX0243444
పపరర: పడసరదరరడడడ వనమరరడడడ

95-112/452

8586 SQX1232636
పపరర: ననగ వనసకటటష తవడడశశటట

95-112/441

8589 MLJ2487627
పపరర: శసకరరరవప� టట�

8590 SQX0562603
పపరర: అతస లలరర రమమదదవ�

8595 SQX1074392
పపరర: కలమఖణణ వనమరరడడడ

భరస : వనసకటసరదమ� �
ఇసటట ననస:51-3-90
వయససస:58
లస: ససస స
95-112/458

95-112/439

95-112/442
8587 SQX0029363
పపరర: ననగవనసకట వశదననధ తలడడశశటట

తసడడ:డ రరమలసగరశదర రరవప
ఇసటట ననస:51-3-87
వయససస:33
లస: పప

8592 SQX1514901
పపరర: మగరళ కపషష సకల

95-112/436

8584 MLJ2490654
పపరర: ససనత� టట�

తసడడ:డ రరమలసగరశదర రరవప తవడడశశటట
ఇసటట ననస:51-3-87
వయససస:31
లస: పప
95-112/444

95-112/445

భరస : మధససనధన రరవప�
ఇసటట ననస:51-3-88
వయససస:48
లస: ససస స
95-112/447

95-112/448
8593 SQX0564567
పపరర: అతస లలరర మధససనధన రరవప�

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:51-3-88
వయససస:57
లస: పప
95-112/450

8596 SQX0692699
పపరర: కకటటరరడడడ వనమరరడడడ

95-112/451

తసడడ:డ పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:51-3-89
వయససస:28
లస: పప

95-112/453 8599 SQX0276345
8598 SQX0276360
పపరర: శవ ననగ వనసకట శకదదవఖ డథగరపరరస
పపరర: రమమదదవ బ

తసడడ:డ రరసపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:51-3-90
వయససస:35
లస: ససస స
95-112/455

8581 MLJ2487494
పపరర: మమనశ కర

భరస : అపరషరరవప� �
ఇసటట ననస:51-3-87
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదడడ
డ డడ వనమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-3-89
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-3-89
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరదమ
ఇసటట ననస:51-3-90
వయససస:35
లస: పప

95-112/438

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ సకల
ఇసటట ననస:51-3-88
వయససస:50
లస: పప

8594 SQX0752980
పపరర: వనసకట శవరరమమరరవప
తతమమసడడడ
తసడడ:డ గగరరననధస
ఇసటట ననస:51-3-88
వయససస:65
లస: పప

8603 SQX0649194
పపరర: నవనససమమర బ

8583 MLJ2487718
పపరర: శవననగపడసరద� కర�

95-112/433

తసడడ:డ శవననగపడసరద
ఇసటట ననస:51-3-86
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అపరషరరవప� �
ఇసటట ననస:51-3-87
వయససస:80
లస: పప

భరస : మగరళ కపషష సకల
ఇసటట ననస:51-3-88
వయససస:49
లస: ససస స

8600 MLJ2490068
పపరర: సరవతడదదవ� బతష
స ల�

95-112/435

తసడడ:డ గగరర ననదస� �
ఇసటట ననస:51-3-86
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరమలసగరశదరరరవప
ఇసటట ననస:51-3-87
వయససస:55
లస: ససస స
8588 SQX0276063
పపరర: రరమలసగరశదరరరవప టట

8580 MLJ2487502
పపరర: వనసకట గగరరననథస కర

8578 MLJ2490308
పపరర: ససజజత కర

భరస : శవ ననగ పడసరద
ఇసటట ననస:51-3-86
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవర ననగ పడసరద
ఇసటట ననస:51-3-86
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:51-3-86
వయససస:55
లస: పప
8585 SQX0276485
పపరర: ససబబలకడమ టట

95-112/432

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:51-3-86
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:51-3-86
వయససస:36
లస: పప
8582 MLJ2487148
పపరర: సతఖననరరయణ� పస�

8577 MLJ2490365
పపరర: జజనకకదదవ� పస�

తసడడ:డ వనసకటసరదమ
ఇసటట ననస:51-3-90
వయససస:40
లస: ససస స

8601 SQX0287474
పపరర: శవననగ భమషణ అభమనసఖ
డథగరపరరస
తసడడ:డ రరస పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:51-3-90
వయససస:33
లస: పప

95-112/456

8604 MLJ2487783
పపరర: వజయకలమమర� గగఱఱ స�

95-112/459

తసడడ:డ కకటటవరయఖ� �
ఇసటట ననస:51-3-90
వయససస:60
లస: పప

95-112/454

8602 MLJ2487064
పపరర: బభలమజ� బతష
స ల�

95-112/457

తసడడ:డ వనసకట సరదమ� �
ఇసటట ననస:51-3-90
వయససస:35
లస: పప
8605 MLJ2487056
పపరర: వనసకటసరదమ� బతష
స ల�

95-112/460

తసడడ:డ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:51-3-90
వయససస:65
లస: పప
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8606 SQX2307460
పపరర: లకడమ కకటమమ ననగళర
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95-112/1258

భరస : కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:51-3-90
వయససస:33
లస: ససస స
8609 SQX0609958
పపరర: పదమ వత వనమరరడడ

95-112/1259

తసడడ:డ రరమ కపషషయఖ ననగళర
ఇసటట ననస:51-3-90 , 1 LINE
వయససస:39
లస: పప
95-112/462

భరస : పడసరద రరడడడ
ఇసటట ననస:51-3-92
వయససస:47
లస: ససస స
8612 SQX0276055
పపరర: రరకరష గగపస �

8607 SQX2314508
పపరర: కకటటశదర రరవప ననగళర

8610 AP151000471044
పపరర: హహమమకలమమరర చదలవరడ

తసడడ:డ జవన మగకరసశదరరరవప�
ఇసటట ననస:51-3-93
వయససస:35
లస: పప

8613 SQX0111971
పపరర: మగనదర షపక

95-112/463

95-72/766

95-112/467

8618 SQX1134592
పపరర: వర లకడమ

95-112/470

భరస : వర వనసకటటష కలమమర
ఇసటట ననస:51-4-100
వయససస:42
లస: ససస స

95-112/464

8614 MLJ0884361
పపరర: హరరకపషష� వనమ�

95-112/466

తసడడ:డ రరఘవరరవప� �
ఇసటట ననస:51-4-06
వయససస:44
లస: పప

95-113/40 8616 SQX0320382
8615 SQX1276527
పపరర: శక దసరర మమన చసదన పసరరమమళర
పపరర: హఫసససనటసర బబగమ
మహమమద
తసడడ:డ ఉమ మహహశదర రరవప పసరరమమళర
తసడడ:డ బభషర మహమమద
ఇసటట ననస:51-4-97
ఇసటట ననస:51-4-100
వయససస:27
లస: ససస స
వయససస:29
లస: ససస స

8619 SQX1134600
పపరర: బసడడ రరడడడ శసకరమమ

8611 SQX0692582
పపరర: రరపపష కలమమర చదలవరడ
తసడడ:డ శకనవరసపడభగ
ఇసటట ననస:51-3-92
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:51-3-568
వయససస:31
లస: పప

95-112/469

95-112/461

తసడడ:డ శకనవరస పడభగ
ఇసటట ననస:51-3-92
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శక శకనవరస పడభగ చదలవరడ
ఇసటట ననస:51-3-92
వయససస:52
లస: ససస స
95-112/465

8608 SQX0680678
పపరర: రరజరశదరరచదలవరడ

8617 SQX0320325
పపరర: రమఖ ససదద నబతష
స న

95-112/468

భరస : హహచ వ యస మననహర రరవప ససదద నబతష
స న
ఇసటట ననస:51-4-100
వయససస:31
లస: ససస స
8620 SQX0638346
పపరర: చదలవరడ ఝమనస లకడమ దదవ

భరస : బసడడ రరడడడ భమషయఖ
ఇసటట ననస:51-4-100
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:51-4-100
వయససస:66
లస: ససస స

95-112/471

8621 SQX0350355
పపరర: హహచ వనసకట మగరళ
మననహరరరవప� ససదద నబతష
స న�
తసడడ:డ మగతనఖల రరవప�
ఇసటట ననస:51-4-100
వయససస:31
లస: పప

95-112/472

95-112/473
8622 SQX1134618
పపరర: హహచ వ ఎస మననహర రరవప
ససదదబగటట న
తసడడ:డ మగతనఖల రరవప ససదదబగటట న
ఇసటట ననస:51-4-100
వయససస:42
లస: పప

8623 MLJ2487270
పపరర: వనసకట రరపపశ కలమమర
చదలవరడ
తసడడ:డ ససబడమణఖస చదలవరడ
ఇసటట ననస:51-4-100
వయససస:43
లస: పప

95-112/474

8624 MLJ0880039
పపరర: మగతనఖలరరవప ససదద నబతష
స న

95-112/475

8625 AP151000468271
పపరర: ననగససబడహమణఖస చదలవరడ

8626 SQX0357392
పపరర: మసడవ సతఖవరణణ

95-112/477

తసడడ:డ మగరళమననహరరరవప
ఇసటట ననస:51-4-100
వయససస:62
లస: పప
8627 AP151000468345
పపరర: శవననరరయణమమరరస కకసజరటట

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:51-4-100
వయససస:68
లస: పప
95-112/478

తసడడ:డ గగరరటధస
ఇసటట ననస:51-4-101
వయససస:33
లస: పప
8630 SQX0692509
పపరర: శకనవరస రరవప బ

భరస : తసడవ కపషష మమరరస వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103
వయససస:53
లస: ససస స

8628 SQX0350595
పపరర: రరమకపషష మసడవ�

భరస : రరమకపషష
ఇసటట ననస:51-4-101
వయససస:42
లస: ససస స
95-112/479

తసడడ:డ రరధనకపషషమమరరస�
ఇసటట ననస:51-4-101
వయససస:48
లస: పప
95-112/481

తసడడ:డ పరనయఖ
ఇసటట ననస:51-4-102
వయససస:57
లస: పప
8633 SQX1796515
పపరర: వజయ వరణణ వనదనసతస

95-112/476

8631 SQX1796481
పపరర: శకలత వనదనసతస

8634 SQX1861459
పపరర: రరధన సతఖవత వనదనసతస
భరస : శకనవరస మమరరస వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103
వయససస:52
లస: ససస స

95-112/480

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-4-102
వయససస:28
లస: పప
95-112/482

భరస : దదవ మననజ వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103
వయససస:36
లస: ససస స
95-112/484

8629 SQX0692707
పపరర: గగతస బ

8632 SQX0757831
పపరర: అనసరరధ బడహమజజఖససఖల

95-112/483

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:51-4-103
వయససస:43
లస: ససస స
95-112/485

8635 SQX1258046
పపరర: జయసరయ వనదనసతస

95-112/486

తసడడ:డ శకనవరస మమరరస వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103
వయససస:27
లస: పప
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8636 SQX1258004
పపరర: నరరన కలమమర వనదనసతస

95-112/487

తసడడ:డ తనసడవ కకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:51-4-103
వయససస:32
లస: పప
8639 SQX2064350
పపరర: పపషష శరకవణణ వనదనసతస

95-112/1163

తసడడ:డ హరరబభబగ వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103
వయససస:25
లస: ససస స
8642 SQX1967843
పపరర: ససధఖ రరణణ వనదనసతస

95-112/519

95-112/490

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:51-4-105
వయససస:62
లస: ససస స
8651 SQX0029371
పపరర: మమజరటట గణణశ ఫణణకలమమర

95-112/496

95-112/499

95-112/502

భరస : అశశకలసమమర� �
ఇసటట ననస:51-4-107
వయససస:53
లస: ససస స

95-112/520

8646 SQX0887471
పపరర: శకనవరస అసకరల

8649 SQX1257782
పపరర: శవ కలమమరర గగడడపరటట

95-112/505

95-112/491

95-112/521

8647 SQX1257964
పపరర: పడమల అసకరల

95-112/492

భరస : లకమయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:51-4-104
వయససస:43
లస: ఇ
95-112/494

8650 SQX0564609
పపరర: వనసకట ననగససజత మమజరటట

95-112/497 8653 SQX0584631
8652 SQX0584656
పపరర: జయసతషసమమర� నసజసబభకస�
పపరర: వజయసత� నసజసబభకస�

8655 SQX1257816
పపరర: పపరష చసదడ రరవప గగడడపరటట

8658 SQX0825893
పపరర: రవ తదజ నలర స

8661 SQX1359851
పపరర: దసరర భవరన పఫ లశశటట

8664 SQX0561753
పపరర: మలలర శదరర పఫ లశశటట �
భరస : రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:51-4-107
వయససస:58
లస: ససస స

95-112/495

తలర : అసజననకలమమరర మమజరటట
ఇసటట ననస:51-4-105
వయససస:29
లస: పప
95-112/498

తసడడ:డ శరఖమగససదర�
ఇసటట ననస:51-4-105
వయససస:35
లస: పప
95-112/500

8656 MLJ0887281
పపరర: సరరత� వనమ�

95-112/501

భరస : హరరకపషష� �
ఇసటట ననస:51-4-106
వయససస:39
లస: ససస స
95-112/503

95-112/504
8659 SQX0825984
పపరర: మహన పవన కలమమర నలమగ

తసడడ:డ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:51-4-106
వయససస:31
లస: పప
95-112/506

భరస : ననగరరజ పఫ లశశటట
ఇసటట ననస:51-4-107
వయససస:24
లస: ససస స
95-112/508

8644 SQX1967819
పపరర: హరర బభబగ వనదనసతస
తసడడ:డ నరసససహ చనరరఖలల వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103, 2ND LINE
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:51-4-106
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకటటశదరరర
ఇసటట ననస:51-4-106
వయససస:71
లస: పప
8663 MLJ2490704
పపరర: లకడమదదవ� ననకరరకసటట�

8643 SQX1967793
పపరర: వనసకట సరయ శరణ వనదనసతస

95-112/518

తసడడ:డ హరర బభబగ వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103, 2ND LINE
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కనక పపలమరరరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:51-4-105
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరఘవరరవప� �
ఇసటట ననస:51-4-106
వయససస:57
లస: ససస స
8660 SQX0995860
పపరర: ఏడడకకసడలలదదసస

8641 SQX1967835
పపరర: పపషష శరకవణణ వనదనసతస

95-112/1261

తసడడ:డ సరఖమగససదర�
ఇసటట ననస:51-4-105
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:51-4-105
వయససస:37
లస: పప
8657 MLJ0887265
పపరర: వసససధరదదవ� వనమ�

8640 SQX2283570
పపరర: దదవ మననజ వనదనసతస

భరస : పపరష చసదడ రరవప గగడడపరటట
ఇసటట ననస:51-4-105
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకకషష
ఇసటట ననస:51-4-105
వయససస:34
లస: పప
8654 SQX1257857
పపరర: వనసకటటశదరరర గగడడపరటట

తసడడ:డ నరసససహ చనరరఖలల వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:51-4-104
వయససస:27
లస: పప
95-112/493

95-112/489
8638 SQX1796499
పపరర: తనసడవ కపషష మమరరస వనదనసతస

తసడడ:డ నరసససహచనరరఖలల వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ హరర బభబగ వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103, 2ND LINE
వయససస:27
లస: పప

భరస : బభలననగయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:51-4-104
వయససస:44
లస: ససస స
8648 SQX0757815
పపరర: నవఖ ననళస

95-112/488

తసడడ:డ తసడవ కపషష వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103
వయససస:35
లస: పప

భరస : హరర బభబగ వనదనసతస
ఇసటట ననస:51-4-103, 2ND LINE
వయససస:46
లస: ససస స
8645 SQX1468843
పపరర: బగషమమ అసకరల

8637 SQX1258087
పపరర: శకనవరస మమరరస వనదనసతస

8662 SQX0757781
పపరర: ససననద మమల పఫ లశశటట

95-112/507

భరస : ససరరసదడ పఫ లశశటట
ఇసటట ననస:51-4-107
వయససస:28
లస: ససస స
95-112/509

8665 SQX0649152
పపరర: వనయ వనసకట రసగననధ
కలమమర జలలరర
తసడడ:డ ఈశదర కలమమర
ఇసటట ననస:51-4-107
వయససస:35
లస: పప

95-112/510
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95-112/511

తసడడ:డ రరజజ రరవప
ఇసటట ననస:51-4-107
వయససస:36
లస: పప
8669 SQX0029330
పపరర: పఫ లశశటట రరజజ రరవప�

95-112/514

95-112/517

95-113/42

95-113/45

95-113/638

95-113/50

95-113/640

తసడడ:డ ససబభన అనటపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-114
వయససస:38
లస: పప

8679 SQX0425686
పపరర: ఏడడకకసడలల� అనటపపరరడ�డడ

8682 SQX0323022
పపరర: లకడమ అనటపరరడడ

8685 SQX1815901
పపరర: రమణ అనటపరరడడడ

8688 SQX2461689
పపరర: అలస షపక

95-113/643

8691 SQX2390375
పపరర: తడననథ అనటసపలర

95-113/46

8694 SQX2126290
పపరర: చనట ననరప రరడడ ననరర
తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ ననరర
ఇసటట ననస:51-5-114
వయససస:31
లస: పప

95-113/41

8677 SQX0249839
పపరర: కకటమమమ అనటపరరడడ

95-113/44

8680 AP151000477157
పపరర: పసదద సరసబయఖ అనటపరరడడ

95-113/47

తసడడ:డ తరపతయఖ అనటపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-110
వయససస:64
లస: పప
95-113/48

8683 SQX1134667
పపరర: తడననద అనటపరరడడ

95-113/49

తసడడ:డ మమడవ సరసబయఖ అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:51-5-111
వయససస:25
లస: పప
95-113/51

8686 SQX2452530
పపరర: పరరదత అనటపపరరడడ

95-113/639

భరస : ససబబరరవప అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:51-5-113
వయససస:55
లస: ససస స
95-113/641

8689 SQX2349637
పపరర: రవ చసదడ అనటస పలర

95-113/642

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప అనటసపలర
ఇసటట ననస:51-5-113
వయససస:25
లస: పప
95-113/644

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప అనటసపలర
ఇసటట ననస:51-5-113
వయససస:23
లస: పప
95-113/53

8674 SQX1517889
పపరర: వజయ లకడమ అనటపపరరడడ

భరస : గసగయఖ� అనటపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-110
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:51-5-113
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప అనటసపలర
ఇసటట ననస:51-5-113
వయససస:25
లస: పప
8693 MLJ2497030
పపరర: దసరరరరరవప అనటపపరరడడడ

95-113/43

భరస : వనసకటటసదరరర అనటపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-113
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరన న రరవప అనటసపలర
ఇసటట ననస:51-5-113
వయససస:45
లస: ససస స
8690 SQX2351880
పపరర: రవ చసదడ అనటసపలర

8676 AP151000477158
పపరర: లకడమ అనటపరరడడ

95-112/516

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-110
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మమడవ సరసబయఖ అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:51-5-111
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ� అనటపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-111
వయససస:47
లస: పప
8687 SQX2396836
పపరర: చనటమమయ అనటసపలర

95-115/18

తసడడ:డ పరపరరరవప� అనటపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-110
వయససస:35
లస: పప

భసధసవప: శవయఖ అనటపపరరడడ
ఇసటట ననస:51-5-110
వయససస:43
లస: ససస స
8684 AP151000477198
పపరర: వనసకటటశదరరరవప� ఏ�

8673 SQX1743210
పపరర: హమమద ఖమన పఠరన

8671 AP151000468438
పపరర: మరళమననహరరరవప
తసడడ:డ మగతనఖలరరవప
ఇసటట ననస:51-4-108
వయససస:41
లస: పప

భరస : సరసబయఖ అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:51-5-110
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-110
వయససస:22
లస: పప
8681 SQX2410066
పపరర: తరరపరతమమ అనటపపరరడడ

95-112/515

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:51-4-182
వయససస:49
లస: పప

భరస : పరపయఖ అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:51-5-110
వయససస:57
లస: ససస స
8678 SQX1796648
పపరర: శవయఖ అనటపపరరడడ

8670 MLJ0883868
పపరర: గగరవరరడ�డడ చరపపరరడ�డడ

95-112/513
8668 SQX0649145
పపరర: ఈశదర కలమమర జలలరర జవరదరర

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:51-4-107
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:51-4-108
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మగరళమననహరరరవప� �
ఇసటట ననస:51-4-108
వయససస:55
లస: పప
8675 AP151000477113
పపరర: ధనలకడమ అనటపరరడడ

95-112/512

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:51-4-107
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప�
ఇసటట ననస:51-4-107
వయససస:64
లస: పప
8672 MLJ2487734
పపరర: అశశకలసమమర� ననకరరకసటట�

8667 SQX0029348
పపరర: ససరరసదడ పఫ లశశటట

8692 SQX0249953
పపరర: రరథన అనటపపరరడడడ

95-113/52

భరస : దసరర రరవప అనటపరరడడ
ఇసటట ననస:51-5-114
వయససస:38
లస: ససస స
95-113/645

8695 SQX2123412
పపరర: మరరయమమ ననరర

95-113/646

భరస : చనట ననరప రరడడ ననరర
ఇసటట ననస:51-5-114
వయససస:30
లస: ససస స
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8696 AP151000477077
పపరర: వరససదదవమగరళ బభయ� సససగ

95-113/54

భరస : రరమననధసససగ� సససగ
ఇసటట ననస:51-5-115
వయససస:80
లస: ససస స
8699 SQX1815521
పపరర: కలమమర జరరరపఫ తషల

95-113/56

95-113/649

95-113/59

95-113/61

95-113/64

95-113/65

95-113/650

95-113/80

8720 SQX1291673
పపరర: వజయ భభససర రరడడడ కరటభ

95-113/83

95-113/58

8707 AP151000477074
పపరర: ఉమమమహహశదరర రరయ రరయ

95-113/60

8712 SQX2395861
పపరర: పపనట రరడడడ గగపప

8715 SQX1277301
పపరర: చసదన బరస

8718 SQX0752238
పపరర: గగతమ kata

8721 SQX2230456
పపరర: అనససయ దదవ రరయ

8724 SQX0793398
పపరర: రరమ కకరణ పపదథట పపదథట
తసడడ:డ రరజయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:51-5-124
వయససస:53
లస: పప

95-113/63

తసడడ:డ పసదననససరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-5-119
వయససస:52
లస: పప
95-113/651

8713 SQX2372142
పపరర: ననగ రరజకలమమరర గగపప

95-113/652

భరస : పపనట రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:51-5-119
వయససస:34
లస: ససస స
95-113/66

8716 SQX0312033
పపరర: వరస వనసకటటశదర రరడడడ వరస

95-113/67

తసడడ:డ చడసచ రరడడడ వరస
ఇసటట ననస:51-5-120
వయససస:42
లస: పప
95-113/81

8719 SQX1484930
పపరర: పదనమ వత కరట

95-113/82

భరస : ఆదద ననరరయణ రరడడ కరట
ఇసటట ననస:51-5-123
వయససస:43
లస: ససస స
95-113/655

భరస : శవ రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-5-123
వయససస:56
లస: ససస స
95-113/85

8704 SQX1590737
పపరర: శకనవరస రరడడ మగకలస

95-113/62 8710 AP151000477156
8709 SQX1134642
పపరర: సరయ మగరళ కపషష రరడడడ రరయ
పపరర: మలర ఖమరరన నరరడడడ రరయ

తసడడ:డ అదద ననరరయణ రరడడ kata
ఇసటట ననస:51-5-123
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరడడడ కరటభ
ఇసటట ననస:51-5-123
వయససస:24
లస: పప

95-112/1262

భరస : మలర ఖమరరన నరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-5-119
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:51-5-120
వయససస:26
లస: ససస స

8717 SQX1815778
పపరర: పససపపలలటట వనసకట సరయ
లకడమ
తసడడ:డ పససపపలలటట శకవతస కలమమర
ఇసటట ననస:51-5-123
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమ కకరణ పపదథట
ఇసటట ననస:51-5-124
వయససస:48
లస: ససస స

8706 SQX2394039
పపరర: కపషష కలమమరర దదశస

8701 SQX2153880
పపరర: రరమ కపషషరరడడడ దదశస

తసడడ:డ వనసకటటసదర రరడడడ మగకలస
ఇసటట ననస:51-5-118
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అసజ రరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:51-5-119
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:51-5-120
వయససస:24
లస: ససస స

8723 SQX0751875
పపరర: అలవనలల పపదథట

95-113/57

తసడడ:డ మలర ఖమరరన న రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-5-119
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పసదదననసర రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-5-119
వయససస:55
లస: పప
8714 SQX1277202
పపరర: వనసకట రసజత బరస

8703 MLJ0880583
పపరర: వజయలకడమ పలలర ల

95-113/647

తసడడ:డ ససబదనరరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:51-5-117
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ససబద రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:51-5-118
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పసదననససరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-5-119
వయససస:84
లస: ససస స
8711 SQX1590927
పపరర: మలర కరరరన న రరడడడ రరయ

95-113/648

భరస : పస.అనసతరరడడడ పలలర ల
ఇసటట ననస:51-5-118
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పస.పఫ లరరడడడ పలలర ల
ఇసటట ననస:51-5-118
వయససస:40
లస: పప
8708 AP151000477047
పపరర: శరయమమ రరయ

8700 SQX2377174
పపరర: కరట ఆదదననరరయమట రరడడ కరట

8698 SQX2395028
పపరర: అననప కలమఖణ రరడడ దదశస

తసడడ:డ రరమ కపషష రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:51-5-115
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: కట పదనమవత కట
ఇసటట ననస:51-5-116
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససన బభబగ జరరపప టటరఅలమ
ఇసటట ననస:51-5-117
వయససస:56
లస: పప
8705 MLJ0880617
పపరర: అనసతరరడడడ పలలర ల

95-113/55

తసడడ:డ రరమననధసససగ సససగ
ఇసటట ననస:51-5-115
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అపరషరరవప జరరరపఫ తషల
ఇసటట ననస:51-5-116
వయససస:22
లస: పప
8702 SQX2273092
పపరర: అపషరరవప జరరపప టటరఅలమ

8697 AP151000477266
పపరర: గగతస రరసననథ సససగ

8722 SQX0312348
పపరర: రరజఖలకడమ పపదథట

95-113/84

తసడడ:డ రరస కకరణ పపదథట
ఇసటట ననస:51-5-124
వయససస:32
లస: ససస స
95-113/86

8725 SQX2513265
పపరర: బభలకపషష మగటటటకలరర

95-114/769

తసడడ:డ రరజగగపరలమ చనరర మగటటటకలరర
ఇసటట ననస:51-5-124
వయససస:44
లస: పప
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8726 SQX2513273
పపరర: పదమజ మగటటటకలరర
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95-114/770

భరస : బభలకపషష మగటటటకలరర
ఇసటట ననస:51-5-124
వయససస:38
లస: ససస స
8729 SQX1492479
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమగమ

95-113/89

95-95/916

95-113/657

95-113/660

95-113/95

95-114/22

94-114/791

భరస : రమణన రరడడడ మగకలస
ఇసటట ననస:51-6-142
వయససస:43
లస: ససస స

8739 SQX1823889
పపరర: వషష
ష పసడయమ గసడన
ర రర

8742 SQX2126332
పపరర: ననసర రరడడడ సఫ మమల

8745 SQX1315812
పపరర: రరహన షపక

8748 NDX2289775
పపరర: రమఖ శక రరమకస

95-112/1341

8751 SQX0003483
పపరర: గరయతడ రరమకస

95-113/93

8754 AP151000480212
పపరర: మహలకడమ రరమకస
భరస : లకడమననరరయణ రరమకస
ఇసటట ననస:51-06-142
వయససస:47
లస: ససస స

8734 SQX1862077
పపరర: ఊరరమళ దదవ యరగన

95-113/92

95-113/659
8737 SQX2218899
పపరర: మసజల మకర జజఖత యరగన

8740 SQX1823855
పపరర: దదపక రరడడడ కరరరమమరర

95-113/94

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:51-5-140
వయససస:26
లస: పప
95-113/661

8743 SQX2126357
పపరర: యశశద సఫ మమల

95-113/662

భరస : ననసర రరడడడ సఫ మమల
ఇసటట ననస:51-5-140
వయససస:53
లస: ససస స
95-114/23

8746 SQX1594044
పపరర: చనసద జజన షపక

95-114/24

తసడడ:డ చనసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:51-5-630
వయససస:24
లస: పప
94-114/792

8749 NDX2288488
పపరర: పవన కలమమర రరమకస

94-114/793

తసడడ:డ ఈశదర రరవప రరమకస
ఇసటట ననస:51-06-142
వయససస:21
లస: పప
95-114/25

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరమకస
ఇసటట ననస:51-06-142
వయససస:35
లస: ససస స
95-114/27

95-113/656

తసడడ:డ శకకపషష యరగన
ఇసటట ననస:51-5-131
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశదర రరవప రరమకస
ఇసటట ననస:51-06-142
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ రరమకస
ఇసటట ననస:51-6-142
వయససస:53
లస: ససస స
8753 SQX0067637
పపరర: మహ లకడమ మగకలస

95-113/658

భరస : అబగదలమర షపక
ఇసటట ననస:51-5-622
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశదర రరవప రరమకస
ఇసటట ననస:51-06-142
వయససస:22
లస: ససస స
8750 SQX2546109
పపరర: మహ లకడమ రరమకస

8736 SQX2217230
పపరర: వనసకట రమణ యరగన

8731 SQX2298032
పపరర: శవపరరదత సరనకకమగమ

తలర : వనసకట రమణ యరగన
ఇసటట ననస:51-5-131
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర రరడడడ సఫ మమల
ఇసటట ననస:51-5-140
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ యమససన ఖమన� పఠరన
ఇసటట ననస:51-5-617
వయససస:33
లస: పప
8747 NDX2289098
పపరర: రచన రరమకస

95-113/91

భరస : శకనవరసరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:51-5-140
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:51-5-140
వయససస:55
లస: పప
8744 SQX0338095
పపరర: అహమద ఖమన పఠరన

8733 SQX1862226
పపరర: ససజనఖ యరగన

95-113/88

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-125
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకకపషష యరగన
ఇసటట ననస:51-5-131
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-131
వయససస:18
లస: ససస స
8741 SQX0249714
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరరరమమరర

95-113/90

తలర : వనసకట రమణ యరగన
ఇసటట ననస:51-5-131
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-5-131
వయససస:63
లస: ససస స
8738 SQX2218840
పపరర: శవ ననగరసదడస అనటపపరరడడడ

8730 SQX0824219
పపరర: రరమ కపషష రరడడడ మసదపరటట

8728 SQX0824201
పపరర: జయ శక మసదదపరటట

భరస : రరమ కపషష రరడడడ మసదపరటట
ఇసటట ననస:51-5-125
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసషరరడడడ మసదపరటట
ఇసటట ననస:51-5-125
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ శకకపషష యరగరన
ఇసటట ననస:51-5-131
వయససస:23
లస: ససస స
8735 SQX2216737
పపరర: సరసబడజఖస అనటపపరరడడడ

95-113/87

భరస : మణణకరఖలరరవప వరర
ఇసటట ననస:51-5-125
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వనలలగగనద రరడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:51-5-125
వయససస:39
లస: పప
8732 SQX1821925
పపరర: ఊరమళదదవ యరగరన

8727 SQX0683235
పపరర: ససజజత వరర

8752 MLJ0881086
పపరర: సరసదత రరమకస

95-114/26

భరస : ఈశదరరరవప రరమకస
ఇసటట ననస:51-06-142
వయససస:42
లస: ససస స
95-114/28

8755 SQX0028761
పపరర: శకనవరస� రరమకస

95-114/29

తసడడ:డ అపయఖ గగడ రరమకస
ఇసటట ననస:51-06-142
వయససస:30
లస: పప
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8756 SQX0272039
పపరర: ఈశదరరరవప రరమకస
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95-114/30

తసడడ:డ రరమయఖ రరమకస
ఇసటట ననస:51-06-142
వయససస:52
లస: పప
8759 SQX2423663
పపరర: రమణణ మమమడనల

95-114/710

95-123/631

Deleted
95-114/33

భరస : సరసబశవరరవప� మరరయమల
ఇసటట ననస:51-06-146
వయససస:57
లస: ససస స
8768 AP151000480263
పపరర: రరణగకరదదవ కరళశశటట

8763 SQX2544237
పపరర: రచన రమకస

8766 SQX0003673
పపరర: శకనవరస రరవప మరరయమల

95-114/36

8769 AP151000483328
పపరర: భమపతరరవప కరలశశటట

8772 SQX1742659
పపరర: ససబబమమ మమలపరటట
భరస : శశశ రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:51-06-148
వయససస:63
లస: ససస స

8774 SQX1501692
పపరర: రరణణ బసడడ

8775 SQX1742568
పపరర: శక దదవఖ మమడస శశటట

95-114/42

తసడడ:డ వజయ కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:51-6-149
వయససస:25
లస: ససస స
95-114/45

భరస : కకసడన రరడడడ కకసడన పప రరడడ
ఇసటట ననస:51-06-149
వయససస:40
లస: ససస స
8780 SQX1742691
పపరర: అననరరధ మమడస శశటట

8764 SQX0374777
పపరర: ఝమనసలకడమ� మరరయమల

95-114/34

8767 AP151000483258
పపరర: సరసబశవరరవప మరరయమల

95-114/37

8770 SQX0760215
పపరర: వ ఆర లత మమలపరటట

95-114/38

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:51-6-148
వయససస:30
లస: ససస స
95-114/40

8773 SQX0773242
పపరర: శశషషరరడడడ మమలపరటట

95-114/41

తసడడ:డ పసచమరరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:51-6-148
వయససస:60
లస: పప
95-114/43

8776 SQX0826834
పపరర: శపత బసడడ

95-114/44

8779 SQX1620385
పపరర: కలమమరర ఆవపల

8783 SQX1620377
పపరర: కపషష కకశశర రరడడడ ఆవపల

8784 SQX1742600
పపరర: వజయ కలమమర బసడడ
తసడడ:డ నరసజపష బసడడ
ఇసటట ననస:51-6-149
వయససస:52
లస: పప

95-114/35

తసడడ:డ రరఘవయఖ� మరరయమల
ఇసటట ననస:51-06-146
వయససస:62
లస: పప

8778 SQX1803642
పపరర: ఉమ దదవ బసడడ

8781 SQX1620369
పపరర: వనసకటటశ బసడడ

95-114/32

భరస : శకనవరసరరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:51-06-146
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:51-6-149
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:51-6-149
వయససస:23
లస: పప

95-114/51

95-118/999

తసడడ:డ శశటట రరమమసజననయగలల మమదసశశటట
ఇసటట ననస:51-06-149
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససతన రరమమసజననయగలల మమదసశశటట
ఇసటట ననస:51-06-149
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజ రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:51-6-149
వయససస:30
లస: పప

95-171/1052

95-114/46

భరస : వజయ కలమమర బసడడ
ఇసటట ననస:51-06-149
వయససస:43
లస: ససస స
95-114/48

8761 SQX2463180
పపరర: రమఖ శక రమకస

Deleted

తసడడ:డ రరఘవయఖ కరలశశటట
ఇసటట ననస:51-6-147
వయససస:67
లస: పప
95-114/39

95-114/709

తసడడ:డ ఈశదర రరవప రమకస
ఇసటట ననస:51-6-142
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశదరరరవప రమకస
ఇసటట ననస:51-6-142
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ రరడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:51-6-148
వయససస:41
లస: ససస స

8777 SQX1803089
పపరర: తరరపఠమమ కకసడన పప రరడడ

95-114/711

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మరరయమల
ఇసటట ననస:51-06-146
వయససస:40
లస: పప

భరస : భమపతరరవప కరళశశటట
ఇసటట ననస:51-6-147
వయససస:57
లస: ససస స
8771 SQX1482520
పపరర: అలవనలల సరనకకమగమ

8760 SQX2461796
పపరర: రమఖ శక రమకస

8758 SQX2423366
పపరర: పరదతమమ మమమడనల

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర మమమడనల
ఇసటట ననస:51-6-142
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశదర రరవప రమకస
ఇసటట ననస:51-6-142
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ రరమకస
ఇసటట ననస:51-6-142
వయససస:53
లస: ససస స

8765 AP151000480264
పపరర: రతటకలమమరర మరరయమల

95-114/31

తసడడ:డ మగనససరదమ రరమకస
ఇసటట ననస:51-06-142
వయససస:92
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరర మమమడనల
ఇసటట ననస:51-6-142
వయససస:36
లస: ససస స
8762 SQX2542629
పపరర: మహ లకడమ రరమకస

8757 AP151000483289
పపరర: రరమయఖ రరమకస

95-114/47

భరస : అసజ రరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:51-6-149
వయససస:51
లస: ససస స
95-114/49

8782 SQX1742618
పపరర: ఉపపసదడ ననధ మమడస శశటట

95-114/50

తసడడ:డ శశటట రరమమసజననయగలల మమదసశశటట
ఇసటట ననస:51-06-149
వయససస:23
లస: పప
95-114/52

95-114/53
8785 SQX1742543
పపరర: శశటట రరమమసజననయగలల మమడస
శశటట
తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప మమదసశశటట
ఇసటట ననస:51-06-149
వయససస:60
లస: పప
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95-113/96

తసడడ:డ శవ రరమ కపషష కకతత
స రర
ఇసటట ననస:51-6-150
వయససస:22
లస: ససస స
8789 SQX1179002
పపరర: తరరపఠమమ మమలపరటట

95-114/56

95-114/59

95-114/712

95-114/63

95-114/66

తసడడ:డ ససబబయఖ జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:51-06-151
వయససస:76
లస: పప
8804 SQX2425478
పపరర: తరరపతయఖ ఓబబబననబబ ఈనన

95-114/715

తసడడ:డ కకసడయఖ ఓబబబననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:51-6-152
వయససస:49
లస: పప
8807 SQX2120640
పపరర: భవరన పససపపలలటట

95-114/718

తసడడ:డ వనసకటటసదర రరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:51-06-153
వయససస:24
లస: పప

8796 SQX2354132
పపరర: గరయతడ వననట

8799 AP151000483303
పపరర: శవర సతఖ ననరరయణ
వరపడసరద జఖనటలగడడ
తసడడ:డ రరమయఖ జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:51-06-151
వయససస:43
లస: పప
8802 SQX2147148
పపరర: రరమ ససత జఖనటలగడడ

95-114/721

95-114/713

95-114/58

8794 SQX1740000
పపరర: వనసకటటశదర రరవప రరమగరన

8797 SQX0284463
పపరర: శరరష జఖనటలగడడ

95-114/62

95-114/64

8800 MLJ0883918
పపరర: శకనవరసరరవప జఖనటలగడడ

95-114/714

8803 SQX2065233
పపరర: శవరరరడడడ గరయస

95-114/646

తసడడ:డ ననగరరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:51-6-152
వయససస:21
లస: పప

8805 SQX2428829
పపరర: రమణ ఉబభబననబబ ఈనన

8806 SQX2120632
పపరర: వజయ కలమమర పససపపలలటట

8811 SQX1817071
పపరర: వనసకట రమణమమ దగగరల

8814 SQX0703587
పపరర: వనసకటరరడడడ కకసడన
తసడడ:డ వనసకటటశదరరరడడడ కకసడన
ఇసటట ననస:51-06-153
వయససస:28
లస: పప

95-114/65

తసడడ:డ రరమయఖ� జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:51-06-151
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ సతఖ ననరరయణ వర పడసరద జఖనటలగ
ఇసటట ననస:51-6-151
వయససస:39
లస: ససస స

8808 SQX2312809
పపరర: సరవతడ గరయస

95-114/61

భరస : శకనవరసరరవప తననగసడర
ఇసటట ననస:51-06-151
వయససస:42
లస: ససస స

95-114/716

95-114/717

తసడడ:డ కపషష మమరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:51-6-152
వయససస:38
లస: పప
95-114/719

8809 SQX2312767
పపరర: ససధఖ గరయస

95-114/720

తసడడ:డ ననగరరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:51-6-152 , 5 LINE
వయససస:21
లస: ససస స
95-114/67

భరస : వనసకట రరడడడ దగగరల
ఇసటట ననస:51-06-153
వయససస:36
లస: ససస స
95-114/69

8791 SQX1179010
పపరర: ధనససజయ రరడడడ కళరస

తసడడ:డ వనసకయఖ రరమగరన
ఇసటట ననస:51-6-150
వయససస:67
లస: పప

భరస : ననగరరరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:51-6-152 , 5 LINE
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చనట వనసకట రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:51-6-152 , 7 LINE
వయససస:49
లస: పప
8813 SQX1292127
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ కకసడన

95-114/60

భరస : థదరపరథడబయమ ఉబభబననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:51-6-152
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమమర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:51-6-152
వయససస:36
లస: ససస స
8810 SQX2312627
పపరర: ననగరరరడడడ గరయస

8793 SQX1134949
పపరర: పరసడడరసగ రరడడడ వననట

95-114/55

తసడడ:డ వ రరమ రరడడ కళరస
ఇసటట ననస:51-06-150
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరడడడ వననట
ఇసటట ననస:51-6-150
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ జఖనటలగడడ
ఇసటట ననస:51-06-151
వయససస:62
లస: ససస స
8801 AP151000483092
పపరర: రరమయఖ జఖనటలగడడ

95-114/57

తసడడ:డ రసగర రరడడడ వననట
ఇసటట ననస:51-06-150
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ డన
ఇసటట ననస:51-6-150
వయససస:60
లస: పప
8798 AP151000480097
పపరర: భభరత జఖనటలగడడ

8790 SQX1739960
పపరర: శవ కలమమరర రరమగరన

8788 SQX0773184
పపరర: శవ కకటటశదరర కకసడ

భరస : రరజన బభబగ రరడడ కకసడ
ఇసటట ననస:51-6-150
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదర రరవప రరమగరన
ఇసటట ననస:51-6-150
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడ కళళస
ఇసటట ననస:51-06-150
వయససస:27
లస: పప
8795 SQX2424042
పపరర: రరజన బభబగ రరడడ డన

95-114/54

భరస : పరసడడరసగ రరడడడ వననట
ఇసటట ననస:51-06-150
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:51-06-150
వయససస:56
లస: ససస స
8792 SQX1134923
పపరర: మగరళధర రరడడడ కళరస

8787 SQX1134931
పపరర: కలషన వననట

8812 SQX0004002
పపరర: వనసకట రమణ కకసడన�

95-114/68

భరస : వనసకటటశదర రరడడడ�
ఇసటట ననస:51-06-153
వయససస:41
లస: ససస స
95-114/70

8815 SQX0520189
పపరర: వనసకట రరడడడ దగగరల

95-114/71

తసడడ:డ రరమకకకషష రరరడడడ దగగరల
ఇసటట ననస:51-06-153
వయససస:39
లస: పప
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8816 SQX0003772
పపరర: వనసకటటశదర రరడ�డడ కకసడన�

95-114/72

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:51-06-153
వయససస:51
లస: పప
8819 AP151000483143
పపరర: ససబభబరరడడడ గగపప

95-114/74

95-114/75

95-114/78

95-114/81

తసడడ:డ బభల తనత మగకసడల
ఇసటట ననస:51-06-156
వయససస:33
లస: పప
8834 SQX1155309
పపరర: బభల తనత మగకసడల

95-114/87

భరస : లసగరరరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:51-6-157
వయససస:49
లస: ససస స

8826 SQX1155317
పపరర: ధనస పపషష మగకసడల

95-114/725

8838 SQX2498426
పపరర: కపషష బడదటట

95-114/82

8841 SQX2213189
పపరర: వసశ దదశస

8824 SQX1405639
పపరర: వనసకటటశ వశదననధసన

95-114/77

8827 SQX1292036
పపరర: లసగమమ కకడడమమల

95-114/80

8830 SQX1896661
పపరర: శవరరమ రరడడ వననట

95-114/83

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ వననట
ఇసటట ననస:51-6-156
వయససస:30
లస: పప
95-114/85

95-114/697

8833 SQX0271023
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
వశదననథసన
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర వశదననథసన
ఇసటట ననస:51-6-156
వయససస:55
లస: పప
8836 SQX2144012
పపరర: వనసకటటశదర రరడడడ వననట

95-114/86

95-114/724

తసడడ:డ వనసగళ రరడడడ వననట
ఇసటట ననస:51-6-156
వయససస:57
లస: పప
95-114/759

భసధసవప: అనసరరధ బడదటట
ఇసటట ననస:51-6-156
వయససస:48
లస: పప
95-114/726

95-115/567

భరస : వనసకటటశదరరర కకడడమమల
ఇసటట ననస:51-6-156
వయససస:43
లస: ససస స

8832 SQX0271155
పపరర: సరసబశవ రరవప మగకసడల

8839 SQX0003459
పపరర: అనసరరధ బడదటట

95-114/786

భరస : కపషష బడదటట
ఇసటట ననస:51-6-156
వయససస:42
లస: ససస స
95-114/727

తసడడ:డ లసగరరరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:51-6-157
వయససస:28
లస: ససస స

95-114/89 8844 SQX1999226
8843 SQX0772996
పపరర: వనసకటటశదర రరవప మమరరబబ యన
పపరర: సరయజగదదష మమరరబబ యన

తసడడ:డ జగర యఖ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:51-6-158
వయససస:38
లస: పప

95-114/79

8829 SQX1155283
పపరర: రరజరశ మగకసడల

8835 SQX2140598
పపరర: వనసకట రమణ వననట

8821 SQX2411841
పపరర: కలమమరర మమలపరటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వశదననధసన
ఇసటట ననస:51-6-155
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశదర రరడడడ వననట
ఇసటట ననస:51-06-156
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ వననట
ఇసటట ననస:51-6-156
వయససస:26
లస: ససస స
8840 SQX2213205
పపరర: ససధనరరణణ దదశస

95-114/76

తసడడ:డ బభల తనత మగకసడల
ఇసటట ననస:51-06-156
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ మగకసడల
ఇసటట ననస:51-06-156
వయససస:61
లస: పప
8837 SQX2461960
పపరర: కపషషవనణణ వననట

8823 MLJ0882373
పపరర: ఉదయగగరర వశదననధసన

తసడడ:డ బభలతనత మగకసడల
ఇసటట ననస:51-06-156
వయససస:27
లస: పప
95-114/84

95-114/73

భరస : వనసకట రరడడడ మలపరటట
ఇసటట ననస:51-6-154
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప మగకసడల
ఇసటట ననస:51-06-156
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బభల తనత మగకసడల
ఇసటట ననస:51-6-156
వయససస:52
లస: ససస స
8831 SQX1155291
పపరర: ననరరయణ మమరరస మగకసడల

95-114/723

భరస : సతఖననరరయణ వశదననధసన
ఇసటట ననస:51-6-155
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కపషష బడదటట
ఇసటట ననస:51-6-156
వయససస:22
లస: ససస స
8828 SQX1155325
పపరర: ససవర లకడమ మగకసడల

8820 SQX2412229
పపరర: వనసకట రరడడడ మమలపరటట

8818 AP151000480168
పపరర: సరమమమజఖస గగపప

భరస : ససబభబరరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:51-6-154
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదద రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:51-6-154
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వశదననధసన
ఇసటట ననస:51-6-155
వయససస:26
లస: ససస స
8825 SQX1817105
పపరర: సరసదత బడదటట

95-114/722

తసడడ:డ సనరర బభబగ మదదదరరల
ఇసటట ననస:51-6-153
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకకరరడడడ గగపప
ఇసటట ననస:51-6-154
వయససస:67
లస: పప
8822 SQX1155333
పపరర: పడవలర క వశదననధసన

8817 SQX2416782
పపరర: మమనస కలమఖణణ మదదదరరల

8842 MLJ0882423
పపరర: జగదదశదరర మమరరబబ యన

95-114/88

భరస : వనసకటటశదరరర మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:51-6-158
వయససస:36
లస: ససస స
95-114/647

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:51-6-158
వయససస:22
లస: పప

95-114/648
8845 SQX2000305
పపరర: ననగ జగదదష కలమమర
మమరరబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:51-6-158
వయససస:19
లస: పప
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8846 SQX2535458
పపరర: గగరర శసకర మమరరబబ యన

95-123/630

తసడడ:డ నరసససహరరవప మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:51-6-158
వయససస:20
లస: పప
8849 SQX1740059
పపరర: లకడమ కనగగసటర

95-114/92

95-114/95

95-114/98

95-114/649

95-113/97

8856 SQX2108629
పపరర: రతట జజఖత బతష
స ల

8859 SQX0766543
పపరర: గరరరశ రరడడడ వణగకలరర

8862 SQX0002303
పపరర: శవశశషగరరర రరవప� కకతత
స రర�

95-114/118

8865 SQX0338954
పపరర: ననగలకడమ

భరస : వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:50
లస: ససస స

8868 AP151000480071
పపరర: వరలకడమ రరయ

తసడడ:డ వనసకటటసదర రరవప ససరసశశటట
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శవకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:34
లస: పప

95-114/116

8874 SQX1742030
పపరర: ఛనన భభషర షపక
తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:51-6-165
వయససస:35
లస: పప

8854 SQX1864263
పపరర: లకమణ ననరరయణ కనగగసటర

95-114/97

8857 SQX2108637
పపరర: శరమగఖయయల బబ సత పపరర

95-113/603

8860 SQX0284380
పపరర: ససవరరరడడడ వణగకలరర

95-114/117

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:51-6-163
వయససస:53
లస: పప
95-113/98

8863 SQX0002717
పపరర: భభరర వ సరయ శకననథ ఉటటకలరర

95-113/99

భరస : శవ శశషగరరరరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:51-6-165
వయససస:53
లస: ససస స
95-114/119

8866 SQX1863307
పపరర: వనసకట లకడమ ఘసటభ

95-114/120

భరస : ససబభబరరడడడ గసట
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:45
లస: ససస స
95-114/122

8869 SQX1742642
పపరర: సఫరరనటసర బబగస షపక

95-114/123

భరస : ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:51-6-165
వయససస:58
లస: ససస స
95-114/125

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ గసట
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:27
లస: పప
95-114/127

95-114/94

భసధసవప: కకకసస స దనసస బబ సత పపరర
ఇసటట ననస:51-6-160
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:52
లస: ససస స

95-114/124 8871 SQX1863240
8870 SQX1739903
పపరర: లకడమ వనసకట అఖల ససరసశశటట
పపరర: వనసకట కపషష రరడడడ గసట

8873 SQX0028175
పపరర: రరయ కకరణ కలమమర రరడడడ

95-113/602

భరస : తరరపతరరడ�డడ మసదనటట
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:40
లస: ససస స
95-114/121

8851 SQX1740042
పపరర: పపరమమ దనసస

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర కనగగసటర
ఇసటట ననస:51-6-159
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమమరరవప� కకతత
స రర
ఇసటట ననస:51-6-165
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:30
లస: ససస స
8867 SQX0374348
పపరర: ససరసససటట శకలకడమ

95-114/96

తసడడ:డ శవ రరడడడ వణగకలరర
ఇసటట ననస:51-6-163
వయససస:27
లస: పప

భరస : కపషష కరసత రరడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-6-165
వయససస:27
లస: ససస స
8864 SQX0374454
పపరర: ససరసససటట జజఖత

8853 SQX0773150
పపరర: జగర యఖ దనసస

95-114/91

భరస : లసగయఖ దనసస
ఇసటట ననస:51-6-159
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శరమగఖయయల బతష
స ల
ఇసటట ననస:51-6-160
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకసస సదనసస బబ సతపపరర
ఇసటట ననస:51-6-160
వయససస:22
లస: పప
8861 SQX1492495
పపరర: అఖల రరడడడ రరయ

95-114/93

తసడడ:డ లసగయఖ దనసస
ఇసటట ననస:51-6-159
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జగర యఖ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:51-6-159
వయససస:49
లస: పప
8858 SQX1874023
పపరర: సరమమల బబ సతపపరర

8850 MLJ0885228
పపరర: లకడమకలమమరర మమరరబబ యన

8848 SQX0003921
పపరర: గగవసదమమ మమరరబబ యన

తలర : పపరమమ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:51-6-159
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:51-6-159
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జగర యఖ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:51-6-159
వయససస:77
లస: ససస స
8855 AP151000483220
పపరర: నరసససహరరవప మమరరబబ యన

95-114/90

తసడడ:డ జజగయఖ దనసస
ఇసటట ననస:51-6-159
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకమణ ననరరయణ కనగగసటర
ఇసటట ననస:51-6-159
వయససస:40
లస: ససస స
8852 AP151000480131
పపరర: ననగమమ మమరరబబ యన

8847 SQX1740018
పపరర: గరత దనసస

8872 SQX0772921
పపరర: కపషషకరసత రరడడడ రరయ

95-114/126

తసడడ:డ శవకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:28
లస: పప
95-114/128

8875 SQX1742683
పపరర: జజన భభషర షపక

95-114/129

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:51-6-165
వయససస:41
లస: పప
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8876 SQX0003939
పపరర: తరరపత రరడడడ� మసదనటట�

95-114/130

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ� మసదనటట
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:46
లస: పప
8879 AP151000483100
పపరర: శవకకటటరరడడడ రరయ

95-114/133

95-114/729

95-114/137

95-114/140

95-114/142

95-114/145

95-114/148

భరస : పరమగలయఖ కసతదటట
ఇసటట ననస:51-6-171/1
వయససస:43
లస: ససస స

8889 AP151000483219
పపరర: వనసకటటశదరరరవప కరకరర

8892 SQX0015727
పపరర: చసదన కకతస పలర

8895 SQX0028589
పపరర: గణణశ బభబగ శలస

8898 SQX0703678
పపరర: భభవన కసదసల

95-114/151

8901 MLJ0880138
పపరర: గగరరననథస కసదసల

95-114/141

8904 SQX1593996
పపరర: శకనఖల కసతదటట
తసడడ:డ పరమగలయఖ కసతదటట
ఇసటట ననస:51-6-171/1
వయససస:25
లస: పప

8884 SQX0766626
పపరర: కకరణ కలమమర యయకలల

95-114/136

8887 SQX0337972
పపరర: లకడమ కరకరర

95-114/139

8890 SQX2154920
పపరర: వనసకట కరవఖ శక కరకరర

95-114/730

తసడడ:డ రరసబభబగ కరకరర
ఇసటట ననస:51-6-168
వయససస:19
లస: ససస స
95-114/143

8893 AP151000480337
పపరర: ననగమలలర శదరర శలస

95-114/144

భరస : పరసడడరసగరరరవప� శలస
ఇసటట ననస:51-06-169
వయససస:50
లస: ససస స
95-114/146

8896 SQX1178996
పపరర: ననరరయణ రరడడ సరనకకమగమ

95-114/147

తసడడ:డ చన వనలలగగననదడ
న డడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:51-06-169
వయససస:46
లస: పప
95-114/149

8899 MLJ0881870
పపరర: రమణ కసదసల

95-114/150

భరస : గగరరననధ కసదసల
ఇసటట ననస:51-6-171
వయససస:46
లస: ససస స
95-114/152

తసడడ:డ గగరరమమరరస కసదసల
ఇసటట ననస:51-6-171
వయససస:55
లస: పప
95-114/154

95-114/728

భరస : వనసకటటశదర రరవప� కరకరర
ఇసటట ననస:51-06-168
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరననధస కసదసల
ఇసటట ననస:51-6-171
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరరననథస కసదసల
ఇసటట ననస:51-6-171
వయససస:26
లస: పప
8903 SQX0760231
పపరర: శకదదవ కసతదటట

95-114/138

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప శలస
ఇసటట ననస:51-06-169
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప శలస
ఇసటట ననస:51-06-169
వయససస:56
లస: పప
8900 SQX1074467
పపరర: ననగరరరన న కసదసల

8886 SQX0243287
పపరర: ఉషర రరణణ కరకరర

8881 SQX2423903
పపరర: ఎశకత షపక

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:51-06-166
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ యయసస రతటస� కకతస పలర
ఇసటట ననస:51-06-169
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యయసస రతటస కకతస పలర
ఇసటట ననస:51-06-169
వయససస:58
లస: ససస స
8897 SQX0028183
పపరర: పరసడడరసగ రరవప� శలస

95-114/135

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర కరకరర
ఇసటట ననస:51-06-168
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప శలస
ఇసటట ననస:51-06-169
వయససస:27
లస: ససస స
8894 SQX0015800
పపరర: పదనమవత కకతస పలర

8883 SQX1469817
పపరర: అనసరరప యయకలల

95-114/132

భరస : జన భభష షపక
ఇసటట ననస:51-6-165
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబభబగ కరకరర
ఇసటట ననస:51-06-168
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:51-06-168
వయససస:45
లస: పప
8891 SQX0760074
పపరర: గగతమ శలస

95-114/134

తసడడ:డ కకరణ కలమమర యయకలల
ఇసటట ననస:51-06-166
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:51-06-168
వయససస:40
లస: ససస స
8888 SQX1291616
పపరర: రరసబభబగ కరకరర

8880 SQX1742055
పపరర: ఖమససస షపక

8878 SQX0773051
పపరర: వనసకటటశదర రరవప ససరసశశటట

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మగరరసజజ షపక
ఇసటట ననస:51-6-165
వయససస:68
లస: పప

భరస : చస బభష షపక
ఇసటట ననస:51-6-165
వయససస:27
లస: ససస స
8885 SQX0720474
పపరర: అరరణ కరకరర

95-114/131

తసడడ:డ కకసడన రరడడడ గగసట
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చనట ననసరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-06-165
వయససస:58
లస: పప
8882 SQX2427557
పపరర: రజయ ససలమ న షపక

8877 SQX1863372
పపరర: ససబబ రరడడడ గగసట

8902 SQX1569807
పపరర: రమఖ శక కసతదటట

95-114/153

తసడడ:డ పరమగలయఖ కసతదటట
ఇసటట ననస:51-6-171/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-114/155

8905 SQX0766477
పపరర: పరమగలయఖ కసతదటట

95-114/156

తసడడ:డ పకకరయఖ కసతదటట
ఇసటట ననస:51-6-171/1
వయససస:52
లస: పప
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8906 SQX0772905
పపరర: పకకరయఖ కసతదటట
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95-114/157

తసడడ:డ రరమసరదమ కసతదటట
ఇసటట ననస:51-6-171/1
వయససస:63
లస: పప
8909 SQX0069047
పపరర: చచడదశదరర నబబరగసడర

95-114/160

95-114/163

95-114/166

94-114/796

95-114/731

8916 SQX0703785
పపరర: శకనవరస ఉనటస

8919 SQX0772889
పపరర: శకనవరస కకసడవటట

8922 MLJ2499234
పపరర: నరమల బ

95-114/732

8925 SQX0015792
పపరర: అనసరరధ బబ సదలపరటట

8928 SQX1539735
పపరర: దదవఖ చనగసటట

తసడడ:డ రరమ జజగరశదర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:51-6-175/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరకరశ చనగసటట
ఇసటట ననస:51-6-176
వయససస:28
లస: ససస స

8930 AP151000480226
పపరర: రమమదదవ చనగసటట

8931 SQX1742717
పపరర: సతఖవత దదవ తలశల

95-114/177

భరస : వనసకటభడవప చనగసటట
ఇసటట ననస:51-6-176
వయససస:49
లస: ససస స
8933 AP151000480177
పపరర: సరసబభడజఖస చనగసటట
భరస : అసజయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:51-6-176
వయససస:75
లస: ససస స

95-114/167

95-114/168

8934 SQX0366930
పపరర: శవ ఫణణదడ తలశల
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:51-6-176
వయససస:30
లస: పప

95-114/165

8917 SQX2113447
పపరర: కలమమరర పలమటటట

95-114/650

8920 SQX0766659
పపరర: రరమమరరవప కకసడవటట

95-114/169

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:51-6-174
వయససస:67
లస: పప
95-114/170

8923 MLJ0886614
పపరర: బ.వ.కర పరరరర వ బ

95-114/171

తసడడ:డ రరమజజగరశదరరరవప బ
ఇసటట ననస:51-6-175
వయససస:45
లస: పప
95-114/172

95-114/173
8926 SQX1482447
పపరర: రరమ జజగరశదర రరవప
బబ సదలపరటట
తసడడ:డ వనసకట కపషష పరరరర వ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:51-6-175/1
వయససస:24
లస: పప

95-114/175

8929 SQX0758300
పపరర: ననగ సపజన తలశల

95-114/176

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:51-6-176
వయససస:32
లస: ససస స
95-114/178

భరస : శశషగరరర రరవప తలశల
ఇసటట ననస:51-06-176
వయససస:49
లస: ససస స
95-114/180

8914 SQX1620351
పపరర: వనసకట సరయ ఉనటస

భరస : శకనవరస రరడడడ పలమటటట
ఇసటట ననస:51-6-173
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసకమమ చచదరర� బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:51-6-175/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-114/174

95-114/162

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉనటస
ఇసటట ననస:51-6-173
వయససస:22
లస: పప

భరస : బ.వ.కర.పరరరర వ బ
ఇసటట ననస:51-6-175
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:51-6-175
వయససస:22
లస: ససస స
8927 SQX0015677
పపరర: అసకమమ చచదరర బబ సదలపరటట

95-114/164

తసడడ:డ రరమమరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:51-6-174
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:51-6-174
వయససస:57
లస: ససస స
8924 SQX2421741
పపరర: సపటహ బబ సదలపరటట

8913 SQX0703769
పపరర: ననగమలలర శదరర ఉనటస

8911 SQX1817329
పపరర: తరరపత రరడడ మమరస
తసడడ:డ పఫ ల రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:51-6-172
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సఫ మయఖ ఉనటస
ఇసటట ననస:51-6-173
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమ రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:51-06-174
వయససస:53
లస: ససస స
8921 SQX2450120
పపరర: పరరదత కకసడవటట

95-114/161

భరస : శకనవరసరరవప ఉనటస
ఇసటట ననస:51-6-173
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరరరడడడ వణన
ఇసటట ననస:51-6-173
వయససస:35
లస: పప
8918 NDX2288546
పపరర: పరరదత కకసడవటట

8910 SQX0067629
పపరర: శవ కలమమరర మమలపరటట

95-114/159
8908 SQX1169177
పపరర: శవ జజఖత తడలరమమకల తడలరమమకల

భరస : శకధర చకకవరరస తడలరమమకల
ఇసటట ననస:51-06-172
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ మమలపరటట
ఇసటట ననస:51-6-172
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నసదద రరడడడ నబబరగసడర
ఇసటట ననస:51-06-172
వయససస:42
లస: పప
8915 SQX0760496
పపరర: మలర ఖమరరన న రరడడడ వణన

95-114/158

భరస : రఘగ రరమ రరడడ మరస
ఇసటట ననస:51-6-172
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రసగర రరడడడ నబబరగసడర
ఇసటట ననస:51-06-172
వయససస:38
లస: ససస స
8912 SQX0067660
పపరర: రసగరరరడడడ నబబరగసడర

8907 SQX1817360
పపరర: శక లత మరస

8932 SQX1742758
పపరర: రరజఖ లకడమ పరరచనరర

95-114/179

భరస : బసవనశదర రరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:51-06-176
వయససస:55
లస: ససస స
95-114/181

8935 SQX0703777
పపరర: రరకరష చనగసటట

95-114/182

తసడడ:డ వనసకటరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:51-6-176
వయససస:31
లస: పప
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8936 MLJ2501468
పపరర: వనసకటభడవప చనగసటట
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95-114/183

తసడడ:డ అసజయఖ చనగసటట
ఇసటట ననస:51-6-176
వయససస:45
లస: పప
8939 MLJ1222629
పపరర: ఫరతమగనటసర� షపక�

95-170/71

95-170/74

95-170/77

95-115/21

95-115/24

95-115/27

95-115/30

తసడడ:డ యలర రరడడడ కసకర
ఇసటట ననస:51-7-186
వయససస:41
లస: పప

8949 SQX1742907
పపరర: జరబబమన పఠరన

8952 SQX1307892
పపరర: యయససబ ఖమన పఠరన

8955 SQX1641869
పపరర: పఠరన హహమమడ ఖమన పఠరన

8958 MLJ2508190
పపరర: వనసకటలకడమ మరవననన

95-115/33

95-115/36

8961 SQX1743012
పపరర: ససవర లకడమ జలమరరరడగరరర
డడ

95-170/73

8944 MLJ1220094
పపరర: ససలమసన బబగ� షపక�

95-170/76

8947 SQX1641794
పపరర: పఠరన నససన
డ పఠరన

95-115/20

భరస : ఇబడహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:31
లస: ససస స
95-115/22

8950 SQX1641877
పపరర: జరబగన పఠరన పఠరన

95-115/23

భరస : పఠరన ససలలమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:33
లస: ససస స
95-115/25

8953 SQX1641802
పపరర: పఠరన ఇబడహహస ఖమన పఠరన

95-115/28

8956 SQX1743244
పపరర: జగదదష రరడడడ కమమకరటర

95-115/29

తసడడ:డ అపరషల సరదమ రరడడ
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:51
లస: పప
95-115/31

8959 SQX1742857
పపరర: భభనసమత

95-115/32

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:51-7-183
వయససస:57
లస: ససస స
95-115/34

8962 SQX1817568
పపరర: ననగజజఖత కసకర

95-115/35

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరడడ జలమరరరడగరరర
డడ
ఇసటట ననస:51-7-186
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసగ రరడడడ కసకర
ఇసటట ననస:51-7-186
వయససస:29
లస: ససస స

8964 SQX1169300
పపరర: ససరరష బభదరబబ యన

8965 SQX1169276
పపరర: శకనవరస రరవప బభదరబబ యన

తసడడ:డ బభలయఖ బభదరబబ యన
ఇసటట ననస:51-7-187
వయససస:40
లస: పప

95-115/26

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మరపననన
ఇసటట ననస:51-7-183
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యస.శసగయఖ మరపననన
ఇసటట ననస:51-7-183
వయససస:43
లస: పప
8963 SQX1817527
పపరర: వనసకట రసగ రరడడడ కసకర

95-115/19

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:52
లస: పప
8960 MLJ0883983
పపరర: శకనవరసరరవప ఎస

8946 SQX1105080
పపరర: ఆషసక పఠరన

8941 MLJ2758985
పపరర: అబగదల బబగ� షపక�

తసడడ:డ రహమమన బబగ�
ఇసటట ననస:51-6-1054
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఛనన బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:35
లస: పప
8957 SQX1105114
పపరర: చన బభషర పఠరన

95-170/75

భరస : ససలలమమన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఛనన బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:45
లస: ససస స
8954 SQX1743343
పపరర: ఇబడహహస ఖమన పఠరన

8943 MLJ1222645
పపరర: తనజదదదన� షపక�

95-97/732

తసడడ:డ ససలమసన బబగ�
ఇసటట ననస:51-6-1054
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చన బభషర పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:51-7-182
వయససస:31
లస: ససస స
8951 SQX1322809
పపరర: మమలన పఠరన

95-170/72

తసడడ:డ ఖయమమ�
ఇసటట ననస:51-6-1054
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససలమర�
ఇసటట ననస:51-6-1054
వయససస:30
లస: పప
8948 SQX1743061
పపరర: నససన
డ పఠరన

8940 MLJ3627809
పపరర: గగస షపక

8938 SQX0813386
పపరర: సతనఖనసదస మమతసగర

తసడడ:డ ససతనరరమగలల మమతసగర
ఇసటట ననస:51-6-415
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:51-6-1054
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖయమమ�
ఇసటట ననస:51-6-1054
వయససస:30
లస: పప
8945 MLJ1221324
పపరర: ఖయమమ� షపక�

95-114/184

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:51-06-176
వయససస:78
లస: పప

భరస : ససలమసనబబగ�
ఇసటట ననస:51-6-1054
వయససస:30
లస: ససస స
8942 MLJ1221217
పపరర: రసనల� షపక�

8937 MLJ2501526
పపరర: అసజయఖ చనగసటట

95-114/185

95-114/186

తసడడ:డ బభలయఖ బభదరబబ యన
ఇసటట ననస:51-7-187
వయససస:44
లస: పప
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8966 SQX1169342
పపరర: బభలయఖ బభదరబబ యన

95-114/187

తసడడ:డ వనసకయఖ బభదరబబ యన
ఇసటట ననస:51-7-187
వయససస:68
లస: పప
8969 AP151000489511
పపరర: జజఖత గగకనబబ యన

95-115/39

95-115/42

తసడడ:డ వనసకటయఖ గగకసబబ యన
ఇసటట ననస:51-7-188
వయససస:66
లస: పప
8978 SQX1791201
పపరర: వనసకటరవతదజ పప తకమమరర

8970 MLJ3716826
పపరర: ననగలకడమ కరమరరడడ

95-115/40

8973 AP151000486301
పపరర: హరరష గగకనబబ యన

8976 SQX0707992
పపరర: అసకకరరడడడ కరనక

95-115/43

8971 AP151000489372
పపరర: అసజనదదవ గగకనబబ యన

8974 MLJ3714979
పపరర: భభససర రరడడడ కరమరరడడడ

95-113/101

8979 SQX1791250
పపరర: వనసకటలకమణచనరర పప తకమమరర

95-115/48

8980 SQX2339125
పపరర: సతఖననరరయణ రరడడ బటటట
తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ బటటట
ఇసటట ననస:51-7-189
వయససస:26
లస: పప

8981 SQX0284703
పపరర: సరహహతఖ కటట

8982 MLJ3716776
పపరర: వనసకట లకడమ� మగకలస�

8983 MLJ0886499
పపరర: అరరణ కటభట

8984 SQX1467977
పపరర: మసరసనమమ తతరరలర
భరస : శకనవరసస తషరర
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:48
లస: ససస స
8987 SQX1492958
పపరర: కలరరళర రరజ కలరరళర

95-115/55

తసడడ:డ వనసకటటసదరరర తషరర
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:56
లస: పప
8993 MLJ3714904
పపరర: చసదడశశఖర రరవప రరమగరరర
తసడడ:డ హనసమసత రరవప రరమగరరర
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:59
లస: పప

8985 SQX0364141
పపరర: అననరరధ సససగరరజ

95-115/53

8988 SQX0266163
పపరర: కపషష చడబతనఖ కటభట

95-115/56

8991 AP151000486344
పపరర: కనక లసగరశదర వర పడసరద కటభట

8994 SQX2277853
పపరర: వనసకటటష కలరరలర
తసడడ:డ శకనస కలరరలర
ఇసటట ననస:51-7-193
వయససస:22
లస: పప

8986 AP151000489445
పపరర: సతఖవత రరమగరరర

95-115/54

8989 SQX0446427
పపరర: అమరరటథ రరమగరరర

95-115/57

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప రరమగరరర
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:34
లస: పప
95-115/59

తసడడ:డ కపషషమమరరస కటభట
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:56
లస: పప
95-115/61

95-115/51

భరస : హనసమసతరరవప రరమగరరర
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కర కర యల వ పడసరద కటభట
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:30
లస: పప
95-115/58

95-115/568

భరస : కర.కర.ఏల.వ. పడసరదస కటభట
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లకమణరరవప సససగరరజ
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కలరరళర శకనస కలరరళర
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:24
లస: పప
8990 SQX1467993
పపరర: శకనవరసస తతరరలర

95-115/50

భరస : శకనవరసరరడడడ� మగకలస
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:34
లస: ససస స
95-115/52

95-115/46

భరస : వనసకటలకమణ చనరర పప తకమమరర
ఇసటట ననస:51-7-189
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ చనట వనసకటటశదరరర పప తకమమరర
ఇసటట ననస:51-7-189
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కర.కర.ఎల.వ. పడసరద కటభట
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:29
లస: ససస స

95-115/44

8977 SQX1791144
పపరర: ఈశదరర పప తకమమరర

తసడడ:డ వనసకటలకమణ చనరర పప తకమమరర
ఇసటట ననస:51-7-189
వయససస:25
లస: పప
95-115/49

95-115/41

తసడడ:డ బభల రసగరరరడడడ కమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-7-188
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననసచనరయఖ రరడడడ కనక
ఇసటట ననస:51-7-189
వయససస:32
లస: పప
95-115/47

95-115/38

భరస : వనసకటటశదరరర గగకసబబ యన
ఇసటట ననస:51-7-188
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర గగకసబబ యన
ఇసటట ననస:51-7-188
వయససస:44
లస: పప
95-115/45

8968 MLJ3716818
పపరర: జజనకక గగకనబబ యన

భరస : హరరష గగకసబబ యన
ఇసటట ననస:51-7-188
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : భభససర రరడడడ కమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-7-188
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ససబబ రరడడ సఫ మగ
ఇసటట ననస:51-7-188
వయససస:27
లస: పప
8975 AP151000486023
పపరర: వనసకటటశదరరర గగకనబబ యన

95-115/37

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:51-7-188
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర గగకసబబ యన
ఇసటట ననస:51-7-188
వయససస:41
లస: ససస స
8972 SQX1373083
పపరర: రవ కలమమర రరడడ సఫ మగ

8967 SQX1641810
పపరర: సరయ నఖత అనటపపరరడడ

8992 SQX0359216
పపరర: లకమణరరవప సససగరరజ

95-115/60

తసడడ:డ పసద హనసమయఖ సససగరరజ
ఇసటట ననస:51-7-192
వయససస:57
లస: పప
95-115/569

8995 SQX2277861
పపరర: చసదడశశఖర కలరరలర

95-115/570

తసడడ:డ శకనస కలరరలర
ఇసటట ననస:51-7-193
వయససస:19
లస: పప
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95-115/62

భరస : చన పరసడడరసగరరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:51-7-194
వయససస:71
లస: ససస స
95-115/65

తసడడ:డ లకడమననరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:51-7-194
వయససస:49
లస: పప
95-115/67

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకళళళ
ఇసటట ననస:51-7-196
వయససస:21
లస: పప

95-115/66

9003 SQX1951425
పపరర: గణణష కకళళళ

95-115/70

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:51-7-199
వయససస:26
లస: ససస స

9006 MLJ0885376
పపరర: తరరపతమమ� ఓరరగసటట�

95-115/68

భరస : రరమరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:51-7-200
వయససస:73
లస: ససస స

9009 MLJ3714854
పపరర: వనసకట రమణన రరడడడ పపరస

95-115/71

భరస : గగపస కపషష పపరస
ఇసటట ననస:51-7-200
వయససస:23
లస: ససస స

9012 SQX2486918
పపరర: గగపస కపషరష రరడడడ పపరస

95-115/74

భరస : మగరళ మహన సససహ హనసమమన ససస
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:34
లస: ససస స

9015 MLJ0882571
పపరర: బభవననసససగ బబ సదదల

95-115/69

9007 MLJ3716701
పపరర: ఆదదలకడమ పపరస

95-115/72

9010 SQX2213155
పపరర: గగపస పపరస

95-115/571

తసడడ:డ రమణ రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:51-7-200
వయససస:26
లస: పప
95-115/621

తసడడ:డ రమణన రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:51-7-200
వయససస:26
లస: పప
95-114/191

9004 SQX1620435
పపరర: రమఖ ఆకలల

భరస : రమణనరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:51-7-200
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:51-7-200
వయససస:50
లస: పప
95-115/620

95-115/519
9001 SQX2065373
పపరర: సరయ దసరర రగహహత రరడడ కసదసల

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:51-7-199
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరడ�డడ
ఇసటట ననస:51-7-200
వయససస:33
లస: ససస స
95-115/73

95-115/64

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:51-7-194
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకళళళ
ఇసటట ననస:51-7-196
వయససస:24
లస: పప

9005 SQX1620443
పపరర: లకడమ పరరమళ ఆకలల

9014 SQX1230234
పపరర: తషలమన భబబ బబ సదదల

9000 AP151000486207
పపరర: పరసడవపలల కసదసల

8998 MLJ2504074
పపరర: శకనవరససలల రరడడడ కసదసల�

తసడడ:డ చననపరసడడరసగ రరడడడ� ఆకలల
ఇసటట ననస:51-7-194
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరడడ కసదసల
ఇసటట ననస:51-7-194
వయససస:79
లస: పప

9002 SQX1951417
పపరర: మహన రరఘవనసదడ కకళళళ

9011 SQX2486900
పపరర: పడసనట పపరస

95-115/63

తసడడ:డ రసగరరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:51-7-194
వయససస:42
లస: పప

8999 AP151000486323
పపరర: వనసకటశకనవరస రరవప ఆకలల

9008 MLJ3716693
పపరర: సరయమమ పపరస

8997 MLJ3713872
పపరర: కపషరషరరడడడ కసదసల

9013 SQX2534519
పపరర: పడసనట పపరస

95-115/639

భరస : రమణన రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:51-7-200 , 7 LINE
వయససస:23
లస: ససస స
95-114/192

తసడడ:డ ననగగలలసససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:35
లస: ససస స

9016 SQX0645820
పపరర: హనసమమనససగ
ననగసససదరరబభయ బబ సదదల
భరస : బబ సదదల గజరరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:58
లస: ససస స

95-114/194 9018 MLJ3715570
9017 MLJ0881342
పపరర: హనసమమనససగ మగరళమహన
పపరర: ననగలకడమ బభయ హనసమమన
సససగ
తసడడ:డ భజరసగరససగ బ
భరస : కకరణ సససగ హనసమమన సససగ
ఇసటట ననస:51-7-204
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:35
లస: పప
వయససస:28
లస: ససస స

95-115/81

9020 MLJ3715612
పపరర: పడభభవత మసదసగగల

95-115/84

95-115/85
9022 MLJ3715562
పపరర: ననగ సససదరర బయ హనసమమన
సససగ
భరస : గజజరరమ సససగ హనసమమన సససగ
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:61
లస: ససస స

95-115/87

95-115/88
9025 MLJ3713955
పపరర: మగరళ మహన సససగ
హనసమమనససగ
తలర : ననగ సససదరర బయ హనసమమన సససగ
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:38
లస: పప

95-115/83

భరస : రరమమసజననయగలల మసదసగగల
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:38
లస: ససస స
9023 MLJ3713971
పపరర: భభససర సససగ బబ సదదల
తసడడ:డ ననగమల సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:37
లస: పప

9021 MLJ3715588
పపరర: అసజన బయ బబ సదదల

9024 MLJ3713948
పపరర: కకరణ సససగ బబ సదదల
తసడడ:డ గజజరమ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:39
లస: పప

95-115/82

తసడడ:డ ననగగల సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ననగగల సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:59
లస: ససస స
95-115/86

9019 MLJ3715596
పపరర: భభవన సససగ బబ సదదల

95-114/193
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9026 MLJ3713997
పపరర: రరమమసజననయగలల మసదసగగల

95-115/89

తసడడ:డ ఆసజననయగలల మసదసగగల
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:47
లస: పప
95-115/91

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ ఇలలర సదసల
ఇసటట ననస:51-7-205
వయససస:45
లస: పప

9030 SQX2297737
పపరర: పరరదత బజనల

95-114/196

9033 AP151000480236
పపరర: వజయలకడమ మడడపప

తసడడ:డ శశషరచలమచనరరఖలల మడడపప
ఇసటట ననస:51-7-206
వయససస:39
లస: పప
95-114/202

95-114/205

95-114/207

9047 SQX1864909
పపరర: ససజజత బహదసర

95-114/200

9050 SQX1743152
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ ఉపషల

9045 AP151000480354
పపరర: పడమల దదవశశటట

95-115/92

9048 SQX1864727
పపరర: జనసరరణణ బహదసర

95-114/203

తసడడ:డ కపషష మమరరస ఉపషల
ఇసటట ననస:51-7-209
వయససస:59
లస: పప

9051 SQX1864917
పపరర: రరస బహదసర

95-114/206

9054 MLJ3715919
పపరర: ననగలకడమ కరమమశదరర దదవససటట
భరస : అశశక కలమమర దదవశశటట
ఇసటట ననస:51-7-211
వయససస:35
లస: ససస స

95-114/198

9037 AP151000483138
పపరర: శశషరచలమచనరరఖలల మడడపప

95-114/201

9040 SQX0028845
పపరర: శశశలజ బమరరడడడ

95-114/204

9043 SQX2544674
పపరర: ససజవ రరడడడ భమరరడడడ

95-115/640

తసడడ:డ గగపసరరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-7-208
వయససస:63
లస: పప
95-114/208

9046 SQX0703470
పపరర: అమర కలమమర దదవశశటట

95-114/209

తసడడ:డ కరరణసరగర దదవశశటట
ఇసటట ననస:51-7-209
వయససస:41
లస: పప
95-115/93

9049 SQX1864552
పపరర: పదమ పసడయమ

95-115/94

భరస : సతఖననరరయణ వనలరస పలర
ఇసటట ననస:51-7-209
వయససస:58
లస: ససస స
95-115/97

తసడడ:డ ధన బహదసర
ఇసటట ననస:51-7-209
వయససస:61
లస: పప
95-115/98

9034 SQX0773317
పపరర: రరసకలమమర మడడపప

భరస : ససజవ రరడడడ బమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-7-208
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరస బహదర బహదసర
ఇసటట ననస:51-7-209
వయససస:50
లస: ససస స
95-115/96

95-114/195

తసడడ:డ బగచమనరససహచనరరఖలల మడడపప
ఇసటట ననస:51-7-206
వయససస:69
లస: పప

భరస : కరరణనసరగర దదవశశటట
ఇసటట ననస:51-7-209
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రరస బహదర బహదసర
ఇసటట ననస:51-7-209
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ యరకగస
ఇసటట ననస:51-7-211
వయససస:33
లస: ససస స

9042 SQX0703546
పపరర: అరవసద గగపస దదవశశటట

9031 MLJ0882340
పపరర: ఎ ఎస లలత ససగగజ

తసడడ:డ శశషర చలమచనరరఖలల మడడపప
ఇసటట ననస:51-7-206
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:51-7-208
వయససస:37
లస: పప

భరస : అమర కలమమర దదవశశటట
ఇసటట ననస:51-7-209
వయససస:35
లస: ససస స

9053 SQX0528729
పపరర: ససససమత యరకగస

95-114/197

తసడడ:డ హనసమసతరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:51-7-208
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:51-7-208
వయససస:53
లస: ససస స
9044 SQX0703603
పపరర: ననగలకడమ కరమమశదరర దదవశశటట

9039 SQX0703496
పపరర: లకడమ ససజనఖ దదవశశటట

95-14/840

భరస : రరఘవ చనరర ససగగజ
ఇసటట ననస:51-7-206
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కరనక రతట చనరర ససగగజ
ఇసటట ననస:51-7-206
వయససస:39
లస: పప

భరస : అరవసద గగపస దదవశశటట
ఇసటట ననస:51-7-208
వయససస:31
లస: ససస స
9041 AP151000480353
పపరర: ధనలకడమ దదవశశటట

95-115/572

భరస : శశషరచలమచనరరఖలల మడడపప
ఇసటట ననస:51-7-206
వయససస:62
లస: ససస స

95-114/199 9036 SQX1864651
9035 MLJ0882365
పపరర: యల .యన .కర.సరయ మడడపప
పపరర: రరఘవ చనరర ససగగజ

9028 SQX1891472
పపరర: వనసకట మమరరత లకడమ బజనల

తసడడ:డ వనసకట ససబభబ రతటస బజనల
ఇసటట ననస:51-7-205
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయగలల బజనల
ఇసటట ననస:51-7-205
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లకడమ నరసససహ కపషషసరయ మడడపప
ఇసటట ననస:51-7-206
వయససస:43
లస: ససస స

9038 SQX0703538
పపరర: మసజరర దదవశశటట

95-115/90

తసడడ:డ బసకట సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:51-7-204
వయససస:62
లస: పప

9029 SQX1896737
పపరర: కకసడల రరవప ఇలలర సదసల

9032 SQX0773341
పపరర: గగవరరణణ మడడపప

9027 MLJ3713963
పపరర: ననగగల సససగ బబ సదదల

9052 SQX0947085
పపరర: పపరషచసద పపల

95-114/210

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:51-7-211
వయససస:25
లస: పప
95-115/99

9055 SQX0977546
పపరర: ఉషర రరణణ పపల

95-115/100

భరస : శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:51-7-211
వయససస:45
లస: ససస స
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95-115/101

భరస : సతఖననరరయణ ఉపషల
ఇసటట ననస:51-7-211
వయససస:57
లస: ససస స
9059 SQX0827139
పపరర: వనసకట కపషష పపల

95-115/104

95-114/212

95-114/215

95-114/218

భరస : రరమపడతనప రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-7-213
వయససస:32
లస: ససస స
9071 SQX2114502
పపరర: అనసష రరగళర

95-114/652

95-115/107

తసడడ:డ కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:51-7-215
వయససస:21
లస: ససస స

9066 MLJ2501161
పపరర: శకనవరసరరవప ఉపపషగగసడర

95-114/220

9064 AP151000480216
పపరర: భభనసమత మడడగగడర

9067 AP151000483300
పపరర: నరసససహరరవప మడడగగడర

తసడడ:డ మలర కరరరన న రరవప ఉపపషగగసడర
ఇసటట ననస:51-7-212
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కపషరషరరవప మడడగగడర
ఇసటట ననస:51-7-212
వయససస:61
లస: పప

9069 SQX1120179
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ బజనస

9070 SQX2114734
పపరర: చనట ససబదన రరవప రరగళర

9072 SQX2301372
పపరర: భమ దదవ బజనస

9075 SQX2300143
పపరర: వనసకటరమణ రరడడడ బజనస

9078 AP151000480195
పపరర: ఫకకర బ షపక

95-114/219

తసడడ:డ పపనటయఖ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:51-7-216
వయససస:68
లస: పప

95-114/211

95-114/214

95-114/217

95-114/651

తసడడ:డ పసచమయఖ రరగళర
ఇసటట ననస:51-7-213
వయససస:30
లస: పప
95-114/733

9073 SQX1105106
పపరర: తదజశద ఉపపషగసడర

95-115/106

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉపపషగగసడర
ఇసటట ననస:51-7-213
వయససస:26
లస: ససస స
95-115/573

9076 SQX2429918
పపరర: ననరరయణమమ బజనస

95-115/574

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ బజనస
ఇసటట ననస:51-7-213
వయససస:55
లస: ససస స
95-114/221

9079 AP151000483169
పపరర: కరరమగలమర షపక

95-114/222

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:51-7-215
వయససస:49
లస: పప

95-114/223 9082 SQX1476895
9081 SQX1276840
పపరర: వనసకట సదరరప రరడడ బబ మమరరడడడ
పపరర: శక చసదడ అనల కలమమర
వడర మమడడ
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ బబ మమరరడడడ
తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ వడర మమడడ
ఇసటట ననస:51-7-216
ఇసటట ననస:51-7-216
వయససస:30
లస: ససస స
వయససస:38
లస: పప

95-114/225 9084 SQX1056630
9083 SQX1372572
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ బబ మమరరడడడ
పపరర: లకడమ ననరరయణ వడర మమడడ

తసడడ:డ ననరరయణరరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-7-216
వయససస:56
లస: పప

95-114/216

భరస : మలమల షపక
ఇసటట ననస:51-7-215
వయససస:68
లస: ససస స
95-115/108

9061 AP151000480215
పపరర: మననకడ మడడగగడర

భరస : రరమహనరరవప మడడగగడర
ఇసటట ననస:51-7-212
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచమ రరడడడ బజనస
ఇసటట ననస:51-7-213
వయససస:64
లస: పప

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:51-7-215
వయససస:37
లస: ససస స
9080 SQX1960434
పపరర: ఫరహన షపక

95-114/213

తలర : రరమరరడడడ బజనస
ఇసటట ననస:51-7-213
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ రరడడ భమమ
ఇసటట ననస:51-7-213
వయససస:31
లస: ససస స
9077 MLJ2501187
పపరర: ననరన హననబగస షపక

9063 AP151000480081
పపరర: వనసకటససబబమమ మడడగగడర

95-115/103

భరస : రరమహనరరవప మడడగగడర
ఇసటట ననస:51-7-212
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ బజనస
ఇసటట ననస:51-7-213
వయససస:41
లస: పప

భరస : చనట శశశదన రరవప రరగళర
ఇసటట ననస:51-7-213
వయససస:28
లస: ససస స
9074 SQX1105262
పపరర: భమమ దదవ బజరన మ

95-115/105

భరస : పరపరరరవప మడడగగడర
ఇసటట ననస:51-7-212
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప మడడగగడర
ఇసటట ననస:51-7-212
వయససస:48
లస: పప
9068 SQX1074640
పపరర: ఉమమమహహశదరర కరమరరడడ

9060 MLJ0885509
పపరర: ఉదయ కకరణ మసధసగగల

9058 SQX0933747
పపరర: పడవణ బభబగ కరసన

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర కరసన
ఇసటట ననస:51-7-211
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప మసదసగగల
ఇసటట ననస:51-7-211
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఉపపషగడడ ల
ఇసటట ననస:51-7-212
వయససస:50
లస: ససస స
9065 AP151000483012
పపరర: శకనవరసరరవప మడడగగడర

95-115/102

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:51-7-211
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర పపల
ఇసటట ననస:51-7-211
వయససస:36
లస: పప
9062 MLJ2499200
పపరర: భభగఖలకమ ఉపపషగడడ ల

9057 SQX0977553
పపరర: పపరష చసద పపల

95-114/226

9085 MLJ0885277
పపరర: ననగలకడమ మపరరస

95-114/224

95-114/227

భరస : భభససరరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:51-7-217
వయససస:37
లస: ససస స
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9086 AP151000480229
పపరర: శకలకడమపదమ మపరరస

95-114/228

భరస : కకటటశదరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:51-7-217
వయససస:41
లస: ససస స
9089 AP151000483309
పపరర: భభససరరరవప మపరరస

95-114/231

95-115/109

95-115/112

9093 SQX1276774
పపరర: వనసకట లకడమదదవ బబ మమరరడడ

9096 SQX0851592
పపరర: ననజమమ రరసససదనర

95-115/115

9099 SQX1594366
పపరర: శకనవరస రరవప బచసమ

9102 AP151000483324
పపరర: హనసమసతరరవప దదవశశటట

భరస : శకనవరస మమరరత అయఖపష రరళళబసడడ
ఇసటట ననస:51-7-712
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరషరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:51-8-208
వయససస:60
లస: పప

9104 AP151000489351
పపరర: జయవరద న గగటటడ

9105 MLJ2504751
పపరర: వననద బసడర మమడడ

95-116/15

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:51-8-221
వయససస:32
లస: ససస స
9107 AP151000489467
పపరర: వనసకటససబబమమ గగతనస

95-116/18

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:51-8-225
వయససస:32
లస: పప

95-115/113

95-114/238

9111 AP151000489177
పపరర: కకటటశదరర బబ బబల

95-115/116

9114 SQX2020923
పపరర: శకమమధసరర బబ బబల
తసడడ:డ కపషషకకశశర బబ బబల
ఇసటట ననస:51-8-225
వయససస:18
లస: ససస స

9094 SQX1276691
పపరర: వ ఆర కర రరడడ బబ మమరరడడడ

95-115/111

9097 SQX0547752
పపరర: రరసససదనర నససరరదదదన

95-115/114

9100 SQX1743368
పపరర: అఖల రరడడడ కమమకరటర

95-115/117

తసడడ:డ జగదదశ రరడడడ
ఇసటట ననస:51-7-282
వయససస:23
లస: పప
95-114/235

9103 AP151000489352
పపరర: ససధన కకరరటల బసడడ

95-116/14

భరస : జరమగస
ఇసటట ననస:51-8-221
వయససస:32
లస: ససస స
95-116/16

9106 SQX1547365
పపరర: దదపసస కకరణమయ గగతస

95-116/17

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప గగతస
ఇసటట ననస:51-8-223
వయససస:36
లస: ససస స
95-114/236

9109 SQX1035444
పపరర: వనసకట లకడమ పపరస

95-114/237

భరస : వనసకట రమణ రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:51-8-225
వయససస:44
లస: ససస స
95-116/19

భరస : కపషషకకషఫ ర
ఇసటట ననస:51-8-225
వయససస:32
లస: ససస స
95-116/21

95-114/233

తసడడ:డ షమగ
ర దదదన రరసససదర
ఇసటట ననస:51-7-249
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కపషషకకశశర బబ బబల
ఇసటట ననస:51-8-225
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ మమల కకసడన రరడడ పపరస
ఇసటట ననస:51-8-225
వయససస:46
లస: పప
9113 AP151000486044
పపరర: కపషషకకషఫ ర బబ బబల

9108 SQX1817006
పపరర: సరయ పసడయ బబ బబల

9091 AP151000480233
పపరర: సరమమమజఖస మపరరస

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-7-219
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమణణకఖరరవప
ఇసటట ననస:51-8-221
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరరవప
ఇసటట ననస:51-8-223
వయససస:32
లస: ససస స
9110 SQX1035477
పపరర: వనసకట రమణ రరడడడ పపరస

95-115/110

తసడడ:డ రరమ కకటటశదర రరవప బచసమ
ఇసటట ననస:51-7-249
వయససస:57
లస: పప
95-114/234

95-114/230

భరస : కకటటశదరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:51-7-218
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నజరరదదదన రరసససదర
ఇసటట ననస:51-7-249
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ యగరశదర రరవప పరససపఫ గగ
ఇసటట ననస:51-7-249
వయససస:47
లస: పప
9101 SQX1277574
పపరర: తపపసస మయళ రరళళబసడడ

95-114/232

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-7-219
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:51-7-247
వయససస:46
లస: పప
9098 SQX0719716
పపరర: కకటటశదర రరవప పరససపఫ గగ

9090 AP151000483022
పపరర: కకటటశదరరరవప మపరరస

9088 AP151000483291
పపరర: వనసకటనరరసదడపస
డ రద మపరరస

తసడడ:డ శవశసకరరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:51-7-217
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ� మపరరస
ఇసటట ననస:51-7-217
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల చటటటపలర
ఇసటట ననస:51-7-219
వయససస:38
లస: ససస స
9095 SQX1278077
పపరర: శవ పడసరద మపరరస

95-114/229

భరస : శవశసకరరకవప మపరరస
ఇసటట ననస:51-7-217
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదరరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:51-7-217
వయససస:44
లస: పప
9092 SQX0776856
పపరర: శవకలమమరర చడటట పలర

9087 AP151000480238
పపరర: సరగజనదదవ మపరరస

9112 SQX1493014
పపరర: గగపరల లకడమ రరడడ ఏరరవ

95-116/20

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:51-8-225
వయససస:27
లస: పప
95-116/379

9115 SQX2065688
పపరర: మమధవ రరడడడ పపరస

95-116/380

తసడడ:డ వనసకట రమణన రరడడడ పపరస
ఇసటట ననస:51-8-225
వయససస:18
లస: పప
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9116 SQX2556892
పపరర: ననగజజఖత కలఖన
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95-116/433

భరస : కకసడన రరడడడ కలఖన
ఇసటట ననస:51-8-225
వయససస:22
లస: ససస స
9119 SQX0266502
పపరర: రరమలకడమ మమడస

95-116/23

95-116/26

95-116/29

95-115/575

95-116/395

95-116/36

95-116/39

భరస : వనసకటససబడమణఖగగపస
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:50
లస: ససస స

9129 SQX1072230
పపరర: పదనమవత సనరర

9132 SQX0851691
పపరర: లకడమ కకటటశదరమమ రరడడ పలర

9135 SQX0873125
పపరర: ఎపరషల హహమ దసరర

9138 AP151000489104
పపరర: వనసకటససబబమమ గగరకస

95-116/42

9141 AP151000489158
పపరర: లమవణఖ జసగరల

95-116/32

9144 AP151000489013
పపరర: సనరరఖకలమమరర జసగరల
భరస : కపషషపడసరద
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:70
లస: ససస స

9124 AP151000489129
పపరర: లకడమ కరతస ఈవపరర

95-116/28

9127 AP151000486303
పపరర: ససధనకర ఈవపరర

95-116/31

9130 SQX1072214
పపరర: ససబభబరరవప సనరర

95-116/33

తసడడ:డ రరమ ససబబయఖ సనరర
ఇసటట ననస:51-8-228
వయససస:50
లస: పప
95-116/34

9133 SQX1580241
పపరర: ఘన శరఖమ కలమమర
అనటపపరరడడడ
తసడడ:డ వనసకటటశదరరర అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-229
వయససస:23
లస: పప

95-116/35

95-116/37

9136 SQX0079780
పపరర: జవన రరడడడ ఇపషల

95-116/38

తసడడ:డ వనసకట లకకమ రరడడ
ఇసటట ననస:51-8-230
వయససస:23
లస: ససస స
95-116/40

9139 AP151000486124
పపరర: లకకమరరడడడ ఇపషల

95-116/41

తసడడ:డ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:51-8-230
వయససస:24
లస: పప
95-116/43

భరస : రజనకరసత
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:48
లస: ససస స
95-116/45

95-116/25

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:51-8-227
వయససస:28
లస: పప

భరస : జజనకకరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-230
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష బభబగ జసగల
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:24
లస: ససస స
9143 AP151000489156
పపరర: రగహహణణ జసగరల

95-116/30

తసడడ:డ వనసకట లకమ రరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-230
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-230
వయససస:24
లస: ససస స
9140 SQX1451368
పపరర: సనరరఖ ససమక జసగల

9126 MLJ2504462
పపరర: శకనవరస ఈపపరర

9121 SQX1380237
పపరర: శశబభ రరణణ ఈపపరర

భరస : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:51-8-227
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబ రరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-229
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈవ లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-230
వయససస:26
లస: ససస స
9137 AP151000489186
పపరర: శవపరరదత ఇపషల

95-116/27

భరస : ససబభబరరవప సనరర
ఇసటట ననస:51-8-228
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-228
వయససస:39
లస: పప
9134 SQX0873117
పపరర: ఎపరషల తదజససద

9123 MLJ2508562
పపరర: మహలకడమ ఈపపరర

95-116/22

భరస : శకనవరసస ఈపపరర
ఇసటట ననస:51-8-227
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:51-8-227
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:51-8-228
వయససస:39
లస: పప
9131 SQX2451631
పపరర: సరనకకమగమ శకనవరస రరడడడ

95-116/24

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:51-8-227
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈపపరర లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:51-8-227
వయససస:32
లస: పప
9128 SQX2319648
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమగమ

9120 MLJ0885707
పపరర: ససథనకరరరడడడ మమడమ

9118 MLJ0885871
పపరర: జయలకడమ మమడమ

భరస : ససధనకరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-226
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-226
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:51-8-227
వయససస:28
లస: ససస స
9125 SQX0485607
పపరర: బభలకపషష ఈపపరర

95-114/653

తసడడ:డ ససధనకర రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:51-8-226
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-226
వయససస:28
లస: ససస స
9122 MLJ2508570
పపరర: లలతకలమమరర ఈపపరర

9117 SQX2065209
పపరర: వషష
ష వరద న రరడడడ మమడస

9142 MLJ2508828
పపరర: వనసకటససకనఖ జసగరల

95-116/44

భరస : ససరరష బభబగ
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:49
లస: ససస స
95-116/46

9145 SQX1451285
పపరర: సరయ చరణ జసగరల

95-116/47

తసడడ:డ రజనకరసత జసగరల
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:24
లస: పప
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9146 SQX0873109
పపరర: కపషష ససతతష జసగరల
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95-116/48

తసడడ:డ ససరరష బభబగ
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:27
లస: పప
9149 AP151000486290
పపరర: వనసకటససబడమణఖ జసగరల

95-116/51

95-116/53

95-116/56

95-116/57

95-116/60

95-116/63

95-116/66

భరస : రరమగ
ఇసటట ననస:51-8-239
వయససస:27
లస: ససస స

9159 SQX1394931
పపరర: ససతనర కకతనస

9162 SQX0827162
పపరర: వననద కలమమర కకతస

9165 AP151000489478
పపరర: పదనమవత పలమటటట

9168 AP151000486438
పపరర: వనసకటటశదరరరడడడ పలమటటట

95-116/382

9171 SQX0827188
పపరర: శకనవరస రరడడడ కరసరర

95-116/58

9174 SQX2267490
పపరర: ససధఖ కరపప
తసడడ:డ రరమగ కరపప
ఇసటట ననస:51-8-239
వయససస:19
లస: ససస స

9154 AP151000486165
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఆవపల

95-116/55

9157 SQX1277723
పపరర: మమధవ రరడడ దసగరరరరడడడ

95-115/118

9160 SQX0851550
పపరర: SAILAJA RANI KOTHA

95-116/59

భరస : బభపస రరజ కకతనస
ఇసటట ననస:51-8-236
వయససస:46
లస: ససస స
95-116/61

9163 SQX1535980
పపరర: బభపస రరజ కకతనస

95-116/62

తసడడ:డ వర రరజ కకతనస
ఇసటట ననస:51-8-236
వయససస:51
లస: పప
95-116/64

9166 SQX0579664
పపరర: సరయ మహహశ ససమలమమడడ

95-116/65

తసడడ:డ రరమ కపషష
ఇసటట ననస:51-8-237
వయససస:32
లస: పప
95-116/67

9169 SQX2018273
పపరర: పవన కలమమర చకస

95-116/381

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర చకస
ఇసటట ననస:51-8-237
వయససస:46
లస: పప
95-116/68

తసడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-238
వయససస:27
లస: పప
95-116/70

95-116/52

తసడడ:డ మమలకకసడ రరడడ దసగరరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-236
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-237
వయససస:27
లస: పప

భరస : పవన కలమమర చకస
ఇసటట ననస:51-8-237
వయససస:36
లస: ససస స
9173 SQX0762302
పపరర: లకడమ కరపప

95-116/397

భరస : వనసకటటశదరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-237
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-237
వయససస:27
లస: పప
9170 SQX2018315
పపరర: లలత కలమమరర చకస

9156 SQX2117828
పపరర: నవఖ సరయ అవపల

9151 MLJ0884528
పపరర: ససధనఖరరణణ ఆవపల

తసడడ:డ లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-235
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బభపస రరజ
ఇసటట ననస:51-8-236
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమకపషష
ఇసటట ననస:51-8-237
వయససస:28
లస: ససస స
9167 MLJ0884031
పపరర: బభలకపషష రరడడడ పలమటటట

95-116/54

తసడడ:డ బభపస రరజ కకతనస
ఇసటట ననస:51-8-236
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బభపస రరజ కకతనస
ఇసటట ననస:51-8-236
వయససస:23
లస: పప
9164 SQX0762492
పపరర: సరరరక ససమలమగడడ

9153 AP151000489159
పపరర: శశషమమ ఆవపల

95-116/50

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-235
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : శకదదవ అవపల
ఇసటట ననస:51-8-235
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : మమధవ రరడడ దసగరరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-236
వయససస:25
లస: ససస స
9161 SQX1547399
పపరర: పడవణ కలమమర కకతనస

95-116/396

భరస : లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-235
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-235
వయససస:72
లస: పప
9158 SQX1242809
పపరర: పసడయమసక దసగరరరరడడడ

9150 SQX2329167
పపరర: సరయ వనసకట గణణష జసగరల

9148 AP151000486151
పపరర: ససరరష బభబగ జసగరల

తసడడ:డ కపషషపడసరద రరవప
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రజన కరసత జసగరల
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటటశదరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-235
వయససస:27
లస: ససస స
9155 AP151000486032
పపరర: లకకమరరడడడ ఆవపల

95-116/49

తసడడ:డ కపషష పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కపషషపడసరద
ఇసటట ననస:51-8-234
వయససస:55
లస: పప
9152 MLJ2508620
పపరర: శకదదవ ఆవపల

9147 AP151000486061
పపరర: రజనకరసత జసగల

9172 SQX0827170
పపరర: తరరపత రరడడడ కరసరర

95-116/69

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-238
వయససస:27
లస: పప
95-116/398

9175 SQX0555011
పపరర: నరమల కలమమమరర

95-116/71

తసడడ:డ భభససర రరవప
ఇసటట ననస:51-8-240
వయససస:28
లస: ససస స
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9176 AP151000489401
పపరర: రమమదదవ కలమమమరర

95-116/72

భరస : భభససరరరవప
ఇసటట ననస:51-8-240
వయససస:45
లస: ససస స
9179 SQX1394592
పపరర: జజఖత యయరరవ

95-115/126

95-115/129

95-115/132

95-115/135

95-115/138

95-115/141

95-115/144

భరస : శకనవరసరరవప చలర
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:47
లస: ససస స

9189 SQX0851568
పపరర: శవ లకడమ మమడస

9192 SQX1277939
పపరర: వనసకట లకడమ పప సదసగగల

9195 MLJ0883967
పపరర: వనసకటససబబమమ వణగకలరర

9198 SQX0780676
పపరర: వనసకటటశదరరర తసడడ

95-115/147

9201 SQX1546102
పపరర: ననగర రరడడడ మమడఎస

95-115/136

9204 SQX0266429
పపరర: పదనమవత ససమలమగడడ
భరస : రరమకపషష ససమలమగడడ
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:48
లస: ససస స

9184 SQX1169805
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ పపపషల

95-115/131

9187 SQX1252576
పపరర: లమవణఖ యరకబభటట

95-115/134

9190 SQX0762294
పపరర: భభగఖలకడమ తసదస

95-115/137

తసడడ:డ గగరరబడహమస తసడడ
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:28
లస: ససస స
95-115/139

9193 MLJ0883447
పపరర: ససబగబలల కసదసలల

95-115/140

భరస : చనటపరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:50
లస: ససస స
95-115/142

9196 SQX0827196
పపరర: వజయ భభససర రరడడడ మమడస

95-115/143

తసడడ:డ ననగరరరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:34
లస: పప
95-115/145

9199 SQX0266205
పపరర: చనటపరరడడడ కసదసల

95-115/146

తసడడ:డ కర.మమలకకసడనరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:55
లస: పప
95-115/148

తసడడ:డ ఎరరకల రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:77
లస: పప
95-115/150

95-115/128

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర యరకబభటట
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ భమషయఖ తసడడ
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బ.పసచమరరడడడ బజస
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:55
లస: పప
9203 AP151000489286
పపరర: సనరఖకలమమరర చలమర

95-115/133

భరస : వనసకటరరడడడ వనసకలరర
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పఫ ల రరడడడ పప సదసగగల
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:49
లస: పప
9200 MLJ0880393
పపరర: వనసకట రమణనరరడడడ బజనస

9186 MLJ0884304
పపరర: రమణన రరడడ యయరరవ

9181 SQX0762252
పపరర: రతస మమ సరనకకమగమ

తసడడ:డ లకడమ రరడడ పపపషల
ఇసటట ననస:51-8-247
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశదర రరడడడ పప సదసగగల
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రమణనరరడడడ బజస
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:54
లస: ససస స
9197 SQX1277905
పపరర: వనసకటటశదర రరడడడ పప సదసగగల

95-115/130

భరస : వజయ భభససర రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశదర రరవప ఎరకపరటట
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:40
లస: ససస స
9194 MLJ0881888
పపరర: ననరరయణమమ బచమస

9183 SQX1373158
పపరర: యయశవసత రరడడడ యయరరవ

95-116/74

భరస : బడహమరరడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:51-8-247
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ రరడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:51-8-247
వయససస:53
లస: పప

భరస : సససహచల ననయగడడ మసదపలర
ఇసటట ననస:51-8-248
వయససస:25
లస: ససస స
9191 SQX0483487
పపరర: గగవసదమమ యరకపరటట

95-115/127

తసడడ:డ రమణ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:51-8-247
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:51-8-247
వయససస:31
లస: పప
9188 SQX1863893
పపరర: భవరన మసదపలర

9180 MLJ0884122
పపరర: కకకషషవనణణ సరనకకమగమ

9178 SQX0762419
పపరర: జగదదష కలమమమరర

తసడడ:డ భభససర రరవప
ఇసటట ననస:51-8-241
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:51-8-247
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:51-8-247
వయససస:48
లస: ససస స
9185 SQX1277822
పపరర: శక కరసత రరడడ సరనకకమగమ

95-116/73

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:51-8-240
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రమణ రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:51-8-247
వయససస:26
లస: ససస స
9182 SQX1277863
పపరర: వనసకట రమణ యయరరవ

9177 AP151000486116
పపరర: భభససరరరవప కలమమమరర

9202 SQX1742881
పపరర: ఆలలఖఖ కకసడపప రరడడ

95-115/149

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకసడపప రరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:22
లస: ససస స
95-115/151

9205 SQX1546011
పపరర: సనరఖ కలమమరర చలమర

95-115/152

భరస : శకనవరసరరవప చలమర
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:53
లస: ససస స
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95-115/153

భరస : సలస మహమద మహమమద
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:57
లస: ససస స
9209 SQX1211028
పపరర: మధససనధన రరడడడ మగకలస

95-115/156

95-115/159

95-115/162

95-115/623

95-115/166

95-115/169

95-115/172

తసడడ:డ రగశరరడడడ రరడడడపలర
ఇసటట ననస:51-8-254
వయససస:70
లస: పప

9219 AP151000489498
పపరర: శకలత పసలర

9222 AP151000486144
పపరర: జవన కలమమర పసలర

9225 SQX0584425
పపరర: ససతనరరవమమ వషష
ష మలకల

9228 AP151000489330
పపరర: వనసకటలకమమమ వనలలరర

95-115/175

9231 AP151000486445
పపరర: కకసడనరరడడడ ఓరరగసటట

95-115/164

9234 SQX1568379
పపరర: నకకత దదడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:51-8-255
వయససస:23
లస: ససస స

9214 AP151000486009
పపరర: ఖసదన
ద స సయఖద

95-115/161

9217 SQX2486926
పపరర: లకడమ కకసడపపరరడడ

95-115/622

9220 AP151000489397
పపరర: వమలమగరకస పసలర

95-115/165

భరస : ససవరష రరవప పసలర
ఇసటట ననస:51-8-250
వయససస:72
లస: ససస స
95-115/167

9223 SQX1497180
పపరర: ససవరష రరవప పసలర

95-115/168

తసడడ:డ బబసజమట పసలర
ఇసటట ననస:51-8-250
వయససస:77
లస: పప
95-115/170

95-115/171
9226 MLJ0880252
పపరర: వనసకటటశదర రరవప వఘష మలకల

తసడడ:డ వ.శవననరరయణ వఘటమలకల
ఇసటట ననస:51-8-251
వయససస:53
లస: పప
95-115/173

9229 AP151000486415
పపరర: మలర కరరరన నరరడడడ వనలలరర

95-115/174

తసడడ:డ వనలలగగసడనరరడడడ వనలలరర
ఇసటట ననస:51-8-252
వయససస:40
లస: పప
95-115/176

తసడడ:డ మలమరరరడడడ ఒరరగసటట
ఇసటట ననస:51-8-252
వయససస:85
లస: పప
95-115/178

95-115/158

భరస : వనసకటరరడడడ కకసడపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనలలకకసడనరరడడడ వనలలరర
ఇసటట ననస:51-8-252
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకరరడడడ వనలలరర
ఇసటట ననస:51-8-252
వయససస:62
లస: పప
9233 AP151000486204
పపరర: రమణనరరడడడ రరడడడపలర

95-115/163

భరస : శవననటరరయణ వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:51-8-251
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : జజగర మలర కరరరన నరరడడడ అలమర
ఇసటట ననస:51-8-252
వయససస:43
లస: ససస స
9230 AP151000486446
పపరర: వనలలగగసడనరరడడడ వనలలరర

9216 SQX1742998
పపరర: హజరరత రరడడడ కకసడనపపరరడడడ

9211 AP151000486062
పపరర: రరమకపషష ససమలమమడడ

తసడడ:డ మమలమల ససయఖద
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ ససవరషరరవప పసలర
ఇసటట ననస:51-8-250
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశదర రరవప కకననటట
ఇసటట ననస:51-8-251
వయససస:60
లస: ససస స
9227 MLJ2509065
పపరర: పడశరసత ఆళళళ

95-115/160

భరస : ససవరషరరవప పసలర
ఇసటట ననస:51-8-250
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససవరషరరవప పసలర
ఇసటట ననస:51-8-250
వయససస:45
లస: పప
9224 SQX0266411
పపరర: సనరరఖకళళవత కకననటట

9213 SQX0827006
పపరర: సలస మహమమద

95-115/155

తసడడ:డ ననరరయణసరదమమమయగడడ ససమలమగడ
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కకసడనపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ రరడడడ కకసడపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:44
లస: పప
9221 AP151000486145
పపరర: శకకరసత పసలర

95-115/157

తసడడ:డ ఒమర సరహహబ మహమమద
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ సలస మహమద
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:20
లస: ససస స
9218 SQX2486934
పపరర: వనసకట రరడడడ కకసడపపరరడడడ

9210 MLJ2504413
పపరర: బభపసరరజ� కకతస �

9208 SQX1796721
పపరర: వనసకటటశదరమమ మగళరపపడడ

భరస : మమధవ రరవప మగళరపపడడ
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ కర.వరరరజ� �
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ చలమర
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:56
లస: పప
9215 SQX1977263
పపరర: ఉమమ సలమ మహమద

95-115/154

భరస : ఖసదన
ద స ససయఖద
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరమగలల మగకలస
ఇసటట ననస:51-8-249
వయససస:38
లస: పప
9212 SQX1535964
పపరర: శకనవరసరరవప చలమర

9207 AP151000489207
పపరర: రసజజన బ సయఖద

9232 AP151000486332
పపరర: సరసబరరడడడ రరడడడపలర

95-115/177

తసడడ:డ రమణనరరడడడ రరడడడపలర
ఇసటట ననస:51-8-254
వయససస:40
లస: పప
95-115/179

9235 SQX0762138
పపరర: శక రమఖ దదవగరరర

95-115/180

భరస : రరమ మహనరరడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:51-8-255
వయససస:40
లస: ససస స
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9236 AP151000489086
పపరర: వమల దదడనడ

95-115/181

భరస : శకనవరసరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:51-8-255
వయససస:42
లస: ససస స
9239 MLJ2508356
పపరర: అనసనయమమ దదడనడ

95-115/184

95-115/187

95-115/190

9243 AP151000489087
పపరర: శవననగరసదడమమ చలకల

9246 SQX0358150
పపరర: మగదదస హరరక

95-115/193

9249 MLJ0881599
పపరర: శవకలమమరర రరచమలల
ర

9252 MLJ0883272
పపరర: శకహరర వరదననడ
డ డడ రరచమగలలర

తసడడ:డ సరసబ శవ రరడడ మగదదస మగదదస
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప రరడడడ రరవప
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:33
లస: పప

9254 AP151000486020
పపరర: సరసబశవరరడడడ మగదదన

9255 MLJ0880047
పపరర: వనసకటటశదరరరడడడ మగదదస

95-115/199

తసడడ:డ బకకసరరడడడ మగదదన
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:57
లస: పప
9257 SQX2283174
పపరర: బబ య లకడమ

95-115/578

తసడడ:డ పపలర రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:51-8-259
వయససస:46
లస: పప

95-115/191

95-115/202

9261 AP151000489160
పపరర: వరలకడమ కటటవరపప

95-115/194

9264 AP151000486168
పపరర: కకటటననగయఖ కటటవరపప
తసడడ:డ ససబబయఖ కటటవరరపప
ఇసటట ననస:51-8-259
వయససస:64
లస: పప

9244 AP151000489190
పపరర: గగరరవమమ ఉసడదల

95-115/189

9247 SQX0079772
పపరర: శశశలజ రరచమళళ

95-115/192

9250 AP151000489105
పపరర: మహలకమమమ మగదదస

95-115/195

భరస : బకకసరరడడడ మగదదస
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:77
లస: ససస స
95-115/197

9253 AP151000486001
పపరర: శకనవరసరరడడడ మదదస

95-115/198

తసడడ:డ బకకసరరడడడ మగదదన
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:50
లస: పప
95-115/200

9256 SQX2277648
పపరర: లకడమ ననరరయ సరనకకమగమ

95-115/577

తసడడ:డ చననవనలలగగననడ రరడడడ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:46
లస: పప
95-115/579

9259 SQX0483453
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కటటవరపప

95-115/201

భరస : ననగరశదరరరవప కటటవరరపప
ఇసటట ననస:51-8-259
వయససస:34
లస: ససస స
95-115/203

భరస : కకటటననగయఖ కటటవరరపప
ఇసటట ననస:51-8-259
వయససస:57
లస: ససస స
95-115/205

95-115/186

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ రచమలర
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ సరనకకమగమ
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జననరరన రరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:51-8-259
వయససస:39
లస: ససస స
9263 SQX1620468
పపరర: జననరరన రరడడడ చలకల

9258 SQX2215622
పపరర: అనత సరనకకమగమ

9241 AP151000486002
పపరర: రరమమహనరరడడడ దదడనడ

భరస : గసగరరరడడడ ఉసడదలమ
ఇసటట ననస:51-8-257
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ యస.వరరరడడడ మగదదస
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:85
లస: పప

భరస : బబ య పడసరద
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:43
లస: ససస స
9260 SQX1620450
పపరర: అరరసధత అనటపపరరడడడ

95-115/188

భరస : నరసససహరరడడడ రచమలర
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:52
లస: ససస స
95-115/196

95-115/183

తసడడ:డ నరరససహరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:51-8-255
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ మగదదస
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరడడడ మగదదస
ఇసటట ననస:51-8-258
వయససస:51
లస: ససస స
9251 SQX0975599
పపరర: భభరర వ కలమమర రరడడడ మగదదస

95-115/185

భరస : పపలమరరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:51-8-257
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబదనరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:51-8-257
వయససస:72
లస: పప
9248 AP151000489088
పపరర: వజయలకడమ మగదదస

9240 SQX0366039
పపరర: మననట బభల రరడడ �

9238 SQX0358192
పపరర: మననట వజయలకడమ�

భరస : బభల రరడడడ� మనట
ఇసటట ననస:51-8-255
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ� మనట
ఇసటట ననస:51-8-255
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకకషష రరరడడడ చలకల
ఇసటట ననస:51-8-257
వయససస:39
లస: ససస స
9245 AP151000486016
పపరర: పపలమరరరడడడ చలకల

95-115/182

తసడడ:డ నరసససహ రరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:51-8-255
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరరససహరరడడడ దదడడ
ఇసటట ననస:51-8-255
వయససస:67
లస: ససస స
9242 MLJ0881607
పపరర: రరజరశదరర చలకల

9237 SQX0079798
పపరర: ససజజత దదడడ

9262 AP151000486420
పపరర: ననగరశదరరరవప వర

95-115/204

తసడడ:డ కకటటననగయఖ కటటవరరపప
ఇసటట ననస:51-8-259
వయససస:40
లస: పప
95-115/206

9265 SQX0977520
పపరర: లకడమ కళళవత కరటటట డ
న డడ

95-115/207

భరస : శకనవరస రరడడడ కటటడ
డ డ
ఇసటట ననస:51-8-260
వయససస:37
లస: ససస స
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95-115/208

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కటటడ
డ డడ
ఇసటట ననస:51-8-260
వయససస:41
లస: పప
9269 SQX0211425
పపరర: రవసదడ� లఖవరరపప�

95-149/12

95-150/20

95-150/23

95-115/210

95-115/213

95-115/581

95-116/90

తసడడ:డ శవరరరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:51-9-273
వయససస:26
లస: పప

9279 SQX0933887
పపరర: లకడమ పడసనట వరణణ పసకకటట

9282 SQX0826990
పపరర: చసదడ శశఖర తరరమలశశటట

9285 SQX2215697
పపరర: చడసచమమ కరళహససస

9288 SQX1864412
పపరర: ననగమలలర శదరర మగకసమళర

95-116/93

9291 SQX0079855
పపరర: ననగమణణ తమమననన

95-115/211

9294 SQX0445460
పపరర: రరమ కపషష రరడడడ తమమననన
తసడడ:డ శవ రరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-273
వయససస:30
లస: పప

9274 SQX1178228
పపరర: గగపస చడమమమటట

95-150/22

9277 SQX0646273
పపరర: బబ సస గరరటపపడడ

95-150/25

9280 SQX1480433
పపరర: రవ తదజ రరడడ పపకరటట

95-115/212

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ పపకరటట
ఇసటట ననస:51-8-322
వయససస:26
లస: పప
95-115/214

9283 SQX0933770
పపరర: వనసకటటశదర రరడడడ పసకకటట

95-115/215

తసడడ:డ రరమరరడడడ పపకరత
ఇసటట ననస:51-8-322
వయససస:53
లస: పప
95-115/582

9286 SQX1864040
పపరర: వసధఖ మగకసమళర

95-116/89

తసడడ:డ వనసకటపరషరరడడడ మగకసమళర
ఇసటట ననస:51-9-270
వయససస:30
లస: ససస స
95-116/91

9289 SQX1864255
పపరర: వనసకటపరషరరడడడ మగకసమళర

95-116/92

తసడడ:డ వనసకట నరరససరరడడడ మగకసమళర
ఇసటట ననస:51-9-270
వయససస:57
లస: పప
95-116/94

భరస : శవరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-273
వయససస:26
లస: ససస స
95-116/96

95-150/19

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:51-08-316
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటపరషరరడడడ మగకసమళర
ఇసటట ననస:51-9-270
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:51-9-273
వయససస:27
లస: ససస స
9293 SQX1072271
పపరర: ససధదర కపషష రరడడడ తమమననన

95-150/24

భరస : శదదయఖ కరళహససస
ఇసటట ననస:51-9-269
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటపరషరరడడడ మగకసమలర
ఇసటట ననస:51-9-270
వయససస:50
లస: ససస స
9290 SQX1306662
పపరర: హరరక తమమననన

9276 MLJ1161116
పపరర: చనట� బతష
స ల�

9271 SQX0549808
పపరర: కకరణమయ బసడనరర�

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:51-08-316
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:51-8-322
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస కరళహససస
ఇసటట ననస:51-9-269
వయససస:67
లస: పప
9287 SQX1863935
పపరర: ననగ మలలర శదరర మగకసమలర

95-150/21

భరస : వనసకటటశదర రరడడడ పపకరత
ఇసటట ననస:51-8-322
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ పపకరత
ఇసటట ననస:51-8-322
వయససస:26
లస: పప
9284 SQX2214252
పపరర: శదదయఖ కరళహససస

9273 SQX1443902
పపరర: శవ కలమమర చడననట

95-115/580

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర�
ఇసటట ననస:51-08-316
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:51-08-316
వయససస:37
లస: పప

భరస : కపషష పసడనబబ యన
ఇసటట ననస:51-8-322
వయససస:38
లస: ససస స
9281 SQX0933812
పపరర: శకకరసత రరడడడ పపకరటట

95-149/13

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప
ఇసటట ననస:51-08-316
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతటస
ఇసటట ననస:51-08-316
వయససస:28
లస: పప
9278 SQX0761940
పపరర: ఈశదరమమ పసదననబబ యన

9270 SQX1608423
పపరర: లవకలమమర పప తత
స రర

9268 SQX2319655
పపరర: కకరస ర రరడడడ గగరకస

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కపషరష రరడడడ గగరకస
ఇసటట ననస:51-8-263
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:51-08-316
వయససస:59
లస: పప

భరస : బబ సస
ఇసటట ననస:51-08-316
వయససస:49
లస: ససస స
9275 SQX0410514
పపరర: లకమణరరవప ఆరరటట

95-115/209

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ తమగమగరరర
ఇసటట ననస:51-8-260
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ�
ఇసటట ననస:51-08-316
వయససస:46
లస: పప
9272 SQX0593004
పపరర: లకడమ గరరటపపడడ

9267 SQX0977538
పపరర: వనసకట రరడడడ తమగమగరరర

9292 AP151000489516
పపరర: మసగమమ తమమననన

95-116/95

భరస : వనసకటటశదరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-273
వయససస:24
లస: ససస స
95-116/97

9295 SQX1380641
పపరర: సరసబ రరడడ తమమననన

95-116/98

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:51-9-273
వయససస:27
లస: పప
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9296 AP151000486068
పపరర: వనసకటటశదరరరడడడ తమమననన

95-116/99

తసడడ:డ రరమసరదమ
ఇసటట ననస:51-9-273
వయససస:24
లస: పప
9299 SQX0762682
పపరర: వనసకట రమణ ఉపపష

95-116/130

95-116/133

95-116/136

95-116/402

95-116/141

95-116/142

95-116/145

భరస : పఫ ల రరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-297
వయససస:65
లస: ససస స

9309 SQX1796879
పపరర: ససహససన మరర

9312 SQX2130946
పపరర: ఈశదర రరడడడ ససరసరన

9315 SQX1072255
పపరర: మమబగ షపక

9318 SQX2561157
పపరర: ససబదనబ షపక

95-116/147

9321 AP151000486478
పపరర: అశశక కలమమర మగళరపపడడ

95-116/139

9324 SQX0365668
పపరర: మరస పఫ లరరడడడ
తసడడ:డ పసదదద రరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-297
వయససస:70
లస: పప

9304 SQX1014802
పపరర: చడబతనఖ రరడడడ మమరరకడడడ

95-116/135

9307 SQX0949164
పపరర: రరమ ససబభబరరడడ వనబజజ

95-116/138

9310 AP151000489197
పపరర: ఎలజబబత పరమగల

95-116/140

భరస : పడవణ కలమమర
ఇసటట ననస:51-9-292
వయససస:28
లస: ససస స
95-116/403

9313 SQX2130730
పపరర: రరమ దదవ ససరసరన

95-116/404

తసడడ:డ ఈశదర రరడడడ ససరసరన
ఇసటట ననస:51-9-292
వయససస:30
లస: ససస స
95-116/143

9316 MLJ0886820
పపరర: మసరసన షపక

95-116/144

తసడడ:డ మమబగసరహహబర బక
ఇసటట ననస:51-9-295
వయససస:49
లస: పప
95-116/434

9319 SQX0358721
పపరర: మగ�ే్� పపడడ కపషష వనణణ

95-116/146

భరస : అషఫ క కలమమర
ఇసటట ననస:51-9-296
వయససస:49
లస: ససస స
95-116/148

తసడడ:డ భభససరరరవప
ఇసటట ననస:51-9-296
వయససస:40
లస: పప
95-116/150

95-116/132

తసడడ:డ పసదద ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-289
వయససస:38
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:51-9-295
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : భభససర రరవప మగళరపపడడ
ఇసటట ననస:51-9-296
వయససస:59
లస: ససస స
9323 SQX0358788
పపరర: మరస లకమమమ

95-116/137

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:51-9-295
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:51-9-295
వయససస:49
లస: పప
9320 SQX1837277
పపరర: వనసకరటడవమమ మగళరపపడడ

9306 SQX0949149
పపరర: ఫణణ దదప రరడడడ వనబజజ

9301 SQX1585639
పపరర: వనసకటటశదరరర ఈదర

భరస : వనసకట రరడడడ మమరరకడడడ
ఇసటట ననస:51-9-289
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరసరన
ఇసటట ననస:51-9-292
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:51-9-295
వయససస:49
లస: ససస స
9317 MLJ0886945
పపరర: మసరసన షపక

95-116/134

తసడడ:డ హరర కపషష మరర
ఇసటట ననస:51-9-292
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చడసచయఖ
ఇసటట ననస:51-9-292
వయససస:28
లస: పప
9314 AP151000489490
పపరర: షకకలమ షపక

9303 SQX0428086
పపరర: జయరరమరరడడడ వననట

95-116/129

తసడడ:డ తరరపరటయఖ ఈదర
ఇసటట ననస:51-9-287
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-289
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమ ససబబరరడడడ వసర
ఇసటట ననస:51-9-289
వయససస:60
లస: ససస స
9311 AP151000486213
పపరర: పడవణగసమమర పరమగల

95-116/131

తసడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-287
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బససవ రరడడడ మమరరకడడడ
ఇసటట ననస:51-9-289
వయససస:36
లస: పప
9308 SQX2173706
పపరర: నరరయణమమ వసర

9300 MLJ2508042
పపరర: సరసబభడజఖస రరవపల

9298 SQX0358937
పపరర: పదనమ వత వననట

భరస : జయరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-287
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చడసచయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:51-9-287
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరడడడ ఉపప
ఇసటట ననస:51-9-287
వయససస:26
లస: పప
9305 SQX1014752
పపరర: వనసకట రరడడడ మమరరకడడడ

95-116/399

తసడడ:డ సరసబ రరడడడ తమమననన
ఇసటట ననస:51-9-273
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశదర రరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-287
వయససస:66
లస: ససస స
9302 SQX1242916
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ ఉపప

9297 SQX2232254
పపరర: ఫణణసదడ తమమననన

9322 AP151000486476
పపరర: ససరరష బభబగ మగలర పపడడ

95-116/149

తసడడ:డ భభససరరరవప
ఇసటట ననస:51-9-296
వయససస:71
లస: పప
95-116/151

9325 MLJ2508646
పపరర: వరమమ పపటట
ట రర

95-116/152

భరస : అనసతరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-298
వయససస:49
లస: ససస స
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9326 MLJ2504546
పపరర: అనసతరరమరరడడడ పపటభటరర

95-116/153

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-298
వయససస:49
లస: పప

9327 SQX2286136
పపరర: శవ పరరదత మమరస

భరస : తరరపత రరేడడడడ మమరస
ఇసటట ననస:51-9-298
వయససస:22
లస: ససస స

95-116/154 9330 SQX1306522
9329 SQX1954015
పపరర: సరయ భభససర రరడడడ నవపలలరర
పపరర: నసదదన నవపలలరర

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ నవపలలరర
ఇసటట ననస:51-9-301
వయససస:21
లస: పప
9332 AP151000486223
పపరర: శకనవరసరరడడడ నవపలలరర

95-116/157

95-69/951

95-116/162

95-72/807

9339 SQX0067603
పపరర: లసగ రరడడడ నన�టట�

9342 MLJ0882472
పపరర: మహబమబబ షపక

95-116/167

9345 SQX2121614
పపరర: షరరఫపనటసర బబగస షపక

9348 MLJ2508281
పపరర: వరలకడమ బ

తసడడ:డ వనసకట వజయ ససరరష భభగరరజ
ఇసటట ననస:51-11-313
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససదదష
ఇసటట ననస:51-11-313
వయససస:24
లస: ససస స

9350 AP151000486318
పపరర: నగరష కలమమర మమరరశశటట

9351 SQX1307942
పపరర: పడవలర క పపల

95-116/171

తసడడ:డ వనసకటభడవప
ఇసటట ననస:51-11-314
వయససస:24
లస: పప
9353 MLJ3716891
పపరర: దసరరరభవరన పపల
తసడడ:డ ననగరశదరరరవప పపల
ఇసటట ననస:51-17
వయససస:30
లస: ససస స

95-116/160

95-116/163

9354 MLJ3715539
పపరర: రరణణ పపల
భరస : ననగరశదర రరవప పపల
ఇసటట ననస:51-17
వయససస:50
లస: ససస స

9334 SQX1179200
పపరర: రరజశశఖర రరవపల

95-116/159

9337 SQX0067553
పపరర: సరరత ననటట

95-116/161

9340 SQX0067595
పపరర: ససధనకర రరడడడ ననటట

95-116/164

తసడడ:డ సరధ సరసబ శవ రరడడ
ఇసటట ననస:51-10-307
వయససస:26
లస: పప
95-116/165

9343 MLJ0882738
పపరర: ఖమజజమహహదద న షపక

95-116/166

తసడడ:డ మహమమద పసరర
ఇసటట ననస:51-10-309
వయససస:26
లస: పప
95-116/385

9346 SQX1074632
పపరర: భవరన దథమకకసడ

95-114/240

భరస : రరజయఖ దథమకకసడ
ఇసటట ననస:51-11
వయససస:64
లస: ససస స
95-116/169

9349 MLJ2509115
పపరర: అరరణకలమమరర మమరరశశటట

95-116/170

భరస : నగరష కలమమర
ఇసటట ననస:51-11-314
వయససస:24
లస: ససస స
95-115/330

తసడడ:డ ననగరశద రరవప పపల
ఇసటట ననస:51-17
వయససస:24
లస: ససస స
95-115/332

95-116/156

భరస : ససధనకర రరడడడ
ఇసటట ననస:51-10-307
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:51-10-309
వయససస:32
లస: ససస స
95-116/168

9331 AP151000489322
పపరర: లకడమ నవపలలరర

తసడడ:డ చడసచయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:51-9-305
వయససస:49
లస: పప

భరస : మహమమద పసరర షపక
ఇసటట ననస:51-10-309
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసరరననసహహబ
ఇసటట ననస:51-10-309
వయససస:26
లస: పప
9347 SQX1400936
పపరర: వనసకట సతఖ శశశలజ భభగరరజ

95-116/158

తసడడ:డ సరధ సరసబ శవ రరడడ
ఇసటట ననస:51-10-307
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనట హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:51-10-309
వయససస:34
లస: పప
9344 MLJ0882746
పపరర: మహమమదదలరర షపక

9336 SQX0067561
పపరర: వనబ కర లకడమ ననటట

95-116/426

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-302
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లసగర రరడడడ
ఇసటట ననస:51-10-307
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరధ సరసబ శవ రరడడ
ఇసటట ననస:51-10-307
వయససస:26
లస: ససస స
9341 SQX0769703
పపరర: నసర వల షపక

95-116/155

భరస : రరజరశశఖర రరవపల
ఇసటట ననస:51-9-305
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:51-9-1225
వయససస:62
లస: పప
9338 SQX0067579
పపరర: అసజమమ ననటట

9333 SQX1179192
పపరర: ససవర ననగరశదరర రరవపల

9328 SQX2521144
పపరర: తరరపత రరడడడ మమరస

భసధసవప: శవ పరరదత మమరస
ఇసటట ననస:51-9-298
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ నవపలలరర
ఇసటట ననస:51-9-302
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననడ
డ డడ
ఇసటట ననస:51-9-302
వయససస:28
లస: పప
9335 AP151000144340
పపరర: శసకరరరవప కరసడడగగసట�

95-116/405

9352 SQX1183565
పపరర: హరర ఎస

95-115/331

తసడడ:డ అసకక రరడడడ ఎస
ఇసటట ననస:51-17
వయససస:30
లస: ససస స
95-115/333

9355 MLJ3715034
పపరర: రవకలమమర పపల

95-115/334

తసడడ:డ ననగరశదరరరవప పపల
ఇసటట ననస:51-17
వయససస:31
లస: పప
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9356 SQX0445700
పపరర: మమడస శకనవరస రరడడడ
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95-115/335

తసడడ:డ ననగర రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:51-17
వయససస:45
లస: పప
9359 SQX1628603
పపరర: పసడయమసక వసకరయల

95-102/728

95-102/731

95-93/608

95-94/485

95-100/753

95-98/765

95-93/769

తసడడ:డ గగరవయఖ మదరమడడఆ
ఇసటట ననస:541-347
వయససస:41
లస: పప
9380 NDX2085299
పపరర: తడవనణణ గగగగల

తసడడ:డ వనసకట రరవప పఫ తతరర
ఇసటట ననస:1402
వయససస:25
లస: పప

95-93/609

94-131/686

9369 SQX2020485
పపరర: పడకరష బభబగ కసప

95-96/929

9372 SQX2031086
పపరర: జజసఫ రరచరడ సన దకలసమమలమ

9367
పపరర: గగసప బభష షపక

95-93/638

95-117/658

భరస : జజన పడకరసరస రరవప దకలసమమలమ
ఇసటట ననస:245/0
వయససస:44
లస: ససస స
95-94/550

9376 SQX2127942
పపరర: నవఖ గరణణపఅల

9378 SQX2147064
పపరర: దసరరరదదలపబభబమ మడడగగల

9379 SQX2118891
పపరర: పరవన షపక

తసడడ:డ వనసకట రరవప మటట పలర
ఇసటట ననస:1794
వయససస:20
లస: పప

95-98/728

9373 SQX2024594
పపరర: వలగరరరనన కరక

తసడడ:డ మగటట యఖ గరణణపఅల
ఇసటట ననస:506-366
వయససస:19
లస: ససస స

9384 SQX2046134
పపరర: చసదడ శశఖర మటట పలర

95-100/888

9370 SQX2021418
పపరర: శవపడసరద రరజ పపల

తసడడ:డ చరసజవపలల శశగగ
ఇసటట ననస:403 PAKANATI ESTATES
వయససస:46
లస: పప

9381 SQX2092559
పపరర: సరసబ ఏలలపపరర

95-203/935

తసడడ:డ శకనవరససలల పపల
ఇసటట ననస:244J
వయససస:20
లస: పప

95-117/783

95-96/1065

95-118/1012

భరస : నజజస షపక
ఇసటట ననస:582-421
వయససస:39
లస: ససస స
95-92/673

తసడడ:డ జజన ఏలలపపరర
ఇసటట ననస:772-16
వయససస:22
లస: పప
95-91/690

9364 SQX2418325
పపరర: వనసకటటశదరరర కరణస

తసడడ:డ ఇకబభల షపక
ఇసటట ననస:204 flat
వయససస:27
లస: పప

భసధసవప: దదలప
ఇసటట ననస:541,
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససధదర పపటటటబబ యన
ఇసటట ననస:711
వయససస:33
లస: ససస స
9383
పపరర: మణణకరసత పఫ తతరర

9366 SQX1298265
పపరర: జననరర నరరవప యగర లస

9375 SQX2260594
పపరర: శకనవరస రరవప శశగగ

95-102/730
9361 SQX0386326
పపరర: ననగ సనరఖ హరర పడసరదస తవరరర

తసడడ:డ వనసకయఖ కరణస
ఇసటట ననస:105
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజన పడకరశ రరవప దకలసమమలమ
ఇసటట ననస:245/0
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతశ కలమమర ఎనమదల
ఇసటట ననస:272
వయససస:20
లస: పప
9377 SQX2205292
పపరర: గగరర మమరరస మదరమడడఆ

95-102/732

తసడడ:డ కసప కసప
ఇసటట ననస:243/G
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరససలల పపల
ఇసటట ననస:244J
వయససస:39
లస: ససస స
9374 SQX2318756
పపరర: శక హరర ఎనమదల

9363 SQX1428888
పపరర: మహహశదర రరవప లకలసడద

95-113/584

తసడడ:డ కపషష పడసరదస తవరరర
ఇసటట ననస:76-54-820/3
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరధ కపషషయఖ యగర లస
ఇసటట ననస:190/D
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ పడకరషబభబగ కసప
ఇసటట ననస:243/G
వయససస:25
లస: పప
9371 SQX2021426
పపరర: శక దదవ పపల

95-102/729

తసడడ:డ కరశవరరవప లకలసడద
ఇసటట ననస:76-54-820/3
వయససస:63
లస: పప

భరస : జననరరన రరవప యగర లస
ఇసటట ననస:190/D
వయససస:52
లస: ససస స
9368 SQX2020501
పపరర: పపథదద శరసత కసప

9360 SQX1628611
పపరర: రరజ ఫణణసదడ కరకరర

9358 SQX0752246
పపరర: చననటరర రగసస యమసథథన

భరస : రరజ కలమమర గమటభల
ఇసటట ననస:66-55-787
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:76-54-820/3
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబభబరరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:76-54-820/3
వయససస:60
లస: పప
9365 SQX1298166
పపరర: పడమల రరణణ యగర లస

95-115/336

తసడడ:డ కరశరరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:51-17
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశదర రరవప వసకరయల
ఇసటట ననస:76-54-820/3
వయససస:26
లస: ససస స
9362 AP151000624469
పపరర: రరమమరరవప మలశశటట

9357 SQX0830547
పపరర: కపషరషరరడడడ దదవరరడడడ

9382 AP151000252211
పపరర: కకసడయఖ పసదనల

95-98/722

తసడడ:డ కకటయఖ పసదనల
ఇసటట ననస:793
వయససస:82
లస: పప
95-117/656

9385 SQX2067080
పపరర: షపక అదదలలనటసర షపక

95-93/635

భరస : షపక ఖజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:1884
వయససస:30
లస: ససస స
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9386 SQX1974658
పపరర: వసశ కపషష రరగస
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95-91/624

తసడడ:డ సనరఖ చసదడరరవప రరగస
ఇసటట ననస:3125
వయససస:26
లస: పప
9389 SQX2066470
పపరర: ససధ లకడమ గసదసశశటట

9387
పపరర: జతదసదడ రరడడడ దదవరరడడడ

తసడడ:డ కపషష రరడడడ దదవరరడడడ
ఇసటట ననస:4225 LARCHMONT
వయససస:32
లస: పప
95-118/918

9390 SQX0616458
పపరర: శవపరరదత వనమమ�

భరస : వర వనసకట అశశక కలమమర అవసఆకలల
ఇసటట ననస:B BLOCK 301
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరవప�
ఇసటట ననస:BK39 GF 1
వయససస:44
లస: ససస స

9392 SQX2188126
పపరర: ఖమజ షపక

9393 SQX2065704
పపరర: కకటమమ బటటటల

95-94/588

తసడడ:డ సరయ రరస బభబగ
ఇసటట ననస:BLOCK NO 12 P - F1
వయససస:26
లస: పప
9395 SQX2039253
పపరర: ససజన హనసమ పపడమ కలమమర
ససరర
తసడడ:డ రరమమరరవప ససరర
ఇసటట ననస:D.no.9-10-155/b
వయససస:21
లస: పప

95-91/686

9398 SQX1876945
పపరర: ససభభష నరరడర

95-93/610

తసడడ:డ రమమష బభబగ నరరడర
ఇసటట ననస:D NO 12-1-84
వయససస:28
లస: పప
9401 SQX2355261
పపరర: చడనట కపషష దథగరపరరస

95-92/750

తసడడ:డ ససబబ రరయగడడ ననకల
ఇసటట ననస:DNO 12-9-19
వయససస:43
లస: పప
9407 SQX2110559
పపరర: శవ ననగ దసరర ససబకస

95-100/795

తసడడ:డ అబగదలమర మహమమద
ఇసటట ననస:D NO 12-11-171
వయససస:68
లస: పప
9413 SQX1960012
పపరర: షరరఫ షపక
తసడడ:డ జలమన షపక
ఇసటట ననస:D NO 12-11-241
వయససస:26
లస: పప

95-117/679

95-92/749

9394 SQX2524593
పపరర: పఠరన ననగమరరబషర పఠరన

95-96/1116

తలర : చసడవరల పఠరన
ఇసటట ననస:D no 9-4-81
వయససస:33
లస: పప

95-91/625
9396 SQX1979269
పపరర: వరసవ ననగ సరయ లకడమ పపజత
సరతషలలరర
తసడడ:డ పడభభకర రరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:D NO 12-1-12
వయససస:23
లస: ససస స

9397 SQX2442481
పపరర: అరరణ కనసమమరర

భరస : ససబభబరరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:D NO 12-1-12 FLAT NO 310
వయససస:73
లస: ససస స

9399 SQX1975705
పపరర: అఖల గరయతడ కకటడ

9400 SQX1977354
పపరర: అపరష కకటడ

95-93/611

9402 SQX2363018
పపరర: భభగఖ లకడమ దథగరపరరస

9405 SQX1987239
పపరర: కపషషవసశ పఫ లలపలర

9408 SQX2355337
పపరర: కకటటశదరమమ ననలటటరర

9411 SQX2378115
పపరర: ఆషర బ షపక

9414 SQX1795277
పపరర: దదలప కలమమర ససదడపఫ గగ

95-91/741

95-93/612

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకటడ
ఇసటట ననస:DNO 12-1-89
వయససస:24
లస: ససస స
95-92/751

9403 SQX2477826
పపరర: హరరబభబగ ఏమ

95-93/771

తసడడ:డ చడనటయఖ ఏమ
ఇసటట ననస:DNO 12-8-38
వయససస:32
లస: పప
95-143/745

9406 SQX2351633
పపరర: అరరణ శనకరసయల

95-94/589

భరస : గగరర శసకర కపషషరరవప శనకరసయల
ఇసటట ననస:D NO 12-10-16/A
వయససస:69
లస: ససస స
95-95/1394

9409 SQX2426443
పపరర: దదవదననస చసదవరరపప

95-95/1395

భసధసవప: సససదరర చసదవరరపప
ఇసటట ననస:D NO 12-11-164
వయససస:46
లస: పప
95-95/1397

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:D NO 12-11-190
వయససస:43
లస: ససస స
95-116/366

9391 SQX2188571
పపరర: గసగరధర చసతకరయల

భరస : వజయ కపషష బటటటల
ఇసటట ననస:d/no 8-25-22
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఏసస
ఇసటట ననస:D NO 12-11-164
వయససస:60
లస: ససస స
95-95/1396

95-118/1034

తసడడ:డ వనసకట రరమగడడ చసతకరయల
ఇసటట ననస:BLOCK -11 FNO- T-2
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పఫ లలపలర
ఇసటట ననస:D NO 12-10-4B
వయససస:21
లస: పప

భరస : కపషష రరడడడ ససబకస
ఇసటట ననస:D NO 12-11-79
వయససస:22
లస: ససస స
9410 SQX2363810
పపరర: అబగదల ఘన మహమమద

95-118/311

భరస : చడనట కపషష దథగరపరరస
ఇసటట ననస:D NO 12-6-63
వయససస:65
లస: ససస స
95-93/781

9388
పపరర: చదతన ననబమమశ మదసదల

తసడడ:డ గగపరల ననగకకషఫ ర మదసదల
ఇసటట ననస:Apt K187
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకటడ
ఇసటట ననస:D NO 12-1-89
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశదరరర దథగరపరరస
ఇసటట ననస:D NO 12-6-63
వయససస:71
లస: పప
9404 SQX2484814
పపరర: ససబబ చసదడ శశఖర ననకల

95-115/614

9412 SQX2396935
పపరర: మరర వల షపక

95-96/1096

తసడడ:డ కరశస షపక
ఇసటట ననస:D NO 12-11-190
వయససస:45
లస: పప
95-96/897

తసడడ:డ జజన సససదర రరవప ససదడపఫ గగ
ఇసటట ననస:D NO 12-11-256
వయససస:48
లస: పప

9415 SQX1877307
పపరర: ఏసస బభబగ ఆదద

95-96/898

తసడడ:డ యహనస ఆదద
ఇసటట ననస:D NO 12-11-366/2
వయససస:27
లస: పప
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9416 SQX2379808
పపరర: శకేసనవరసర రరవప రరయపపడడ

95-96/1097

తసడడ:డ నగరశదర రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 12-11-410
వయససస:35
లస: పప
9419 SQX1810894
పపరర: మరర బ కసచరర

95-96/900

95-96/1134

95-99/710

95-91/687

95-100/887

9440 SQX2520609
పపరర: శరకవణణ కకనగళళ

9426 SQX2414837
పపరర: రమమ దదవ కకతస పలర

9429 SQX2261956
పపరర: వనసకట ససబబయఖ డదరసగగల

9432 SQX2310266
పపరర: జజసఫ బతష
స ల

95-117/786

95-99/711

95-177/1368

9438 SQX2446938
పపరర: రరజజ గణపత రరవప దదవనదల

95-99/606

9427 SQX2286805
పపరర: శతల సససగ నసదస

95-100/884

95-100/885

9430 SQX2229581
పపరర: శవ డదరసగగల

95-100/886

భరస : వనసకట ససబబయఖ డదరసగగల
ఇసటట ననస:D NO 12-11-776
వయససస:44
లస: ససస స
95-117/784

9433 SQX2310514
పపరర: ససధదర బతష
స ల

95-117/785

తసడడ:డ జజసఫ బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 12-12-27
వయససస:45
లస: పప

95-117/788

9439 SQX2462638
పపరర: రతటశక రసగర

95-117/789

భరస : చసదడ శశఖర రసగర
ఇసటట ననస:D NO 12-15-63
వయససస:34
లస: ససస స

9441 SQX1818384
పపరర: అనటపపరష అలర సగస

9442 SQX2403475
పపరర: ననగ మలర శదరర బబలరసకకసడ

9443 SQX2040772
పపరర: నరరళళ సరయ రగహహత నరరళళ

9444 SQX2513299
పపరర: శకనవరస రరవప తరరనగరర
తసడడ:డ కపషషయఖ తరరనగరర
ఇసటట ననస:D NO 12-27-65
వయససస:68
లస: పప

95-117/787

తసడడ:డ ససత రరమయఖ వసససశశటట
ఇసటట ననస:D NO 12-15-26
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప దదవనదల
ఇసటట ననస:D NO 12-15-35 FLAT NO 3
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససరరష అలర సగస
ఇసటట ననస:D NO 12-17-50
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరళళ పపరష చసదడ రరవప నరరళళ
ఇసటట ననస:D.No - 12-19-31
వయససస:18
లస: పప

9424 SQX1979921
పపరర: మహనరరవప మమరరగ

95-118/1017 9436 SQX2275774
9435 SQX2398014
పపరర: దదవ ననగచసదడ పడసరద పఫ తతరర
పపరర: సరసబశవ రరవప వసససశశటట

భరస : పస వ ఏల వ చసదడ శశఖర కకనగళళ
ఇసటట ననస:Dno.12-16-16,
వయససస:27
లస: ససస స
95-118/919

95-96/903

తసడడ:డ నసదస సససగ
ఇసటట ననస:D NO 12-11-654
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశదర రరవప పఫ తతరర
ఇసటట ననస:D-NO12-13-14
వయససస:39
లస: పప
95-117/790

9421 SQX1979913
పపరర: ససజజత చనటడగడడ

తసడడ:డ రరమయఖ మమరరగ
ఇసటట ననస:D NO 12-11-645
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ జజకబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 12-12-27
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ ససధదర బతష
స ల
ఇసటట ననస:D NO 12-12-27
వయససస:19
లస: పప
9437 SQX2170454
పపరర: లకడమ వనసకట ఉమమదదవ
వసససశశటట
భరస : సరసబశవ రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:DNO 12-15-26
వయససస:44
లస: ససస స

95-97/765

తసడడ:డ చనటనట డదరసగగల
ఇసటట ననస:D NO 12-11-776
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ డదరసగగల
ఇసటట ననస:D NO 12-11-776
వయససస:19
లస: పప
9434 SQX2312205
పపరర: కరరణ అఖల బతష
స ల

9423 SQX1989169
పపరర: దసరర అరరన

95-97/651

భరస : ననగ శకనవరస రరవప చనటడగడడ
ఇసటట ననస:D NO 12-11-456
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హరర బభబగ కకతస పలర
ఇసటట ననస:D NO 12-11-650/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సరగర బసడనరర
ఇసటట ననస:DNO 12-11-741
వయససస:19
లస: ససస స
9431 SQX2229599
పపరర: శవపడసరద డదరసగగల

95-96/901

తసడడ:డ రమమరరవప అరరన
ఇసటట ననస:D NO 12-11-509
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:D NO 12-11-650/1
వయససస:63
లస: పప
9428 SQX1993955
పపరర: పపజత భవరన బసడనరర

9420 SQX1810928
పపరర: బభజ మమతషకలరర

9418 SQX0349829
పపరర: ససగరత గగసటటరర

భరస : అనల గగసటటరర
ఇసటట ననస:D NO 12-11-439
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప మమతషకలరర
ఇసటట ననస:D NO 12-11-440
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నమమకరయల కకషఫ ర
ఇసటట ననస:D NO 12-11-475
వయససస:22
లస: పప
9425 SQX2414746
పపరర: హరర బభబగ కకతస పలర

95-96/899

తసడడ:డ యయసస ఉలస
ఇసటట ననస:D NO 12-11-427
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససరరష కసచరర
ఇసటట ననస:D NO 12-11-440
వయససస:28
లస: ససస స
9422 SQX2564391
పపరర: నమమకరయల రరజ

9417 SQX1795251
పపరర: జజసఫ కలమమర ఉలస

95-118/881

95-118/1014

భరస : వరయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 12-17-50
వయససస:52
లస: ససస స
95-123/625

9445 SQX1980051
పపరర: శక హరరక ఉనటస

95-114/616

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఉనటస
ఇసటట ననస:D-NO 13-6-6, 5TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స

Page 320 of 322

9446 SQX2021236
పపరర: ఉదయ కకరణ పపపష

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-05
95-114/673

తసడడ:డ కనకరరవప పపపష
ఇసటట ననస:DNO 13-6-26
వయససస:18
లస: పప
9449 SQX1970532
పపరర: పపరష పరపప

95-114/618

95-114/689

తసడడ:డ మసరసన వల మసరసన వల
ఇసటట ననస:d no-42
వయససస:18
లస: పప
9458 SQX2376937
పపరర: వరయఖ బబలరసకకసడ

9450 SQX2017820
పపరర: ఉష రరణణ ననలకలరరస

9462 SQX2145050
పపరర: ధనససజయ రరవప ససకర

95-98/856

భరస : సతఖస కరపప
ఇసటట ననస:D NO 50-11-824
వయససస:63
లస: ససస స
95-93/782

9465 SQX1893205
పపరర: అనత బబ సబభయ

95-97/853

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవనదల
ఇసటట ననస:DOOR NO 12-14-27
వయససస:23
లస: ససస స

9468 SQX2367134
పపరర: వనసకట రరవప కటభరర

95-118/1016

9471 SQX2032415
పపరర: మసరసన షపక

భరస : వరయళజ షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO:12-11-117
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:Dr No 12-11-859
వయససస:23
లస: పప

95-1/1287
9473 SQX1997196
పపరర: బడహమజజససఖల వనసకట మణణకసఠ
పడసరద
తసడడ:డ బడహమజజససఖల వనసకట శకనవరస కలమమర
ఇసటట ననస:Gsrt quarters no. 37
వయససస:23
లస: పప

9474 SQX2046316
పపరర: కగశల ననమ
తసడడ:డ రవ కరసత ననమ
ఇసటట ననస:H.NO 9-5-19,
వయససస:21
లస: ససస స

9457 SQX2092120
పపరర: ననగ శకనవరస ఉదయగరరర

95-91/685

9460 SQX2142073
పపరర: వనసకట లకడమ కరపప

95-97/854

9463 SQX1989326
పపరర: హరరశ వపటటకలరర

95-91/628

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస: DNO 53-5-799,15-13-186/1
వయససస:23
లస: పప
95-100/739

9466 SQX1797174
పపరర: కకటటరతటస దదవనదల

95-118/882

భరస : బభపరరరవప దదవనదల
ఇసటట ననస:DOOR NO 12-14-27
వయససస:68
లస: ససస స
95-93/772

తసడడ:డ అదద ననరరయణ కటభరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 44-7-149
వయససస:55
లస: పప
95-95/1118

95-118/880
9454 SQX1818673
పపరర: అబగదల మజద బభషర సయఖద

భరస : సరరదశదర రరవప కరపప
ఇసటట ననస:D NO 50-11-824
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరప సససగ బబ సబభయ
ఇసటట ననస:DOORNO 12-11-768/d
వయససస:32
లస: ససస స
95-121/690

95-94/465

తసడడ:డ భభససర రరవప ఉదయగరరర
ఇసటట ననస:D.NO. 44-2-10
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ ససకర
ఇసటట ననస:DNO 51-22-525
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రసగ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:Do
వయససస:22
లస: ససస స

9470 SQX1970250
పపరర: రరకరసనన సయఖద

95-91/742

9459 SQX2142099
పపరర: సరరదశదర రరవప కరపప

9461 SQX2326155
పపరర: మమరర కరపప

9451 SQX1771534
పపరర: గగపసదదశ పదనమవత

తసడడ:డ మహబమబ సయఖద
ఇసటట ననస:D.NO.37-10-1678, FLAT NO.15
వయససస:42
లస: పప

9456 SQX2126720
పపరర: మణణ పరలపరరస

తసడడ:డ సతఖస కరపప
ఇసటట ననస:D NO 50-11-824
వయససస:46
లస: పప

9467 SQX1797257
పపరర: ఏలలసవరర దదవనదల

95-91/684

భరస : ససరరష పరలపరరస
ఇసటట ననస:D NO 44-1-3
వయససస:34
లస: ససస స
95-118/1015

95-114/758

భరస : గగపసదదశ హరరబభబగ
ఇసటట ననస:DNO 19-15-256
వయససస:33
లస: ససస స

9453 SQX2041176
పపరర: శకనస పప నటస

తసడడ:డ చన కకట ససబబయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 45-3-150
వయససస:63
లస: పప

9464 SQX2484897
పపరర: శరరద దదవ పప టటట

95-96/967

తసడడ:డ చసదడయఖ పప నటస
ఇసటట ననస:D NO 34-8/1/2
వయససస:37
లస: పప
95-91/743

9448 SQX2461762
పపరర: రజన గగజసపత

తలర : సరసబడజఖస గగజసపత
ఇసటట ననస:D.No 13-7-34
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హరర బభబగ ననలకలరరస
ఇసటట ననస:dno 13-8-81
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబగదల అజజ షపక
ఇసటట ననస:D.No 20-13-47
వయససస:29
లస: పప
9455 SQX2221786
పపరర: ననగగర వల షపక

95-114/617

తసడడ:డ కకసడరరడడడ
ఇసటట ననస:DNO 13-6-29
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయగలల పరపప
ఇసటట ననస:DNO 13-7-91
వయససస:24
లస: పప
9452 SQX2391647
పపరర: మమలక బభష షపక

9447 SQX1896505
పపరర: తరరపత రరడడడ ఓరరగసటట

9469 SQX2347094
పపరర: రరజశశఖర కటభరర

95-93/773

తసడడ:డ వనసకట రరవప కటభరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 44-7-149
వయససస:31
లస: పప
95-100/796

9472 SQX2034486
పపరర: దదపసస గరల

95-94/541

తసడడ:డ ససధనకర గరల
ఇసటట ననస:FLAT NO3 B,RAHUL TOWERS
వయససస:35
లస: ససస స
95-57/1304

9475 SQX2154623
పపరర: రవ వడర పపడడ

95-117/795

తసడడ:డ ఆసజననయగలల వడర పపడడ
ఇసటట ననస:KOTHAPET
వయససస:32
లస: పప
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9476 SQX2306462
పపరర: సరయ పడతతష అనటవరపప

95-118/1019

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అనటవరపప
ఇసటట ననస:kotha pet
వయససస:20
లస: ససస స
9479 SQX2290104
పపరర: వనసకటటష మక

95-97/856

9477 SQX1894724
పపరర: సరదత పసడయ చదబబడ లల

95-93/614

9478 SQX2235646
పపరర: పడవణ కలమమర కకటభరర

95-93/777

భరస : రరసబభబగ చదబబడ లల
ఇసటట ననస:kuglar hospital compound
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశదర రరవప కకటభరర
ఇసటట ననస:L V RAMANAIDU G2
వయససస:30
లస: పప

9480
పపరర: వనసకట ససదర నరర పసనసగగసడ

9481 SQX2394278
పపరర: కసససరర అదడదపలర

95-117/813

95-112/1303

తసడడ:డ సరయ కపషష మక
ఇసటట ననస:RAMIREDDY THOTA 3RD LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:Unit 53
వయససస:26
లస: పప

తలర : ససబబరరవప అదడదపలర
ఇసటట ననస:variety bhavan
వయససస:63
లస: ససస స

9482 SQX2391274
పపరర: కకమల అదడదపలర

9483
పపరర: సరయ కలమమర కకడడబబ యన

9484 AP151000255192
పపరర: అనఫర షపక

95-112/1304

భరస : రరమ అదడదపలర
ఇసటట ననస:variety bhavan
వయససస:38
లస: ససస స
9485 SQX0703918
పపరర: రహహమ షపక

తసడడ:డ శత రమమసజనఉలల కకడడబబ యన
ఇసటట ననస:Villa number R55
వయససస:29
లస: పప
95-99/2

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:,50-8-638
వయససస:29
లస: పప
9488 SQX2035111
పపరర: ససదదప చరణ వపషరర

95-105/1040

9486 SQX1472174
పపరర: శకనవరస రరవప ననతలపరటట

95-99/1

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:,50-8-638
వయససస:56
లస: ససస స
95-99/3

తలర : వనసకటటశదరరర ననతలపరటట
ఇసటట ననస:,50-9-681
వయససస:47
లస: పప

9487 MLJ2820454
పపరర: చనటరరమయఖ అనటపపరరడడ

95-99/4

తసడడ:డ అసజయఖ అనటపపరరడడడ
ఇసటట ననస:,50-23
వయససస:36
లస: పప

95-91/629

తసడడ:డ సతఖ నసదస వపషరర
ఇసటట ననస:,D.NO.7-6-70,
వయససస:21
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,472

ససత సలల
5,013

ఇతరరలల
3

మతత స
9,488

4,472

5,013

3

9,488
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