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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-50

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10338

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

93 / 55

1

0

0

1

2

93 / 57

0

1

0

1

3

93 / 59

0

1

0

1

4

94 / 2

1

0

0

1

5

94 / 5

1

0

0

1

6

94 / 9

1

2

0

3

7

94 / 10

1

0

0

1

8

94 / 12

1

0

0

1

9

94 / 14

0

1

0

1

10

94 / 15

1

0

0

1

11

94 / 16

1

0

0

1

12

94 / 17

1

1

0

2

13

94 / 42

0

1

0

1

14

94 / 44

1

1

0

2

15

94 / 45

1

0

0

1

16

94 / 46

0

1

0

1

17

94 / 47

0

1

0

1

18

94 / 49

1

0

0

1

19

94 / 50

0

1

0

1

20

94 / 51

0

1

0

1

21

94 / 55

1

1

0

2

22

94 / 61

1

0

0

1

23

94 / 62

1

0

0

1

24

94 / 63

1

0

0

1

25

94 / 64

0

1

0

1

26

94 / 65

4

4

0

8

27

94 / 68

1

2

0

3

28

94 / 71

0

1

0

1

29

94 / 75

1

1

0

2

30

94 / 76

0

1

0

1

31

94 / 80

1

0

0

1

32

94 / 81

0

1

0

1

33

94 / 82

3

2

0

5

34

94 / 84

1

0

0

1

35

94 / 87

1

1

0

2

36

94 / 88

1

1

0

2

37

94 / 95

0

1

0

1

38

94 / 97

0

1

0

1

39

94 / 98

2

0

0

2

40

94 / 99

1

3

0

4

41

94 / 100

1

0

0

1

42

94 / 124

1

0

0

1

43

94 / 134

1

1

0

2

44

94 / 136

9

4

0

13

45

94 / 137

2

1

0

3

46

94 / 138

1

2

0

3

47

94 / 140

1

1

0

2

48

94 / 141

0

1

0

1

49

94 / 143

1

5

0

6

50
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1

0

0

1

51
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0

1

0

1
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1

0

0

1

53
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0

1

0

1

54
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1

1

0

2

55
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1

0

0

1
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1

0

0

1
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1

0

0

1
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0

1

0

1
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0

0

2
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0

0
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0

0
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0

0
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2

0

3

64
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0

1

0
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65
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8

12

0

20

66
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2

4

0

6

67
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10

8

0

18
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95 / 4

8

10

0

18

69

95 / 5

6

4

0

10

70
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5

3

0

8

71

95 / 7

3

5

0

8
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7

4

0

11
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95 / 9

8

21

0

29

74
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305

285

0

590
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95 / 11

230

242

0

472

76
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364

355

0

719

77

95 / 13

611

613

0

1,224

78

95 / 14

418

420

0

838

79

95 / 15

10

10

0

20

80

95 / 16

1

0

0

1

81

95 / 17

1

1

0

2

82

95 / 18

1

1

0

2

83

95 / 19

5

6

0

11

84

95 / 20

75

79

0

154

85

95 / 21

666

781

0

1,447

86

95 / 22

525

556

0

1,081

87

95 / 23

323

389

0

712

88

95 / 24

355

406

0

761

89

95 / 25

508

530

0

1,038

90

95 / 26

30

48

0

78

91

95 / 27

300

356

0

656

92

95 / 28

2

1

0

3

93

95 / 29

3

4

0

7

94

95 / 30

2

4

0

6

95

95 / 31

1

0

0

1

96

95 / 32

17

19

0

36

97

95 / 33

22

25

0

47

98

95 / 34

6

6

0

12

99

95 / 35

2

4

0

6

100

95 / 36

4

2

0

6

101

95 / 37

2

1

0

3

102

95 / 38

1

3

0

4

103

95 / 39

6

6

0

12

104

95 / 40

5

6

0

11

105

95 / 41

2

4

0

6

106

95 / 42

1

2

0

3

107

95 / 43

2

1

0

3

108

95 / 44

3

3

0

6

109

95 / 45

5

1

0

6

110

95 / 47

2

2

0

4

111

95 / 53

0

1

0

1

112

95 / 56

0

1

0

1

113

95 / 57

2

0

0

2

114

95 / 58

6

5

0

11

115

95 / 59

1

0

0

1

116

95 / 60

0

1

0

1

117

95 / 65

0

1

0

1

118

95 / 68

0

1

0

1

119

95 / 71

0

1

0

1

120

95 / 74

2

0

0

2

121

95 / 85

0

1

0

1

122

95 / 86

1

0

0

1

123

95 / 87

1

1

0

2

124

95 / 91

1

1

0

2

125

95 / 94

1

0

0

1

126

95 / 95

3

9

0

12

127

95 / 99

1

0

0

1

128

95 / 120

1

3

0

4

129

95 / 121

1

3

0

4

130

95 / 126

0

1

0

1

131

95 / 129

2

4

0

6

132

95 / 130

0

1

0

1

133

95 / 132

1

0

0

1

134

95 / 136

0

1

0

1

135

95 / 137

0

1

0

1

136

95 / 140

1

0

0

1

137

95 / 141

2

0

0

2

138

95 / 143

1

1

0

2

139

95 / 144

1

0

0

1

140

95 / 148

1

0

0

1

141

95 / 150

2

0

0

2

142

95 / 152

1

2

0

3

143

95 / 153

0

1

0

1

144

95 / 155

1

2

0

3

145

95 / 162

0

1

0

1

146

95 / 178

1

0

0

1

147

95 / 179

1

0

0

1

148

95 / 181

2

0

0

2

149

95 / 188

2

3

0

5

150

95 / 189

1

0

0

1

151

95 / 193

3

1

0

4

152

95 / 196

2

1

0

3

153

95 / 197

0

2

0

2

154

95 / 198

1

1

0

2

155

95 / 214

1

0

0

1

156

95 / 219

0

1

0

1

157

95 / 220

1

0

0

1

158

95 / 221

1

0

0

1

159

95 / 224

1

2

0

3

160

1,095 / 25

3

3

0

6

161

1,095 / 26

0

1

0

1

162

1,095 / 28

0

3

0

3

163

1,095 / 29

1

2

0

3

164

1,095 / 30

0

1

0

1

165

1,095 / 32

1

2

0

3

166

1,095 / 33

4

5

0

9

167

1,095 / 34

0

2

0

2

4,994

5,372

0

10,366

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

9315 SQX1665553
పపరర: గగత వలర పప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-22/878

భరస : అశశక వలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29/143
వయససస:30
లస: ససస స
9318 SQX0798967
పపరర: ననగరరజ గగరగమట

95-27/389

95-27/392

95-27/394

95-27/397

95-27/400

95-27/402

95-25/1302

తసడడ:డ ఇరగమయఖ బణరగక
ఇసటట ననస:34-20-29-156
వయససస:32
లస: పప

9328 AP151000075310
పపరర: సరసబయఖ ఇరగగగ

9331 SQX1933803
పపరర: ననగలకడమ ససరగవవళ

9334 AP151000075121
పపరర: బబలయఖ రరచపపడడ

9337 SQX0385948
పపరర: గయడడరగ బణలర మఖమయ

95-27/405

9340 MLJ2862076
పపరర: జబబర షపక

95-27/398

9343 MLJ1334507
పపరర: బబజ షపక
తసడడ:డ ఖఖదర బబగ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-156
వయససస:33
లస: పప

9323 SQX1486522
పపరర: అశశక కలమఖర ఉపపలపరటట

95-27/393

9326 SQX1805027
పపరర: మఖరగయ రరజజ ఇరగగగ

95-27/396

9329 MLJ1346188
పపరర: రతస మమ ఇరగగగ

95-27/399

భరస : యలర యఖ ఇరగగగ
ఇసటట ననస:34-20-29-151
వయససస:67
లస: ససస స
95-21/993

9332 AP151000075104
పపరర: మరగయమమ చససడడ

95-27/401

భరస : జకకరయఖ�
ఇసటట ననస:34-20-29/152
వయససస:41
లస: ససస స
95-27/403

9335 SQX2396273
పపరర: గణడడటట ననగరరజ

95-21/1353

తసడడ:డ గణడడటట మణణ
ఇసటట ననస:34-20-29/153
వయససస:28
లస: పప
95-27/404

9338 SQX1934025
పపరర: లకమయఖ గణసటట

95-21/994

తసడడ:డ ఏసస పరదస గణసటట
ఇసటట ననస:34-20-29/154
వయససస:20
లస: పప
95-27/406

తసడడ:డ ఖరగమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-155
వయససస:48
లస: పప
95-27/407

95-27/391

తసడడ:డ సరసబయఖ ఇరగగగ
ఇసటట ననస:34-20-29/149
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బణలర మఖమయ
ఇసటట ననస:34-20-29-153
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సససదన షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-154
వయససస:33
లస: పప
9342 SQX0167320
పపరర: ననగరతనస బణరగక

95-27/395

తసడడ:డ వనసకటయఖ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-152
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఉయయఖరర రరమకకషష రరవప
ఇసటట ననస:34-20-29/153
వయససస:24
లస: ససస స
9339 SQX0508192
పపరర: రఫస షపక

9325 SQX0658633
పపరర: హనసమసతరరవప గణడడపరటట

9320 AP151000075138
పపరర: వమల అపసపకటర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-147
వయససస:31
లస: పప

భరస : నగరజ ససరగవవళ
ఇసటట ననస:34-20-29/152
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : యయసస యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-29-152
వయససస:49
లస: ససస స
9336 SQX2376192
పపరర: ఉయయఖరర మధవ కణక దసరర

95-21/1352

తసడడ:డ యలర యఖ ఇరగగగ
ఇసటట ననస:34-20-29-150
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యలర యఖ ఇరగగగ
ఇసటట ననస:34-20-29-151
వయససస:42
లస: పప
9333 SQX0696237
పపరర: కకసడమమ యరకసరన

9322 SQX2189199
పపరర: రరణణక పడతతఖష ఉపపలపరటట

95-27/388

భరస : ససబబబరరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:34-20-29-146
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప గణడడపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-148
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబయఖ ఇరగగగ
ఇసటట ననస:34-20-29-150
వయససస:42
లస: ససస స
9330 SQX0142596
పపరర: మరగయదనసస ఇరగగగ

95-27/390

భరస : అశశక కలమఖర ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29/147
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప గణడడపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-148
వయససస:35
లస: ససస స
9327 SQX0166090
పపరర: కమల ఇరగగగ

9319 AP151000075306
పపరర: ససతనరరమమమ పరలకకలలర

9317 SQX0798934
పపరర: ససరరఖఖ గగరగమట

భరస : ననగరరజ గగరగమట
ఇసటట ననస:34-20-29-143
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : లకకమరరడడడ పరలకకలలర
ఇసటట ననస:34-20-29-145
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ అపసపకటర
ఇసటట ననస:34-20-29-146
వయససస:72
లస: పప
9324 SQX0167486
పపరర: అమరరశశర కలమఖరగ గణడడపరటట

95-22/879

తసడడ:డ పపలయఖ వలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29/143
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవయగగ గగరగమట
ఇసటట ననస:34-20-29-143
వయససస:47
లస: పప
9321 AP151000075245
పపరర: ససబబబరరవప అపసపకటర

9316 SQX1665538
పపరర: అశశక వలర పప

9341 SQX1666239
పపరర: రగయఖజ ఖఖన పఠరన

95-25/516

తసడడ:డ లఖలఖలన ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/156
వయససస:34
లస: పప
95-27/408

9344 SQX1455162
పపరర: అసటటన బణరగక

95-27/409

తసడడ:డ ఇరగమయ బణరగక
ఇసటట ననస:34-20-29-156
వయససస:36
లస: పప
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9345 SQX1989789
పపరర: అచచయఖ గగలర పటట
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95-21/1169

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగలర పటట
ఇసటట ననస:34-20-29/157
వయససస:20
లస: పప
9348 AP151000075395
పపరర: వజయమమ గరలపరటట

95-27/411

95-27/414

95-24/500

95-27/418

95-27/421

95-27/424

95-27/427

భరస : గణరవయఖ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-166
వయససస:41
లస: ససస స

9358 SQX0901637
పపరర: మకకకల ఎలసమమ

9361 SQX0901595
పపరర: చటటటపప తషల రరజరశశరగ

9364 SQX1595851
పపరర: మరగయమమ మలలర ల

9367 SQX1595455
పపరర: శరమయఖల మలలర ల

95-27/429

9370 SQX0901603
పపరర: ససనత చదమఅలఖ

95-27/419

9373 SQX0901611
పపరర: ససబబరరవప చదమఅలఖ
తసడడ:డ పపలర యఖ చడ మలఖ
ఇసటట ననస:34-20-29-166
వయససస:37
లస: పప

9353 AP151000075522
పపరర: ఇరగకయన గగలపరటట

95-27/416

9356 SQX0167114
పపరర: రరణణ సరగమమళళ

95-27/417

9359 MLJ1339472
పపరర: మలలర శశరగ సజజల

95-27/420

భరస : హనమసతరరవప మకకకల
ఇసటట ననస:34-20-29-161
వయససస:33
లస: ససస స
95-27/422

9362 SQX0901645
పపరర: చటటటపప తషల ననగరసదడమ

95-27/423

భరస : కకషష చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:34-20-29-162
వయససస:57
లస: ససస స
95-27/425

9365 SQX1181437
పపరర: యయసరమమ
పస
మలలర ల

95-27/426

భరస : వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:34-20-29-163
వయససస:58
లస: ససస స
95-27/428

9368 SQX1691799
పపరర: షకకల షపక

95-24/501

భరస : మగణగల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/164
వయససస:49
లస: ససస స
95-27/430

భరస : ససబబబ రరవప చడమలఖ
ఇసటట ననస:34-20-29-166
వయససస:32
లస: ససస స
95-27/432

95-27/413

భరస : మరగయ దనసస సరగమమళళ
ఇసటట ననస:34-20-29-160
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశ మలలర ల
ఇసటట ననస:34-20-29-163
వయససస:40
లస: పప

భరస : మగణబల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-164
వయససస:46
లస: ససస స
9372 MLJ1329127
పపరర: ఆదదలకడమ యదదనపపడడ

95-21/1170

భరస : శరమయఖల మలలర ల
ఇసటట ననస:34-20-29-163
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలర ల
ఇసటట ననస:34-20-29-163
వయససస:31
లస: పప
9369 SQX0167270
పపరర: షకకల షపక

9355 SQX1996438
పపరర: దదపసక బచచలపపడడ

9350 SQX0146233
పపరర: చనననడడ గరళరపరటట

తసడడ:డ మహన రరవప గగలపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-157
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ శసకర చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:34-20-29-162
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దనవడడ మలలర ల
ఇసటట ననస:34-20-29-163
వయససస:28
లస: ససస స
9366 SQX1181395
పపరర: దనవడడ మలలర ల

95-27/415

భరస : శసకర మకకకల
ఇసటట ననస:34-20-29-161
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరగమయఖ మకకకల
ఇసటట ననస:34-20-29-161
వయససస:38
లస: పప
9363 SQX1181353
పపరర: ఉష మలలర ల

9352 AP151000075198
పపరర: కకటటశశరరరవప గరలపరటట

95-27/410

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గరళరపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-157
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరసబబబణ బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/160
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణరరవప సరగమమళళ
ఇసటట ననస:34-20-29-160
వయససస:36
లస: పప
9360 SQX0658591
పపరర: ఆసథథన బణరగక

95-27/412

తసడడ:డ అచచయఖ గగలపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-157
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబబణ రరవప శరగమలర
ఇసటట ననస:34-20-29/159
వయససస:43
లస: ససస స
9357 SQX0240507
పపరర: మరగయ దనసస సరగమమళళ

9349 SQX0622878
పపరర: ఇమఖమనయయలల గరళళపరటట

9347 SQX0901496
పపరర: గగలర పరటట వజయ లకకమ

భరస : కకటటశశర రరవప గరళరపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-157
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గరళరపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-157
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖరగమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-157
వయససస:48
లస: పప
9354 SQX1631167
పపరర: ససతతషస శరగమలర

95-25/517

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగలర పరటట
ఇసటట ననస:34-20-29/157
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప గగలపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-157
వయససస:47
లస: ససస స
9351 MLJ1345891
పపరర: షబబర షపక

9346 SQX1666262
పపరర: దనశరక గగలర పరటట

9371 MLJ1328764
పపరర: ససనత కకమరగగరగ

95-27/431

భరస : డడవడ కకమరగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-166
వయససస:35
లస: ససస స
95-27/433

9374 MLJ1328772
పపరర: డడవడ కకమరగగరగ

95-27/434

తసడడ:డ బబబయరరవప కకమర గగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-166
వయససస:40
లస: పప

Page 7 of 350

9375 SQX2011807
పపరర: సరగత అల షపక
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95-1/1073

తసడడ:డ మహబయబ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/167
వయససస:19
లస: పప
9378 MLJ1341254
పపరర: సరబ జజన� సయఖద�

95-27/436

95-27/438

95-24/503

95-27/442

95-27/445

95-27/447

95-21/1172

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34.20.29.181
వయససస:45
లస: ససస స

9388 MLJ1329846
పపరర: వనసకటటశశరరర చలకర

9391 SQX1317982
పపరర: శకనవరస రరవప వవమణల

9394 SQX1666049
పపరర: ననగరరజ చలమల

9397 SQX0626432
పపరర: కనకదసరర అలర సశశటట �

95-25/520

9400 AP151000072196
పపరర: వవణణ మయరరగణల�

95-27/443

9403 MLJ1329333
పపరర: రమణ� పడతసపరటట�
భరస : బబబణ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.181
వయససస:45
లస: ససస స

9383 SQX1666379
పపరర: పపలర యఖ వవనట పపల

95-27/440

9386 MLJ1330000
పపరర: మరగయమమ చలక

95-27/441

9389 MLJ1329119
పపరర: మసరసన బ షపక

95-27/444

తసడడ:డ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-173
వయససస:41
లస: ససస స
95-27/446

9392 SQX1884402
పపరర: కకరస గ మకకకల

95-21/995

తసడడ:డ అనల మకకకల
ఇసటట ననస:34-20-29/174
వయససస:21
లస: ససస స
95-24/505

9395 SQX1997402
పపరర: నగరజ మలర ల

95-21/1171

తసడడ:డ సససదసలల మలర ల
ఇసటట ననస:34-20-29/177
వయససస:32
లస: పప
95-25/518

9398 MLJ1332766
పపరర: వజయణకమఖర� మయరరగణల�

95-25/519

తసడడ:డ కనకరరరవప� �
ఇసటట ననస:34-20-29-180
వయససస:38
లస: పప
95-25/521

తసడడ:డ కనకరరవప�
ఇసటట ననస:34-20-29-180
వయససస:44
లస: పప
95-25/777

95-25/1304

భరస : వనసకటటశశరరర చలకర
ఇసటట ననస:34-20-29-172
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:34-20-29-180
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:34-20-29-180
వయససస:39
లస: పప
9402 AP151000072059
పపరర: ఏశరధన మయరరగణల�

95-24/504

తసడడ:డ నరసమమ చలమల
ఇసటట ననస:34-20-29/175
వయససస:27
లస: పప

భరస : నగరజ మలర ల
ఇసటట ననస:34-20-29/177
వయససస:30
లస: ససస స
9399 SQX0339309
పపరర: కకటటశశర రరవప అలర సశశటట �

9385 SQX1692946
పపరర: షడడక చలక

9380 SQX2411577
పపరర: ఏసస మరగయమమ సససదస

తసడడ:డ ననగభయషణస వవనట పపల
ఇసటట ననస:34-20-29/169
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-173
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ పరగశర
ఇసటట ననస:34-20-29-174
వయససస:44
లస: పప
9396 SQX1992866
పపరర: కలమఖరగ మలర ల

95-27/439

తసడడ:డ చసదడయఖ చలకర
ఇసటట ననస:34-20-29-172
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననగసత షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-173
వయససస:43
లస: పప
9393 AP151000075212
పపరర: సరసబశవ రరవప పరగశర

9382 MLJ2862035
పపరర: శశషమమ� ఒసటటపపల�

95-27/435

తసడడ:డ కకప రరవప సససదస
ఇసటట ననస:34-20-29/169
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలక
ఇసటట ననస:34-20-29/171
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఇసరడయయలల కడడయస
ఇసటట ననస:34-20-29-172
వయససస:49
లస: ససస స
9390 MLJ1333756
పపరర: మరరవల షపక

95-27/437

భరస : పపలర యఖ� ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-29/169
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలక
ఇసటట ననస:34-20-29/171
వయససస:20
లస: పప
9387 SQX0696328
పపరర: కలమఖరగ కడడయస

9379 MLJ2862498
పపరర: మహబయబ షపక

9377 MLJ2862480
పపరర: హబబ ఫరతమఖ షపక

భరస : మహబయబ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-167
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-167
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరజజ గణనజ
ఇసటట ననస:34-20-29/169
వయససస:33
లస: ససస స
9384 SQX1692912
పపరర: యయసస బబబణ చలక

95-24/502

తసడడ:డ సబబలన సయఖద
ఇసటట ననస:34-20-29/167
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అమర� �
ఇసటట ననస:34-20-29/167
వయససస:45
లస: పప
9381 SQX1666361
పపరర: తరరపమమ గణనజ

9376 SQX1692011
పపరర: బబషర సయఖద

9401 AP151000072215
పపరర: శకనస మయరరగణల�

95-25/522

తసడడ:డ కనకరరవప�
ఇసటట ననస:34-20-29-180
వయససస:49
లస: పప
95-25/778

9404 MLJ1329267
పపరర: బబబణ పడతసపరటట

95-25/779

తసడడ:డ కకటటశశరకరరవప
ఇసటట ననస:34.20.29.181
వయససస:49
లస: పప
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9405 SQX0113134
పపరర: ననయబ రససల షపక�
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95-25/780

తసడడ:డ ఖఖజజవల�
ఇసటట ననస:34.20.29.181
వయససస:49
లస: పప
9408 SQX0623058
పపరర: మహబయబ షపక

95-27/449

95-27/452

95-25/523

95-27/456

95-24/743

95-25/524

95-24/507

తసడడ:డ లఖలలననయక� �
ఇసటట ననస:34.20.29.192
వయససస:37
లస: పప

9418 SQX0410704
పపరర: షపక హహసపసన బ�

9421 SQX2433324
పపరర: కకటటశశరమమ తతటర పఅల

9424 MLJ1341130
పపరర: రరఘవవసదడరరవప� వవపపరగ�

9427 SQX1954304
పపరర: ససరగ రరణణ మణదసద

95-27/459

9430 MLJ1328467
పపరర: రమఖదడవ� చననపప తషల�

95-27/457

9433 MLJ1345008
పపరర: ఆనసద� చననపప తషల�
తసడడ:డ గరపరలరరవప� �
ఇసటట ననస:34.20.29.192
వయససస:39
లస: పప

9413 SQX1692086
పపరర: ఏససబబబణ కకమరగగరగ

95-24/506

9416 SQX0696039
పపరర: సరసబశవరరవప రరచకకసడ

95-27/455

9419 SQX0992172
పపరర: మసరసన షపక షపక

95-27/458

తసడడ:డ ఏససరతనస షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-183
వయససస:30
లస: పప
95-24/744

9422 SQX2431617
పపరర: పడభబకర తతటర పఅల

95-24/745

తసడడ:డ ఆనసదరరవప తతటర పఅల
ఇసటట ననస:34-20-29/186
వయససస:53
లస: పప
95-25/782

9425 MLJ1330588
పపరర: ససరరష బబబణ వవపపరగ�

95-25/783

తసడడ:డ రరధకకషషమయరగస�
ఇసటట ననస:34.20.29.187
వయససస:45
లస: పప
95-24/508

9428 SQX1954288
పపరర: అననక రరజ మణదసద

95-24/509

తసడడ:డ దడవర సహయస మణదసద
ఇసటట ననస:34-20-29/191
వయససస:42
లస: పప
95-25/784

భరస : ఆనసద� �
ఇసటట ననస:34.20.29.192
వయససస:37
లస: ససస స
95-25/786

95-27/451

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29-182
వయససస:32
లస: పప

భరస : అననక రరజ మణదసద
ఇసటట ననస:34-20-29/191
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక రరజ మదసద
ఇసటట ననస:34/20-29/191
వయససస:21
లస: ససస స
9432 MLJ1328517
పపరర: ననగరశశరననయక� కరతనవత�

95-27/454

తసడడ:డ రరధనకకషషమయరగస� �
ఇసటట ననస:34.20.29.187
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అననక రరజ మణదసద
ఇసటట ననస:34-20-29/191
వయససస:20
లస: ససస స
9429 SQX1850676
పపరర: అనసష మదసద

9415 SQX0696054
పపరర: కనక దసరర అననవరపప

9410 SQX0622332
పపరర: లకడమ కకమరగగరగ

తలర : వనసకరయఖమమ కకమరగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/182
వయససస:21
లస: పప

భరస : పడభబకర తతటర పఅల
ఇసటట ననస:34-20-29/186
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవసహయస కకడసరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-187
వయససస:39
లస: పప
9426 SQX1954320
పపరర: అనసష మణదసద

95-27/453

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:34-20-29/183
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద మమరరకపపడక
ఇసటట ననస:34-20-29/185
వయససస:28
లస: ససస స
9423 SQX1510545
పపరర: మమమనర బబబణ కకడసరగ

9412 SQX0696443
పపరర: ననగరశశరరరవప రరచకకసడ

95-27/448

భరస : లకకమననరరయణ కకమరగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-181
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:34-20-29-182
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ననయక సపవత
ఇసటట ననస:34-20-29/183
వయససస:27
లస: ససస స
9420 SQX2438661
పపరర: భణలకడమ మమరరకపపడక

95-27/450

తసడడ:డ హనసమసతరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29-181
వయససస:46
లస: పప

భరస : ససగమమశశరరవప�
ఇసటట ననస:34-20-29-182
వయససస:69
లస: ససస స
9417 SQX1472109
పపరర: బవఖ శక సపవత

9409 SQX0696898
పపరర: శశభబరరణణ మసగవరపప

9407 SQX0622167
పపరర: కకషషవవణణ కకమరగగరగ

తసడడ:డ లకకమననరరయణ కకమరగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-181
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మసగవరపప
ఇసటట ననస:34-20-29-181
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సరరశశశర రరవప కకమరగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-181
వయససస:48
లస: ససస స
9414 AP151000072066
పపరర: మసగమమ రరవపరగ�

95-25/781

తసడడ:డ భదడయఖ�
ఇసటట ననస:34.20.29.181
వయససస:51
లస: పప

భరస : మమలఖనన షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-181
వయససస:38
లస: ససస స
9411 SQX0622274
పపరర: వనసకరయమమ కకమరగగరగ

9406 AP151000072293
పపరర: వనసకటటశశరరర మయరరగణల�

9431 SQX1058081
పపరర: ననగరశశర రరవప రచనకకసడన

95-25/785

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:34.20.29.192
వయససస:34
లస: పప
95-25/787

9434 SQX1218545
పపరర: సరసబయఖ తడలలకలటర

95-25/788

తసడడ:డ లకమయఖ తడలలకలటర
ఇసటట ననస:34.20.29.192
వయససస:48
లస: పప
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9435 SQX1186924
పపరర: అరరణన రరజననల
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95-25/525

భరస : సతఖ వర సరశమ రరజననల
ఇసటట ననస:34-20-29-194
వయససస:44
లస: ససస స
9438 SQX1362052
పపరర: సరసబశవ రరవప రరచకకసడ

95-25/528

95-19/1478

95-25/789

95-25/792

95-25/795

95-21/1173

94-51/737

తసడడ:డ ససగమమశశరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29-200
వయససస:45
లస: పప

9448 SQX1609744
పపరర: శరఖమల తరరసదనస

9451 MLJ1329622
పపరర: శశషషబబబణ అకకరరజ

9454 SQX2477560
పపరర: రరజఖ లకడమ చలర ర

9457 SQX1186650
పపరర: మఖధవ చనత ర గడడ

95-25/534

9460 SQX0324434
పపరర: మనననస పరరశతమమ�

95-25/793

9463 SQX0341354
పపరర: సససదసలల కలలకకరగ�
తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:34-20-29-200
వయససస:50
లస: పప

9443 MLJ1329796
పపరర: వనసకటరమణ అకకరరజ

95-25/531

9446 MLJ1329887
పపరర: వనసకటటశశరమమ� పప దదల�

95-25/791

9449 MLJ1340553
పపరర: రరజమమ� ననరసమళళ�

95-25/794

భరస : మసరసన� �
ఇసటట ననస:34.20.29.198
వయససస:59
లస: ససస స
95-25/796

9452 MLJ1339720
పపరర: మసరసన� ననరసమళళ�

95-25/797

తసడడ:డ వనసకయఖ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.198
వయససస:64
లస: పప
95-24/746

9455 SQX2482024
పపరర: రరజఖ లకడమ చలర ర

95-25/1305

Deleted

భరస : పపరష చసదడ రరవప చలర ర
ఇసటట ననస:34-20-29/199
వయససస:63
లస: ససస స
95-25/532

9458 MLJ1328475
పపరర: ననగలకడమ� రరవపరగ�

95-25/533

భరస : హరగ� �
ఇసటట ననస:34-20-29-200
వయససస:40
లస: ససస స
95-25/535

భరస : కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:34-20-29-200
వయససస:75
లస: ససస స
95-25/537

95-25/530

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:34.20.29.198
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ చనత ర గడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-200
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:34-20-29-200
వయససస:52
లస: ససస స
9462 AP151000072690
పపరర: హరగ పడసరద రరవపరగ

95-25/790

భరస : పపరష చసదడ రరవప చలర ర
ఇసటట ననస:34-20-29/199
వయససస:63
లస: ససస స

భసధసవప: పడభబకర రరవప మఖధసరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/200
వయససస:22
లస: ససస స
9459 AP151000072463
పపరర: శశభబ రరవపరగ�

9445 MLJ1340538
పపరర: పదమ� ననరసమళళ�

9440 SQX1186890
పపరర: సతఖ వర సరశమ రరజననల

భరస : రరమఖరరవప అకకరరజ
ఇసటట ననస:34-20-29-198
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:34.20.29.198
వయససస:51
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప చలర ర
ఇసటట ననస:34-20-29/199
వయససస:63
లస: ససస స
9456 NDX2715456
పపరర: ససనత మఖధసరగ

95-24/809

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:34.20.29.198
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.198
వయససస:47
లస: పప
9453 SQX1996883
పపరర: రరజ లకడమ చలర ర

9442 SQX2500155
పపరర: శకనస గడడ స

95-25/527

తసడడ:డ పపరయఖ రరజననల
ఇసటట ననస:34-20-29-194
వయససస:49
లస: పప

భరస : అకరకరరవప� �
ఇసటట ననస:34.20.29.198
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శశషషబబబణ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.198
వయససస:47
లస: ససస స
9450 MLJ1336502
పపరర: రరమణ� అలఖరడడ�

95-25/529

తసడడ:డ వనసకయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:34-20-29/195/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరమణ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.198
వయససస:39
లస: ససస స
9447 MLJ1329853
పపరర: రరజఖలకడమ� అకకరరజ�

9439 SQX1218560
పపరర: పసచచయఖ అననవరపప

9437 AP151000072144
పపరర: ననసచనరమమ కలలగయరగ�

భరస : మణకకసటట�
ఇసటట ననస:34-20-29-194
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అననవరపప
ఇసటట ననస:34-20-29-194
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనస గడడ స
ఇసటట ననస:34-20-29/195/1
వయససస:41
లస: ససస స
9444 MLJ1329838
పపరర: ధనలకడమ� అలఖరడడ�

95-25/526

భరస : చసదడశశఖరర
ఇసటట ననస:34-20-29-194
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ రరచకకసదయఖ
ఇసటట ననస:34-20-29-194
వయససస:31
లస: పప
9441 SQX2545838
పపరర: యయసమమ గడడ స

9436 AP151000072703
పపరర: పదనమవత కలలగయరగ

9461 SQX1186643
పపరర: ననసచనరయఖ చనత ర గడడ

95-25/536

తసడడ:డ సరసబయఖ చనత ర గడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-200
వయససస:37
లస: పప
95-25/538

9464 AP151000072103
పపరర: వనసకటటశశరరవప రరవపరగ

95-25/539

తసడడ:డ ససగమమశశరరవప V
ఇసటట ననస:34-20-29-200
వయససస:56
లస: పప
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95-25/540

భరస : వననద మసదల
ఇసటట ననస:34-20-29-201
వయససస:32
లస: ససస స
9468 MLJ1331271
పపరర: కకటటశశరగ అరరవటట

95-25/543

95-25/546

95-25/800

95-21/1355

95-25/804

95-25/548

95-25/551

తసడడ:డ శకనవరస రరవప సటటట
ఇసటట ననస:34-20-29/204
వయససస:27
లస: పప

9478 MLJ1342021
పపరర: రమణణ� పససపపలలటట�

9481 MLJ2856342
పపరర: ఏససరతనస� పసలర�

9484 MLJ1331289
పపరర: అరరణ మకరకన

95-25/554

95-25/547

9493 SQX2561587
పపరర: వనసకటటశశరమమ సటటట
భరస : శకనవరస రరవప సటటట
ఇసటట ననస:34-20-29-204
వయససస:41
లస: ససస స

95-25/799

9476 MLJ2856219
పపరర: రవకలమఖర� పరలలటట�

95-25/802

9479 SQX1345975
పపరర: బబజ మలలర ల

95-25/803

భరస : నరరసదడ మలలర ల
ఇసటట ననస:34.20.29.202
వయససస:27
లస: ససస స
95-25/805

9482 SQX2450237
పపరర: గణడడసస వరమమ

95-25/1306

భరస : అసక రరజ
ఇసటట ననస:34-20-29/202
వయససస:57
లస: ససస స
95-25/549

9485 MLJ1344456
పపరర: కకటటశశరమమ నడడకకటట

95-25/550

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:34-20-29/203
వయససస:59
లస: ససస స
95-25/553

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-20-29/203
వయససస:49
లస: పప
95-21/996

భరస : రరఘవ
ఇసటట ననస:34-20-29/204
వయససస:27
లస: ససస స
95-21/998

9473 MLJ1337484
పపరర: ననగరతనస� కలలర�

95-25/552 9488 MLJ1334986
9487 AP151000072505
పపరర: అసకమమ రరవప జమమమడడగణ�
పపరర: శశఖర మకరకన

9490 SQX1934058
పపరర: లకడమ లలకఖ సటటట

95-25/545

తసడడ:డ ఇశరకయయలల� �
ఇసటట ననస:34.20.29.201
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:34-20-29-203
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గసటయఖ
ఇసటట ననస:34-20-29/203
వయససస:51
లస: పప
9492 SQX1934041
పపరర: రరఘవ సటటట

95-25/801

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:34-20-29/203
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:34-20-29/203
వయససస:41
లస: పప
9489 MLJ1330893
పపరర: పడసరద యలర మసద

9475 MLJ1337542
పపరర: ఏససబబబణ� కలలర�

9470 SQX1546292
పపరర: వననద మసదల

భరస : ఏససదనసస� �
ఇసటట ననస:34.20.29.201
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమలల� �
ఇసటట ననస:34.20.29.202
వయససస:61
లస: పప

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:34-20-29/203
వయససస:37
లస: ససస స
9486 MLJ1330919
పపరర: రమణ నడడకకటట

95-25/798

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:34-20-29-202
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ రగకకస
ఇసటట ననస:34.20.29.202
వయససస:47
లస: ససస స
9483 MLJ1331255
పపరర: వనసకటమహలకడమ నడడకకటట

9472 MLJ2856334
పపరర: జజడనవశశరగ� పరలలటట�

95-25/542

తసడడ:డ ససబబబరరవప మసదల
ఇసటట ననస:34-20-29-201
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏససదనసస� �
ఇసటట ననస:34.20.29.201
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అసక రరజ
ఇసటట ననస:34-20-29/202
వయససస:32
లస: పప
9480 SQX1345934
పపరర: భబగఖ లకడమ రగకకస

95-25/544

భరస : రవకలమఖర� �
ఇసటట ననస:34.20.29.201
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణ పసదల
ఇసటట ననస:34.20.29.201
వయససస:28
లస: పప
9477 SQX2450997
పపరర: గణడడసస శకనవరసస

9469 MLJ1342013
పపరర: కనకదసరర � మసడనల�

9467 SQX1546359
పపరర: ననగరసదడఎస అననస

భరస : ససవర పడసరద అననస
ఇసటట ననస:34-20-29-201
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:34-20-29-201
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/201
వయససస:45
లస: పప
9474 SQX1342633
పపరర: శకనస పసదల

95-25/541

భరస : శకనస నకక
ఇసటట ననస:34-20-29-201
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అలక
ర రయఖ
ఇసటట ననస:34-20-29/201
వయససస:42
లస: ససస స
9471 SQX1316455
పపరర: వజయ కకమర జజననలగడడ

9466 SQX1546383
పపరర: రరజరశశరగ నకక

9491 SQX1419556
పపరర: మమరగ చచకక

95-21/997

తసడడ:డ అపరప రరవప చచకక
ఇసటట ననస:34-20-29/204
వయససస:29
లస: ససస స
95-21/1543

9494 MLJ1348168
పపరర: చనన పపతషరర పసలర�

95-25/555

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:34-20-29-204
వయససస:61
లస: పప
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9495 AP151000072374
పపరర: శవమమ పసలర�

95-25/648

భరస : పపతషరర�
ఇసటట ననస:34-20.29-204
వయససస:54
లస: ససస స
9498 AP151000072254
పపరర: హహభయయనసర షపక�

95-25/808

95-25/811

95-25/814

95-25/815

95-25/818

95-25/559

95-25/562

తలర : సరరజన�
ఇసటట ననస:34.20.29.210
వయససస:30
లస: పప

9508 MLJ2856235
పపరర: ననగరశశరరరవప� చటటటమళళ�

9511 SQX0522342
పపరర: సరలమన రరజ పసలర�

9514 AP151000072471
పపరర: ససబణబలల తచలగతతట�

9517 SQX1510537
పపరర: అనసష గరరనపపడడ

95-25/565

9520 SQX0125807
పపరర: చననమఖమయ మదస
ద రగ�

95-25/816

9523 SQX1101625
పపరర: రరమణ అయఠగ

9503 SQX0158899
పపరర: చననచటటట� మమడబలమ�

95-25/813

9506 SQX1362094
పపరర: సలఖమ రరజ పసలర

95-25/557

9509 MLJ1340363
పపరర: మరగయమమ� పపడమల�

95-25/817

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:34.20.29.205
వయససస:69
లస: ససస స
95-25/856

9512 MLJ2856318
పపరర: అననపపరష మమ జగసటట

95-25/558

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29/206
వయససస:74
లస: ససస స
95-25/560

9515 AP151000072524
పపరర: రరజ తచలగతతట

95-25/561

తసడడ:డ సప మలల
ఇసటట ననస:34-20-29/207
వయససస:61
లస: పప
95-25/563

9518 SQX0125658
పపరర: ననగమణణ కతస �

95-25/564

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:34-20-29/210
వయససస:31
లస: ససస స
95-25/819

భరస : పడభబకర�
ఇసటట ననస:34.20.29.210
వయససస:49
లస: ససస స
95-25/821

95-25/810

తసడడ:డ పపతషడ పసలర
ఇసటట ననస:34-20-29-205
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగ రరజ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-210
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కతస
ఇసటట ననస:34-20-29/210
వయససస:51
లస: పప
9522 SQX0112771
పపరర: కతస దడవరరజ

95-25/556

భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:34-20-29-207
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/210
వయససస:21
లస: ససస స
9519 SQX1510529
పపరర: పడసరద కతస

9505 SQX1362003
పపరర: పదమ పసలర

9500 AP151000072186
పపరర: మరగయమమ మమడబలర మ�

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:34.20.29.204
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పపతషరర�
ఇసటట ననస:34.20-29-205
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఆసజనవయణలల
ఇసటట ననస:34/20/29/207
వయససస:48
లస: ససస స
9516 SQX1850395
పపరర: మనసష గరరనపపడడ

95-25/812

తసడడ:డ చసదడయఖ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.205
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34.20.29.205
వయససస:56
లస: పప
9513 SQX0324244
పపరర: కకమర గగరగ లకడమ

9502 SQX0112672
పపరర: అమఖనసలఖర షపక�

95-25/807

భరస : చచననయఖ�
ఇసటట ననస:34.20.29.204
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : సరలమన రరజ పసలర
ఇసటట ననస:34-20-29-205
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:34.20.29.205
వయససస:39
లస: ససస స
9510 AP151000072132
పపరర: ఆసజనవయణలల మటటటగణసట�

95-25/809

తసడడ:డ మహబయబ బబషర�
ఇసటట ననస:34.20.29.204
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖఖదర సరహహబ�
ఇసటట ననస:34.20.29.204
వయససస:54
లస: పప
9507 MLJ1340355
పపరర: ససతతషస� పపడమల�

9499 MLJ1331263
పపరర: మసగ� యలర మసద�

9497 SQX0125849
పపరర: వరహహదన షపక�

భరస : మహబయబ బబషర�
ఇసటట ననస:34.20.29.204
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పడసరద� �
ఇసటట ననస:34.20.29.204
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ�
ఇసటట ననస:34.20.29.204
వయససస:87
లస: ససస స
9504 SQX0113019
పపరర: మహబయబ బబషర షపక�

95-25/806

తసడడ:డ చచననయఖ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.204
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యగరబల�
ఇసటట ననస:34.20.29.204
వయససస:46
లస: ససస స
9501 AP151000072238
పపరర: రరతమమ రరయనన�

9496 MLJ2856326
పపరర: బసగరరమమ� మమడబలమ�

9521 SQX0126201
పపరర: జయమమ దనసరగ�

95-25/820

భరస : ననసరయఖ�
ఇసటట ననస:34.20.29.210
వయససస:82
లస: ససస స
95-27/460

తసడడ:డ వ ఎస ఎల రమణ మయరగస అయఠగ
ఇసటట ననస:34-20-29-210
వయససస:31
లస: పప

95-27/461
9524 SQX1164409
పపరర: వజయ లకడమ భబరత రరయపరటట

భరస : సతఖ ననరరయణ రరయపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-211
వయససస:78
లస: ససస స
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9525 MLJ1330224
పపరర: చన చటటటబబబణ మమడబలమ

95-27/462

తసడడ:డ చచననయఖ మమడబలమ
ఇసటట ననస:34-20/29/211
వయససస:40
లస: పప
9528 SQX2020055
పపరర: రమణ కకటటపరతషడన

95-27/949

95-27/466

95-27/468

భరస : బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29-214
వయససస:61
లస: ససస స
9537 MLJ2862332
పపరర: ససధన కలలకకరగ

95-27/470

95-25/568

తసడడ:డ దడవరరజ కకపపరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/216
వయససస:73
లస: పప
9546 SQX1996859
పపరర: మరవల షపక

95-21/1175

భరస : పపలర యఖ ససగగప
ఇసటట ననస:34-20-29/217
వయససస:28
లస: ససస స

9535 SQX1475210
పపరర: వనసకటటశశరరర తమమశశటట

9536 SQX1253558
పపరర: వర కలమఖర కకపపరగ

95-27/469

9541 SQX2324879
పపరర: అశశక రగకకస

9544 SQX1534123
పపరర: కకషష కకశశర పప కలలకర

9547 SQX1996776
పపరర: చనన ననగయర గణసడర గణసట

95-25/569

9550 MLJ1341981
పపరర: ననగరసదడస� ససగగప�

95-27/471

9553 SQX1308452
పపరర: మఖరగయఖ పసదల
భరస : శకనస పసదల
ఇసటట ననస:34-20-29/217
వయససస:27
లస: ససస స

95-27/467

95-25/566

9539 SQX0126326
పపరర: కనకదసరర సప పపరపప

95-25/567

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-20-29/216
వయససస:42
లస: ససస స
95-25/1307

9542 SQX2357788
పపరర: సరయ కలమఖర రగకకస

95-25/1308

తసడడ:డ అశశక రగకకస
ఇసటట ననస:34-20-29/216
వయససస:21
లస: పప
95-27/472

9545 SQX1997394
పపరర: శరలమమ షపక

95-21/1174

భరస : ననగణర షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/217
వయససస:36
లస: ససస స
95-22/978

9548 SQX1954353
పపరర: ననగయర షపక

95-24/511

తసడడ:డ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/217
వయససస:42
లస: పప
95-25/570

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:34-20-29-217
వయససస:69
లస: ససస స
95-26/70

95-27/465

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కకపపరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/215
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస గణసడర గణసట
ఇసటట ననస:34-20-29/217
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29/217
వయససస:37
లస: ససస స
9552 SQX1557356
పపరర: ననగ లకడమ ససగగప

భరస : వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29-214
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గణనసదన పప కలలకర
ఇసటట ననస:34-20-29-216
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగణర షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/217
వయససస:19
లస: పప
9549 MLJ2856672
పపరర: శవకలమఖరగ ససగగప

తసడడ:డ అవరశరర పవన కలమఖర అవరశరర రవ
ఇసటట ననస:34-20-29/214
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ రగకకస
ఇసటట ననస:34-20-29/216
వయససస:54
లస: పప
95-26/69

9530 SQX0696062
పపరర: యయసమమ అవరశరర

95-23/759 9533 SQX1475137
9532 SQX2520013
పపరర: పవన కలమఖర అవరశరర Avvaru
పపరర: ససతమమ తమమశశటట

9538 SQX0696591
పపరర: శవకలమఖరగ ససగగప

95-27/464

భరస : రవ అవరశరర
ఇసటట ననస:34-20-29-213
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప ససగగప
ఇసటట ననస:34-20-29-215
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరభదడ రరవప
ఇసటట ననస:34-20-29-216
వయససస:46
లస: పప
9543 SQX1170877
పపరర: పడకరశ రరవప కకపపరగ

95-27/950

తసడడ:డ కకటయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29-214
వయససస:55
లస: పప

భరస : బబలశశరగ కలలకకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-215
వయససస:33
లస: ససస స
9540 SQX0112904
పపరర: వనసకటటశశరరర సప పపరపప

9529 SQX2020030
పపరర: ధన లకడమ కకటటపరతషడన

9527 MLJ1329820
పపరర: ససబడమణఖస ఆరరస

తసడడ:డ మణకకసటట ఆరరస
ఇసటట ననస:34-20-29-212
వయససస:45
లస: పప

భరస : రమణ కకటటపరతషడన
ఇసటట ననస:34-20/29/212
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ avaru
ఇసటట ననస:34-20-29-213
వయససస:44
లస: పప
9534 SQX0696179
పపరర: రషసమయన పఠరన

95-27/463

తసడడ:డ చచననయఖ మమడబలమ
ఇసటట ననస:34-20-29-211
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ రరవప కకటటపరతషడన
ఇసటట ననస:34-20/29/212
వయససస:38
లస: పప
9531 SQX0696021
పపరర: రవ అవరశరర

9526 SQX0142539
పపరర: పసద చటటటబబబణ మమడబలమ

9551 MLJ2856680
పపరర: ననగరశశరరరవప ససగగప

95-25/571

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-20-29/217
వయససస:43
లస: పప
95-26/71

9554 SQX1170745
పపరర: ససగగప శవకలమఖరగ

95-26/72

భరస : ననగరశశర రరవప ససగగప
ఇసటట ననస:34-20-29/217
వయససస:36
లస: ససస స
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9555 SQX1534107
పపరర: రరజఖ లకడమ పప కలలకర

95-27/473

భరస : కకషష కకశశర పప కలలకర
ఇసటట ననస:34-20-29-217
వయససస:27
లస: ససస స
9558 SQX1253582
పపరర: శవకలమఖరగ ససగగప

95-25/573

95-25/822

95-24/747

95-25/576

95-25/577

95-25/580

95-25/828

భరస : శకనస�
ఇసటట ననస:34-20-29-229
వయససస:34
లస: ససస స

9568 SQX1442441
పపరర: బబషర షపక

9571 SQX0113050
పపరర: కకరణ బబబణ చసకరక�

9574 SQX0427690
పపరర: శరసత చసకరక�

9577 MLJ2856888
పపరర: కలమఖర� జజననలగడడ �

95-27/476

9580 SQX1692102
పపరర: కరమఖకడ గణసడడ

95-25/825

9583 MLJ1343136
పపరర: ననగరసదడస� కకసడసరర�
భరస : సరశమ� �
ఇసటట ననస:34-20-29-229
వయససస:49
లస: ససస స

9563 MLJ1340264
పపరర: యయసస� వనసకకసడ�

95-25/824

9566 SQX2220721
పపరర: అనసపమ జజననలగడడ

95-24/749

9569 AP151000072326
పపరర: రరమకకషష ఉయయఖరగ�

95-25/826

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:34.20.29.219
వయససస:66
లస: పప
95-25/578

9572 MLJ1346238
పపరర: బబబయరరవప� సససకర�

95-25/579

తసడడ:డ కకసడలరరవప� �
ఇసటట ననస:34-20-29/220
వయససస:47
లస: పప
95-25/827

9575 SQX1441492
పపరర: షరగఫ షపక

95-25/581

తసడడ:డ బబబణ ఖఖన షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/221
వయససస:27
లస: పప
95-25/829

9578 MLJ1328798
పపరర: వససత బరగగరల

95-27/475

భరస : పరలసకయఖ బరగగరల
ఇసటట ననస:34-20-29-221
వయససస:35
లస: ససస స
95-24/512

తసడడ:డ గరవసదస గణసడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/222
వయససస:23
లస: ససస స
95-25/582

95-25/575

భరస : కకకషట రఫర గడడ స
ఇసటట ననస:34-20-29/219
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర�
ఇసటట ననస:34.20.29.221
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బరగగరల
ఇసటట ననస:34-20-29-221
వయససస:41
లస: పప
9582 SQX0125633
పపరర: కలమఖరగ కఠరరగ�

95-24/748

భరస : కకరణ బబబణ�
ఇసటట ననస:34.20.29.220
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమఖర� �
ఇసటట ననస:34.20.29.221
వయససస:42
లస: ససస స
9579 MLJ1329366
పపరర: పరలసకయఖ బరగగరల

9565 SQX2220739
పపరర: వజయ కలమఖర జజననలగడడ

9560 MLJ1330869
పపరర: అలక
ర రయఖ� అరరవటట�

తసడడ:డ వరయఖ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.218
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:34-20-29/220
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:34-20-29/220
వయససస:71
లస: పప
9576 MLJ2856425
పపరర: రరణణ� జజననలగడడ �

95-25/823

తసడడ:డ బబబణ ఖఖన షపక
ఇసటట ననస:34.20.29.219
వయససస:25
లస: పప

భరస : బబబయరరవప� �
ఇసటట ననస:34-20-29/220
వయససస:42
లస: ససస స
9573 SQX0113613
పపరర: మరగయదనసస వరడనల�

9562 MLJ1344662
పపరర: మఖబ� షపక�

95-25/572

తసడడ:డ కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:34-20-29-218
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససధకర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/219
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బబబణ ఖఖన షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/219
వయససస:24
లస: పప
9570 MLJ1345859
పపరర: సతఖవత� సససకర�

95-25/574

తసడడ:డ ఖఖససమఖసహహబ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.218
వయససస:54
లస: పప

భరస : ససధనకర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/219
వయససస:75
లస: ససస స
9567 SQX1442466
పపరర: జకకర హహసపసన షపక

9559 MLJ1346345
పపరర: సరళ� ససగగప�

9557 SQX1257147
పపరర: అబణదల బ షపక

తసడడ:డ మఖభణ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-218
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:34-20-29-218
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మఖబ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.218
వయససస:48
లస: ససస స
9564 SQX2220747
పపరర: మలలశశరగ జజననలగడడ

95-27/474

భరస : పసదఖఖససససరహహబ గణసడర గణసట
ఇసటట ననస:34-20-29-217
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప ససగగప
ఇసటట ననస:34-20-29-218
వయససస:36
లస: ససస స
9561 MLJ1340959
పపరర: ననగయరగబ� షపక�

9556 MLJ1347947
పపరర: ఖఖససమ బ గణసడర గణసట

9581 SQX1958636
పపరర: గరవసదస గణసడడ

95-24/513

తసడడ:డ మణరరగపప గణసడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/222
వయససస:53
లస: పప
95-25/583

9584 SQX0797720
పపరర: కకటటశశర రరవప కటబరగ

95-25/584

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:34-20-29-229
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: శకనస కటటరగ� �
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95-25/585

తసడడ:డ లకమయఖ� �
ఇసటట ననస:34-20-29-229
వయససస:51
లస: పప
9588 SQX2552438
పపరర: సరహహబ షపక

95-21/1537

95-24/515

95-25/589

95-26/74

95-24/516

95-24/518

95-25/594

తసడడ:డ పడభణదనసస
ఇసటట ననస:34-20-29-238
వయససస:36
లస: పప

9598 SQX1595349
పపరర: ఏససమరగయమమ మలర వరపప

9601 SQX0341198
పపరర: రరవత కకల

9604 SQX1666023
పపరర: సరసబశవరరవప మగణలకరగ

9607 SQX0341172
పపరర: ననగరసదడ ఉమమడడకలసట

95-25/596

9610 SQX0170878
పపరర: కలమఖరగ ఠపపతన

95-26/75

9613 SQX0142653
పపరర: మరగయదనస తపసపట
తసడడ:డ కకపరరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29-238
వయససస:37
లస: పప

9593 SQX1341544
పపరర: ససబబబరరవప వడర మయడడ

95-25/588

9596 AP151000072378
పపరర: కకపరరరవప లకకకపప గణ�

95-25/591

9599 SQX1469429
పపరర: సతఖవత లకకసససటట

95-26/76

భరస : వనసకటటసశర రరవప లకకసససటట
ఇసటట ననస:34-20-29/232
వయససస:51
లస: ససస స
95-25/592

9602 SQX1282342
పపరర: మమరగ కలసకరల

95-24/517

భరస : వనసకటటశశరరర కలసకరల
ఇసటట ననస:34-20-29/235
వయససస:31
లస: ససస స
95-24/519

9605 SQX0143172
పపరర: లకడమ కలమమరకలసట

95-25/593

భరస : శరససప నస
ఇసటట ననస:34-20-29-235
వయససస:39
లస: ససస స
95-25/595

9608 MLJ2852051
పపరర: జజనమమ గణజల జపపడడ�

95-26/77

భరస : భభవపలల� గణజల జపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/235
వయససస:55
లస: ససస స
95-25/597

భరస : మరగయ దనసస ఠపపతన
ఇసటట ననస:34-20-29-238
వయససస:40
లస: ససస స
95-25/599

95-24/514

తసడడ:డ జజఘవర�
ఇసటట ననస:34-20-29-232
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:34-20-29-235
వయససస:65
లస: పప

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:34-20-29-238
వయససస:32
లస: ససస స
9612 SQX0112789
పపరర: ననగరరజ తపసపట

95-25/590

తసడడ:డ జజజ మగణలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/235
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగరసదడ�
ఇసటట ననస:34-20-29-235
వయససస:50
లస: ససస స
9609 SQX0125682
పపరర: మరగయమమ తపసపట�

9595 AP151000072165
పపరర: అసకమమ లకకకపప గణ�

9590 SQX1282029
పపరర: శరగష వడర మయడడ

తసడడ:డ పపరయఖ వడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-230A
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-20-29-234
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప మగణలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/235
వయససస:34
లస: ససస స
9606 SQX0324541
పపరర: గననమమ కలమమరగగణసట

95-25/587

భరస : షరదనడక మలర వరపప
ఇసటట ననస:34-20-29/232
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ� �
ఇసటట ననస:34-20-29/233
వయససస:60
లస: పప
9603 SQX1282060
పపరర: లకడమ మగణలకరగ

9592 AP151000072163
పపరర: శరసతకలమఖరగ వడర మయడడ�

95-26/73

భరస : ససబబబరరవప వడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/230/A
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:34-20-29-232
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస మలర వరపప
ఇసటట ననస:34-20-29/232
వయససస:26
లస: ససస స
9600 MLJ2848299
పపరర: వనసకటటశశరరర గసగవరపప� �

95-22/1126

భరస : పపరయఖ�
ఇసటట ననస:34-20-29-230-A
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:34-20-29-232
వయససస:45
లస: ససస స
9597 SQX1251776
పపరర: మరగయమమ మలర వరపప

9589 SQX2552446
పపరర: మసరసన బ షపక

9587 SQX1251735
పపరర: యయసయఖ కటబరగ

తసడడ:డ శకనస కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/229
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/230
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఏలయఖ గయడసరర
ఇసటట ననస:34-20-29/230/A
వయససస:41
లస: ససస స
9594 MLJ1337740
పపరర: బణజలమమ లకకకపప గణ�

95-25/586

తసడడ:డ పపరరషప తస స� �
ఇసటట ననస:34-20-29-229
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/230
వయససస:62
లస: పప
9591 SQX1546029
పపరర: ససశల గయడసరర

9586 MLJ1344498
పపరర: సరశమ� కకసడసరర�

9611 SQX0170811
పపరర: ఖఖసససబ� మగగలచరర �

95-25/598

భరస : పసరరసహహబ�
ఇసటట ననస:34-20-29/238
వయససస:89
లస: ససస స
95-25/600

9614 SQX0610782
పపరర: కకటయఖ సససదస

95-25/601

తసడడ:డ ఏససపరదస�
ఇసటట ననస:34-20-29-238
వయససస:69
లస: పప
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పపరర: మసరసనమమ� షపక�
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95-25/830

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:34.20.29.238
వయససస:42
లస: ససస స
9618 MLJ2856169
పపరర: గణరవయఖ� యదదనపపడడ�

95-25/833

95-25/602

95-26/79

95-24/522

95-24/525

95-25/604

95-24/528

తసడడ:డ వనసకటలకడమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29-245
వయససస:46
లస: పప

9628 SQX1631308
పపరర: లఖత గణడసరగ

9631 SQX1631225
పపరర: వజయ కలమఖర కడడయస

9634 MLJ1347251
పపరర: వనసకటటశశరరర� గయడసరర�

9637 SQX1631217
పపరర: కలమఖర చససడడ

95-25/605

9640 AP151000072708
పపరర: వనసకటలకడమనరసససహరరవప

95-24/523

9643 SQX1631266
పపరర: చనననరగ యఖరసరన
తసడడ:డ వరయఖ ఎరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-29/246
వయససస:22
లస: ససస స

9623 SQX1251750
పపరర: శవ లకడమ తపసపట

95-26/78

9626 MLJ2852408
పపరర: ససతతషమమ గయడసరర�

95-26/81

9629 SQX1631316
పపరర: కకషషవవణణ గణడసరగ

95-24/524

భరస : ననగరరజ గయడసరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/243
వయససస:28
లస: ససస స
95-24/526

9632 SQX1631290
పపరర: అచచరరవప గణడసరగ

95-24/527

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గయడసరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/243
వయససస:26
లస: పప
95-25/857

9635 MLJ1335892
పపరర: బణజల గణసటట�

95-26/82

భరస : వనసకయఖ� guntu
ఇసటట ననస:34-20-29/243
వయససస:55
లస: ససస స
95-24/529

9638 SQX1692847
పపరర: తనయ బబబణ పపలపరటట

95-24/530

తసడడ:డ రవ రరజ పపలపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29/244
వయససస:21
లస: పప
95-25/606

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29-244
వయససస:76
లస: పప
95-25/607

95-24/521

భరస : చనన� గయడసరర
ఇసటట ననస:34-20-29/239
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అదదయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/243A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటలకడమ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29-244
వయససస:47
లస: పప
9642 MLJ1346691
పపరర: ససరఖకలమఖర పపపరపళళ

95-26/80

తసడడ:డ నమమయఖ గయడసరర
ఇసటట ననస:34.20-29-243
వయససస:54
లస: పప

భరస : పపతషరర మఖచరర
ఇసటట ననస:34-20-29/243A
వయససస:49
లస: ససస స
9639 AP151000072389
పపరర: పడసననకలమఖర పపపరపళళ

9625 MLJ1332501
పపరర: రరవమమ తపసపట

9620 MLJ1329879
పపరర: కకటటశశరరరవప కడడయల�

భరస : బణలర యఖ తపసపట
ఇసటట ననస:34-20-29/239
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:34-20-29/243
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:34-20-29-243
వయససస:49
లస: ససస స
9636 SQX1631258
పపరర: ససతతషమమ మఖచరర

95-25/603

భరస : అచచరరవప గయడసరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/243
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కడడయస
ఇసటట ననస:34-20-29/243
వయససస:42
లస: ససస స
9633 MLJ1335900
పపరర: రమణ� గయడసరర�

9622 SQX1355099
పపరర: బణలర యఖ తపపట

95-25/832

తసడడ:డ తరరపరలల�
ఇసటట ననస:34-20-29/239
వయససస:45
లస: పప

భరస : పడభణగరసస తపసపట
ఇసటట ననస:34-20-29/239
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవ యఖరసరన
ఇసటట ననస:34-20-29/242
వయససస:24
లస: ససస స
9630 SQX1631241
పపరర: కకటటశశరమమ కడడయస

95-24/520

తసడడ:డ పడభణ దనస తపపట
ఇసటట ననస:34-20-29-239
వయససస:27
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గసగవరపప
ఇసటట ననస:34-20-29/239
వయససస:45
లస: ససస స
9627 SQX1631324
పపరర: రమణ యఖరసరన

9619 MLJ2848539
పపరర: పడభణదనసస తపసపట�

9617 SQX0610824
పపరర: మరరవల� షపక�

తసడడ:డ ననగయర�
ఇసటట ననస:34.20.29.238
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పప లయఖ�
ఇసటట ననస:34-20-29/239
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడబణదనస
ఇసటట ననస:34-20-29-239
వయససస:36
లస: ససస స
9624 MLJ1330901
పపరర: ఏసస రమమ గసగవరపప

95-25/831

భరస : ననగయర�
ఇసటట ననస:34.20.29.238
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏగయఖ� �
ఇసటట ననస:34.20.29.238
వయససస:45
లస: పప
9621 SQX0170712
పపరర: కకటటశశరగ తపసపట

9616 SQX0170944
పపరర: మసరసనబ� షపక�

9641 SQX1631191
పపరర: అమనన షపక

95-24/531

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/245
వయససస:21
లస: ససస స
95-24/532

9644 SQX1631274
పపరర: బణజల యఖరసరన

95-24/533

భరస : అనల ఎరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-29/246
వయససస:34
లస: ససస స
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95-24/534

తసడడ:డ దనవదస� �
ఇసటట ననస:34-20-29/246
వయససస:45
లస: పప
9648 SQX1631209
పపరర: ఖఖజజ మహహదద న షపక

95-24/536

95-27/477

95-24/539

95-27/480

95-25/1310

95-27/482

95-27/485

భరస : ఏసప బణ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-262
వయససస:28
లస: ససస స

9658 AP151000075196
పపరర: రతనస గణసటట

9661 SQX2472793
పపరర: షరహహదన పఠరన

9664 MLJ1333723
పపరర: హమదనబబగస� పఠరన�

9667 SQX2009348
పపరర: యశశద ఏరగగగ

95-25/608

9670 MLJ1346287
పపరర: పడభబవత రరచపపడడ

95-27/481

9673 SQX0166702
పపరర: యయసప బణ గణసటట
తసడడ:డ ఆనసదరరవప గణసటట
ఇసటట ననస:34-20-29-262
వయససస:26
లస: పప

9653 SQX1666080
పపరర: లకమయఖ గణసత

95-24/538

9656 AP151000075191
పపరర: నవమమ గణసటట

95-27/479

9659 SQX2468890
పపరర: షరహహదన పఠరన

95-25/1309

భరస : అబణదలఖర పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/251
వయససస:28
లస: ససస స
95-25/1311

9662 SQX2398550
పపరర: ఈససబ పఠరన

95-25/1312

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/251
వయససస:25
లస: పప
95-27/483

9665 SQX0623496
పపరర: రరజ పపలపరటట

95-27/484

భరస : రవ పపలపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-252
వయససస:35
లస: ససస స
95-27/953

9668 SQX0623660
పపరర: పదమ చదలవరడ

95-27/486

భరస : రరజన చదలవరడ
ఇసటట ననస:34-20-29-258
వయససస:40
లస: ససస స
95-27/487

భరస : వనసకటరరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-261
వయససస:33
లస: ససస స
95-27/489

95-24/751

భరస : భబసకర రరవప గణసటట
ఇసటట ననస:34-20-29-250
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ఏరగగగ
ఇసటట ననస:34-20-29/256
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శరససప నస
ఇసటట ననస:34-20-29-259
వయససస:37
లస: పప
9672 SQX1474972
పపరర: మరగయమమ రరచపపడడ

95-27/478

భరస : మసరసన� �
ఇసటట ననస:34-20-29/251
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సలఖస షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-254
వయససస:51
లస: ససస స
9669 SQX0142711
పపరర: కకపరనసదస తపసపట

9655 AP151000075105
పపరర: దడవమమ గణసటట

9650 SQX2431849
పపరర: ససమ షపక

తసడడ:డ జవయఖ గణసత
ఇసటట ననస:34-20-29/250
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబణదలఖర పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/251
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అసజజద ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29-251
వయససస:35
లస: ససస స
9666 SQX1534099
పపరర: మహహబణననసర షపక

95-24/537

తసడడ:డ లకమయఖ గణసటట
ఇసటట ననస:34-20-29-250
వయససస:52
లస: పప

భరస : అబణదలఖర పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/251
వయససస:28
లస: ససస స
9663 SQX0166629
పపరర: మసరసన బ పఠరన

9652 SQX1631175
పపరర: సలలమ గణసటట

95-24/535

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/248
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రతనస గణసటట
ఇసటట ననస:34-20-29-250
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచసలయఖ కకలఖ
ఇసటట ననస:34-20-29-250
వయససస:44
లస: పప
9660 SQX2470953
పపరర: షరహహదన పఠరన

95-24/750

భరస : ససనల గణసటట
ఇసటట ననస:34-20-29/250
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ అనర లకలరగస
ఇసటట ననస:34-20-29/250
వయససస:32
లస: పప
9657 SQX0622209
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలఖ

9649 SQX2426534
పపరర: అహమద షపక

9647 SQX1631282
పపరర: ససమ ష క

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/248
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజజవల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/248
వయససస:42
లస: పప

భరస : నరగశసహరరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-249
వయససస:59
లస: ససస స
9654 SQX1666114
పపరర: ససనల కలమఖర అనర లకలరగస

95-21/1176

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/248
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఖజజ మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/248
వయససస:23
లస: పప
9651 AP151000075159
పపరర: బణలలర మమ బలలససపరటట

9646 SQX2011336
పపరర: షసకత అల షపక

9671 MLJ1348523
పపరర: ఆనసదరరవప గణసటట

95-27/488

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గణసటట
ఇసటట ననస:34-20-29-261
వయససస:50
లస: పప
95-27/490

9674 MLJ1334333
పపరర: కరగస పఠరన

95-27/491

తసడడ:డ ఖఖజజ పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29-262
వయససస:45
లస: పప
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9675 AP151000075063
పపరర: కమల రరచపపడడ

95-27/492

భరస : వనసకటటశశరరర రరచపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-263
వయససస:42
లస: ససస స
9678 SQX0146621
పపరర: రగహన పఠరన

95-27/494

95-24/668

95-27/497

95-27/499

95-27/502

95-27/505

95-27/508

భరస : రరశయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:34-20-29-273
వయససస:52
లస: ససస స

9688 AP151000075338
పపరర: రరశయఖ జపపడడ

9691 AP151000075289
పపరర: కకటటశశర రరవప ఉననస

9694 AP151000075290
పపరర: రరతమమ ఉననస

9697 AP151000075149
పపరర: బబబణ పపరర

95-27/511

9700 SQX0992198
పపరర: ఎలజబబత రరణణ ఉననస

95-27/500

9703 AP151000075341
పపరర: సలఖమ షపక
తసడడ:డ గపపర షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-273
వయససస:52
లస: పప

9683 MLJ1343664
పపరర: గణరవమమ ఉననస

95-27/496

9686 SQX1997055
పపరర: సప మయలల ఉననస

95-29/863

9689 AP151000075288
పపరర: కళళఖణణ ఉననస

95-27/501

భరస : కకటటశశర రరవప ఉననస
ఇసటట ననస:34-20-29-271
వయససస:42
లస: ససస స
95-27/503

9692 AP151000075384
పపరర: లకమయఖ కకపపపల

95-27/504

తసడడ:డ వనసకయఖ కకపపపల
ఇసటట ననస:34-20-29-271
వయససస:72
లస: పప
95-27/506

9695 AP151000075106
పపరర: ఆదచమమ పపరర

95-27/507

భరస : ససబబబరరవప పపరర
ఇసటట ననస:34-20-29-272
వయససస:54
లస: ససస స
95-27/509

9698 AP151000075304
పపరర: సరయనన పసరరమఖళళ

95-27/510

తసడడ:డ శరయనన పసరరమఖళళ
ఇసటట ననస:34-20-29-272
వయససస:61
లస: పప
95-27/512

తసడడ:డ రరశయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:34-20-29-273
వయససస:26
లస: ససస స
95-27/514

95-21/1178

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉననస
ఇసటట ననస:34-20-29/269
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపరర
ఇసటట ననస:34-20-29-272
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ పపరర
ఇసటట ననస:34-20-29-272
వయససస:62
లస: పప
9702 AP151000075185
పపరర: దననమమ ఉననస

95-27/498

భరస : ససబబబరరవప ఉననస
ఇసటట ననస:34-20-29-272
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శరయనన పసరరమఖళళ
ఇసటట ననస:34-20-29-272
వయససస:57
లస: ససస స
9699 AP151000075389
పపరర: ససబబబరరవప పపరర

9685 SQX1631936
పపరర: నరసససహ రరవప బలలససపరటట

9680 SQX1995117
పపరర: హమదన షపక

భరస : కకటటశశరరరవప ఉననస
ఇసటట ననస:34-20-29-269
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:34-20-29-271
వయససస:46
లస: పప

భరస : కరజజ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-272
వయససస:34
లస: ససస స
9696 AP151000075176
పపరర: ఆదచమమ పసరమఖళళ

95-23/707

తసడడ:డ కకటయఖ జపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-270
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-271
వయససస:35
లస: పప
9693 SQX0274902
పపరర: రరహమతన షపక

9682 SQX2117372
పపరర: కవత ఉననస

95-21/1177

భరస : జరనస షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/266
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-269
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ జపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-270
వయససస:42
లస: పప
9690 SQX0274985
పపరర: ఖఖజజ షపక

95-27/495

భరస : సమణయఖలక ఉననస
ఇసటట ననస:34-20-29/269
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శసకర శకరర
ఇసటట ననస:34-20-29-269
వయససస:47
లస: ససస స
9687 AP151000075411
పపరర: అమరస యఖ జపపడడ

9679 AP151000075307
పపరర: శసకర శకరర

9677 SQX1993880
పపరర: మరగయదనసస గణణపలర

తసడడ:డ గణణపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/264
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద శకరర
ఇసటట ననస:34-20-29-265
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మదదన షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/266
వయససస:51
లస: పప
9684 AP151000075252
పపరర: కనకమహలకడమ శకరర

95-27/493

తసడడ:డ బబసయణలల రరచపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-263
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఖఖజజ పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29-264
వయససస:32
లస: ససస స
9681 SQX1993732
పపరర: జనసన షపక

9676 AP151000075217
పపరర: వనసకటటశశరరర రరచపపడడ

9701 SQX0992206
పపరర: రసగమమ ఉననస

95-27/513

తసడడ:డ రరశయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:34-20-29-273
వయససస:30
లస: ససస స
95-27/515

9704 AP151000075197
పపరర: రరశయఖ ఉననస

95-27/516

తసడడ:డ రసగయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:34-20-29-273
వయససస:62
లస: పప
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95-27/517

భరస : సరసబశవరరవప పరగశర
ఇసటట ననస:34-20-29-274
వయససస:35
లస: ససస స
9708 AP151000075211
పపరర: రరజమమ పరగశర

95-27/520

95-27/523

95-27/526

95-25/835

95-27/527

95-27/530

95-27/533

భరస : పసదదనన ఆదదమలర
ఇసటట ననస:34-20-29/278
వయససస:35
లస: ససస స

9718 SQX1442482
పపరర: బబజ పటబన

9721 SQX0486506
పపరర: మహమమద ఆశరబ

9724 SQX0486555
పపరర: జహహర

9727 SQX0696419
పపరర: ఆశశక నసదదకక

95-27/536

9730 SQX2477578
పపరర: మరగయమమ అదదమలఖపప

95-25/836

95-27/528

భరస : పసదదనన అదదమలఖపప
ఇసటట ననస:34-20-29/278
వయససస:70
లస: ససస స

95-27/525

9716 SQX1442383
పపరర: మణనర షపక

95-25/834

9719 SQX1442359
పపరర: జరసదసర రహమఖన షపక

95-25/837

9722 SQX0146142
పపరర: అబణదలఖర పఠరన

95-27/529

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29-276
వయససస:34
లస: పప
95-27/531

9725 SQX1557471
పపరర: హహసపసన వల షపక

95-27/532

తసడడ:డ హహనసర స షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-276
వయససస:47
లస: పప
95-27/534

9728 SQX0696427
పపరర: ఎస ఎల వరపడసరద నసదదకక

95-27/535

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప నసదదకక
ఇసటట ననస:34-20-29-277
వయససస:30
లస: పప
95-23/708

Deleted

9733 SQX2479798
పపరర: మరగయమమ అదదమలఖపప

9713 MLJ1344910
పపరర: కకషష కసకర

తసడడ:డ సలఖస షపక
ఇసటట ననస:34.20.29.276
వయససస:29
లస: పప

భరస : పసదదనన అదదమలఖపప
ఇసటట ననస:34-20-29/278
వయససస:70
లస: ససస స
95-23/710

95-27/522

భరస : జరసదసర రహమఖన షపక
ఇసటట ననస:34.20.29.276
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప నసదదకక
ఇసటట ననస:34-20-29-277
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఏసకనన నసదదకక
ఇసటట ననస:34-20-29-277
వయససస:49
లస: పప
9732 SQX2475317
పపరర: ససబబమమ ఆదదమలర

95-25/609

తసడడ:డ అససఫ
ఇసటట ననస:34-20-29-276
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహబయబ జజన
ఇసటట ననస:34-20-29-276
వయససస:63
లస: పప
9729 SQX0696229
పపరర: ననగరశశరరరవప నసదదకక

9715 SQX1441542
పపరర: షదదక షపక

9710 MLJ1342005
పపరర: రరణణ కకసకర

తసడడ:డ దననయయలల కసకర
ఇసటట ననస:34-20-29-275
వయససస:35
లస: పప

భరస : అససఫ మహమమద
ఇసటట ననస:34-20-29-276
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మజరశ తచననల
ఇసటట ననస:34-20-29-276
వయససస:36
లస: పప
9726 SQX0486688
పపరర: మహమమద అససఫ

95-27/524

తసడడ:డ ఖఖజజ పటబన
ఇసటట ననస:34.20.29.276
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరజరశ నలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29-276
వయససస:31
లస: ససస స
9723 SQX0369173
పపరర: తచననల ససదదప

9712 AP151000075100
పపరర: ఫరతమణననసర షపక

95-27/519

భరస : రవ కకసకర
ఇసటట ననస:34-20-29-275
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమణలఖర షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/276
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖఖజజ పఠరన
ఇసటట ననస:34.20.29.276
వయససస:31
లస: ససస స
9720 SQX0167049
పపరర: అరరణన నలర పప

95-27/521

భరస : మహబయబ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-275
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల కలసక
ఇసటట ననస:34-20-29-275
వయససస:35
లస: పప
9717 SQX1442607
పపరర: సలఖమ పఠరన

9709 MLJ1341148
పపరర: జజఖత కసకర

9707 AP151000075107
పపరర: సససదరమమ పపరర

భరస : బబబణ పపరర
ఇసటట ననస:34-20-29-274
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకషష కసకర
ఇసటట ననస:34-20-29-275
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దననయయలల కకసకర
ఇసటట ననస:34-20-29-275
వయససస:62
లస: ససస స
9714 MLJ1340645
పపరర: రవ కలసక

95-27/518

భరస : సరసబయఖ పరగశర
ఇసటట ననస:34-20-29-274
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ పరగశర
ఇసటట ననస:34-20-29-274
వయససస:57
లస: ససస స
9711 AP151000075250
పపరర: మఖణణకఖస కకసకర

9706 AP151000075194
పపరర: కలమఖరగ పరగశర

95-24/752

9731 SQX2467017
పపరర: పసదదనన ఆదదమలర

95-23/709

తసడడ:డ పసదదనన ఆదదమలర
ఇసటట ననస:34-20-29/278
వయససస:37
లస: పప
9734 SQX0146118
పపరర: ససభబన పఠరన

95-27/537

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29-278
వయససస:33
లస: పప
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9735 SQX2436194
పపరర: జజకబ సతఖవరగర న మపరరగస

95-21/1356

భరస : అననన పడసరద మపరరగస
ఇసటట ననస:34-20-29/279
వయససస:46
లస: ససస స
9738 SQX0142695
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సతచస నపలర

95-27/540

95-27/543

95-27/545

95-22/881

95-22/884

9753 SQX0639989
పపరర: ససదరరన బబబణ గణతస కకసడ

95-22/886

95-27/546

9748 SQX0900340
పపరర: రఘణననధ గణతకకసడ

9751 SQX1474931
పపరర: శరకవణణ కకతస పలర

9754 SQX2436970
పపరర: పపజత గణఠగకకననడ

95-22/888

9757 AP151000060329
పపరర: జజజ నవశశర రరవప గణతస కకసడ

95-22/882

తసడడ:డ నలఖసబరరమ అరగగళ
ఇసటట ననస:34-20-29/286
వయససస:39
లస: పప

9760 SQX1057885
పపరర: కటబరగ బబరత

95-27/547

9763 MLJ1321009
పపరర: మసరసన షపక
భరస : ఉసరమననన న షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/287
వయససస:37
లస: ససస స

95-27/544

9746 SQX2203073
పపరర: కకసలఖ కకతస పలర

95-27/986

9749 MLJ3564077
పపరర: శశ గణతస కకసడ గణతస కకసడ

95-22/883

9752 MLJ3570124
పపరర: ససరఖకలమఖరగ గణతస కకసడ

95-22/885

భరస : ససదరరనబబబణ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/283
వయససస:44
లస: ససస స
95-22/1075

9755 SQX1665629
పపరర: గరయతడ గణటటస కకసడ

95-22/887

భరస : శశ కలమఖర గణటటస కకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/284
వయససస:24
లస: ససస స
95-22/889

9758 SQX1665702
పపరర: ససభబషసణణ అరగగళ

95-22/890

తసడడ:డ ససబబబరరవప అరగగళ
ఇసటట ననస:34-20-29/286
వయససస:34
లస: ససస స
95-25/838

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:34.20.29.286
వయససస:46
లస: ససస స
95-22/892

9743 MLJ1341866
పపరర: రరషసణణ షపక

తసడడ:డ సరయబబబణ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/282
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ భడమరరచనరగ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/285
వయససస:53
లస: పప
95-22/891

95-27/542

తసడడ:డ దసరర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:34-20-29/281
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధరరర న బబబణ గణఠగకకననడ
ఇసటట ననస:34-20-29/283
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : జజజ నవశశర రరవప గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/284
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అహమద ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/287
వయససస:28
లస: ససస స

9745 MLJ1339027
పపరర: దసరరరరరవప కకతస పలర

9740 SQX0142760
పపరర: ససబబబరరవప సతచస నపలర

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-281
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:34-20-29-282
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ భడమరరచనరగ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/283
వయససస:48
లస: పప

9762 SQX1577768
పపరర: హహసపసనబ పఠరన

95-22/880

తసడడ:డ సతఖ సరయ బబబణ గణతకకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/282
వయససస:28
లస: పప

9750 MLJ3564069
పపరర: సతఖసరయబబబ గణతస కకసడ
గణతస కకసడ
తసడడ:డ భడమరరచనరగ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/282
వయససస:53
లస: పప

9759 SQX1665710
పపరర: ససబబబరరవప అరగగళ

9742 SQX1665694
పపరర: శరకవరణణ కకతస పలర

95-27/539

తసడడ:డ చసదడయఖ సతచస నపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-280
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపప కకతస పలర
ఇసటట ననస:34-20-29-281
వయససస:47
లస: పప

భరస : సతఖసరయబబబబ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/282
వయససస:49
లస: ససస స

9756 AP151000063423
పపరర: వరణణశక గణతస కకసడ

95-27/541

తసడడ:డ దసరర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:34-20-29/281
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:34-20-29-281
వయససస:42
లస: ససస స
9747 MLJ3570116
పపరర: లకకమకలమఖరగ గణతస కకసడ

9739 MLJ1349174
పపరర: శవయఖ సతచసనపలర

9737 AP151000075305
పపరర: రరజఖలకడమ సతచస నపలర

భరస : ససబబబరరవప సతచస నపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-280
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప సతచసనపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-280
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ సతచస నపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-280
వయససస:67
లస: పప
9744 MLJ1342401
పపరర: దసరర మమ కకతస పలర

95-27/538

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-279
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప సతచస నపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-280
వయససస:33
లస: పప
9741 AP151000075401
పపరర: ససబబబరరవప సతచసనపలర

9736 MLJ1341551
పపరర: బబజ షపక

9761 SQX1057851
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబరగ

95-25/839

తసడడ:డ పప తష రరజ
ఇసటట ననస:34.20.29.286
వయససస:49
లస: పప
95-22/893

9764 MLJ1320647
పపరర: హససనన పఠరన

95-22/894

భరస : గరలఫరన న పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/287
వయససస:38
లస: ససస స
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9765 AP151000063479
పపరర: ఖఖసససభ పఠరన

95-22/895

భరస : ఉసరననన న పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/287
వయససస:53
లస: ససస స
9768 MLJ1320407
పపరర: ఉసరమన ఖఖన పఠరన

95-22/898

95-22/901

95-22/904

95-22/907

95-27/548

95-25/840

95-188/49

తసడడ:డ దడవర దననస యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-299
వయససస:26
లస: పప

9778 SQX1274968
పపరర: దసరర మమ కరవలఖ

9781 SQX2355725
పపరర: మణణకరసత వసతపపల

9784 SQX1463785
పపరర: రరమకకషష పప స

9787 SQX2392322
పపరర: తవటట రరజ దదర

95-27/550

9790 SQX1477992
పపరర: ససజజత మణకలక

95-21/999

9793 SQX1500678
పపరర: రరజరశ యదదనపపడడ
తసడడ:డ దడవర దననస యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-299
వయససస:27
లస: పప

9773 MLJ1326982
పపరర: వజడస తనళళళరగ తనళళళరగ

95-22/903

9776 MLJ3564002
పపరర: జవరతనస మమకల

95-22/906

9779 SQX0958298
పపరర: కవల ససరఖ ననరరయణ

95-21/1000

తసడడ:డ బబలకకకషష కవల
ఇసటట ననస:34-20-29/291
వయససస:24
లస: పప
95-25/1313

9782 SQX2317105
పపరర: మణణ కసఠ వపసడడ శశటట

95-27/987

తసడడ:డ శవ వపసడడ శశటట
ఇసటట ననస:34-20-29/295
వయససస:24
లస: పప
95-25/841

9785 SQX1783042
పపరర: జరసకబ సతఖ వరగర న పసనసమఖల

95-188/48

భరస : రతన రరజ పసనసమఖల
ఇసటట ననస:34-20-29/297
వయససస:46
లస: ససస స
95-21/1357

9788 SQX1631910
పపరర: అనసష యదదనపపడడ

95-27/549

తసడడ:డ దడవదననస యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-299
వయససస:24
లస: ససస స
95-27/551

భరస : దనసస మణకలక
ఇసటట ననస:34-20-29-299
వయససస:34
లస: ససస స
95-27/553

95-22/900

తసడడ:డ పపతషరర మమకల
ఇసటట ననస:34-20-29/288
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ తవటట
ఇసటట ననస:34-20-29/298
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ దడవర దననస యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-299
వయససస:28
లస: ససస స
9792 SQX1478008
పపరర: రతన రరజ యదదనపపడడ

95-22/905

తసడడ:డ రమణయఖ పప స
ఇసటట ననస:34.20.29.296
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పసనసమఖల
ఇసటట ననస:34-20-29/297
వయససస:51
లస: పప
9789 SQX1477976
పపరర: దడబబ రర యదదనపపడడ

9775 MLJ2836708
పపరర: రవ కకరణ మమకల

9770 MLJ1326990
పపరర: మఖధవ తనళళళరగ

భరస : రరమణలల తనళళళరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/288
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ వసతపపల
ఇసటట ననస:34-20-29/295
వయససస:25
లస: పప

భరస : రమణయఖ పప స
ఇసటట ననస:34.20.29.296
వయససస:50
లస: ససస స
9786 SQX1783018
పపరర: రతన రరజ పసనసమఖల

95-22/902

తసడడ:డ బబల కకషష కరవలఖ
ఇసటట ననస:34-20-29/291
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహసకరళ శవరరతడ
ఇసటట ననస:34-20-29-293
వయససస:62
లస: పప
9783 SQX1463793
పపరర: ననగరశశరమమ పప స

9772 MLJ1329192
పపరర: జయలకడమ మమకల

95-22/897

తసడడ:డ రరమణలల తనళళళరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/288
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జవరతనస మమకల
ఇసటట ననస:34-20-29/288
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పసదఅసకమమ తనళళళరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/288
వయససస:70
లస: పప
9780 AP151000075188
పపరర: చననగణరవయఖ శవరరతడ

95-22/899

భరస : జవరతనస మమకల
ఇసటట ననస:34-20-29/288
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణలల తనళళళరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/288
వయససస:37
లస: పప
9777 MLJ1329978
పపరర: రరమణలల తనళళళరగ

9769 SQX1384924
పపరర: షసజజ ఈ ఎల

9767 MLJ1320415
పపరర: గరలబ ఖఖన పఠరన

తసడడ:డ ఉసరమన ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/287
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబబణ శవ పడకరష తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:34-20-29/288
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణలల తనళళళరర
ఇసటట ననస:34-20-29/288
వయససస:44
లస: ససస స
9774 MLJ1341775
పపరర: బబబణ శవ పడకరష తనళళళరగ

95-22/896

తసడడ:డ ఉసరమన ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/287
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హసన ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29/287
వయససస:61
లస: పప
9771 MLJ1329184
పపరర: ననగరరణణ తనళళళరర

9766 MLJ3567195
పపరర: అహమద ఖఖన పఠరన

9791 SQX0167916
పపరర: సశరరజఖస యదదనపపడడ

95-27/552

భరస : దడవదననస యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-299
వయససస:56
లస: ససస స
95-27/554

9794 SQX1631902
పపరర: దనసస మణకలక

95-27/555

తసడడ:డ సరలమన మణకలక
ఇసటట ననస:34-20-29-299
వయససస:41
లస: పప
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9795 SQX0470948
పపరర: దడవదననస యదదనపపడడ

95-27/556

తసడడ:డ చనన పసదదయఖ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-299
వయససస:58
లస: పప
9798 SQX0740076
పపరర: కకటటశశరమమ పపదథట

95-27/559

95-27/562

95-27/1063

95-20/773

95-27/568

95-21/1002

95-27/570

తసడడ:డ చనన రమణలల ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/318
వయససస:23
లస: పప

9808 SQX2523413
పపరర: బసడనరర సరసబబడజఖస

9811 AP151000075340
పపరర: శవననగణలల గరగణల

9814 SQX2006666
పపరర: పపరష కలమఖర పపలకకసడ

9817 SQX0992214
పపరర: లలఖ పనననస

95-21/1003

9820 SQX1887611
పపరర: బలమమ ధనరరజపలర

95-21/1533

9823 SQX1693738
పపరర: బళరమమ ధనరరజపలర
తసడడ:డ చనన రరయణడడ ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/318
వయససస:24
లస: ససస స

9803 SQX0740217
పపరర: ననహహయఖ కరగగల

95-27/564

9806 AP151000075262
పపరర: సతస యఖ బసడనరర

95-27/567

9809 SQX1893494
పపరర: లకడమ బసడరర

95-224/70

భరస : శకనస బసడరర
ఇసటట ననస:34-20-29/310
వయససస:35
లస: ససస స
95-27/569

9812 MLJ3573466
పపరర: గరవసదమమ పపలక�ంసడ

95-21/1001

భరస : మహహశశరరరవప పపల కకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/313
వయససస:43
లస: ససస స
95-21/1183

9815 SQX2006658
పపరర: పపరష కలమఖర పపలకకసడ

95-22/979

తసడడ:డ మహహశ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/313
వయససస:23
లస: పప
95-27/571

9818 SQX0992222
పపరర: ససబబబరరవప పనననస

95-27/572

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పనననస
ఇసటట ననస:34-20-29-317
వయససస:69
లస: పప
95-21/1004

భరస : రమణలల ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/318
వయససస:31
లస: ససస స
95-21/1006

95-27/561

తసడడ:డ కకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:34-20-29-309
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప పనననస
ఇసటట ననస:34-20-29-317
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస ధనరశపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/318
వయససస:20
లస: ససస స
9822 SQX1887652
పపరర: బల సరశమ ధనరరజపలర

95-27/566

తసడడ:డ మహహశ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/313
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప సతడస
ఇసటట ననస:34-20-29-317
వయససస:34
లస: ససస స
9819 SQX1934009
పపరర: తరరపరతమమ ధనరశపలర

9805 AP151000075259
పపరర: సరసరరజఖస బసడనరర

9800 SQX0740225
పపరర: రరమఖకరరణణ కరగగల

తసడడ:డ కరగగల కరగగల
ఇసటట ననస:34-20-29-302
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29-312
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శరమ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/313
వయససస:51
లస: పప
9816 SQX0992115
పపరర: ఉషరరరణణ సతడస

95-27/563

భరస : బసడనరర సతష
ఇసటట ననస:34-20-29/310
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప బసడనరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-311
వయససస:32
లస: ససస స
9813 MLJ3566643
పపరర: మహహశశరరరవప పపలకకసడ

9802 SQX0696310
పపరర: రషప క కరగగల

95-27/558

తసడడ:డ ననహహయఖ కరగగల
ఇసటట ననస:34-20-29-302
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతస యఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:34-20-29-309
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ బసడనరర
ఇసటట ననస:34-20-29/310
వయససస:64
లస: పప
9810 SQX1141324
పపరర: అదద లకడమ బసడనరగ

95-27/560

తసడడ:డ ననహహయఖఖ కరగగల
ఇసటట ననస:34-20-29-302
వయససస:27
లస: పప

భరస : రమమష మనఖస
ఇసటట ననస:34-20-29/308
వయససస:33
లస: ససస స
9807 SQX2528719
పపరర: బసడనరర సతష

9799 SQX0740100
పపరర: శకనస పపదథట

9797 SQX1477984
పపరర: ననగ లకడమ పపతతట

భరస : శకనవరస రరవప పపతతట
ఇసటట ననస:34-20-29-301
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస పపదథట
ఇసటట ననస:34-20-29-301
వయససస:38
లస: పప

భరస : ననహహయఖ కరగగల
ఇసటట ననస:34-20-29-302
వయససస:50
లస: ససస స
9804 SQX2509727
పపరర: ససశల మనఖస

95-27/557

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:34-20-29/300
వయససస:64
లస: ససస స

తలర : కకటటశశరమమ పపదథట
ఇసటట ననస:34-20-29-301
వయససస:63
లస: ససస స
9801 SQX0740191
పపరర: రరజ మమరగ కరగగల

9796 SQX0696294
పపరర: లకకమ కరళహససస

9821 SQX1887629
పపరర: రరవత ధనరరజపలర

95-21/1005

తసడడ:డ రమణలల ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/318
వయససస:34
లస: ససస స
95-27/573

9824 SQX1693795
పపరర: రరవత ధనరరజపలర

95-27/574

తసడడ:డ చనన రరమణలల ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/318
వయససస:25
లస: ససస స
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9825 SQX1693837
పపరర: బబలసరశమ ధనరరజపలర

95-27/575

తసడడ:డ చనన రరమణలల ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/318
వయససస:24
లస: పప
9828 AP151000075345
పపరర: వససతకలమఖరగ జరలద

95-27/578

95-21/1359

95-25/1314

95-21/1362

95-27/582

95-21/1186

భరస : లకమణణడడ gajelakonda
ఇసటట ననస:34-20-29-335
వయససస:32
లస: ససస స

9838 SQX2403913
పపరర: శతమమ ఠమమసపటట

9841 SQX2011385
పపరర: వనసకటటశశరరర మఖధవరపప

9844 SQX2011328
పపరర: వనసకటరమణ మకరకన

95-27/583

9847 SQX2555514
పపరర: కకరకపరటట శకనవరస

95-21/1363

9850 SQX2534105
పపరర: సరయలల కకలర

95-21/1184

9853 SQX1694140
పపరర: పడవణ కకలర
తసడడ:డ లలకరశ కకలర
ఇసటట ననస:34-20-29/335
వయససస:23
లస: పప

9833 SQX2467652
పపరర: అసథథన రరణణ దడవగగరగ

95-21/1361

భరస : అశశక కలమఖర దడవగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/322
వయససస:22
లస: ససస స
9836 SQX1694264
పపరర: ఆసజనవయణలల దడవరగగరగ

95-27/580

9839 MLJ1329150
పపరర: వజయమమ రరడడడ

95-27/581

9842 SQX2011393
పపరర: ఉదయ కలమఖరగ మఖధవరపప

95-21/1185

భరస : వనసకటటశశరరర మఖధవరపప
ఇసటట ననస:34-20-29/326
వయససస:50
లస: ససస స
95-21/1187

9845 SQX2008878
పపరర: రరమయఖ జలగస

95-5/779

తసడడ:డ పడసరద రరవప జలగస
ఇసటట ననస:34-20-29/330
వయససస:27
లస: పప
95-21/1538

9848 SQX2004463
పపరర: అదద ననరరయణ జపలర

95-22/980

తసడడ:డ రరశయఖ జపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/332
వయససస:43
లస: పప
95-20/779

తసడడ:డ లలకరశ కకలర
ఇసటట ననస:34-20-29/335
వయససస:19
లస: ససస స
95-27/584

95-21/1358

భరస : ఏడడకకసడలల రరడడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-323
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరకపరటట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29/332
వయససస:43
లస: పప
95-20/778

9830 SQX2465227
పపరర: భయలకడమ దడవగగరగ

తసడడ:డ శవ దడవరగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/322
వయససస:25
లస: పప

భరస : లకమణ రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:34-20-29/326
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లలకరష కకలర
ఇసటట ననస:34-20-29/335
వయససస:35
లస: ససస స
9852 SQX0696195
పపరర: వనసకటలకకమ గజరలలకకసడ

95-25/1315

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మఖధవరపప
ఇసటట ననస:34-20-29/326
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకరరమ మయరగస ఉచసచలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-330
వయససస:46
లస: ససస స
9849 SQX2533990
పపరర: లలత కకలర

9835 SQX2465466
పపరర: అశశక కలమఖర దడవగగరగ

భరస : వనసకటటశశరరర ఠమమసపటట
ఇసటట ననస:34-20-29/323
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలల మకరకన
ఇసటట ననస:34-20-29/326
వయససస:43
లస: పప
9846 SQX0597633
పపరర: మరగయమమ ఉచసచలకరగ

95-21/1360

తసడడ:డ శవ దడవగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/322
వయససస:27
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప జతతరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-324
వయససస:34
లస: ససస స
9843 SQX2011310
పపరర: లకమణ రరవప మకరకన

9832 SQX2468619
పపరర: ఆసజనవయణలల దడవగగరగ

95-27/577

భరస : శవ దడవగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/322
వయససస:44
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ కకటయఖ ఠమమసపటట
ఇసటట ననస:34-20-29/323
వయససస:54
లస: పప
9840 SQX1474915
పపరర: ననగ జజఖత జతతరగ

95-27/579

తసడడ:డ శవ దడవగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/322
వయససస:25
లస: పప

భరస : చనన
ఇసటట ననస:34-20-29/322
వయససస:33
లస: ససస స
9837 SQX2396216
పపరర: వనసకటటశశరరర ఠమమసపటట

9829 SQX1694181
పపరర: జజఖత మలఖరదద

9827 SQX1899194
పపరర: సరగర మఠ జలద

తసడడ:డ రరఘవపలల జలద
ఇసటట ననస:34-20-29/320
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవ కలమఖర మలఖరదద
ఇసటట ననస:34-20-29/321
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ దడవగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/322
వయససస:27
లస: పప
9834 SQX2422848
పపరర: ధనరరజపఅల మలర శశరగ

95-27/576

తసడడ:డ సప మయఖ ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/318
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరఘవపలల జరలద
ఇసటట ననస:34-20-29-320
వయససస:41
లస: ససస స
9831 SQX2466928
పపరర: అశశక కలమఖర దడవగగరగ

9826 SQX1677863
పపరర: చనన రరమణలల ధనరరజపలర

9851 SQX2497022
పపరర: లలకరశ కకలర

95-21/1527

తసడడ:డ వర పడసరద కకలర
ఇసటట ననస:34-20-29/335
వయససస:42
లస: పప
95-27/585

9854 SQX1631894
పపరర: లకమయఖ గజలలకకసడ

95-27/586

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల గజలల కకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29-335
వయససస:33
లస: పప
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95-21/1364

తసడడ:డ కకషరషసజనవయణలల
ఇసటట ననస:34-20-29/336
వయససస:20
లస: ససస స
9858 SQX2008860
పపరర: రరణణ జలగస

95-3/1102

95-21/1008

95-21/1010

95-21/1013

95-21/1016

95-21/1019

95-25/610

భరస : వరరసజనవయణలల బబడడశ
ఇసటట ననస:34-20-29/352
వయససస:32
లస: ససస స

9868 SQX1665025
పపరర: అనసతమణణ బబడడస

9871 SQX1418632
పపరర: జజశబబబణ గణమమడడదనల

9874 SQX1545401
పపరర: అశశక కలమఖర జడడమలర

9877 AP151000072683
పపరర: చనరమమ చసడడ�

95-25/613

9880 MLJ3573110
పపరర: సరమఖమ జఖలకడమ ఇనగసటట

95-21/1014

9883 SQX1887603
పపరర: రమణ బబడడశ
భరస : మణకకసటట బబడడశ
ఇసటట ననస:34-20-29/352
వయససస:58
లస: ససస స

9863 SQX0658542
పపరర: ననగ మలలర శశరగ తమమశశటట

95-27/587

9866 SQX1664986
పపరర: ననగలకడమ బబడడస

95-21/1012

95-21/1015
9869 SQX1418764
పపరర: శవరలసగరసశరరరరవ గణమమడడదనల

తసడడ:డ జజశబబబణ
ఇసటట ననస:34-20-29/342
వయససస:25
లస: పప
95-21/1017

9872 SQX1887926
పపరర: మధసష జడడమళర

95-21/1018

భరస : అశశక కలమఖర జడడమళర
ఇసటట ననస:34-20-29/343
వయససస:22
లస: ససస స
95-21/1020

9875 SQX1545369
పపరర: అసకరరవప జడడమలర

95-21/1021

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జడడమలర
ఇసటట ననస:34-20-29/343
వయససస:59
లస: పప
95-25/611

9878 SQX0458158
పపరర: దడవసహయస� చససడడ�

95-25/612

తసడడ:డ యయసప బణ�
ఇసటట ననస:34-20-29-343
వయససస:37
లస: పప
95-21/1022

భరస : వరరసజనవయణలల ఇనగసటట
ఇసటట ననస:34-20-29/346
వయససస:29
లస: ససస స
95-21/1024

95-25/1316

భరస : శసకర బబబణ బబడడస
ఇసటట ననస:34-20-29/342
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఏసప బణ�
ఇసటట ననస:34-20-29-343
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసప బణ�
ఇసటట ననస:34-20-29-343
వయససస:46
లస: పప
9882 MLJ3571759
పపరర: అననపపరష బబడడశ

95-21/1011

తసడడ:డ అసక రరవప జడడమలర
ఇసటట ననస:34-20-29/343
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఆదదయఖ� �
ఇసటట ననస:34-20-29-343
వయససస:44
లస: ససస స
9879 AP151000072717
పపరర: ఆదదయఖ చసడడ�

9865 SQX1418731
పపరర: శక లలఖఖ గణమమడడదనల

9860 SQX2454098
పపరర: అపరపరరవప బతష
స ల

భరస : ఏడడకకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29-340
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ లసగ మయరగస
ఇసటట ననస:34-20-29/342
వయససస:45
లస: పప

భరస : అసకర రరవప జడడమలర
ఇసటట ననస:34-20-29/343
వయససస:54
లస: ససస స
9876 MLJ2856177
పపరర: రరబకరక� చసడడ�

95-21/1009

భరస : రరమఖరరవప బబడడస
ఇసటట ననస:34-20-29/342
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమఖరరవప బబడడస
ఇసటట ననస:34-20-29/342
వయససస:42
లస: పప
9873 SQX1545385
పపరర: పదనమవత జడడమలర

9862 SQX1887850
పపరర: ననగ మలర శశరగ తమమశశటట

95-21/1365

తసడడ:డ లసగ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-20-29/338
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జజసస బబబణ
ఇసటట ననస:34-20-29/342
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : జజశబబబణ
ఇసటట ననస:34-20-29/342
వయససస:41
లస: ససస స
9870 SQX1665249
పపరర: శసకర బబబణ బబడడస

95-21/1188

భరస : ఏడడకకసడలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29/340
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర బబబణ బబడడస
ఇసటట ననస:34-20-29/342
వయససస:21
లస: ససస స
9867 SQX1418699
పపరర: వజయ లకడమ గణమమడడదల

9859 SQX2012185
పపరర: శరసత కలమఖర బతషల

9857 SQX2451185
పపరర: రమణ అటట
ర ఆరగ

భరస : ససబబ రరడడడ అటట
ర ఆరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/337
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అపపరరవప బతషల
ఇసటట ననస:34-20-29/338
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరగరమ రరవప ఉలఖరనగణల
ఇసటట ననస:34-20-29/339
వయససస:43
లస: ససస స
9864 SQX1665033
పపరర: శకలత బబడడస

95-21/1007

భరస : వనసకట రరడడడ అటట
ర రగ
ఇసటట ననస:34-20-29/337
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ జలగస
ఇసటట ననస:34-20-29/338
వయససస:25
లస: ససస స
9861 SQX1887892
పపరర: శశల ఉలఖరనగణల

9856 SQX1933860
పపరర: పపజత మమరగ అటట
ర రగ

9881 SQX0468348
పపరర: వరరసజనవయణలల ఇనగసటట

95-21/1023

తసడడ:డ ననరరయణ యనగసటట
ఇసటట ననస:34-20-29/346
వయససస:32
లస: పప
95-21/1025

9884 SQX1887595
పపరర: ఆసజనవయణలల బబడడశ

95-21/1026

తసడడ:డ మణకకసటట బబడడశ
ఇసటట ననస:34-20-29/352
వయససస:38
లస: పప
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95-21/1366

తసడడ:డ రరజయఖ బబడడశ
ఇసటట ననస:34-20-29/352
వయససస:69
లస: పప
9888 MLJ3569530
పపరర: ససనత తతగరటట

95-21/1027

95-21/1030

95-27/590

95-27/593

95-27/596

95-21/1190

95-21/1369

తసడడ:డ వనసకటసరశమ కలసచనల
ఇసటట ననస:34-20-29/372
వయససస:33
లస: పప

9898 SQX1500686
పపరర: కరరణ సరగరర కటబరగ

9901 NDX3096229
పపరర: అసకమమ రరవప ఒసటటపపల

9904 SQX0168351
పపరర: మసరసన బబ షపక

9907 SQX2388197
పపరర: అజమర షపక

95-21/1034

9910 SQX0672311
పపరర: శవమమ తననర

95-27/594

9913 SQX1354364
పపరర: ససరరష తననరర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప తననరర
ఇసటట ననస:34-20-29/372
వయససస:36
లస: పప

9893 SQX1887686
పపరర: శకనవరస రరవప కమణలకరగ

95-21/1032

9896 SQX1477943
పపరర: లకడమ కటబరగ

95-27/592

9899 SQX0559252
పపరర: లకడమ కర

95-27/595

భరస : రరజరష కర
ఇసటట ననస:34-20-29-365
వయససస:28
లస: ససస స
94-98/727

9902 SQX2007920
పపరర: ననగరజ ఒసటటపపల

95-21/1189

తసడడ:డ పప తషరరజ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-29/367
వయససస:23
లస: పప
95-27/597

9905 SQX2387835
పపరర: అజమర షపక

95-21/1368

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/370
వయససస:49
లస: ససస స
95-25/1317

9908 SQX1883149
పపరర: షపక నజజమ

95-21/1033

భరస : షపక అలఖరబక
ఇసటట ననస:34-20-29/371
వయససస:22
లస: ససస స
95-21/1035

భరస : ససరరష తననరర
ఇసటట ననస:34-20-29/372
వయససస:35
లస: ససస స
95-21/1037

95-21/1029

భరస : కకసడలల కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-364
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/370
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వవసకటటశశరరర కలసచనల
ఇసటట ననస:34-20-29/372
వయససస:31
లస: ససస స
9912 SQX0656728
పపరర: వవసకటటశశరరర కలసచనల

95-27/591

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-369
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/370
వయససస:34
లస: పప
9909 SQX0672287
పపరర: బణజల కలసచనల

9895 SQX1477968
పపరర: ననగ జజఖత కటబరగ

9890 MLJ3563392
పపరర: శవ సతఖననరరయణ తతగటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కమణలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/354
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:34-20-29/367
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ డడరసగణల
ఇసటట ననస:34-20-29/367
వయససస:20
లస: ససస స
9906 SQX2394898
పపరర: అల బబష షపక

95-21/1031

తసడడ:డ కకసడలల కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-364
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరజ�
ఇసటట ననస:34-20-29/365
వయససస:40
లస: పప
9903 SQX2007797
పపరర: ఆదదలకడమ డడరసగణల

9892 SQX1887694
పపరర: అననపపరష కమణనసరగ

95-27/589

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తతగరటట
ఇసటట ననస:34-20-29/353
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకసడలల కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-364
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-364
వయససస:26
లస: పప
9900 SQX0559369
పపరర: రరజరష కర�

95-21/1028

భరస : శకనవరసరరవప కమణనసరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/354
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-29-362
వయససస:33
లస: పప
9897 SQX1500694
పపరర: ఫణణసదడ బబబణ కటబరగ

9889 SQX1887918
పపరర: శవ నగరజ థథగత

9887 MLJ1347442
పపరర: వనసకరయమమ ఒసటటపపల

భరస : వనసకటసరశమ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-29-352
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప థథగత
ఇసటట ననస:34-20-29/353
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ తతగరటట
ఇసటట ననస:34-20-29/353
వయససస:24
లస: పప
9894 MLJ1347988
పపరర: చచసచనరరవప ఒసటటపపల

95-27/588

భరస : పప తషరరజ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-29-352
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తతగరటట
ఇసటట ననస:34-20-29/353
వయససస:45
లస: ససస స
9891 MLJ3563384
పపరర: సరసబశవరరవప తతగరటట

9886 MLJ1348663
పపరర: లకడమ ఒసటటపపల

9911 SQX1624155
పపరర: ననరరయణమమ కలసచనల

95-21/1036

భరస : వనసకటసరశమ కలసచనల
ఇసటట ననస:34-20-29/372
వయససస:47
లస: ససస స
95-21/1038

9914 SQX1354380
పపరర: వనసకట సరశమ కలసచనల

95-21/1039

తసడడ:డ వనసకటటష కలసచనల
ఇసటట ననస:34-20-29/372
వయససస:68
లస: పప
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9915 SQX1996867
పపరర: ననగ లకడమ పససపపలలటట

95-21/1192

భరస : చనన పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-20-29/379
వయససస:29
లస: ససస స
9918 SQX2098721
పపరర: వనసకటటశశరరర ససగగప

95-24/669

95-25/1318

95-21/1372

Deleted
95-27/599

భరస : కరగమణలఖర షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-660/9
వయససస:39
లస: ససస స
9930 SQX1631811
పపరర: కకషష ననగ లకడమ ఇరగదదసడనర

95-27/636

95-27/640

95-27/643

తసడడ:డ కరశయఖ డడరసగణల
ఇసటట ననస:34-20-29 , 2 LINE
వయససస:19
లస: పప

95-21/1373

తసడడ:డ ననగయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-20-29/403
వయససస:21
లస: పప
9928 SQX1993872
పపరర: కమలఖకర రరవప కరర పపడడ

9931 SQX1206532
పపరర: రరజ బతష
స ల

9934 MLJ1345693
పపరర: నరసమమ రరవపరగ�

9937 SQX0991927
పపరర: దననఎల తమమమమశశటట

95-27/147

9940 MLJ1349182
పపరర: శకవరణణ సతచసనపలర

95-27/951

9943 SQX1678010
పపరర: మలర శశరగ ధనరరజపలర
భరస : చనన ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-39-328
వయససస:23
లస: ససస స

9923 SQX1992882
పపరర: అననపపరష మమ కరర పపడడ

95-21/1197

9926 MLJ1334143
పపరర: సలమయన షపక

95-27/598

9929 MLJ1348796
పపరర: వరయఖ వవలకపరగ

95-27/149

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవలకపరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-|4
వయససస:65
లస: పప
95-27/638

9932 AP151000075417
పపరర: దడవమణణ ఇరరకల

95-27/639

భరస : యహనస ఇరరకల
ఇసటట ననస:34-20-29|62
వయససస:47
లస: ససస స
95-27/641

9935 AP151000075438
పపరర: కలళళళయపప కకసడన�

95-27/642

తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:34-20-29|67
వయససస:72
లస: పప
95-27/644

9938 MLJ1343169
పపరర: కకషషయఖ పరశస�

95-27/645

తసడడ:డ వనసకయఖ� perikala
ఇసటట ననస:34-20-29|99
వయససస:67
లస: పప
95-27/148

భరస : శవయఖ సతచసనపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-|280
వయససస:40
లస: ససస స
95-27/983

95-24/754

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-660/2
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజనవయణలల tammaisetti
ఇసటట ననస:34-20-29|96
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పరల బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-20-29-|139
వయససస:36
లస: పప
9942 SQX2196855
పపరర: వనసకటటశశరరర డడరసగణల

9925 SQX2413748
పపరర: శకనస మణదడబబ యన

9920 SQX2412286
పపరర: ధరణణ అకకరరజ

తసడడ:డ ఏసస బబబణ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/402
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : యలర మసద�
ఇసటట ననస:34-20-29|63
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : చన ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29|68
వయససస:63
లస: ససస స
9939 MLJ1342591
పపరర: జరసపరల బతష
స ల

95-21/1196

తసడడ:డ అపరపరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-20-29|56
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మఖణణకఖ రరవప ఇరరకల
ఇసటట ననస:34-20-29|62
వయససస:52
లస: పప
9936 SQX0146571
పపరర: వనసకరయమమ దనరరజపలర

9922 SQX1995927
పపరర: ఏసస బబబణ కరర పపడడ

95-21/1536

భరస : అకకరరజ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:34-20-29/399
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/1420
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ లసగరరజ ఇరగదదసడనర
ఇసటట ననస:34-20-29|30
వయససస:22
లస: ససస స
9933 AP151000075416
పపరర: యహనస ఇరరకల

95-24/753

తసడడ:డ కమలఖకర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/402
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/402
వయససస:74
లస: పప
9927 SQX0166926
పపరర: హమదసన షపక

9919 SQX2266500
పపరర: ససగగప వనసకటటష

9917 SQX2551711
పపరర: జగణసట మమరగ కలమఖరగ

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:34-20-29/381
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగగప ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-20-29/394
వయససస:18
లస: పప

భరస : అకకరరజ శశషష బబబణ
ఇసటట ననస:34-20-29/399
వయససస:43
లస: ససస స
9924 SQX2248193
పపరర: కమలఖకర రరవప కరర పపడడ

95-14/961

భరస : సరసబశవ రరవప జగణసట
ఇసటట ననస:34-20-29/381
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ససగగప
ఇసటట ననస:34-20-29/394
వయససస:19
లస: పప
9921 SQX2411304
పపరర: లకడమ అకకరరజ

9916 SQX1995711
పపరర: మమరగ కలమఖరగ జగణసట

9941 SQX0559468
పపరర: కకసడన టట

95-27/637

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:34-20-29|365
వయససస:44
లస: ససస స
95-27/600

9944 SQX1693936
పపరర: చనన ధనరరజపలర

95-27/601

తసడడ:డ పసదద రరమణలల దనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-39-328
వయససస:33
లస: పప
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95-27/602

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:34-20-159
వయససస:43
లస: ససస స
9948 SQX0369249
పపరర: ససరభ రమమష

95-27/605

95-27/608

95-24/541

95-27/610

95-27/613

95-27/616

భరస : జజసఫ చడకకరగ
ఇసటట ననస:34-20-450
వయససస:25
లస: ససస స
9969 MLJ2843217
పపరర: భబగఖలత అడడ గటట స
భరస : వరపడసరదరరవప అడడ గటట స
ఇసటట ననస:34-20-451
వయససస:25
లస: ససస స
9972 MLJ2842904
పపరర: వమలమమ అడడ గటట స
భరస : కకటటశశరరరవప అడడ గటట స
ఇసటట ననస:34-20-451
వయససస:25
లస: ససస స

9958 SQX1631779
పపరర: బబబ కటబరగ

9961 SQX1631837
పపరర: వనసకటటశశరరర వవమణల

9964 SQX1677962
పపరర: శకనవరసరరవప బయరరగణపపడడ

9967 MLJ3563855
పపరర: నసఖటన చడకకరగ

9970 MLJ2842912
పపరర: సశరష లత యసగల దనసస
భరస : కకపరరరవప యసగలదనసస
ఇసటట ననస:34-20-451
వయససస:25
లస: ససస స

95-21/1047

9953 SQX1692136
పపరర: ఫరతమఖ షపక

95-24/540

95-25/1321

తసడడ:డ లకమయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:34-20-293
వయససస:62
లస: పప
95-27/611

9959 SQX1631878
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబరగ

95-27/612

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-295
వయససస:73
లస: పప
95-27/614

9962 SQX1677970
పపరర: దడవ బయరరగణపపడడ

95-27/615

తలర : శకనవరసరరవప బయరరగణపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-332
వయససస:30
లస: ససస స
95-27/617

9965 MLJ3569902
పపరర: ససజజత చడకకరగ

95-21/1040

తసడడ:డ జజసఫ చడకకరగ
ఇసటట ననస:34-20-450
వయససస:25
లస: ససస స
95-21/1042

తసడడ:డ జజసఫ చడకకరగ
ఇసటట ననస:34-20-450
వయససస:25
లస: పప
95-21/1044

95-27/607

95-25/1320 9956 SQX2436608
9955 SQX2465177
పపరర: గరననరరజరశశర రరవప గణటటటగగననడ
పపరర: బబబణ రరవప ఉపపపతల

తసడడ:డ పసదదయఖ బయరరగణపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-332
వయససస:33
లస: పప
95-21/1041

9950 MLJ1340462
పపరర: యయసయఖ ససరభ

భరస : మహమమద హహసపసన హహసపసన
ఇసటట ననస:34-20-224
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-299
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ గణసజ
ఇసటట ననస:34-20-332
వయససస:27
లస: పప
9966 MLJ2843142
పపరర: ససగణణమమ చడకకరగ

95-27/609

భరస : వనసకటటశశరరర కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-295
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-296
వయససస:45
లస: పప
9963 SQX1677988
పపరర: దసరర రరవప గణసజ

9952 SQX0623686
పపరర: కకపరరరవప సససడడ

95-27/604

తసడడ:డ పససటయఖ ససరభ
ఇసటట ననస:34-20-201-168
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ బబడమఖరరచనరగ గణటటటగగననడ
ఇసటట ననస:34-20-291-285
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-295
వయససస:36
లస: ససస స
9960 MLJ1347996
పపరర: శవయఖ ఒసటటపపల

95-27/606

తసడడ:డ కకటయఖ సససడడ
ఇసటట ననస:34-20-201-169
వయససస:32
లస: పప

తలర : ఫరతమ షపక
ఇసటట ననస:34-20-224
వయససస:54
లస: పప
9957 SQX1631860
పపరర: ననగమణణ కటబరగ

9949 MLJ1346576
పపరర: వజయబబబణ ససరభ

9947 MLJ1341809
పపరర: అసజమమ ససరభ

భరస : యయసయఖ ససరభ
ఇసటట ననస:34-20-201-168
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసయఖ ససరభ
ఇసటట ననస:34-20-201-168
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ సససడడ
ఇసటట ననస:34-20-201-169
వయససస:30
లస: ససస స
9954 SQX1691757
పపరర: ఖఖజజ షపక

95-27/603

భరస : యలర య ఇరగగగ
ఇసటట ననస:34-20-201-151
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మశశ
ఇసటట ననస:34-20-201-168
వయససస:29
లస: పప
9951 SQX0622951
పపరర: కకషషవవణణ సససడడ

9946 SQX0166140
పపరర: మరగయమమ ఇరగగగ

9968 SQX1275024
పపరర: ససధఖ రరణణ కకరరకలల

95-21/1043

భరస : మణరళ కకషష రరజ కకరరకలల
ఇసటట ననస:34-20-451
వయససస:26
లస: ససస స
95-21/1045

95-21/1046
9971 MLJ3569910
పపరర: రరమససబబబయమమ కకరరకలల

భరస : గణరవయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:34-20-451
వయససస:33
లస: ససస స

95-21/1048 9974 MLJ2837540
9973 MLJ3566932
పపరర: మణరళ కకషష రరజ కకరరకలల
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప అడడ గటట స

తసడడ:డ గణరవయఖ కకరరకలల
ఇసటట ననస:34-20-451
వయససస:33
లస: పప

95-21/1049

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అడడ గటట స
ఇసటట ననస:34-20-451
వయససస:25
లస: పప
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9975 MLJ2837094
పపరర: వరపడసరదరరవప అడడ గటట స

95-21/1050

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అడడ గటట స
ఇసటట ననస:34-20-451
వయససస:25
లస: పప
9978 SQX1330893
పపరర: చనయమమ ఇసదసరగ

95-21/1053

95-27/620

95-27/623

95-27/626

95-27/629

95-27/632

95-25/614

భరస : వనసకటరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:52
లస: ససస స

9988 MLJ1347418
పపరర: మసరసన పఠరన

9991 SQX0622597
పపరర: రరజ చదలవరడ

9994 SQX1595505
పపరర: బబలరరజ మసద

9997 SQX0597682
పపరర: దడవసహయస యరకసరన

95-25/843

10000 SQX0518316
పపరర: రతన కలమఖరగ మమడబలమ�

95-27/627

10003 SQX1218453
పపరర: యగరసశర రరవప ఏపసనగసడర
తసడడ:డ యగయఖ ఎపసనగసడర
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:25
లస: పప

9983 SQX1530923
పపరర: రరషమ షపక

95-27/622

9986 MLJ1332998
పపరర: అయఖజ షపక

95-27/625

9989 MLJ1329937
పపరర: అసజజద ఖఖన పఠరన

95-27/628

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-660/9
వయససస:35
లస: పప
95-27/630

9992 SQX0622233
పపరర: రవ పపలపరటట

95-27/631

తసడడ:డ అబడహస పపలపరటట
ఇసటట ననస:34-20-660/11
వయససస:45
లస: పప
95-27/633

9995 MLJ1339001
పపరర: బకడ సయఖద

95-27/634

తసడడ:డ మర మణలలజజ
ఇసటట ననస:34-20-660/13
వయససస:65
లస: పప
95-27/635

9998 SQX0612010
పపరర: మమమల రమఖదడవ�

95-25/842

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:30
లస: ససస స
95-25/844

భరస : చన చటటటబబబణ�
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:34
లస: ససస స
95-25/846

95-27/619

తసడడ:డ సలఖమ
ఇసటట ననస:34-20-660/2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దనయద యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-20246
వయససస:33
లస: పప

భరస : ననగయర వల�
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:32
లస: ససస స
10002 MLJ1330067
పపరర: ఇసదదర� కలఖర�

95-27/624

తసడడ:డ దడవసహయస మసద
ఇసటట ననస:34-20-660/13
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల కకమరగగరగ
ఇసటట ననస:34-20-2920/77
వయససస:28
లస: పప
9999 SQX0518092
పపరర: పరగశన షపక�

9985 SQX1534149
పపరర: మహహబణననసర షపక

9980 MLJ1332626
పపరర: ససజనఖ నలర పప

భరస : అయఖజ షపక
ఇసటట ననస:34-20-660/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ చదలవరడ
ఇసటట ననస:34-20-660/10
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబలరరజ మసద
ఇసటట ననస:34-20-660/13
వయససస:26
లస: ససస స
9996 SQX1257196
పపరర: గరపస కకమరగగరగ

95-27/621

తసడడ:డ ఆదమ ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-660/8
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ననగ రరజ వసకడ
ఇసటట ననస:34-20-660/10
వయససస:24
లస: ససస స
9993 SQX1595711
పపరర: భవరన మసద

9982 SQX0385922
పపరర: షపక మసరసన వరల

95-21/1052

భరస : ఇమఖమనయయలల nallapu
ఇసటట ననస:34-20-643
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సలఖస షపక
ఇసటట ననస:34-20-660/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:34-20-660/8
వయససస:35
లస: ససస స
9990 SQX1477927
పపరర: గకరగ వసకడ

95-27/618

తసడడ:డ మఖలక షపక
ఇసటట ననస:34-20-646/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:34-20-660/1
వయససస:35
లస: ససస స
9987 MLJ1341858
పపరర: గకసఖ షపక

9979 SQX0696880
పపరర: రరజరష వలర పప

9977 SQX0569871
పపరర: గణరవయఖ కలరరకలల

తసడడ:డ బబలయఖ కలరరకలల
ఇసటట ననస:34-20-451
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస vallapu
ఇసటట ననస:34-20-630
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:34-20-646/1
వయససస:60
లస: ససస స
9984 SQX0166579
పపరర: యలసమమ సరగమమల

95-21/1051

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అడడ గటట స
ఇసటట ననస:34-20-451
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకయఖ ఇసదసరగ
ఇసటట ననస:34-20-452
వయససస:71
లస: ససస స
9981 MLJ1337120
పపరర: మసరసన బ షపక

9976 MLJ2837128
పపరర: కకపరరరవప యసగలదనసస

10001 SQX1218370
పపరర: ససహససన కరకరర

95-25/845

భరస : దననస కరకరర
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:47
లస: ససస స
95-25/847

10004 SQX1218420
పపరర: కకశశర బబబణ కరకరర

95-25/848

తసడడ:డ దననస కరకరర
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:27
లస: పప
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95-25/849

తసడడ:డ దననస కరకరర
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:29
లస: పప
10008 SQX1218321
పపరర: దననస కరకరర

95-25/852

95-25/855

10014 SQX2215812
పపరర: బణజల బబబణ చరరల

95-23/713

95-23/534

95-23/537

95-23/540

95-2/1309

10018 SQX1651728
పపరర: సరయ ఇషర షపక

10021 AP151000069363
పపరర: ఫజలలననసర షపక

10024 SQX1995851
పపరర: ససభబన షపక

95-23/542

95-23/545

తసడడ:డ అకలకలయఖ చనవ
ఇసటట ననస:34-25
వయససస:51
లస: పప

95-23/535

95-23/538

95-1/1075

10016 SQX1180595
పపరర: సశపన కకట

95-23/533

10019 SQX1651744
పపరర: కరగమణన షపక

95-23/536

10022 SQX0593640
పపరర: ఖఖజజ అబణదల షరగఫ� షపక�

95-23/539

10025 SQX0179283
పపరర: తనరకరశశరగ పరమణలపరటట

95-23/541

భరస : సప మయఖ పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:34-25
వయససస:38
లస: ససస స
95-23/543

10030 AP151000066277
పపరర: ససలలచన కమమల

95-23/546

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:34-28
వయససస:40
లస: ససస స

95-25/1228

తసడడ:డ ఖఖససస� షపక
ఇసటట ననస:34-23
వయససస:33
లస: పప

10027 AP151000066276
పపరర: జజనకక వనసకట కకషష కలమఖరగ
కమమల
తసడడ:డ గరపరలరరవప కమమల
ఇసటట ననస:34-25
వయససస:47
లస: ససస స

10033 SQX1242643
పపరర: ఆశర షపక

10013 SQX1998145
పపరర: చలకమమ గగంసర

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-23
వయససస:25
లస: ససస స

10028 AP151000069115
పపరర: రరమణలమమ పరమణలపరటట

95-23/544

భరస : సప మయఖ పరమణలపరటట
ఇసటట ననస:34-25
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : గరపరలరరవప కమమల
ఇసటట ననస:34-26
వయససస:77
లస: ససస స
95-37/14

95-25/854

భరస : గగపరల కకట
ఇసటట ననస:34-22
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-24
వయససస:71
లస: పప

భరస : ననరరయణరరవప చనవ
ఇసటట ననస:34-25
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసచయఖ గణబల
ఇసటట ననస:34-26-1263
వయససస:46
లస: పప

10015 SQX1995810
పపరర: బణజలబబబణ చరరల

10010 SQX0522284
పపరర: చనసద బబషర షపక�

భరస : కరసతన రరవప గగరర
ఇసటట ననస:34-20-29384
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖఖససమ షపక
ఇసటట ననస:34-23
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబణదలఖర� షపక
ఇసటట ననస:34-23
వయససస:61
లస: పప

10032 SQX1147280
పపరర: రమమశ గణబల

95-27/646

తసడడ:డ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-23
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:34-23
వయససస:26
లస: ససస స

10029 MLJ2848794
పపరర: ననరరయణరరవప చనవర

10012 SQX1694306
పపరర: అసజల గరగణల

95-25/851

తసడడ:డ ఖఖససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ చరరల
ఇసటట ననస:34-21 10 TH LINE
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప� కకట
ఇసటట ననస:34-22
వయససస:42
లస: పప

10026 MLJ1332832
పపరర: వజయలకడమ చనవర

95-25/853

భరస : మలర శశర రరవప గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29187
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ చరరల
ఇసటట ననస:34-21
వయససస:60
లస: పప

10023 SQX0047035
పపరర: ఖఖససస షపక�

10009 MLJ2856193
పపరర: వనసకటరరడ�డడ కలఖర�

10007 SQX0522581
పపరర: ననగయర వల షపక�

తసడడ:డ చనసద బబషర�
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరడడడ� �
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:55
లస: పప

10011 SQX1594770
పపరర: మణణ వనసకట సరయ కలమఖర
యలర మసద
తసడడ:డ పడసరద యలర మసద
ఇసటట ననస:34.20.29180
వయససస:24
లస: పప

10020 SQX1651751
పపరర: అసదససర షపక

95-25/850

తసడడ:డ చనసద బబషర�
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనన గరలయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:34.20.29175
వయససస:49
లస: పప

10017 MLJ1326511
పపరర: గరపరల� కకట�

10006 SQX0522268
పపరర: బబజ షపక�

10031 SQX1394014
పపరర: బబల భరత భయపత

95-23/547

తసడడ:డ ససధదర బబబణ భయపత
ఇసటట ననస:34-26
వయససస:23
లస: పప
95-23/549

10034 SQX1242635
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-23/550

తసడడ:డ మసరసన రరవప షపక
ఇసటట ననస:34-28
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: కకరసన అశశన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-23/551

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అశశన
ఇసటట ననస:34-29
వయససస:24
లస: ససస స
10038 SQX1393651
పపరర: నరరష అశశన

95-23/554

95-23/623

95-23/556

95-24/542

95-27/647

95-23/560

95-23/563

తసడడ:డ ఈశశరరచనరగ పరలలవరయ
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:47
లస: పప

10051 SQX2365252
పపరర: రవ మఖటటరగ

10054 SQX1420835
పపరర: శరసత చసత

10057 AP151000066161
పపరర: బళళళపడకరశ

95-24/546

10060 SQX1442276
పపరర: హరగశ గరరర

10063 SQX2386530
పపరర: వనసకట ససబబమమ పరలలవరయ
భరస : బబలబడహమచనరగ పరలలవరయ
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:42
లస: ససస స

95-1/1076

95-23/624

95-24/543

10049 SQX1666122
పపరర: హమజర సయఖద

95-24/544

తసడడ:డ అమరరదదదన సయఖద
ఇసటట ననస:34-30-29/230
వయససస:30
లస: పప
95-25/1322

10052 SQX1420876
పపరర: జజఖత చసతల

95-23/559

భరస : రరఘవ చసతల
ఇసటట ననస:34-31
వయససస:26
లస: ససస స
95-23/561

10055 AP151000069137
పపరర: అననమమ బళళ

95-23/562

భరస : పడకరష బళర
ఇసటట ననస:34-31
వయససస:52
లస: ససస స
95-23/564

10058 AP151000069264
పపరర: ససచరగత గరరర గర రర

95-24/545

భరస : దడవరరజ
ఇసటట ననస:34-32
వయససస:47
లస: ససస స
95-25/867

తసడడ:డ దడవర రరజ గరరర
ఇసటట ననస:34.32
వయససస:23
లస: పప
95-23/714

10043 SQX2010460
పపరర: ఇసదదరర పసడయదరరన ననలరపరడడ

10046 SQX1996529
పపరర: వర భభగ వససత రరయలల
ననలరపరడడ
తసడడ:డ వర బడహమస ననలరపరడడ
ఇసటట ననస:34-30
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ చనననబబబయ బళర
ఇసటట ననస:34-31
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:34-32
వయససస:55
లస: పప
10062 SQX2387686
పపరర: బబలబడహమచనరగ పరలలవరయ

10048 SQX1693225
పపరర: పసర సరహహబ షపక

95-23/622

95-23/557

భరస : వనసకటటశశరరర చసత
ఇసటట ననస:34-31
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరష బళర
ఇసటట ననస:34-31
వయససస:29
లస: పప
10059 AP151000066179
పపరర: గరరర దడవరరజ గర రర

10045 SQX0240309
పపరర: వజయ గరసధద� చసతన�

10040 SQX1995216
పపరర: వనసకటటశశరరర ఠమమసపత

భరస : వ బ వససత రరయలల ననలరపరడడ
ఇసటట ననస:34-30
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభణ దనస మఖటటరగ
ఇసటట ననస:34-30-628
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ బళర
ఇసటట ననస:34-31
వయససస:31
లస: ససస స
10056 SQX1392869
పపరర: రవ తడజ బళర

95-23/621

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-30-29/230
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యయసయఖ ససరభ
ఇసటట ననస:34-30-201/168
వయససస:35
లస: పప
10053 SQX0602409
పపరర: బళళళ ససవరష

10042 SQX1998525
పపరర: మసరసన వల షపక

95-23/553

భరస : కకటయఖ ఠమమసపత
ఇసటట ననస:34-29-323
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర దనసస� చసత
ఇసటట ననస:34-30
వయససస:57
లస: పప

భరస : సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-30-29/230
వయససస:28
లస: ససస స
10050 MLJ1338722
పపరర: మరగయదనసస ససరభ

95-23/555

తసడడ:డ అల సయళబ షపక
ఇసటట ననస:34-29/370
వయససస:55
లస: పప

భరస : ననసరరదసస చసత
ఇసటట ననస:34-30
వయససస:78
లస: ససస స
10047 SQX1692151
పపరర: ననగయర బ షపక

10039 SQX1242742
పపరర: వనసకటటశశరరర అశశన

10037 SQX1317370
పపరర: రమణమమ అశశన

భరస : వనసకటటసశరరర అశశన
ఇసటట ననస:34-29
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జమణమలయఖ అశశన
ఇసటట ననస:34-29
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఠమమసపటట
ఇసటట ననస:34-29-323
వయససస:48
లస: ససస స
10044 AP151000069379
పపరర: ఇసదదరరదడవ చసతన

95-23/552

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అశశన
ఇసటట ననస:34-29
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అశశన
ఇసటట ననస:34-29
వయససస:28
లస: పప
10041 SQX2003796
పపరర: శతమమ ఠమమసపటట

10036 SQX1316596
పపరర: లలత అశశన

10061 SQX1442417
పపరర: మననజ కలమఖర గరరర

95-25/868

తసడడ:డ దడవ రరజ గరరర
ఇసటట ననస:34.32
వయససస:24
లస: పప
95-23/715

95-24/547
10064 SQX1958719
పపరర: వనసకట లకడమ తడజససశన కకటపరటట

తసడడ:డ రమమష కకటపరటట
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:23
లస: ససస స
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10065 SQX1958537
పపరర: వనసకట రమఖదడవ కకటపరటట

95-24/548

భరస : రమమష కకటపరటట
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:44
లస: ససస స
10068 SQX2463966
పపరర: నరసససహ రరవప దసగగరనవన

95-24/549 10067 SQX1958370
10066 SQX1958552
పపరర: వనసకట గరపస కకషష చచదరగ కకటపరటట
పపరర: వనసకట రమమష కకటపరటట

తసడడ:డ రమమష కకటపరటట
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:26
లస: పప
95-24/755

తసడడ:డ మలలకనడ రరయణడస దసగగరనవన
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:65
లస: పప

10069 SQX2457224
పపరర: అనససయమమ దసగగరనవన

తసడడ:డ వనసకట రమమశ కకటపరటట
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:23
లస: ససస స
10074 SQX2416972
పపరర: భబరర వ పరలలవరయ

95-25/1325

95-24/553

95-24/555

భరస : కకరణ కలమఖర
ఇసటట ననస:34-35
వయససస:40
లస: ససస స
10083 SQX1181973
పపరర: శకనవరససలల పరగమ

95-24/558

95-21/1232

భరస : బణరరన�
ఇసటట ననస:34-38
వయససస:59
లస: ససస స

95-13/287

10081 SQX1181429
పపరర: బబలమమ వరపనవన

95-24/556

10087 MLJ1332352
పపరర: శశభన� గగసజపలర �

95-24/562

10090 MLJ1325844
పపరర: రతస యఖ� గణసజపలర �

10093 SQX0335653
పపరర: చనన మహబయబ�
తసడడ:డ బయరననసహహబ�
ఇసటట ననస:34-38
వయససస:33
లస: పప

95-25/617

10076 SQX1500611
పపరర: సససదన ససలఖసనన మహమమద

95-24/552

10079 SQX1181841
పపరర: అసకమమ పరగమ

95-24/554

భరస : శకనవరససలల పరగమ
ఇసటట ననస:34-35
వయససస:33
లస: ససస స
10082 SQX1181551
పపరర: చచననకరశవపలల వరపనవన

95-24/557

తసడడ:డ చచననయఖ వరపనవన
ఇసటట ననస:34-35
వయససస:29
లస: పప
95-24/559

10085 SQX0898825
పపరర: వవసకట గరపస కకషష చచధరగ
కకటబపరటట
తసడడ:డ వవసకట రమమష
ఇసటట ననస:34-35
వయససస:25
లస: పప

95-25/618

95-24/560

10088 MLJ1332345
పపరర: వరమమ� గగసజపలర �

95-24/561

భరస : రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:34-36
వయససస:74
లస: ససస స
95-24/563

తసడడ:డ రరశయఖ� �
ఇసటట ననస:34-36
వయససస:79
లస: పప
95-24/564

10073 SQX0983155
పపరర: వనసకట రమమష కకటపరటట

భరస : మరర షరగఫ మహమమద
ఇసటట ననస:34-34
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస� �
ఇసటట ననస:34-36
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ� �
ఇసటట ననస:34-36
వయససస:47
లస: పప
10092 SQX0602508
పపరర: షపక మలర క జజనబ�

95-24/551

10078 SQX1651389
పపరర: మధస ససధనన రరవప
గగదసగయలలరగ
తసడడ:డ మలఖఖదదడ గగడడగణలకరగ
ఇసటట ననస:34-35
వయససస:34
లస: పప

10084 SQX1181866
పపరర: చచననయఖ వరపనవన

95-24/757

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ వరపనవన
ఇసటట ననస:34-35
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప గగరగజవవలల
ఇసటట ననస:34-36
వయససస:62
లస: పప
10089 MLJ1332337
పపరర: శకనవరసస� గణసజపలర �

95-25/616

భరస : చచననయఖ వరపనవన
ఇసటట ననస:34-35
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ పరగమ
ఇసటట ననస:34-35
వయససస:34
లస: పప
10086 SQX1993914
పపరర: ససబబ రరవప గగరగజవవలల

10075 SQX1181916
పపరర: శక మసదనలపప

10070 SQX2466423
పపరర: సతష బబబణ దసగగరనవన
తసడడ:డ నరసససహ రరవప దసగగరనవన
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మసదనలపప
ఇసటట ననస:34-34
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప మసదనలపప
ఇసటట ననస:34-34
వయససస:57
లస: ససస స
10080 SQX0827709
పపరర: రతన చసదదక
డ నవరరళళ

95-24/756

భరస : వవసకట రమమష
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలబడహమచనరగ పరలలవరయ
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:19
లస: ససస స
10077 SQX1181924
పపరర: రరజఖస మసదనలపప

తసడడ:డ నరసససహస కకటపరటట
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప దసగగరనవన
ఇసటట ననస:34-33
వయససస:60
లస: ససస స

95-25/615 10072 SQX0983064
10071 SQX1442367
పపరర: వనసకట లకడమ తడజశశన కకటపరటట
పపరర: వవసకట రమఖదడవ కకటబపటట

95-24/550

10091 SQX1995976
పపరర: ససజజత గగరగజవవలల

95-24/670

భరస : ససబబబ రరవప గగరగజవవలల
ఇసటట ననస:34-36
వయససస:54
లస: ససస స
95-24/565

10094 SQX0180398
పపరర: మహబయబ షపక

95-24/566

తసడడ:డ బణరరన
ఇసటట ననస:34-38
వయససస:40
లస: పప
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95-24/567

తసడడ:డ ఖఖససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:34-38
వయససస:68
లస: పప
10098 SQX0898817
పపరర: రరజరసదడ మచనచ

95-25/871

95-25/888

95-25/891

95-25/894

95-21/1233

95-25/896

95-25/899

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:34-43
వయససస:40
లస: ససస స

10108 SQX0910273
పపరర: రససల సయయఖద

10111 SQX1281880
పపరర: సరయ కలమఖరగ ససగస

10114 SQX0875062
పపరర: లకకమ పరలడడగణ

10117 SQX0341065
పపరర: మమరగ బబబణ కనకరరజల�

95-24/570

10120 MLJ1345214
పపరర: సప మమమ మఖమళళపలర

95-25/895

10123 AP151000069280
పపరర: శవమమ జవసగణల
భరస : సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:34-43
వయససస:62
లస: ససస స

10103 SQX0910117
పపరర: షబబనన సయయద

95-25/890

10106 SQX1185876
పపరర: నరసససహ రరవప రరవపలపలర

95-25/893

10109 SQX1998772
పపరర: శరరజ బబగణమ బబగ

95-1/1077

భరస : జన బబష బబగ
ఇసటట ననస:34-41
వయససస:35
లస: ససస స
95-24/568

10112 SQX1281914
పపరర: రరజ ససగస

95-24/569

తసడడ:డ వససత రరవప ససగస
ఇసటట ననస:34-41
వయససస:43
లస: పప
95-25/897

10115 SQX0327437
పపరర: సరహహత� పడవల�

95-25/898

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:34.41
వయససస:30
లస: ససస స
95-25/900

10118 SQX0341099
పపరర: కకటయఖ కనకరరజల�

95-25/901

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:34.41
వయససస:46
లస: పప
95-24/571

భరస : మఖలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:34-42
వయససస:76
లస: ససస స
95-24/573

95-25/887

తసడడ:డ వనసకటయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:34.40
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:34.41
వయససస:39
లస: పప

భరస : మఖలఖఖదదడ
ఇసటట ననస:34-42
వయససస:48
లస: ససస స
10122 SQX0180836
పపరర: శశశలజ జవసగణల

95-25/892

భరస : ననగరరరలన పరలడడగణ
ఇసటట ననస:34.41
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:34.41
వయససస:45
లస: ససస స
10119 AP151000069096
పపరర: వరలకడమ మఖమళళపలర

10105 SQX0340984
పపరర: నరసససహ రరవప తపపల�

10100 SQX0325167
పపరర: శరగష చససడడ�

భరస : రససల
ఇసటట ననస:34.40
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరజ ససగస
ఇసటట ననస:34-41
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:34.41
వయససస:27
లస: ససస స
10116 SQX0325241
పపరర: కనకరరజ దననమమ�

95-25/889

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:34.40
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన బబగ
ఇసటట ననస:34-41
వయససస:40
లస: పప
10113 SQX0875054
పపరర: లకకమ దడవమమ పరలడడగణ

10102 SQX1185900
పపరర: లకడమ రరవపలపలర

95-25/870

తసడడ:డ ఇసరకల�
ఇసటట ననస:34.40
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:34.40
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ�
ఇసటట ననస:34.40
వయససస:45
లస: పప
10110 SQX2000354
పపరర: జన బబష బబగ

95-25/872

భరస : నరసససహ రరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:34.40
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:34.40
వయససస:32
లస: పప
10107 SQX0341016
పపరర: నరసససహ రరవప రరవపలపలర �

10099 SQX1128942
పపరర: అసకమమ రరవప తనననరర

10097 SQX1128934
పపరర: ససరఖ కలమఖరగ తనననరర

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:34.38
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప
ఇసటట ననస:34.39
వయససస:47
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప�
ఇసటట ననస:34.40
వయససస:38
లస: ససస స
10104 SQX0341032
పపరర: యయససదననస కనకరరజల�

95-25/869

భరస : రవ ననర
ఇసటట ననస:34.38
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మచనచ
ఇసటట ననస:34.38
వయససస:40
లస: పప
10101 SQX0324095
పపరర: రరవపలపలర లకడమ�

10096 SQX0983080
పపరర: వవసకట రతనస మఖతనచ

10121 AP151000066210
పపరర: మఖమళళపలర మఖలఖఖదదడ

95-24/572

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:34-42
వయససస:56
లస: పప
95-24/574

10124 AP151000066131
పపరర: జవసగణల వనసకటటశశరరరవప

95-24/575

తసడడ:డ జవసగణల సతఖనననరరయణ
ఇసటట ననస:34-43
వయససస:45
లస: పప
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10125 AP151000066252
పపరర: జవసగణల సతఖనననరరయణ

95-24/576

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-43
వయససస:64
లస: పప
10128 SQX1185975
పపరర: జబబబర షపక

95-25/903

95-1/1078

95-153/26

95-24/579

95-24/582

95-24/583

95-24/586

తసడడ:డ పపళళళ ననయక గణగణరలలతష
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:19
లస: ససస స

10138 SQX1113166
పపరర: వరససత బబససన

10141 SQX2289817
పపరర: ససభదనడ మణడడమల

10144 MLJ1333475
పపరర: వనసకటరతనకలమఖరగ కకరపరటట

10147 AP151000066195
పపరర: కకరపరటట శవపడసరద

95-24/589

10150 SQX0334763
పపరర: షపక బబషర� షపక

95-24/580

10153 SQX1546045
పపరర: ససశల బబయ కరతవత
తసడడ:డ తవపరగయఖ ననయక కరతవత
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:25
లస: ససస స

10133 SQX2423614
పపరర: శకనస బసడరర

95-25/1333

10136 AP151000069385
పపరర: జయలకడమ తరరకకకవళళళరగ

95-24/578

10139 SQX1533950
పపరర: తహహరరననసర షపక

95-24/581

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:34-114
వయససస:54
లస: ససస స
95-24/692

10142 SQX2289932
పపరర: మణడడమల అశశక కలమఖర
మణడడమల
తసడడ:డ వజయ భబసకర
ఇసటట ననస:34-114
వయససస:23
లస: పప

95-24/693

95-24/584

10145 SQX1281799
పపరర: అనల కలమఖర ఇననమయరగ

95-24/585

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఇననమయరగ
ఇసటట ననస:34-115
వయససస:39
లస: పప
95-24/587

10148 SQX1473628
పపరర: ఆశర షపక

95-24/588

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:34-117
వయససస:23
లస: ససస స
95-24/590

తసడడ:డ మమలఖల�
ఇసటట ననస:34-117
వయససస:55
లస: పప
95-24/592

95-25/904

భరస : రసగననధరరవప
ఇసటట ననస:34-113
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకరపరటట పసదదససఘమమశశరరర
ఇసటట ననస:34-115
వయససస:48
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప చసత కకకసధద
ఇసటట ననస:34-117
వయససస:70
లస: ససస స
10152 SQX1958438
పపరర: ననగమణణ గణగణరలలతష

95-24/577

భరస : పసదదససఘమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-115
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ససగమమశశరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-115
వయససస:45
లస: పప
10149 SQX1545989
పపరర: సరసబబడజఖస చసతకకకసధద

10135 MLJ1340512
పపరర: ఇసదదర తరరనగరగ� తరరనగరరగ

10130 SQX1197814
పపరర: ననగ లకడమ మరగక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడరర
ఇసటట ననస:34-60-275
వయససస:31
లస: పప

భరస : అశశక కలమఖర
ఇసటట ననస:34-114
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అనల కలమఖర
ఇసటట ననస:34-115
వయససస:39
లస: ససస స
10146 SQX1631357
పపరర: శకనవరసరరవప కకరపరటట

95-13/1090

భరస : దననవసశర రరవప బబససన
ఇసటట ననస:34-114
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ భబసకర మణడడమల
ఇసటట ననస:34-114
వయససస:24
లస: పప
10143 MLJ1331669
పపరర: ఉషశక ఇననమయరగ

10132 SQX0247015
పపరర: వజయలకడమ గణడడమమటర

95-25/902

భరస : కకసడయఖ మరగక
ఇసటట ననస:34.46
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అపపయఖ�
ఇసటట ననస:34-113
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడసకకసడలల
ఇసటట ననస:34-113
వయససస:65
లస: పప
10140 SQX1533943
పపరర: అనల కలమఖర మణడడమల

95-85/50

భరస : సరసబశవరరవప గణడడమమటర
ఇసటట ననస:34-48
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకరరమణలల గయడచపప
ఇసటట ననస:34-65-2357
వయససస:55
లస: ససస స
10137 MLJ1343599
పపరర: రసగననధరరవప తమకకమళళళరగ

10129 SQX0398081
పపరర: శకలకడమ జకకకరరడడడ�

10127 SQX0327619
పపరర: ఇసదదర� జడన�

భరస : రవ కలమఖర�
ఇసటట ననస:34.43
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గరపరలరరడడడ�
ఇసటట ననస:34-43
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరబబన గగడడల
ఇసటట ననస:34-47/2
వయససస:38
లస: ససస స
10134 SQX1518945
పపరర: రమణమమ గయడచపప

95-25/619

భరస : సరయ కకషష పడవల
ఇసటట ననస:34-43
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖలక రగహన షపక
ఇసటట ననస:34.43
వయససస:25
లస: పప
10131 SQX2010346
పపరర: బణజల గగడడల

10126 SQX1146803
పపరర: సరహహత పడవల

10151 MLJ1326024
పపరర: మఖలఖఖదదడ గయడసరర

95-24/591

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:34-118
వయససస:49
లస: పప
95-24/593

10154 SQX1954270
పపరర: అరరణ బబయ కరతనవత

95-24/594

భరస : మతలఖల కరతనవత
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:36
లస: ససస స
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10155 MLJ1331545
పపరర: లలతన భబయ� ఇసరరవత�

95-24/595

భరస : మతషడననయక� �
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:39
లస: ససస స

10156 MLJ1347913
పపరర: బణజలబబయ� కరసటటడచ�

భరస : మణకరకజ� �
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:40
లస: ససస స

10158 SQX1958511
పపరర: హనసమ ననయక కరతనవత

95-24/598

తసడడ:డ సప మన ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:21
లస: పప
95-24/601

తసడడ:డ హహమమయఖ� �
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:39
లస: పప

10159 SQX1282201
పపరర: దవపరయఖ ననయక కరతనవత

95-24/604

తసడడ:డ సప మణలల ననయక
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:50
లస: పప

10162 AP151000066227
పపరర: ఇసరరవత మతషడననయకర�

10165 SQX1996701
పపరర: రఘణ బసడడ

95-25/621

భరస : వనసకటసరశమ� �
ఇసటట ననస:34-124
వయససస:79
లస: ససస స
95-25/624

తసడడ:డ గరపయఖ జజనననధసల
ఇసటట ననస:34-124
వయససస:56
లస: పప
95-25/712

95-21/1148

95-25/622

10171 SQX0456384
పపరర: కలననత వలయస�

10176 SQX1330703
పపరర: రజయ బబగస షసక

10177 MLJ3568581
పపరర: ససత చలసశశటట

95-21/1054

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:34-125
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ చలసశశటట
ఇసటట ననస:34-125
వయససస:59
లస: పప
95-25/629

95-25/713

10166 MLJ1349059
పపరర: పదనమవత� జజనననదసల�

95-25/620

10169 MLJ1349018
పపరర: నరసససహరరవప� జజనననదసల�

95-25/623

95-25/626
10172 MLJ1349000
పపరర: మలర ఖఖరరలనరరవప� జజనననదసల�

10175 SQX1454677
పపరర: శశ రరఖ జజనననడడల

95-26/83

భరస : నరసససహ రరవప జజనననడడల
ఇసటట ననస:34-124
వయససస:26
లస: ససస స
95-21/1055

10178 MLJ3562493
పపరర: అనల చలసశశటట

95-21/1056

తసడడ:డ వర రరఘవపలల చలసశశటట
ఇసటట ననస:34-125
వయససస:35
లస: పప

10180 SQX1186791
పపరర: వసరసత లకడమ జజనననధసల

95-25/627

10181 MLJ1345578
పపరర: వజయలకడమ� కరగ�

95-25/628

తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప జజనననధసల
ఇసటట ననస:34-125
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:34-125
వయససస:51
లస: ససస స

10183 SQX1235408
పపరర: పదనమవత కకలక
ర రర

10184 AP151000063400
పపరర: రమఖదడవ కకలక
ర రగ

భరస : రవ చసదడ బబబణ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:34-127
వయససస:45
లస: ససస స

95-24/603

తసడడ:డ గరపయఖ� �
ఇసటట ననస:34-124
వయససస:59
లస: పప

భరస : వరరరఘవపలల చలసశశటట
ఇసటట ననస:34-125
వయససస:54
లస: ససస స
95-21/1057

10163 AP151000066063
పపరర: కరతనవత సప మఖన

తసడడ:డ మలర ఖఖరరలనరరవప� �
ఇసటట ననస:34-124
వయససస:38
లస: పప
95-25/625

10174 SQX1186858
పపరర: పదనమవత జజనననధసల
భరస : మలర కరరరలన రరవప జజనననధసల
ఇసటట ననస:34.124
వయససస:49
లస: ససస స

95-24/600

భరస : మలర ఖఖరరలనరరవప� �
ఇసటట ననస:34-124
వయససస:51
లస: ససస స

10168 SQX1186809
పపరర: నరసససహ రరవప జజనననధసల

తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప జజనననధసల
ఇసటట ననస:34.124
వయససస:31
లస: ససస స

10160 MLJ1331636
పపరర: మతలఖల� కరతనవత�

తసడడ:డ తనవప
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఎలషర రరవప�
ఇసటట ననస:34-124
వయససస:56
లస: పప

10173 SQX1186825
పపరర: రమఖ జజనననధసల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:34-125
వయససస:54
లస: పప

95-24/602

తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప జజనననధసల
ఇసటట ననస:34-124
వయససస:34
లస: పప

10170 SQX1186734
పపరర: మలర కరరరలనరరవప జజనననధసల

95-24/597

తసడడ:డ తనవప� �
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:34--121
వయససస:56
లస: పప

10167 MLJ1348085
పపరర: భడమరరసబ� గణసటట�

10182 AP151000072322
పపరర: శకనసవరసరరవప కరగ�

95-24/599

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:44
లస: పప

10164 MLJ1335553
పపరర: కరసటటడచ శకనస

10157 AP151000069020
పపరర: కసటటభబయ కరతనవత

భరస : సప మఖన
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మన ననయక కరతనవత
ఇసటట ననస:34-120
వయససస:24
లస: పప

10161 MLJ2848802
పపరర: పపలలరననయక� గణగరరత�

10179 MLJ2836948
పపరర: వరరరఘవపలల చలసశశటట

95-24/596

95-21/1058

95-21/1059

భరస : కకషషమయరగస కకలక
ర రగ
ఇసటట ననస:34-127
వయససస:77
లస: ససస స
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10185 SQX1576950
పపరర: కకశశర కలమఖర కకలక
ర రర

95-21/1060

తసడడ:డ రవ చసదడ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:34-127
వయససస:23
లస: పప
10188 SQX1036517
పపరర: లకకమ ససదసల

95-21/1063

95-21/1066

95-25/632

95-25/635

95-25/1287

95-21/1337

95-21/1071

భరస : పసదద వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:34.130
వయససస:53
లస: ససస స

10198 AP151000072539
పపరర: శరయ అరశపలర

10201 MLJ3562543
పపరర: శకనస బబబణ షపక

10204 SQX1189134
పపరర: లకడమ గగలర

10207 SQX1189118
పపరర: మహహశశర రరవప గగలర

95-21/1074

10210 SQX2439404
పపరర: హరగత మఖమళరపలర

95-25/636

10213 SQX0660639
పపరర: సతనసర సయఖద
తసడడ:డ ఖఖససస పసర
ఇసటట ననస:34.130
వయససస:60
లస: పప

10193 MLJ1344431
పపరర: పదమ అరశపలర

95-25/631

10196 AP151000072774
పపరర: వనసకటరమణ అరవపలర

95-25/634

10199 AP151000072362
పపరర: కకషష అరశపలర

95-25/637

తసడడ:డ కకటయఖ అరశపలర
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:52
లస: పప
95-21/1067

10202 SQX1273994
పపరర: శకరరస పడసరద బటబడ

95-21/1068

తసడడ:డ చలపత రరవప బటబడ
ఇసటట ననస:34-129
వయససస:48
లస: పప
95-21/1069

10205 SQX1189084
పపరర: లకడమ రరజఖస మఖమళరపలర

95-21/1070

భరస : చన గణరరసరశమ మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:34-130
వయససస:36
లస: ససస స
95-21/1072

95-21/1073
10208 SQX1189019
పపరర: చన గణరరసరశమ మఖమళరపలర

తసడడ:డ మలఖఖదదడ మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:34-130
వయససస:41
లస: పప
95-21/1340

తలర : లకడమరరజఖస మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:34-130
వయససస:18
లస: ససస స
95-25/715

95-21/1065

భరస : ననసచనరగ అరవపలర
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నరసససహస గగలర
ఇసటట ననస:34-130
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:34-130
వయససస:56
లస: పప
10212 SQX0910257
పపరర: రతన మఖణణకఖస శసకల

95-25/633

భరస : మహనరరవ గగలర
ఇసటట ననస:34-130
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మలఖఖదదడ మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:34-130
వయససస:66
లస: ససస స
10209 SQX1188995
పపరర: మలఖఖదదడ మఖమళరపలర

10195 AP151000072369
పపరర: మరగయమమ అరశపలర �

10190 SQX1419226
పపరర: భబరర వ ససదసల

భరస : సరసబయఖ అరశపలర
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:34-129
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరయ అరవపలర
ఇసటట ననస:34-129
వయససస:18
లస: ససస స
10206 SQX1189050
పపరర: నలమమ మఖమళరపలర

95-25/630

తసడడ:డ కకటయఖ అరశపలర
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ జరలగ
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:42
లస: పప
10203 SQX2194744
పపరర: మసరసణణ అరవపలర

10192 MLJ1344423
పపరర: కకటటశశరగ అరశపలర

95-21/1062

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదసల
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:27
లస: పప

భరస : గణరరవయఖ�
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ అరశపలర
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:45
లస: పప
10200 SQX2353191
పపరర: రమమశ బబబణ జరలగ

95-21/1064

తసడడ:డ శకనస అరశపలర
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రహమ తషలర సయఖద
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:39
లస: ససస స
10197 AP151000072775
పపరర: సరసబయఖ అరవపలర

10189 AP151000063592
పపరర: కకసడమమ ససదసల

10187 SQX1235390
పపరర: రవ చసదడ బబబణ కకలక
ర రర

తసడడ:డ కకషష మయరగస కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:34-127
వయససస:53
లస: పప

భరస : జజలయఖ ససదసల
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జజలయఖ ససదసల
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:36
లస: పప
10194 SQX1604462
పపరర: యకలబబ సయఖద

95-21/1061

తసడడ:డ రవ చసదడ బబబణ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:34-127
వయససస:25
లస: పప

భరస : దసరరర రరవప ససదసల
ఇసటట ననస:34-128
వయససస:27
లస: ససస స
10191 MLJ3562535
పపరర: దసరరరరరవప ససదసల

10186 SQX1235416
పపరర: భరత కలమఖర కకలక
ర రర

10211 SQX0327312
పపరర: జయశక పపపపల

95-25/714

భరస : శసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:34.130
వయససస:29
లస: ససస స
95-25/716

10214 SQX1189266
పపరర: లలత పప క

95-21/1075

భరస : వనసకట రతనస పప క
ఇసటట ననస:34-131
వయససస:39
లస: ససస స
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10215 SQX1189290
పపరర: అసజమమ పప క
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95-21/1076

భరస : పసదద రరశయఖ పప క
ఇసటట ననస:34-131
వయససస:63
లస: ససస స
10218 SQX1189209
పపరర: మహ దడవయఖ గగడడగణలకరగ

95-21/1079

95-1/1071

95-25/641

95-25/644

95-25/720

95-22/908

95-22/971

తసడడ:డ అలర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-138
వయససస:66
లస: పప

10228 SQX1609785
పపరర: వర రరఘవమమ పటటటస

10231 MLJ2842219
పపరర: సశరష కలమఖరగ కటబట

10234 MLJ1323872
పపరర: బసవమమ షపక

10237 SQX2009132
పపరర: ఏసస రరహమన షపక

95-22/911

10240 SQX1665868
పపరర: మసరసన బ షపక

95-25/718

10243 SQX2484939
పపరర: వనసకట లకడమ డసడసరగ
భరస : అరవసద డసడసరగ
ఇసటట ననస:34-139 1st line
వయససస:22
లస: ససస స

10223 AP151000072343
పపరర: కకటటశశరమమ అరశపలర

95-25/640

10226 SQX1345850
పపరర: వనసకట కలమఖర కకపపవవలల

95-25/643

10229 SQX1609769
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప పటటటస

95-25/719

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పటటటస
ఇసటట ననస:34.132
వయససస:37
లస: పప
95-21/1080

10232 MLJ3562576
పపరర: ననగరరజ కటబట

95-21/1081

తసడడ:డ హరగబబబణ కటబట
ఇసటట ననస:34-134
వయససస:24
లస: పప
95-22/909

10235 MLJ1320068
పపరర: ఫరగద షపక

95-22/910

తసడడ:డ బడడసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-137
వయససస:54
లస: పప
95-22/972

10238 SQX2100865
పపరర: కకరస గ చసదదక
డ మననవ

95-25/1211

తసడడ:డ వదనఖ సరగర మననవ
ఇసటట ననస:34-137
వయససస:18
లస: ససస స
95-22/912

భరస : నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34/138
వయససస:56
లస: ససస స
95-22/914

95-25/717

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప కకపపవవలల
ఇసటట ననస:34-132
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఫరతమ బఇవనస షపక
ఇసటట ననస:34-137
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ననగయర మరర షపక
ఇసటట ననస:34/138
వయససస:32
లస: ససస స
10242 AP151000060043
పపరర: నబసరహహబ షపక షపక

95-25/642

భరస : ఫరగద షపక
ఇసటట ననస:34-137
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సమద షపక
ఇసటట ననస:34-137
వయససస:30
లస: పప
10239 SQX1665751
పపరర: వరహహదన షపక

10225 AP151000072577
పపరర: మఖలత పరశతస

10220 AP151000072669
పపరర: రరమమహనరరవప పరశతస

భరస : పసచచచయఖ
ఇసటట ననస:34-132
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హరగబబబణ కటబట
ఇసటట ననస:34-134
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తడవకకమ భబసకరరన
ఇసటట ననస:34-137
వయససస:26
లస: ససస స
10236 SQX2011930
పపరర: మసరసన షపక

95-25/639

భరస : కకటటశశర రరవప పటటటస
ఇసటట ననస:34.132
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:34.132
వయససస:53
లస: పప
10233 SQX1609538
పపరర: మఖణణకఖస భబసకరరన

10222 AP151000072543
పపరర: కకషషకలమఖరగ పరశతస

95-21/1078

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:34.131
వయససస:61
లస: పప

భరస : గణరవయఖ
ఇసటట ననస:34-132
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననకరశవపలల� �
ఇసటట ననస:34-132
వయససస:58
లస: పప
10230 AP151000072544
పపరర: యగనసధస పరశతస

95-25/638

భరస : యగనసదస
ఇసటట ననస:34-132
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఖఖశసరరస�
ఇసటట ననస:34-132
వయససస:54
లస: ససస స
10227 MLJ2856409
పపరర: ఖఖశరరస� వరగ�

10219 AP151000072605
పపరర: వరణణ పరశతస

10217 SQX1189241
పపరర: వనసకట రతనస పప క

తసడడ:డ రరశయఖ పప క
ఇసటట ననస:34-131
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:34-131
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నలమబరగ లమఖమకర
ఇసటట ననస:34-132
వయససస:29
లస: పప
10224 MLJ2856722
పపరర: ఉమఖమహహశశరగ� వరగ�

95-21/1077

తసడడ:డ వనసకట రతనస పప కర
ఇసటట ననస:34-131
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ గగడడగణలకరగ
ఇసటట ననస:34-131
వయససస:69
లస: పప
10221 SQX2005916
పపరర: మహహశ లమఖమకర

10216 SQX1260454
పపరర: వనసకట దదలప పప కర

10241 SQX0456962
పపరర: ననగణల మరర షపక షపక

95-22/913

తసడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-138
వయససస:36
లస: పప
95-21/1523

10244 SQX1487736
పపరర: ససలఖసనన షపక

95-22/915

భరస : ససలఖర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-140
వయససస:29
లస: ససస స
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10245 SQX1487728
పపరర: ససలఖర హహసపసన షపక
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95-22/916

తసడడ:డ అదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:34-140
వయససస:39
లస: పప
10248 SQX0326926
పపరర: పరరశత దడవ వపసల�

95-25/739

95-22/917

95-22/920

95-22/922

95-22/925

95-22/928

95-22/931

తసడడ:డ హహససన బసడడ
ఇసటట ననస:34-146
వయససస:50
లస: పప

10258 SQX1500538
పపరర: అనసషర పరటటబసడర

10261 MLJ3574159
పపరర: బబ నసర బబషర

10264 MLJ3574142
పపరర: ఈశశరమమ షపక

10267 MLJ3567302
పపరర: ననగయల మరర నసర బబషర

95-22/934

10270 SQX1337873
పపరర: సరమఖమ జఖస పప టట
ర రగ

95-22/923

10273 MLJ2836526
పపరర: అసకమమ రరవప పప టట
ర రగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:34-146
వయససస:69
లస: పప

10253 SQX1665769
పపరర: ధనలకడమ చడకకరగ

95-22/919

10256 SQX1666007
పపరర: అమన షపక

95-23/565

10259 MLJ3574134
పపరర: సప న షపక

95-22/924

భరస : ససదదయఖ షపక షపక
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:31
లస: ససస స
95-22/926

10262 SQX1665827
పపరర: కరమమశశరగ ఆకలరత

95-22/927

భరస : కకషష ఆకలరత
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:43
లస: ససస స
95-22/929

10265 SQX1665801
పపరర: జజన పరల జరఖషస

95-22/930

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జరఖషస
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:23
లస: పప
95-22/932

10268 SQX1665835
పపరర: వనసకరయమమ బసడడ

95-22/933

భరస : వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:34-146
వయససస:44
లస: ససస స
95-22/935

భరస : అసకమమ రరవప పప టట
ర రగ
ఇసటట ననస:34-146
వయససస:56
లస: ససస స
95-22/937

95-25/741

తసడడ:డ అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-144
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన నసర బబషర
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకయఖ జరశషట
ఇసటట ననస:34-146
వయససస:46
లస: ససస స
10272 SQX1665843
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడడ

95-22/921

భరస : మసరసన షపక షపక
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:35
లస: పప
10269 MLJ3574167
పపరర: రమణ జరశషట

10255 SQX1665785
పపరర: నబణలల షపక

10250 SQX0385872
పపరర: దసరరరపడసరద� వనటట టలకరగ�

భరస : శకనవరస రరవప చడకకరగ
ఇసటట ననస:34-142
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ననగణల మరర నసర బబషర
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప జరఖషట
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:45
లస: ససస స
10266 MLJ3567286
పపరర: ససదదయఖ షపక

95-22/918

తసడడ:డ దడవయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దడవయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:41
లస: ససస స
10263 SQX1665793
పపరర: రసగమమ జరఖషట

10252 SQX1665744
పపరర: వనసకటటష అరగగలఖర

95-25/646

తసడడ:డ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:34.140
వయససస:29
లస: పప

భరస : అమఖన షపక
ఇసటట ననస:34-144
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ఆకలరత
ఇసటట ననస:34-145
వయససస:21
లస: ససస స
10260 SQX1514026
పపరర: వజజడమమ పరటటబసడర

95-25/740

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అరగగళ
ఇసటట ననస:34-141
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర చడకకరగ
ఇసటట ననస:34-142
వయససస:44
లస: పప
10257 SQX1665736
పపరర: జజఖత ఆకలరత

10249 SQX0385914
పపరర: ననగసతఖవత� వనటట టలకరగ�

10247 SQX1438648
పపరర: పదమ కటకస

భరస : వనసకటటశశరరర కటకస
ఇసటట ననస:34-140
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననగయర�
ఇసటట ననస:34.140
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష చడకకరగ
ఇసటట ననస:34-141
వయససస:57
లస: ససస స
10254 SQX1665777
పపరర: శకనవరస రరవప చడకకరగ

95-25/645

తసడడ:డ కకషష పప లమమటర
ఇసటట ననస:34-140
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతష�
ఇసటట ననస:34.140
వయససస:29
లస: ససస స
10251 SQX1665819
పపరర: సశరష లత చడకకరగ

10246 SQX1311653
పపరర: ఆషర జజఖత పప లమమటర

10271 SQX1792340
పపరర: భవరన తరరమల రరవప బసడడ

95-22/936

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:34-146
వయససస:22
లస: పప
95-22/938

10274 SQX2007896
పపరర: గరపస బసడడ

95-22/974

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:34-146
వయససస:25
లస: పప
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10275 SQX2007847
పపరర: శశశలజ కనదరపప
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95-23/612

తసడడ:డ తరపత రరవప కనదరపప
ఇసటట ననస:34-146
వయససస:24
లస: ససస స
10278 SQX1664846
పపరర: ననగ లకడమ కలవకకల

95-20/76

95-22/940

95-22/1065

95-27/648

95-25/1303

95-22/942

95-13/1168

Deleted
95-11/605

భరస : ససధకర సససగనమఅల
ఇసటట ననస:DNO 33-18-838
వయససస:29
లస: ససస స
10302 SQX2126639
పపరర: కకటటశశరగ ఇసడర
భరస : శకనవరస రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:D NO 33-20-924
వయససస:41
లస: ససస స

95-25/742

10288 SQX2004778
పపరర: శకనస జసపరల

10291 SQX2203040
పపరర: పపజత కకతస పలర

10294
పపరర: Srinivasa Praveen Kumar

10297 SQX2478071
పపరర: రమదడవ మరపకరయల

95-21/1200

95-27/985

10303 SQX1969534
పపరర: షరగఫ మహమమద
తసడడ:డ కరగమణలర మహమమద
ఇసటట ననస:D NO 34-14-660/33
వయససస:21
లస: పప

95-22/1064

10286 AP151000072325
పపరర: చటటటబబబణ మమడబలమ�

95-25/905

10289 SQX2402105
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ సదలపరటట

95-25/1319

95-21/1413
10292 SQX2293512
పపరర: ననరరయణ సరశమ నరసససహయఖ

తసడడ:డ నరసససహయఖ నరసససహయఖ
ఇసటట ననస:34-3135
వయససస:37
లస: పప
95-18/1330

10295 SQX2482198
పపరర: పసచచయఖ పరలలవరయ

95-13/1167

తసడడ:డ ఈశశరయఖ పరలలవరయ
ఇసటట ననస:182, 17 th line
వయససస:47
లస: పప
95-12/1425

10298 SQX2151140
పపరర: వనసకట సరయ చడవపరగ

95-14/1147

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప చడవపరగ
ఇసటట ననస:d.no 33-6-401
వయససస:25
లస: పప
95-32/683

తసడడ:డ గణరవయఖ� �
ఇసటట ననస:D NO 33-18-838
వయససస:69
లస: పప
95-10/867

10283 SQX2416493
పపరర: మమనన గగదదల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:34-2029-102
వయససస:35
లస: పప

భరస : అరరణ కలమఖర మరపకరయల
ఇసటట ననస:DNO 33-4-355
వయససస:33
లస: ససస స
10300 MLJ1330455
పపరర: పసదద సలల� రరయపరటట�

95-22/939

తసడడ:డ చచననయఖ�
ఇసటట ననస:34.578.22
వయససస:45
లస: పప

తలర : Sarala Devi
ఇసటట ననస:175 Calvert Driv
వయససస:40
లస: పప

భరస : పసచచయఖ పరలలవరయ
ఇసటట ననస:182, 17 th line,
వయససస:45
లస: ససస స
10299 SQX2294304
పపరర: గకతమ సససగనమఅల

10285 SQX1594911
పపరర: వజజడమమ కరర పపడడ

10280 MLJ3568839
పపరర: తరరపతమమ అడపర

భరస : పడశరసత రరజ
ఇసటట ననస:34-147/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరవప కకతస పలర
ఇసటట ననస:34-2029/281
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ననననపరగ
ఇసటట ననస:34-7300
వయససస:20
లస: ససస స
10296 SQX2474781
పపరర: పదమ పరలలవరయ

95-22/941

తసడడ:డ సరసబయఖ జసపరల
ఇసటట ననస:34-2029/5
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమమశ బబబణ ససరభ
ఇసటట ననస:34-2029/168
వయససస:25
లస: ససస స
10293 SQX1933670
పపరర: జజఖత ననననపరగ

10282 MLJ3567328
పపరర: రరబబన గగదదల

95-20/75

భరస : ఆసజనవయణలల అడపర
ఇసటట ననస:34-147
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వననద కలమఖర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34.154
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పడసరద veesam
ఇసటట ననస:34-881-14
వయససస:34
లస: ససస స
10290 SQX2411619
పపరర: కలమఖరగ ససరభ

95-20/77

తసడడ:డ వనసకటసరశమ గగదదల
ఇసటట ననస:34-147/2
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బణజల గదదల
ఇసటట ననస:34-147/2
వయససస:22
లస: పప
10287 SQX0696633
పపరర: శశభబరరణణ వసస

10279 SQX1664614
పపరర: ననగ రరజ కలవకకల

10277 SQX1664648
పపరర: శకనవరస రరవప కలవకకల

తసడడ:డ వనసకయఖ కలవకకల
ఇసటట ననస:34-147
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ కలవకకల
ఇసటట ననస:34-147
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటయఖ కలసకలలర
ఇసటట ననస:34-147
వయససస:69
లస: ససస స
10284 SQX2416527
పపరర: పడశరసత రరజ గదదల

95-20/74

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మఖనవత
ఇసటట ననస:34-147
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ రరజ కలవకకల
ఇసటట ననస:34-147
వయససస:36
లస: పప
10281 SQX1665363
పపరర: సరసబబడజఖస కలసకలలర

10276 SQX1664606
పపరర: పపడమ జజఖత మఖనవత

10301 SQX2125722
పపరర: శకనవరస రరవప ఇసడర

95-10/866

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:D NO 33-20-924
వయససస:46
లస: పప
95-27/942

10304 SQX2555050
పపరర: చసత చచసతనఖ

95-24/813

తసడడ:డ చసత వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:D NO 34-19-886
వయససస:23
లస: ససస స
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10305 SQX1933639
పపరర: ససహన షపక
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95-22/951

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:DNO 34-20-29/135
వయససస:19
లస: ససస స
10308 SQX2358018
పపరర: లత నలర పప

95-13/1520

95-13/1526

తసడడ:డ జజకబ యరకస
ఇసటట ననస:flat 202
వయససస:61
లస: పప
10314 SQX2264380
పపరర: సప మశశఖర బబబణ డదకక

95-22/952

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:DNO 34-20-29/135
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పడసరద లఖతడ నలర పప
ఇసటట ననస:DOOR NO 33-15-724
వయససస:35
లస: ససస స
10311 SQX2217289
పపరర: యరకస కరసతయఖ

10306 SQX1933647
పపరర: నననబ షపక

95-13/1532

10309 SQX2137602
పపరర: హరగత అననవరపప

10307 SQX2362879
పపరర: సరయ కకషష పరరచసరగ

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప పరరచరగ
ఇసటట ననస:DOOR NO 7-19-160/88
వయససస:24
లస: ససస స
95-13/1521

10310 SQX2204196
పపరర: పడకరశరరవప కసడడడ
తసడడ:డ నరసయఖ కసడడడ
ఇసటట ననస:Flat 106 yaganti grand
వయససస:65
లస: పప

10312 SQX2317931
పపరర: భబనస పడకరష యకమమ

10313 SQX1663616
పపరర: వనసకట లకడమ ససశల ఆరవటట

95-13/1527

భరస : అశశక వరద న ఆరవటట
ఇసటట ననస:FLAT NO101 SRI RAJA RAESW
వయససస:62
లస: ససస స

10315 SQX2230274
పపరర: భబరత డదకక

10316 SQX2243269
పపరర: వజయ కలమఖరగ బరగషడక

95-13/1533

తసడడ:డ సససదర రరవప బరగషడక
ఇసటట ననస:Flat No-201
వయససస:46
లస: పప

10317 WXW1062280
పపరర: చసదడశశఖర కలమమరగణసట

10318 SQX2295343
పపరర: ఉష యఖసరవన కసదసల

10319 SQX2298602
పపరర: రతన కలమఖరగ డచగరపప గణ

భసధసవప: దదప
ఇసటట ననస:FLAT NO-307 SAIVILLA A
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కసదసల
ఇసటట ననస:Flat no-309
వయససస:20
లస: ససస స

10320 SQX2298594
పపరర: ససడజన దడగరపప గయ

10321 SQX2298586
పపరర: రగహన షపక

తలర : రతన కలమఖరగ దడగరపప గయ
ఇసటట ననస:FLATNO-505
వయససస:23
లస: పప
10323 SQX1803154
పపరర: సతష కలమఖర పరతషడన

95-13/1531

10324 SQX2462554
పపరర: జజజయఖ అడడ గటర

95-13/1529

95-13/1534

భరస : పడసరద ంచగరపప గణ
ఇసటట ననస:FLATNO-505
వయససస:44
లస: ససస స
95-13/1536

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:FLATNO-505
వయససస:18
లస: ససస స
95-13/1102

95-13/1100

తసడడ:డ వనసకట ననగరశశర రరవప యకమమ
ఇసటట ననస:flat 306
వయససస:20
లస: పప

భరస : సప మశశఖర బబబణ డదకక
ఇసటట ననస:FLATNO-104 BLOCKNO-1
వయససస:52
లస: ససస స

95-13/1535

95-13/1525

తసడడ:డ మలర ఖఖరరలన రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:Dr no - 33-9-516
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర డదకక
ఇసటట ననస:FLATNO-104 BLOCKNO-1
వయససస:54
లస: పప
95-13/1530

95-13/1519

10322 SQX1663590
పపరర: శక హరర గణసడన

95-13/1101

తసడడ:డ రరకరష గణపస గణసడన
ఇసటట ననస:FLAT NO:201, SUBHAM RESID
వయససస:22
లస: పప
95-13/1522

10325 SQX1844810
పపరర: జయ కకరసన అమమనబబడ లల

95-11/360

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరవప పరతషడన
ఇసటట ననస:FLOTNO 104,SRINAGAR,7/7T
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: ససధఖ కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:F.NO.507.YAGANTI GRAND
వయససస:41
లస: పప

భరస : వ జ ఎల పడసరద అమమనబబడ లల
ఇసటట ననస:HOUSE NO 7 -17 -322,
వయససస:22
లస: ససస స

10326 SQX1879386
పపరర: బబజ బబగస షపక

10327 SQX1879378
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

10328 SQX2034650
పపరర: మఖబణ ససభబన షపక

95-21/1106

95-21/1107

95-6/1053

Deleted

భరస : హహసపన సరహహబ షపక
తసడడ:డ హసన సరహహబ షపక
తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:NEW NO:34-1-41 OLD NO:7-20 ఇసటట ననస:NEW NO:34-1-41 OLD NO:7-20 ఇసటట ననస:Plot-161
వయససస:37
లస: ససస స
వయససస:49
లస: పప
వయససస:18
లస: పప
10329 SQX2080117
పపరర: సరయ మఖనస తతటట త

95-5/966

తసడడ:డ జననరరన తతటట త
ఇసటట ననస:PLOT NO 16
వయససస:20
లస: ససస స
10332 SQX2130367
పపరర: మహహశ దనసరగ

95-25/1494

భసధసవప: ససషమ పలగన
ఇసటట ననస:Sarada colony 2nd lane
వయససస:27
లస: పప

10330 SQX2346906
పపరర: రరసబబబణ బసడర మయడడ

95-45/1183

10331 SQX1651520
పపరర: ననగలకడమ కటట మయరగ

95-13/1103

భసధసవప: కకఖరగ ధసళపరళళ
ఇసటట ననస:PLOT.NO210,YAGANTIGRAND
వయససస:37
లస: పప

భరస : పవన కలమఖర కటట మయరగ
ఇసటట ననస:PLOT NO FF5A
వయససస:29
లస: ససస స

10333 SQX2542397
పపరర: ససతయఖ లలకక lukka

10334 SQX2500148
పపరర: లలకక జయ రరప లలకక

95-20/787

తసడడ:డ లలకక రసబబబణ లలకక
ఇసటట ననస:saradacolony 16thline34-15-682
వయససస:31
లస: పప

95-21/1528

భరస : లలకక ససతయఖ లలకక
ఇసటట ననస:sarada colony 16thline 34_15-6
వయససస:24
లస: ససస స
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10335 SQX1957745
పపరర: లల కలమఖరగ గసజ
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95-13/1104

తలర : కనఖ కలమఖరగ గసజ
ఇసటట ననస:YAGANTI GRAND APARTMENT
వయససస:38
లస: ససస స
10338 NDX2593515
పపరర: వనసకటరరవప గదచద

10336 NDX2564417
పపరర: బణజల దమణమ

94-68/833

భరస : రవ కకరణ గణసటటరర
ఇసటట ననస:34-6-254
వయససస:47
లస: ససస స

10337 AP151010165606
పపరర: శరగషరరరణణ మణసడడడ ఎస

94-68/774

భరస : శనవరసరరవప మణసఫపరర
ఇసటట ననస:34-6-263
వయససస:40
లస: ససస స

94-68/834

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:34-9-395
వయససస:48
లస: పప

5175 MLJ3570413
పపరర: జజనబ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-22/162

భరస : సరసబయఖ షపక
ఇసటట ననస:34-3/1
వయససస:37
లస: ససస స
5178 AP151000063548
పపరర: శరరమమ వవలకరర

95-22/165

95-22/168

95-21/214

95-21/216

95-20/577

తసడడ:డ అరలయఖ కటబట
ఇసటట ననస:34-3-105
వయససస:40
లస: పప

5185 SQX1665181
పపరర: ససరరష కరలపస

5188 MLJ1327469
పపరర: వజయలకడమ కకసడనరర

5191 SQX2428100
పపరర: మసస నబ షపక

95-22/172

5194 SQX2010544
పపరర: శకకననజ నసర బబష

95-21/215

5197 AP151000060291
పపరర: అరల యఖ కటబట కటబట
తసడడ:డ ససబబయఖ కటబట
ఇసటట ననస:34-3-105
వయససస:71
లస: పప

95-22/167

5183 MLJ2836542
పపరర: మసరసన షపక

95-22/170

5186 SQX0550749
పపరర: మఖతన అమఖమజ

95-1/88

భరస : ససబడహమణణఖశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-3-61
వయససస:43
లస: ససస స
95-21/217

5189 SQX1664671
పపరర: మసరసన బ షపక

95-20/47

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-3-103
వయససస:52
లస: ససస స
95-21/1404

5192 MLJ3574084
పపరర: షసషరద బబగస షపక

95-22/171

తసడడ:డ మసరసనశల షససక
ఇసటట ననస:34-3-103
వయససస:32
లస: ససస స
95-26/830

తసడడ:డ మసరసన వల నసర బబష
ఇసటట ననస:34-3-103
వయససస:31
లస: ససస స
95-22/174

5180 MLJ2836690
పపరర: పడభయదనసస పపలకరగ

తసడడ:డ ఖఖశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-3/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-3-103
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నబ సరహహబ షససక
ఇసటట ననస:34-3-103
వయససస:61
లస: పప
5196 MLJ2836021
పపరర: కకషప ర కలమఖర కటబట

95-22/169

భరస : అనల కలమఖర
ఇసటట ననస:34-3-91
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-3-103
వయససస:52
లస: ససస స
5193 MLJ3567724
పపరర: మసరసన వల షపక

5182 MLJ3564218
పపరర: సరసబయఖ షపక

95-22/164

తసడడ:డ అబడహస పపలకరగ
ఇసటట ననస:34-3/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వర రరజ కరలపస
ఇసటట ననస:34-3-1/9
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కలమఖర
ఇసటట ననస:34-3-91
వయససస:28
లస: ససస స
5190 SQX2010551
పపరర: మసస నబ షపక

95-22/166

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-3/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరరష కరలలపప
ఇసటట ననస:34-3-1/9
వయససస:29
లస: ససస స
5187 SQX1015149
పపరర: పడశరసత కకసడనరర

5179 MLJ3567583
పపరర: అజయ గణసజజ

5177 MLJ3570405
పపరర: మసరసనమమ షపక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-3/1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప గణసజజ
ఇసటట ననస:34-3/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పపలఖరరరవప తననరర
ఇసటట ననస:34-3/1
వయససస:42
లస: పప
5184 SQX1665041
పపరర: రరజరశశరగ కరలలపప

95-22/163

భరస : వనసకటటశశరరర తననరర
ఇసటట ననస:34-3/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అబడహస వవలకరర
ఇసటట ననస:34-3/1
వయససస:60
లస: ససస స
5181 SQX0607846
పపరర: వనసకటటశశరరర తననరర

5176 MLJ3570439
పపరర: ధనలకడమ తననరర

5195 MLJ3574068
పపరర: శశరగలల తనడడగగరగ

95-22/173

భరస : ససగగతరరవప తడడగగరగ
ఇసటట ననస:34-3-104
వయససస:73
లస: ససస స
95-22/175

5198 SQX1845650
పపరర: లకడమ తరరపతమమ మమమనస

95-22/176

భరస : కకరణ కలమఖర మమమనస
ఇసటట ననస:34-3-106
వయససస:26
లస: ససస స
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5199 SQX0561431
పపరర: హరగత మమమనస
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95-22/177

భరస : వనసకటటశశర రరవప యరరనల
ఇసటట ననస:34-3-106
వయససస:30
లస: ససస స
5202 MLJ1332196
పపరర: రఘ రరమ మమమనస

95-22/180

95-20/578

95-22/184

95-22/185

95-22/188

95-22/191

95-21/218

భరస : వరయఖ ససకలరగ
ఇసటట ననస:34-3-111/2
వయససస:78
లస: ససస స

5212 SQX1146654
పపరర: లకడమ ససరగష చచచచచమ కనపరగస

5215 SQX1146688
పపరర: జజయ కనపరగస

5218 AP151000060293
పపరర: చసదడశశఖరరరవప కనపరగస

5221 AP151000063023
పపరర: రరతమమ ఇసరసల

95-21/221

5224 AP151000063431
పపరర: కరశమమ రరచకకసడ

95-22/186

5227 SQX1845510
పపరర: శరకవణ ససధఖ కలకకలరగ
భరస : ననగరరరలన కలకకలరగ
ఇసటట ననస:34-3-112
వయససస:29
లస: ససస స

5207 ZDR1607052
పపరర: రమఖదడవ సప మన

95-22/183

5210 SQX2000149
పపరర: పడసనన గసట

95-22/984

5213 AP151000063045
పపరర: శరరమమ కనపరగస కనపరగస

95-22/187

భరస : మనమధరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:34-3-108
వయససస:54
లస: ససస స
95-22/189

5216 MLJ3567666
పపరర: ససరరసదడ కలమఖర కనపరగస

95-22/190

తసడడ:డ మనమధరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:34-3-108
వయససస:31
లస: పప
95-22/192

5219 SQX0340059
పపరర: వనసకట రమణ మఖడడగణల�

95-25/859

తసడడ:డ మణసలయఖ�
ఇసటట ననస:34.3.108
వయససస:38
లస: పప
95-21/219

5222 MLJ1348697
పపరర: ససబబబరరవప ఇసరసల

95-21/220

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:34-3-111
వయససస:51
లస: పప
95-21/222

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:34-3-111/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-21/1405

95-25/858

భరస : మధస గసట
ఇసటట ననస:34-3-107
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయణలల
ఇసటట ననస:34-3-111
వయససస:51
లస: ససస స

తలర : కరససమమ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:34-3-111/1
వయససస:28
లస: ససస స
5226 SQX2356269
పపరర: నరసమమ ససకలరగ

95-22/983

తసడడ:డ సరరజనరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:34-3-108
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:34-3-111
వయససస:44
లస: ససస స
5223 SQX1354513
పపరర: సరమఖమ జఖస రరచకకసడ

5209 SQX2000156
పపరర: మధస గసట

5204 SQX1342534
పపరర: లకడమ తరరపతమమ మమమనస

భరస : సరసబశవ రరవప సప మన
ఇసటట ననస:34-3-107
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మనమధ రరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:34-3-108
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరరజనరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:34-3-108
వయససస:56
లస: పప
5220 MLJ1348689
పపరర: రరణణ ఇసరసల

95-22/182

భరస : రరజరసదడ పడసరద కనపరగస
ఇసటట ననస:34-3-108
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖరరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:34-3-108
వయససస:56
లస: ససస స
5217 AP151000060451
పపరర: మనమధరరవప కనపరగస

5206 YWB1398759
పపరర: పసడయఖసక ససగరల

95-22/179

భరస : కకరణ కలమఖర మమమనస
ఇసటట ననస:34.3.106
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణరరవప గసట
ఇసటట ననస:34-3-107
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పడసనన కనపరగస
ఇసటట ననస:34-3-108
వయససస:24
లస: ససస స
5214 AP151000063395
పపరర: మమరగ రతనకలమఖరగ కనపరగస

95-22/181

భరస : రవ తడజ ససగరల
ఇసటట ననస:34-3-107
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరష కలమఖర సప మన
ఇసటట ననస:34-3-107
వయససస:31
లస: పప
5211 SQX1630748
పపరర: పడసనన కనపరగస

5203 MLJ3564358
పపరర: కకరణ కలమఖర మమమనస

5201 AP151000063134
పపరర: జజఖత మమమనస మమమనస

భరస : శవనననరరయణ మమమనస
ఇసటట ననస:34-3-106
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననరరయణ మమమనస
ఇసటట ననస:34-3-106
వయససస:41
లస: పప

భరస : దసరనవసస వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:34-3-107
వయససస:52
లస: ససస స
5208 SQX1630755
పపరర: ససరరష కలమఖర సప మన

95-22/178

భరస : రఘణ రరమ మమమనస
ఇసటట ననస:34-3-106
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకమనననరరయణ మమమనస
ఇసటట ననస:34-3-106
వయససస:37
లస: పప
5205 SQX2011146
పపరర: వజయ కలమఖరగ వలర భబపపరస

5200 NDX0793661
పపరర: అరరణ బబజలస బబజలస

5225 AP151000060234
పపరర: సరసబయఖ రరచకకసడ

95-21/223

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:34-3-111/1
వయససస:56
లస: పప
95-21/224

5228 SQX1665116
పపరర: దసరర మమమలపసలర

95-21/225

భరస : వనసకట రరవప మమమలపసలర
ఇసటట ననస:34-3-112
వయససస:53
లస: ససస స
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5229 AP151000063337
పపరర: శవమమ పగడడపరటట�

95-21/226

భరస : చనదదబబయఖ�
ఇసటట ననస:34-3-112
వయససస:61
లస: ససస స
5232 SQX1792308
పపరర: శకలకడమ నవలపరటట

95-21/229

95-21/232

95-21/235

95-21/238

95-21/241

95-21/243

95-23/36

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:34-3-117
వయససస:36
లస: ససస స

5242 MLJ3568904
పపరర: కరశమమ చసదథలల

5245 SQX2376010
పపరర: శవ రరమ కకషష చసదథలల

5248 MLJ1330992
పపరర: వజయకలమఖర చననస

5251 SQX1850320
పపరర: భబనస పడకరష ఆలఖ

95-23/39

5254 SQX1993641
పపరర: వజయలకడమ బబ సదలపరటట

95-21/239

5257 MLJ3568870
పపరర: వనసకట రమణ పగగడడమరగక
భరస : చసదడస
ఇసటట ననస:34-3-117
వయససస:56
లస: ససస స

5237 SQX1070150
పపరర: కకపర శశఖర నవలపరటట

95-21/234

5240 SQX1664895
పపరర: లకడమ పప దదల

95-21/237

5243 AP151000063429
పపరర: ననగరసదడస రరచకకసడ

95-21/240

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:34-3-114
వయససస:52
లస: ససస స
95-25/1323

5246 MLJ1330570
పపరర: ససభబషసణణ చననస

95-21/242

భరస : వజయకలమఖర
ఇసటట ననస:34-3-115
వయససస:49
లస: ససస స
95-21/244

5249 SQX2347367
పపరర: శకనస వనసకకసడ

95-21/1406

తసడడ:డ వనసకటటశశర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:34-3-115
వయససస:41
లస: పప
95-23/37

5252 SQX1850312
పపరర: పవన కలమఖర SQX0142836

95-23/38

తసడడ:డ గసగరధర రరవప ఆలఖ
ఇసటట ననస:34-3-116
వయససస:30
లస: పప
95-23/625

భరస : రమమష బబబణ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:34-3-116 4TH LINE
వయససస:35
లస: ససస స
95-21/245

95-21/231

భరస : ననరరయణ పప దదల
ఇసటట ననస:34-3-114
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధర రరవప ఆలఖ
ఇసటట ననస:34-3-116
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బకకయఖ ఆలఖ
ఇసటట ననస:34-3-116
వయససస:52
లస: పప
5256 MLJ3568888
పపరర: భబరత ననగళర

95-21/236

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:34-3-115
వయససస:58
లస: పప

భరస : గసగరధర రరవప ఆలఖ
ఇసటట ననస:34-3-116
వయససస:47
లస: ససస స
5253 SQX1850346
పపరర: గసగరధర రరవప ఆలఖ

5239 AP151000060427
పపరర: భబగఖ రరవప నవలపరటట

5234 SQX1577800
పపరర: జజఖతఖత ననలపరటట

తసడడ:డ భబగఖ రరవప నవలపరటట
ఇసటట ననస:34-3-113
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చసదథలల
ఇసటట ననస:34-3-114
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమఖర
ఇసటట ననస:34-3-115
వయససస:28
లస: పప
5250 SQX1850338
పపరర: శవ కలమఖరగ ఆలఖ

95-21/233

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:34-3-114
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ�
ఇసటట ననస:34-3-114
వయససస:56
లస: పప
5247 SQX0890863
పపరర: రరజరష కలమఖర చననస

5236 SQX1314806
పపరర: శరఖమ నవలపరటట

95-21/228

భరస : కకపశశఖర ననలపరటట
ఇసటట ననస:34-3-113
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ భయషణస
ఇసటట ననస:34-3-113
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:34-3-114
వయససస:34
లస: ససస స
5244 MLJ3562857
పపరర: ససబబబరరవప � రరచకకసడ�

95-21/230

తసడడ:డ భబగఖ రరవప నవలపరటట
ఇసటట ననస:34-3-113
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ భబగఖరరవప
ఇసటట ననస:34-3-113
వయససస:32
లస: పప
5241 SQX1845411
పపరర: వరసస రరచకకసడ

5233 SQX1577750
పపరర: సశరరప ననలపరటట

5231 AP151000060448
పపరర: చనదదబబయఖ పగగడడపరటట�

తసడడ:డ పకకరయఖ�
ఇసటట ననస:34-3-112
వయససస:66
లస: పప

భరస : నరగకన ననలపరటట
ఇసటట ననస:34-3-113
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : భబగరఖరరవప
ఇసటట ననస:34-3-113
వయససస:48
లస: ససస స
5238 MLJ3565918
పపరర: నరగకన నవలపరటట

95-21/227

తసడడ:డ నలయఖ మమమలపసలర
ఇసటట ననస:34-3-112
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ భబగరఖరరవప నవలపరటట
ఇసటట ననస:34-3-113
వయససస:21
లస: ససస స
5235 AP151000063304
పపరర: మఖరస మమ నవలపరటట

5230 SQX1665124
పపరర: వనసకట రరవప మమమలపసలర

5255 SQX1993666
పపరర: రమమష బబబణ బబ సదలపరటట

95-23/626

తసడడ:డ శశరయఖ బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:34-3-116 4TH LINE
వయససస:44
లస: పప
95-21/246

5258 AP151000063094
పపరర: వజయలకడమ ననగరళర

95-21/247

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:34-3-117
వయససస:58
లస: ససస స
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5259 AP151000060067
పపరర: పడభబకరరరవప ననగరళళ

95-21/248

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:34-3-117
వయససస:44
లస: పప
5262 SQX0548008
పపరర: ససనత భయమఖ

95-21/251

95-21/1407

95-20/655

95-21/1411

95-21/257

95-21/1224

95-21/1227

భరస : ఇననయఖ మసటట
ఇసటట ననస:34-3-123
వయససస:68
లస: ససస స

5272 SQX1665082
పపరర: శశశలజ తతకల

5275 MLJ2836807
పపరర: ససరరష తచననల

5278 SQX2004562
పపరర: శశశలజ తచననల

5281 SQX2098440
పపరర: పరరశత చసతల

95-26/832

5284 SQX2093748
పపరర: కకషష చసతల

95-21/255

5287 SQX1665207
పపరర: అసబబడకర మసత
తసడడ:డ ఇననయఖ మసత
ఇసటట ననస:34-3-123
వయససస:29
లస: పప

5267 SQX2451201
పపరర: రమఖసజనవయణలల బతషల

95-21/1409

5270 SQX2263432
పపరర: ససరరశ రమబబలర

95-21/1410

5273 MLJ2842540
పపరర: ససనత తచననల

95-21/256

భరస : రవకలమఖర
ఇసటట ననస:34-3-121
వయససస:36
లస: ససస స
95-21/258

5276 AP151000060259
పపరర: రవకలమఖర తచననల

95-21/259

తసడడ:డ మసతడయఖ
ఇసటట ననస:34-3-121
వయససస:66
లస: పప
95-21/1225

5279 SQX1997717
పపరర: బడహమ సరయ బసడడ

95-21/1226

తసడడ:డ రఘణ బసడడ
ఇసటట ననస:34-3-121
వయససస:23
లస: పప
95-21/1228

5282 SQX2103968
పపరర: గణణశ చసతల

95-26/831

తసడడ:డ పపలర యఖ చసతల
ఇసటట ననస:34-3-122
వయససస:43
లస: పప
95-94/487

తసడడ:డ గణణష చసతల
ఇసటట ననస:34-3-122
వయససస:23
లస: పప
95-21/261

95-21/253

తసడడ:డ రరజనన రమబబలర
ఇసటట ననస:34-3-119
వయససస:34
లస: పప

భరస : గణణష చసతల
ఇసటట ననస:34-3-122
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణష చసతల
ఇసటట ననస:34-3-122
వయససస:20
లస: ససస స
5286 SQX1934074
పపరర: మరగయమమ మసటట

95-21/254

భరస : ససరరశ తచననల
ఇసటట ననస:34-3-121
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘణ బసడడ
ఇసటట ననస:34-3-121
వయససస:21
లస: ససస స
5283 SQX2095032
పపరర: బడమరరసబకర చసతల

5269 SQX1664929
పపరర: ససతనరరవమమ ఆదదవరసస

5264 AP151000060325
పపరర: ఓబయఖ బణమ

తసడడ:డ అసజ బతషల
ఇసటట ననస:34-3-118
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమఖర
ఇసటట ననస:34-3-121
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రఘణ బసడడ
ఇసటట ననస:34-3-121
వయససస:31
లస: పప
5280 SQX1997691
పపరర: మమనక బసడడ

95-21/1408

భరస : ససరరష తతకల
ఇసటట ననస:34-3-121
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవకలమఖర
ఇసటట ననస:34-3-121
వయససస:58
లస: ససస స
5277 SQX1997709
పపరర: రవసదడ బసడడ

5266 SQX2364933
పపరర: మలర శశరగ పలర

95-21/250

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:34-3-118
వయససస:38
లస: పప

భరస : ససబబయఖ ఆదదవరసస
ఇసటట ననస:34-3-119
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకమమర
ఇసటట ననస:34-3-120
వయససస:18
లస: పప
5274 AP151000063293
పపరర: దడవకరరణమమ తచననల

95-21/252

తసడడ:డ ససబబరరవప పలర
ఇసటట ననస:34-3-118
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససరరశ రరసబలర
ఇసటట ననస:34-3-119
వయససస:22
లస: ససస స
5271 SQX2230886
పపరర: దసరర రరవప కకమమర

5263 AP151000063430
పపరర: మమరగ భయమఖ

5261 SQX1545260
పపరర: చసదడస పగగడడమరగక

తసడడ:డ ఏలర యఖ పగగడడమరగక
ఇసటట ననస:34-3-117
వయససస:66
లస: పప

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:34-3-118
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప పలర
ఇసటట ననస:34-3-118
వయససస:30
లస: ససస స
5268 SQX2265171
పపరర: లఖవణఖ రరసబలర

95-21/249

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:34-3-117
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఓబయఖ
ఇసటట ననస:34-3-118
వయససస:34
లస: ససస స
5265 SQX2364701
పపరర: పరరశత పలర

5260 AP151000060066
పపరర: రసగరరరవప ననగరళళ

5285 MLJ3572435
పపరర: అనసససయమమ ఉపపలపరటట

95-21/260

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:34-3-123
వయససస:66
లస: ససస స
95-21/262

5288 MLJ1331347
పపరర: రరమఖసజనవయణలల ఉపపలపరటట

95-21/263

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:34-3-123
వయససస:39
లస: పప
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5289 SQX1933993
పపరర: ఇననయఖ మసటట
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95-21/264

తసడడ:డ కకటయఖ మసటట
ఇసటట ననస:34-3-123
వయససస:75
లస: పప
5292 SQX1665264
పపరర: పవన కలమఖర ఉపపలపరటట

95-21/267

95-21/270

95-21/273

95-21/276

95-20/579

95-21/281

95-21/284

భరస : శకనస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:34-3-130
వయససస:39
లస: ససస స

5302 SQX1146597
పపరర: అపరపమమ ససధ

5305 MLJ3572476
పపరర: జజఖత గణసజ

5308 AP151000063297
పపరర: సరమఖమ జఖస గణసజ�

5311 SQX2009181
పపరర: పవన కలమఖర గణసజ

95-21/285

5314 MLJ3572484
పపరర: చననమమ ససకకరగ

95-21/277

5317 SQX2342830
పపరర: మణణ గమడడ
భరస : అబడహస గమడడ
ఇసటట ననస:34-3-130
వయససస:51
లస: ససస స

5297 MLJ3565942
పపరర: శవయఖ ద�నక�ంసడ

95-21/272

5300 SQX1545286
పపరర: పడవణ రరమ ససకలరగ

95-21/275

5303 SQX1577719
పపరర: ససరరష ససధ

95-21/278

తసడడ:డ సరయ ససధ
ఇసటట ననస:34-3-127
వయససస:31
లస: పప
95-21/279

5306 SQX1822683
పపరర: లకడమ గణసజ

95-21/280

భరస : శకనస గణసజ
ఇసటట ననస:34-3-128
వయససస:34
లస: ససస స
95-21/282

5309 MLJ2836179
పపరర: రరమణ � గణసజ�

95-21/283

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-3-128
వయససస:40
లస: పప
95-21/1229

5312 SQX2301976
పపరర: పదమ గణసజ

95-25/1324

భరస : లకమణ రరవప గణసజ
ఇసటట ననస:34-3-128
వయససస:35
లస: ససస స
95-21/286

భరస : రరజరశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-3-129
వయససస:46
లస: ససస స
95-21/288

95-21/269

తసడడ:డ దసరరర పడసరద ససకలరగ
ఇసటట ననస:34-3-126
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస గణసజ
ఇసటట ననస:34-3-128
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-3-129
వయససస:25
లస: ససస స
5316 SQX1845387
పపరర: ననగరసదడస వనసకకసడ

95-21/274

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-3-128
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-3-128
వయససస:45
లస: పప
5313 SQX1197707
పపరర: హహమ బసదస ససకకరర

5299 AP151000063265
పపరర: ఝఖనసరరణణ అలఖరస

5294 SQX1418574
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపలపరటట

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:34-3-125
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-3-128
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమణ�
ఇసటట ననస:34-3-128
వయససస:36
లస: ససస స
5310 SQX0558205
పపరర: శకనవరసస గణసజ�

95-21/271

భరస : ససరరష ససధ
ఇసటట ననస: 34-3-127
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గణసజ
ఇసటట ననస:34-3-128
వయససస:58
లస: ససస స
5307 MLJ3572468
పపరర: రమణ� గణసజ�

5296 MLJ3572443
పపరర: ధనలకడమ ద�నక�ంసడ

95-21/266

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:34-3-124
వయససస:47
లస: పప

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:34-3-126
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరరన అలర స
ఇసటట ననస:34-3-126
వయససస:39
లస: పప
5304 SQX2009116
పపరర: సరసబడజఖస గణసజ

95-21/268

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:34-3-125
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఉదయ శసకర అలఖరస
ఇసటట ననస:34-3-126
వయససస:39
లస: ససస స
5301 SQX1624056
పపరర: ఉదయ శసకర అలర స

5293 SQX1274166
పపరర: నవన కలమఖర ఉపపలపరటట

5291 MLJ3572310
పపరర: జయ ఆవపల

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:34-3-124
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:34-3-124
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ�
ఇసటట ననస:34-3-124
వయససస:61
లస: పప
5298 SQX1624007
పపరర: ససధఖ మణనగపరటట

95-21/265

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-3-124
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:34-3-124
వయససస:20
లస: పప
5295 SQX0558213
పపరర: రమణ ఆవపల�

5290 SQX1418608
పపరర: అదద లకడమ ఉపపల పరటట

5315 MLJ3566007
పపరర: రరజరశశరరరవప ససకకరర

95-21/287

తసడడ:డ జజజ నపడకరశస
ఇసటట ననస:34-3-129
వయససస:49
లస: పప
95-21/1412

5318 MLJ1325455
పపరర: చటటటమమ అలర స

95-21/289

భరస : జననరద నస
ఇసటట ననస:34-3-131
వయససస:71
లస: ససస స
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పపరర: నవన అలర స
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95-21/1230

తసడడ:డ పడసరద అలర స
ఇసటట ననస:34-3-131
వయససస:22
లస: పప
5322 SQX1845460
పపరర: లకడమ అలర స

95-21/290

95-21/293

95-21/296

95-21/299

95-21/302

95-21/305

95-21/308

తసడడ:డ చననమహమమద
ఇసటట ననస:34-3-135/1
వయససస:36
లస: పప

5332 AP151000063269
పపరర: మసగమమ ధరణణకకట

5335 AP151000060229
పపరర: వనసకటబడవప ధరణణకకట

5338 MLJ3569001
పపరర: సరమఖమ జఖస పసదద బబ యన

5341 SQX1665165
పపరర: వనసకటటసశరరర పసదద బబ యన

95-21/311

5344 SQX1822659
పపరర: శశశలజ అసబటట

95-21/300

5347 AP151000060292
పపరర: లఖలయఖ బబడడసస
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:34-3-135/1
వయససస:71
లస: పప

5327 SQX1845452
పపరర: వరరసజనవయలల వరససస

95-21/295

5330 MLJ3568995
పపరర: రరజఖలకడమ ధరణణకకట�

95-21/298

5333 SQX1665173
పపరర: శసకర రరవప దసదనయఖల

95-21/301

తసడడ:డ అదద ననరరయణ దసదనయఖల
ఇసటట ననస:34-3-134
వయససస:40
లస: పప
95-21/303

5336 SQX1664887
పపరర: వసససధర జసగస

95-21/304

భరస : వజయ రరజ జసగస
ఇసటట ననస:34-3-135
వయససస:22
లస: ససస స
95-21/306

5339 SQX1664911
పపరర: ననగరసదడమమ సపడబబ యన

95-21/307

భరస : వనసకటటసశరరర సపడబబ యన
ఇసటట ననస:34-3-135
వయససస:64
లస: ససస స
95-21/309

5342 SQX0570036
పపరర: పపరయఖ� అదదసకక�

95-21/310

తసడడ:డ వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:34-3-135
వయససస:79
లస: పప
95-21/312

భరస : రమమష అసబటట
ఇసటట ననస:34-3-135/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-21/314

95-21/292

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:34-3-134
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదరరజ పసదద బబ యన
ఇసటట ననస:34-3-135
వయససస:68
లస: పప

భరస : శవశసకర అసబటట
ఇసటట ననస:34-3-135/1
వయససస:27
లస: ససస స
5346 MLJ3566114
పపరర: ననగయర వల దసదడకలల

95-21/297

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:34-3-135
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-3-135
వయససస:38
లస: పప
5343 SQX1845494
పపరర: మనన కలమఖరగ అసబటట

5329 SQX1665058
పపరర: రమణ దసదనయఖల

5324 SQX1845403
పపరర: అశశక కలమఖర వరససస

తసడడ:డ కకషష రరవప వరససస
ఇసటట ననస:34-3-133
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరయణడడ
ఇసటట ననస:34-3-134
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అదదసకక
ఇసటట ననస:34-3-135
వయససస:29
లస: ససస స
5340 MLJ3562923
పపరర: బబలయఖ పసదద బబ యన

95-21/294

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:34-3-134
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:34-3-134
వయససస:42
లస: పప
5337 SQX1460559
పపరర: ననగ జజఖత అదదసకక

5326 SQX1845445
పపరర: అనల కలమఖర వరససస

95-20/656

తసడడ:డ కకషష రరవప వరససస
ఇసటట ననస:34-3-133
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప దసదనయఖల
ఇసటట ననస:34-3-134
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:34-3-134
వయససస:38
లస: ససస స
5334 MLJ2837599
పపరర: ససబబబరరయణడడ ధరణణకకట

95-21/291

తసడడ:డ కకషష రరవప వరససస
ఇసటట ననస:34-3-133
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ వరససస
ఇసటట ననస:34-3-133
వయససస:56
లస: పప
5331 MLJ3568987
పపరర: ఆదదలకడమ ధరణణకకట

5323 SQX1845478
పపరర: వనసకట ననగ ససజనఖ వరససస

5321 SQX2126993
పపరర: పడసరద అలర స

తసడడ:డ జననరరన
ఇసటట ననస:34-3-132
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరఆసజనవయలల వరససస
ఇసటట ననస:34-3-133
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప వరసస
స
ఇసటట ననస:34-3-133
వయససస:51
లస: ససస స
5328 SQX1845395
పపరర: కకషష రరవప వరససస

95-21/1231

తలర : ఝనస రరణణ ససకలరగ
ఇసటట ననస:34-3-131
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద అలర స
ఇసటట ననస:34-3-132
వయససస:42
లస: ససస స
5325 SQX1845361
పపరర: వనసకట నరసమమ వరసస
స

5320 SQX1998244
పపరర: పడతషఖష ససకలరగ

5345 SQX1845437
పపరర: హహమలత మలలర ల

95-21/313

తసడడ:డ యయసస దనసస మలలర ల
ఇసటట ననస:34-3-135/1
వయససస:73
లస: ససస స
95-21/315

5348 SQX2356129
పపరర: వనసకయమమ బబడడన

95-21/1414

భరస : లఖలయఖ బబ డకనన
ఇసటట ననస:34-3-135/1
వయససస:70
లస: ససస స
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95-21/1415

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గణమమడడదల
ఇసటట ననస:34-3-135/1
వయససస:31
లస: పప
5352 MLJ2843100
పపరర: అసజల బబడడస

95-21/317

95-21/1418

95-21/320

95-22/193

95-22/195

95-22/198

95-25/862

తసడడ:డ ససరగలల రరపపడడ
ఇసటట ననస:34-3-139
వయససస:37
లస: పప

5362 AP151000060343
పపరర: రరమయఖ కకలఖ కకలఖ

5365 SQX1337725
పపరర: పదమ పచచపరల

5368 SQX1337485
పపరర: ఈశశరయఖ పచచపరల

5371 SQX0983106
పపరర: పసరగగగ రరజజ రరవప

95-22/200

5374 SQX0422501
పపరర: ఎలజబబత రరణణ చలకర చలకర

95-22/194

5377 MLJ2848414
పపరర: డడవడనడజ చలకర
తసడడ:డ అకకరరజ చలకర
ఇసటట ననస:34-3-139
వయససస:45
లస: పప

5357 MLJ2842342
పపరర: అననపపరష � కణణపపల�

95-21/319

5360 SQX2372498
పపరర: రరమయఖ కకలఖ

95-21/1419

5363 SQX1139659
పపరర: ససరఖ లసగస మఖవపరగ

95-25/860

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:34.3.136
వయససస:26
లస: పప
95-22/196

5366 MLJ3574720
పపరర: సససదన బ ననరరడర

95-22/197

భరస : సససదన బ ననరరడర
ఇసటట ననస:34-3-137
వయససస:50
లస: ససస స
95-22/199

5369 SQX0983239
పపరర: పసరగగ లకకమదడవ

95-25/861

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:34.3.138
వయససస:67
లస: ససస స
95-25/863

5372 SQX0983114
పపరర: పసరగగగ కకటటశశర రరవప

95-25/864

తసడడ:డ సరమయఖల
ఇసటట ననస:34.3.138
వయససస:70
లస: పప
95-22/201

భరస : డడవడ రరజ చలకర
ఇసటట ననస:34-3-139
వయససస:43
లస: ససస స
95-22/203

95-21/1417

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కకలఖ
ఇసటట ననస:34-3-136
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:34.3.138
వయససస:41
లస: పప

భరస : జజజ రరపపడడ
ఇసటట ననస:34-3-139
వయససస:35
లస: ససస స
5376 SQX1399436
పపరర: జజజ రరపపడడ

95-21/321

తసడడ:డ కకషటయఖ పచచపరల
ఇసటట ననస:34-3-137
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:34.3.138
వయససస:34
లస: పప
5373 SQX1399469
పపరర: వజయ లకడమ రరపపడడ

5359 SQX0456624
పపరర: అపరపరరవప� కకణపపల�

5354 SQX2447647
పపరర: లకడమ ససజనఖ గణమమడడదల

భరస : అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:34-3-136
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఈశశరయఖ పచచపరల
ఇసటట ననస:34-3-137
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశరయఖ పచచపరల
ఇసటట ననస:34-3-137
వయససస:28
లస: పప
5370 SQX0983098
పపరర: పసరగగగ ననగరరజ

95-20/48

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కకలఖ
ఇసటట ననస:34-3-136
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సససదన షపక ననరరడర
ఇసటట ననస:34-3-137
వయససస:30
లస: ససస స
5367 SQX1337675
పపరర: నరరష పచచపరల

5356 SQX1664713
పపరర: రమణ బయడడద

95-21/316

భరస : వరయఖ గణమమడడదల
ఇసటట ననస:34-3-135/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ�
ఇసటట ననస:34-3-136
వయససస:74
లస: పప

భరస : రరమయఖ కకలఖర
ఇసటట ననస:34-3-136
వయససస:64
లస: ససస స
5364 MLJ3574746
పపరర: పదనమవత నరరడర

95-21/318

తసడడ:డ వరరరజ బయడడద
ఇసటట ననస:34-3-136
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:34-3-136
వయససస:29
లస: పప
5361 AP151000063076
పపరర: సరసబబడజఖస కకలఖ కకలఖ

5353 AP151000060328
పపరర: ననగరరజ బబడడసస

5351 SQX1630284
పపరర: వరససత

తసడడ:డ ననగరరజ బబఢడశ
ఇసటట ననస:34-3-135/2
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ లలఖయఖ
ఇసటట ననస:34-3-135/2
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:34-3-135/A
వయససస:37
లస: పప
5358 SQX1665306
పపరర: శవ శసకర అసబటట

95-21/1416

తసడడ:డ నగరజ బబడడశ
ఇసటట ననస:34-3-135/1
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:34-3-135/2
వయససస:41
లస: ససస స
5355 SQX2443109
పపరర: రమమశ అసబటట

5350 SQX2347326
పపరర: వనసకటటష బబడడశ

5375 MLJ1330539
పపరర: కకపమమ చలక

95-22/202

భరస : అకకరరజ చలకర
ఇసటట ననస:34-3-139
వయససస:75
లస: ససస స
95-22/204

5378 SQX2010403
పపరర: రరజరశశరగ తషళళరర

95-20/580

భరస : ససబబరరవప తషళళరర
ఇసటట ననస:34-3-140
వయససస:76
లస: ససస స

Page 46 of 350

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50

5379 AP151000063064
పపరర: అననపపరషమమ అమరర పపడడ

95-22/205

భరస : జజసఫ అననపపరషమమ
ఇసటట ననస:34-3-140
వయససస:91
లస: ససస స

5380 SQX2010411
పపరర: రమదడవ తషళళళరర

భరస : పపరష చసదడ రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:34-3-140
వయససస:45
లస: ససస స

95-22/206 5383 MLJ3570587
5382 SQX0561472
పపరర: వనసకటకలమఖరగ కసదసల కసదసల
పపరర: ససజజత కసదసల

తసడడ:డ శవదననస కసదసల
ఇసటట ననస:34-3-141
వయససస:34
లస: ససస స
5385 MLJ3564408
పపరర: హననకల కసదసల

95-22/209

95-22/212

95-22/215

95-25/865

తసడడ:డ జరజ బబబణ మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:34.3.145
వయససస:25
లస: పప
5397 SQX1845502
పపరర: శవమమ కకధనసబతన

95-21/323

95-21/1234

భరస : రరజజరరవప గణసటట
ఇసటట ననస:34-4-144
వయససస:66
లస: ససస స

95-22/216

5395 SQX0113399
పపరర: కకటటశశరరరవప శశనగవరపప�

95-25/866

5401 SQX1362193
పపరర: ఆయయషర షపక

95-25/875

95-22/220

5387 MLJ1336833
పపరర: లలఖవత శనగవరపప

95-22/211

5390 MLJ3570603
పపరర: ససజజత గణసటట

95-22/214

5393 NDX1988643
పపరర: అలలలలడ మరగయఖల

95-22/218

తసడడ:డ గణనసదస మరగయఖల
ఇసటట ననస:34-3-145
వయససస:75
లస: పప
5396 SQX1665108
పపరర: నవన అలర స

95-21/322

తసడడ:డ పడసరద అలర స
ఇసటట ననస:34-4-131
వయససస:21
లస: పప
95-21/324

5399 SQX2010635
పపరర: ననరరయణ సరశమ ఏన

95-20/581

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ ఏన
ఇసటట ననస:34-4-135
వయససస:37
లస: పప
95-25/873

5402 SQX1355156
పపరర: రమమష బబబణ మలలర ల

95-25/874

తసడడ:డ జకకయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:34.4.140
వయససస:27
లస: పప

5404 SQX1483684
పపరర: గరవసద రరమ రరవప నసససకర
రరవప
తసడడ:డ హరగ మహన రరవప
ఇసటట ననస:34.4.140
వయససస:46
లస: పప

95-25/876

5407 SQX1300441
పపరర: ఆనసద శరమయఖల గణసత

95-22/221

తసడడ:డ కకశశర గణసత
ఇసటట ననస:34-4-144
వయససస:23
లస: పప

95-22/208

భరస : జవహర గణసటట
ఇసటట ననస:34-3-144
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరగమణలఖర షపక
ఇసటట ననస:34.4.140
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:34.4.140
వయససస:27
లస: పప
5406 MLJ1324284
పపరర: మఖణణకఖమమ గణసటట

95-22/213

5392 NDX1988668
పపరర: రరబబకరక మహహతకలమఖరగ
మరగయఖల
భరస : ఆలలలలడ మరగయఖల
ఇసటట ననస:34-3-145
వయససస:72
లస: ససస స

5398 SQX1845528
పపరర: కకటటశశర రరవప కకడసబటటటన

5384 SQX1630730
పపరర: సతష బబబణ కసదసల

భరస : ననగమలలర శశరరరవప సననగవరరపప
ఇసటట ననస:34-3-143
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప కకడసబటటటన
ఇసటట ననస:34-4-132
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప తడవలర
ఇసటట ననస:34-4-140
వయససస:50
లస: పప
5403 SQX1057794
పపరర: చసదడ శశఖర గసగగ

95-22/210

తసడడ:డ రరమఖరరవప�
ఇసటట ననస:34.3.146
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకధసబతన
ఇసటట ననస:34-4-132
వయససస:21
లస: ససస స
5400 SQX2010429
పపరర: పపరష చసదడ రరవప తషళళళరర

5389 MLJ1336783
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప శనగవరపప

95-20/49

తసడడ:డ సతష బబబణ కసదసల
ఇసటట ననస:34-3-141
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమఖరరవప శనగవరపప
ఇసటట ననస:34-3-143
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ గణసటట
ఇసటట ననస:34-3-144
వయససస:71
లస: పప
5394 SQX1311620
పపరర: సరయ కకషష మరగకపపడడ

95-22/207

భరస : అపపలరరజ కలససమయరర
ఇసటట ననస:34-3-143
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ కలససమయరర
ఇసటట ననస:34-3-143
వయససస:38
లస: పప
5391 MLJ1324268
పపరర: రరజజరరవప గణసటట గణసటట

5386 SQX0476952
పపరర: రరణణ కలససమయరర

5381 SQX1664770
పపరర: శరఖమ కలమఖర కసధసల

తసడడ:డ హహ నక కసధసల
ఇసటట ననస:34-3-141
వయససస:23
లస: పప

భరస : హననకల కసదసల
ఇసటట ననస:34-3-141
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమయఖల కసదసల
ఇసటట ననస:34-3-141
వయససస:50
లస: పప
5388 SQX1116251
పపరర: అపరపల రరజ కలససమయరర

95-22/985

5405 MLJ3570611
పపరర: రతనకలమఖరగ వవమణల

95-22/219

భరస : కకషప ర వవమణల
ఇసటట ననస:34-4-144
వయససస:46
లస: ససస స
5408 MLJ3564416
పపరర: జవహర గణసటట

95-22/222

తసడడ:డ రరజజరరవప గణసటట
ఇసటట ననస:34-4-144
వయససస:49
లస: పప
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5409 MLJ2836674
పపరర: కకషప ర గణసటట
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95-22/223

తసడడ:డ రరజజరరవప గణసటట
ఇసటట ననస:34-4-144
వయససస:53
లస: పప
95-22/226

తసడడ:డ భవఖ శక చరతనగరసడర
ఇసటట ననస:34-4-147
వయససస:22
లస: ససస స
95-22/229

తసడడ:డ ననగభయషణస చసతసగసడర
ఇసటట ననస:34-4-147
వయససస:49
లస: పప
95-22/230

భరస : డడవడ రరబరట సన గరసస
ఇసటట ననస:34-4-148
వయససస:39
లస: ససస స
95-22/233

తసడడ:డ బబబణ మహన రరవప మదనడసస
ఇసటట ననస:34-4-148
వయససస:45
లస: పప
5424 MLJ2836997
పపరర: బబబణ మహన రరవప మఖదనసస

95-25/877

5419 MLJ1324292
పపరర: మసజల మఖదనసస

5422 MLJ2836963
పపరర: వనయ కలమఖర మఖదనసస

95-22/236

5425 SQX0949784
పపరర: శకదడవ చసకరక

95-22/231

తసడడ:డ సససప నస చసకక
ఇసటట ననస:34-4-149
వయససస:18
లస: ససస స

5428 NDX3151792
పపరర: ససషసమత మమడడ

95-22/234

భరస : ఖఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34.4.150
వయససస:65
లస: ససస స

5431 SQX1446443
పపరర: ఇసరసక అనసపరరగర

95-22/237

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ ఆతమకకరగ
ఇసటట ననస:34-4-151
వయససస:38
లస: పప

5434 SQX1845619
పపరర: చచసతనఖ ఆతమకకరగ

94-71/906

5437 SQX0125724
పపరర: వజయలకడమ పప లకరగ�
భరస : శవరజ�
ఇసటట ననస:34.4.151
వయససస:39
లస: ససస స

5420 MLJ3574894
పపరర: భబరత మఖదనసస

95-22/232

95-22/235
5423 MLJ3567880
పపరర: శరఖమణఖల వరపడసరద మఖదనసస

5426 SQX0569780
పపరర: సససప నస చసకరక

95-22/238

5429 MLJ3567872
పపరర: వజయ కలమఖర చలలరరగ

95-22/239

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చలలరరగ
ఇసటట ననస:34-4-150
వయససస:30
లస: పప
95-25/880

5432 SQX2340339
పపరర: శరమణఖయయల దననస మమడడ

95-25/1326

తసడడ:డ దననస మమడడ
ఇసటట ననస:34-4-150
వయససస:45
లస: పప
95-22/240

తసడడ:డ వవణణ ఆతమకకరగ
ఇసటట ననస:34-4-151
వయససస:30
లస: ససస స
95-22/242

95-25/878

తసడడ:డ యయసప పప చసకరక
ఇసటట ననస:34-4-149
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అనసపరరగర
ఇసటట ననస:34.4.150
వయససస:24
లస: పప
95-20/50

5417 SQX1057679
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరర

తసడడ:డ బబబణమహనరరవప మదనడసస
ఇసటట ననస:34-4-148
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శరమణఖయయల దనస మమడడ
ఇసటట ననస:34-4-150
వయససస:21
లస: ససస స
95-25/879

95-22/228

భరస : శరమణఖల వరపడసరద మదనడసస
ఇసటట ననస:34-4-148
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సససప నస చసకరక
ఇసటట ననస:34-4-149
వయససస:39
లస: ససస స
95-22/1083

5414 MLJ3574902
పపరర: లకడమ చసతనగసడర

తసడడ:డ వనసకట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:34.4.147
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బబబణ మహన రరవప మదనడసస
ఇసటట ననస:34-4-148
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రరబరట మదనడసస
ఇసటట ననస:34-4-148
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ పపరయఖ జమణమలఖ
ఇసటట ననస:34-4-151
వయససస:63
లస: పప

5416 SQX1058172
పపరర: వనసకట రరమశక కరర

95-22/225

భరస : వనసకటబడమయఖ చసతసగసడర
ఇసటట ననస:34-4-147
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనయణకమఖర మదనడసస
ఇసటట ననస:34-4-148
వయససస:45
లస: ససస స

5421 MLJ2837185
పపరర: డడవడ రరబరట సన మఖదనసస

5436 MLJ2837359
పపరర: సరసబయఖ జమణమల జమణమలఖ

95-22/227

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:34.4.147
వయససస:41
లస: ససస స

5418 MLJ3570637
పపరర: ససధనరరణణ గరసస గరసస

5433 SQX1850155
పపరర: వవణణ ఆతమకకరగ

5413 SQX1571497
పపరర: పసడయఖసక చరతనగసడర

5411 MLJ1337310
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వరసస వరసస

తసడడ:డ సరసబయఖ వరసస
ఇసటట ననస:34-4-146
వయససస:66
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప చసతగణసటర
ఇసటట ననస:34-4-147
వయససస:24
లస: ససస స

5415 MLJ3567898
పపరర: వనసకటబడమయఖ చరతనగసడర

5430 SQX1516501
పపరర: ఖఖదర బ షపక

95-22/224

భరస : సరసబయఖ వరససస
ఇసటట ననస:34-4-146
వయససస:81
లస: ససస స

5412 SQX1630722
పపరర: భవఖ శక చరతనగరసడర

5427 SQX2462109
పపరర: శశశత చసకక

5410 MLJ3574779
పపరర: లకడమ వరసస
స

5435 AP151000063026
పపరర: ససజజత జమణమల జమణమలఖ

95-22/241

భరస : సరసబశవరరవప జమణమలఖ
ఇసటట ననస:34-4-151
వయససస:61
లస: ససస స
95-25/881

5438 SQX2010304
పపరర: నవన గగబయబరగ

95-20/582

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల గగబయబరగ
ఇసటట ననస:34-4-152
వయససస:23
లస: ససస స
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5439 SQX2009314
పపరర: మణణదదప గగబయబరగ
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95-26/833

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల గగబయబరగ
ఇసటట ననస:34-4-152
వయససస:21
లస: పప
5442 MLJ3564432
పపరర: ఉదయ భబసకర పసనసమయడడ

95-22/245

95-22/248

తసడడ:డ గణరవయఖ గకరవరపప
ఇసటట ననస:34-4-154
వయససస:28
లస: ససస స
95-22/251

5451 SQX0341321
పపరర: బబబణ ననయక భయకరఖ�

95-25/882

5454 AP151000063059
పపరర: జయలకడమ నసతలపరటట
నసతలపరటట
భరస : రరమఖరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:34-4-155
వయససస:63
లస: ససస స

95-22/254

5457 SQX0295204
పపరర: రరమఖరరవప నసతలపరటట

95-22/257

95-22/246

5444 SQX1665355
పపరర: పపరగమమఖ కరకలమఖనస

95-22/247

5446 MLJ3574845
పపరర: కకషషవవణణ గకరవరపప

95-22/249

భరస : తనతనరరవప కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:34-4-154
వయససస:27
లస: ససస స

95-22/259

5449 SQX1992742
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప బబగస

95-22/986

భరస : ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:38
లస: ససస స

5452 MLJ3574829
పపరర: వజయ లకడమ నసతలపరటట

95-22/252

5450 SQX2004000
పపరర: పపరగషమ కరకలమఖనస

95-22/987

5453 NDX0793513
పపరర: పలలకకరగ రమణ పలలకలరగ

95-22/253

భరస : ససబడమణయ సరశమ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:34-4-155
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-4-155
వయససస:45
లస: ససస స

5455 MLJ3568391
పపరర: ససబడమణఖ సరశమ నసతలపరటట

5456 NDX0364406
పపరర: శకనవరసరరవప పలలకకరగ
పలలకలరగ
తసడడ:డ బబపయఖ పలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-4-155
వయససస:47
లస: పప

95-22/256

5459 NDX0739862
పపరర: అసజమమ పసదమణటటట పసడమణటటట

95-22/258

95-22/255

5458 SQX2012573
పపరర: అపపరరవప పరమడడమలర

95-21/1235

5461 SQX1516493
పపరర: ఖఖదర వల షపక

భరస : ననగరశశరరరవప పసడమణటటట
ఇసటట ననస:34-4-156
వయససస:58
లస: ససస స
95-25/883

5464 AP151000063412
పపరర: ఫరతమఖ షపక షపక

5467 SQX0569913
పపరర: మరరవల షపక
తసడడ:డ ఖఖదర వల షససక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:38
లస: పప

5462 SQX2014116
పపరర: రసగమమ పప లలకకసడ

95-120/665

భరస : పరపరరవప పప లలకకసడ
ఇసటట ననస:34-4-156
వయససస:34
లస: ససస స
95-22/261

భరస : ఖఖదర ఆల షపక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:44
లస: ససస స
95-22/263

95-22/250

భరస : తనతరరవప కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:34-4-154
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34.4.156
వయససస:48
లస: పప
95-22/260

5447 AP151000063005
పపరర: వజయ గకరవరపప గకరవరపప
భరస : గణరవయఖ గకరవరపప
ఇసటట ననస:34-4-154
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ పరమడడమలర
ఇసటట ననస:34-4-156
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పసడమణటటట
ఇసటట ననస:34-4-156
వయససస:63
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:91
లస: ససస స

5443 MLJ1325786
పపరర: వనసకటకకషరషరరవప పసనసమయడడ
పసనసమణడడ
తసడడ:డ పప తషరరజ పసనసమణడడ
ఇసటట ననస:34-4-153
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరమఖరరవప నసతసలపరటట
ఇసటట ననస:34-4-155
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నసతలపరటట
ఇసటట ననస:34-4-155
వయససస:69
లస: పప

5466 MLJ1338961
పపరర: మసరసన బ షపక షపక

95-22/244

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబగస
ఇసటట ననస:34-4-154
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లఖల మతన ననయక�
ఇసటట ననస:34.4.154
వయససస:42
లస: పప

5463 MLJ3570629
పపరర: బబ ఫరతమఖ షపక

5441 MLJ3564440
పపరర: సరయ చసద పసనసమయడడ
పసనసమణడడ
తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప పసనసమణడడ
ఇసటట ననస:34-4-153
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ గకరవరపప
ఇసటట ననస:34-4-154
వయససస:33
లస: ససస స

5448 AP151000060492
పపరర: గణరవయఖ గకరవరపప
గకరవరపప
తసడడ:డ రరమచసదడయఖ గకరవరపప
ఇసటట ననస:34-4-154
వయససస:65
లస: పప

5460 SQX2115939
పపరర: ననగరశశరరరవప పసదమణటటట

95-22/243

భరస : కకషరషరరవప పసనసమణడడ
ఇసటట ననస:34-4-153
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప పసనసమణడడ
ఇసటట ననస:34-4-153
వయససస:33
లస: పప
5445 SQX0900381
పపరర: కలఖఖణణ గరశరరవకరపప

5440 AP151000063284
పపరర: కకటటశశరగ పసనసమఖడడ పసనసమణడడ

5465 AP151000063413
పపరర: ఖఖసససబ షపక షపక

95-22/262

భరస : ఖఖదర ఆల షపక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:61
లస: ససస స
95-22/264

5468 SQX1081470
పపరర: ఖఖదర మసరసన షపక

95-22/265

తసడడ:డ ఖఖదర అల షపక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:38
లస: పప
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5469 MLJ1337336
పపరర: ఖఖదర బబషర షపక
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95-22/266

తసడడ:డ ఖఖదర వల షససక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:44
లస: పప
5472 SQX2297570
పపరర: రరజ షపక

95-22/1084

95-21/326

95-21/329

95-21/332

95-21/334

95-21/337

95-21/340

తసడడ:డ డడవడ రతనస
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:38
లస: పప

5482 SQX2376028
పపరర: లఖల భ షపక

5485 SQX1664978
పపరర: ననగలకడమ బతష
స ల

5488 SQX1665231
పపరర: ననగరశశర రరవప గణసజ

5491 MLJ3569159
పపరర: వజడస కరర పపడడ

95-21/343

5494 SQX1260694
పపరర: హహలలన కలమఖరగ యఖమరగస

95-25/1327

5497 MLJ1332261
పపరర: వననద కలమఖర కరర పపడడ
తసడడ:డ డడవడ రతనస
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:40
లస: పప

5477 SQX0672378
పపరర: మఖణణకఖమమ మఖదనసస

95-21/328

5480 MLJ3566106
పపరర: ఖఖససససరహహబ షపక

95-21/331

5483 SQX1934017
పపరర: శరసత పసదదరగ

95-21/333

భరస : మణరళ పసదదరగ
ఇసటట ననస:34-4-158/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-21/335

5486 SQX1822626
పపరర: రరమఖరరవప బతష
స ల

95-21/336

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-4-159
వయససస:23
లస: పప
95-21/338

5489 SQX1665132
పపరర: ఏడడకకసడలల బతష
స ల

95-21/339

తసడడ:డ రరమణలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-4-159
వయససస:56
లస: పప
95-21/341

5492 SQX0135954
పపరర: శశశలజ కరర పపడడ

95-21/342

భరస : రరజరష
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:33
లస: ససస స
95-21/344

భరస : రతనకలమఖర యఖమరగస
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:55
లస: ససస స
95-21/346

95-21/325

తసడడ:డ ఇబడహహససరహహబ
ఇసటట ననస:34-4-158
వయససస:52
లస: పప

భరస : వననద కలమఖర
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకరణ కలమఖర
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:36
లస: ససస స
5496 MLJ2836666
పపరర: రరజరష కరర పపడడ

95-21/330

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గణసజ
ఇసటట ననస:34-4-159
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రతనకలమఖర యఖమరగస
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:29
లస: ససస స
5493 MLJ3569142
పపరర: ససహససన కరర పపడడ

5479 SQX1472919
పపరర: రహమఖన షపక

5474 SQX1472927
పపరర: రసజజన బ దసదడకలల

భరస : ఏలయఖ మఖదనసస
ఇసటట ననస:34-4-158
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-4-159
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-4-159
వయససస:29
లస: పప
5490 SQX1260702
పపరర: రమఖ యఖమరగస

95-21/327

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:34-4-158
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరస బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-4-159
వయససస:22
లస: ససస స
5487 SQX1665314
పపరర: శకనవరస బతష
స ల

5476 MLJ3572641
పపరర: జమల షపక

95-22/988

భరస : ననగణరశఅల దసదడకలల
ఇసటట ననస:34-4-158
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-4-158
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససగగతరరవప మఖదనసస
ఇసటట ననస:34-4-158
వయససస:55
లస: పప
5484 SQX1664879
పపరర: లకడమ బతష
స ల

95-25/1230

భరస : ఖఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-4-158
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-4-158
వయససస:72
లస: ససస స
5481 SQX0656488
పపరర: ఏలయఖ మఖదనసస

5473 SQX2011211
పపరర: ఖదర మసరసన షపక

5471 SQX2011153
పపరర: ననగణర బ షపక

భరస : ససదద క షపక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర ససదద క షపక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:34-4-158
వయససస:41
లస: ససస స
5478 SQX1822642
పపరర: ఈశశరమమ షపక

95-22/267

తసడడ:డ మసరసన షససక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:34-4-157
వయససస:19
లస: పప
5475 SQX1510487
పపరర: ఖఖదర బబజ షపక

5470 MLJ3564424
పపరర: ఖఖదర వల షపక

5495 MLJ1345172
పపరర: ధనలకడమ కరర పపడడ

95-21/345

భరస : డడవడడతనస
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:60
లస: ససస స
95-21/347

5498 MLJ1333319
పపరర: కకరణ కలమఖర కరర పపడడ

95-21/348

తసడడ:డ డడవడ రతనస
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:43
లస: పప

Page 50 of 350

5499 SQX1998640
పపరర: ధనలకడమ కరర పపడడ
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95-21/1236

భరస : డడవడ రతనస కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:59
లస: ససస స
5502 SQX2004745
పపరర: వజడమమ కరర పపడడ

95-21/1239

95-21/349

95-21/352

95-21/354

95-21/1240

95-21/1243

95-25/1328

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప చచటటరగ
ఇసటట ననస:34-4-167
వయససస:19
లస: పప

5512 MLJ3569092
పపరర: రజయఖ షపక

5515 SQX2010171
పపరర: లకడమ మణనగరల

5518 MLJ3569191
పపరర: సతఖవత పడనల

5521 MLJ3569043
పపరర: అనసరరధ మఖవపరర

95-21/361

5524 SQX1545187
పపరర: అసడనలమమ కరసరర

95-21/355

5527 MLJ3569217
పపరర: కకకషషవవణణ చచటటరగ
భరస : ఏడడకకసడల రరవప
ఇసటట ననస:34-4-167
వయససస:40
లస: ససస స

5507 MLJ3563129
పపరర: బబలసరశమ గసగరరపప

95-21/351

5510 SQX2317006
పపరర: శకనవరస రరవప వపపపరర

95-21/1420

5513 MLJ3562980
పపరర: రరషన అల షపక

95-21/356

తసడడ:డ ఖఖససస అలషర
ఇసటట ననస:34-4-164
వయససస:38
లస: పప
95-21/1241

5516 SQX2010197
పపరర: హరగష మణనగరల

95-21/1242

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మణనగరల
ఇసటట ననస:34-4-164
వయససస:29
లస: పప
95-21/357

5519 MLJ3563111
పపరర: మణరళ పడనల

95-21/358

తసడడ:డ మలలర ష
ఇసటట ననస:34-4-165
వయససస:45
లస: పప
95-21/359

5522 MLJ3569118
పపరర: దసరర పనననస

95-21/360

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:34-4-166
వయససస:37
లస: ససస స
95-21/362

భరస : రరమఖరరవప కరసరర
ఇసటట ననస:34-4-166
వయససస:75
లస: ససస స
95-3/1106

95-25/1231

తసడడ:డ వపపపరర వనసకయఖ
ఇసటట ననస:34-4-163
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససరగ
ఇసటట ననస:34-4-166
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-4-166
వయససస:56
లస: ససస స
5526 SQX2009272
పపరర: రరజ సససదర చచటటరగ

95-21/353

భరస : మణరళ
ఇసటట ననస:34-4-165
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మణరళ పసదదరగ
ఇసటట ననస:34-4-165
వయససస:18
లస: ససస స
5523 SQX1933845
పపరర: నరసమమ మణదడబబ యన

5509 SQX1963313
పపరర: జలకరగ దసరర రరఘవవసదడ రరవప

5504 SQX1992783
పపరర: కవత పసడయ బలర కలరవ

తసడడ:డ అసతయఖ
ఇసటట ననస:34-4-162
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మణనగరల
ఇసటట ననస:34-4-164
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మణనగరల
ఇసటట ననస:34-4-164
వయససస:24
లస: ససస స
5520 SQX2391746
పపరర: బసదస భబరర వ పసదదరగ

95-21/350

భరస : అలఖరబబషర
ఇసటట ననస:34-4-164
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మణనగరల
ఇసటట ననస:34-4-164
వయససస:53
లస: పప
5517 SQX2010189
పపరర: దదవఖశక మణనగరల

5506 AP151000063454
పపరర: జజజమమ గసగవరపప�

95-21/1238

భరస : ససరరష కలమఖర బలర కలరవ
ఇసటట ననస:34-4-161
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జలకరగ పపలఖరరరవప
ఇసటట ననస:34-4-163
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరషన అల�
ఇసటట ననస:34-4-164
వయససస:34
లస: ససస స
5514 SQX2010221
పపరర: శకనవరస రరవప మణనగరల

95-14/962

భరస : అసతయఖ�
ఇసటట ననస:34-4-162
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననపప
ఇసటట ననస:34-4-162
వయససస:58
లస: పప
5511 MLJ3569084
పపరర: ఖరఖరరననసర� షపక�

5503 SQX1992775
పపరర: ససరరశ కలమఖర బలర కలరవ

5501 SQX1997782
పపరర: సహససన బబ రరగడడ

భరస : కకరణ కలమఖర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమణఖయయల బలర కలరవ
ఇసటట ననస:34-4-161
వయససస:47
లస: పప

భరస : బబల సరశమ గసగరరపప
ఇసటట ననస:34-4-162
వయససస:42
లస: ససస స
5508 MLJ1338334
పపరర: శశరగ చచదస

95-21/1237

తసడడ:డ డడవడ రతనస కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:39
లస: పప

భరస : వననద కలమఖర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-4-160
వయససస:28
లస: ససస స
5505 MLJ1320282
పపరర: మరగయ రరణణ గసగరరపప

5500 SQX2004729
పపరర: వననద కలమఖర కరర పపడడ

5525 MLJ3563012
పపరర: శవశసకర పనననస

95-21/363

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:34-4-166
వయససస:42
లస: పప
95-21/364

5528 SQX1403591
పపరర: శక లకడమ చచటటరగ

95-21/365

భరస : రరమఖ రరవప చచటటరగ
ఇసటట ననస:34-4-167
వయససస:41
లస: ససస స
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5529 MLJ3572740
పపరర: కకటటరతనమమ చచటటరగ
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95-21/366

భరస : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:34-4-167
వయససస:69
లస: ససస స
5532 SQX1503235
పపరర: ఏడడకకసడలల చచటటరగ

95-21/369

95-21/370

95-21/373

95-21/375

95-21/378

95-21/381

95-21/383

భరస : ససరగ షపక
ఇసటట ననస:34-4-174
వయససస:61
లస: ససస స

5542 SQX1933902
పపరర: లకడమ రరజరశశరగ బసడడ

5545 AP151000063056
పపరర: గరసధద జజజజలరగ

5548 SQX2009405
పపరర: నరసససహరరవప జజలయర

5551 MLJ3569167
పపరర: ఆదదలకడమ జలకరగ

95-21/386

5554 SQX2410231
పపరర: వనసకట కకషష ఉటటట

95-21/376

5557 SQX1822717
పపరర: రఫస షపక
తసడడ:డ జజన సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:34-4-174
వయససస:23
లస: పప

5537 SQX1189340
పపరర: ససనత పప లల

95-21/372

5540 SQX1996669
పపరర: అసజల ఓరరచ

95-21/1246

5543 SQX1887876
పపరర: రఘణ బసడడ

95-21/377

తసడడ:డ రరమయఖ బసడడ
ఇసటట ననస:34-4-169
వయససస:55
లస: పప
95-21/379

5546 SQX1414986
పపరర: ససరరష జజజజలరగ

95-21/380

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జజజజలరగ
ఇసటట ననస:34-4-171
వయససస:27
లస: పప
95-21/1247

5549 SQX1530956
పపరర: పదమ పపరసశశటట

95-21/382

భరస : ననగరశశర రరవప పపరసశశటట
ఇసటట ననస:34-4-172
వయససస:31
లస: ససస స
95-21/384

5552 AP151000063021
పపరర: ధనలకడమ జలకరగ

95-21/385

భరస : పపలఖరరరవప
ఇసటట ననస:34-4-173
వయససస:51
లస: ససస స
95-25/1329

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ ఉటటట
ఇసటట ననస:34-4-173
వయససస:29
లస: పప
95-21/388

95-21/1245

భరస : నగరజ ఓరరచ
ఇసటట ననస:34-4-168
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలఖరరరవప
ఇసటట ననస:34-4-173
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలఖరరరవప
ఇసటట ననస:34-4-173
వయససస:35
లస: పప
5556 SQX1887645
పపరర: అమననబ షపక

95-21/374

తసడడ:డ రమఖరరవప జజలయర
ఇసటట ననస:34-4-171
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నరసయఖ పపరసశశటట
ఇసటట ననస:34-4-172
వయససస:34
లస: పప
5553 MLJ3563053
పపరర: బబసకరరరవప జలకరగ

5539 MLJ2836906
పపరర: ససమన బబబణ పప లల

5534 SQX1996495
పపరర: కరరరణఖ ససధ చచతషరగ

భరస : వర పడసరద రరవప లలట పప లల
ఇసటట ననస:34-4-168
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప జజజజలరగ
ఇసటట ననస:34-4-171
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:34-4-171
వయససస:63
లస: పప
5550 SQX1533927
పపరర: ననగరశశరరరవప పపరసశశటట

95-21/371

భరస : రఘణ బసడడ
ఇసటట ననస:34-4-169
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జజజజలరగ
ఇసటట ననస:34-4-171
వయససస:28
లస: ససస స
5547 AP151000060257
పపరర: నరసససహరరవప జజజలరగ

5536 SQX1293554
పపరర: శశశలజ పప లల

95-21/368

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప చచతషరగ
ఇసటట ననస:34-4-167
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప పప లల
ఇసటట ననస:34-4-168
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రఘణ బసడడ
ఇసటట ననస:34-4-169
వయససస:22
లస: ససస స
5544 SQX1399071
పపరర: ఉష రరణణ జజజజలరగ

95-21/1244

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప పప లల
ఇసటట ననస:34-4-168
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకషష మయరగస పప లల
ఇసటట ననస:34-4-168
వయససస:78
లస: ససస స
5541 SQX1933910
పపరర: మమనక బసడడ

5533 SQX1996503
పపరర: గగత దడవ చచతషరగ

5531 SQX1398990
పపరర: రరమఖ రరవప చచటటరగ

తసడడ:డ సససదర రరవప చచటటరగ
ఇసటట ననస:34-4-167
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రమఖరరవప చచతషరగ
ఇసటట ననస:34-4-167
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ససమన బబబణ పప లల
ఇసటట ననస:34-4-168
వయససస:34
లస: ససస స
5538 SQX1293570
పపరర: ననగ రతనమమ పప లల

95-21/367

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:34-4-167
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప చచటటరగ
ఇసటట ననస:34-4-167
వయససస:49
లస: పప
5535 SQX1146589
పపరర: ససహససన పప లల

5530 MLJ3562956
పపరర: ససరగ మఖవపరగ

5555 SQX1933852
పపరర: జజనసల తరరమలశశటట

95-21/387

భరస : నగరజ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-4-174
వయససస:32
లస: ససస స
95-21/389

5558 MLJ3566148
పపరర: జజన సససదసలల� షపక�

95-21/390

తసడడ:డ ససరగ బడహమస�
ఇసటట ననస:34-4-174
వయససస:43
లస: పప
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5559 SQX1887637
పపరర: ససరగ షపక
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95-21/391

తసడడ:డ లఖలఖసహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-4-174
వయససస:71
లస: పప
5562 SQX1792266
పపరర: పదమజ రమణ అమణదనల

95-21/392

95-21/395

95-21/398

95-21/402

95-25/1330

95-21/405

95-21/408

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:34-4-179
వయససస:59
లస: పప

5572 AP151000060193
పపరర: ననగమలర శశరరరవప దసరర పప

5575 SQX2395358
పపరర: రరమ లకడమ బళర

5578 MLJ3569183
పపరర: జజఖత చచడస

5581 MLJ3563079
పపరర: జజసఫ చచడస

95-21/411

5584 SQX1419788
పపరర: వజయ కలమఖరగ మణనగరల

95-21/403

5587 SQX1887744
పపరర: అనసష మణరరబబ యన
భరస : సరయ మణరరబబ యన
ఇసటట ననస:34-4-180
వయససస:26
లస: ససస స

5567 MLJ3572690
పపరర: పదమజ దసరర పప

95-21/397

5570 AP151000063040
పపరర: రమణ దసరర పప

95-21/400

5573 SQX1521799
పపరర: రమఖదడవ బసరబతస న

95-21/404

భరస : వనసకటటశశర రరవప బసరబతస న
ఇసటట ననస:34-4-177
వయససస:54
లస: ససస స
95-25/1331

5576 SQX2540359
పపరర: లకమణ రరవప నకకకన

95-25/1507

తసడడ:డ అపప రరవప నకకకన
ఇసటట ననస:34-4-177
వయససస:53
లస: పప
95-21/406

5579 MLJ1320290
పపరర: బబనన చచడస�

95-21/407

భరస : లకరరర రరజ�
ఇసటట ననస:34-4-178
వయససస:61
లస: ససస స
95-21/409

5582 MLJ3573433
పపరర: అనల మణనగరల

95-21/410

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:34-4-179
వయససస:30
లస: ససస స
95-21/412

భరస : శవ పడసరద మణనగరల
ఇసటట ననస:34-4-179
వయససస:50
లస: ససస స
95-21/414

95-21/394

భరస : ననగమలలర శశరరవప
ఇసటట ననస:34-4-176
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరరర రరజ
ఇసటట ననస:34-4-178
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:34-4-179
వయససస:33
లస: ససస స
5586 MLJ3566601
పపరర: శవ పడసరద మణనగరల

95-21/399

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:34-4-178
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరరదరరజ�
ఇసటట ననస:34-4-178
వయససస:34
లస: పప
5583 MLJ3575768
పపరర: ననగలకడమ మణనగరల

5569 MLJ3572708
పపరర: ససనత దసరర పప

5564 SQX1792258
పపరర: కరకసత కలమఖర అమణదనల

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:34-4-176
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సననఖశ రరవప బళర
ఇసటట ననస:34-4-177
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబల శశరగ
ఇసటట ననస:34-4-178
వయససస:31
లస: ససస స
5580 MLJ3566163
పపరర: బబలఖశశరగ� చచడస�

95-21/396

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:34-4-176
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ గవరయఖ ఆకరశఅపప
ఇసటట ననస:34-4-177
వయససస:63
లస: పప
5577 MLJ3572732
పపరర: మరగయరరణణ చచడస

5566 SQX1624049
పపరర: సరసబశవ రరవప అమణదనల

95-21/1248

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అమణదనల
ఇసటట ననస:34-4-175
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:34-4-176
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ దసరర పప
ఇసటట ననస:34-4-176
వయససస:54
లస: పప
5574 SQX2394815
పపరర: సతఖననరరయణ ఆకరశఅపప

95-21/393

తసడడ:డ లకమయఖ అమణదనల
ఇసటట ననస:34-4-175
వయససస:79
లస: పప

భరస : శశఖర బబబణ దసరర పప
ఇసటట ననస:34-4-176
వయససస:35
లస: ససస స
5571 SQX1571455
పపరర: శశఖర బబబణ దసరర పప

5563 SQX1792050
పపరర: చరణ కలమఖర అమణదనల

5561 SQX1995109
పపరర: రరషమ షపక

తసడడ:డ జజన సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:34-4-174 5TH LINE
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అమణదనల
ఇసటట ననస:34-4-175
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అమణదనల
ఇసటట ననస:34-4-175
వయససస:47
లస: పప
5568 SQX1571372
పపరర: కలససమ కలమఖరగ దసరర పప

95-144/541

తసడడ:డ జజన సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:34-4-174
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అమణదనల
ఇసటట ననస:34-4-175
వయససస:45
లస: ససస స
5565 SQX1792274
పపరర: శకనవరస రరవప అమణదనల

5560 SQX2085306
పపరర: రఫస షపక

5585 AP151000063050
పపరర: ననసరమమ ససకలరగ�

95-21/413

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:34-4-179
వయససస:76
లస: ససస స
95-21/415

5588 MLJ3572963
పపరర: ఆషరజజఖత మఖదననస

95-21/416

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:34-4-180
వయససస:37
లస: ససస స
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95-21/417

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మణరరబబ యన
ఇసటట ననస:34-4-180
వయససస:28
లస: పప
5592 SQX1935535
పపరర: ససబబబరరవప బసడపలర

5598 SQX2556777
పపరర: ననగరసదడ బబబణ పలలకకరగ

95-21/419

95-22/268

95-25/1515

95-22/270

95-22/273

5616 SQX1996537
పపరర: శకనవరసరరవప కనసమయరర
తసడడ:డ రతయఖ కనసమయరర
ఇసటట ననస:34-4-189
వయససస:49
లస: పప

5599 SQX2556785
పపరర: ననగరశశర రరవప పలలకకరగ

5602 MLJ1322353
పపరర: సరమఖమ జఖమమ వపపరర

5605 MLJ2837219
పపరర: వనసకట శవవరపడసరద వపపరర

95-21/422

5608 SQX1330638
పపరర: సరయ కకషష ఉరటట

95-25/1516

95-22/278

95-22/271

5597 SQX0113480
పపరర: శకనవరసరరవప బబపటర �

95-25/885

5600 MLJ3574951
పపరర: ససరఖకలమఖరగ ఊరటట

95-22/269

5603 SQX1300466
పపరర: వనసకట నవన బబబణ వపరర

95-22/272

తసడడ:డ వనసకట శవ వర పడసరద వపరర
ఇసటట ననస:34-4-185
వయససస:24
లస: పప
95-22/274

5606 SQX2415156
పపరర: హహమ బసదస వనసకట

95-22/1085

తసడడ:డ శవ వర పడసరద వపపరర
ఇసటట ననస:34-4-185
వయససస:21
లస: ససస స
95-22/275

5609 SQX0983007
పపరర: నవమలపపరగ ససబడహమణఖస

95-25/886

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:34.4.186
వయససస:30
లస: పప

5611 MLJ3570652
పపరర: పదనమవత ననమలపపరగ
ననమలపపరగ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప ననమలపపరగ
ఇసటట ననస:34-4-187
వయససస:30
లస: ససస స

95-22/276

5612 AP151000063061
పపరర: శవపరరశత ననమలపపరగ
ననమలపపరగ
భరస : సరసబశవరరవప ననమలపపరగ
ఇసటట ననస:34-4-187
వయససస:54
లస: ససస స

95-22/277

5614 MLJ3574936
పపరర: ధనలకడమ మణనగరటట

95-22/279

5615 SQX0553628
పపరర: రరమకకషష మణనగరటట మణసగరటట

95-22/280

భరస : అమరయఖ మణసగరటట
ఇసటట ననస:34-4-188
వయససస:66
లస: ససస స
95-21/1249

95-21/421

భరస : పదమరరవప
ఇసటట ననస:34-4-185
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పదనమ రరవప ఉరటట
ఇసటట ననస:34-4-186
వయససస:24
లస: పప
95-20/51

5594 SQX1887801
పపరర: లకడమ తరరమలశశటట

తలర : అరరణ�
ఇసటట ననస:34.4.184
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపపరర
ఇసటట ననస:34-4-185
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ననమలపపరగ
ఇసటట ననస:34-4-187
వయససస:30
లస: పప
5613 MLJ2837268
పపరర: సరసబశవరరవఉ ననమలపపరగ
ననమలపపరగ
తసడడ:డ ననరరయణ నవమపపరగ
ఇసటట ననస:34-4-187
వయససస:61
లస: పప

95-10/543

భరస : వనసకటటశశరరర వపపరర
ఇసటట ననస:34-4-185
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ పదనమ రరవప ఉరటట
ఇసటట ననస:34-4-186
వయససస:26
లస: ససస స
5610 SQX1664721
పపరర: ససబడహమణఖస ననమలపపరగ

5596 SQX0489328
పపరర: మననజ కలమఖర బబ లర నవన

95-21/418

భరస : రరమణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-4-181/4
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపయఖ పలలకకరగ
ఇసటట ననస:34-4-184
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపపరర
ఇసటట ననస:34-4-185
వయససస:39
లస: పప
5607 SQX1330653
పపరర: సరయ భవఖ ఉరటట

95-21/420

తసడడ:డ రమణయఖ బబ లర నవన
ఇసటట ననస:34-4-184
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటశవవరపడసరద వపపరర
ఇసటట ననస:34-4-185
వయససస:47
లస: ససస స
5604 MLJ2837243
పపరర: శకనవరస చకకవరగస వపపరర

5593 SQX1887884
పపరర: ఆశ జజఖత పప లమమటర

5591 SQX1935568
పపరర: రరజఖ లకడమ కసబబల

భరస : ఏడడకకసడలల కసబబల
ఇసటట ననస:34-4-181/2
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష పప లమమటర
ఇసటట ననస:34-4-181/3
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప పలలకకరగ
ఇసటట ననస:34-4-184
వయససస:29
లస: పప
5601 MLJ2843035
పపరర: ససగణణ వపపరర

95-25/884

భరస : రరఘవవసదడ రరవప జమణమల
ఇసటట ననస:34.4.181
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చసకకయఖ బసడపలర
ఇసటట ననస:34-4-181/2
వయససస:60
లస: పప
5595 AP151000063515
పపరర: కరమమశశరగ పసనసమయడడ
పసనసమణడడ
భరస : పరసడడరసగరరరవప పసనసమణడడ
ఇసటట ననస:34-4-183
వయససస:71
లస: ససస స

5590 SQX1253566
పపరర: అనసరరధ జమణమల

5617 SQX2010338
పపరర: సరగత కనసమయరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనసమయరర
ఇసటట ననస:34-4-189
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరయఖ మణసగరటట
ఇసటట ననస:34-4-188
వయససస:57
లస: పప
95-21/1250

5618 SQX1630714
పపరర: అసజల కనసమయరర

95-22/281

భరస : శకనవరసరరవప కనసమయరర
ఇసటట ననస:34-4-189
వయససస:39
లస: ససస స
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5619 SQX1845643
పపరర: ససమయన కనసమయరర

95-22/282

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనసమయరర
ఇసటట ననస:34-4-189
వయససస:21
లస: పప
5622 SQX2010643
పపరర: రతస యఖ కనసమయరగ

95-25/1232

తసడడ:డ బసవయఖ కనసమయరగ
ఇసటట ననస:34-4-189
వయససస:71
లస: పప
5625 MLJ1344126
పపరర: కరకసతపసడయ తతకల

95-22/287

95-22/290

95-22/1087

95-22/292

95-39/25

95-47/671

తసడడ:డ గయరయఖ కరసరనవలర
ఇసటట ననస:34/4/265
వయససస:36
లస: పప

95-22/286

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప నసజరటట
ఇసటట ననస:34-4-190
వయససస:29
లస: పప

95-22/288 5627 MLJ1322064
5626 MLJ1324938
పపరర: వజయజవనజజఖత తతకల తతకలల
పపరర: కకరణ కలమఖర తతకల

5629 SQX1992809
పపరర: పదమ గబణబరగ

5632 SQX2255602
పపరర: సరసబశవ రరవప ఇసటటరగ

5635 SQX1288589
పపరర: బబజ ఖఖన పఠరన

5638 SQX0508739
పపరర: ఝఖనస రరణణ గరలర

5641 SQX1907310
పపరర: వనసకట ననగ రరమకకషష పప లశశటట

95-39/28

5644 SQX0477307
పపరర: మరగయ బబబణ N

95-10/629

5647 SQX0334946
పపరర: గణరవయఖ కరశనపలర
తసడడ:డ కకటయఖ కరసరనవలర
ఇసటట ననస:34/4/265
వయససస:60
లస: పప

5630 SQX2167203
పపరర: వనసకట ససబబరరవప ససగగకవప

95-22/1086

తసడడ:డ చచసచస ససబబయఖ ససగగకవప
ఇసటట ననస:34-4-192
వయససస:60
లస: పప
95-22/1088

5633 SQX1385104
పపరర: నససమఖ బబనస బబజ

95-22/291

తసడడ:డ పరఖరర ఖఖన బబజ
ఇసటట ననస:34-4-193
వయససస:23
లస: ససస స
95-22/293

5636 AP151000090691
పపరర: ఆనసదబబబణ నకరక

95-39/24

తసడడ:డ ననగరసదడస
ఇసటట ననస:34/4/197
వయససస:54
లస: పప
95-39/26

5639 SQX2002574
పపరర: కకటటశశరమమ కడడయస

95-22/989

భరస : కకటటశశర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:34-4-237
వయససస:42
లస: ససస స
95-47/17

5642 SQX0116012
పపరర: మమరగ కరశనపలర

95-39/27

భరస : కకటటశశర రరవప కరసరనవలర
ఇసటట ననస:34/4/265
వయససస:31
లస: ససస స
95-39/29

తసడడ:డ యయసప బణ యఖన
ఇసటట ననస:34/4/265
వయససస:30
లస: పప
95-39/31

95-22/289

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతకల
ఇసటట ననస:34-4-191
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖపడకరశ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:34-4-252
వయససస:51
లస: పప

భరస : గణరవయఖ కరసరనవలర
ఇసటట ననస:34/4/265
వయససస:59
లస: ససస స
5646 SQX0050286
పపరర: కకటటశశరరరవప కరశనపలర

5624 MLJ3564523
పపరర: రరమ వనసకటటష నసజరటట

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:34/4/207
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కడడయస
ఇసటట ననస:34-4-237
వయససస:23
లస: పప
5643 SQX0116582
పపరర: రరతమమ కరశనపలర

95-22/285

తసడడ:డ నవరజ ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-4-193
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసదడస
ఇసటట ననస:34/4/197
వయససస:56
లస: పప
5640 SQX2002566
పపరర: వజయ కలమఖర కడడయస

5623 MLJ3570686
పపరర: రమఖదడవ నసజరటట నసజరటట

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:34-4-192
వయససస:39
లస: పప

భరస : బబజ ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-4-193
వయససస:70
లస: ససస స
5637 AP151000090607
పపరర: పడసరదనబబణ నకరక

95-22/284

భరస : రరజ గబణబరగ
ఇసటట ననస:34-4-192
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససరఖ ననరరయణ ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:34-4-192
వయససస:58
లస: ససస స
5634 SQX1288712
పపరర: బబబ సరరజన శశటట

5621 AP151000060253
పపరర: రతస యఖ కలనసమయరర
కలనసమణరర
తసడడ:డ బసవయఖ కలనసమణరర
ఇసటట ననస:34-4-189
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప తతకలల
ఇసటట ననస:34-4-191
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ తతకలల
ఇసటట ననస:34-4-191
వయససస:70
లస: పప
5631 SQX2164887
పపరర: పరరశత ఇసటటరగ

95-22/283

భరస : ననగరశశరరరవప ననజటట
ఇసటట ననస:34-4-190
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప తతకలల
ఇసటట ననస:34-4-191
వయససస:39
లస: ససస స
5628 AP151000060208
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతకలల

5620 AP151000060006
పపరర: శకనవరసరరవప కనసమయరర
కలనసమణరర
తసడడ:డ రతస యఖ కలనసమణరర
ఇసటట ననస:34-4-189
వయససస:51
లస: పప

5645 SQX0477281
పపరర: యహన యఖన

95-39/30

తసడడ:డ యయసప బణ యఖన
ఇసటట ననస:34/4/265
వయససస:32
లస: పప
95-39/32

5648 SQX1670959
పపరర: షబన షపక

95-47/18

భరస : అల బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-4-343
వయససస:42
లస: ససస స
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5649 SQX2336303
పపరర: ఆసజనవయణలల లసగరల

95-28/521

తసడడ:డ రరఘవయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:34-4-404 , 27 LINE
వయససస:64
లస: పప
5652 SQX2027589
పపరర: బబల దనమరర

95-26/834

95-20/52

95-25/1332

95-22/296

తసడడ:డ వరభదడరరవప దచయఖస
ఇసటట ననస:34-5
వయససస:36
లస: పప
5664 SQX1534057
పపరర: గకససయఖ పఠరన

95-26/42

95-22/300

95-22/303

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ మమటటల
ఇసటట ననస:34-5-196
వయససస:66
లస: పప

95-22/294

95-22/306

5657 AP151000063012
పపరర: ససబబమమ మఖదననస

5660 MLJ3574589
పపరర: వజయ కలమఖర అసబట

5662 SQX1609553
పపరర: రవ కలమఖర మణసగమయరగ

5663 SQX1180819
పపరర: దసరరర దడవ వడర మనననటట

5665 SQX1850288
పపరర: సరరజన బయడడద

5668 SQX2005445
పపరర: ఈశశరమమ యరక

5671 MLJ1321231
పపరర: పదనమ నలఖ

5674 AP151000060091
పపరర: పడతనపరరవప నలఖ

5677 NDX2943751
పపరర: వనసకట రరడడడ తతమణల
తసడడ:డ రరమ కకషష తతమణల
ఇసటట ననస:34-5-197
వయససస:58
లస: పప

95-21/424

95-22/295

భరస : నరసససహరరవ అసబట
ఇసటట ననస:34-5
వయససస:46
లస: ససస స

95-22/297

95-26/41

భరస : సతష వడర మనననటట
ఇసటట ననస:34-5-122
వయససస:34
లస: ససస స
95-22/298

5666 SQX1630649
పపరర: శకదడవ బయడడద

95-22/299

భరస : రమణ బయడడద
ఇసటట ననస:34-5-194
వయససస:46
లస: ససస స
95-22/990

5669 MLJ2843027
పపరర: కలపన నలఖ

95-22/302

భరస : రవ నలఖ
ఇసటట ననస:34-5-195
వయససస:40
లస: ససస స
95-22/304

5672 MLJ1324094
పపరర: శరత బబబణ నలఖ

95-22/305

తసడడ:డ పడసరదరరవప నలఖ
ఇసటట ననస:34-5-195
వయససస:41
లస: పప
95-22/307

తసడడ:డ పడసరదరరవప నలఖ
ఇసటట ననస:34-5-195
వయససస:51
లస: పప
95-22/309

95-27/956

భరస : మణసగమయరగ రవ కలమఖర పదమ
ఇసటట ననస:34-5
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:34-5-195
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప నలఖ
ఇసటట ననస:34-5-195
వయససస:48
లస: పప
5676 AP151000060134
పపరర: పప లయఖ మమటర మమటటల

5659 SQX1586496
పపరర: మణసగమయరగ పదమ

5654 SQX2008852
పపరర: యలమసద తమమశశటట

భరస : రరయనన
ఇసటట ననస:34-4-1780
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ రరవప ఎరక
ఇసటట ననస:34-5-194
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పడతనపరరవప నలఖ
ఇసటట ననస:34-5-195
వయససస:49
లస: ససస స
5673 AP151000060179
పపరర: రవ నలఖ నలఖ

95-21/423

భరస : బబబల బయడడద
ఇసటట ననస:34-5-194
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస బయడడద
ఇసటట ననస:34-5-194
వయససస:37
లస: పప
5670 AP151000063276
పపరర: జరసస రరజఖస నలఖ

5656 SQX1845346
పపరర: భబరత పమడడమళ

95-44/28

తసడడ:డ రరమయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-4-1168
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనన మణసగమయరగ
ఇసటట ననస:34-5
వయససస:47
లస: పప

భరస : అజస ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-5-122
వయససస:48
లస: ససస స
5667 MLJ3564366
పపరర: బబబయజ బయడడద బయడడద

95-87/1289

భరస : అపరపరరవప పమడడమలర
ఇసటట ననస:34-4-1566
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : అరరణ వపపరర
ఇసటట ననస:34-4-1977
వయససస:41
లస: పప
5661 MLJ3567641
పపరర: జగనననథస దచయఖస

5653 SQX2436459
పపరర: పదనమవత బటడగణసట

5651 SQX1410745
పపరర: నరరష ఆవపల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ఆవపల
ఇసటట ననస:34-4-549
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప బటడగణసట
ఇసటట ననస:34-4-941
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప పమడడమలర
ఇసటట ననస:34-4-1566
వయససస:31
లస: పప
5658 SQX2413060
పపరర: శకనవరస రరవప వపపరర

95-44/27

తసడడ:డ శశషయఖ మనవన
ఇసటట ననస:34-4-466
వయససస:59
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద దనమరర
ఇసటట ననస:34-4-648
వయససస:53
లస: ససస స
5655 SQX1850098
పపరర: బబజ పమడడమళ

5650 SQX1384452
పపరర: సరసబయఖ మనవన

5675 AP151000063434
పపరర: రరజఖస మమటటల మమటటల

95-22/308

భరస : పప లయఖ మమటటల
ఇసటట ననస:34-5-196
వయససస:61
లస: ససస స
94-88/1306

5678 MLJ1340579
పపరర: అమమణణష తతమణల

95-22/310

భరస : శకనవరసరరడడడ తషమణల
ఇసటట ననస:34-5-197
వయససస:39
లస: ససస స
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95-22/311

తసడడ:డ రరమకకషరషరరడడడ తషమణల
ఇసటట ననస:34-5-197
వయససస:49
లస: పప
5682 MLJ1329465
పపరర: బయఖల పసలర

95-22/313

తసడడ:డ పడసరదరరవప పసలర
ఇసటట ననస:34-5-198
వయససస:40
లస: ససస స
5685 SQX0557736
పపరర: రతనశశఖర పసలర

95-22/316

95-22/319

95-22/322

95-22/325

95-22/991

95-22/329

భరస : ననగరశశర రరవప లబకలలఖ
ఇసటట ననస:34-5-203
వయససస:43
లస: ససస స

95-22/320

5695 SQX1630706
పపరర: మణణకఖరరవప రరయల

5698 SQX2010452
పపరర: పదమ రరయల

5701 MLJ3564564
పపరర: ససభబష చసదడ మమడబర మ

95-21/425

5704 SQX1081538
పపరర: మహహశశరగ లబకలలఖ

95-22/323

5707 SQX1630680
పపరర: వవణణగరపరల లలబబకలల
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప లలబబకలల
ఇసటట ననస:34-5-203
వయససస:22
లస: పప

5687 AP151000060035
పపరర: ధనమస గరల

95-22/318

5690 MLJ2837417
పపరర: శశరయఖ గరల

95-22/321

5693 SQX1630698
పపరర: వనసకట గరపస రరయల

95-22/324

తసడడ:డ మణణకఖరరవప రరయల
ఇసటట ననస:34-5-200
వయససస:23
లస: పప
95-22/326

5696 NDX0091488
పపరర: హనసమసతరరవప కడడయఖల

95-22/327

తలర : ససబబమమ కడడయఖల
ఇసటట ననస:34-5-200
వయససస:69
లస: పప
95-22/992

5699 MLJ1331776
పపరర: మఖణణకరఖలదడవ మఖదనసస

95-22/328

తసడడ:డ ఏససదనసస మదనడసస
ఇసటట ననస:34-5-201
వయససస:42
లస: ససస స
95-22/330

5702 SQX1936764
పపరర: పసడనస యయనస మమడబలమ

95-25/57

తసడడ:డ ససభబష చసదడ మమడబలమ
ఇసటట ననస:34-5-202
వయససస:21
లస: ససస స
95-22/331

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప లబకలలఖ
ఇసటట ననస:34-5-203
వయససస:24
లస: ససస స
95-22/333

95-22/315

తసడడ:డ ధనమస గరల
ఇసటట ననస:34-5-199
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఐజక మమడబర మ
ఇసటట ననస:34-5-202
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:34-5-203
వయససస:21
లస: పప
5706 SQX1571539
పపరర: మహలకడమ లబకలలఖ

5692 NDX0671438
పపరర: పదమ కడడయఖల kadiyala

5684 AP151000063114
పపరర: ససశల పసలర

తసడడ:డ శశరయఖ గరల
ఇసటట ననస:34-5-198
వయససస:66
లస: పప

భరస : మఖణణకఖరరవప రరయల
ఇసటట ననస:34-5-200
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదనసస మదనడసస
ఇసటట ననస:34-5-201
వయససస:41
లస: పప
5703 SQX1887751
పపరర: వనసకట మణణ కసట వలలర పప

95-22/317

తసడడ:డ గరపరలరరవప రరయల
ఇసటట ననస:34-5-200
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కడడయఖల కడడయఖల
ఇసటట ననస:34-5-200
వయససస:67
లస: పప
5700 MLJ1323930
పపరర: దడవ కలమఖర మఖదనసస

5689 MLJ3575008
పపరర: సరగరగక గరల

95-22/312

భరస : పడసరదరరవప పసలర
ఇసటట ననస:34-5-198
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనస కడడయఖల
ఇసటట ననస:34-5-200
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమమతరరవప కడడయఖల
ఇసటట ననస:34-5-200
వయససస:39
లస: పప
5697 SQX2011419
పపరర: హనసమసతరరవప కడడయఖల

95-22/314

భరస : జయదదప చడరకల
ఇసటట ననస:34-5-199
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనమస గరల
ఇసటట ననస:34-5-199
వయససస:44
లస: పప
5694 JBV2659738
పపరర: శకనస కడడయఖల

5686 AP151000060044
పపరర: శరఖసబబబణ పసలర

5681 SQX1036681
పపరర: శరకవణణ పసలర

భరస : రతన శశఖర పసలర
ఇసటట ననస:34-5-198
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప పసలర
ఇసటట ననస:34-5-198
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏససరతనస పసలర
ఇసటట ననస:34-5-198
వయససస:69
లస: పప
5691 MLJ3564598
పపరర: బబలశశరగ గరల

5683 AP151000063117
పపరర: శరసతమమ గరల

95-22/1089

భరస : ధనమస గరల
ఇసటట ననస:34-5-198
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప పసలర
ఇసటట ననస:34-5-198
వయససస:34
లస: పప
5688 AP151000060174
పపరర: పడసరదరరవప పసలర

5680 SQX2289924
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకషష రరడడడ
తషమణల
తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ తషమణల
ఇసటట ననస:34-5-197
వయససస:19
లస: పప

5705 MLJ3570702
పపరర: ననగమలలర శశరగ లలబబకలల

95-22/332

భరస : దసరర పడసరద లలబబకలల
ఇసటట ననస:34-5-203
వయససస:31
లస: ససస స
95-22/334

5708 SQX1677822
పపరర: శక హరగ దడవళర

95-22/335

తసడడ:డ శకనస దడవళర
ఇసటట ననస:34-5-203
వయససస:23
లస: పప
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5709 SQX1933720
పపరర: రవ తరగగగపపపల
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95-22/336

95-22/337 5711 AP151000060141
5710 AP151000060157
పపరర: దసరరరపడసరద లలబబకలల లలబబకలల
పపరర: ననగరశశరరరవప లలబబకలల
లలబబకలల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లలబబకలల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లలబబకలల
ఇసటట ననస:34-5-203
ఇసటట ననస:34-5-203
వయససస:45
లస: పప
వయససస:49
లస: పప

95-22/338

95-22/339

5713 SQX2402329
పపరర: శకనవరసరరవప లలబబకలల

95-22/340

తసడడ:డ ససజవ రరవప తరగగగపపపల
ఇసటట ననస:34-5-203
వయససస:24
లస: పప
5712 AP151000060169
పపరర: వనసకటటశశరరర తడబబకలస లలబబకలల
తసడడ:డ తమమయఖ లలబబకలల
ఇసటట ననస:34-5-203
వయససస:76
లస: పప
5715 SQX2012276
పపరర: భణలకడమ పసటటల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లలబబకలల
ఇసటట ననస:34-5-203/1
వయససస:50
లస: పప
95-10/630

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసటటల
ఇసటట ననస:34-5-203/2
వయససస:27
లస: ససస స
5718 SQX1886878
పపరర: అసబటట ననగరరజ

95-22/342

95-21/427

95-21/1251

95-21/430

95-21/433

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-5-208
వయససస:46
లస: ససస స
5736 AP151000060467
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వలర భబపపరస
తసడడ:డ బణచచయఖ
ఇసటట ననస:34-5-208
వయససస:51
లస: పప

5722 SQX0890897
పపరర: దదలప చకకవరగస ససరరబటర

95-21/428

95-21/1252

5728 MLJ3563202
పపరర: జజనకక రరసబబబణ బతష
స ల

95-21/431

5723 SQX1274315
పపరర: వర బడహమస గగదదన

95-21/429

5726 SQX2036465
పపరర: సరయ లకడమ గరదదన

95-21/1254

5729 SQX1330661
పపరర: చసదడ శశఖర తరరమలశశటట

95-21/432

తసడడ:డ రరమణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-5-206
వయససస:43
లస: పప

5731 SQX1503250
పపరర: ననగ లకడమ సప మన

95-21/434

5732 SQX1503243
పపరర: లకమయఖ సప మన

95-21/435

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప మన
ఇసటట ననస:34-5-207
వయససస:55
లస: పప

5734 MLJ3574944
పపరర: రమణమమ వలర భబపపరస

5737 SQX2009124
పపరర: హహమ లత వలర భబపపరస

95-21/426

తసడడ:డ వరబడహమస గరదదన
ఇసటట ననస:34-5-204
వయససస:20
లస: ససస స

95-21/437

భరస : బణచచయఖ
ఇసటట ననస:34-5-208
వయససస:66
లస: ససస స
95-21/439

5720 SQX0890905
పపరర: పసడయఖసక ససరరబటర

తసడడ:డ గసగయఖ గగదదన
ఇసటట ననస:34-5-204
వయససస:41
లస: పప

భరస : లకమయఖ సప మన
ఇసటట ననస:34-5-207
వయససస:51
లస: ససస స
95-21/436

95-22/341

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ససరబట
ఇసటట ననస:34-5-204
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ బతషల
ఇసటట ననస:34-5-206
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ సప మన
ఇసటట ననస:34-5-207
వయససస:30
లస: ససస స
5733 AP151000063305
పపరర: వనసకటరమణ వలర భబపపరస

95-65/776

తసడడ:డ వరబడహమస గరదదన
ఇసటట ననస:34-5-204
వయససస:20
లస: పప

భరస : మలర యఖ గరధదన
ఇసటట ననస:34-5-206
వయససస:28
లస: ససస స
5730 MLJ3572815
పపరర: ససజజత సప మన

5719 SQX1857341
పపరర: దసరర భవరన లబకలలఖ

5725 SQX2031789
పపరర: సరయ రరమ గరదదన

5717 SQX1185132
పపరర: ననగ కకశశర అననస
తసడడ:డ పపరష చసదర రరవప అననస
ఇసటట ననస:34-5-203/2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:34-5-204
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరబడహమస గరదదన
ఇసటట ననస:34-5-204
వయససస:20
లస: ససస స
5727 AP151000063501
పపరర: అసజమమ బతష
స ల

95-21/1422

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లబకలలఖ
ఇసటట ననస:34-5-203/2 6TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వర బడహమస గగదదన
ఇసటట ననస:34-5-204
వయససస:33
లస: ససస స
5724 SQX2005049
పపరర: సరయ లకడమ గరదదన

5716 SQX2359750
పపరర: భయలకడమ పసటటల

5714 SQX1933696
పపరర: నవన లలబబకలల
భరస : శకనవరసరరవప లలబబకలల
ఇసటట ననస:34-5-203/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసటటల
ఇసటట ననస:34-5-203/2
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసబటట సరసబయఖ
ఇసటట ననస:34-5-203/2
వయససస:42
లస: పప
5721 SQX1274356
పపరర: వజయ లకకమ గగదదన

95-21/1421

5735 SQX1330505
పపరర: ఫణణసదడ బబబణ వలర భబపపరస

95-21/438

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:34-5-208
వయససస:25
లస: పప
95-21/1255

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:34-5-208
వయససస:21
లస: ససస స

5738 SQX1571406
పపరర: దదపసక కటబరగ

95-21/440

తసడడ:డ బణజల కటబరగ
ఇసటట ననస:34-5-209
వయససస:23
లస: ససస స
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5739 SQX1571380
పపరర: ఆదదలకడమ కటబరగ
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95-21/441

తసడడ:డ బణజల కటబరగ
ఇసటట ననస:34-5-209
వయససస:24
లస: ససస స
5742 MLJ1330018
పపరర: కకషష కఠరరగ

95-21/444

95-21/1256

95-21/448

95-21/1424

95-21/1425

95-21/453

95-21/456

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:34-5-214/1
వయససస:40
లస: ససస స

5752 AP151000063343
పపరర: ననగరసదడస మఖరగచచటట

5755 MLJ1329762
పపరర: గణరవమమ� పపలమదదద�

5758 MLJ3572773
పపరర: రరధనకలమఖరగ కకట

5761 MLJ3563178
పపరర: దదలప కలమఖర కకట

95-20/752

5764 SQX1822667
పపరర: కలససమ కలమఖరగ దడవరపలర

95-21/449

5767 SQX1197772
పపరర: అపరపరరవప దడవరపలర
తసడడ:డ కకషషమయరగస
ఇసటట ననస:34-5-214/1
వయససస:45
లస: పప

5747 MLJ3566197
పపరర: కకరణ కలమఖర మఖరగశశటట

95-21/447

5750 SQX2350445
పపరర: దసరర భవన మఖరగశశటట

95-21/1423

5753 MLJ1342583
పపరర: చసదడశశఖర మఖరగశశటట

95-21/450

తసడడ:డ బడహమస
ఇసటట ననస:34-5-211
వయససస:42
లస: పప
95-21/451

5756 SQX1399113
పపరర: శకనవరస రరవప పపలమదదద

95-21/452

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపలమదదద
ఇసటట ననస:34-5-212
వయససస:25
లస: పప
95-21/454

5759 SQX0429357
పపరర: శకవలర కకట

95-21/455

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:34-5-214
వయససస:39
లస: ససస స
95-21/457

5762 SQX0507970
పపరర: కకషరషరరవప కకట

95-21/458

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-5-214
వయససస:46
లస: పప
95-21/459

భరస : శకనవరసరరవప దడవరపలర
ఇసటట ననస:34-5-214/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-21/461

95-21/446

భరస : కకరణ కలమఖర మఖరగశశటట
ఇసటట ననస:34-5-210
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-5-214
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ దడవరపలర
ఇసటట ననస:34-5-214/1
వయససస:77
లస: పప
5766 SQX0429316
పపరర: శవమమ దడవరపలర

95-21/1259

భరస : దదలప కలమఖర
ఇసటట ననస:34-5-214
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-5-214
వయససస:66
లస: ససస స
5763 SQX2507986
పపరర: కకషష మయరగస దడవరపలర

5749 SQX2009041
పపరర: కకటటశశరమమ మఖరగశశటట

5744 AP151000060095
పపరర: సతఖననరరయణ కఠరరగ

తసడడ:డ సరయబబబణ
ఇసటట ననస:34-5-210
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:34-5-212
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-5-212
వయససస:44
లస: పప
5760 AP151000063326
పపరర: సరమఖమ జఖస కకట

95-21/1258

భరస : బడహమస
ఇసటట ననస:34-5-211
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర మఖరగశశటట
ఇసటట ననస:34-5-211
వయససస:34
లస: ససస స
5757 MLJ1341569
పపరర: వనసకటటశశరరర� పపలమదదద�

5746 SQX2010577
పపరర: ససనత కటబరగ

95-21/443

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:34-5-209
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరయ బబబణ మఖరగశశటట
ఇసటట ననస:34-5-210
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబణ మఖరగశశటట
ఇసటట ననస:34-5-210
వయససస:23
లస: పప
5754 SQX2389856
పపరర: పపరగషమ మఖరగశశటట

95-21/445

తసడడ:డ కకషష కటబరగ
ఇసటట ననస:34-5-209/2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:34-5-210
వయససస:61
లస: పప
5751 SQX2464287
పపరర: వనసకట బడహమస మఖరగశశటట

5743 SQX1571398
పపరర: బణజల కటబరగ

5741 AP151000063182
పపరర: శరరద కటబరగ

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:34-5-209
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర సశర రరవప కటబరగ
ఇసటట ననస:34-5-209
వయససస:45
లస: పప

భరస : బణజల కటబరగ
ఇసటట ననస:34-5-209
వయససస:40
లస: ససస స
5748 AP151000060225
పపరర: సరయబబబణ మఖరగశశటట

95-21/442

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:34-5-209
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:34-5-209
వయససస:44
లస: పప
5745 SQX2009199
పపరర: ససబబయమమ కటబరగ

5740 MLJ1330075
పపరర: శవమమ కటబరగ

95-21/460
5765 SQX1822675
పపరర: లకడమ ఉమ మహహశశరగ దడవరపలర

భరస : శకనవరసరరవప దడవరపలర
ఇసటట ననస:34-5-214/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-21/462

5768 SQX1822634
పపరర: శకనవరసరరవప దడవరపలర

95-21/463

తసడడ:డ కకషషమయరగస దడవరపలర
ఇసటట ననస:34-5-214/1
వయససస:51
లస: పప
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5769 MLJ3563145
పపరర: కకషష మయరగస దడవరపలర
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95-21/464

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:34-5-214/1
వయససస:75
లస: పప
5772 SQX0537209
పపరర: ననగ మమరగ దససపల

95-21/466

95-21/469

95-21/472

95-21/475

తసడడ:డ వరభదసడడడ మగదనల
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:58
లస: పప
5784 MLJ3569324
పపరర: సరరజ బలర

95-21/478

95-21/481

95-21/484

భరస : వజడ కకశశర బబబణ కటబట
ఇసటట ననస:34-5-220
వయససస:44
లస: ససస స

95-21/473

5782 SQX1887843
పపరర: వజయలకడమ మదదదరరల

95-21/476

5788 SQX1274109
పపరర: సరశత అరరదడ

5791 NDX3096054
పపరర: అచసఖత కసడడ

95-21/485

5794 MLJ2842292
పపరర: రమణ పరలలస

5797 SQX0672410
పపరర: ససతన మహలకకమ రరయల
భరస : గరపరలరరవప రరయల
ఇసటట ననస:34-5-222
వయససస:26
లస: ససస స

5777 SQX1274398
పపరర: లకమణరరవప కలలపప

95-21/471

5780 SQX0647172
పపరర: శకనవరసరరవప చటటట

95-21/474

5783 MLJ3569365
పపరర: బడమరరసబ మదదదరరల

95-21/477

భరస : శకనవరస మదదర రరల
ఇసటట ననస:34-5-216
వయససస:51
లస: ససస స
95-21/479

5786 SQX1887868
పపరర: శరసబయఖ మదదదరరల

95-21/480

తసడడ:డ మదదదరరల
ఇసటట ననస:34-5-216
వయససస:34
లస: పప
95-21/482

5789 MLJ3569506
పపరర: నలమ దడశబబ యన

95-21/483

భరస : శకనవరసరరవప దడశబబ యన
ఇసటట ననస:34-5-217
వయససస:33
లస: ససస స
94-45/662

5792 SQX2458461
పపరర: శశశదన రరజ రరడడ చరర

95-21/1426

తసడడ:డ మసరసన రరజ రరడడ చరర
ఇసటట ననస:34-5-219
వయససస:43
లస: పప
95-21/486

భరస : శవయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:34-5-220
వయససస:38
లస: ససస స
95-22/343

95-21/468

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చటటట
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:34-5-218
వయససస:27
లస: పప

భరస : దనవద కలమఖర పరలలస
ఇసటట ననస:34-5-220
వయససస:26
లస: ససస స
5796 SQX0514315
పపరర: రతనకలమఖరగ కటబట

5779 SQX1577677
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
మగదనల
తసడడ:డ సప సబబబణ మగదనల
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:44
లస: పప

5785 MLJ3569357
పపరర: వనసకరయమమ మదదదరరల

5774 MLJ3569373
పపరర: గసగ కరలలపప

తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప కలలపప
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమ రరజ అరరదడ
ఇసటట ననస:34-5-217
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప దడశబబ యన
ఇసటట ననస:34-5-217
వయససస:42
లస: ససస స
5793 SQX1485631
పపరర: సరయ పసడయఖసక పరలలస

95-21/470

భరస : బచనచలల మదదర రరల
ఇసటట ననస:34-5-216
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల మదదర రరల
ఇసటట ననస:34-5-216
వయససస:51
లస: పప
5790 MLJ1321025
పపరర: పపరషకలమఖరగ దడశబబ యన

5776 MLJ3572849
పపరర: పసచచమఖమ చటటట

95-21/465

భరస : మలర కరరరలన కరలలపప
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మదదదరరల
ఇసటట ననస:34-5-216
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పససడడ రరజ లలట
ఇసటట ననస:34-5-216
వయససస:33
లస: ససస స
5787 MLJ1327915
పపరర: శకనవరస మదదదరరల

95-21/467

భరస : వనసకటటశశరరరవప చటటట
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖరగయ దనసస ఇసస ల
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:38
లస: పప
5781 SQX1577669
పపరర: సప సబబబణ మగదనల

5773 MLJ1329317
పపరర: చసదడస ఉటటట

5771 SQX1170018
పపరర: మరగయమమ ఇసస ల

భరస : రరసబబబణ ఇసస ల
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఉటటట
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సప సబబబణ మగదనల
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:51
లస: ససస స
5778 SQX1169987
పపరర: రరసబబబణ ఇసస ల

95-21/1529

భరస : శకనవరస రరవప దడవరపలర
ఇసటట ననస:34-5-214/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చటటట
ఇసటట ననస:34-5-215
వయససస:38
లస: ససస స
5775 SQX1577685
పపరర: చనననసబణలల మగదనల

5770 SQX2509941
పపరర: శవ ననగ మలర శశరగ దడవరపలర

5795 SQX0468355
పపరర: డడవడ కలమఖర పరలలస

95-21/487

తసడడ:డ శవయఖ పరలలస
ఇసటట ననస:34-5-220
వయససస:38
లస: పప
95-21/488

5798 SQX1826254
పపరర: సతఖవత బళర

95-9/737

భరస : రరమఖరరవప బళర
ఇసటట ననస:34-5-223
వయససస:50
లస: ససస స
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5799 SQX1822709
పపరర: రమ బలర
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95-21/489

భరస : లసగరరజ బలర
ఇసటట ననస:34-5-223
వయససస:28
లస: ససస స
5802 SQX1822691
పపరర: రరమఖరరవప బలర

95-21/492

95-21/494

95-21/497

95-21/1427

95-22/344

95-22/347

95-22/350

తసడడ:డ చచననకరశవపలల
ఇసటట ననస:34-5-227
వయససస:18
లస: పప

95-21/496

5809 MLJ1336759
పపరర: పడసరద ధననడససపలర

95-21/498

5810 SQX2009173
పపరర: జజజమమ ధననరససపఅల

5812 SQX1933753
పపరర: వర లకడమ రసపరతతత

5815 SQX1630672
పపరర: లలత పరమమశశరగ బసడర మయడడ

5818 SQX1630664
పపరర: ఎజడ శరససస పరల బసడర మయడడ

5821 MLJ1347541
పపరర: శరమమఖల పరల బసడర మయడడ

95-21/502

5824 SQX0743807
పపరర: ఉమఖ మహహశశర రరవప గగధదన

95-21/499

5827 SQX1966761
పపరర: వనయ పసలర
తసడడ:డ శరఖస పడసరద పసలర
ఇసటట ననస:34-5-227
వయససస:20
లస: పప

5813 SQX1887835
పపరర: కలఖఖణ రసపరతతత

95-21/500

తసడడ:డ అసకయఖ రసపరతతత
ఇసటట ననస:34-5-224/4
వయససస:27
లస: పప
95-22/345

5816 MLJ3575057
పపరర: వజయ దనసరగ

95-22/346

భరస : వననద కలమఖర దనసరగ
ఇసటట ననస:34-5-226
వయససస:34
లస: ససస స
95-22/348

5819 SQX0570085
పపరర: సప లలమఖన రరజ బసడర మయడడ

95-22/349

తసడడ:డ సరమయఖల పరల బసడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-5-226
వయససస:30
లస: పప
95-22/351

5822 MLJ2843001
పపరర: పదమ గగదదన

95-21/501

భరస : కకటటశశరరరవప గరధదన
ఇసటట ననస:34-5-226/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-21/503

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గరధదన
ఇసటట ననస:34-5-226/1
వయససస:28
లస: పప
94-143/795

95-21/1260

భరస : పప లయఖ ధననరససపఅల
ఇసటట ననస:34-5-224/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ బసడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-5-226
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగదదన
ఇసటట ననస:34-5-226/1
వయససస:43
లస: పప
5826 NDX2981678
పపరర: పరల పడవణ దమణమ

5807 SQX1812247
పపరర: ఖరర
ల ర చసదడ శశఖర
ధనరరససపలర
తలర : జజజమమ ధనరరససపలర
ఇసటట ననస:34-5-224/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శరమయఖల పరల బసడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-5-226
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకకబనన దనసరగ
ఇసటట ననస:34-5-226
వయససస:44
లస: పప
5823 SQX1399246
పపరర: ననగ సతష గగదదన

95-21/495

భరస : సప లమన రరజ బసడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-5-226
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శరమమఖల పరల బసడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-5-226
వయససస:49
లస: ససస స
5820 MLJ1347764
పపరర: షసలస త. వననద కలమఖర దనసరగ

95-1/1079

భరస : అసకయఖ రసపరతతత
ఇసటట ననస:34-5-224/4
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శరమయఖల పరల బసడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-5-226
వయససస:23
లస: ససస స
5817 MLJ1347491
పపరర: ససనత బసడర మయడడ

5804 SQX2009439
పపరర: ఖరర
ల ర చసదడశశఖర
ధననరససపఅల
తసడడ:డ పప లయఖ ధననరససపఅల
ఇసటట ననస:34-5-224/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ దననడససపలర
ఇసటట ననస:34-5-224/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:34-5-224/2
వయససస:68
లస: పప
5814 SQX1630300
పపరర: దడవ దదనమమ బసడర మయడడ

5806 MLJ3572906
పపరర: లకరద మఖమ డకకకనసరర

95-21/491

95-21/493

భరస : లకరద యఖ డకకనసరర
ఇసటట ననస:34-5-224/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ దననడససపలర
ఇసటట ననస:34-5-224/1
వయససస:26
లస: పప
5811 SQX2444057
పపరర: పడకరశ రరవప దనసరగ

5803 MLJ3566080
పపరర: పడసరదరరవప ఆశపప

5801 SQX1826528
పపరర: లసగరరజ బలర

తసడడ:డ రరమఖరరవప బలర
ఇసటట ననస:34-5-223
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:34-5-223
వయససస:69
లస: పప

భరస : పప లయఖ దననడససపలర
ఇసటట ననస:34-5-224/1
వయససస:26
లస: ససస స
5808 MLJ3566338
పపరర: చసదడమమళ దనరరససపలర

95-21/490

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:34-5-223
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ దననసస బలర
ఇసటట ననస:34-5-223
వయససస:53
లస: పప
5805 AP151000063140
పపరర: జజజమమ ధనరరససపలర

5800 MLJ3572559
పపరర: రమణమమ ఆశపప

5825 AP151000060303
పపరర: కకటటశశరరరవప గగదదన

95-21/504

తసడడ:డ కకటయఖ గరధదన
ఇసటట ననస:34-5-226/1
వయససస:54
లస: పప
95-22/353

5828 SQX1998129
పపరర: రరతష నల

95-22/993

భరస : రరసబబబణ నల
ఇసటట ననస:34-5-227
వయససస:28
లస: ససస స
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95-21/505

తసడడ:డ అబడహస మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-5-227/3
వయససస:29
లస: ససస స
95-22/355

భరస : ననగణరశల షససక
ఇసటట ననస:34-5-228
వయససస:44
లస: ససస స
95-22/358

తసడడ:డ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:34-5-228
వయససస:24
లస: పప

95-22/356

5836 MLJ1338599
పపరర: మరరవల షపక

95-22/360

తసడడ:డ రరమఖరరవప తలశల
ఇసటట ననస:34-5-229
వయససస:34
లస: ససస స

5839 SQX1503268
పపరర: ఇసదదర తలశల

95-22/359

తసడడ:డ వజడ కకశశర కటట
ఇసటట ననస:34-5-230
వయససస:20
లస: ససస స

5842 SQX1996479
పపరర: తషలసస కటట

95-22/361

95-21/1262

తసడడ:డ కకశశరర బబబణ కటట
ఇసటట ననస:34-5-230
వయససస:19
లస: ససస స

5844 MLJ3568029
పపరర: వజడ కకషప ర బబబణ కటబట

95-22/364

తసడడ:డ రరశయఖ కటబట
ఇసటట ననస:34-5-230
వయససస:51
లస: పప

5845 SQX0327197
పపరర: దదడడ రతన కలమఖరగ�

భరస : ససరఖ రరవప యరక
ఇసటట ననస:34-5-231
వయససస:52
లస: ససస స
5850 AP151000063119
పపరర: రసగమమ అరగగరల అరగగరలఖ

95-25/58

95-22/366

95-21/1430

95-20/584

5854 SQX2011401
పపరర: శకనవరసరరవప మసగగసపటట

95-22/995

5857 SQX1316794
పపరర: పపరషచసదడ రరవప ససరగగగరగ
తసడడ:డ కకషష ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:34-5-233
వయససస:27
లస: పప

5840 AP151000063494
పపరర: శశషరయమమ చచనసనపరటట
చచనసనపరటట
భరస : సతఖననరరయణ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:34-5-229
వయససస:63
లస: ససస స

95-22/362

5843 MLJ3575081
పపరర: మమరగ భబరత కటబట

95-22/363

5846 SQX2442077
పపరర: ఈశశరమమ కనకస

95-21/1428

5849 AP151000063118
పపరర: అరరణ బబ డపరటట బబ డపరటట

95-22/365

5852 SQX1997873
పపరర: ఆమన అరగల

95-22/996

తసడడ:డ మధసససధనరరవప అరగల
ఇసటట ననస:34-5-232
వయససస:19
లస: ససస స
95-21/1263

తసడడ:డ రమఖరరవప మసగగసపటట
ఇసటట ననస:34-5-233
వయససస:44
లస: పప
95-22/368

95-22/994

భరస : హరగబబబణ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:34-5-232
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగబబబణ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:34-5-232
వయససస:19
లస: పప

భరస : రమఖరరవప మసగగసపటట
ఇసటట ననస:34-5-233
వయససస:64
లస: ససస స
5856 AP151000063112
పపరర: సరసబబడజఖస మసగగశశటట మసగగశశటట

5851 SQX2008613
పపరర: సరయ కకషష బబ డపరటట

5837 SQX1995166
పపరర: కకటటశశరరరవప కకదనమబటటటన

భరస : అపపలనరసయఖ కనకస
ఇసటట ననస:34-5-231
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ రరవప యరక
ఇసటట ననస:34-5-231
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కననయఖ అరగగరలఖ
ఇసటట ననస:34-5-232
వయససస:61
లస: ససస స
5853 SQX2011377
పపరర: సరసబడజఖస మసగగసపటట

5848 SQX2438331
పపరర: ఈశశరమమ యరక

95-22/357

భరస : రరశయఖ కటబట
ఇసటట ననస:34-5-230
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కకశశర బబబణ�
ఇసటట ననస:34-5-230
వయససస:43
లస: ససస స
95-21/1429

5834 MLJ1333012
పపరర: ససబబనబ సససద

తసడడ:డ పరపరరవప కకదనమబటటటన
ఇసటట ననస:34-5-228
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతచస న
ఇసటట ననస:34-5-229
వయససస:53
లస: ససస స
95-21/1261

95-22/354

భరస : ననసరశల సరయణధ
ఇసటట ననస:34-5-228
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర వల షససక
ఇసటట ననస:34-5-228
వయససస:51
లస: పప

5838 MLJ3575065
పపరర: అపరష శరసత తలశల

భరస : రరమఖరరవప మసగగశశటట
ఇసటట ననస:34-5-233
వయససస:61
లస: ససస స

5833 SQX1384809
పపరర: రజయఖ షపక

5831 SQX1036731
పపరర: మసరసనబ షపక

తసడడ:డ మరర వల షససక
ఇసటట ననస:34-5-228
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:34-5-228
వయససస:44
లస: ససస స

5835 SQX1384841
పపరర: యయససఫ బబబణ షపక

5847 SQX2438919
పపరర: రసగమమ యరక

95-20/583

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకసడబటట తషన
ఇసటట ననస:34-5-228
వయససస:20
లస: ససస స

5832 MLJ1333020
పపరర: సససదనబ షపక

5841 SQX2014074
పపరర: రరజలన కటట

5830 SQX1994755
పపరర: శవమమ కకసడబతష
స న

5855 SQX1571521
పపరర: పదనమవత ససరగగగరగ

95-22/367

భరస : పపరషచసదడ రరవప ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:34-5-233
వయససస:46
లస: ససస స
95-22/369

5858 SQX0328450
పపరర: శరగష కలమఖర ససరగగగరగ ససరగగగరగ

95-22/370

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:34-5-233
వయససస:29
లస: పప
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5859 AP151000060122
పపరర: శకనవరసరరవప మసగగశశటట

95-22/371

తసడడ:డ రరమఖరరవప మసగగశశటట
ఇసటట ననస:34-5-233
వయససస:46
లస: పప
95-22/372

5865 AP151000063092
పపరర: అనససరఖమమ ఉలర

95-22/375

95-22/378

95-22/381

95-22/382

95-22/385

95-25/908

5872 SQX1441625
పపరర: శరరద దడవరకకసడ

5875 MLJ3575172
పపరర: మమలఖబ షపక

5878 MLJ3568086
పపరర: ననగయల మరర వల షపక

5881 SQX1269340
పపరర: ననగరశశర రరవప దథవర

95-22/388

5884 MLJ3564150
పపరర: శకనవరసరరవప గణసటటపలర

95-25/906

5887 MLJ3575164
పపరర: రమఖ ససషమ లసగరల
తసడడ:డ పడవణ లసగరల
ఇసటట ననస:34-6-237
వయససస:30
లస: ససస స

5867 MLJ3567732
పపరర: బడహమయఖ బతష
స ల

95-22/377

5870 MLJ3574688
పపరర: గరవసదమమ నసకతతట

95-22/380

5873 SQX1442243
పపరర: మధస దడవరకకసడ

95-25/907

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:34.6.230
వయససస:45
లస: పప
95-22/383

5876 MLJ3570850
పపరర: మసరసనబ షపక

95-22/384

భరస : జజననసహహబ షససక
ఇసటట ననస:34-6-234
వయససస:64
లస: ససస స
95-22/386

5879 MLJ2836799
పపరర: జజన సరహహబ షపక

95-22/387

తసడడ:డ ఖఖశస షపక
ఇసటట ననస:34-6-234
వయససస:69
లస: పప
95-25/909

5882 SQX1664762
పపరర: శక అరరణన గణసతపరల

95-20/53

భరస : శకనవరస రరవప గణసతపరల
ఇసటట ననస:34-6-235
వయససస:38
లస: ససస స
95-22/389

తసడడ:డ చనసససగయఖ గణసటటపలర
ఇసటట ననస:34-6-235
వయససస:46
లస: పప
95-22/1091

95-22/374

భరస : లకమయఖ నసకతతట
ఇసటట ననస:34-6/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప దథవర
ఇసటట ననస:34.6.234
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనస గణసటటపలర
ఇసటట ననస:34-6-235
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కసయఖ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:34-6-235
వయససస:54
లస: ససస స

95-22/379

తసడడ:డ జజన సరహహబ shek
ఇసటట ననస:34-6-234
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఏసప బణ�
ఇసటట ననస:34.6.234
వయససస:29
లస: ససస స

5886 SQX2141851
పపరర: లకడమ నసతలపరటట

5869 MLJ3574696
పపరర: ధన లకమ నసకతతట

5864 MLJ3570546
పపరర: రరణణ రరబబ

తసడడ:డ పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-6
వయససస:48
లస: పప

భరస : శలఖర షససక
ఇసటట ననస:34-6-234
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ షససక
ఇసటట ననస:34-6-234
వయససస:36
లస: పప

5883 SQX1845569
పపరర: అరరణన గణసటటపలర

95-22/376

భరస : మధస దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:34.6.230
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగయల మరర షససక
ఇసటట ననస:34-6-234
వయససస:31
లస: ససస స

5880 SQX0385906
పపరర: ససనతన మమడబలమ�

5866 MLJ3564333
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప ఉలర

95-21/1264

భరస : ససబబబరరవప రరబబ
ఇసటట ననస:34-6
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సతఖనసద నసకతతట
ఇసటట ననస:34-6/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ నసకతతట
ఇసటట ననస:34-6/1
వయససస:46
లస: పప

5877 MLJ2836922
పపరర: ససలఖర షపక

95-22/373

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:34-6
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయణడ Rebba
ఇసటట ననస:34-6
వయససస:56
లస: పప

5874 MLJ3575180
పపరర: ఖఖసససబ షపక

5863 MLJ3570538
పపరర: కకటటశశరగ కకల

5861 SQX2005338
పపరర: అరరలన రరవప కకల

తసడడ:డ రరమయఖ కకల
ఇసటట ననస:34-6
వయససస:48
లస: పప

భరస : అరరలనరరవప కకల
ఇసటట ననస:34-6
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పసదవనసకటససబబయఖ ఉలర
ఇసటట ననస:34-6
వయససస:61
లస: ససస స

5871 MLJ3567740
పపరర: అసకమమరరవ నసకతతట

95-24/52

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకమయమరర
ఇసటట ననస:34-5-585
వయససస:24
లస: ససస స

5862 SQX0330373
పపరర: వరలకడమ వనసకటరమణ
మఖడడగణల
భరస : వనసకట రమణ మఖడడగణల
ఇసటట ననస:34-6
వయససస:37
లస: ససస స

5868 MLJ3564325
పపరర: ససబబబరరవప రరబబ

5860 SQX1438036
పపరర: భబనస తడజశశన కకమయమరర

5885 SQX2170264
పపరర: కరశయఖ నసతలపరటట

95-22/1090

భసధసవప: LAKSHMI నసతలపరటట
ఇసటట ననస:34-6-235
వయససస:64
లస: పప
95-22/390

5888 MLJ3575156
పపరర: నరమలఖదడవ లసగరల

95-22/391

భరస : పడవణ లసగరల
ఇసటట ననస:34-6-237
వయససస:58
లస: ససస స
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5889 MLJ3564705
పపరర: ససభబష లసగరల లసగరల

95-22/392

తసడడ:డ పడవణ లసగరల
ఇసటట ననస:34-6-237
వయససస:31
లస: పప
5892 MLJ3570835
పపరర: జయమణణ బబ గగరగ బబ గగరగ

95-22/395

95-22/397

తసడడ:డ రతనస బబ గగరగ
ఇసటట ననస:34-6-240
వయససస:73
లస: పప
5901 SQX1933704
పపరర: బబజ చలకపరటట
తసడడ:డ మసరసన చలకపరటట
ఇసటట ననస:34-6-241
వయససస:34
లస: పప
5904 SQX1545617
పపరర: పపడమయఖ గరరగకపపడడ

95-22/407

95-22/409

95-21/507

తసడడ:డ చసదడయఖ చసకకల
ఇసటట ననస:34-6-246/1
వయససస:63
లస: పప

5902 AP151000063287
పపరర: కలమఖరగ గగరగకపపడడ గరరగకపపడడ

5905 SQX2009108
పపరర: ఉమదడవ గగరగకపపడడ

5908 SQX0643148
పపరర: హహసపసన షపక షపక

5911 MLJ1325679
పపరర: లకకమ సనననయల

95-21/510

5914 AP151000060464
పపరర: వనసకటటశశరరర సనననయల

95-22/405

5917 SQX2408094
పపరర: వనసకట లకడమ చసకకల
భరస : ననరరయణ చసకకల
ఇసటట ననస:34-6-246/1
వయససస:49
లస: ససస స

5900 SQX1933712
పపరర: శకకల చలకపరటట

95-22/402

5903 SQX1545591
పపరర: రరజరశ గరరగకపపడడ

95-22/406

తసడడ:డ పపడమయఖ గరరగకపపడడ
ఇసటట ననస:34-6-242
వయససస:37
లస: పప
95-22/997

5906 SQX0976381
పపరర: షరగమల షపక షపక

95-22/408

తసడడ:డ హహససససన షపక
ఇసటట ననస:34-6-243
వయససస:30
లస: ససస స
95-22/410

5909 SQX0890921
పపరర: లఖవణఖ సననఈల

95-21/506

భరస : ననగ రరజ సనననయల
ఇసటట ననస:34-6-246
వయససస:31
లస: ససస స
95-21/508

5912 AP151000063507
పపరర: జయమమ సనననయల

95-21/509

భరస : నరసససహరరవప సనననయల
ఇసటట ననస:34-6-246
వయససస:35
లస: ససస స
95-21/511

తసడడ:డ ననగభయషణస సనననయల
ఇసటట ననస:34-6-246
వయససస:59
లస: పప
95-25/1335

95-22/399

భరస : బబజ చలకపరటట
ఇసటట ననస:34-6-241
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర సనననయల
ఇసటట ననస:34-6-246
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సననయల
ఇసటట ననస:34-6-246
వయససస:35
లస: పప
5916 SQX2375368
పపరర: ననరరయణ చసకకల

95-25/1334

తసడడ:డ సససమలఖసహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-6-243
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప సనననయల
ఇసటట ననస:34-6-246
వయససస:35
లస: ససస స
5913 MLJ3566452
పపరర: ననగరరజ సననయల

5899 SQX2445054
పపరర: నహరగక బబ గగరగ

5897 AP151000060140
పపరర: శకకరసత మతనస బబ గగరగ
తసడడ:డ జయరరవప బబ గగరగ
ఇసటట ననస:34-6-240
వయససస:62
లస: పప

భరస : రరజరశ గగరగకపపడడ
ఇసటట ననస:34-6-242
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షససక
ఇసటట ననస:34-6-243
వయససస:27
లస: పప
5910 MLJ3569480
పపరర: దసరరరభవరన సనననయల

95-22/398

భరస : పపడమయఖ గరరగకపపడడ
ఇసటట ననస:34-6-242
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసకక గరరగకపపడడ
ఇసటట ననస:34-6-242
వయససస:65
లస: పప
5907 SQX1630656
పపరర: షబబబర అహమద షససక

5896 AP151000063364
పపరర: దదనమఖమ బబ గగరగ బబ గగరగ

95-71/497

భరస : మధస దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:34-6-239
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకరసత మథనడ బబ గగరగ
ఇసటట ననస:34-6-240
వయససస:19
లస: ససస స
95-22/404

95-22/394

95-22/396 5894 SQX2006641
5893 AP151000060431
పపరర: వనసకటససబబబరరవప బబ గగరగ బబ గగరగ
పపరర: శరరద దడవరకకసడ

భరస : జయరరవప బబ గగరగ
ఇసటట ననస:34-6-240
వయససస:62
లస: ససస స
95-22/400

5891 MLJ3568078
పపరర: ఇసయఖ సరటనర జరటట

తసడడ:డ జచనరగఆ జరటట
ఇసటట ననస:34-6-237
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ గగరగ
ఇసటట ననస:34-6-239
వయససస:77
లస: పప

భరస : శకకరసత బబ గగరగ
ఇసటట ననస:34-6-240
వయససస:40
లస: ససస స
5898 MLJ1325992
పపరర: జయరరవప బబ గగరగ బబ గగరగ

95-22/393

తసడడ:డ ససబబయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:34-6-237
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటససబబబరరవప బబ గగరగ
ఇసటట ననస:34-6-239
వయససస:70
లస: ససస స
5895 MLJ3570827
పపరర: కవతనపసడయ బబ గగరగ

5890 MLJ2836989
పపరర: పడవణ లసగరల

5915 AP151000060210
పపరర: నరసససహ రరవప సననయల

95-21/512

తసడడ:డ ననగభయషణస సననయల
ఇసటట ననస:34-6-246
వయససస:59
లస: పప
95-25/1336

5918 SQX0135970
పపరర: షరగఫరబ షపక

95-21/513

భరస : పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-6-248
వయససస:45
లస: ససస స
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పపరర: పసర సరహహబ షపక
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95-21/514

తసడడ:డ అబణదల ఖఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-6-248
వయససస:45
లస: పప
5922 MLJ3573094
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-21/517

95-21/520

95-21/523

95-21/1265

95-21/524

95-21/527

95-21/530

భరస : రఘణరరమరరడడడ� వటటటజజననస
ఇసటట ననస:34-6-252
వయససస:27
లస: ససస స

5932 SQX2007193
పపరర: సతఖవత కనగగరగ

5935 AP151000063536
పపరర: భబగఖలకడమ మఖతసగగ

5938 MLJ1326198
పపరర: పసలల మఖతసగగ

5941 AP151000060063
పపరర: అబడహస మఖతసగగ

95-21/1267

5944 MLJ3569449
పపరర: శరకవణ తషలసస వటటటజజనల

95-27/957

5947 SQX1585365
పపరర: శకనవరస రరడడడ వటటటజజనల
తసడడ:డ రఘణరరమ రరడడ వటటటజజనల
ఇసటట ననస:34-6-252
వయససస:44
లస: పప

5927 SQX1792126
పపరర: బబషర ఖఖన పఠరన

95-21/522

5930 SQX2511590
పపరర: రహహస బఇవనస షపక

95-25/1497

5933 SQX2005924
పపరర: అలలఖఖ కనగగరగ

95-29/864

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కనగగరగ
ఇసటట ననస:34-6-250
వయససస:23
లస: ససస స
95-21/525

5936 AP151000063109
పపరర: ససతతషస మఖతసగగ� మఖతసగగ

95-21/526

భరస : ససబబబరరవప� మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-6-251
వయససస:71
లస: ససస స
95-21/528

5939 MLJ3566353
పపరర: అనల కలమఖర జ�ననలగడడ

95-21/529

తసడడ:డ గరబడయయల� జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-6-251
వయససస:39
లస: పప
95-21/531

5942 SQX1997295
పపరర: ససజజత మఖతసగగ

95-21/1266

భరస : పసల మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-6-251
వయససస:35
లస: ససస స
95-21/532

భరస : శకనవరస రరడడ వటటటజజనల
ఇసటట ననస:34-6-252
వయససస:33
లస: ససస స
95-21/534

95-21/519

భరస : అబణదల ఖదర షపక
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-6-251
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దనసస పసదదరగ
ఇసటట ననస:34-6-251
వయససస:20
లస: ససస స
5946 AP151000063025
పపరర: రరజఖలకడమ వటటటజజననస�

95-21/1431

తసడడ:డ ససబబబరరవప� మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-6-251
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమణలల� కక మణమకకరగ
ఇసటట ననస:34-6-251
వయససస:51
లస: పప
5943 SQX2010379
పపరర: ఎసపస రర రరణణ పసదదరగ

5929 SQX2344562
పపరర: మఖధవ మణలగల

5924 MLJ3572971
పపరర: రహహసబ షపక

తసడడ:డ ఖఖససస ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-6-251
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస పసదదరగ
ఇసటట ననస:34-6-251
వయససస:24
లస: పప
5940 MLJ3563319
పపరర: బణజల కకమణమకకరగ

95-21/521

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కనగగరగ
ఇసటట ననస:34-6-250
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప� మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-6-251
వయససస:39
లస: ససస స
5937 SQX1260629
పపరర: రరబబన పసదదరగ

5926 SQX1802263
పపరర: సప హహల ఖఖన పఠరన

95-21/516

భరస : అబణదల ఖఖదర షపక సయఖద
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస మణలగల
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరననరరయణ మణపపపరగ
ఇసటట ననస:34-6-250
వయససస:30
లస: ససస స
5934 MLJ1327766
పపరర: మమరగస� మఖతసగగ�

95-21/518

తసడడ:డ బబషర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన� షపక
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:31
లస: పప
5931 SQX2007250
పపరర: అరచన కలమఖరగ కనగగరగ

5923 SQX1792159
పపరర: మధరబ పఠరన

5921 SQX1792100
పపరర: ససమమర ఖఖన పఠరన

తసడడ:డ బబషర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బబషర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మదర షర షపక
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:74
లస: ససస స
5928 MLJ3566361
పపరర: అబణదల ఖఖదర� షపక�

95-21/515

తసడడ:డ బబషర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఫహహస బబషర సయఖద షపక
ఇసటట ననస:34-6-249
వయససస:45
లస: ససస స
5925 SQX1792175
పపరర: జరసననబ షపక

5920 SQX1792084
పపరర: బణషడ ఖఖన పఠరన

5945 MLJ3573037
పపరర: లకకమ రరడడడ�

95-21/533

భరస : ససజవరరవప� రరడడడ
ఇసటట ననస:34-6-252
వయససస:33
లస: ససస స
95-21/535

5948 SQX2010064
పపరర: జజయఖ నవలబసడనర

95-21/1268

తసడడ:డ థనమసయఖ నవలబసడనర
ఇసటట ననస:34-6-252
వయససస:48
లస: పప
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5949 SQX2010098
పపరర: ససనత నవలబసడనర
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95-21/1269

భరస : జజజయఖ నలబసడనర
ఇసటట ననస:34-6-252
వయససస:40
లస: ససస స
5952 MLJ3573052
పపరర: వజయలకడమ బబలరసకకసడ

95-21/538

95-21/541

95-21/544

95-21/547

95-21/550

95-21/553

95-21/556

తసడడ:డ శరసబయఖ బణశస
ఇసటట ననస:34-6-258
వయససస:65
లస: పప

5962 MLJ3572989
పపరర: లఖవణఖ భయసస

5965 MLJ3572914
పపరర: సరవతడ నలఖర

5968 AP151000060052
పపరర: మఖధవరరవప బణసస

5971 AP151000060074
పపరర: సరసబయఖ బయసస

95-21/559

5974 AP151000060112
పపరర: గరపస కకషష బయసస

95-21/548

5977 SQX2428050
పపరర: ఉష కలమఖరగ బణశస

5957 MLJ3569415
పపరర: శశశలజ చటటట

95-21/543

5960 MLJ3566346
పపరర: వనసకటటష భబసరవ

95-21/546

5963 MLJ3573078
పపరర: లకడమ నలఖర

95-21/549

తసడడ:డ రమణ� నలఖర
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:33
లస: ససస స
95-21/551

5966 AP151000063077
పపరర: కకటటశశరమమ బయసస

95-21/552

భరస : సరసబయఖ బయసస
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:81
లస: ససస స
95-21/554

5969 SQX1521807
పపరర: రమణ నలఖర

95-21/555

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ నలఖర
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:27
లస: పప
95-21/557

5972 AP151000063161
పపరర: అనససయ బయసస�

95-21/558

భరస : భబసకరరరవప� బయసస
ఇసటట ననస:34-6-258
వయససస:31
లస: ససస స
95-21/560

తసడడ:డ భబసకరరరవప బయసస
ఇసటట ననస:34-6-258
వయససస:31
లస: పప
95-21/1432

95-21/540

తసడడ:డ కకషషయఖ బబసరవ
ఇసటట ననస:34-6-256
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ� బయసస
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:96
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరవప� బయసస
ఇసటట ననస:34-6-258
వయససస:31
లస: పప
5976 SQX2448199
పపరర: భబసకరరరవప బణశస

95-21/545

తసడడ:డ సరసబయఖ బణసస
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ హహనసమయఖ� దనచచపలర
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:72
లస: పప
5973 MLJ3563350
పపరర: వ యస మయరగస బయసస�

5959 MLJ3572922
పపరర: లకడమభబసరవ

5954 SQX0890913
పపరర: శకకరసత బబలరసకకసడ

భరస : మకతషఖసజయరరవప చటటట
ఇసటట ననస:34-6-255
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రమణ� నలఖర
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ నలఖర
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:27
లస: పప
5970 MLJ1327394
పపరర: పపలఖరరరవప దనచచపలర

95-21/542

తసడడ:డ మఖధవరరవప బయసస
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మఖధవరరవప బయసస
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:51
లస: ససస స
5967 SQX1170026
పపరర: ససరఖ ననరరయణ నలఖర

5956 SQX1264936
పపరర: వమల కసదసల

95-21/537

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:34-6-254
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటష బబసరవ
ఇసటట ననస:34-6-256
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖధవరరవప భయసస
ఇసటట ననస:34-6-257
వయససస:27
లస: ససస స
5964 AP151000063170
పపరర: లకడమరరజఖస బయసస

95-21/539

భరస : రమమశ కసదసల
ఇసటట ననస:34-6-255
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చటటట
ఇసటట ననస:34-6-255
వయససస:30
లస: పప
5961 SQX1260603
పపరర: భబరర వ భయసస

5953 SQX1015784
పపరర: లలకరష బబలరసకకసడ

5951 MLJ3563301
పపరర: గణణష� భమవరపప�

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల బమవరపప
ఇసటట ననస:34-6-253
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:34-6-254
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మకతషఖసజయ రరవప చటటట
ఇసటట ననస:34-6-255
వయససస:24
లస: ససస స
5958 MLJ3563293
పపరర: మకతఖసజయరరవప చటటట

95-21/536

భరస : గణణశ� బమవరపప
ఇసటట ననస:34-6-253
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:34-6-254
వయససస:24
లస: ససస స
5955 SQX1314798
పపరర: తడజససశ చటటట

5950 MLJ3569431
పపరర: శకలత భమవరపప

5975 AP151000060008
పపరర: భబసకరరరవప బయసస

95-21/561

తసడడ:డ సరసబయఖ బయసస
ఇసటట ననస:34-6-258
వయససస:31
లస: పప
95-21/1433

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మయరగస బణశస
ఇసటట ననస:34-6-258
వయససస:32
లస: ససస స

5978 SQX2448058
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ మయరగస
బణశస
తసడడ:డ భబసకరరరవప బణశస
ఇసటట ననస:34-6-258
వయససస:29
లస: పప

95-21/1434
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95-25/1337

భరస : గగపసకకషష బ
ఇసటట ననస:34-6-258
వయససస:34
లస: ససస స
5982 SQX1314780
పపరర: అనల కలమఖర మఖధవరపప

95-21/564

95-21/567

95-21/570

95-21/1271

95-21/572

95-25/1338

తసడడ:డ అసజయఖ కరరడడ
ఇసటట ననస:34-6-261
వయససస:21
లస: ససస స
6000 MLJ1321660
పపరర: పరసడడ రసగరరరవప దడశబబ యన

95-21/577

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ జటట
ఇసటట ననస:34-6-263
వయససస:18
లస: ససస స

95-21/571

95-21/1272

95-21/580

95-21/573

5998 MLJ1321058
పపరర: వజయలకడమ దడశబబ యన

95-21/575

6004 SQX1623058
పపరర: ససబబబరరవప వలలర పప

6007 SQX1516386
పపరర: ఝఖనస రరణణ కకరకపరటట
భరస : రరజరష పడకరష కరరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-6-265/1
వయససస:30
లస: ససస స

95-21/569

5990 SQX1996594
పపరర: ననగరశశర రరవప ససగస

95-21/1270

5993 SQX1996610
పపరర: వజయ ససగస

95-21/1273

5996 SQX0656546
పపరర: సరసబయఖ తచలరమమకల

95-21/574

తసడడ:డ దసరర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:34-6-261
వయససస:74
లస: పప
5999 MLJ1320233
పపరర: శకనవరస రరవప దడశబబ యన

95-21/576

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప దడశబబ యన
ఇసటట ననస:34-6-262
వయససస:42
లస: పప
95-21/578

6002 SQX1623074
పపరర: ననగలకడమ కక

95-21/579

భరస : కలపపపసరశమ కక
ఇసటట ననస:34-6-263
వయససస:29
లస: ససస స
95-21/581

తసడడ:డ సరసబయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:34-6-263
వయససస:48
లస: పప
95-25/1510

5987 SQX1070176
పపరర: శశషర రరవప తతతక

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ససగస
ఇసటట ననస:34-6-260
వయససస:23
లస: పప

5995 SQX0743880
పపరర: శకకరనస చకకవరగస బబబణ
తచలలర లకఅలఖ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తచలలర లకఅలఖ
ఇసటట ననస:34-6-261
వయససస:38
లస: పప

6001 SQX1624064
పపరర: లకడమ పపషరప బబలరసకకసడ

95-21/566

తసడడ:డ లకమయఖ ససగస
ఇసటట ననస:34-6-260
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:34-6-263
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కక
ఇసటట ననస:34-6-263
వయససస:41
లస: పప
6006 SQX2545218
పపరర: లకడమ నవఖ జటట

5992 SQX1996644
పపరర: రమమశ ససగస

5984 MLJ3572419
పపరర: కలమఖరగ తతతక

తసడడ:డ అపపలరరజ తతతక
ఇసటట ననస:34-6-260
వయససస:25
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరరవప దడశబబ యన
ఇసటట ననస:34-6-262
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసపన రరజ దడశబబ యన
ఇసటట ననస:34-6-262
వయససస:62
లస: పప
6003 SQX1623066
పపరర: కలపపపసరశమ కక

95-21/568

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ససగస
ఇసటట ననస:34-6-260
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబయఖ తచలలర లకఅలఖ
ఇసటట ననస:34-6-261
వయససస:62
లస: ససస స
5997 SQX2384212
పపరర: హహమలత కరరడడ

5989 MLJ3565926
పపరర: అపపల రరజ తతతక

95-21/563

తసడడ:డ అపపలరరజ
ఇసటట ననస:34-6-260
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:34-6-260
వయససస:54
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప ససగస
ఇసటట ననస:34-6-260
వయససస:45
లస: ససస స
5994 SQX0780155
పపరర: నరమల ధనలకడమ పప గరగర

95-21/565

భరస : వనసకట కకషష చసక
ఇసటట ననస:34-6-260
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపల రరజ
ఇసటట ననస:34-6-260
వయససస:28
లస: పప
5991 SQX1996628
పపరర: ససపపరష ససగస

5983 SQX1354521
పపరర: శకనవరస రరవప మఖధవరపప

5986 SQX1792191
పపరర: వజయ కలమఖరగ చసక

5981 SQX1792076
పపరర: ననగరరజ మఖదవరపప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మఖదవరపప
ఇసటట ననస:34-6-259
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మఖధవరపప
ఇసటట ననస:34-6-259
వయససస:47
లస: పప

భరస : అపపలరరజ
ఇసటట ననస:34-6-260
వయససస:48
లస: ససస స
5988 SQX1070424
పపరర: గణణశ తతతక

95-21/562

భరస : శకనవరసరరవప మఖదవరపప
ఇసటట ననస:34-6-259
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మఖధవరపప
ఇసటట ననస:34-6-259
వయససస:24
లస: పప
5985 MLJ3572401
పపరర: చననమమడడ తతతక

5980 MLJ1348788
పపరర: ననగమణణ మఖదవరపప

6005 SQX2407443
పపరర: కవత జటట

95-25/1339

భరస : వనసకట రరమయఖ జటట
ఇసటట ననస:34-6-263
వయససస:43
లస: ససస స
95-21/582

6008 MLJ2842441
పపరర: శరగష కరర పపడడ

95-21/583

తసడడ:డ జయపడకరష కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-6-265/1
వయససస:38
లస: ససస స
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6009 AP151000063356
పపరర: ససవరరస కరర పపడడ

95-21/584

భరస : జయపడకరష కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-6-265/1
వయససస:66
లస: ససస స
6012 SQX2228781
పపరర: కరరక మమరగ

95-21/1435

95-21/588

95-21/590

95-21/593

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:34-6-267
వయససస:42
లస: పప
6027 SQX2385417
పపరర: రరస పడసరద బల బబ మమల

95-25/1282

95-21/1275

భరస : కకసడలరరవప ననగస
ఇసటట ననస:34-6-270
వయససస:50
లస: ససస స

95-3/1097

95-21/591

6020 SQX1665066
పపరర: వజయలకడమ పపడడబబ యన

95-21/592

భరస : సరసబశవరరవప పపడడబబ యన
ఇసటట ననస:34-6-267
వయససస:35
లస: ససస స
95-21/594

6025 MLJ1331065
పపరర: రరజ తనళళళరగ

6028 AP151000063465
పపరర: సరమఖమ జఖస లసగల

6031 SQX0780213
పపరర: మమరగపదమ గటటటపలర

95-22/412

6034 AP151000060191
పపరర: ఏసప బణ మమడబబలమ మమడబర మ

95-21/597

6037 AP151000063316
పపరర: అలక
ర రమమ ననగస ననగస
భరస : బబలయఖ ననగస
ఇసటట ననస:34-6-270
వయససస:76
లస: ససస స

95-21/595

95-25/1281
6026 SQX2382117
పపరర: ననగ వనసకట నవన బల బబ మమల

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బల బబ మమల
ఇసటట ననస:34-06-267-1
వయససస:20
లస: పప
95-21/598

6029 SQX2021319
పపరర: రరస మణరళమహన లసగరల

95-21/1274

తసడడ:డ రరమసరశమ లసగరల
ఇసటట ననస:34-6-267/2
వయససస:67
లస: పప
95-21/599

6032 AP151000063237
పపరర: రతనకలమఖరగ మమడబర మ

95-22/411

భరస : ఏసప బణ మమడబర మ
ఇసటట ననస:34-6-269
వయససస:47
లస: ససస స
95-22/413

తసడడ:డ కకసడయఖ మమడబర మ
ఇసటట ననస:34-6-269
వయససస:51
లస: పప
95-22/415

6023 SQX1665272
పపరర: సరసబశవరరవప పపడడబబ యన
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పపడడబబ యన
ఇసటట ననస:34-6-267
వయససస:38
లస: పప

భరస : ధనకక గటటట పలర
ఇసటట ననస:34-6-268
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసప బణ మదబలమమ
ఇసటట ననస:34-6-269
వయససస:27
లస: పప
6036 AP151000063311
పపరర: ఆదదలకడమ ననగస ననగస

6022 SQX1354554
పపరర: ససశల ఎస కర

95-21/587

6017 SQX2022283
పపరర: ననగ వనసకట నవన బబసల
బబ మమల
తసడడ:డ నరసససహ రరవప బల బబ మమల
ఇసటట ననస:34-06-267
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమమహన రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:34-6-267/2
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరసమహన లసగరల
ఇసటట ననస:34-6-267/2
వయససస:54
లస: ససస స
6033 SQX1545641
పపరర: దదలప కలమఖర మదబలమమ

6019 SQX1070499
పపరర: నగగనన సయఖద

6014 SQX1070440
పపరర: పపజత ఆవపలమసద

95-21/589

తసడడ:డ కకటయఖ తనళళళరగ
ఇసటట ననస:34-6-267
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బల బబ మమల
ఇసటట ననస:34-06-267-1
వయససస:18
లస: పప
6030 SQX2021301
పపరర: సరమమజఖస లసగరల

6016 SQX1545252
పపరర: రమణ రరవప ఆవపలమసద

భరస : కకషష ఎస కర
ఇసటట ననస:34-6-267
వయససస:42
లస: ససస స
95-21/596

95-21/586

తసడడ:డ రమణ రరవప ఆవప లమసద
ఇసటట ననస:34-6-266
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఉసరమన శరహ సయఖద
ఇసటట ననస:34-6-267
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరజ తనళళళరగ
ఇసటట ననస:34-6-267
వయససస:42
లస: ససస స
6024 SQX1070192
పపరర: ఉసరమన శరహ సయఖద

95-25/1340

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:34-6-266
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననగరసరశరరవ దసదస
ద
ఇసటట ననస:34-6-267
వయససస:26
లస: ససస స
6021 SQX1197749
పపరర: మమరగ తనళళళరగ

6013 NYT1191402
పపరర: షదనడచ బబబణ కరక

6011 MLJ2836625
పపరర: సతష పడకరష కరర పపడడ

తసడడ:డ జయపడకరష కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-6-265/1
వయససస:40
లస: పప

తలర : మమరగ
ఇసటట ననస:34-6-265/2
వయససస:23
లస: పప

భరస : రమణనరరవప ఆవప లమసద
ఇసటట ననస:34-6-266
వయససస:30
లస: ససస స
6018 SQX1274430
పపరర: మఖధసరగ దసదస
ద

95-21/585

తసడడ:డ జయపడకరష కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-6-265/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : కరరక బబల శశరగ
ఇసటట ననస:34-6-265/2
వయససస:46
లస: ససస స
6015 AP151000015644
పపరర: అనసరరధ ఆవపలమసద

6010 MLJ2836195
పపరర: రరజరశ పడకరశ కరర పపడడ

6035 AP151000063321
పపరర: శశషమమ ననగస ననగస

95-22/414

భరస : శకనవరసరరవప ననగస
ఇసటట ననస:34-6-270
వయససస:45
లస: ససస స
95-22/416

6038 AP151000060277
పపరర: శకనవరసరరవప ననగస ననగస

95-22/417

తసడడ:డ బబలయఖ ననగస
ఇసటట ననస:34-6-270
వయససస:46
లస: పప
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6039 AP151000060215
పపరర: కకసడలరరవప ననగస ననగస

95-22/418

తసడడ:డ బబలయఖ ననగస
ఇసటట ననస:34-6-270
వయససస:53
లస: పప
95-22/421

6045 MLJ3564713
పపరర: మసరసన వల షపక షససక

95-22/424

95-22/426

95-22/429

95-20/54

6049 MLJ3570868
పపరర: చననఖఖసససబ షపక షససక

6052 SQX2393585
పపరర: వలసన చకకవత అరగగరల

6055 SQX1665918
పపరర: బబబ రరణణ అసదసగణల

95-22/432

6060 AP151000060268
పపరర: పసదఫసలఖసస అసదసగణల
అసదసగల
తసడడ:డ బబసడడమన అసదసగల
ఇసటట ననస:34-6-274
వయససస:69
లస: పప

95-22/435

6063 AP151000063281
పపరర: పప లమమ ఆటటచ

95-22/437

95-22/427

95-25/1341

95-22/430

95-22/433

6061 NDX2605293
పపరర: పవన కలమఖర చలర

94-2/1157

6067 SQX2422012
పపరర: వనసకట లకడమ అచచ
తసడడ:డ శవయఖ అచచ
ఇసటట ననస:34-6-275
వయససస:30
లస: ససస స

95-9/1052

6050 AP151000063363
పపరర: హసన బ షపక షససక

95-22/428

6053 SQX2545820
పపరర: ననగరశశర రరవప ఆరగగలఖ

95-25/1511

6056 SQX1388256
పపరర: శరగష అసదసగణల

95-22/431

భరస : పడవణ కలమఖర అసదసగణల
ఇసటట ననస:34-6-274
వయససస:30
లస: ససస స
6059 MLJ3564721
పపరర: పడవణ కలమఖర అసదసగణల

95-22/434

తసడడ:డ పసలఖసస అసదసగల
ఇసటట ననస:34-6-274
వయససస:36
లస: పప
6062 MLJ3575222
పపరర: శవ పరరశత ససజ

95-22/436

భరస : శకనస బబబణ ససజ
ఇసటట ననస:34-6-275
వయససస:34
లస: ససస స
95-22/438

తసడడ:డ శవయఖ అచచ
ఇసటట ననస:34-6-275
వయససస:23
లస: పప
95-22/440

6047 SQX2545960
పపరర: రగబక ఆరగగలఖ

తలర : నలఖసబరస ఆరగగలఖ
ఇసటట ననస:34-6-273
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అదద ననరరయణ చలర
ఇసటట ననస:34-6-275
వయససస:31
లస: పప

భరస : శవయఖ ఆటటచ
ఇసటట ననస:34-6-275
వయససస:51
లస: ససస స

95-22/423

భరస : గరలసససదన షససక
ఇసటట ననస:34-6-273
వయససస:71
లస: ససస స

6058 MLJ3564739
పపరర: కకరణ కలమఖర అసదసగల
అసదసగల
తసడడ:డ పసలలస అసదసగల
ఇసటట ననస:34-6-274
వయససస:29
లస: పప

6064 SQX1594424
పపరర: శకనవరస అచచ

6044 MLJ2837201
పపరర: రరజజరరవప మమడబలమ

భరస : ననగరశశర రరవప ఆరగగలఖ
ఇసటట ననస:34-6-273
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద పసలలస అసదసగణల
ఇసటట ననస:34-6-274
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పడభణదనసస అసదసగల
ఇసటట ననస:34-6-274
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ఆటటచ
ఇసటట ననస:34-6-275
వయససస:56
లస: పప

95-22/425

తసడడ:డ ఇమఖనసయయల అరగగరల
ఇసటట ననస:34-6-273
వయససస:18
లస: పప

తలర : పసధ పప ఉలలసస అమమగణలఖ
ఇసటట ననస:34-6-274
వయససస:25
లస: ససస స

6066 MLJ3564747
పపరర: శవయఖ అచచ

6046 AP151000060248
పపరర: గరలసససదన షపక

95-22/420

తసడడ:డ కకసడయఖ మమడబర మ
ఇసటట ననస:34-6-271
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసన వల షససక
ఇసటట ననస:34-6-273
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షససక
ఇసటట ననస:34-6-273
వయససస:27
లస: పప

6057 AP151000063264
పపరర: ఏసమమ అసదసగణల

95-22/422

తసడడ:డ ఆదనససరహహబ షససక
ఇసటట ననస:34-6-272
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షససక
ఇసటట ననస:34-6-273
వయససస:25
లస: ససస స

6054 SQX1664754
పపరర: బబబ రరణణ అమమగణలఖ

6043 SQX1388272
పపరర: ఆకరశ మమడబబలమ

6041 MLJ2843019
పపరర: ససజజత మమడబలమ మమడబర మ

భరస : రరజ మమడబర మ
ఇసటట ననస:34-6-271
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రరవప మమడబబలమ
ఇసటట ననస:34-6-271
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గరలర సససదన షససక
ఇసటట ననస:34-6-272
వయససస:45
లస: పప

6051 SQX1036632
పపరర: హహహదర అల షపక

95-22/419

తసడడ:డ రరజజ రరవప మమదబలమ
ఇసటట ననస:34-6-271
వయససస:28
లస: ససస స

6042 AP151000063236
పపరర: అననపపరషమమ మమడబలమ
మమడబర మ
భరస : కకసడయఖ మమడబర మ
ఇసటట ననస:34-6-271
వయససస:71
లస: ససస స

6048 SQX1036624
పపరర: రరషమ షపక

6040 SQX1388249
పపరర: అనసషర మమదబలమ

6065 SQX1420512
పపరర: శకనస గసజ

95-22/439

తసడడ:డ పపటట యఖ గణనజ
ఇసటట ననస:34-6-275
వయససస:36
లస: పప
95-22/1092

6068 SQX2432052
పపరర: పదమ బసడనరర

95-25/1342

భరస : శకనస బసదనరర
ఇసటట ననస:34-6-275
వయససస:28
లస: ససస స
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6069 MLJ3570884
పపరర: మమరగకలమఖరగ అసదసగణల

95-22/441

భరస : పసలఖసస అసదసగల
ఇసటట ననస:34-6-276
వయససస:30
లస: ససస స
6072 SQX2010130
పపరర: అదద లకడమ అసదసగణల

95-22/998

95-22/446

95-22/1093

95-22/450

95-22/452

95-22/1095

95-25/1344

తసడడ:డ పడకరశ రరవప ఉపపపలకరగ
ఇసటట ననస:34-6-281
వయససస:30
లస: పప

6076 SQX0374744
పపరర: మహహష బబబణ పటటచపరల

భరస : సతఖననరరయణ పటటచపరల
ఇసటట ననస:34-6-277
వయససస:48
లస: ససస స
95-22/447

6079 SQX2439800
పపరర: అశశక పచచపరల

6082 SQX2012664
పపరర: లకమమమ నలర గగసడ

6085 MLJ3564770
పపరర: ససజఖ రరయణడడ నలర గగసడ

6088 SQX2447456
పపరర: దసరర పడసరద మమకల

6091 SQX2443240
పపరర: గరపస మమకల

95-22/456

6094 SQX2469971
పపరర: ననగమమ ఉపపపలకరగ

95-22/1094

6097 SQX2465201
పపరర: అరరణ బబబణ ఉపపపలకరగ
తసడడ:డ పడకరశ రరవప ఉపపపలకరగ
ఇసటట ననస:34-6-281
వయససస:30
లస: పప

95-22/448

6080 SQX1609595
పపరర: రవ కలమఖర కకజజల

95-22/449

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కకజజల
ఇసటట ననస:34-6-278
వయససస:34
లస: పప
95-68/826

6083 MLJ3570926
పపరర: కలమఖరగ నలర గగసడ నలర గగసడర

95-22/451

భరస : ససరరసదడ బబబణ నలర గగసడర
ఇసటట ననస:34-6-279
వయససస:36
లస: ససస స
95-22/453

6086 MLJ1336189
పపరర: ససరరసదడ నలర గగసడర

95-22/454

తసడడ:డ సవరయఖ నలర గగసడర
ఇసటట ననస:34-6-279
వయససస:46
లస: పప
95-22/1096

6089 SQX2458792
పపరర: శకనవరస మమకల

95-25/1343

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:34-6-279
వయససస:45
లస: పప
95-25/1345

6092 SQX1594259
పపరర: తడజశక బతస న

95-22/455

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బతస న
ఇసటట ననస:34-6-281
వయససస:30
లస: ససస స
95-22/1097

భరస : పడకరశ రరవప ఉపపలకరగ
ఇసటట ననస:34-6-281
వయససస:53
లస: ససస స
95-25/1347

6077 MLJ3568334
పపరర: సతఖననరరయణ పచచపరల
తసడడ:డ నరసససహ పతచపరల
ఇసటట ననస:34-6-277
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:34-6-279
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ రరమనవన
ఇసటట ననస:34-6-281
వయససస:39
లస: పప
6096 SQX2471563
పపరర: అరరణ బబబణ ఉపపపలకరగ

95-22/445

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:34-6-279
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:34-6-279
వయససస:26
లస: పప
6093 SQX1594390
పపరర: దదనవష బబబణ రరమనవన

6074 MLJ3575248
పపరర: లలఖవత పచచపరల

తసడడ:డ సరరవయఖ నలర గగసడర
ఇసటట ననస:34-6-279
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:34-6-279
వయససస:35
లస: ససస స
6090 SQX2448876
పపరర: సతఖననరరయణ మమకల

95-22/444

భరస : సవరయఖ నలర గగసడ
ఇసటట ననస:34-6-278
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శశరయఖ నలర గగసడర
ఇసటట ననస:34-6-279
వయససస:76
లస: ససస స
6087 SQX2447431
పపరర: అనత మమకల

6073 SQX1665397
పపరర: లకడమ పరచచపరల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పచచపరల
ఇసటట ననస:34-6-277
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కకజజల
ఇసటట ననస:34-6-278
వయససస:60
లస: పప
6084 AP151000063160
పపరర: లకమమమ నలర గగసడ నలర గగసడర

95-22/443

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పటటచపరల
ఇసటట ననస:34-6-277
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పచచపరల
ఇసటట ననస:34-6-277
వయససస:35
లస: పప
6081 SQX1609587
పపరర: ననగరశశర రరవప కకజజల

6071 MLJ3564754
పపరర: మఖణణకఖరరవప అసదసగల
అసదసగల
తసడడ:డ పసలలస అసదసగల
ఇసటట ననస:34-6-276
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహహశ బబబణ పరచచపరల
ఇసటట ననస:34-6-277
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పచపరల
ఇసటట ననస:34-6-277
వయససస:27
లస: పప
6078 SQX2411908
పపరర: మహహశ పచచపరల

95-22/442

భరస : పసలలసస అసదసగల
ఇసటట ననస:34-6-276
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మఖణణకఖ రరవప అసదసగణల
ఇసటట ననస:34-6-276
వయససస:32
లస: ససస స
6075 SQX1146639
పపరర: అశశక పటటచపల

6070 MLJ3570900
పపరర: సమఖధననస అసదసగల

6095 SQX2471084
పపరర: అరరణ బబబణ ఉపపపలకరగ

95-25/1346

తసడడ:డ పడకరశ రరవప ఉపపపలకరగ
ఇసటట ననస:34-6-281
వయససస:30
లస: పప
95-25/1348

6098 MLJ3570934
పపరర: కరక సతఖవత కరరక

95-22/457

తసడడ:డ శరమయఖల జజన కరరక
ఇసటట ననస:34-6-282
వయససస:40
లస: ససస స
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6099 AP151000063309
పపరర: రరతమమ కరరక కరరక

95-22/458

భరస : శరమయఖలఖలన కరరక
ఇసటట ననస:34-6-282
వయససస:61
లస: ససస స
6102 SQX1269423
పపరర: సరసబయఖ శశటట

95-22/461

95-29/50

95-25/1349

95-24/53

95-21/601

95-47/672

95-22/464

95-2/1311

Deleted

తసడడ:డ మరరపప గబణబరగ
ఇసటట ననస:34-7-285
వయససస:38
లస: ససస స

6112 MLJ2848273
పపరర: ఇసరసకల చససడడ

6115 SQX1849090
పపరర: శకనవరసరరవప గరరర

6118 SQX1845627
పపరర: అనత గరపసదడశ

6121 SQX0656629
పపరర: గరపస గరపసదడశ

95-22/1000

6124 MLJ3568219
పపరర: శకనవరసరరవప పగడనల

95-24/54

భరస : శకనవరస రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:34-7-285
వయససస:38
లస: ససస స

6107 SQX2180271
పపరర: రరమననధస తలక

95-40/917

6110 SQX2404168
పపరర: కకమల యడర పలర

95-25/1351

6113 SQX1835800
పపరర: ధనలకడమ గరరర

95-21/600

తసడడ:డ తడననధ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:34-7-17/27
వయససస:31
లస: ససస స
95-21/602

6116 SQX2003242
పపరర: రవ కలమఖర దడవళర

95-20/585

తసడడ:డ శకనవరస దడవళర
ఇసటట ననస:34-7-27
వయససస:19
లస: పప
95-22/462

6119 AP151000063159
పపరర: కలమఖరగ గరపసదడశ గరపసదడసస

95-22/463

భరస : అపరపరరవప గరపసదడసస
ఇసటట ననస:34-7-284
వయససస:50
లస: ససస స
95-22/465

6122 SQX2287209
పపరర: పపరష కలమఖరగ గరపస దడశ

95-22/1098

భరస : గరపస గరపస దడశ
ఇసటట ననస:34-7-284
వయససస:26
లస: ససస స
95-22/466

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పగడనల
ఇసటట ననస:34-7-285
వయససస:41
లస: పప
6127 SQX2457992
పపరర: లకడమ పగడనల

95-25/911

భరస : వనసకట రరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:34-6-565
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప గరపసదడశ
ఇసటట ననస:34-7-284
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పగడనల
ఇసటట ననస:34-7-285
వయససస:38
లస: ససస స
6126 SQX2012284
పపరర: ససనత గబణబరగ

95-25/1350

భరస : రరజరష గరపసదడశ
ఇసటట ననస:34-7-284
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప గరపసదడశ
ఇసటట ననస:34-7-284
వయససస:26
లస: పప
6123 SQX2012235
పపరర: లకడమ పగడనల

6109 SQX2407112
పపరర: ఆవపలకక ననల

6104 SQX1362383
పపరర: చననకరససలల షపక

తసడడ:డ రరమననధస శవపడసరద
ఇసటట ననస:34-6-384
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ తడననధ రరవప గరరర
ఇసటట ననస:34-7-17/27
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప
ఇసటట ననస:34-7-167
వయససస:19
లస: ససస స
6120 SQX1845635
పపరర: రరజరష గరపసదడశ

95-29/51

తసడడ:డ చననబణడడ యఖ
ఇసటట ననస:34-6-612
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గరరర
ఇసటట ననస:34-7-17/27
వయససస:35
లస: ససస స
6117 SQX2111870
పపరర: కరరరణఖ ససధ చచతషరగ

6106 SQX1900158
పపరర: ఆనసద రరమననధస

95-22/460

తసడడ:డ మమలఖ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34.6.289
వయససస:53
లస: పప

భరస : పసదద కరశయఖ ననల
ఇసటట ననస:34-6-565
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇసరసకల
ఇసటట ననస:34-6-612
వయససస:47
లస: ససస స
6114 SQX1835792
పపరర: లత గరరర

95-25/910

తసడడ:డ శవ పడసరద రరమననధస
ఇసటట ననస:34-6-384
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ ననల
ఇసటట ననస:34-6-565
వయససస:49
లస: పప
6111 MLJ2852242
పపరర: వరమమ చససడడ

6103 SQX1362318
పపరర: బషసరరన షపక

6101 SQX1337634
పపరర: జజఖత శశటట

భరస : సరసబయఖ శశటట
ఇసటట ననస:34-6-283
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : చనన కరససలల షపక
ఇసటట ననస:34.6.284
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సతష గయదడటట
ఇసటట ననస:34-6-352
వయససస:37
లస: ససస స
6108 SQX2407534
పపరర: పసదద కరశయఖ ననల

95-22/459

తసడడ:డ జజసఫ కరరక
ఇసటట ననస:34-6-282
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ ససరయఖ శశటట
ఇసటట ననస:34-6-283
వయససస:51
లస: పప
6105 SQX1460260
పపరర: కసస
స రగ గయదడటట

6100 AP151000060230
పపరర: శరమయఖలఖలన కరరక కరరక

6125 SQX2011815
పపరర: పరరశత గబణబరగ

95-22/999

భరస : మరరపప గబణబరగ
ఇసటట ననస:34-7-285
వయససస:61
లస: ససస స
95-22/1099

6128 MLJ1335231
పపరర: లకడమ కకసడచపప

95-22/467

భరస : రరశయఖ కకసడచపప
ఇసటట ననస:34-7-287
వయససస:30
లస: ససస స
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పపరర: వనసకటరతనస కకసడచపప
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95-22/468

భరస : సరసబయఖ కకసడచపప
ఇసటట ననస:34-7-287
వయససస:56
లస: ససస స
6132 MLJ3575321
పపరర: వరససమత మపరగస

95-22/471

95-22/474

95-21/1276

95-22/1002

95-22/478

95-22/481

భరస : వశశమ పరలడగణ
ఇసటట ననస:34-7-295
వయససస:59
లస: ససస స

6142 SQX2011773
పపరర: అమన షపక

6145 SQX1521831
పపరర: షకకన సససగసశశటట

6148 AP151000063517
పపరర: లకకమ సససగసశశటట

95-22/484

6151 SQX0656579
పపరర: పడవణ కలమఖర సససగమశశటట
సససగసశశటట
తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:29
లస: పప

95-22/487

6154 SQX2021335
పపరర: నరరశ శసగసశశటట

తసడడ:డ శకరరమణలల సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:64
లస: పప
6156 SQX0172106
పపరర: కమల పరలడడగణ పరలడగణ

95-22/476

95-1/1080

6157 SQX2471373
పపరర: బబ జల మధవ
భరస : శశ కలమఖర
ఇసటట ననస:34-7-295
వయససస:36
లస: ససస స

6137 SQX2010866
పపరర: సపమకరటనన పపలర గయర

95-22/1001

6140 AP151000060471
పపరర: బబబయరరవప పససపపలలటట

95-22/477

6143 SQX2011757
పపరర: చనన కరససల షపక

95-20/586

తసడడ:డ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-7-293
వయససస:53
లస: పప
95-22/479

6146 SQX1630623
పపరర: లకడమ పడసనన సససగసశశటట

95-22/480

భరస : నరరసదడ కలమఖర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:29
లస: ససస స
95-22/482

6149 AP151000063543
పపరర: మసగమమ సససగసశశటట సససగసశశటట

95-22/483

భరస : శకరరమణలల సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:76
లస: ససస స
95-22/485

6152 MLJ3564812
పపరర: నవన కలమఖర సససగసశశటట
సససగసశశటట
తసడడ:డ శవయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:31
లస: పప

95-22/486

95-22/1003

6155 SQX2021848
పపరర: కకటటశశర రరవప శసగసశశటట

95-26/835

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:28
లస: పప
95-22/488

95-22/473

తసడడ:డ బబలఖజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-7-291
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:26
లస: పప
6153 MLJ1336205
పపరర: శవయఖ సససగసశశటట సససగసశశటట

6139 AP151000063516
పపరర: గరవసధమమ పససపపలలటట

6134 MLJ1343201
పపరర: ఎసపస రరరరణణ ససకకరగ

తసడడ:డ శరఖస బబబణ పపలర గయర
ఇసటట ననస:34-7-289
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : నరరశ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నవన కలమఖర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:31
లస: ససస స
6150 SQX1630615
పపరర: నరరసదడ కలమఖర సససగసశశటట

95-22/475

తసడడ:డ చనననకసలక షపక
ఇసటట ననస:34-7-293
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కరససలల షపక
ఇసటట ననస:34-7-293
వయససస:24
లస: ససస స
6147 SQX1521856
పపరర: కకషష కలమఖరగ సససగసశశటట

6136 MLJ1343193
పపరర: కకషష ససకకరగ

95-22/470

భరస : కకషష ససకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-289
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బబబయరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-7-291
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమణలర షపక
ఇసటట ననస:34-7-292
వయససస:38
లస: పప
6144 SQX1288555
పపరర: మసరసన బ షపక

95-22/472

తసడడ:డ ఏససదనసస ససకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-289
వయససస:54
లస: పప

భరస : మణకకసటట గణసటటరర
ఇసటట ననస:34-7-290
వయససస:57
లస: ససస స
6141 SQX1993625
పపరర: అసర ర అల షపక

6133 SQX1215715
పపరర: ఇసదడజ సనసకరర

6131 MLJ1335207
పపరర: రరశయఖ కకసడచపప

తసడడ:డ సరసబయఖ కకసడచపప
ఇసటట ననస:34-7-287
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకషష సనసకరర
ఇసటట ననస:34-7-289
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : sangeetarao పపలర గణరర
ఇసటట ననస:34-7-289
వయససస:75
లస: ససస స
6138 SQX2010056
పపరర: రహహలల గణసటటరర

95-22/469

భరస : పడసరదరరవప కకసడచపప
ఇసటట ననస:34-7-287
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనసదస మటబరగట
ఇసటట ననస:34-7-288
వయససస:73
లస: ససస స
6135 SQX1630631
పపరర: జమఖయమమ పపలర గణరర

6130 MLJ3571015
పపరర: వనసకరయమమ కకసడచపప కకసడచపప

తసడడ:డ శక రమణలల శసగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-294
వయససస:51
లస: పప
95-22/1100

6158 SQX2039808
పపరర: సరయ శరగష బబ జల

95-27/958

భరస : తరరపత కలమఖర బబ జల
ఇసటట ననస:34-7-295
వయససస:20
లస: ససస స
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6159 MLJ3570967
పపరర: ససజజత బళర బలర
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95-22/489

భరస : శకనవరస బలఖర
ఇసటట ననస:34-7-296
వయససస:48
లస: ససస స
6162 MLJ3575313
పపరర: శరసత కకటటకల

95-22/492

95-22/495

తసడడ:డ దననయయలల కరరక
ఇసటట ననస:34-7-297
వయససస:49
లస: పప
6168 SQX1274497
పపరర: మఖలత దడవ ఆరరమసద

95-21/604

95-21/1277

95-21/607

95-21/610

95-21/613

భరస : ననరరయణ ఈదనలపరరరపప
ఇసటట ననస:34-7-307
వయససస:54
లస: ససస స

95-21/605

6178 MLJ3569597
పపరర: రరజజమమ బసడడ�

6181 AP151000060220
పపరర: జయపరల మసచనల

95-21/616

6184 SQX0743898
పపరర: చనన పపరరషప తస స అలర డడ

95-21/1278

6187 SQX1218057
పపరర: శకనస ఈదనలపరరరపప
తసడడ:డ ననరరయణ ఈదనలపరరరపప
ఇసటట ననస:34-7-307
వయససస:39
లస: పప

6167 SQX1274604
పపరర: మఖనస దసదస
ద

95-21/603

6170 SQX1665348
పపరర: ననగ లకడమ చసతల

95-22/497

6173 MLJ3573136
పపరర: రరజరశశరగ సశరరషల

95-21/606

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సశరరషల
ఇసటట ననస:34-7-302/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-21/608

6176 SQX0959064
పపరర: శరగష జజలరగ

95-21/609

తసడడ:డ ఆదద ననరరయణ జజలరగ
ఇసటట ననస:34-7-303
వయససస:31
లస: ససస స
95-21/611

6179 MLJ1323112
పపరర: బకకమమ మసచనల

95-21/612

భరస : ననగభయషణస� మసచనల
ఇసటట ననస:34-7-303
వయససస:70
లస: ససస స
95-21/614

6182 SQX0780205
పపరర: జజఖతసత పసడయదరగసన అలర డడ

95-21/615

తసడడ:డ చనన పపరరషప తస స అలర డడ
ఇసటట ననస:34-7-305
వయససస:44
లస: ససస స
95-21/617

తసడడ:డ రరమసరశమ అలర డడ
ఇసటట ననస:34-7-305
వయససస:54
లస: పప
95-21/619

95-22/494

భరస : శకనవరస రరవప చసతల
ఇసటట ననస:34-7-299
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభయషణస� మసచనల
ఇసటట ననస:34-7-303
వయససస:70
లస: పప

భరస : rajyalakshmi అలర డడ
ఇసటట ననస:34-7-305
వయససస:70
లస: ససస స
6186 SQX1218081
పపరర: బకస ఈదనలపరరరపప

6175 MLJ1322791
పపరర: కకటటశశర రరవప సశరరషల

6164 AP151000063122
పపరర: ఇవరసజలన కకనదనన కకనదనన

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దసదస
ద
ఇసటట ననస:34-7-299
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� బసడడ
ఇసటట ననస:34-7-303
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ జజలరగ
ఇసటట ననస:34-7-303
వయససస:31
లస: పప
6183 SQX0780197
పపరర: రరజఖలకడమ అలర డడ

95-22/496

తసడడ:డ సరసబయఖ సశరరషల
ఇసటట ననస:34-7-302/1
వయససస:59
లస: పప

భరస : జయపరల� మసచనల
ఇసటట ననస:34-7-303
వయససస:70
లస: ససస స
6180 SQX0959056
పపరర: ఆదద ననరరయణ జజలరగ

6166 MLJ1322650
పపరర: రవకలమఖర కరరక కరరక

6172 SQX2011492
పపరర: కకరసన మఖరస

95-22/491

భరస : దననయయలల కకనదనన
ఇసటట ననస:34-7-297
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరస రరడడడ మఖరస
ఇసటట ననస:34-7-301
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సశరరషల
ఇసటట ననస:34-7-302/1
వయససస:31
లస: పప
6177 MLJ2842060
పపరర: వరమమ మసచనల మసచనల

95-22/493

తసడడ:డ ఏలయఖ దసదస
ద
ఇసటట ననస:34-7-299
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర సప మణ
ఇసటట ననస:34-7-301
వయససస:58
లస: ససస స
6174 SQX0328575
పపరర: గరపస శకనవరస రరవప సశరరషల

6163 SQX0789461
పపరర: దడవరపలర అరరణ కలమఖరగ
దడవరపలర
భరస : సరలమన దడవ రరజ దడవరపలర ,
ఇసటట ననస:34-7-297
వయససస:43
లస: ససస స

6169 SQX1274547
పపరర: ననగరశశర రరవప దసదస
ద

6161 MLJ3564804
పపరర: శకనవరసస బళర

తసడడ:డ వనసకట రరజ బళర
ఇసటట ననస:34-7-296
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ దననయయలల కరరక
ఇసటట ననస:34-7-297
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప ఆరరమసద
ఇసటట ననస:34-7-299
వయససస:54
లస: ససస స
6171 SQX2010254
పపరర: ససబబయమమ సప మణ

95-22/490

తసడడ:డ శకనవరసస బళర
ఇసటట ననస:34-7-296
వయససస:24
లస: పప

భరస : రవ కలమఖర కకటటకల
ఇసటట ననస:34-7-297
వయససస:36
లస: ససస స
6165 AP151000060083
పపరర: రరజన కరరక

6160 SQX1420033
పపరర: ససకరశ రరజజ బళర

6185 SQX1218040
పపరర: అసజల దడవ ఈదనలపరరరపప

95-21/618

తసడడ:డ శకనస ఈదనలపరరరపప
ఇసటట ననస:34-7-307
వయససస:36
లస: ససస స
95-21/620

6188 MLJ1345230
పపరర: మమరగససజనఖ జసగర

95-21/621

తసడడ:డ జరమస జసగర
ఇసటట ననస:34-7-308
వయససస:38
లస: ససస స
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6189 MLJ1345248
పపరర: ఎలజబబత బతష
స ల
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95-21/622

భరస : కకకషటఫర బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-7-308
వయససస:81
లస: ససస స

6190 SQX1354562
పపరర: రమమష నవతగరన

తసడడ:డ రవ నవతగరన
ఇసటట ననస:34-7-309
వయససస:27
లస: పప

6192 SQX1933951
పపరర: పడసరద నసకల

95-21/625

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసకల
ఇసటట ననస:34-7-310
వయససస:28
లస: పప

6193 SQX1933969
పపరర: ససనల నసకల

95-21/628

భరస : జజరగల వలసన చకటట
ఇసటట ననస:34-7-311
వయససస:57
లస: ససస స

6196 MLJ3563434
పపరర: జజన వలసన చకటట

95-21/626

95-21/631

తసడడ:డ బబసజమన చకటట ఆ
ఇసటట ననస:34-7-311
వయససస:64
లస: పప

6199 SQX2011203
పపరర: సరహయద బబబణ షపక

95-21/629

95-21/633

భరస : ఉమఖమహహశశరరరవప కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-312
వయససస:48
లస: ససస స

6202 MLJ1342526
పపరర: జయమమ ఇనగసటట

95-21/1279

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-312
వయససస:54
లస: పప
6207 AP151000063241
పపరర: లకడమ కసదసకకరగ

95-21/634

భరస : రరసబబబణ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-313
వయససస:45
లస: ససస స

6208 AP151000060192
పపరర: రరసబబబణ కసదసకకరగ

95-21/637

95-21/1437

తసడడ:డ రరసబబబణ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-313
వయససస:23
లస: ససస స

6211 SQX2473122
పపరర: లలత కసదసకకరగ

95-21/630

6200 SQX1274653
పపరర: గరయతడ కసదసకకరగ

95-21/632

6203 MLJ1345198
పపరర: దసరరరపడసరద ఇనగసటట

95-21/635

6206 MLJ1342559
పపరర: ననగకనకమహలకడమ సననగళళ

95-21/638

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప సననగళళ
ఇసటట ననస:34-7-313
వయససస:41
లస: ససస స
95-21/640

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-313
వయససస:53
లస: పప

6210 SQX2482081
పపరర: వనత కసదసకకరగ

6197 MLJ3563442
పపరర: సరటనర వలసన చకటట

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:34-7-312
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-312
వయససస:69
లస: పప
95-21/639

95-21/627

తసడడ:డ ఉమఖమహహశశర రరవప కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-312
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:34-7-312
వయససస:59
లస: ససస స

95-21/636 6205 MLJ1347129
6204 MLJ1328541
పపరర: ఉమఖమహహశశరరరవప కసదసకకరగ
పపరర: ననగరశశర రరవప ఇనగసటట

6194 SQX1933985
పపరర: సతఖననరరయన నసకల

తసడడ:డ జజరగల వలసన చకటట
ఇసటట ననస:34-7-311
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:34-7-311
వయససస:23
లస: పప

6201 MLJ1328558
పపరర: శశశలజ కసదసకకరగ

95-21/624

తసడడ:డ పపరగశశటట నసకల
ఇసటట ననస:34-7-310
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ జజరగల వలసన� చకటట
ఇసటట ననస:34-7-311
వయససస:33
లస: పప

6198 MLJ3563426
పపరర: జజరగల వలసన చకటట

6191 SQX1933977
పపరర: పదమజ నసకల

భరస : పడసరద నసకల
ఇసటట ననస:34-7-310
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:34-7-310
వయససస:29
లస: పప

6195 MLJ3569548
పపరర: దచసవ కకపర వరకలమఖరగ చకటట

6212 SQX1883131
పపరర: మణపపన ససరరఖడడ

95-21/623

6209 SQX2464410
పపరర: లలత కసదసకకరగ

95-21/1436

తసడడ:డ రరసబబబణ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-313
వయససస:23
లస: ససస స
95-21/1438

తసడడ:డ రరసబబబణ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:34-7-313
వయససస:23
లస: ససస స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-21/641

భరస : మణపపన శకనస
ఇసటట ననస:34-7-314
వయససస:27
లస: ససస స
6215 MLJ3563400
పపరర: వరరరజ మణపర ననలల
తసడడ:డ ఆసజనవయణలల మణపర వవలల
ఇసటట ననస:34-7-314
వయససస:24
లస: పప

6213 MLJ3569522
పపరర: పరరశత మణపపల

95-21/642

భరస : వరరకజ మణపపల
ఇసటట ననస:34-7-314
వయససస:48
లస: ససస స
95-21/644

6216 SQX2024149
పపరర: రవ కలమఖర బబ టట
తసడడ:డ బబబణ రరవప బబ టట
ఇసటట ననస:34-7-314
వయససస:36
లస: పప

6214 MLJ3563418
పపరర: శకనస మణపసననలల

95-21/643

తసడడ:డ వరరకజ మణపర వవలల
ఇసటట ననస:34-7-314
వయససస:24
లస: పప
95-21/1280

6217 SQX2022721
పపరర: శకదడవ బబ టట

95-21/1281

భరస : రవ కలమఖర బబ టట
ఇసటట ననస:34-7-314
వయససస:29
లస: ససస స
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పపరర: పడమల దనసరగ
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95-21/1439

భరస : రవ బబబణ దనసరగ
ఇసటట ననస:34-7-314
వయససస:32
లస: ససస స
6221 MLJ3569605
పపరర: లకకమపడసనన కకటబ

95-21/646

95-21/649

95-21/650

95-21/653

95-21/656

95-21/659

95-21/662

తసడడ:డ వనసకట రరవప� దళళహహ
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:29
లస: పప

6231 SQX1354711
పపరర: పదమ పససపపలలటట

6234 MLJ3573193
పపరర: ససజజత పససపపలలటట

6237 SQX1354695
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

6240 MLJ1321777
పపరర: కకటటశశరగ మగగనస

95-21/665

6243 MLJ3569621
పపరర: ధనలకకమ ఓగగరరల

95-21/654

6246 SQX0558015
పపరర: శకకరసత కకరణ కలమఖర
జజననలగడడ
తసడడ:డ పడభబకర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:36
లస: పప

6226 SQX2010478
పపరర: భణలకడమ ఒరరసస

95-22/1004

6229 SQX1887587
పపరర: అసకమమ రరవప దడవళర

95-21/652

6232 SQX1036533
పపరర: జయలకడమ పససపపలలటట

95-21/655

భరస : ఆసజనవయణలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-7-319
వయససస:33
లస: ససస స
95-21/657

6235 SQX1036525
పపరర: బబలకకషష పససపపలలటట

95-21/658

తసడడ:డ బలరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-7-319
వయససస:33
లస: పప
95-21/660

6238 SQX0456913
పపరర: శసకర పససపపలలటట

95-21/661

తసడడ:డ బలరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-7-319
వయససస:39
లస: పప
95-21/663

6241 SQX0547927
పపరర: రరజజరరణణ జజననలగడడ

95-21/664

భరస : శకకరసత కకరణ కలమఖర జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:36
లస: ససస స
95-21/666

భరస : శకనవరస� ఓగగరరల
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:45
లస: ససస స
95-21/668

95-21/648

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:34-7-318
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటపపననయఖ మగగనస
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప మగగనస
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:44
లస: ససస స
6245 MLJ3563509
పపరర: కకరణ దళవరస

95-21/651

తసడడ:డ బల రరమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-7-319
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప దళవరయ
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:36
లస: ససస స
6242 MLJ1321801
పపరర: మలలర శశరగ మగగనస

6228 SQX0717173
పపరర: మహలకమమమ దడవళళ

6223 SQX1188888
పపరర: రమమశ కసచరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఒరరసస
ఇసటట ననస:34-7-315
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-7-319
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-7-319
వయససస:33
లస: పప
6239 MLJ3573235
పపరర: కరరణ దళవరయ

95-21/1282

భరస : బబల కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-7-319
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శసకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-7-319
వయససస:34
లస: ససస స
6236 MLJ3566635
పపరర: ఆసజనవయణలల పససపపలలటట

6225 SQX1997725
పపరర: అబడహస కకసడ

95-21/645

తసడడ:డ హనసమసత చనరగ కసచరర
ఇసటట ననస:34-7-315
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ దడవళళ
ఇసటట ననస:34-7-318
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ దడవళళ
ఇసటట ననస:34-7-318
వయససస:44
లస: పప
6233 MLJ3573201
పపరర: వనసకటపపషప పససపపలలటట

95-21/647

తసడడ:డ కరరరప రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:34-7-315
వయససస:36
లస: పప

భరస : వజయరరవప� చలఖర
ఇసటట ననస:34-7-318
వయససస:48
లస: ససస స
6230 MLJ3563491
పపరర: హనసమసతరరవప దడవళళ

6222 MLJ3569613
పపరర: మణణ చచననసశశటట

6220 MLJ3573177
పపరర: శశశలజజ కసచరర �

భరస : రమమష� కసచరర
ఇసటట ననస:34-7-315
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప� చచననసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-315
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమణలల� కకట
ఇసటట ననస:34-7-315
వయససస:54
లస: పప
6227 MLJ3573185
పపరర: రమణ చలఖర�

95-21/1440

తసడడ:డ లఖజరర దనసరగ
ఇసటట ననస:34-7-314
వయససస:28
లస: పప

భరస : పడసరదస� కకట
ఇసటట ననస:34-7-315
వయససస:49
లస: ససస స
6224 MLJ3563483
పపరర: శవ పడసరదస� కకటబ�

6219 SQX2466308
పపరర: రవ బబబణ దనసరగ

6244 MLJ3573227
పపరర: మఖలత దళవరయ

95-21/667

భరస : వనసకటబడవప దళవరయ
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:51
లస: ససస స
95-21/669

6247 MLJ1321850
పపరర: వనసకట పపననయఖ మగగనస

95-21/670

తసడడ:డ సరసబయఖ మగగనస
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:44
లస: పప
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6248 MLJ1328996
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మగగనస

95-21/671

తసడడ:డ సరసబయఖ మగగనస
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:46
లస: పప
95-21/674

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగగనస
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:69
లస: పప
95-21/677

తసడడ:డ కకసడపలర యయసప బణ
ఇసటట ననస:34-7-322
వయససస:48
లస: పప
95-22/1005

95-21/680

భరస : జయరరమరరడడడ మఖరస
ఇసటట ననస:34-7-324
వయససస:25
లస: ససస స

95-21/678

6258 SQX2010858
పపరర: ససమఖ చరడవరపప

6261 MLJ3569555
పపరర: లకరర మమ ధనరరజపలర

95-21/1284

6266 MLJ3574852
పపరర: వశరలఖకడ పసనసమయడడ�

95-35/655

95-21/685

6267 MLJ1327436
పపరర: కకషష కకసడన

95-21/681

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప� పసనసమయడడ
ఇసటట ననస:34-7-326/1
వయససస:25
లస: పప

6270 MLJ3566510
పపరర: వవసకటటశశరరరవప రరగస

95-21/683

తసడడ:డ వనసకటబదదడ మరరకపపరస
ఇసటట ననస:34-7-327
వయససస:25
లస: పప

6273 MLJ1337559
పపరర: భబగఖలకడమ కకటబ

95-21/686

6276 SQX1630581
పపరర: కకటటశశరమమ గణసజ
భరస : durgarao గణసజ
ఇసటట ననస:34-7-329
వయససస:29
లస: ససస స

6259 SQX1260637
పపరర: మరగయమమ ధనరరజ పలర

95-21/679

6262 MLJ3566460
పపరర: సప మయఖ ధనరరజపలర

95-21/682

6265 MLJ1343177
పపరర: ఆదస షఫస షపక

95-21/684

6268 MLJ1327444
పపరర: రమమష మనననస

95-21/687

తసడడ:డ గణరవయఖ కకట
ఇసటట ననస:34-7-326/1
వయససస:32
లస: పప
95-21/689

6271 MLJ3573300
పపరర: నరమద నసదదగ

95-21/690

తసడడ:డ ఏడడక�ంసడలల నసదదగ
ఇసటట ననస:34-7-327
వయససస:32
లస: ససస స
95-21/692

భరస : కలమఖర కకట
ఇసటట ననస:34-7-327/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-21/694

95-21/1283

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:34-7-326
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కనకయఖ రరగస
ఇసటట ననస:34-7-326/1
వయససస:32
లస: పప
95-21/691

6256 SQX2010874
పపరర: ఉమ దడవ చరడవరపప

తసడడ:డ చననరరమణలల దననడససపలర
ఇసటట ననస:34-7-324
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల కకసడన
ఇసటట ననస:34-7-326/1
వయససస:32
లస: పప
95-21/688

95-21/676

భరస : రరజ ధనరరజ పలర
ఇసటట ననస:34-7-324
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆదససఫస� షపక
ఇసటట ననస:34-7-326
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకధర� పసనసమయడడ
ఇసటట ననస:34-7-326/1
వయససస:32
లస: ససస స
6269 MLJ3567831
పపరర: శకధర పసనసమయడడ�

6264 MLJ1340397
పపరర: సఖననభ షపక

6253 SQX1170034
పపరర: రరమ కకషష కలసచనల

భరస : రరజ చరడవరపప
ఇసటట ననస:34-7-323
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సప మయఖ దననడససపలర
ఇసటట ననస:34-7-324
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మయఖ ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-7-324
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ కకట
ఇసటట ననస:34-7-327/1
వయససస:32
లస: పప

6255 SQX1970151
పపరర: కకసడపలర సశరష లత

95-21/673

తసడడ:డ పసదదవనసకటటశశరరర కలసచనల
ఇసటట ననస:34-7-321
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరజ చరడవరపప
ఇసటట ననస:34-7-323
వయససస:19
లస: ససస స

6260 MLJ3573268
పపరర: అనసరరధ మఖరస

6275 AP151000060085
పపరర: కలమఖర కకట

95-21/675

భరస : కకసడపలర ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:34-7-322
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మహలకడమ చరడవరపప
ఇసటట ననస:34-7-323
వయససస:41
లస: పప

6272 MLJ3563525
పపరర: ఏడడకకసడలల మఖరరకపపరస

6252 SQX1419085
పపరర: భవరన కలసచనల

6250 MLJ3568557
పపరర: వనసకటరరవప ద�ననయ

తసడడ:డ అబణబలల� దళవరయ
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమకకషష కలసచనల
ఇసటట ననస:34-7-321
వయససస:25
లస: ససస స

6254 SQX1970144
పపరర: కకసడపలర ఏసస రతనస

6263 SQX1996768
పపరర: బల ఏసస ధనరరజపలర

95-21/672

తసడడ:డ రరఘవయఖ ఓగగరరల
ఇసటట ననస:34-7-320
వయససస:49
లస: పప

6251 MLJ1321819
పపరర: సరసబయఖ మగగనస

6257 SQX2010841
పపరర: రరజ చరడవరపప

6249 SQX0451781
పపరర: శకనవరస ఓగగరరల

6274 AP151000063306
పపరర: ససబబమమ కకట

95-21/693

భరస : మఖలకకసడయఖ కకట
ఇసటట ననస:34-7-327/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-22/498

6277 SQX1630599
పపరర: లకడమ పడసనన వసటటపపల

95-22/499

భరస : పడసరద వసటటపపల
ఇసటట ననస:34-7-329
వయససస:31
లస: ససస స
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6278 SQX2021343
పపరర: ఖజజబ షపక
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95-20/587

భరస : బబష జజన
ఇసటట ననస:34-7-330
వయససస:46
లస: ససస స
6281 SQX1630573
పపరర: ఖజజ బ షససక

95-22/502

95-22/505

95-22/508

95-22/511

95-22/513

95-40/1337

95-22/517

భరస : శవయఖ పతస
ఇసటట ననస:34-7-337
వయససస:50
లస: ససస స

6291 SQX1630557
పపరర: కకటటశశరమమ జమణమలఖ

6294 MLJ1328251
పపరర: కకటటశశర రరవప అపపల

6297 AP151000063011
పపరర: సతఖవత మడకర మడకర

6300 MLJ1329200
పపరర: ననగణలల షససక

95-22/520

6303 SQX1997477
పపరర: అమర బ షపక

95-22/512

6306 SQX1036707
పపరర: శవ రరమ కకషష పతస
తసడడ:డ శవయఖ పతస
ఇసటట ననస:34-7-337
వయససస:28
లస: పప

6286 MLJ3575362
పపరర: సలఖమ షపక

95-22/507

6289 MLJ1328269
పపరర: మసరసన షపక

95-22/510

6292 SQX2021798
పపరర: కకటటశశరమమ జమణమల

95-22/1006

భరస : శక రమణలల జమణమల
ఇసటట ననస:34-7-332
వయససస:73
లస: ససస స
95-22/514

6295 SQX2045045
పపరర: కలమఖర మమకల

95-4/910

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:34-7-333/1
వయససస:40
లస: పప
95-22/515

6298 AP151000060039
పపరర: పసద ససబబయఖ మడక

95-22/516

తసడడ:డ నరసయఖ మడక
ఇసటట ననస:34-7-334
వయససస:67
లస: పప
95-22/518

6301 MLJ1333350
పపరర: హహసపసన షససక

95-22/519

తసడడ:డ షపకర రల షససక
ఇసటట ననస:34-7-335
వయససస:47
లస: పప
95-25/1233

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:34-7-335
వయససస:22
లస: ససస స
95-22/522

95-22/504

తసడడ:డ మణననర షససక
ఇసటట ననస:34-7-331
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ లఖలఖ షసక
ఇసటట ననస:34-7-335
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ షపకకమసరర షససక
ఇసటట ననస:34-7-335
వయససస:70
లస: పప
6305 MLJ3571106
పపరర: రమఖ దడవ పతస

95-22/509

భరస : ససబబయఖ మడకర
ఇసటట ననస:34-7-334
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ననగణలల షససక
ఇసటట ననస:34-7-335
వయససస:36
లస: ససస స
6302 SQX0643171
పపరర: లఖల షససక

6288 MLJ3568250
పపరర: పసరర షపక

6283 MLJ3564887
పపరర: ఇసరమయల షపక షససక

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-7-331
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ అపపల
ఇసటట ననస:34-7-333
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ బసక యలమసద
ఇసటట ననస:34-7-333/1
వయససస:22
లస: ససస స
6299 MLJ1334994
పపరర: రసజజనబ షపక

95-22/506

భరస : శకరరమణలల జమణమలఖ
ఇసటట ననస:34-7-332
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : జగన మహన రరవప అపరపల
ఇసటట ననస:34-7-333
వయససస:31
లస: ససస స
6296 SQX2522522
పపరర: బసక వజయ దసరర

6285 SQX1630607
పపరర: బబజ షపక

95-22/501

తసడడ:డ జజన బబషర షససక
ఇసటట ననస:34-7-330
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మణనర షపక
ఇసటట ననస:34-7-331
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప జమణమలఖ
ఇసటట ననస:34-7-332
వయససస:38
లస: ససస స
6293 SQX1206425
పపరర: శరసత కలమఖరగ అపరపల

95-22/503

భరస : పసర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-7-331
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మణనర షససక
ఇసటట ననస:34-7-331
వయససస:64
లస: ససస స
6290 SQX1630540
పపరర: పరరశత జమణమలఖ

6282 SQX1933688
పపరర: బబజ షపక

6280 MLJ3571056
పపరర: షరజ షపక షససక

భరస : ఇసరమయల షససక
ఇసటట ననస:34-7-330
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:34-7-330
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ భరరన లలట షససక
ఇసటట ననస:34-7-330
వయససస:61
లస: పప
6287 MLJ2842458
పపరర: మఖబణ షపక

95-22/500

తసడడ:డ జజనబబషర షపక
ఇసటట ననస:34-7-330
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర షససక
ఇసటట ననస:34-7-330
వయససస:47
లస: ససస స
6284 MLJ3564879
పపరర: జజన బబషర షపక షససక

6279 MLJ3575404
పపరర: ననగయర బ షపక

6304 SQX1234806
పపరర: వనసకటరతనస బసడడ

95-22/521

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:34-7-336
వయససస:66
లస: ససస స
95-22/523

6307 MLJ3568490
పపరర: శవయఖ పతస

95-22/524

తసడడ:డ పపరయఖ పతస
ఇసటట ననస:34-7-337
వయససస:53
లస: పప
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6308 SQX2475994
పపరర: ససబబరరవప వనసప
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95-21/1441

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనసప
ఇసటట ననస:34-7-338
వయససస:48
లస: పప
6311 SQX2011229
పపరర: తడవవణణ కకలవననసన

95-22/1007

95-22/525

95-22/528

95-22/530

95-22/1102

95-22/532

6335 SQX2318954
పపరర: అమయలఖ శసగసశశటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:23
లస: ససస స

95-20/588

6321 MLJ3564945
పపరర: రరజ గబయబరగ గబణబరగ

6324 SQX2113470
పపరర: ససదదప శసగసశశటట

6327 SQX1003847
పపరర: సతఖవత సససగసశశటట సససగసశశటట

95-22/535

6330 SQX1665926
పపరర: రరజరష సససగసశశటట

95-22/531

95-22/1103

6333 MLJ1341734
పపరర: చసదడరరవప మణరరబతష
స ల
మణరబతషల
తసడడ:డ కకటయఖ మయటబతషల
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:68
లస: పప
6336 SQX2146876
పపరర: హవల శసగసశశటట
భసధసవప: రరజరశ శసగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:23
లస: ససస స

95-22/527
6316 SQX0557611
పపరర: నరరష తరరమలశశటట తరరమలశశటట

6319 MLJ3575438
పపరర: వజయ గబణబరగ

95-22/529

6322 SQX2287407
పపరర: జరగన షపక

95-22/1101

Deleted

భరస : అసర ర అల షపక
ఇసటట ననస:34-7-340
వయససస:32
లస: ససస స
95-3/1107

6325 SQX2113264
పపరర: అమయలఖ శసగమ శశటట

95-5/781

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:23
లస: ససస స
95-22/533

6328 MLJ1344290
పపరర: రరమఖదడవ సససగసశశటట సససగసశశటట

95-22/534

భరస : వవణణ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:45
లస: ససస స
95-22/536

తసడడ:డ శకనవరస సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:25
లస: పప
95-22/538

95-25/1353

భరస : వరనన గబణబరగ
ఇసటట ననస:34-7-340
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:48
లస: ససస స
6332 SQX0456699
పపరర: కకటటశశరరరవప సససగసశశటట
సససగసశశటట
తసడడ:డ సరసబయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:53
లస: పప

6318 SQX1992841
పపరర: మమనక గగబయబరగ

6313 SQX2473809
పపరర: ససబబరరవప వనసప

తసడడ:డ రరమకకకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-7-339
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వవణణగగపరల
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:27
లస: ససస స
6329 MLJ3571155
పపరర: శకదడవ సససగసశశటట సససగసశశటట

95-22/526

తసడడ:డ వరనన గబణబరగ
ఇసటట ననస:34-7-340
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జనసన షపక
ఇసటట ననస:34-7-340
వయససస:22
లస: పప
6326 SQX1665934
పపరర: షసబబరరణణ సససగసశశటట

6315 SQX1691328
పపరర: సరసబబడజయఖస బసడనరర

95-21/1443

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వనసప
ఇసటట ననస:34-7-338
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకరణ గగబయబరగ
ఇసటట ననస:34-7-340
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వరనన గబణబరగ
ఇసటట ననస:34-7-340
వయససస:36
లస: పప
6323 SQX2287233
పపరర: అలస షపక

95-25/1352

భరస : సరసబబడజయఖస బసడనరర
ఇసటట ననస:34-7-339
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలససబబరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:34-7-339
వయససస:44
లస: పప
6320 MLJ3564937
పపరర: కకరణ కలమఖర గబయబరగ గబణబరగ

6312 SQX2462810
పపరర: హరరశశరగ వనసప

6310 SQX2446151
పపరర: రసబబబణ వనసప

తసడడ:డ సతఖ ననరరయణ వనసప
ఇసటట ననస:34-7-338
వయససస:42
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ వనసప
ఇసటట ననస:34-7-338
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:34-7-339
వయససస:34
లస: ససస స
6317 MLJ3568276
పపరర: దసరరరరరవప బసడనరర

95-21/1442

భరస : ససబబరరవప వనసప
ఇసటట ననస:34-7-338
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరజరశ కకలవననసన
ఇసటట ననస:34-7-338
వయససస:27
లస: ససస స
6314 SQX0699645
పపరర: ససజజత బసడనరర

6309 SQX2467892
పపరర: ససరఖకళ వనసప

6331 MLJ1341247
పపరర: వవణణ సససగసశశటట సససగసశశటట

95-22/537

తసడడ:డ సరసబయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:48
లస: పప
95-22/539

6334 MLJ2836864
పపరర: సరసబయఖ సససగసశశటట సససగసశశటట

95-22/540

తసడడ:డ కకటయఖ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:70
లస: పప
95-22/1104

6337 SQX2112472
పపరర: హవల శసగమ శశటట

95-45/1019

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:23
లస: ససస స
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6338 SQX2114932
పపరర: శకనవరస శసగసశశటట
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95-45/1020

తసడడ:డ వవణణ గరపరల
ఇసటట ననస:34-7-342
వయససస:21
లస: పప
6341 SQX1844794
పపరర: మలలర శశరగ మరగకపపడడ

95-10/544

95-22/1008

95-21/696

95-196/14

95-197/27

95-23/627

భరస : రరసబబబణ కకససరగ
ఇసటట ననస:34-8
వయససస:37
లస: ససస స
6362 SQX1180504
పపరర: దదనవశ భబసరవ

తసడడ:డ కకషషయఖ భబసరవ
ఇసటట ననస:34-8
వయససస:69
లస: పప

95-21/697

6351 SQX1628041
పపరర: షపక ససరజ

6354 SQX1629445
పపరర: ఖసదడతషననసర పఠరన

6357 NDX2601276
పపరర: హఠగఖచన వజయ లకడమ ఏలకరర

6360 MLJ1325703
పపరర: ననగరతనస భబసరవ

95-22/547

6363 SQX1180496
పపరర: సతష భబసరవ

95-196/15

6366 SQX1362417
పపరర: ఖఖశసబ షపక
భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34.8.327
వయససస:39
లస: ససస స

6346 MLJ3569639
పపరర: పరగమళపసడయదరగరన వసగర

95-21/695

6349 MLJ1322098
పపరర: వనసకటపపయఖ� మమకరతతటట�

95-21/698

6352 SQX1628033
పపరర: షపక లఖలఖ

95-196/16

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:34-07-641/7
వయససస:48
లస: పప
95-198/71

6355 SQX1629270
పపరర: ఉమర ఫరరరక మహమమద

95-198/72

తసడడ:డ ఫరరరక మహమమద
ఇసటట ననస:34-07-641/7
వయససస:22
లస: పప
94-65/833

6358 SQX1585357
పపరర: కకషష అమకతలకరర

95-21/699

తసడడ:డ జజజ న బడమర చనరరఖలల అమకతలకరర
ఇసటట ననస:34-7-3132
వయససస:40
లస: పప
95-22/545

6361 MLJ1325711
పపరర: వనసకటటశశరమమ భబసరవ

95-22/546

భరస : తషలశయఖ భబసరవ
ఇసటట ననస:34-8
వయససస:49
లస: ససస స
95-22/548

తసడడ:డ తషలసయఖ భబసరవ
ఇసటట ననస:34-8
వయససస:30
లస: పప
95-22/551

95-22/543

తసడడ:డ ఏససరతనస� మమకతతటట
ఇసటట ననస:34-7-374
వయససస:25
లస: పప

భరస : పరసడడ భబసరవ
ఇసటట ననస:34-8
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ తషలసయఖ భబసరవ
ఇసటట ననస:34-8
వయససస:29
లస: పప
6365 MLJ1325687
పపరర: తషలశయఖ భబసరవ

6348 MLJ1324656
పపరర: ససపపరష మమకతతటట�

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప ఏలకరర
ఇసటట ననస:34-7-1239
వయససస:19
లస: ససస స
95-22/544

6343 SQX1845668
పపరర: జరజ బబబణ మరగకపపడడ

భరస : జజన రరజరష వసగర
ఇసటట ననస:34-7-365
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అమమర జజన పఠరన
ఇసటట ననస:34-07-641/7
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : పసర షపక
ఇసటట ననస:34-7-766
వయససస:57
లస: ససస స
6359 MLJ3574803
పపరర: లలత కకససరగ

94-65/1020

తసడడ:డ షపక లఖలఖ
ఇసటట ననస:34-07-641/7
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరహమఖన
ఇసటట ననస:34-07-641/7
వయససస:33
లస: ససస స
6356 SQX1997303
పపరర: పకకరర షపక

6345 NDX2838985
పపరర: భబణణ పడకరశ కలసదసరగస

95-22/542

తసడడ:డ కరశయఖ మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:34-7-344
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటపపయఖ� మమకతతటట
ఇసటట ననస:34-7-374
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : షపక లఖలఖ
ఇసటట ననస:34-07-641/7
వయససస:50
లస: ససస స
6353 SQX1080415
పపరర: రహహమ షపక

95-21/1444

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కలసదసరగస
ఇసటట ననస:34-7-345
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప వసగర
ఇసటట ననస:34-7-365
వయససస:25
లస: పప
6350 SQX1628058
పపరర: షపక మఖలన బ

6342 SQX2400471
పపరర: కరగక జజసఫ రరడడడ కరగక

6340 MLJ3568292
పపరర: శకనవరససడ
డ డడ కరగక

తసడడ:డ సరసబరరడడడ కరగక
ఇసటట ననస:34-7-343
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కరగక శకనవరస రరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:34-7-344
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ కరగక
ఇసటట ననస:34-7-344 8TH LINE
వయససస:19
లస: పప
6347 MLJ3563517
పపరర: జజన రరజరష వసగర

95-22/541

భరస : శకనవరసరరడడడ కరగక
ఇసటట ననస:34-7-343
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జరజ బబబణ మరగకపపడడ
ఇసటట ననస:34-7-344
వయససస:39
లస: ససస స
6344 SQX1992825
పపరర: పడకరశ రరడడడ కరగక

6339 MLJ3571148
పపరర: లకడమ కరగక కరగక

6364 MLJ1337328
పపరర: పరసడడ భబసరవ

95-22/550

తసడడ:డ కకషషనన భబసరవ
ఇసటట ననస:34-8
వయససస:54
లస: పప
95-25/912

6367 SQX1022888
పపరర: దసరర భవరన జకకకరరడడ

95-25/913

భరస : నల రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:34.8.328
వయససస:31
లస: ససస స
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6368 SQX1342575
పపరర: ససరరష గబయబరగ
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95-25/914

తసడడ:డ వరనన గబయబరగ
ఇసటట ననస:34.8.330
వయససస:27
లస: పప
6371 MLJ3575503
పపరర: కరళళశశర తరరమలశశటట

95-22/552

95-22/555

95-25/916

95-22/558

95-22/559

95-22/562

95-22/565

భరస : bullaiah ఎడల
ఇసటట ననస:34-8-350
వయససస:44
లస: ససస స

6381 SQX2010262
పపరర: పదనమవత జజగగ

6384 MLJ1335025
పపరర: ససతనలకడమ ఆససరగ

6387 MLJ1332642
పపరర: ననరరయణ ఆససరగ

6390 SQX2008084
పపరర: శకనవరస రరవప తతట

95-22/567

6393 MLJ1326446
పపరర: ధనమమ రరవనల

95-22/1010

6396 SQX0330316
పపరర: షపహననజ పరగశన సయఖద
భరస : బరకబ ఆల సయఖద
ఇసటట ననస:34-8-351
వయససస:28
లస: ససస స

6376 SQX2010619
పపరర: పడశరసత చకలరగస

95-22/1009

6379 SQX0456491
పపరర: వనసకటరతనస భవనస

95-22/557

6382 SQX2452555
పపరర: ననగ లకడమ జగగ

95-22/1105

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జజగగ
ఇసటట ననస:34-8-346
వయససస:22
లస: ససస స
95-22/560

6385 MLJ3571213
పపరర: గరయతడ అలగరదడ అలగరదడ

95-22/561

భరస : కకటటశశరరరవ అలగరదడ
ఇసటట ననస:34-8-347
వయససస:49
లస: ససస స
95-22/563

6388 AP151000060147
పపరర: కకటటశశరరరవప అసగరదదడ

95-22/564

తసడడ:డ వనసకటయఖ అసగరదదడ
ఇసటట ననస:34-8-347
వయససస:61
లస: పప
95-22/1011

6391 SQX1630532
పపరర: పడశరసత రరవనల

95-22/566

తసడడ:డ పడసరదరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:34-8-349
వయససస:23
లస: ససస స
95-22/568

భరస : పరలలలభబకరరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:34-8-349
వయససస:49
లస: ససస స
95-22/570

95-22/554

తసడడ:డ అరరలనరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:34-8-346
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:34-8-348/1
వయససస:69
లస: పప

భరస : పరరర పడసరదరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:34-8-349
వయససస:46
లస: ససస స
6395 SQX1630524
పపరర: joythi yadala

95-25/917

తసడడ:డ రసగననదస ఆససరగ
ఇసటట ననస:34-8-347
వయససస:50
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:34-8-348
వయససస:61
లస: ససస స
6392 MLJ1335017
పపరర: వనసకయమమ రరవనల

6378 SQX1355008
పపరర: అనల కలమఖర వరసస
స

6373 SQX1419887
పపరర: వజయ గరపస రరడడ కకలర

భరస : రరజరశ చకలరగస
ఇసటట ననస:34-8-345
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ ఆససరగ
ఇసటట ననస:34-8-347
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవ అలగరదడ
ఇసటట ననస:34-8-347
వయససస:32
లస: పప
6389 MLJ1334887
పపరర: సరసబబడజఖస తతట

95-22/556

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జజగగ
ఇసటట ననస:34-8-346
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమణ అలగరదదడ
ఇసటట ననస:34-8-347
వయససస:25
లస: ససస స
6386 MLJ3565025
పపరర: రరమణ అలగరదడ

6375 MLJ3563467
పపరర: సరసబరరడడడ కకలర

95-20/589

తసడడ:డ సరసబ రరడడ కకలర
ఇసటట ననస:34-8-345
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకషరష రరవప వరసస
స
ఇసటట ననస:34.8.345
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకరరలరరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:34-8-346
వయససస:55
లస: పప
6383 SQX1253574
పపరర: భభవ శవ పరరశత అలగరదదడ

95-22/553

తసడడ:డ పసచచయఖ కకలర
ఇసటట ననస:34-8-345
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరరసజనవయణలల వరససస
ఇసటట ననస:34.8.345
వయససస:31
లస: ససస స
6380 SQX0713487
పపరర: అరరలన రరడడడ భవనస

6372 MLJ3569571
పపరర: పదనమవత కకలర

6370 SQX2010627
పపరర: రరజరశ చకలరగస

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చకలరగస
ఇసటట ననస:34-8-345
వయససస:33
లస: పప

భరస : సరసబరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:34-8-345
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప తరరపమలశశటట
ఇసటట ననస:34-8-345
వయససస:39
లస: పప
6377 SQX1362235
పపరర: వనసకట ననగ ససజనఖ వరససస

95-25/915

తసడడ:డ పడభబకరరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:34.8.337
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-8-345
వయససస:35
లస: ససస స
6374 MLJ1342385
పపరర: కకటటశశర రరవప తరరపమలశశటట

6369 SQX1317321
పపరర: వజయఖనసద రరవనల

6394 MLJ1326354
పపరర: పరలలలభబకరరరవప రరవనల

95-22/569

తసడడ:డ ఆనసదరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:34-8-349
వయససస:53
లస: పప
95-22/571

6397 MLJ1323955
పపరర: నజమ సయఖద

95-22/572

భరస : రహసతషలఖర సయఖద
ఇసటట ననస:34-8-351
వయససస:55
లస: ససస స
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పపరర: బరకత అల సయఖద
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95-22/573

తసడడ:డ రహసతషలఖర సయఖద
ఇసటట ననస:34-8-351
వయససస:33
లస: పప
6401 SQX2168078
పపరర: జన బబబణ షపక

95-22/1107

95-22/575

95-22/578

95-22/582

95-22/585

95-22/1108

95-22/589

భరస : వజయరరజ� మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-8-359
వయససస:63
లస: ససస స

6411 MLJ3564341
పపరర: రరజరసదడ పడసరద కనపరగస

6414 SQX1935576
పపరర: దడవరపలర మహహసదడ

6417 AP151000063369
పపరర: భబరత పగడనల PAGADALA

6420 MLJ1325851
పపరర: అమరరన షపక

95-22/592

6423 SQX1274752
పపరర: వజయ రరబన దడవరర

95-22/583

6426 SQX0643197
పపరర: బబబ దసరర పప
భరస : సరసబశవరరవప దసరర పప
ఇసటట ననస:34-8-360
వయససస:29
లస: ససస స

6406 SQX1935584
పపరర: దడవరపలర ససధ

95-22/577

6409 SQX1936699
పపరర: దడవరపలర పడణయ రరజ

95-22/581

6412 MLJ1328962
పపరర: జగనననహన రరవప అపపల

95-22/584

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అపపల
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:37
లస: పప
95-22/586

6415 SQX2010890
పపరర: శలఖర షపక

95-22/1012

తసడడ:డ హహసపన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:37
లస: పప
95-22/587

6418 MLJ3564994
పపరర: శశషగగరగ రరవప పగడనల

95-22/588

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ PAGADALA
ఇసటట ననస:34-8-354
వయససస:73
లస: పప
95-22/590

6421 MLJ3564986
పపరర: జజన బబషర షపక షససక

95-22/591

తసడడ:డ ససభబన షససక
ఇసటట ననస:34-8-356
వయససస:33
లస: పప
95-21/700

భరస : రరబన దడవరర
ఇసటట ననస:34-8-359
వయససస:42
లస: ససస స
95-21/702

95-20/590

తసడడ:డ దడవరపలర మహహసదడ
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:24
లస: పప

భరస : మసరసన షససక
ఇసటట ననస:34-8-356
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద మసరసన ససర సక
ఇసటట ననస:34-8-356
వయససస:57
లస: పప
6425 MLJ3569720
పపరర: లకకమ మఖతసగగ

95-22/579

భరస : శశషగగరగరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:34-8-354
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : మరరవల షససక
ఇసటట ననస:34-8-356
వయససస:44
లస: ససస స
6422 MLJ3564978
పపరర: ససభబన షపక

6408 SQX1936681
పపరర: దడవరపలర పడణణత

6403 SQX2010882
పపరర: శలమ షపక

భరస : దడవరపలర మహహసదడ
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవరపలర ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:55
లస: పప

భసధసవప: పదమజ కరర
ఇసటట ననస:34-8-353
వయససస:48
లస: పప
6419 MLJ2842383
పపరర: ఆరగఫర షపక

95-22/576

తసడడ:డ కర చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కటబరగ
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:40
లస: పప
6416 SQX2484004
పపరర: శకనవరస రరవప వలర భబపపరస

6405 SQX1036582
పపరర: ససకకరస గ వలసపలఖ వలసపలఖ

95-22/1106

భరస : శలఖర షపక
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవరపలర మహహసదడ
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఓబణలల మలర వరపప
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:31
లస: పప
6413 MLJ3565157
పపరర: వనసకట శవయఖ కటబరగ

95-1/1081

భరస : కకటటశశర రరవప వలసపలఖ
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప అపపల
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:66
లస: ససస స
6410 SQX1071950
పపరర: అజరరఖ మలర వరపప

6402 SQX2010528
పపరర: హహసపన సరహహబ షపక

6400 SQX2214815
పపరర: ననగయరగ నశర బబగస షపక

భరస : రబబన షపక
ఇసటట ననస:34-8-351
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శలఖర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:83
లస: పప

భరస : అజరరఖ
ఇసటట ననస:34-8-352
వయససస:27
లస: ససస స
6407 MLJ1327287
పపరర: నరమలకలమఖరగ అపపల

95-22/574

తసడడ:డ చసదథలల కరలలషరవల షససక
ఇసటట ననస:34-8-351
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హహసససన షపక
ఇసటట ననస:34-8-351
వయససస:19
లస: ససస స
6404 SQX1071943
పపరర: సశరష లత మలర వరపప

6399 SQX0374306
పపరర: కరగమణలఖర షపక షససక

6424 MLJ3569746
పపరర: మసజల జలపలర

95-21/701

భరస : రరసబబబణ లలట జలపలర
ఇసటట ననస:34-8-359
వయససస:63
లస: ససస స
95-21/703

6427 SQX1792290
పపరర: పరవన దదర

95-21/704

భరస : మనమధరరవప దదర
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:31
లస: ససస స
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6428 MLJ3569712
పపరర: రతనపసడయ పలలర కకసడ
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95-21/705

తసడడ:డ జరసస దనస పలలర కకస డ
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:31
లస: ససస స
6431 SQX0672238
పపరర: సశరష లత కటబట

95-21/708

95-21/711

95-21/1286

95-21/716

95-21/719

95-21/720

95-4/911

తసడడ:డ ఏససరతనస పలలర కకస డ
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:65
లస: పప

6441 SQX1354620
పపరర: నరరసదడ మలకపపరపప

6444 SQX2380616
పపరర: అరచన కనపరగస

6447 AP151000063186
పపరర: ససబబమమ శవరరతడ

6450 SQX0890889
పపరర: ససనత కకకకరగగడడ

95-21/725

6453 MLJ3573417
పపరర: అననమమ పసరగకరల

95-21/717

6456 SQX1997543
పపరర: ఫరడసకల కనపరగస
తసడడ:డ ససబబరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:21
లస: పప

6436 MLJ1326834
పపరర: జరససదనసస పసలలర కకసడ

95-21/713

6439 SQX1664903
పపరర: బబబ షరలన ఉదసరగస

95-21/715

6442 SQX1665157
పపరర: గణణశశర రరవప ఉసదసరగస

95-21/718

తసడడ:డ తనతయఖ ఉసదసరగస
ఇసటట ననస:34-8-362
వయససస:35
లస: పప
95-22/1109

6445 SQX2462026
పపరర: రరమఖ రరవప కనపరరగర

95-24/758

తసడడ:డ పసలల కనపరరగర
ఇసటట ననస:34-8-363
వయససస:42
లస: పప
95-21/721

6448 MLJ1333129
పపరర: పపలర యఖ శవరరతడ

95-21/722

తసడడ:డ ససబబబరరవప శవ రరతడ
ఇసటట ననస:34-8-365
వయససస:36
లస: పప
95-21/723

6451 MLJ3569696
పపరర: వరణణ ససనల పలలర కకసడ

95-21/724

భరస : సతఖ కకరణ కలమఖర పలలర కకస డ
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:39
లస: ససస స
95-21/726

భరస : annamma పసరగకరల
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:36
లస: ససస స
95-21/729

95-21/710

భరస : గణణణసశర రరవప ఉదసరగస
ఇసటట ననస:34-8-362
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : అరరణ కలమర కకకకరగగడడ
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససజవరరవప పలలర కకస డ
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:58
లస: ససస స
6455 AP151000060031
పపరర: ససజవ రరవప పపలలర కకసడ

95-21/714

భరస : పపలర యఖ� శవ రరతడ
ఇసటట ననస:34-8-365
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పసల కనపరరగర
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:43
లస: పప
6452 AP151000063406
పపరర: శవకలమఖరగ పలలర కకసడ

6438 SQX1354604
పపరర: శక రరఖ మలకరపపరపప

6433 AP151000063083
పపరర: వజడభబషసణణ పలలర కకసడ

తసడడ:డ జరససరతనస పలలర కకస డ
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రరమరరవప
ఇసటట ననస:34-8-363
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ ననతనగణణ
ఇసటట ననస:34-8-364
వయససస:22
లస: ససస స
6449 SQX1997550
పపరర: ససబబరరవప కనపరరగర

95-21/712

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలకపపరపప
ఇసటట ననస:34-8-362
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప దనకర
ఇసటట ననస:34-8-362
వయససస:36
లస: పప
6446 SQX1887900
పపరర: అసగరల నవతగణణ

6435 SQX1792233
పపరర: ననగరరజ దదర

95-21/707

భరస : జరససదనస పలలర కకస డ
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ మలకరపపరపప
ఇసటట ననస:34-8-362
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ మలకపపరపప
ఇసటట ననస:34-8-362
వయససస:52
లస: ససస స
6443 SQX1665256
పపరర: రరజరష దనకర

95-21/709

తసడడ:డ తవటయఖ దదర
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:66
లస: పప

భరస : మనమద రరవప దదర
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:30
లస: ససస స
6440 SQX1354588
పపరర: మలలర శశరగ మలకపపరపప

6432 SQX1577735
పపరర: లకడమ దదర

6430 MLJ1331966
పపరర: పసడయదరగరన పలలరకకసడ

తసడడ:డ జరససదనసస పలలర కకస డ
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ దదర
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ దదర
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:30
లస: పప
6437 SQX1997501
పపరర: పవన దదర

95-21/706

తసడడ:డ జరససదనసస పలలర కకస డ
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : డడవడ కటబట
ఇసటట ననస:34-8-361
వయససస:52
లస: ససస స
6434 SQX1503151
పపరర: మనమధ రరవప దదర

6429 MLJ3569704
పపరర: పలలర కకసడ సతఖపసడయ

6454 MLJ1334408
పపరర: అరరణ కలమఖర పలలర కకసడ

95-21/727

తసడడ:డ ససజవరరవప పలలర కకస డ
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:36
లస: పప
95-21/1287

6457 SQX2413052
పపరర: ససబబరరవప కనపరగర

95-21/1445

తసడడ:డ పరల కనపరగర
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:43
లస: పప

Page 82 of 350

6458 SQX2451342
పపరర: ఫరడసకల కనపరగస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-21/1446

తసడడ:డ ససబబరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:20
లస: పప
6461 MLJ3573409
పపరర: రరవత జబణబ

95-21/731

95-21/734

95-21/737

95-21/740

95-21/743

95-21/1447

95-21/748

భరస : ననగరశశరరరవప చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:34-8-371
వయససస:35
లస: ససస స

6471 SQX1260470
పపరర: ససమత కసదన

6474 SQX1418889
పపరర: కకసదలల పపలకసటట

6477 MLJ3573003
పపరర: ననగమణణ� కరలపస�

6480 AP151000063181
పపరర: ననగణలల పససపపలలటట�

95-21/751

6483 SQX2343713
పపరర: అనసరరధ వనసప

95-21/741

6486 AP151000063097
పపరర: ససబబలకడమ చచనసనపరటట�
భరస : సరసబమయరగస� చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:34-8-371
వయససస:62
లస: ససస స

6466 MLJ3566569
పపరర: సససదసలల జబణబ

95-21/736

6469 SQX1418913
పపరర: కవత పపలకసటట

95-21/739

6472 MLJ3573318
పపరర: కకషష కలమఖరగ రరగస

95-21/742

భరస : వనసకటటశశరరరవప రరగస
ఇసటట ననస:34-8-369
వయససస:49
లస: ససస స
95-21/744

6475 SQX1845486
పపరర: బబననజ రరవప కసదనన

95-21/745

తసడడ:డ ఈశశరరరవప కసదనన
ఇసటట ననస:34-8-369
వయససస:36
లస: పప
95-21/746

6478 MLJ3569779
పపరర: వనసకట రమణ పరరసకలశస

95-21/747

భరస : రరఘవయఖ పరరసకలశస
ఇసటట ననస:34-8-370
వయససస:34
లస: ససస స
95-21/749

6481 MLJ3566387
పపరర: పససడడరరజ� కరలపస�

95-21/750

తసడడ:డ వర రరజ� కరలపస
ఇసటట ననస:34-8-370
వయససస:31
లస: పప
95-21/1448

భరస : రరసబబబణ వనసప
ఇసటట ననస:34-8-370
వయససస:40
లస: ససస స
95-21/753

95-21/733

భరస : కకసదలల పపలకసటట
ఇసటట ననస:34-8-369
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-8-370
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆరరమఖళళళ� పరరసకలశస
ఇసటట ననస:34-8-370
వయససస:42
లస: పప
6485 MLJ3569787
పపరర: భబరత చచనసనపరటట

95-21/738

భరస : పససడడరరజ� కరలపస
ఇసటట ననస:34-8-370
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-8-370
వయససస:40
లస: ససస స
6482 MLJ3563608
పపరర: రరఘవయఖ పరరసకలశస

6468 SQX1845379
పపరర: అపపలనరసమమ కసదన

6463 MLJ3573383
పపరర: లసగమమ జబణబ

తసడడ:డ కరశయఖ జబణబ
ఇసటట ననస:34-8-367
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ పపలకసటట
ఇసటట ననస:34-8-369
వయససస:31
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప చచలరసశశటట
ఇసటట ననస:34-8-369
వయససస:58
లస: ససస స
6479 MLJ1335926
పపరర: పదమ పససపపలలటట

95-21/735

తసడడ:డ భబనసజ రరవప కసదన
ఇసటట ననస:34-8-369
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరగస
ఇసటట ననస:34-8-369
వయససస:30
లస: పప
6476 SQX2483741
పపరర: రమణ చచలరసశశటట

6465 MLJ3566577
పపరర: వనసకటటశశరరర జబణబ

95-21/730

భరస : కరశయఖ జబణబ
ఇసటట ననస:34-8-367
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఈశశరరరవప కసదన
ఇసటట ననస:34-8-368
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరగస
ఇసటట ననస:34-8-369
వయససస:29
లస: ససస స
6473 MLJ3566619
పపరర: ననగరరజ రరగస

95-21/732

తసడడ:డ కరశయఖ జబణబ
ఇసటట ననస:34-8-367
వయససస:47
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప వనలననడడ
ఇసటట ననస:34-8-368
వయససస:47
లస: ససస స
6470 SQX1260652
పపరర: శవ పరరశత రరగస

6462 MLJ3569688
పపరర: మసగ జబణబ

6460 MLJ3573391
పపరర: రరణణక� జబణబ�

భరస : వనసకటటశశరరర జబణబ
ఇసటట ననస:34-8-367
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సససదసలల జబణబ
ఇసటట ననస:34-8-367
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ జబణబ
ఇసటట ననస:34-8-367
వయససస:47
లస: పప
6467 SQX1418855
పపరర: భణవనవశశరగ వనలనడడ

95-22/1110

భరస : ససబబరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:34-8-366
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప జబణబ
ఇసటట ననస:34-8-367
వయససస:31
లస: ససస స
6464 MLJ3566585
పపరర: శకనవరసరరవప జబణబ

6459 SQX2347441
పపరర: గకరగ కనపరగస

6484 MLJ3573219
పపరర: అరరణ దనళవరయ

95-21/752

తసడడ:డ అరరణ దళవరయ
ఇసటట ననస:34-8-371
వయససస:30
లస: ససస స
95-21/754

6487 MLJ3574621
పపరర: సరమఖమ జఖస ససధన

95-21/755

భరస : సరయససధన
ఇసటట ననస:34-8-371
వయససస:66
లస: ససస స
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95-21/756 6489 MLJ3563624
95-21/757 6490 MLJ3573474
6488 MLJ3563632
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప చచనసనపరటట
పపరర: వనసకట ననగరశశరరరవప చచననపరటట
పపరర: దసరరరభవరన మణదడబబ యన

తసడడ:డ సరసబమయరగస� చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:34-8-371
వయససస:36
లస: పప
6491 SQX1260660
పపరర: లలత కటబరగ

తసడడ:డ సరసబమయరగస� చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:34-8-371
వయససస:44
లస: పప
95-21/759

భరస : వనసకట శవయఖ కటబరగ
ఇసటట ననస:34-8-372
వయససస:33
లస: ససస స
6494 SQX1260645
పపరర: వనసకట శవయఖ కటబరగ

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-372
వయససస:29
లస: ససస స

6492 AP151000063523
పపరర: వనసకటరమణ మణదడబబ యన

95-21/760

భరస : వనసకటననరమణ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-372
వయససస:56
లస: ససస స
95-21/762

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కటబరగ
ఇసటట ననస:34-8-372
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-373
వయససస:33
లస: పప
6503 SQX1998871
పపరర: శకనవరస రరవప ఇసటటరగ
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:34-8-373
వయససస:42
లస: పప
6506 SQX2219038
పపరర: కకటటశశర రరవప మణదడబబ యన

95-23/716

95-40/918

తసడడ:డ కకటయఖ చచనసనపరటట
ఇసటట ననస:34-8-376
వయససస:68
లస: పప

95-21/1289

95-21/774

6513 MLJ1341825
పపరర: శకధర తలర స

95-24/759

6516 SQX2010320
పపరర: లకడమ వనసకట రరషసణణ తలర స
తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలర స
ఇసటట ననస:34-8-376
వయససస:20
లస: ససస స

95-21/770

6505 SQX2376895
పపరర: రరణణక ఇసటటరగ

95-21/1449

6508 MLJ3569803
పపరర: సరరజ కరరక

95-21/771

భరస : ససరరష కరరక
ఇసటట ననస:34-8-375
వయససస:36
లస: ససస స
95-21/772

6511 MLJ2842235
పపరర: రజన తలర స

95-21/773

భరస : శకనవరసరరవప తలర స
ఇసటట ననస:34-8-376
వయససస:49
లస: ససస స
95-21/775

తసడడ:డ ఈశశరయఖ� తలర స
ఇసటట ననస:34-8-376
వయససస:44
లస: పప
95-21/777

6502 AP151000060051
పపరర: వనసకయఖ మణదడబబ యన�

భరస : శకనవరస రరవప ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:34-8-373
వయససస:38
లస: ససస స

6507 SQX2260545
పపరర: కకటటశశర రరవప మణదడబబ యన

6510 SQX1935543
పపరర: లకడమ వనసకట రరషసన తలర మ

95-21/767

తసడడ:డ నరసససహహలల� మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-373
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తలర మ
ఇసటట ననస:34-8-376
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఈశశరయఖ తలర స
ఇసటట ననస:34-8-376
వయససస:79
లస: ససస స
6515 AP151000060447
పపరర: సరసబమణరగస చచననపరటట

95-21/769

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-373/1 9TH LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష కరరక
ఇసటట ననస:34-8-375
వయససస:18
లస: ససస స
6512 AP151000063240
పపరర: ససబబబయమమ తలర స

6501 SQX1571448
పపరర: శకనవరసరరవప మణదడబబ యన

6504 SQX1997840
పపరర: రరణణక ఇసటటరగ

6499 AP151000063598
పపరర: కకటమమ కలవపలర
భరస : శకరరమణలల� కలవపలర
ఇసటట ననస:34-8-373
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఇసటటరగ
ఇసటట ననస:34-8-373
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-373/1
వయససస:19
లస: పప
6509 SQX2186971
పపరర: దదవనన కరరక

95-21/766

తసడడ:డ వనసకయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-373
వయససస:39
లస: పప
95-21/1288

95-21/764

భరస : రవకకరణ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-373
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ� మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-373
వయససస:33
లస: ససస స
95-21/768

95-21/761

95-21/763 6496 MLJ3573482
6495 AP151000060463
పపరర: వనసకటననరరయణ మణదడబబ యన
పపరర: శవపరరశత మణదడబబ యన

95-21/765 6498 AP151000063510
6497 MLJ3569795
పపరర: లకకమతరరపతమమ మణదడబబ యన
పపరర: ససబబబయమమ మణదడబబ యన

6500 MLJ3563657
పపరర: రవ మణదడబబ యన

6493 SQX1260678
పపరర: గరపస మణదడబబ యన

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-372
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-372
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనస మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:34-8-373
వయససస:38
లస: ససస స

95-21/758

6514 AP151000060402
పపరర: శకనవరసరరవప తలర స

95-21/776

తసడడ:డ ఈశశరయఖ తలర స
ఇసటట ననస:34-8-376
వయససస:36
లస: పప
95-21/1290

6517 SQX0944686
పపరర: ససనత కకసడమణడడ

95-21/778

భరస : ససరరష బబబణ కకసడమయడడ
ఇసటట ననస:34-8-377
వయససస:38
లస: ససస స
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6518 SQX1015248
పపరర: ససరరష బబబణ కకసదమయడడ

95-21/779

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకసదమయడడ
ఇసటట ననస:34-8-377
వయససస:45
లస: పప
6521 MLJ1344746
పపరర: మలర శశరగ వవమణల

95-21/782

95-21/785

95-21/788

95-21/791

95-21/794

95-21/797

95-21/1450

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవనల
ఇసటట ననస:34-8-384
వయససస:25
లస: ససస స

6531 SQX1665090
పపరర: రరజఖలకడమ యతరరజల

6534 MLJ3563681
పపరర: ననగరరజ యసపరరల

6537 SQX1070556
పపరర: వజయ కలమఖర బణసగ

6540 NDX2396497
పపరర: అనసత లకడమ మణనగరల

95-21/801

6543 MLJ3563699
పపరర: సతష కలమఖర గరపరలస

95-21/792

6546 MLJ3575529
పపరర: అనతన రరవనల
భరస : శరఖసకలమఖర రరవనల
ఇసటట ననస:34-8-384
వయససస:32
లస: ససస స

6526 MLJ3563673
పపరర: ననగరరజ వవమణల

95-21/787

6529 MLJ1337021
పపరర: రమమష వవమణల

95-21/790

6532 SQX1664937
పపరర: వజయలకడమ యసపరరల

95-21/793

భరస : ననగ రరజ యసపరరల
ఇసటట ననస:34-8-379
వయససస:35
లస: ససస స
95-21/795

6535 SQX1664861
పపరర: శక లకడమ బణసగ

95-21/796

తసడడ:డ వజయ కలమఖర బణసగ
ఇసటట ననస:34-8-380
వయససస:20
లస: ససస స
95-21/798

6538 AP151000060056
పపరర: గరవసదరరజలల బణసగర

95-21/799

తసడడ:డ ససదదయఖ బణసగర
ఇసటట ననస:34-8-380
వయససస:29
లస: పప
95-21/1451

6541 MLJ1344514
పపరర: వనసకటటశశరగ ఒగణర

95-21/800

భరస : చచసచయఖ ఒగణర
ఇసటట ననస:34-8-381
వయససస:34
లస: ససస స
95-21/802

తసడడ:డ రరమఖరరవప� ఒగణర
ఇసటట ననస:34-8-381
వయససస:32
లస: పప
95-22/593

95-21/784

తసడడ:డ రరమయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:42
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద రరడడడ మణనగరల
ఇసటట ననస:34-8-380
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సప మయఖ ఒగణర
ఇసటట ననస:34-8-381
వయససస:61
లస: ససస స
6545 SQX1081595
పపరర: పడసనన రరణణ రరవనల

95-21/789

తసడడ:డ గరవసధ రరజలల బణసగర
ఇసటట ననస:34-8-380
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మణనగరల చసదడ రరడడడ
ఇసటట ననస:34-8-380
వయససస:37
లస: పప
6542 SQX0537217
పపరర: అకకమమ ఒగణర

6528 MLJ1333137
పపరర: మణతనఖల రరవప వవమణల

6523 AP151000063274
పపరర: పదమ వవమణల

తసడడ:డ రరమయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గరవసదరరజలల యసపరరల
ఇసటట ననస:34-8-379
వయససస:38
లస: పప

భరస : గరవసదరరజలల బణసగర
ఇసటట ననస:34-8-380
వయససస:38
లస: ససస స
6539 SQX2249274
పపరర: మణనగరల దసరర పడసరద రరడడడ

95-21/786

భరస : మలర కరరరలన రరవప యతరరజల
ఇసటట ననస:34-8-379
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప యతరరజల
ఇసటట ననస:34-8-379
వయససస:36
లస: పప
6536 AP151000063484
పపరర: వనసకటరమణ బణసగ

6525 AP151000063187
పపరర: చనపపలర మమ వవమణల�

95-21/781

భరస : ససబడమణఖస వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:45
లస: పప
6533 SQX1935550
పపరర: మలర కరరరలనరరవప

95-21/783

భరస : రరమయఖ� వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:45
లస: పప
6530 MLJ3563566
పపరర: శకనవరస రరవప వవమణల

6522 AP151000063191
పపరర: బబజ వవమణల

6520 SQX1141035
పపరర: తషలసస వవమణల

భరస : రమమష వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అసకమమ రరవప వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:45
లస: ససస స
6527 SQX1070416
పపరర: అసకమమ రరవప వవమణల

95-21/780

భరస : ననగ రరజ వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మణతనఖలరరవప వవమణల
ఇసటట ననస:34-8-378
వయససస:45
లస: ససస స
6524 MLJ3569811
పపరర: శవరరతడ దసరర

6519 SQX1070481
పపరర: పలర వ వవమణల

6544 MLJ1320837
పపరర: చచసచయఖ ఒగణర

95-21/803

తసడడ:డ సప మయఖ ఒగణర
ఇసటట ననస:34-8-381
వయససస:32
లస: పప
95-22/594

6547 MLJ3575537
పపరర: ఆదదలకడమ రరవనల

95-22/595

భరస : చసదడశశఖర రవవల
ఇసటట ననస:34-8-384
వయససస:35
లస: ససస స
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95-22/596

తసడడ:డ శరఖససన రరవనల
ఇసటట ననస:34-8-384
వయససస:38
లస: పప
6551 MLJ1328046
పపరర: అనసరరధ నరగశశటట

95-22/599

95-22/602

95-22/605

95-22/607

95-22/610

95-21/805

95-21/808

తసడడ:డ మహనరరవప జమణమల
ఇసటట ననస:34-9
వయససస:32
లస: పప

6561 MLJ3575560
పపరర: నరజ గరపసదడసస

6564 AP151000060284
పపరర: ననగరశశరరరవప గరపసదడశ గరపసదడసస

6567 MLJ3566718
పపరర: మహహష వసబబటట

6570 MLJ1336395
పపరర: శవలకడమ బబ పపన

95-22/612

6573 MLJ3570645
పపరర: రరధ సరధననల

95-22/608

6576 MLJ3564465
పపరర: శవ శసకర సరదననల
తసడడ:డ నరసససహరరవప సరదననల
ఇసటట ననస:34-9
వయససస:46
లస: పప

6556 MLJ3568383
పపరర: నససససప లలమన రరదనడపప గణ

95-22/604

6559 MLJ3571270
పపరర: వజయలకడమ సససగసశశటట

95-22/606

6562 AP151000063392
పపరర: సరసబబడజఖస గరపసదడసస గరపసదడసస

95-22/609

భరస : ననగరశశరరరవప గరపసదడసస
ఇసటట ననస:34-8-388
వయససస:68
లస: ససస స
95-22/611

6565 MLJ3573557
పపరర: మమరగ కలమఖరగ మఖరర
ట రగ

95-21/804

భరస : పడభణదనసస మఖరర
ట రగ
ఇసటట ననస:34-8-419
వయససస:39
లస: ససస స
95-21/806

6568 MLJ3566726
పపరర: ససజవరరవప వసబబటట

95-21/807

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప వసచడటట
ఇసటట ననస:34-8-420
వయససస:59
లస: పప
95-21/809

6571 SQX1025437
పపరర: జజనసన రరణణ నసదడపప

95-25/918

భరస : రరజ నసదడపప
ఇసటట ననస:34.8.720
వయససస:40
లస: ససస స
95-22/613

భరస : శవశసకరరరవప సరధననల
ఇసటట ననస:34-9
వయససస:34
లస: ససస స
95-22/615

95-22/601

భరస : కకటటశశరరరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-8-387
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� బబ పపన
ఇసటట ననస:34-8-422
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నలఖసబరరస రరదడపప గణ
ఇసటట ననస:34-8-886
వయససస:60
లస: పప
6575 MLJ3564473
పపరర: రరఘవవసదడరరవప జమణమల

95-23/40

తసడడ:డ ససజవరరవప వసచడటట
ఇసటట ననస:34-8-420
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకషష బబ పపన
ఇసటట ననస:34-8-421/1
వయససస:66
లస: ససస స
6572 MLJ2836153
పపరర: పడభయదనసస షపక

6558 SQX0797670
పపరర: సమణయయల జజససఫ రరదడపప గణ

6553 SQX0900498
పపరర: అమకత రరదడపప గణ

తసడడ:డ పడభణ దనస రరదనడపప గణ
ఇసటట ననస:34-8-386
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ గరపసదడసస
ఇసటట ననస:34-8-388
వయససస:63
లస: పప

భరస : మహహష వసచడటట
ఇసటట ననస:34-8-420
వయససస:27
లస: ససస స
6569 AP151000063428
పపరర: రమఖదడవ బబ పపన

95-22/603

భరస : వవణణ గరపసదడసస
ఇసటట ననస:34-8-388
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప గరపసదడసస
ఇసటట ననస:34-8-388
వయససస:44
లస: పప
6566 SQX1539156
పపరర: ననగ లకడమ వసచడటట

6555 MLJ3571262
పపరర: హహమలత రరదనడపప గణ రరదడపప గణ

95-22/598

తసడడ:డ పడభణదనస రరదడపప గణ
ఇసటట ననస:34-8-386
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభణదనస రరదడపప గణ
ఇసటట ననస:34-8-386
వయససస:28
లస: పప

తలర : వజయ లకకమ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:34-8-387
వయససస:28
లస: పప
6563 MLJ3565082
పపరర: వవణణ గరపసదడసస గరపసదడసస

95-22/600

భరస : కకకసస స రతనస రరదడపప గణ
ఇసటట ననస:34-8-386
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నలఖసబబడమ రరదనడపప గణ
ఇసటట ననస:34-8-386
వయససస:51
లస: పప
6560 SQX0900324
పపరర: పపడమ కలమఖర సససగసశశటట

6552 MLJ1326081
పపరర: బబబయరరవప నరగససటట

6550 MLJ3575545
పపరర: బడజత నరగశశటట

తసడడ:డ బబబణరరవప నరగశశటట
ఇసటట ననస:34-8-385
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చననయఖ నరగససటట
ఇసటట ననస:34-8-385
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పడభణదనస రరదడపప గణ
ఇసటట ననస:34-8-386
వయససస:29
లస: ససస స
6557 MLJ1326974
పపరర: కకకసస సరతనస రరదనడపప గణ

95-22/597

తసడడ:డ శరఖససన రరవనల
ఇసటట ననస:34-8-384
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబయరరవప నరగశశటట
ఇసటట ననస:34-8-385
వయససస:59
లస: ససస స
6554 SQX0330266
పపరర: మమరగ జజనస రరదనడపప గణ

6549 MLJ3568367
పపరర: చసదడశశఖర రరవనల

6574 AP151000063007
పపరర: దసరర జమణమల

95-22/614

భరస : మహనరరవప జమణమల
ఇసటట ననస:34-9
వయససస:61
లస: ససస స
95-22/616

6577 MLJ2836971
పపరర: మహనరరవప జమణమల

95-22/617

తసడడ:డ గరపయఖ జమణమల
ఇసటట ననస:34-9
వయససస:60
లస: పప
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95-179/878
6578 SQX2058022
పపరర: మనష వనసకట ఆదదననరరయణ
పబబశశటట
తసడడ:డ హహమ చసదడ కలమఖర పబబశశటట
ఇసటట ననస:34-9-121
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సససకనన గరదఎరరకలల గరడ ఎరర కలల
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : భబణణ పడకరశ యరకబబడడ
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:28
లస: ససస స

6581 MLJ1338508
పపరర: శవసరగత ఎరకబడడ

6582 AP151000069360
పపరర: హహమలత యరబడడ

6583 SQX1651918
పపరర: కళళవత జగనననథస

95-23/43

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఎరబడడ
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:42
లస: ససస స
6584 SQX1057174
పపరర: లలఖవత బబ జలగరన

95-23/46

95-23/49

95-23/52

95-23/55

94-87/1319

95-23/58

తసడడ:డ వనసకటకకషష రరవప గణసటటరర
ఇసటట ననస:34-9-397
వయససస:35
లస: పప

6591 SQX0469106
పపరర: భణవనవశశరగ చరరల

6594 NDX2657377
పపరర: భణలకడమ గదచద

6597 SQX0088369
పపరర: శవపడసరద జరమమశశటట

6600 SQX1845718
పపరర: కకటటశశర రరవప మమడసరగ

95-23/60

6603 SQX1630920
పపరర: లకడమ కలమఖరగ గణసటటరర

95-23/53

6606 SQX1652007
పపరర: శకలకడమ వనసషషవ చరరల
తసడడ:డ ననగరరజ చరరల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:22
లస: ససస స

6586 SQX0602102
పపరర: కటబట ససదదప�

95-23/48

6589 AP151000066101
పపరర: ఎరకబడడ కకటటశశరరరవప

95-23/51

6592 SQX1834050
పపరర: శవ కలమఖర చరరల

95-23/54

తసడడ:డ బణజల బబబణ చరరల
ఇసటట ననస:34-9-394
వయససస:37
లస: పప
94-55/697

6595 NDX2593549
పపరర: సరసబ శవ రరవప గదచద

94-61/979

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:34-9-395
వయససస:24
లస: పప
95-23/56

6598 SQX1252170
పపరర: ససకనఖ వశశననధపలర

95-23/57

భరస : కకటటశశర రరవప మమడసరగ
ఇసటట ననస:34-9-396
వయససస:34
లస: ససస స
95-23/59

6601 SQX2008696
పపరర: కకటటశశర రరవప మమడసరగ

95-57/1220

తసడడ:డ ఇరగమయ మమడసరగ
ఇసటట ననస:34-9-396
వయససస:37
లస: పప
95-23/61

భరస : వనసకట కకషరషరరవప గణసటటరర
ఇసటట ననస:34-9-397
వయససస:59
లస: ససస స
95-23/63

95-23/45

తసడడ:డ బసవయఖ ఎరబడడ
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ యరగమయఖహ మమడసరగ
ఇసటట ననస:34-9-396
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమ కకషషయఖ గణసటటరర
ఇసటట ననస:34-9-397
వయససస:26
లస: ససస స
6605 SQX1571562
పపరర: రరమ కకషషయఖ గణసటటరర

95-23/50

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-9-395
వయససస:39
లస: పప

భరస : యరగమయఖ మమడసరగ
ఇసటట ననస:34-9-396
వయససస:61
లస: ససస స
6602 SQX1651983
పపరర: లకడమ కలమఖరగ గణసటటరర

6588 MLJ1343276
పపరర: భబనసపడకరష ఎరకబసడడ

95-23/42

తలర : రమఖదడవ� కటబట
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:34-9-395
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:34-9-395
వయససస:46
లస: ససస స
6599 SQX0786350
పపరర: కటబకస మమడసరగ

95-23/47

భరస : ఆసజనవయణలల చరరల
ఇసటట ననస:34-9-394
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బణజలబబబణ చరరల
ఇసటట ననస:34-9-394
వయససస:37
లస: పప
6596 NDX2601409
పపరర: భణలకడమ గడడడ

6585 SQX1521880
పపరర: అనల సమణదనడల

6580 SQX1348029
పపరర: మమరగ ఉయల

భరస : బసవయఖ యరబబదద
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఎరబడడ
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవ కలమఖర చరరల
ఇసటట ననస:34-9-394
వయససస:34
లస: ససస స
6593 MLJ1342666
పపరర: ఆసజనవయణలల చరరల

95-23/44

తసడడ:డ మధసససదన సమణదనడల
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప యరబడడ
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:36
లస: పప
6590 SQX1813328
పపరర: యశశద చరరల

95-23/41

భరస : కకటటశశరరరవప యరబడడ
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : రరజరశశర రరవప బబ జలగరన
ఇసటట ననస:34-9-392
వయససస:68
లస: ససస స
6587 SQX0540872
పపరర: భరణణకలమఖర యఖరబడడ

6579 SQX0939470
పపరర: కలపన గరడఎరరకల

6604 SQX1630912
పపరర: ఉమ సరయరరస గణసటటరర

95-23/62

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప గణసటటరర
ఇసటట ననస:34-9-397
వయససస:26
లస: పప
95-23/64

6607 SQX1651991
పపరర: దదపసస చరరల

95-23/65

భరస : ననగరరజ చరరల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:30
లస: ససస స
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95-23/66
6608 SQX0708446
పపరర: శరగష ALLAMSETTI
ALLAMSETTI
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ALLAMSETTI
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:32
లస: ససస స

6609 SQX1164102
పపరర: ఖఖసససబ షపక

భరస : బణదడసర షపక
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:35
లస: ససస స

95-23/69
6611 SQX1164110
పపరర: శక వనసకట పదనమవత పసడయఖ డక
రసగణరగ
భరస : శకజగన మహన ససతనరరస రసగణరగ
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మఖధవరరవప� మదచదల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:49
లస: ససస స

6614 SQX1116426
పపరర: వజయ లకడమ చలర ర

6615 SQX1510495
పపరర: యగ బబలఖజ మదచదల

95-23/72

భరస : ఆసజనవయణలల చలర ర
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:26
లస: ససస స
95-23/75

తసడడ:డ వనసకట రరవప తరరమల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:25
లస: పప
95-23/78

తసడడ:డ చనన బబబణ లలట కనయసపరటట
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:27
లస: పప
95-23/81

తసడడ:డ ససబబబరరవప దదసతష
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:44
లస: పప
6626 SQX0328922
పపరర: డడవడ రతనరరజ తచననల తచననల

95-23/84

95-23/88

భరస : పపదదట పపలర యఖ
ఇసటట ననస:34-9-400
వయససస:47
లస: ససస స

95-23/76

95-23/91

95-23/79

6624 MLJ2848216
పపరర: ననగరరజ చరరల

95-23/82

6633 SQX1651843
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరపసశశటట

6636 SQX2325140
పపరర: జజఖత పపదథట
భరస : చచననకరశవలల పపదథట
ఇసటట ననస:34-9-400
వయససస:21
లస: ససస స

6616 SQX1545856
పపరర: కకసడయఖ వపసగణటటరర

95-23/74

6619 SQX1128926
పపరర: కకటటశశర రరవప కసస
స రగ కసస
స రగ

95-23/77

6622 SQX0335356
పపరర: వరసల గరపస వరసల

95-23/80

తసడడ:డ శవ వరసల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:30
లస: పప
6625 AP151000066206
పపరర: బడహమయఖ ఎనసబబ రర ఎనసబబ రర

95-23/83

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎనసబబ రర
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:46
లస: పప
95-23/85

6628 MLJ0745745
పపరర: గణరరననధస� బతష
స ల�

95-23/87

తసడడ:డ ననగయఖ� బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-9-399
వయససస:88
లస: పప
95-23/89

6631 MLJ1332840
పపరర: రరఘవవసదడ గణసటటరర

95-23/90

భరస : ససబడమణఖస గణసటటరర
ఇసటట ననస:34-9-400
వయససస:44
లస: ససస స
95-23/92

తసడడ:డ లకమయఖ లలటట పరపసశశటట
ఇసటట ననస:34-9-400
వయససస:36
లస: పప
95-23/717

95-23/71

తసడడ:డ లకమయఖ కసస
స రగ
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:26
లస: పప

6621 SQX0835504
పపరర: ననగమణణ కకటటశశర రరవప యయడల
యయడల
తసడడ:డ బణజజఖత బణలర యఖ యయడల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:27
లస: పప

6630 SQX1651967
పపరర: సశపన పరపసశశటట

6613 SQX0047027
పపరర: మణసతనజ షపక షపక

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప వపసగణటటరర
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పరపసశశటట
ఇసటట ననస:34-9-400
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గణసటటరర
ఇసటట ననస:34-9-400
వయససస:66
లస: ససస స
6635 SQX2127595
పపరర: పపదద ట పరరశత

95-23/73

6618 SQX1510503
పపరర: తషలసస రరమ మదచదల

6627 MLJ2848232
పపరర: మఖధవరరవప� మదదదల�

95-23/68

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� మదచదల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరమ కకషషయఖ గణసటటరర
ఇసటట ననస:34-9-400
వయససస:26
లస: ససస స
6632 AP151000069245
పపరర: శకహరమమ గణసటటరర

95-23/70

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చరరల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన తచననల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:48
లస: పప
6629 SQX1895838
పపరర: లకడమ గణసటటరర

6612 MLJ2852713
పపరర: వజయలకడమ� మదదదల�

తసడడ:డ మఖధవ రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:25
లస: పప

6620 SQX1097402
పపరర: వజయ కకషష కనయసపరటట

6610 SQX0335976
పపరర: మమడసరన వసససధర మమడసరన

భరస : చచననన కరశవరరవప� మమడసరన
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖధవ రరవప మదచదల
ఇసటట ననస:34-9-398
వయససస:23
లస: పప

6617 SQX1116400
పపరర: జజసఫ తరరమల

6623 SQX0047068
పపరర: వనసకట ససధనకర దదసతష దదసతష

95-23/67

6634 AP151000066136
పపరర: గణసటటరర సరసబశవరరవప

95-23/93

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ గణసటటరర
ఇసటట ననస:34-9-400
వయససస:76
లస: పప
95-23/718

6637 SQX1651959
పపరర: శకరరఖ మలకపపరపప

95-23/94

తసడడ:డ సతఖననరరయణ మలకపపరపప
ఇసటట ననస:34-9-401
వయససస:29
లస: ససస స
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6638 SQX1652072
పపరర: మలలర శశరగ మలకపపరపప

95-23/95

భరస : ససరఖననరరయణ మలకపపరపప
ఇసటట ననస:34-9-401
వయససస:51
లస: ససస స
6641 SQX2350023
పపరర: వనసకట సరరజన మననన

95-23/647

95-25/921

95-23/99

95-23/102

95-25/923

95-23/106

95-23/109

తసడడ:డ గరపయఖ తషరక
ఇసటట ననస:34-10
వయససస:61
లస: పప

6651 AP151000066126
పపరర: జజలలస వనసకటరరవప

6654 SQX0947069
పపరర: పదనమవత వససతపపరస

95-22/619

95-23/103

6646 AP151000066170
పపరర: చసతలచచరరవప వనసకటటశశరరర

6649 MLJ2848711
పపరర: వనసకటరమణ జజలలస

95-23/101

6652 SQX0126359
పపరర: ఆశరలత ఊదర�

95-25/922

95-23/104

6655 SQX1845684
పపరర: హహమలత దడవ వససతపపరస

6663 MLJ3564556
పపరర: ససనల కలమఖర తషరక

6666 SQX1997865
పపరర: భబనస షపక
తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:34-10-72
వయససస:20
లస: పప

95-23/105

తసడడ:డ రరమణలల వససతపపరస
ఇసటట ననస:34-9-406
వయససస:39
లస: ససస స

95-23/107 6658 NDX0262121
6657 SQX0947051
పపరర: బబల భబసకర రరవప వససతపపరస
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప వససతపపరస

6660 SQX0423228
పపరర: వనసకటటశశరరర వపదర�

95-23/98

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34.9.405
వయససస:33
లస: ససస స

95-23/108

తసడడ:డ రరమణలల వససతపపరస
ఇసటట ననస:34-9-406
వయససస:32
లస: పప
95-25/924

6661 MLJ3571130
పపరర: అరరణన కలమఖరగ తషరక

95-22/618

భరస : ససమన తషరక
ఇసటట ననస:34-10
వయససస:33
లస: ససస స
95-22/620

తసడడ:డ సససదర రరవప తషరక
ఇసటట ననస:34-10
వయససస:30
లస: పప
95-22/622

95-25/920

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:34-9-404
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:34.9.406
వయససస:58
లస: పప

భరస : సససదరరరవప తషరక
ఇసటట ననస:34-10
వయససస:51
లస: ససస స
6665 MLJ3564531
పపరర: సససదర రరవప తషరక

95-23/100

తసడడ:డ రరమణలల వససతపపరస
ఇసటట ననస:34-9-406
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ వససతపపరస
ఇసటట ననస:34-9-406వయససస:68
లస: పప
6662 MLJ3570694
పపరర: మణణ తషరక

6648 AP151000069221
పపరర: హహమలత జజలలస

6643 SQX0112748
పపరర: మఖరరత రరవప ససదస�

తసడడ:డ శకరరమణలల చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:34-9-403
వయససస:61
లస: పప

భరస : బబల భబసకర రరవప వససతపపరస
ఇసటట ననస:34-9-406
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమణలల వససతపపరస
ఇసటట ననస:34-9-406
వయససస:63
లస: ససస స
6659 SQX1845700
పపరర: రరమణలల వససతపపరస

95-23/97

తసడడ:డ వరరసరశమ జజలలస
ఇసటట ననస:34-9-404
వయససస:74
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34.9.405
వయససస:56
లస: ససస స
6656 SQX1845692
పపరర: లకడమ శరరద వససతపపరస

6645 AP151000069248
పపరర: తషలసస చసతలచచరరవప

95-23/646

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల�
ఇసటట ననస:34.9.402
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప జజలలస
ఇసటట ననస:34-9-404
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప జజలలస
ఇసటట ననస:34-9-404
వయససస:46
లస: పప
6653 SQX0420760
పపరర: వజయలకడమ వపదర�

95-25/919

భరస : వనసకటటశశరరర చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:34-9-403
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప జజలలస
ఇసటట ననస:34-9-404
వయససస:42
లస: ససస స
6650 AP151000066209
పపరర: జజలలస వనయఖబబణ

6642 SQX0125716
పపరర: ననరరయణమమ ససదస�

6640 SQX2349959
పపరర: లకడమ ననరరయణ మననన

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ మననన
ఇసటట ననస:34-09-402
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఆసజనవయణలల�
ఇసటట ననస:34.9.402
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ�
ఇసటట ననస:34.9.402
వయససస:56
లస: పప
6647 SQX0786400
పపరర: గకతమ జజలలస

95-23/96

తసడడ:డ రరమయఖ కరశవ
ఇసటట ననస:34-9-402
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ మననన
ఇసటట ననస:34-09-402
వయససస:26
లస: ససస స
6644 SQX0113100
పపరర: ఆసజనవయణలల ససదస�

6639 SQX1651819
పపరర: శకలకడమ కరశవ

6664 MLJ3564549
పపరర: ససమన తషరక

95-22/621

తసడడ:డ సససధరరరవ తషరక
ఇసటట ననస:34-10
వయససస:33
లస: పప
95-20/557

6667 MLJ1330364
పపరర: కకటటశశరమమ కకసడడడ

95-23/110

భరస : సదనశవ రరవప kondru
ఇసటట ననస:34-10-407
వయససస:48
లస: ససస స
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6668 AP151000069200
పపరర: కకటమమ చటటటమయరగ

95-23/111

భరస : ననగలసగస చటటటమణరగ
ఇసటట ననస:34-10-407
వయససస:71
లస: ససస స
6671 SQX1651892
పపరర: వజయ భబసకర చటటటమయరగ

95-23/114

95-23/117

95-23/119

95-25/60

95-23/122

95-23/124

95-21/810

తసడడ:డ పరమణలల కరరక
ఇసటట ననస:34-10-415
వయససస:30
లస: పప

6681 AP151000069101
పపరర: గసగరబబయ కరరడచ

6684 SQX1997824
పపరర: హరరవరరన ఆలకరగ

6687 AP151000069210
పపరర: నకతడస గరరసటర

6690 SQX0328716
పపరర: వజయ కరరక

95-21/813

6693 SQX1887827
పపరర: వనయ కరక

95-23/120

6696 MLJ3566734
పపరర: లకడమకరసత కరరక
తసడడ:డ పరమణలల కరరక
ఇసటట ననస:34-10-415
వయససస:32
లస: పప

6676 SQX2011781
పపరర: లఖవణఖ చటటమయరగ

95-23/596

6679 SQX0753830
పపరర: భబగఖలకడమ లలక

95-25/59

6682 SQX0149435
పపరర: ననగరజన పడసరదస

95-23/121

భరస : వనసకటశవరరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:34-10-411
వయససస:43
లస: ససస స
95-21/1126

6685 SQX0827691
పపరర: లకడమ గరరసటర

95-23/123

భరస : నరరష కలమఖర గరరసటర
ఇసటట ననస:34-10-413
వయససస:32
లస: ససస స
95-23/125

6688 SQX0827725
పపరర: నరరష కలమఖర గరరసటర

95-23/126

తసడడ:డ పడసరద రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:34-10-413
వయససస:39
లస: పప
95-21/811

6691 SQX1419416
పపరర: శరసత కరరక

95-21/812

భరస : ననగరరజ కరరక
ఇసటట ననస:34-10-415
వయససస:44
లస: ససస స
95-21/814

తసడడ:డ నగరజ కరక
ఇసటట ననస:34-10-415
వయససస:22
లస: పప
95-21/816

95-23/116

భరస : వజయభబసకర
ఇసటట ననస:34-10-408
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పరమణలల కరరక
ఇసటట ననస:34-10-415
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప� కరరక
ఇసటట ననస:34-10-415
వయససస:81
లస: ససస స
6695 MLJ3566742
పపరర: శవకరసత కరరక

95-24/55

భరస : పడసరద గరరసటర
ఇసటట ననస:34-10-413
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : నవన కలమఖర కరరక
ఇసటట ననస:34-10-415
వయససస:24
లస: ససస స
6692 AP151000063491
పపరర: ససపపరషమమ కరరక

6678 SQX1606781
పపరర: అబణదల అజజ షపక

6673 MLJ1329861
పపరర: శవసతఖననరరయణ చటటటమయరగ

భరస : శవ సతఖననడయన చటటమయరగ
ఇసటట ననస:34-10-407
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆలకరగ
ఇసటట ననస:34-10-413
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద గరరసటర
ఇసటట ననస:34-10-413
వయససస:42
లస: ససస స
6689 SQX1419432
పపరర: రతన కలమఖరగ కరరక

95-23/118

భరస : శసకరరరవప కరరడచ
ఇసటట ననస:34-10-409
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ పడసరదస
ఇసటట ననస:34-10-411
వయససస:46
లస: పప
6686 MLJ2852663
పపరర: రరజజరరణణ గరరసటర

6675 AP151000066184
పపరర: చటటటమయరగ ననగలసగస

95-23/113

తసడడ:డ ననగలసగస చటటటమణరగ
ఇసటట ననస:34-10-407
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:34-10-408
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:34-10-408
వయససస:32
లస: ససస స
6683 SQX0149443
పపరర: వనసకట శవ రరవప పడసరదస

95-23/115

తసడడ:డ గణరరవయఖ చటటటమణరగ
ఇసటట ననస:34-10-407
వయససస:81
లస: పప

భరస : అబణదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:34-10-408
వయససస:53
లస: ససస స
6680 SQX0327270
పపరర: షరకకలఖ షపక

6672 MLJ1330927
పపరర: లవకలశలల చటటటమయరగ

6670 SQX1652015
పపరర: కకటటశశర రరవప కకసడడడ

తసడడ:డ సదనశవ రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:34-10-407
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగలసగస చటటటమణరగ
ఇసటట ననస:34-10-407
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ kondru
ఇసటట ననస:34-10-407
వయససస:59
లస: పప
6677 AP151000069237
పపరర: జరగనన షపక

95-23/112

తసడడ:డ సదనశవ రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:34-10-407
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ననగలసగస చటటటమయరగ
ఇసటట ననస:34-10-407
వయససస:33
లస: పప
6674 MLJ1329275
పపరర: సదనశవరరవప కకసడడడ

6669 SQX1631068
పపరర: వశశననధ కకసడడడ

6694 SQX1419804
పపరర: నవన కలమఖర కరరక

95-21/815

తసడడ:డ ననగరరజ కరరక
ఇసటట ననస:34-10-415
వయససస:26
లస: పప
95-21/817

6697 SQX1419440
పపరర: సశరష కరసత కరరక

95-21/818

తసడడ:డ పరమణలల కరరక
ఇసటట ననస:34-10-415
వయససస:34
లస: పప

Page 90 of 350

6698 SQX1419390
పపరర: ననగరరజ కరరక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-21/819

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరరక
ఇసటట ననస:34-10-415
వయససస:49
లస: పప
6701 SQX2011955
పపరర: మలర శశరగ గరటట

95-41/646

6702 MLJ2843076
పపరర: వజయకలమఖరగ గణడడబసడర

95-21/1129

6705 SQX1995455
పపరర: సతఖ వత పరలడడగణ

6708 AP151000063132
పపరర: బబలమమ కలరరక

తసడడ:డ సతఖ పపరష వర పడసరద దడసరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:34-10-418
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-10-419
వయససస:61
లస: ససస స

6710 SQX1503177
పపరర: ననగరశశరరరవప కలరరక

6711 SQX2010312
పపరర: అచచమమ కలరక

95-21/824

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కలరరక
ఇసటట ననస:34-10-419
వయససస:69
లస: పప
6713 SQX1001544
పపరర: రరజఖ లకకమ నడదవవలల

95-21/826

95-21/829

95-21/831

తలర : రరధ పప లశశటట
ఇసటట ననస:34-10-423
వయససస:25
లస: పప

95-21/822

6720 SQX2030880
పపరర: నవన కలమఖర కటకమమసత

95-21/833

6723 AP151000063425
పపరర: రరధ పప లశశటట �

95-21/1132

6726 MLJ3563749
పపరర: వర పడసరద కటకస శశటట �
తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:34-10-423
వయససస:45
లస: పప

6706 SQX2289395
పపరర: అశశక రరజ కరలలకలరగ

95-21/1327

6709 SQX1503169
పపరర: శవ రరమకకషష రరజ కలరరక

95-21/823

6712 SQX1001536
పపరర: లకడమ పడసనన సరధస

95-21/825

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:34-10-420
వయససస:29
లస: ససస స
95-21/827

6715 MLJ3563723
పపరర: సతఖననరరయణ సరదస

95-21/828

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:34-10-420
వయససస:34
లస: పప
95-21/830

6718 SQX1995281
పపరర: వనసకటటష బబ పపన

95-21/1133

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ పపన
ఇసటట ననస:34-10-421
వయససస:21
లస: పప
95-6/872

6721 MLJ3569860
పపరర: శవ కకషషకలమఖరగ కటకసశశటట �

95-21/832

భరస : వర పడసరద�
ఇసటట ననస:34-10-423
వయససస:41
లస: ససస స
95-21/834

భరస : శవశసకర� పప లశశటట
ఇసటట ననస:34-10-423
వయససస:34
లస: ససస స
95-21/836

95-21/821

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:34-10-419
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వర పడసరద కటకమమసత
ఇసటట ననస:34-10-423
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవపడసరదస� �
ఇసటట ననస:34-10-423
వయససస:44
లస: ససస స
6725 SQX1354638
పపరర: గరపస చసద పప లశశటట

6717 MLJ3573524
పపరర: ననగలకడమ అమమనబబడ లల

6703 SQX0166934
పపరర: ససధనకర గణడడబసడర

తసడడ:డ వజయ కలమఖర కరలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-10-417
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగరరజ అమమ నబబడ లల
ఇసటట ననస:34-10-421
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష బబ పపన
ఇసటట ననస:34-10-421/1
వయససస:51
లస: పప
6722 MLJ1330711
పపరర: ధనలకడమ� దడశబబ యన�

95-21/1130

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:34-10-420
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ
ఇసటట ననస:34-10-420
వయససస:71
లస: పప
6719 AP151000060344
పపరర: శకనవరసరరవప బబ పపల

6714 AP151000063422
పపరర: సరమఖమ జఖస సరధస

95-21/1128

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:34-10-417
వయససస:66
లస: పప

భరస : రరమకకషష కలరక
ఇసటట ననస:34-10-419
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:34-10-420
వయససస:36
లస: ససస స
6716 AP151000060093
పపరర: రరమయఖ సరదస

95-21/820

భరస : శసకర రరవప పలలడగయ
ఇసటట ననస:34-10-417
వయససస:35
లస: ససస స
95-21/1131

6700 SQX2016814
పపరర: తరరపతయఖ గరటట

తసడడ:డ గరపరల గరటట
ఇసటట ననస:34-10-416
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:34-10-417
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నలసబడస గడడ స
ఇసటట ననస:34-10-417
వయససస:63
లస: పప
6707 SQX2108819
పపరర: పకథదశ సరయ దడసరబబ ఈనన

95-21/1127

తసడడ:డ రరమయఖ గరటట
ఇసటట ననస:34-10-416
వయససస:48
లస: పప

భరస : గరపరల గరటట
ఇసటట ననస:34-10-416
వయససస:41
లస: ససస స
6704 SQX1996420
పపరర: జజససఫ గడడ స

6699 SQX2011948
పపరర: గరపరల గరటట

6724 MLJ1324201
పపరర: తషలసమమ� దడశబబ యన�

95-21/835

భరస : కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:34-10-423
వయససస:67
లస: ససస స
95-21/837

6727 SQX2067056
పపరర: పవన కలమఖర కటకమమసత

95-21/1134

తసడడ:డ వర పడసరద కటకమమసత
ఇసటట ననస:34-10-423
వయససస:20
లస: పప
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6728 AP151000063426
పపరర: అనససయ ఆతమకకరగ

95-21/838

భరస : సరసబశవరరజ ఆతమ కకరగ
ఇసటట ననస:34-10-424
వయససస:34
లస: ససస స
6731 SQX2437895
పపరర: ఝఖనస చకటట

95-21/1328

95-23/649

95-21/843

95-22/623

95-21/848

95-21/1135

95-21/1332

భరస : మరర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-10-427
వయససస:59
లస: ససస స

6741 AP151000063599
పపరర: లకడమ ఈటశశరగ�

6744 AP151000060547
పపరర: సరశమననధ ఇడససరగ

6747 SQX2270874
పపరర: ననన భ షపక

6750 SQX1624189
పపరర: అయయషర పఠరన

95-21/853

6753 SQX1624197
పపరర: జజన పఠరన

95-21/846

6756 MLJ3573581
పపరర: భబరత బబ డన
భరస : వనసకటరమణ బబ డ
ఇసటట ననస:34-10-428
వయససస:29
లస: ససస స

6736 MLJ3573508
పపరర: అరరణరరడడడ చరర

95-21/842

6739 MLJ1344993
పపరర: చచననయఖ జనమణల

95-21/845

6742 MLJ1336684
పపరర: సరసబబడజఖస వరకర

95-21/847

భరస : సతఖనననరరయణ వరక
ఇసటట ననస:34-10-426
వయససస:86
లస: ససస స
95-21/849

6745 MLJ3567070
పపరర: గరపస కలసతడటట

95-21/850

తసడడ:డ కకషష కలసతడటట
ఇసటట ననస:34-10-426
వయససస:69
లస: పప
95-21/1330

6748 SQX2270478
పపరర: ఆశ షపక

95-21/1331

తసడడ:డ గణణ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:34-10-426
వయససస:29
లస: ససస స
95-21/851

6751 MLJ3573573
పపరర: జజకకరర పఠరన

95-21/852

తసడడ:డ మరరఖఖన పఠరన పటబన
ఇసటట ననస:34-10-427
వయససస:29
లస: ససస స
95-21/854

తసడడ:డ అలఖరబక పఠరన
ఇసటట ననస:34-10-427
వయససస:78
లస: పప
95-22/624

95-23/648

తసడడ:డ ననగయఖ� జనమఖల
ఇసటట ననస:34-10-425
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:34-10-427
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : జజన పఠరన
ఇసటట ననస:34-10-427
వయససస:78
లస: ససస స
6755 SQX0976415
పపరర: జబబదన బ పఠరన

95-21/844

భరస : గణణ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:34-10-426
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:34-10-426
వయససస:22
లస: పప
6752 SQX1624163
పపరర: జజరగన పఠరన

6738 SQX0944694
పపరర: మధసససధన రరజ జగడబ

6733 SQX2117364
పపరర: నరరండంసదడ ఆతమకకరగ

భరస : సససదరరజరరడడడ చరర
ఇసటట ననస:34-10-425
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష ఇడసరగ
ఇసటట ననస:34-10-426
వయససస:60
లస: పప

భరస : శశశదన గణణ
ఇసటట ననస:34-10-426
వయససస:46
లస: ససస స
6749 SQX2270676
పపరర: ననగణర వల షపక

95-21/841

భరస : సరశమననదస ఇడసరగ
ఇసటట ననస:34-10-426
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరశమననథ ఈదశశరగ
ఇసటట ననస:34-10-426
వయససస:29
లస: పప
6746 SQX2024008
పపరర: ననన భ షపక

6735 SQX0944702
పపరర: శశశలజ జగడబ

95-21/840

తసడడ:డ ననగరరజ ఆతమకకరగ
ఇసటట ననస:34-10-424
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరజ జగడబ
ఇసటట ననస:34-10-425
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:34-10-425
వయససస:29
లస: ససస స
6743 SQX1260686
పపరర: నరరష ఈదశశరగ

95-21/1329

భరస : మధసససధన రరజ జగడబ
ఇసటట ననస:34-10-425
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ జనమఖల
ఇసటట ననస:34-10-425
వయససస:54
లస: ససస స
6740 SQX0976423
పపరర: అరరణ కలమఖరగ బబ సదలపరటట

6732 SQX2194314
పపరర: రజత ఆతమకకరగ

6730 MLJ2836682
పపరర: సరసబ శవరరజ ఆతమకలరగ

తసడడ:డ శసకరరరజ ఆతమ కకరగ
ఇసటట ననస:34-10-424
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరమరరజ ఆతమకకరగ
ఇసటట ననస:34-10-424
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరరజ ఆతమకకరగ
ఇసటట ననస:34-10-424
వయససస:30
లస: పప
6737 MLJ1337104
పపరర: కకటటశశరగ జనమఖల

95-21/839

తసడడ:డ సరసబశవ రరజ ఆతమ కకరగ
ఇసటట ననస:34-10-424
వయససస:34
లస: పప

భరస : జజన వలసన చకటట
ఇసటట ననస:34-10-424
వయససస:32
లస: ససస స
6734 SQX2130243
పపరర: ససరరసదర ఆతమకకరగ

6729 MLJ2836203
పపరర: శవ పడసరదస ఆతమకకరగ

6754 SQX0145979
పపరర: మరర ఖఖన పఠరన

95-21/855

తసడడ:డ జనసనఖఖన పటబన
ఇసటట ననస:34-10-427
వయససస:29
లస: పప
95-21/856

6757 MLJ3566825
పపరర: వనసకట రమణ బబ డ

95-21/857

తసడడ:డ తరకననధ బబ డ
ఇసటట ననస:34-10-428
వయససస:29
లస: పప

Page 92 of 350

6758 MLJ3566783
పపరర: భదడయఖ బలఖర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-21/858

తసడడ:డ బసవరరజ బలఖర
ఇసటట ననస:34-10-428
వయససస:29
లస: పప
6761 SQX1664945
పపరర: పరరశత బతష
స ల

95-21/861

95-21/864

95-21/867

95-21/869

95-21/872

95-21/876

95-21/1138

భరస : ననగయర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-10-438
వయససస:24
లస: ససస స

6771 SQX1624072
పపరర: మధసససధన రరవప కలసదసరగస

6774 SQX2008159
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఉటటట

6777 MLJ1335223
పపరర: మణణమమ పసరరగణ

6780 SQX1996412
పపరర: పడభణ దనసస పగగడడపలర

95-23/650

6783 SQX2263366
పపరర: ననగ లకడమ పసరరగణ

95-21/870

6786 MLJ3573656
పపరర: ససబబలకడమ అమమనబబడ లల
భరస : క�ంసడయఖ� అమమ నబబడ లల
ఇసటట ననస:34-10-438
వయససస:24
లస: ససస స

6766 MLJ3566833
పపరర: ఏడడక�ంసడలల కరసరబబద

95-21/866

95-21/1333
6769 SQX2295608
పపరర: వనసకట శవ పడసరద కరసరరభబడన

6772 SQX1218024
పపరర: మమరగ ససవరష చకరకల

95-21/871

భరస : సమరపణరరవప చకరకల
ఇసటట ననస:34-10-432
వయససస:34
లస: ససస స
95-21/1136

6775 SQX1472976
పపరర: పదమ జబణబ

95-21/873

భరస : వనసకట సరయరరస జబణబ
ఇసటట ననస:34-10-434
వయససస:33
లస: ససస స
95-21/878

6778 SQX1999598
పపరర: కకటటశశర రరవప పగగడడపలర

95-21/1137

తసడడ:డ పగగడడపలర
ఇసటట ననస:34-10-436
వయససస:53
లస: పప
95-21/1139

6781 SQX2376606
పపరర: కకసర షపక

95-21/1334

భరస : ననగణల మరర షపక
ఇసటట ననస:34-10-437
వయససస:28
లస: ససస స
95-23/651

భరస : శకనవరస రరవప పసరరగణ
ఇసటట ననస:34-10-437
వయససస:42
లస: ససస స
95-21/879

95-21/863

తసడడ:డ శవ పరశతనలల కరసరరభబడన
ఇసటట ననస:34-10-430
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పగగడడపలర
ఇసటట ననస:34-10-436
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప పసరరగణ
ఇసటట ననస:34-10-437
వయససస:49
లస: పప
6785 SQX1141167
పపరర: మమమమణననసర షపక

95-21/868

భరస : ససబబబరరవప పసరరగణ
ఇసటట ననస:34-10-436
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప పగగడడపలర
ఇసటట ననస:34-10-436
వయససస:48
లస: ససస స
6782 SQX2263168
పపరర: శకనవరస రరవప పసరరగణ

6768 MLJ1336171
పపరర: సరసబయఖ కరసరబబద

6763 SQX1665322
పపరర: సరసబశవరరవప బతష
స ల

తసడడ:డ సరసబయఖ కరసరబబద
ఇసటట ననస:34-10-430
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ ఉటటట
ఇసటట ననస:34-10-433
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ జబణబ
ఇసటట ననస:34-10-434
వయససస:41
లస: పప
6779 SQX1996404
పపరర: బణజల పగగడడపలర

95-21/865

తసడడ:డ ఓసకర చనరగ కలసదసరగస
ఇసటట ననస:34-10-431
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ పడభణదనస చకరకల
ఇసటట ననస:34-10-432
వయససస:29
లస: పప
6776 SQX1472968
పపరర: వనసకట సరయరరస జబణబ

6765 MLJ2843308
పపరర: పదమ కకసరబబద

95-21/860

తసడడ:డ ననగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-10-429
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ కరసరబబద
ఇసటట ననస:34-10-430
వయససస:29
లస: పప

భరస : మధసససధన రరవప కలసదసరగస
ఇసటట ననస:34-10-431
వయససస:78
లస: ససస స
6773 MLJ3563772
పపరర: సమరపణ రరవప చకరకల

95-21/862

భరస : పరశతనలల కరసరబబద
ఇసటట ననస:34-10-430
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ కరసరబబద
ఇసటట ననస:34-10-430
వయససస:29
లస: పప
6770 SQX1624080
పపరర: శకదడవ కలసదసరగస

6762 SQX1665215
పపరర: శవ శసకర రరవప బతష
స ల

6760 SQX1664960
పపరర: భయలకడమ బతష
స ల

భరస : సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-10-429
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-10-429
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-10-429
వయససస:62
లస: పప
6767 MLJ2837441
పపరర: పరశతనలల కరసరబబద

95-21/859

భరస : శవశసకర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-10-429
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-10-429
వయససస:52
లస: ససస స
6764 SQX1665280
పపరర: ననగయఖ బతష
స ల

6759 SQX1665009
పపరర: కవత బతష
స ల

6784 SQX2387710
పపరర: ననగణల మరర షపక

95-23/652

తసడడ:డ చనసద షపక
ఇసటట ననస:34-10-437
వయససస:34
లస: పప
95-21/880

6787 SQX1399386
పపరర: బబబణ షపక

95-21/881

తసడడ:డ జలఖన షపక
ఇసటట ననస:34-10-438
వయససస:24
లస: పప
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పపరర: ససబబన షపక
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95-21/1140

తసడడ:డ ఖదర వల షపక
ఇసటట ననస:34-10-439
వయససస:36
లస: పప
6791 SQX1999663
పపరర: రరజరశశరగ కరలలండపప

95-21/1143

95-21/884

95-21/887

95-21/890

95-21/893

6798 MLJ3563806
పపరర: చచసతనఖ గరసధద పసదద సటట

6801 AP151000063150
పపరర: ఝఖనసరరణణ పపలలగణ

6804 MLJ3573672
పపరర: కలససమ కలమఖరగ తరరమలశశటట

95-21/896

6807 AP151000063086
పపరర: తషలశమమ కసబబల

95-21/888

6810 MLJ3566890
పపరర: శకనవరసరరవప జజలరగ

95-21/891

95-21/894

95-21/897

95-21/900

6813 NDX3246956
పపరర: వనసకట శవ బడహమరరవప
పససపపలలటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:34-10-445
వయససస:48
లస: పప

94-63/1146

6816 MLJ2837615
పపరర: ఇమఖమనసయయల భబసకర
యరగణసటర
తసడడ:డ భబసకర రరవప యరకగణసటర
ఇసటట ననస:34-10-446
వయససస:42
లస: పప

95-21/905

భరస : భబసకరరరవప ఇనగసటట
ఇసటట ననస:34-10-446
వయససస:74
లస: ససస స

95-21/904

6799 SQX0424275
పపరర: శశశత పపలలగణ

95-21/889

6802 MLJ1329242
పపరర: కకశశర కలమఖర పపలలగణ

95-21/892

6805 MLJ3569894
పపరర: ననగ మలర శశరగ జజలరగ

95-21/895

95-21/898
6808 MLJ3563814
పపరర: వనసకట శవకలమఖర తరరమలశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-10-443
వయససస:30
లస: పప

6812 AP151000060060
పపరర: వనసకటటసశరరర కసబబల

6815 AP151000063490
పపరర: లలత కలమఖరగ ఇనగసటట

95-21/886

భరస : శకనవరసరరవప జజలరగ
ఇసటట ననస:34-10-443
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ జజలరగ
ఇసటట ననస:34-10-443
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కసబబల
ఇసటట ననస:34-10-443
వయససస:82
లస: పప

6796 SQX0557983
పపరర: సతఖననరరయణ పసదద సటట

తలర : పడభబకర రరవప పపలలగణ
ఇసటట ననస:34-10-442
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మణరళ చసదడ శశఖర తరరవనసగళస
ఇసటట ననస:34-10-443
వయససస:32
లస: పప
95-21/902

95-21/883

భరస : కకషప ర కలమఖర పపలలగణ
ఇసటట ననస:34-10-442
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర కసబబల
ఇసటట ననస:34-10-443
వయససస:74
లస: ససస స
95-21/899

6793 SQX1197723
పపరర: ఆషర లత పసదద సటట

తసడడ:డ బబలకకటయఖ పసదద సటట
ఇసటట ననస:34-10-440
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-10-443
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-10-443
వయససస:30
లస: ససస స
6809 SQX1399048
పపరర: కకటటశశర రరవప తరరవనసగళస

95-21/885

భరస : పడభబకరరరవప పపలలగణ
ఇసటట ననస:34-10-442
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకరరరవప పపలలగణ
ఇసటట ననస:34-10-442
వయససస:43
లస: పప
6806 AP151000063292
పపరర: వనసకటరరవమమ తరరమలశశటట

6795 MLJ3563798
పపరర: రవ కలమఖర పసదద సటట

95-21/1142

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసదద సటట
ఇసటట ననస:34-10-440
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసదద సటట
ఇసటట ననస:34-10-441
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకరణ కలమఖర పపలలగణ
ఇసటట ననస:34-10-442
వయససస:37
లస: ససస స
6803 AP151000060098
పపరర: కకరణ కలమఖర పపలలగణ

95-21/882

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పసదద సటట
ఇసటట ననస:34-10-440
వయససస:43
లస: పప

భరస : చచసతనఖ గరసధద పసదద సటట
ఇసటట ననస:34-10-441
వయససస:36
లస: ససస స
6800 SQX0166470
పపరర: పపలలగణ ఝఖనస

6792 SQX1354661
పపరర: ససధనరరణణ పసదద సటట

6790 SQX1997931
పపరర: రరజరశశరగ కరలలండపప

తసడడ:డ మలర కరరరలనరరవప కరలలండపప
ఇసటట ననస:34-10-439
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రవ కలమఖర పసదద సటట
ఇసటట ననస:34-10-440
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పసదద సటట
ఇసటట ననస:34-10-440
వయససస:43
లస: ససస స
6797 MLJ3573664
పపరర: లలననన పసదద సటట

95-21/1141

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:34-10-439
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప కరలలండపప
ఇసటట ననస:34-10-439
వయససస:25
లస: ససస స
6794 SQX0547943
పపరర: సరరజన దడవ పసదద సటట

6789 SQX2001329
పపరర: పసద బబజ షపక

6811 MLJ1335884
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట

95-21/901

తసడడ:డ గరపసరరజ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-10-443
వయససస:50
లస: పప
6814 MLJ3573706
పపరర: రరణణక రతనస పసదమలలర

95-21/903

భరస : ఇమఖమనసయల భబసకర పసదమలలర
ఇసటట ననస:34-10-446
వయససస:37
లస: ససస స
6817 AP151000060443
పపరర: భబసకర రరవప ఎరకగణసటర

95-21/906

తసడడ:డ పరల యరకగణసటర
ఇసటట ననస:34-10-446
వయససస:74
లస: పప
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పపరర: మలర మమ పగగడడపలర
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95-9/1036

భరస : చసదడయఖ పగగడడపలర
ఇసటట ననస:34-10-447
వయససస:74
లస: ససస స
6821 AP151000063389
పపరర: మమరగ పగగడడపలర

95-21/909

95-21/912

95-21/915

95-21/918

95-21/921

95-21/924

95-21/927

భరస : వనసకటటశశరరర చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:34-10-452
వయససస:33
లస: ససస స

6831 MLJ3566916
పపరర: ఏససబబబణ దరగశ

6834 MLJ2843332
పపరర: దసరర తరరమలశశటట

6837 SQX1260710
పపరర: భబసకర రరవప తరరమలశశటట

6840 AP151000060351
పపరర: మలలర శశర రరవప తరరమల శశటట

95-188/47

6843 MLJ3563848
పపరర: రతన బబబణ చడకకరగ

95-21/919

6846 SQX0456533
పపరర: వనసకటటశశరరర చసతలచచరరపప
తసడడ:డ బబలయఖ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:34-10-452
వయససస:25
లస: పప

6826 AP151000060461
పపరర: రరమకకషష తరరమణల శశటట

95-21/914

6829 SQX1811793
పపరర: ఆనసద దదవఖ గణడడడటట

95-21/917

6832 SQX1811843
పపరర: ససబబబరరవప గణడడడటట

95-21/920

తసడడ:డ పడసరద గణడడడటట
ఇసటట ననస:34-10-448
వయససస:47
లస: పప
95-21/922

6835 MLJ2843241
పపరర: రరఘవమమ తరరమలశశటట

95-21/923

భరస : సతఖనననరరయణ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-10-449
వయససస:63
లస: ససస స
95-21/925

6838 SQX1419689
పపరర: మహహష తరరమలశశటట

95-21/926

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-10-449
వయససస:26
లస: పప
95-21/928

6841 SQX1783083
పపరర: దదవవనమమ పళపరటట

95-188/46

తసడడ:డ లయఖ పళపరటట
ఇసటట ననస:34-10-449
వయససస:26
లస: ససస స
95-21/929

తసడడ:డ జజసఫ చడకకరగ
ఇసటట ననస:34-10-450
వయససస:25
లస: పప
95-21/931

95-21/911

భరస : ససబబబరరవప గణడడడటట
ఇసటట ననస:34-10-448
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనననరరయణ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-10-449
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఏననడన రరవప పళపరటట
ఇసటట ననస:34-10-449
వయససస:30
లస: ససస స
6845 MLJ3569928
పపరర: కరసతమమ చసతలచచరరవప

95-21/916

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-10-449
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఏలయఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:34-10-449
వయససస:36
లస: పప
6842 SQX1783059
పపరర: దసరర పళపరటట

6828 MLJ3573722
పపరర: శవకలమఖరగ మదసద

6823 AP151000063388
పపరర: ఎలర మమ పగగడడపలర

తసడడ:డ గరపసరరజ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-10-447/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : మలలర శశరరరవప తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-10-449
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ మణళరపపడడ
ఇసటట ననస:34-10-449
వయససస:74
లస: ససస స
6839 SQX1419382
పపరర: రవ కలమఖర పలర పరటట

95-21/913

తసడడ:డ అబడహస దరగర
ఇసటట ననస:34-10-448
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష మణళరపపడడ
ఇసటట ననస:34-10-449
వయససస:30
లస: ససస స
6836 SQX1419739
పపరర: పపషరపవత మణళరపపడడ

6825 MLJ1346055
పపరర: రరజబబబణ పగగడడపలర

95-21/908

భరస : చసదడయఖ పగగడడపలర
ఇసటట ననస:34-10-447/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసప బణ మదసద
ఇసటట ననస:34-10-448
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసప బణ మదసద
ఇసటట ననస:34-10-448
వయససస:25
లస: పప
6833 SQX1419705
పపరర: వనసకటటసశరమమ మణళరపపడడ

95-21/910

తసడడ:డ చసదడయఖ పగగడడపలర
ఇసటట ననస:34-10-447/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ పగగడడపలర
ఇసటట ననస:34-10-447/1
వయససస:37
లస: పప
6830 MLJ3566924
పపరర: రతనస మదసద

6822 AP151000063294
పపరర: అరరణ కలమఖరగ తరరమలశశటట

6820 MLJ2842888
పపరర: లకరరదమమరగ పగగడడపలర

భరస : రరజబబబణ పగగడడపలర
ఇసటట ననస:34-10-447/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-10-447/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-10-447/1
వయససస:25
లస: పప
6827 MLJ2837060
పపరర: పరపయఖ పగగడడపలర

95-21/907

తసడడ:డ భకలల మమకల
ఇసటట ననస:34-10-447
వయససస:20
లస: పప

భరస : పరపయఖ పగగడడపలర
ఇసటట ననస:34-10-447/1
వయససస:37
లస: ససస స
6824 SQX1419606
పపరర: రవ కలమఖర తరరమలశశటట

6819 SQX1933795
పపరర: హరర వరర న మమకల

6844 SQX1197699
పపరర: లకడమ చసతలచచరరవప

95-21/930

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:34-10-452
వయససస:28
లస: ససస స
95-21/932

6847 AP151000063533
పపరర: గరరరగ పసరల ఎరకగణసటర

95-21/933

భరస : వజయశశఖర యరకగణసటర
ఇసటట ననస:34-10-453
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: వజయ శశఖర బణరగక
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95-21/934

తసడడ:డ సరశమ బణరగక
ఇసటట ననస:34-10-453
వయససస:51
లస: పప
6851 AP151000060410
పపరర: జగజలవనరరవప బణరగక

95-21/937

95-23/654

95-21/940

95-21/1144

95-23/129

95-23/132

95-23/134

భరస : శరఖససససదర బబ సద
ఇసటట ననస:34-10-464
వయససస:47
లస: ససస స
6872 SQX1895911
పపరర: నవన బబ సడన

భరస : మమలఖల ష క
ఇసటట ననస:34-10-465
వయససస:51
లస: ససస స

95-21/941

6861 SQX0179085
పపరర: మఖణణకఖస ఎనసబబ రర

6864 AP151000069118
పపరర: బబలభబరత చసతలచచరరవప

95-23/137

95-23/127

6856 AP151000063600
పపరర: ససఖవవణణ బణరగక

95-21/939

6859 MLJ3566965
పపరర: కకషషరరవప ఏపపరగ

95-21/942

6862 SQX0179101
పపరర: పదమ ఎనసబబ రర

95-23/128

భరస : బడహమస ఎనసబబ రరర
ఇసటట ననస:34-10-462
వయససస:40
లస: ససస స
95-23/130

6865 SQX1074244
పపరర: వనసకట గరపస కకషష
చసతలచచరరవప
తసడడ:డ శకనవరససలల చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:34-10-463
వయససస:27
లస: పప

95-23/131

6867 SQX2179067
పపరర: వనసకట సరయ కకషష
చసతలచచరరవప
తసడడ:డ శకనవరససలల చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:34-10-463
వయససస:22
లస: పప

95-30/977

6868 SQX0601989
పపరర: బబ సద ససజనఖ రతనకలమఖరగ

95-23/133

6870 AP151000069190
పపరర: లకరరర మమరగ బబ సద

95-23/135

తసడడ:డ జజస ప రర జ బబ సద
ఇసటట ననస:34-10-464
వయససస:34
లస: ససస స

6873 AP151000066192
పపరర: బబ సద జజసఫ

6876 MLJ1345917
పపరర: ననగయరరగషర షపక
తసడడ:డ మమలఖల ష క
ఇసటట ననస:34-10-465
వయససస:38
లస: పప

6871 SQX1895887
పపరర: అశశక బబ సడన

95-23/136

తసడడ:డ శరఖస సససదర పడసరద బబ సడన
ఇసటట ననస:34-10-464
వయససస:19
లస: పప
95-23/138

తసడడ:డ అబడహమ బబ సద
ఇసటట ననస:34-10-464
వయససస:61
లస: పప
95-23/140

95-23/653

తసడడ:డ చచసచయఖ ఇపపరగ
ఇసటట ననస:34-10-459
వయససస:37
లస: పప

భరస : జజసఫ రరజ బబ సద
ఇసటట ననస:34-10-464
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస సససదర పడసరద బబ సడన
ఇసటట ననస:34-10-464
వయససస:21
లస: పప
6875 AP151000069223
పపరర: హహసపసన బ షపక

6858 MLJ3566973
పపరర: వనసకట పపరషచసదడరరవప ఏపపరగ

6853 SQX2218949
పపరర: హహమసత బణదసదల

భరస : వనసకటటశశరరరవప బణరగక
ఇసటట ననస:34-10-457
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:34-10-463
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమణలల చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:34-10-463
వయససస:58
లస: పప
6869 AP151000069191
పపరర: రరజమణణ బబ సద

95-21/938

భరస : వరరకజ ఎనసబబ రరర
ఇసటట ననస:34-10-461
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరససలల చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:34-10-463
వయససస:29
లస: ససస స
6866 AP151000066216
పపరర: చసతలచచరరవప శకనవరససలల

6855 MLJ1335579
పపరర: ససమలత బణరగక

95-21/936

తసడడ:డ యహనస బణదసదల
ఇసటట ననస:34-10-455
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకషషరరవప ఇడసరగ
ఇసటట ననస:34-10-459
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వర రరజ యయనసబరరర
ఇసటట ననస:34-10-461
వయససస:20
లస: ససస స
6863 SQX1180603
పపరర: ససధఖ చసతలచచరరవప

95-23/753

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప బణరగక
ఇసటట ననస:34-10-457
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బణరగక
ఇసటట ననస:34-10-457
వయససస:41
లస: పప
6860 SQX2012201
పపరర: రమఖ యయనసబరరర

6852 SQX2510642
పపరర: శశరమమ కకచపపడడ

6850 MLJ3569936
పపరర: వజయనరమల బణరగక

భరస : రతనస బణరగక
ఇసటట ననస:34-10-454
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వలయస కకచపపడడ
ఇసటట ననస:34-10-454
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమయఖ బణదసదల
ఇసటట ననస:34-10-456
వయససస:20
లస: ససస స
6857 MLJ3563871
పపరర: ససమన కలమఖర బణరగక

95-21/935

భరస : జగజలవన రరవప బణరగక
ఇసటట ననస:34-10-454
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస బణరగక
ఇసటట ననస:34-10-454
వయససస:52
లస: పప
6854 SQX2333854
పపరర: ససపడజ బణదసదల

6849 MLJ1344555
పపరర: గరకస పపడససలర బణరగక

6874 SQX1958297
పపరర: హససనన షపక

95-23/139

భరస : ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-10-465
వయససస:36
లస: ససస స
95-23/141

6877 SQX2024156
పపరర: ఆశ షపక

95-23/597

భరస : శశశదన గణణ
ఇసటట ననస:34-10-465
వయససస:28
లస: ససస స
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6878 SQX1996990
పపరర: మమలఖల షపక
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95-23/598

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-10-465
వయససస:21
లస: పప
6881 SQX0047076
పపరర: లకడమ దసడడబబ యన

95-23/142

6882 AP151000069108
పపరర: వరమమ కనరరడడడ

95-23/145

6885 SQX1421007
పపరర: నసరల హన సయఖద

6888 AP151000066300
పపరర: చసదడపరల వరససమలర

తసడడ:డ చసదడ పరల వససమలర వరససమ లర
ఇసటట ననస:34-10-469
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజరగల వరససమ లర
ఇసటట ననస:34-10-469
వయససస:66
లస: పప

6890 SQX0113514
పపరర: కకరణ కలమఖర వరససమళర�

6891 MLJ3573607
పపరర: మహలకడమ కరసరబబద

95-25/710

తసడడ:డ చసదడ పరల�
ఇసటట ననస:34.10.469
వయససస:34
లస: పప
6893 SQX2200533
పపరర: పసచచమమ నరహరగ

95-23/656

95-25/63

95-23/152

భరస : శకనవరసరరవప చడపపరగ
ఇసటట ననస:34-10-474
వయససస:43
లస: ససస స

95-23/149

6900 SQX0179069
పపరర: జమరర షపక

95-23/155

6903 SQX1392661
పపరర: శరకవణణ చడపపరగ

95-21/943

6906 SQX0852319
పపరర: ససదర నరర చడపపరగ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప చడపపరగ
ఇసటట ననస:34-10-474
వయససస:27
లస: పప

95-23/147

6889 SQX0126284
పపరర: లకడమ పడసనన వససమళళ

95-25/61

6892 SQX2200582
పపరర: పపరస రరజ నరహరగ

95-23/655

తసడడ:డ మసరసన రరజ నరహరగ
ఇసటట ననస:34-10-470
వయససస:54
లస: పప
95-23/657

6895 SQX1362508
పపరర: పదమ కరగదస

95-25/62

భరస : అసజయఖ కరగదస
ఇసటట ననస:34-10-470
వయససస:40
లస: ససస స
95-23/150

6898 MLJ1327048
పపరర: వజయభబసకర తతక

95-23/151

తసడడ:డ శవశసకరరరవప తత క
ఇసటట ననస:34-10-471
వయససస:38
లస: పప
95-23/153

6901 SQX0646422
పపరర: హససనన షపక

95-23/154

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-10-472
వయససస:51
లస: ససస స
95-23/156

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడపపరగ
ఇసటట ననస:34-10-474
వయససస:24
లస: ససస స
95-23/158

6886 AP151000069211
పపరర: కరసతమమ వరససమళర

తసడడ:డ చసదడపరల
ఇసటట ననస:34-10-469
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:34-10-472
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:34-10-472
వయససస:62
లస: ససస స
6905 SQX0852301
పపరర: శరరదన దడవ చడపపరగ

6897 SQX0611913
పపరర: శవభబగఖలకడమ తతక

95-23/144

భరస : చసదడపరల వరససమ లర
ఇసటట ననస:34-10-469
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శవశసకర రరవప తత క
ఇసటట ననస:34-10-471
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడయణడడ తతట
ఇసటట ననస:34-10-471
వయససస:77
లస: పప
6902 SQX0593673
పపరర: హహసపసనబ షపక

95-23/146

తసడడ:డ పపరస రరజ నరహరగ
ఇసటట ననస:34-10-470
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వర ననయకలడడ
ఇసటట ననస:34-10-470
వయససస:68
లస: పప
6899 SQX0737718
పపరర: సతఖననరరయణ తతట

6894 SQX2200558
పపరర: గరపస నరహరగ

6883 SQX0047092
పపరర: శకనవరసరరవప దసడడబబ యన
తసడడ:డ ససబబబరరవప దసడడ బబ యన
ఇసటట ననస:34-10-466
వయససస:50
లస: పప

భరస : ఏడడక�ంసడలల� కరసరబబద
ఇసటట ననస:34-10-470
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపరస రరజ నరహరగ
ఇసటట ననస:34-10-470
వయససస:53
లస: ససస స
6896 SQX0340968
పపరర: శవ శసకర రరవప తతకర

95-23/143

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:34-10-467
వయససస:59
లస: ససస స
95-23/148

94-166/766
6880 NDX3209244
పపరర: వనసకట గణరవయఖ చడనననబబ ఈనన

తసడడ:డ చనన భయమయఖ చడనననబబ ఈనన
ఇసటట ననస:34-10-466
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ కన రరడడడ
ఇసటట ననస:34-10-466
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:34-10-467
వయససస:30
లస: ససస స
6887 MLJ1339811
పపరర: కరసత కలమఖర వరససమలర

95-23/599

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-10-465
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దసడడ బబ యన
ఇసటట ననస:34-10-466
వయససస:42
లస: ససస స
6884 SQX1420991
పపరర: ననగణల మరరబ సయఖద

6879 SQX1997048
పపరర: చన మమలఖల షపక

6904 SQX0047084
పపరర: ఉమఖ మహహశశరగ వసగగపపరపప

95-23/157

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వసగగపపరపప
ఇసటట ననస:34-10-474
వయససస:36
లస: ససస స
95-23/159

6907 SQX1027573
పపరర: దసరరరశశర రరవప వసగగపపరపప

95-23/160

తసడడ:డ లకడమ కరసతస వసగగపపరపప
ఇసటట ననస:34-10-474
వయససస:36
లస: పప
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95-23/161

తసడడ:డ చన హనసమయఖ చడపపరగ
ఇసటట ననస:34-10-474
వయససస:54
లస: పప
95-23/162

తసడడ:డ అరరణపడసరద గరగణల మయడడ
ఇసటట ననస:34-10-475
వయససస:29
లస: ససస స
95-24/56

తసడడ:డ అరరణపడసరద గరగణలమయడడ
ఇసటట ననస:34-10-475
వయససస:27
లస: ససస స
95-23/166

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:34-10-479
వయససస:41
లస: ససస స

6915 SQX2557593
పపరర: మణణకఖస వరమన గణసటల

6918 MLJ2852499
పపరర: ఇసదదరరదడవ తచలగరర

95-21/1326

6921 SQX0900415
పపరర: రరకరష కలమఖర గడడతతటట

95-22/1127

భరస : యయగరసస నసకతతటట
ఇసటట ననస:34-11-66 1ST LINE
వయససస:44
లస: ససస స
6926 SQX0179325
పపరర: ససజజత కరకరర

95-23/167

95-23/168

95-22/625

95-23/600

6930 SQX1652635
పపరర: యసశసత కలమఖర ససఖఖ

95-20/648

95-23/169

95-34/443

భరస : శవయఖ వరసరల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:47
లస: ససస స

95-13/1083

6922 AP151000060012
పపరర: యఖననదదరరవ గడతతటట

95-22/626

6925 SQX1419747
పపరర: భవరన తరరమలశశటట

95-21/944

6928 SQX1317339
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కరకరర

95-23/170

6931 SQX1802503
పపరర: పపరష చసదస గణమమ

95-34/444

తసడడ:డ ననగరసశర రరవప గణమమ
ఇసటట ననస:34-11-477
వయససస:23
లస: పప

6933 SQX1849249
పపరర: రరహహణణ అననన పపరష సరమడనల

6936 SQX2307056
పపరర: భయ లకడమ వరసరల

6919 SQX0391896
పపరర: ససధనకర రరవప పప ననపలర

తసడడ:డ కకసడయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:34-11-477
వయససస:45
లస: పప

95-2/90

భరస : కకటటశశర పడసరద సరమడనల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:56
లస: ససస స
95-20/649

95-23/165

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-11-449
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర ససఖఖ
ఇసటట ననస:34-11-477
వయససస:20
లస: పప
95-1/90

6916 SQX1651827
పపరర: మఖణణకఖస వవమనగణసటర

తసడడ:డ చచసచయఖ గడతతటట
ఇసటట ననస:34-11
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కరకరరర
ఇసటట ననస:34-11-477
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకసడయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:34-11-477
వయససస:62
లస: ససస స
6932 SQX1842897
పపరర: జజనకక రరమ వర భదడ సరయ
సరమడనల
తసడడ:డ కకటటశశర పడసరద సరమడనల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:28
లస: పప

6927 SQX1631084
పపరర: హహమసత కరకరరర

95-23/164

తసడడ:డ కనక సససదర రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:34-10-566
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ నరగససగ టసకల
ఇసటట ననస:34-11-320
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప కరకరరర
ఇసటట ననస:34-11-477
వయససస:38
లస: ససస స
6929 SQX2003440
పపరర: ససతమమ కరకరర

6924 SQX2266583
పపరర: అజయ కలమఖర టసకల

6913 SQX1495705
పపరర: రరజజ దతష
స గరగణలమయడడ

భరస : హనసమయఖ వవమనగణసటర
ఇసటట ననస:34-10-476
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ యఖననదద రరవప గడతతటట
ఇసటట ననస:34-11
వయససస:26
లస: పప
94-88/1305

95-23/659

తలర : రమఖదడవ గరగణల మయడడ
ఇసటట ననస:34-10-475
వయససస:24
లస: పప

భరస : వరశశఖర తచలర గరర
ఇసటట ననస:34-10-481
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శశఖర
ఇసటట ననస:34-10-1300
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మహసకరళ రరవప వరసరల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:48
లస: పప

95-23/163

భరస : పపననయఖ వరమన గణసటల
ఇసటట ననస:34-10-476
వయససస:48
లస: ససస స

6917 SQX1651934
పపరర: బబషర షపక

6935 SQX2307064
పపరర: శవయఖ వరసరల

6912 SQX0593715
పపరర: రమఖదడవ గరగణలమయడడ

6910 SQX2199396
పపరర: వజయ లకడమ వసగగపపరపప

భరస : లకడమ కరసతస వసగగపపరపప
ఇసటట ననస:34-10-474
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : అరరణలలసరద గరగణల మయడడ
ఇసటట ననస:34-10-475
వయససస:54
లస: ససస స

6914 SQX1074277
పపరర: కరవఖ పసడయ గరగణలమయడడ

6923 NDX2967883
పపరర: గగవసదమమ నసకతతటట

95-23/658

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వసగగపపరపప
ఇసటట ననస:34-10-474
వయససస:70
లస: పప

6911 SQX0179192
పపరర: నవఖ పసడయ గరగణలమయడడ

6920 SQX2259075
పపరర: సససదరమమ లకడమపథ

6909 SQX2199347
పపరర: లకడమ కరసతస వసగగపపరపప

6934 SQX1969278
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉసగణటటరర

95-20/55

తసడడ:డ పసరరమఖళళళ ఉసగణటటరర
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:53
లస: పప
95-20/650

6937 SQX1826619
పపరర: అనసషర ఉసగణటటరగ

95-21/945

భరస : ససబబబరరవప ఉసగణటటరగ
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:25
లస: ససస స
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6938 SQX1969310
పపరర: వనసకటటశశరమమ ఉసగణటటరర

95-21/946

భరస : సరసబశవ రరవప ఉసగణటటరర
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:41
లస: ససస స
6941 SQX1835842
పపరర: పవన కలమఖర సరమడనల

95-23/172

6942 SQX1849108
పపరర: పవన కలమఖర సరమదనల

95-23/175

6945 SQX1966431
పపరర: అనసష ఉసగణటటరర

6940 SQX1835834
పపరర: కకటటశశర పడసరద సరమడనల

95-23/171

తసడడ:డ కకటట వర బధరర రరవప సరమడనల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:64
లస: ససస స
95-23/173

తసడడ:డ కకటటశశర పడసరద సరమదనల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉసగణటటరర
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:27
లస: పప
6947 SQX2199446
పపరర: రరహహణణ అననపపరష సమదల

95-21/1145

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉనస
ర టటరగ
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర పడసరద సరమడనల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:32
లస: పప
6944 SQX1966423
పపరర: ససబబబ రరవప ఉసగణటటరర

6939 SQX2095172
పపరర: ససబబరరవప ఉనస
ర టటరగ

6943 MLJ1346667
పపరర: రహహస షపక

95-23/174

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:45
లస: పప
95-23/176

6946 SQX1966704
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉసగణటటరర

95-23/177

Deleted

భరస : ససబబబబరరవప ఉసగణటటరర
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరమఖళళళ ఉసగణటటరర
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:53
లస: పప

95-23/660

6948 SQX2272383
పపరర: జజనకక రరమ వరభదడ సరయ
సరమదనల
తసడడ:డ కకటటశశర పడసరద సరమదనల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:27
లస: పప

95-23/661

6949 SQX2199420
పపరర: లఖవణఖ నసద సరయ పదమజ
సమదల
తసడడ:డ కకటటశశర పడసరద సమదల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:26
లస: ససస స

95-23/662

6950 SQX1792654
పపరర: లఖవణఖ నసద సరయ పదమజ
సరమదనల
తసడడ:డ కకటటశశర పడసరద సరమదనల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:27
లస: ససస స

95-34/445

6951 SQX1792688
పపరర: రరహహణణ అననపపరష సరమదనల

95-34/446

6952 SQX1792662
పపరర: కకటటశశర పడసరద సరమదనల

95-34/447

6953 SQX2101053
పపరర: అనసష ఉనస
ర టటరగ

95-56/909

భరస : కకటటశశర పడసరద సమదల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర పడసరద సరమదనల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససబబరరవప ఉనస
ర టటరగ
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:27
లస: ససస స
6956 AP151000390328
పపరర: ననగలకడమ� వనరగకబబ యన�

95-23/179

95-23/182

భరస : పసదద పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-11-481
వయససస:40
లస: ససస స

95-23/180

6960 SQX1141183
పపరర: మసరసన వల షపక

95-23/185

6963 SQX0532572
పపరర: జజఖత దడసరబబ యన

95-23/183

6966 AP151000069033
పపరర: శవమమ తచలగరర
భరస : తరరపతయఖ తచలర గరర
ఇసటట ననస:34-11-481
వయససస:71
లస: ససస స

6958 SQX1393552
పపరర: మరర ససలఖసనన షపక

95-23/181

6961 MLJ1328988
పపరర: పవనసకమఖర దడశబబ యన

95-23/184

తసడడ:డ జవహరరరల దడశ బబ యన
ఇసటట ననస:34-11-480
వయససస:41
లస: పప
95-24/57

భరస : పవన కలమఖర దడసరబబ యన
ఇసటట ననస:34-11-480
వయససస:34
లస: ససస స
95-23/187

95-23/178

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-11-480
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-11-480
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ దడశ బబ యన
ఇసటట ననస:34-11-480
వయససస:71
లస: పప
6965 SQX1317065
పపరర: హససనన షపక

6957 SQX0179259
పపరర: వనసకటరరవప� వనరగకబబ యన�

6955 SQX1630938
పపరర: ననగ పదమజ వనరగకబబ యన
తసడడ:డ వనసకటబడవప వనరగకబబ యన
ఇసటట ననస:34-11-479
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననధరరవప� వనరగ బబ యన
ఇసటట ననస:34-11-479
వయససస:47
లస: పప

భరస : జవహరరరల దడశ బబ యన
ఇసటట ననస:34-11-480
వయససస:66
లస: ససస స
6962 MLJ1331321
పపరర: జవహరరరల దడశబబ యన

95-22/1124

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:34-11-479
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప� వనరగ బబ యన
ఇసటట ననస:34-11-479
వయససస:44
లస: ససస స
6959 MLJ1328970
పపరర: వరరసబ దడశబబ యన

6954 SQX2522233
పపరర: దదలప తడజ వరగబబ ఈనన

తసడడ:డ కకటట వరభదడరరవప సరమదనల
ఇసటట ననస:34-11-478
వయససస:64
లస: పప

6964 SQX1630987
పపరర: గగతనసజల తచలరగగరర

95-23/186

తసడడ:డ వరశశఖర తచలరగగరర
ఇసటట ననస:34-11-481
వయససస:22
లస: ససస స
95-23/188

6967 SQX1392570
పపరర: నవన చసదడ తచలరగరరర

95-23/189

తసడడ:డ వర శశఖర తచలరగరరర
ఇసటట ననస:34-11-481
వయససస:23
లస: పప
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6968 SQX1594523
పపరర: లకమణ రరజ సరమణనసరగ

95-23/190

తసడడ:డ వనసకట రరమరరజ సరమణనసరగ
ఇసటట ననస:34-11-481
వయససస:50
లస: పప
6971 SQX0241026
పపరర: లకకమదడవ చతరరల

95-23/193

95-23/196

95-23/199

95-23/201

95-23/204

95-23/207

95-23/210

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:34-11-487
వయససస:39
లస: ససస స

6981 SQX1027565
పపరర: ససజజత అకకక

6984 MLJ1323724
పపరర: కకపమమ కలకకమలర

6987 SQX1116335
పపరర: ననగరరజ అకకక

95-23/212

95-23/202

6976 SQX0179226
పపరర: జగదదశ మసడనదద

95-23/198

6979 SQX1442128
పపరర: గసగరధర రరవప మసదనడడ

6982 SQX1116343
పపరర: కకషష పసడయ అకకక

95-23/203

95-23/205

6985 MLJ1324888
పపరర: మలలర శశరగ� అకకక�

95-23/206

భరస : వనసకట పపరషచసదడరరవప� అకకక
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:65
లస: ససస స
95-23/208

6988 MLJ1329002
పపరర: భబసకరరరవప� అకకక�

95-23/209

తసడడ:డ పపరష చసదడరరవప� అకకక
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:41
లస: పప

95-23/211 6991 SQX0340091
6990 MLJ1324862
పపరర: వనసకట పపరషచసదడరరవప� అకకక�
పపరర: వనసకయఖ వసరసరపప

6993 SQX0046888
పపరర: ససగణణ బరరదసల

6996 MLJ1336312
పపరర: రహహమణననసర షపక
భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:34-11-487
వయససస:39
లస: ససస స

95-25/64

భరస : ననగరరజ అకకక
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:37
లస: ససస స

95-25/65

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:34-11-484
వయససస:57
లస: పప
95-23/213

భరస : ఏససరతనస బరరదల
ఇసటట ననస:34-11-486
వయససస:51
లస: ససస స
95-23/215

95-23/195

తసడడ:డ చలపత రరవప మసదనడడ
ఇసటట ననస:34-11-482
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పకకరయఖ� అకకక
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతనస బరరదసల
ఇసటట ననస:34-11-486
వయససస:24
లస: ససస స
6995 MLJ1327634
పపరర: ఫరతమణననసర షపక

95-23/200

తసడడ:డ వనసకట పపరష చసదడ రరవప అకకక
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప� అకకక
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:46
లస: పప
6992 SQX1420710
పపరర: రతనకలమఖరగ బరరదనల

6978 MLJ1336825
పపరర: మసడనదదచలపతరరవప

6973 SQX0179242
పపరర: పపషపలత చతరరల

తసడడ:డ చలపత రరవప మసడన దద
ఇసటట ననస:34-11-482
వయససస:34
లస: పప

భరస : సతనఖనసదస కలకకమలర
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకలసటరరవప అకకక
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:24
లస: పప
6989 MLJ1323534
పపరర: వనసకలసఠరరవప� అకకక�

95-23/197

భరస : భబసకర రరవప అకకక
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకలసఠరరవప� అకకక
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:45
లస: ససస స
6986 SQX1074285
పపరర: పపడమ శశఖర యఖదవ అకకక

6975 SQX0241125
పపరర: లకడమ సరమఖమ జఖస చతరరల

95-23/192

తసడడ:డ కకషషమయరగస చతరరల
ఇసటట ననస:34-11-482
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనననథస మసడన దద
ఇసటట ననస:34-11-482
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ మధసససదన సమణదనడల
ఇసటట ననస:34-11-483
వయససస:27
లస: ససస స
6983 MLJ1323526
పపరర: తరరమలలకడమ� అకకక�

95-23/194

భరస : కకషషమయరగస చతరరల
ఇసటట ననస:34-11-482
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చతరరల
ఇసటట ననస:34-11-482
వయససస:59
లస: పప
6980 SQX1521872
పపరర: అజత కలమఖరగ సమణదనడల

6972 SQX0179200
పపరర: పదనమవత చతరరల

6970 AP151000066235
పపరర: తచలరగరర తరరపతయఖ

తసడడ:డ బణచచయఖ తచలర గరర
ఇసటట ననస:34-11-481
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమయరగస చతరరల
ఇసటట ననస:34-11-482
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చలపతరరవప మస డన దద
ఇసటట ననస:34-11-482
వయససస:56
లస: ససస స
6977 SQX0235986
పపరర: కకషషమయరగస చతరరల

95-23/191

తసడడ:డ తరరపతయఖ తచలర గరర
ఇసటట ననస:34-11-481
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమయరగస చతరరల
ఇసటట ననస:34-11-482
వయససస:31
లస: ససస స
6974 AP151000069079
పపరర: లకడమ కలమఖరగ మసడనదద

6969 AP151000066130
పపరర: తచలరగరర వరశశఖర

6994 SQX0046813
పపరర: ఏససరతనస బరరదల

95-23/214

తసడడ:డ సససదరరరవప బరరదల
ఇసటట ననస:34-11-486
వయససస:53
లస: పప
95-23/216

6997 AP151000069217
పపరర: షరగవపన షపక

95-23/217

భరస : ఫరగద షపక
ఇసటట ననస:34-11-487
వయససస:61
లస: ససస స

Page 100 of 350

6998 MLJ1327758
పపరర: ససభబన షపక
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95-23/218

తసడడ:డ ఫరగద షపక
ఇసటట ననస:34-11-487
వయససస:41
లస: పప
7001 SQX0113175
పపరర: అజయ కలమఖర బరరదసల

95-25/67

95-25/68

95-22/627

95-22/630

భరస : ససబబబరరవప రరగగ
ఇసటట ననస:34-11-491
వయససస:61
లస: ససస స
7013 SQX2169266
పపరర: రరణణ పలలర కకసడ

95-22/1023

95-22/635

95-22/638

భరస : ననగరశశర రరవప మరక
ఇసటట ననస:34-11-494
వయససస:60
లస: ససస స

95-22/628

7011 MLJ3563913
పపరర: గణరవయఖ రరగగ

95-22/631

7017 SQX0743856
పపరర: వనయ కలమఖర కసచరర

7020 SQX0801092
పపరర: ఓసకరర చనరగ కసచరరజ కసచచరర

95-22/640

7023 AP151000063220
పపరర: గరవరరనమమ పపలకకసడ

7026 SQX2010502
పపరర: రవ కకశశర మరక
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మరక
ఇసటట ననస:34-11-494
వయససస:34
లస: పప

7006 SQX1262559
పపరర: వవదపసడయ యఖదవ మమమల

95-20/56

7009 SQX1609561
పపరర: రరణణ పలలర కకసడన

95-22/629

7012 AP151000060185
పపరర: ఏససదనసస రరగగ రరగగ

95-22/632

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరగగ
ఇసటట ననస:34-11-491
వయససస:46
లస: పప
95-22/633

7015 AP151000063531
పపరర: భబరర వ కసచచరర

95-22/634

భరస : వవణణగరపరలఖచనరగ కసచచరర
ఇసటట ననస:34-11-492
వయససస:51
లస: ససస స
95-22/636

7018 MLJ3563897
పపరర: చసదడ శశఖర కసచచరర

95-22/637

తసడడ:డ ఓసకరరరచనర కసచచరర
ఇసటట ననస:34-11-492
వయససస:31
లస: పప
95-22/639

7021 SQX1664820
పపరర: దడవమణణ రరవనల

95-20/57

భరస : మహన రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:34-11-493
వయససస:27
లస: ససస స
95-22/641

భరస : ననగభయషణనచనరగ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:34-11-493
వయససస:56
లస: ససస స
95-20/558

95-23/221

భరస : శరఖమ పలలర కకసడన
ఇసటట ననస:34-11-491
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పరపయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:34-11-492
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ననగభయషణస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:34-11-493
వయససస:25
లస: ససస స
7025 SQX2010494
పపరర: భబరత మరక

7008 AP151000060029
పపరర: రరమలకడమపత కకమమలపరటట
కకమమలపరటట
తసడడ:డ లకమయఖ కకమమలపరటట
ఇసటట ననస:34-11-490
వయససస:82
లస: పప

7014 SQX1609579
పపరర: దదవఖ కసచరర

7003 SQX1316992
పపరర: మరగయఖ దనసస ఎనసబడల

తసడడ:డ శసకర మమమల
ఇసటట ననస:34-11-490
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఓసకరరరచనరగ కసచరర
ఇసటట ననస:34-11-492
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరపరపయఖ కసచచరర
ఇసటట ననస:34-11-492
వయససస:56
లస: పప
7022 SQX1288530
పపరర: కరరణ పపలకకసడ

95-25/711

భరస : చసదడ శశఖర కసచరర
ఇసటట ననస:34-11-492
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఓసకరరరచనరగ కసచరర
ఇసటట ననస:34-11-492
వయససస:52
లస: ససస స
7019 AP151000060156
పపరర: వవణణగరపరలచనరగ కసచరర కసచచరర

7005 SQX0126342
పపరర: ససజజత కలకకమళళ

95-23/219

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎనసబడల
ఇసటట ననస:34-11-489
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరగగ
ఇసటట ననస:34-11-491
వయససస:39
లస: పప

భరస : శరఖస బబబణ పలలర కకసడ
ఇసటట ననస:34-11-491
వయససస:29
లస: ససస స
7016 AP151000063218
పపరర: వరన కసచరర

95-23/220

తసడడ:డ సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:34.11.489
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమలకకమపత మమరగ
ఇసటట ననస:34-11-490
వయససస:77
లస: ససస స
7010 AP151000063008
పపరర: భబగఖమమ రరగగ

7002 AP151000069283
పపరర: వజడమమ ఎనసబబ రర

7000 SQX1571570
పపరర: ఇసరమయల షపక

తసడడ:డ ఖఖజజ షపక
ఇసటట ననస:34-11-488
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఎనసబబ రరర
ఇసటట ననస:34-11-489
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:34-11-489
వయససస:42
లస: పప
7007 MLJ1321199
పపరర: మమరగ కకమఖమలపరటట మమరగ

95-25/66

తసడడ:డ ఏససరతనస
ఇసటట ననస:34-11-487
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:34-11-488
వయససస:33
లస: పప
7004 SQX0983130
పపరర: రవ కకరణ తనళళర రగ

6999 SQX0126151
పపరర: ససససమత బరరదసల

7024 AP151000060119
పపరర: ననగభయషణనచనరగ పపలకకసడ

95-22/642

తసడడ:డ బడహమయఖ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:34-11-493
వయససస:61
లస: పప
95-20/559

7027 SQX2333128
పపరర: రమణ మమసడచస

95-21/1335

భరస : మరగయ దనస మమసడచస
ఇసటట ననస:34-11-494
వయససస:32
లస: ససస స
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7028 MLJ1323344
పపరర: సలలమ ఉననస
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95-22/643

భరస : ఏససబబబణ ఉననస
ఇసటట ననస:34-11-494
వయససస:40
లస: ససస స
7031 SQX2010510
పపరర: ససరఖ కలమఖరగ మరక

95-22/956

95-20/60

95-22/646

95-22/649

95-22/652

95-148/716

95-20/63

తసడడ:డ దనరర ససబబయఖ
ఇసటట ననస:34-11-497
వయససస:67
లస: పప

7041 SQX1146647
పపరర: షరగఫ షపక

7044 MLJ1347046
పపరర: ఆరగఫ షపక

7047 SQX2007961
పపరర: పదమ మమమలఖ

7050 SQX1664838
పపరర: వజయ సరగర మణననవ

95-22/655

7053 SQX2089464
పపరర: శసకర మమమలఖ

95-22/650

7056 MLJ3573789
పపరర: లకమ అసకస
భరస : రమణ అసకస
ఇసటట ననస:34-11-497
వయససస:51
లస: ససస స

7036 SQX2000578
పపరర: నససన
డ షపక

95-20/560

7039 SQX0166496
పపరర: పదనమ మమమలఖ

95-22/648

7042 MLJ3567013
పపరర: రససల షపక

95-22/651

తసడడ:డ బదసడదదదన షససక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:33
లస: పప
95-22/653

7045 SQX1665959
పపరర: ననగయర షపక

95-23/222

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:25
లస: పప
95-4/907

7048 SQX1664812
పపరర: మఖధవ చసడవవలల

95-20/62

తసడడ:డ మననహర చసడవవలల
ఇసటట ననస:34-11-496
వయససస:26
లస: ససస స
95-20/64

7051 SQX1665405
పపరర: మరగయమమ మణననవ

95-22/654

భరస : కకటయఖ మణననవ
ఇసటట ననస:34-11-496
వయససస:73
లస: ససస స
95-99/614

తసడడ:డ ననగయఖ మమమలఖ
ఇసటట ననస:34-11-496
వయససస:52
లస: పప
95-20/65

95-20/59

భరస : శసకర మమమల
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మణననవ
ఇసటట ననస:34-11-496
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మణననవ
ఇసటట ననస:34-11-496
వయససస:33
లస: పప
7055 SQX1965680
పపరర: దనరర జయ రరవప

95-22/647

భరస : శసకర మమమలఖ
ఇసటట ననస:34-11-496
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర మమమలఖ
ఇసటట ననస:34-11-496
వయససస:22
లస: పప
7052 SQX1665413
పపరర: మననహర మణననవ

7038 SQX1665389
పపరర: రసజజన బ షపక

7033 SQX0886283
పపరర: వనసకటటశశరమమ

భరస : ననగణల మర షపక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షససక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శసకర మమమలఖ
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:21
లస: పప
7049 SQX1664788
పపరర: శక మహరగర యఖదవ మమమలఖ

95-20/61

తసడడ:డ ఆరగఫ షపక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ మమమలఖ
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:54
లస: పప
7046 SQX2073211
పపరర: శక మహరగర యఖదవ మమల
మ ఖ

7035 SQX1845304
పపరర: ననగయల మరర షపక

95-22/645

తసడడ:డ అసకమరరవప
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఆరగఫ షససక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:49
లస: ససస స
7043 MLJ1331073
పపరర: శసకర మమమలఖ

95-20/58

తసడడ:డ చసద భబషర షపక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:25
లస: పప

భరస : రససల షపక షపక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:31
లస: ససస స
7040 MLJ3570017
పపరర: మణసతనజ షపక

7032 SQX1664796
పపరర: నససన
డ షపక

7030 AP151000060307
పపరర: ఏససబబబణ ఉననస ఉననస

తసడడ:డ ఆనసదరరవప ఉననస
ఇసటట ననస:34-11-494
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగయర షపక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగయల మరర షపక
ఇసటట ననస:34-11-495
వయససస:86
లస: ససస స
7037 MLJ3573771
పపరర: మబనన షపక

95-22/644

తసడడ:డ గరలయఖ మసడచస
ఇసటట ననస:34-11-494
వయససస:38
లస: పప

భరస : రవ కకశశర మఖరక
ఇసటట ననస:34-11-494
వయససస:25
లస: ససస స
7034 SQX1845270
పపరర: నససన
డ షపక

7029 MLJ3563889
పపరర: మరగయ దనసస మసడచస మసడచస

7054 NDX2629632
పపరర: రరజరశ బబబణ దనరర

94-15/479

తసడడ:డ జయ రరవప దనరర
ఇసటట ననస:34-11-497
వయససస:30
లస: పప
95-22/656

7057 SQX1630409
పపరర: అబణదల రహహస షససక

95-22/657

తసడడ:డ మమలఖల షససక
ఇసటట ననస:34-11-497
వయససస:22
లస: పప
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7058 SQX1965789
పపరర: దనరర నరరష బబబణ
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95-22/658

తసడడ:డ దనరర జయ రరవప
ఇసటట ననస:34-11-497
వయససస:32
లస: పప
7061 MLJ3573755
పపరర: ధన లకడమ నలర నసకల

95-22/661

95-22/664

95-22/667

95-22/670

95-22/673

95-22/1024

95-22/676

తసడడ:డ ససరరసదడ గసటబ
ఇసటట ననస:34-11-502
వయససస:33
లస: ససస స

7071 MLJ2836088
పపరర: మరగయ దనసస దసడమయడడ

7074 SQX2010569
పపరర: ఆనసద రరయ దసడమయడడ

7077 SQX1630342
పపరర: సశరష రతన కలమఖరగ పటబచల

7080 SQX1665421
పపరర: మణణ చసదస నసతలపరటట

95-22/679

7083 SQX1984798
పపరర: నసతలపత సరయ శరమ

95-22/671

7086 SQX0900423
పపరర: ఆససఫర తనజ షపక
తసడడ:డ మసరసన షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:34-11-502
వయససస:39
లస: ససస స

7066 SQX0900282
పపరర: చకకపరణణ చరరకవపరగ

95-22/666

7069 SQX1845585
పపరర: శకనస మలర బబ యన

95-22/669

7072 MLJ3566999
పపరర: పడసరద చరరకవపరగ

95-22/672

తసడడ:డ పరబడహమస చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:59
లస: పప
95-22/957

7075 SQX2008142
పపరర: అరరణ రరయ దసడమయడడ

95-22/958

తసడడ:డ మరగయ దనస దసడమయడడ
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:19
లస: పప
95-22/674

7078 SQX1592915
పపరర: ఏలయఖ దడవరపలర

95-22/675

తసడడ:డ ఇసరసకల దడవరపలర
ఇసటట ననస:34-11-500
వయససస:66
లస: పప
95-22/677

7081 SQX1206466
పపరర: గకతమ నసతలపరటట

95-22/678

తసడడ:డ సరయ శరమ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:34-11-501
వయససస:28
లస: పప
95-22/959

తసడడ:డ నసతలపత శకరరమ మయరగస
ఇసటట ననస:34-11-501
వయససస:51
లస: పప
95-22/680

95-22/663

తసడడ:డ పసదద ఓబణలల మలర బబ యన
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరయ శరమ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:34-11-501
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరమఖ వపరర
ఇసటట ననస:34-11-501
వయససస:51
లస: పప
7085 SQX1630367
పపరర: శరసత గసటబ

95-22/668

భరస : దడవరపలర పటబచల
ఇసటట ననస:34-11-500
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సరయ శరమ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:34-11-501
వయససస:45
లస: ససస స
7082 SQX1665439
పపరర: ససబడహమణఖ చనరగ వపరర

7068 MLJ3566981
పపరర: పరబడహమస చరరకవపరగ

7063 MLJ3567005
పపరర: ససబబబరరయడడ నలర నసకల

తసడడ:డ పడసరద చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మరగయదనస దసడమయడడ
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనస మలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:25
లస: ససస స
7079 SQX1609520
పపరర: ననగ లకడమ నసతలపరటట

95-22/665

తసడడ:డ బబనసన దసడమయడడ
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:58
లస: పప

భరస : రమమశ బలలససపత
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:23
లస: ససస స
7076 SQX2273084
పపరర: రరజరశశరగ మలలర బబ యన

7065 MLJ3573748
పపరర: భబరత చరరకవపరగ

95-22/660

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర నసకల
ఇసటట ననస:34-11-498
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ బలకససపరటట
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:38
లస: పప
7073 SQX1977610
పపరర: భణలకడమ బలలససపత

95-22/662

భరస : పడసరద చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:27
లస: పప
7070 SQX1845577
పపరర: రమమశ బలకససపరటట

7062 SQX1665462
పపరర: సరయ తడజ నలఖరనసకల

7060 SQX1967082
పపరర: దనరర ససరరష బబబణ

తసడడ:డ దనరర జయ రరవప
ఇసటట ననస:34-11-497
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరయణడడ నలఖరనసకల
ఇసటట ననస:34-11-498
వయససస:22
లస: పప

భరస : మరగయదనసస దసడమయడడ
ఇసటట ననస:34-11-499
వయససస:52
లస: ససస స
7067 SQX0900274
పపరర: అనసత చరరకవపరగ

95-22/659

భరస : దనరర జయ రరవప
ఇసటట ననస:34-11-497
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరయడడ నలర నసకల
ఇసటట ననస:34-11-498
వయససస:41
లస: ససస స
7064 MLJ2842391
పపరర: సతఖససజజత దసడమయడడ

7059 SQX1966068
పపరర: దనరర అహలఖ దడవ

7084 SQX1665991
పపరర: పదమ వత వపరర

95-23/223

భరస : ససబడహమణఖస చనరగ వపరర
ఇసటట ననస:34-11-501
వయససస:38
లస: ససస స
95-22/681

7087 SQX1630375
పపరర: శవ ననగరసదడమమ గసటబ

95-22/682

భరస : శవయఖ గసటబ
ఇసటట ననస:34-11-502
వయససస:54
లస: ససస స
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7088 MLJ3573805
పపరర: నబయఖబ షపక
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95-22/683

భరస : జజన షపక షపక
ఇసటట ననస:34-11-502
వయససస:58
లస: ససస స
7091 SQX1594275
పపరర: ససరరసదడ గసట

95-22/686

95-22/688

95-22/691

95-21/1146

95-22/694

95-22/697

95-22/700

భరస : ఆనసదరరవ ఉనన
ఇసటట ననస:34-11-508
వయససస:61
లస: ససస స

95-21/947

7099 SQX1845338
పపరర: వదనఖ సరగర మననవ

95-21/948

తసడడ:డ కకటయఖ మననవ
ఇసటట ననస:34-11-505
వయససస:40
లస: పప
95-22/692

7104 MLJ3567047
పపరర: రవ శసకర కకట

7107 SQX1533935
పపరర: రరధ గణసడడ

7110 MLJ3563921
పపరర: వననయక గణసడడ

95-22/703

7113 SQX1630383
పపరర: ఉషర రరణణ ఉననననస

95-22/695

7116 SQX1665504
పపరర: ఉననస దడవధననస
తసడడ:డ ఆనసదరరవప దడవధననస
ఇసటట ననస:34-11-508
వయససస:27
లస: పప

95-22/693

7105 MLJ3567039
పపరర: ససరగబబబణ కకటట

95-22/696

తసడడ:డ వనసకట రమణ మయరగస కకటట
ఇసటట ననస:34-11-506
వయససస:36
లస: పప
95-22/698

7108 MLJ3573821
పపరర: లత గణసడడ

95-22/699

భరస : పరసడడరసగర గణసడడ
ఇసటట ననస:34-11-507
వయససస:32
లస: ససస స
95-22/701

7111 MLJ3567062
పపరర: పరసడడరసగర గణసడ

95-22/702

తసడడ:డ షణణమఖ గణసడ
ఇసటట ననస:34-11-507
వయససస:36
లస: పప
95-22/704

భరస : దడవ దననస ఉననననస
ఇసటట ననస:34-11-508
వయససస:26
లస: ససస స
95-22/706

7102 MLJ3573813
పపరర: సడవసత కకటట
తసడడ:డ వనసకటరమణ మయరగస కకట
ఇసటట ననస:34-11-506
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ షణణమఖస గణసడడ
ఇసటట ననస:34-11-507
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మణరరగపప గణసడడ
ఇసటట ననస:34-11-507
వయససస:66
లస: పప
7115 AP151000063063
పపరర: పడమలఖ ఉనన

95-22/690

భరస : వననయక గణసడడ
ఇసటట ననస:34-11-507
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షణణమఖస గణసడడ
ఇసటట ననస:34-11-507
వయససస:56
లస: ససస స
7112 AP151000060025
పపరర: షనసమకస గణసడడ గణసడడ

7101 SQX1665454
పపరర: మలలర శశర రరవప తరరమల శశటట

95-22/1025

7096 MLJ1320142
పపరర: ననగహరగ హర పవన కలమఖర
శఖఖ
తసడడ:డ రరమ లసగరశశర రరవప శఖఖ
ఇసటట ననస:34-11-503
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ మయరస కకట
ఇసటట ననస:34-11-506
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శసకరస కకట
ఇసటట ననస:34-11-506
వయససస:56
లస: పప
7109 AP151000063359
పపరర: పపషప గణసడడ

7098 SQX1845320
పపరర: మఖధవ మననవ

7093 SQX2359420
పపరర: ఆరగఫర షపక

95-22/689

తసడడ:డ సతఖననరరయణ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-11-505
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటరమణమయరస కకట
ఇసటట ననస:34-11-506
వయససస:49
లస: ససస స
7106 MLJ2836518
పపరర: వనసకటరమణమయరగస కకట

7095 MLJ2836328
పపరర: మహహష శఖఖ

95-22/685

తలర : ఆరగఫర
ఇసటట ననస:34-11-502
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మననహర మననవ
ఇసటట ననస:34-11-505
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మననవ
ఇసటట ననస:34-11-505
వయససస:40
లస: పప
7103 AP151000063408
పపరర: శవననగమలలర శశరగ కకట కకట

95-22/687

తసడడ:డ రరమ లసగరశశర రరవప శఖఖ
ఇసటట ననస:34-11-503
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గరపరలసరశమ శఖస
ఇసటట ననస:34-11-503
వయససస:67
లస: పప
7100 SQX2008423
పపరర: వదఖ సరగర మననవ

7092 MLJ3567021
పపరర: జజన షపక

7090 SQX1146662
పపరర: మరర శరగఫ షపక

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:34-11-502
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబణదల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:34-11-502
వయససస:71
లస: పప

భరస : రరమలసగరశశరరరవప శఖఖ
ఇసటట ననస:34-11-503
వయససస:62
లస: ససస స
7097 AP151000060047
పపరర: రరమలసగరశశరరరవప శఖస

95-22/684

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:34-11-502
వయససస:31
లస: పప

తలర : ససవర ననగరసదడమమ గసట
ఇసటట ననస:34-11-502
వయససస:36
లస: పప
7094 AP151000063435
పపరర: పడమల శఖఖ

7089 MLJ3567229
పపరర: ఇసరమయల షరగఫ షపక

7114 MLJ1323351
పపరర: మమరగ ఉననస

95-22/705

భరస : వలసన బబబణ ఉననస
ఇసటట ననస:34-11-508
వయససస:44
లస: ససస స
95-22/707

7117 MLJ1321785
పపరర: ఆనసదరరవప ఉననస ఉననస

95-22/708

తసడడ:డ రసగయఖ ఉననస
ఇసటట ననస:34-11-508
వయససస:76
లస: పప
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7118 SQX2507879
పపరర: ఏలజరబబఠ రరణణ కకణతస

95-23/751

భరస : వనసకటటశశరరర కకణతస
ఇసటట ననస:34-11-508
వయససస:30
లస: ససస స
7121 SQX0564328
పపరర: రరజమమ వతష
స లకరగ

95-22/711

95-22/714

95-22/716

95-22/1027

95-22/720

95-22/723

95-22/725

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సప మమపలర
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:34
లస: పప

7131 SQX2433449
పపరర: మణసతనజ షపక

7134 MLJ3573847
పపరర: వనసకట ససబబమమ అకకక

7137 NDX3039310
పపరర: షరగఫ ఖఖన పటట న

7140 MLJ3573912
పపరర: మణసతనజ షపక

95-22/728

7143 SQX0900472
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:62
లస: ససస స

95-22/731

7126 SQX0514331
పపరర: కళళ గణసడ

95-22/715

7129 MLJ3567104
పపరర: శకనవరససల కరరనటక

95-22/718

95-22/1028

7132 SQX1665488
పపరర: దసరర ససకకనస

95-22/719

భరస : మలర శశరరవప ససకకనస
ఇసటట ననస:34-11-511
వయససస:25
లస: ససస స
95-22/721

7135 MLJ3563954
పపరర: కకషషమయరగస అకకక అకకక

95-22/722

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప అకకక
ఇసటట ననస:34-11-511
వయససస:29
లస: పప
94-44/853

7138 SQX0900431
పపరర: మహసబ షపక

95-22/724

భరస : మహబయబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:38
లస: ససస స
95-22/726

7141 AP151000063144
పపరర: సరసబబడజఖస సప మమపలర సప మమపలర

95-22/727

భరస : కకటటశశరరరవప సప మమపలర
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:54
లస: ససస స
95-22/729

7144 MLJ3563970
పపరర: నరరశ సప మమపలర

95-22/730

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సప మమపలర
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:30
లస: పప

95-22/732 7147 MLJ2836211
7146 SQX1003821
పపరర: పసదదహనసమయఖ చడవపరగ చడవపరగ
పపరర: వనసకట మణరళ సప మమపలర

తసడడ:డ వనసకటచనరగ చడవపరగ
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:37
లస: పప

95-22/713

తసడడ:డ నరసయఖ కరరనటక
ఇసటట ననస:34-11-510
వయససస:58
లస: పప

భరస : మహమమడ షససక
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ పరగమ
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:60
లస: ససస స
7145 MLJ3563988
పపరర: వనసకట కకషష సప మమపలర

95-22/717

తసడడ:డ అహమమద ఖఖన
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:22
లస: పప

భరస : మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:42
లస: ససస స
7142 SQX0614735
పపరర: లకమమమ పరగమ పరగమ

7128 AP151000060269
పపరర: గరవసదస గణసడ

7123 MLJ2837409
పపరర: ననగణరరబబబణ వతష
స లకరగ

భరస : గరవసద గణసడ
ఇసటట ననస:34-11-510
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకషషమయరగస అకకక
ఇసటట ననస:34-11-511
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ససకకనస
ఇసటట ననస:34-11-511
వయససస:35
లస: పప
7139 SQX0900464
పపరర: జజహహరర షపక

95-22/1026

భరస : మహమమద షపక
ఇసటట ననస:34-11-510
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వరశశఖర రరవప అకకక
ఇసటట ననస:34-11-511
వయససస:51
లస: ససస స
7136 SQX1665447
పపరర: మలలర శశర రరవప ససకకనస

7125 SQX2287365
పపరర: దసరర పడసరద వతష
స లకరగ

95-22/710

తసడడ:డ నరసససహరరవప వతష
స లకరగ
ఇసటట ననస:34-11-509
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మణరరగపప గణసడ
ఇసటట ననస:34-11-510
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ననగనన కకసడ
ఇసటట ననస:34-11-510
వయససస:62
లస: పప
7133 MLJ3573839
పపరర: వనసకటరతనస అకకక

95-22/712

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వతష
స లకరగ
ఇసటట ననస:34-11-509
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గరవసద గణసడ
ఇసటట ననస:34-11-510
వయససస:32
లస: పప
7130 SQX2403129
పపరర: సరసబశవ రరవప కకసడ

7122 SQX1180520
పపరర: మణనసదడ కలమఖర వతషలకరగ

7120 MLJ3575719
పపరర: ననగసతఖ ననగసతఖ

భరస : ననగణ ననగసతఖ
ఇసటట ననస:34-11-509
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప వతషలకరగ
ఇసటట ననస:34-11-509
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ వతష
స లకరగ
ఇసటట ననస:34-11-509
వయససస:56
లస: పప
7127 MLJ3567096
పపరర: మణరరగణ గణసడ

95-22/709

తసడడ:డ నరసససహరరవప వతషలకరగ
ఇసటట ననస:34-11-509
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప వతష
స లకరగ
ఇసటట ననస:34-11-509
వయససస:59
లస: ససస స
7124 AP151000060204
పపరర: నరసససహరరవప వతష
స లకరగ

7119 SQX1180538
పపరర: మసరసనమమ వతషలకరగ

95-22/733

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సప మమపలర
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:39
లస: పప
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95-22/734

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:47
లస: పప
7151 SQX0554329
పపరర: బసవయఖ పరగమ

95-22/737

95-23/224

95-23/227

95-23/230

95-23/233

95-25/1283

95-23/236

భరస : జజజ న పడసరద కరవపరగ
ఇసటట ననస:34-11-519
వయససస:47
లస: ససస స

7161 SQX1420967
పపరర: వనలఖసగగణణ రరజ కకటటట

7164 SQX2022200
పపరర: అజయ మణఠగకర

7167 MLJ3571296
పపరర: ఝఖనస రరణణ కకచపపడడ

7170 SQX0149476
పపరర: మహన రరవప కకచపపడడ

95-23/239

7173 SQX0708735
పపరర: ససరరష బబబణ నరరక

95-23/231

7176 SQX2098606
పపరర: కకటయఖ తలక
ర రగ
తసడడ:డ కకసడయఖ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:34-11-520
వయససస:69
లస: పప

7156 SQX1651793
పపరర: వససత కలమఖరగ కకటటట

95-23/226

7159 SQX1651785
పపరర: ఆరరగఖమమ కకటటట

95-23/229

7162 SQX0226985
పపరర: జరససరరజ మణతకర

95-23/232

తసడడ:డ ఈశశరయఖ మణతకర
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:37
లస: పప
95-23/601

7165 SQX2430908
పపరర: ననగమణణ ససకల

95-23/663

భరస : ననగమలలర శశర రరవప ససకల
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:28
లస: ససస స
95-23/234

7168 SQX1609678
పపరర: అనవశష కలమఖర కకచపపడడ

95-23/235

తసడడ:డ మహన రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:34-11-515
వయససస:22
లస: పప
95-23/237

7171 SQX0708784
పపరర: గసగరదడవ నరరక

95-23/238

భరస : ససరరష బబబణ నరరక
ఇసటట ననస:34-11-516
వయససస:33
లస: ససస స
95-23/240

తసడడ:డ కరళదనసస నరరక
ఇసటట ననస:34-11-516
వయససస:34
లస: పప
95-23/242

95-22/738

భరస : మమమకరల లలటట కకటటట
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నయఖ కకచపపడడ
ఇసటట ననస:34-11-515
వయససస:49
లస: పప

భరస : కరళదనసస నరరక
ఇసటట ననస:34-11-516
వయససస:61
లస: ససస స
7175 AP151000069102
పపరర: రరజ హహలనన కరవపరగ

95-23/228

భరస : మహన రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:34-11-515
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:34-11-515
వయససస:23
లస: పప
7172 SQX0708719
పపరర: ససతనరరవమమ నరరక

7158 SQX1651801
పపరర: జజఖత కకటటట

7153 MLJ3573730
పపరర: ససతనరతనమమ ఏపపరగ

భరస : ససజవయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజపప మణఠగకర
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చన వనసకట సరశమ ససకల
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:37
లస: పప
7169 SQX1531228
పపరర: జజజ న ససదదప కకచపపడడ

95-23/225

తసడడ:డ ఆరరగఖస కకటటట
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మమమకరల రరటటట
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:39
లస: పప
7166 SQX2435568
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప ససకల

7155 SQX0227041
పపరర: శకలకడమ మణతకక

95-22/736

భరస : కకషషరరవప ఏపపరగ
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వకటర ఆసథథన కకటటట
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశరయఖ మణతకర
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:22
లస: పప
7163 SQX1651777
పపరర: వకటర ఆసథథన కకటటట

95-22/1029

భరస : జరససరరజ మణతకర
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజపప మణతకర
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:37
లస: ససస స
7160 SQX1651769
పపరర: జజజపప మణతకర

7152 SQX2376341
పపరర: చనసదదన షపక

7150 SQX1125153
పపరర: కకటటశశరరరవప సప మమపలర

తసడడ:డ జజలయఖ సప మమపలర
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వవలసగగన రరజ కకటటట
ఇసటట ననస:34-11-514
వయససస:24
లస: ససస స
7157 SQX0646430
పపరర: జజఖత మణతకర

95-22/735

తసడడ:డ ఖఖససస షససక
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ పరగమ
ఇసటట ననస:34-11-512
వయససస:69
లస: పప
7154 SQX1420983
పపరర: శరకవణణ కకటటట

7149 SQX1630391
పపరర: మసరసన వల షససక

7174 AP151000069103
పపరర: పడమల జజనననకకటట

95-23/241

భరస : జజజ నపడసరద జజననకకటట
ఇసటట ననస:34-11-519
వయససస:47
లస: ససస స
95-23/602

7177 SQX0827667
పపరర: వజయకలమఖరగ తనళళళరగ

95-23/243

భరస : రరజ కలమఖర తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:34-11-521
వయససస:32
లస: ససస స
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95-23/244 7179 SQX0230276
7178 MLJ1336338
పపరర: మమరగ బణరదగణసట� బణరదగణసట
పపరర: ఆనసద బబబణ బణరదగణసట�

భరస : రమమశ బబబణ� బణరదగణసట
ఇసటట ననస:34-11-521
వయససస:51
లస: ససస స
7181 SQX1997527
పపరర: వజయ రరజ బణరదగణసట

తసడడ:డ రమమష� బణరదగణసట
ఇసటట ననస:34-11-521
వయససస:30
లస: పప
95-23/603

తసడడ:డ రమమశ బబబణ బణరదగణసట
ఇసటట ననస:34-11-521
వయససస:27
లస: పప
7184 SQX1630979
పపరర: రరబనన షప క

95-23/248

95-23/251

95-23/665

95-23/668

95-25/1284

95-23/254

7191 SQX2458545
పపరర: కటబరగ నరసమమ

7194 SQX2399640
పపరర: మణజబణలర ఖఖన పఠరన

7197 SQX1347971
పపరర: ఆరగఫ షపక

7200 SQX1057224
పపరర: వవణణ గగపరల తతరగకకకసడ

95-23/257

95-23/260

7203 SQX1630862
పపరర: ససబబలకడమ మననస

95-33/534

7186 SQX1146779
పపరర: హహహమఖవత ససరగగగరగ

95-23/250

7189 SQX2367969
పపరర: అసమతషననసర బబగణమ పఠరన

95-23/664

భరస : అమఖనసలర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:42
లస: ససస స
95-23/666

7192 SQX2365484
పపరర: నయఖమతషలఖర ఖఖన పఠరన

95-23/667

తసడడ:డ అమఖనసలర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:34
లస: పప
95-23/669

7195 SQX2368165
పపరర: రరకసర ఖఖన

95-23/670

భరస : జఫపఫ లఖర ఖఖన
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:26
లస: ససస స
95-23/253

7198 SQX2004422
పపరర: అసమఖ పఠరన

95-23/604

భరస : నజజథ ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-11-525
వయససస:31
లస: ససస స
95-23/255

తసడడ:డ చసదడ రరవప తతఱఱకకసడ
ఇసటట ననస:34-11-526
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఖఖదరరసపసననన న పటబన
ఇసటట ననస:34-11-526
వయససస:51
లస: పప
7205 SQX1631076
పపరర: పసదద ససబబ లకమయఖ చచదరగ
మననస
తసడడ:డ నరసయఖ చచదరగ మననస
ఇసటట ననస:34-11-527
వయససస:49
లస: పప

95-23/252

తసడడ:డ నజద షపక
ఇసటట ననస:34-11-525
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ రరవప తతరగకకసద
ఇసటట ననస:34-11-526
వయససస:22
లస: ససస స
7202 AP151000066219
పపరర: పటబన నజజతషలర ఖఖన

7188 SQX1146753
పపరర: రరసబబబణ ససరగగగరగ

7183 SQX1835974
పపరర: రరమ మయరగస చతస రగ బబబణనసరగ

భరస : రరసబబబణ ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అమఖనసలర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖఖదర హహసపన ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:56
లస: పప
7199 SQX1609694
పపరర: తరరమల తతరగకకసద

95-23/249

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అమఖనసలఖరఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:33
లస: పప
7196 SQX2368595
పపరర: అమఖనసలర ఖఖన పఠరన

7185 SQX1146787
పపరర: లత వరసస
స

95-23/246

తసడడ:డ కకషష మయరగస చతస రగ బబబణనసరగ
ఇసటట ననస:34-11-522
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వర సరశమ ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కటబరగ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:39
లస: పప
7193 SQX2365443
పపరర: జజఫపరరలఖ ఖఖన పఠరన

95-23/247

తసడడ:డ రరసబబబణ ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబణ ససరగగగరగ
ఇసటట ననస:34-11-524
వయససస:27
లస: పప
7190 SQX2457026
పపరర: కటబరగ శకనవరస రరవప

7182 SQX1835826
పపరర: పడమల చతస రగ బబబణనసరగ

7180 SQX0827675
పపరర: రరజ కలమఖర తనళళళరగ

తసడడ:డ కకసడయఖ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:34-11-521
వయససస:38
లస: పప

భరస : రరమ మయరగస చతస రగ బబబణనసరగ
ఇసటట ననస:34-11-522
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అరగఫ షపక
ఇసటట ననస:34-11-523
వయససస:22
లస: ససస స
7187 SQX1146761
పపరర: ససరరష ససరగగగరగ

95-23/245

7201 SQX1057240
పపరర: చసదడ రరవప తతరగరకకసడ

95-23/256

తసడడ:డ ఎరరకలయఖ తతఱఱకకసడ
ఇసటట ననస:34-11-526
వయససస:49
లస: పప
95-23/258

7204 SQX1630854
పపరర: హరగబబబణ మననస

95-23/259

భరస : పసదద ససబబ లకమయఖ చచదరగ మననస
ఇసటట ననస:34-11-527
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదద ససబబ లకమయఖ చచదరగ మననస
ఇసటట ననస:34-11-527
వయససస:27
లస: పప

7206 SQX1421163
పపరర: చరసజవ చలమల

7207 SQX1316976
పపరర: నససరరదదదన షపక

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చలమల
ఇసటట ననస:34-11-666
వయససస:36
లస: పప

95-23/261

95-23/262

తసడడ:డ ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-11-666
వయససస:38
లస: పప
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7208 MLJ3575107
పపరర: వనసకటరమణ చచనసనపలర

95-22/739

తసడడ:డ తరరపరల చచనసనపలర
ఇసటట ననస:34-12
వయససస:41
లస: ససస స
7211 AP151000063391
పపరర: లలఖవత అసచసర

95-22/742

95-24/695

95-23/265

95-23/673

95-23/267

95-23/270

95-23/273

తసడడ:డ దదవరకర రరవప కరరఖసశశటట
ఇసటట ననస:34-12-530
వయససస:23
లస: ససస స

7221 SQX2021673
పపరర: మణనర షపక

7224 MLJ1341049
పపరర: రహహమఖ� షపక�

7227 MLJ1325877
పపరర: ఈశశరమమ� అశశన�

7230 MLJ1333384
పపరర: మహహమయద� షపక�

95-23/276

7233 SQX2175982
పపరర: గరపస అదదసకక

95-22/960

7236 SQX0179374
పపరర: పరగమళళ కలమఖరగ జసగస
భరస : లలష హహమసత జస గస
ఇసటట ననస:34-12-530
వయససస:51
లస: ససస స

7216 AP151000069001
పపరర: వసససదరరదడవ కరర పపడడ�

95-23/264

7219 SQX2161008
పపరర: జజఖతసత దనర

95-23/672

7222 SQX0708362
పపరర: ససజనఖ వరకర

95-23/266

తసడడ:డ రరమకకషష వరక
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:28
లస: ససస స
95-23/268

7225 SQX0708610
పపరర: అరరణ వరకర

95-23/269

భరస : రరమకకషష వరక
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:49
లస: ససస స
95-23/271

7228 MLJ1338292
పపరర: పపరరషప తస స అశశన

95-23/272

తసడడ:డ ననరరయణ అశశన
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:37
లస: పప
95-23/274

7231 SQX0708347
పపరర: రరమకకషష వరకర

95-23/275

తసడడ:డ చనన సససదరయఖ వరక
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:54
లస: పప
95-23/674

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అదదసకక
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:20
లస: పప
95-23/277

95-22/744

భరస : చసదడ మహన పడకరశ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-12-528
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖఖదర� ష క
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దనఉద ష క
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:64
లస: పప
7235 SQX1630953
పపరర: పసషప న దదవరకర కరరఖసశశటట

95-23/671

భరస : ననరరయణ� అశశన
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖఖదర ష క
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:41
లస: పప
7232 MLJ1330836
పపరర: ఖఖదర షపక

7218 SQX2166163
పపరర: చసదడ మహన పడకరశ కరర పపడడ

7213 SQX0656587
పపరర: జజన మతతఖ కరకలమఖన

భరస : చనరరరస పరల� కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-12-528
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : హహననయత ష క
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఖఖదర� ష క
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:59
లస: ససస స
7229 MLJ1340199
పపరర: హహననయత� షపక�

95-23/263

తసడడ:డ మహహమయద షపక
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స అశశన
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:30
లస: ససస స
7226 MLJ1330299
పపరర: కరగమయన� షపక�

7215 SQX1242692
పపరర: లకడమ మఖరరలర

95-22/741

తసడడ:డ జజన కరకలమఖన
ఇసటట ననస:34-12
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-12-528
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-12-528
వయససస:30
లస: పప
7223 SQX0601971
పపరర: కకషషవవణణ అశశన

95-22/743

భరస : శకనవరస రరవప లలట మఖరరలర
ఇసటట ననస:34-12-528
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లలట మఖరరలర
ఇసటట ననస:34-12-528
వయససస:23
లస: పప
7220 SQX2160992
పపరర: వససదదప పడకరశ కరర పపడడ

7212 MLJ3564663
పపరర: ఉదయ కలమఖర చచనసనపలర

7210 MLJ3570793
పపరర: సరరజన దడవ నలర ప

భరస : తరరపరల నలర ప
ఇసటట ననస:34-12
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపరల చచనసనపలర
ఇసటట ననస:34-12
వయససస:39
లస: పప

భరస : గణరవయఖ జరలగ
ఇసటట ననస:34-12-8
వయససస:47
లస: ససస స
7217 SQX1411404
పపరర: శరససన మఖరరలర

95-22/740

భరస : జజన మఖరగటవ కరకలమఖనస
ఇసటట ననస:34-12
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మపసరరడడ అసచసర
ఇసటట ననస:34-12
వయససస:74
లస: ససస స
7214 SQX2353514
పపరర: రరజరశశరగ జరలగ

7209 SQX0699637
పపరర: లలఖ కరకలమఖనస

7234 SQX2175966
పపరర: పకథదశ అదదసకక

95-23/675

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అదదసకక
ఇసటట ననస:34-12-529
వయససస:18
లస: పప
95-23/278

7237 AP151000069275
పపరర: సరరరమసజల కరరఖసససటట

95-23/279

భరస : దదవరకరరరవప కరరఖస ససటట
ఇసటట ననస:34-12-530
వయససస:56
లస: ససస స
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7238 AP151000069232
పపరర: ససదనమన జసగస

95-23/280

భరస : జరమయఖ జస గస
ఇసటట ననస:34-12-530
వయససస:81
లస: ససస స

95-23/281

తసడడ:డ లలఇష హహమసత జసగస
ఇసటట ననస:34-12-530
వయససస:25
లస: పప

7241 AP151000066062
పపరర: కరరఖసశశటట దదవరకరరరవప

95-23/283

తసడడ:డ జజన కరరఖస ససటట
ఇసటట ననస:34-12-530
వయససస:58
లస: పప

7242 MLJ2852689
పపరర: జయలకడమ బయససరరడడడ

95-23/286

తసడడ:డ జయపడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-12-532
వయససస:38
లస: ససస స
7247 AP151000069227
పపరర: గరకసమమ జజననలగడడ

7245 AP151000069229
పపరర: జయపడసనన జజననలగడడ

95-23/284

భరస : జయపడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-12-532
వయససస:58
లస: ససస స

7248 SQX0046995
పపరర: బబబణ నవలపరటట

7243 SQX1545773
పపరర: నఖల రరపప లల

95-23/285

95-23/287

7246 AP151000069230
పపరర: పదమపసడయ జజననలగడడ

95-23/290

తసడడ:డ ననగభయషణస నవలపరటట
ఇసటట ననస:34-12-532
వయససస:44
లస: పప

95-23/291

భరస : వనసకటరమణ గణగణలలతష
ఇసటట ననస:34-12-533
వయససస:34
లస: ససస స
95-23/294

95-23/297

95-23/300

భరస : హహమసత కలమఖర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-12-539
వయససస:57
లస: ససస స

95-23/295

7256 SQX1651884
పపరర: మలర ఖఖరరలన ననల

7259 MLJ2848026
పపరర: వనసకటయఖ ననల

95-23/303

7262 AP151000066202
పపరర: షపక మహమమద యయససఫ

95-23/298

7265 SQX2021756
పపరర: లకడమ మపసదడవ
భరస : రరమకకషష మపసదడవ
ఇసటట ననస:34-12-540
వయససస:34
లస: ససస స

7254 SQX1057265
పపరర: ససజజత ననల

95-23/296

7257 SQX1057315
పపరర: శవ రరమ కకషష ననల

95-23/299

తసడడ:డ వనసకటయఖ ననల
ఇసటట ననస:34-12-537
వయససస:29
లస: పప
95-23/301

7260 AP151000069090
పపరర: మణజజయదన షపక

95-23/302

భరస : యయనఫ ష క
ఇసటట ననస:34-12-538
వయససస:62
లస: ససస స
95-23/304

తసడడ:డ మహబణబబసబ ష క
ఇసటట ననస:34-12-538
వయససస:72
లస: పప
95-23/306

95-23/293

భరస : వనసకటటశశరరర ననల
ఇసటట ననస:34-12-537
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ ననల
ఇసటట ననస:34-12-537
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అయయబ ష క
ఇసటట ననస:34-12-538
వయససస:49
లస: పప
7264 SQX1097576
పపరర: జయ సససదరగ కరర పపదద

7253 AP151000066198
పపరర: దమఖమల వనసకటటశశరరరవప�

7251 AP151000069112
పపరర: సరసశత దమణమల�

భరస : చసదడశశఖర� దమణమల
ఇసటట ననస:34-12-535
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ ననల
ఇసటట ననస:34-12-537
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ ననల
ఇసటట ననస:34-12-537
వయససస:33
లస: పప
7261 MLJ1339324
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-23/292

తసడడ:డ చసదడశశఖర� దమణమల
ఇసటట ననస:34-12-535
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననసకటయఖ ననల
ఇసటట ననస:34-12-537
వయససస:54
లస: ససస స
7258 SQX0632703
పపరర: వనసకటటశశరరర ననల

7250 AP151000069132
పపరర: యశశద దమఖమల�

భరస : చసదడశశఖర� దమణమల
ఇసటట ననస:34-12-535
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-12-535
వయససస:44
లస: పప
7255 MLJ2852028
పపరర: రరజమమ ననల

95-23/288

తసడడ:డ జయపడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-12-532
వయససస:46
లస: ససస స
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7252 SQX1651942
పపరర: సలమ షపక

95-23/282

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప రరపప లల
ఇసటట ననస:34-12-531
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జయపడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-12-532
వయససస:44
లస: ససస స
95-23/289

7240 SQX0145565
పపరర: లఖయష హహమస త జస గస

తసడడ:డ జరగమయఖ జస గస
ఇసటట ననస:34-12-530
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరఘవరరడడడ బయససరరడడడ
ఇసటట ననస:34-12-531
వయససస:50
లస: ససస స

7244 MLJ1324359
పపరర: పడవణ జజననలగడడ

7249 SQX1630946
పపరర: ససగణణ గణగణలలతష

7239 SQX1097477
పపరర: జరరగల జసగస

7263 SQX1097550
పపరర: కకషష పసడయఖ మఖరగకసటట

95-23/305

తసడడ:డ ససరరష కలమఖర మఖరగకసటట
ఇసటట ననస:34-12-539
వయససస:35
లస: ససస స
95-9/784

7266 NDX1491471
పపరర: ససగణణ కలమఖరగ అసకకలల

95-23/307

భరస : సతఖ ననరరయణ అసకకలక
ఇసటట ననస:34-12-540
వయససస:29
లస: ససస స
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7267 SQX1651850
పపరర: సతఖననరరయణ అసకకలల

95-23/308

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల అసకకలల
ఇసటట ననస:34-12-540
వయససస:39
లస: పప
7270 SQX1295758
పపరర: బబజ హహసపసన షపక

95-23/311

95-22/745

95-22/748

95-22/751

95-22/754

95-22/757

95-22/760

తసడడ:డ చ కకసడయఖ కకమఖమలపరటట
ఇసటట ననస:34-12-546
వయససస:29
లస: పప

7280 MLJ3567179
పపరర: వనసకరటబడవప తనగగటట

7283 MLJ3570082
పపరర: శకలకడమ చడపపరగ

7286 MLJ3564028
పపరర: హనసమసతనచనరగ చడపపరగ

7289 SQX1665595
పపరర: సససధస హససన దథరరడర

95-22/763

7292 MLJ1339878
పపరర: సరగర చకకవరగస దథరరడర

95-22/752

7295 SQX1664853
పపరర: పడభబకర రరవప దడవరపలర
తసడడ:డ దననయయలల పరల దడవరపలర
ఇసటట ననస:34-12-547
వయససస:68
లస: పప

7275 SQX0250597
పపరర: వరభదడ రరవప గసట

95-22/747

7278 MLJ3573920
పపరర: పరరశత తనగగటట

95-22/750

7281 MLJ3570090
పపరర: వనసకట ధనలకడమ చడపపరగ

95-22/753

భరస : హరగ పడసరద చడపపరగ
ఇసటట ననస:34-12-544
వయససస:34
లస: ససస స
95-22/755

7284 SQX0900407
పపరర: అరరణ కలమఖరగ గణతస కకసడ

95-22/756

భరస : పపడమ సరయ బబబణ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:34-12-544
వయససస:42
లస: ససస స
95-22/758

7287 SQX0900399
పపరర: పపడమసరయ బబబణ గణతస కకసడ

95-22/759

తసడడ:డ భడవర చనరగ
ఇసటట ననస:34-12-544
వయససస:49
లస: పప
95-22/761

7290 MLJ1339860
పపరర: కవరరజకలమఖరగ దథరరడర

95-22/762

భరస : భబనసపడకరష దథరరడర
ఇసటట ననస:34-12-546
వయససస:57
లస: ససస స
95-22/764

తసడడ:డ భబనస పడకరష దథరరడర
ఇసటట ననస:34-12-546
వయససస:39
లస: పప
95-22/1031

95-23/313

భరస : కకటటశశరరరవప తనగగటట
ఇసటట ననస:34-12-543
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ భబణణ పడకరశ దథరరడర
ఇసటట ననస:34-12-546
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కరసడడ
ఇసటట ననస:34-12-546
వయససస:28
లస: పప
7294 SQX2415958
పపరర: ఏమ కకషష కకమఖమలపరటట

95-22/749

తసడడ:డ పసద వనసకటబచనరగ చడపపరగ
ఇసటట ననస:34-12-544
వయససస:39
లస: పప

భరస : అచసఖత కరసడడ
ఇసటట ననస:34-12-546
వయససస:22
లస: ససస స
7291 SQX1630425
పపరర: అచసఖత కరసడడ

7277 MLJ3573946
పపరర: సరవతడ తనగగటట

7272 SQX0289884
పపరర: బబల మణకలసద రరడడ తనతరరడడడ

తసడడ:డ కకటయఖ గసట
ఇసటట ననస:34-12-542
వయససస:57
లస: పప

భరస : హనసమసతనచనరగ చడపపరగ
ఇసటట ననస:34-12-544
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద వనసకటబ చనరగ చడపపరగ
ఇసటట ననస:34-12-544
వయససస:37
లస: పప
7288 SQX1630417
పపరర: తడజ శక లకడమ కరసడడ

95-22/746

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తనగగటట
ఇసటట ననస:34-12-543
వయససస:36
లస: పప

భరస : పసదదహనసమయఖ చచవపరగ
ఇసటట ననస:34-12-544
వయససస:35
లస: ససస స
7285 MLJ3564036
పపరర: హరగ పడసరద చడపపరగ చడపపరగ

7274 SQX1190420
పపరర: గరపస చసద గసట

95-23/310

తసడడ:డ తరగపస రరడడడ తనతరరడడడ
ఇసటట ననస:34-12-541
వయససస:48
లస: పప

భరస : రమమష తనగగటట
ఇసటట ననస:34-12-543
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తనగగటట
ఇసటట ననస:34-12-543
వయససస:34
లస: పప
7282 SQX1003813
పపరర: రరధదక చచవపరగ

95-23/312

తసడడ:డ వరభదడ రరవప గసట
ఇసటట ననస:34-12-542
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప తనగగటట
ఇసటట ననస:34-12-543
వయససస:32
లస: ససస స
7279 MLJ3567187
పపరర: రమమష తనగగటట

7271 SQX1317354
పపరర: రవ కలమఖర రరడడ తనతరరడడడ

7269 SQX1097428
పపరర: జజఖత తనతరరడడ

భరస : రవ కలమఖర తనతరరడడ
ఇసటట ననస:34-12-541
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ తరగచస రరడడడ తనతరరడడడ
ఇసటట ననస:34-12-541
వయససస:36
లస: పప

భరస : వరభదడ రరవప గసట
ఇసటట ననస:34-12-542
వయససస:50
లస: ససస స
7276 MLJ3573938
పపరర: అసజల తనగగటట

95-23/309

తసడడ:డ వనసకటటసరశరరరవప చచవపల
ఇసటట ననస:34-12-541
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-12-541
వయససస:25
లస: పప
7273 SQX0250613
పపరర: శవ పరరశత గసట

7268 SQX1420892
పపరర: శశకళ చలఖర

7293 SQX2415974
పపరర: కకమల వకకలగడడ

95-22/1030

భరస : ఏమ కకషష కకమఖమలపరటట
ఇసటట ననస:34-12-546
వయససస:29
లస: ససస స
95-20/66

7296 SQX1665496
పపరర: కరరణ షసలఖ కరపపదద

95-22/765

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కరపపదద
ఇసటట ననస:34-12-547
వయససస:67
లస: ససస స
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7297 SQX2406189
పపరర: దడవరపలర శశరసక
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95-22/1032

తసడడ:డ దడవరపలర పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:34-12-547
వయససస:31
లస: పప
7300 SQX1665512
పపరర: కకటటశశరరరవప యరరస

95-22/766

95-22/768

95-22/771

95-22/774

95-22/777

95-22/1034

95-20/67

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగసజ పలర
ఇసటట ననస:34-12-553
వయససస:32
లస: పప

7310 SQX1665561
పపరర: దనవదస రరడడడ పపతత
స రగ

7313 MLJ3564010
పపరర: చసదడ శశఖర మదదర

7316 SQX2273225
పపరర: అననపపరష బబ తత

7319 SQX0789420
పపరర: దడవ తచరరకలటట

95-22/781

7322 SQX1420496
పపరర: శకదడవ గగనజపలర

95-22/775

7325 SQX1630433
పపరర: ససరరష గగసజపలర
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప గగసజపలర
ఇసటట ననస:34-12-553
వయససస:34
లస: పప

7305 MLJ1330174
పపరర: ననరరయణ బణరకకరయల

95-22/770

7308 MLJ3570074
పపరర: వజయలకడమ పపటట
ట రగ

95-22/773

7311 MLJ2837011
పపరర: పడభబకర రరడడడ తమమనవన

95-22/776

తసడడ:డ సరసబరరడడడ తమమనవన
ఇసటట ననస:34-12-550
వయససస:42
లస: పప
95-22/778

7314 SQX2418903
పపరర: పపతతరగ సరగకరరదద పపతతరగ

95-22/1033

తసడడ:డ పపతతరగ కకటటరరడడడ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:34-12-550
వయససస:18
లస: ససస స
95-22/1035

7317 SQX2273191
పపరర: రరమ దడవ పడత వడ

95-22/1036

భరస : కకటటశశర రరవప పడత వడ
ఇసటట ననస:34-12-551
వయససస:44
లస: ససస స
95-22/779

7320 SQX0748038
పపరర: గరసధద తడరరకలటటట తడరరకలటటట

95-22/780

తసడడ:డ రరమసరశమ తడరరకలటటట
ఇసటట ననస:34-12-552
వయససస:33
లస: పప
95-22/782

భరస : ససరరష గగనజపలర
ఇసటట ననస:34-12-553
వయససస:30
లస: ససస స
95-22/784

95-22/767

భరస : కకటటరరడడడ పపటట
ట రగ
ఇసటట ననస:34-12-550
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గరసధద తచరరకలటట
ఇసటట ననస:34-12-552
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ తడరరకటటట
ఇసటట ననస:34-12-552
వయససస:44
లస: పప
7324 SQX1420454
పపరర: ఆదదననరరయణ గగసజపలర

95-22/772

భరస : బబబణ రరవప బబ టట
ఇసటట ననస:34-12-551
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస తడరరకటటట
ఇసటట ననస:34-12-552
వయససస:23
లస: పప
7321 SQX1665546
పపరర: ససబడహమణఖస తడరరకటటట

7307 MLJ3570066
పపరర: సతఖవత మధదర

7302 MLJ1323856
పపరర: వనసకటఅనసష బణరకకరయల

తసడడ:డ యలర యఖ బణరకకరయల
ఇసటట ననస:34-12-549
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరడడడ మదదర
ఇసటట ననస:34-12-550
వయససస:46
లస: పప

భరస : బల ససబబరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:34-12-551
వయససస:59
లస: ససస స
7318 SQX1664804
పపరర: నవన కలమఖర తడరరకటటట

95-22/769

తసడడ:డ కకటటరరడడడ పపతత
స రగ
ఇసటట ననస:34-12-550
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అనసతరరడడ పపతత
స ర
ఇసటట ననస:34-12-550
వయససస:45
లస: పప
7315 SQX2287175
పపరర: తరరపతమమ బసడనరర

7304 MLJ1331552
పపరర: రవ రరజ బణరకకరయల

95-23/676

భరస : రవరరజ
ఇసటట ననస:34-12-549
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర మధదర
ఇసటట ననస:34-12-550
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరసబరరడడడ తమమనవన
ఇసటట ననస:34-12-550
వయససస:61
లస: ససస స
7312 SQX0622860
పపరర: కకటటరరడడడ పపతత
స ర

95-25/1285

తసడడ:డ ననరరయణ బణరకకరయల
ఇసటట ననస:34-12-549
వయససస:44
లస: పప

భరస : పడభబకర రరడడడ తమమనవన
ఇసటట ననస:34-12-550
వయససస:34
లస: ససస స
7309 AP151000063602
పపరర: లకడమ తమమనవన

7301 SQX2437523
పపరర: మమరగ యరకస

7299 SQX2418408
పపరర: ససకక తడజ దడవరపలర

భరస : నవన చసద కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-12-547
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప యరకస
ఇసటట ననస:34-12-548
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ బణరకకరయల
ఇసటట ననస:34-12-549
వయససస:59
లస: ససస స
7306 MLJ3573987
పపరర: ఉషరరరణణ తమమనవన

95-23/314

తసడడ:డ డడనయల పరల దడవరపలర
ఇసటట ననస:34-12-547
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ యకకల
ఇసటట ననస:34-12-548
వయససస:46
లస: పప
7303 MLJ1323864
పపరర: మసరసనమమ బణరకకరయల

7298 SQX1850296
పపరర: పడభబకర రరవప దడవరపలర

7323 SQX1420439
పపరర: లకడమ గగనజపలర

95-22/783

భరస : సరసబశవ రరవప గగనజపలర
ఇసటట ననస:34-12-553
వయససస:50
లస: ససస స
95-22/785

7326 SQX1420298
పపరర: సరసబశవ రరవప గగనజపలర

95-22/786

తసడడ:డ ననరరయణ గగనజపలర
ఇసటట ననస:34-12-553
వయససస:60
లస: పప
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7327 MLJ3573961
పపరర: రమఖదడవ పప తసశశటట
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95-22/788

భరస : నరసససహరరవప పప తసశశటట
ఇసటట ననస:34-12-555
వయససస:48
లస: ససస స

7328 SQX0900308
పపరర: భబరత గరరపరటట

భరస : రతన రరజ గరరపరటట
ఇసటట ననస:34-12-555
వయససస:53
లస: ససస స

95-22/791 7331 MLJ3564044
7330 SQX1420587
పపరర: ననగ వనయ కలమఖర పప తసశశటట
పపరర: నరసససహరరవప పప తసశశటట

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పప తమ శశటట
ఇసటట ననస:34-12-555
వయససస:27
లస: పప
7333 MLJ1326602
పపరర: సశరష లత కరటట

95-22/795

95-22/798

95-23/677

95-22/1037

95-22/961

95-22/802

భరస : బబబణ షపక
ఇసటట ననస:34-12-562
వయససస:47
లస: ససస స

7343 SQX2318061
పపరర: బడహమనసద రరడడడ బటటట

7346 SQX2125037
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ భటటట

7349 MLJ2837516
పపరర: చసదడశశఖర పసడడగణరరళర

95-23/317

7352 SQX1392828
పపరర: నససమఖ షపక

95-25/1286

7355 AP151000069366
పపరర: మహబయబ షపక�
తసడడ:డ ఖఖదర వల� షపక
ఇసటట ననస:34-12-562
వయససస:51
లస: ససస స

7335 AP151000060062
పపరర: శరమణమల కరటట కరటట

95-22/797

7338 SQX1665967
పపరర: సతష కలకరకమలర

95-23/315

7341 SQX1665587
పపరర: రరమచసదడ రరడడడ అరగకటర

95-22/800

తసడడ:డ నరస రరడడడ అరగకటర
ఇసటట ననస:34-12-559
వయససస:49
లస: పప
95-5/1043

7344 SQX1609546
పపరర: లకడమ కకసడన

95-22/801

భరస : కకషష కకసడన
ఇసటట ననస:34-12-560
వయససస:23
లస: ససస స
95-24/694

7347 SQX1577651
పపరర: పడణయ పసడడగణరరళర

95-20/68

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పసడడగణరరళర
ఇసటట ననస:34-12-561
వయససస:23
లస: పప
95-22/803

7350 SQX1393818
పపరర: రషసద షపక

95-23/316

తలర : మమలఖబ షపక
ఇసటట ననస:34-12-562
వయససస:23
లస: ససస స
95-23/318

తలర : మహబయబ షపక
ఇసటట ననస:34-12-562
వయససస:28
లస: ససస స
95-23/320

95-22/794

తసడడ:డ రమమష కలకరకమలర
ఇసటట ననస:34-12-558
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబలరరజ పసడడగణరరళర
ఇసటట ననస:34-12-561
వయససస:49
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-12-562
వయససస:24
లస: ససస స
7354 SQX1631001
పపరర: మమలఖబ షప క

95-22/799

తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:34-12-560
వయససస:30
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర పసడడగణరరళర
ఇసటట ననస:34-12-561
వయససస:44
లస: ససస స
7351 SQX1392737
పపరర: ఫరతమఖ షపక

7340 SQX2470698
పపరర: సలలమ కలకకమలర

7332 SQX0900332
పపరర: రతన రరజ గరరపరటట

తసడడ:డ రతనస కరటట
ఇసటట ననస:34-12-556
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:డ పరలసకక రరడడడ బటటట
ఇసటట ననస:34-12-560
వయససస:58
లస: పప

భరస : బడహమనసద రరడడడ భటటట
ఇసటట ననస:34-12-560
వయససస:50
లస: ససస స
7348 MLJ1326461
పపరర: మహలకడమ పసడడగణరరళర

95-22/796

భరస : రమమష కలకకమలర
ఇసటట ననస:34-12-558
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వననద బబబణ కనపరగస
ఇసటట ననస:34-12-559
వయససస:28
లస: ససస స
7345 SQX1994631
పపరర: ససబబమమ భటటట

7337 SQX1845601
పపరర: సతష కలకలకమలర

95-22/790

తలర : భయషణమ గరరపరటట
ఇసటట ననస:34-12-555
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలకలకమలర
ఇసటట ననస:34-12-558
వయససస:27
లస: పప

భరస : రమమష కలకకమలర
ఇసటట ననస:34-12-558
వయససస:38
లస: ససస స
7342 SQX2451433
పపరర: శశశలజ కనపరగస

95-22/793

తసడడ:డ శరమణల కరటట
ఇసటట ననస:34-12-556
వయససస:53
లస: పప

భరస : రమమష కలకరకమలర
ఇసటట ననస:34-12-558
వయససస:58
లస: ససస స
7339 SQX2470102
పపరర: సలలమ కలకకమలర

7334 AP151000060236
పపరర: మననజ కలమఖర కరటట

7329 AP151000063480
పపరర: తనమసమమ గరరపరటట

భరస : భయషణస గరరపరటట
ఇసటట ననస:34-12-555
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల పప తసశశటట
ఇసటట ననస:34-12-555
వయససస:48
లస: పప

భరస : మననజకమఖర కరటట
ఇసటట ననస:34-12-556
వయససస:49
లస: ససస స
7336 SQX1665579
పపరర: సలలమ కలకరకమలర

95-22/789

7353 SQX1631035
పపరర: ససలలచన కరరనటట

95-23/319

భరస : కకసడయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:34-12-562
వయససస:39
లస: ససస స
95-23/321

7356 SQX1631043
పపరర: మననజ కలమఖర కరరనటట

95-23/322

తసడడ:డ కకసడయఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:34-12-562
వయససస:22
లస: పప
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95-23/323

తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-12-562
వయససస:31
లస: పప
7360 SQX1170117
పపరర: షపక అసరమ

95-23/326

95-23/329

95-23/332

95-23/335

95-23/338

95-23/340

95-23/343

భరస : వనసకటటశశరరరవప� జననపనవన
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:51
లస: ససస స

7370 SQX0334599
పపరర: ఇసరమయల షపక

7373 SQX1606799
పపరర: ఇబడహహస షపక

7376 SQX1420942
పపరర: ననగరరజ సససకర

7379 SQX1170141
పపరర: రరతష రరమశశటట

95-23/346

7382 SQX1170075
పపరర: శక లకడమ రరమశశటట

95-23/336

7385 SQX1392364
పపరర: యయసస రతనస రరమశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:23
లస: పప

7365 SQX0179390
పపరర: నససమఖ షపక

95-23/331

7368 SQX0532671
పపరర: నసససబబనస షపక

95-23/334

7371 SQX0145615
పపరర: జలఖన బబషర షపక

95-23/337

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:34-12-565
వయససస:37
లస: పప
95-24/58

7374 SQX1420959
పపరర: శకలకడమ సససకర

95-23/339

భరస : ననగరరజ సససకర
ఇసటట ననస:34-12-568
వయససస:34
లస: ససస స
95-23/341

7377 SQX1630961
పపరర: పపడమవరణణ రరమశశటట

95-23/342

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:21
లస: ససస స
95-23/344

7380 SQX0179473
పపరర: మనన రరమశశటట �

95-23/345

భరస : ససబబబరరవప పరరచరగ
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:31
లస: ససస స
95-23/347

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరమససటట
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:41
లస: ససస స
95-23/349

95-23/328

భరస : జలఖన బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-12-565
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససబబబణ రరమససటట
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� రరమశశటట
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:37
లస: ససస స
7384 MLJ1332865
పపరర: వనసకటరమణ� జననపనవన�

95-23/333

తసడడ:డ వనసకయఖ సససకర
ఇసటట ననస:34-12-568
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:23
లస: ససస స
7381 MLJ1326180
పపరర: జయశక� రరమశశటట �

7367 SQX1545807
పపరర: సరజదన అఫసడన షపక

7362 MLJ1322452
పపరర: మసరసనశల షపక

భరస : మసరసన ష క
ఇసటట ననస:34-12-564
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:34-12-565
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకయఖ సససకర
ఇసటట ననస:34-12-568
వయససస:49
లస: ససస స
7378 SQX1392489
పపరర: ఈసస ర రరణణ రరమశశటట

95-23/330

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:34-12-565
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బషసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:34-12-565
వయససస:60
లస: పప
7375 SQX1630995
పపరర: సససద మమ సససకర

7364 SQX1115170
పపరర: కరగషరమ మహమమద

95-23/325

తసడడ:డ ఖలల ష క
ఇసటట ననస:34-12-563
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ జలఖన బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-12-565
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:34-12-565
వయససస:58
లస: ససస స
7372 SQX1545823
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-23/327

భరస : బబజ వరకరల మహమమద
ఇసటట ననస:34-12-564
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ జలఖన బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-12-565
వయససస:22
లస: ససస స
7369 SQX0179424
పపరర: నసరల హన షపక

7361 MLJ1322601
పపరర: పరఖరగజజన షపక

7359 SQX1631027
పపరర: రరజ తషసగవరర

తసడడ:డ అసకలల తషసగవరర
ఇసటట ననస:34-12-562
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఖలల ష క
ఇసటట ననస:34-12-563
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలల ష క
ఇసటట ననస:34-12-563
వయససస:41
లస: పప
7366 SQX1651975
పపరర: హమదన రరహహ షపక

95-23/324

తసడడ:డ పసదద పపలర యఖ కరరనటట
ఇసటట ననస:34-12-562
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససభబన ష క
ఇసటట ననస:34-12-563
వయససస:31
లస: ససస స
7363 MLJ1332311
పపరర: ససభబన షపక

7358 SQX1146704
పపరర: కకసడయఖ కరరనటట

7383 AP151000069228
పపరర: ససబబలకడమ రరమశశటట

95-23/348

భరస : శకనవరసరరవప రరమససటట
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:44
లస: ససస స
95-23/350

7386 SQX1402189
పపరర: ససబబబరరవప పరరచసరగ

95-23/351

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:31
లస: పప
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7387 AP151000066093
పపరర: రరమశశటట శకనవరసరరవప

95-23/352

తసడడ:డ రరమదనసస రరమససటట
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:47
లస: పప
7390 MLJ1331743
పపరర: సరసబశవరరవప� రరమశశటట �

95-23/355

95-23/358

94-65/832

95-23/362

95-23/365

95-23/366

95-23/369

భరస : బబ ససబబబణ పససమరగస
ఇసటట ననస:34-12-666
వయససస:50
లస: ససస స

7400 AP151000066110
పపరర: బణదసదల పడసరద�

7403 SQX1995067
పపరర: ససదదప బయదడసలఖ

7406 SQX1057455
పపరర: సరసబశవ రరవప ధసళపపడడ

7409 SQX0939546
పపరర: సశపనబబ సబబయ

95-23/372

7412 MLJ1326073
పపరర: జజన� బబ సబబయ�

95-23/363

7415 SQX2003770
పపరర: శశశదనబ షపక
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-13
వయససస:43
లస: ససస స

7395 NDX2579753
పపరర: సతఖ వత మననస

94-14/868

7398 SQX0708388
పపరర: ససమ బణదసదల

95-23/361

7401 SQX0708651
పపరర: సప మయఖ బణదసదల

95-23/364

తసడడ:డ ఏసస బణదసదల
ఇసటట ననస:34-12-571
వయససస:48
లస: పప
95-23/605

7404 SQX2003457
పపరర: హరగరత బణదసదల

95-23/606

తసడడ:డ సప మయఖ బణదసదల
ఇసటట ననస:34-12-571
వయససస:19
లస: పప
95-23/367

7407 MLJ1322619
పపరర: ఫరతమఖ షపక

95-23/368

భరస : ఖఖదర ష క
ఇసటట ననస:34-12-573
వయససస:41
లస: ససస స
95-23/370

7410 SQX1317099
పపరర: మణణ బబ సబబయ

95-23/371

భరస : జజన బబ సబబయ
ఇసటట ననస:34-12-574
వయససస:46
లస: ససస స
95-23/373

తసడడ:డ జరమణస� బబ సబబయ
ఇసటట ననస:34-12-574
వయససస:54
లస: పప
95-23/374

95-23/357

భరస : సప మయఖ బణదసదల
ఇసటట ననస:34-12-571
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : మణణ బబ సబబయ బబ సబబయ
ఇసటట ననస:34-12-574
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ సబయజజన� బబ సబబయ
ఇసటట ననస:34-12-574
వయససస:29
లస: పప
7414 MLJ1330679
పపరర: పడమల పససమరగస

95-23/360

తసడడ:డ శవ పడసరద ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:34-12-572
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహమమదనస ష క
ఇసటట ననస:34-12-573
వయససస:47
లస: పప
7411 SQX0532762
పపరర: బబ సబబయ ససజన

7397 SQX0708677
పపరర: కకటటశశరగ బణదసదల

7392 AP151000069225
పపరర: వజయలకడమ బబ సబబయ�

భరస : వజయ కలమఖర మననస
ఇసటట ననస:34-12-571
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బయదడసలఖ
ఇసటట ననస:34-12-571
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:34-12-572
వయససస:28
లస: పప
7408 MLJ1334168
పపరర: ఖఖదర షపక

95-23/359

తసడడ:డ ఏసస� బణదసదల
ఇసటట ననస:34-12-571
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ బణదసదల
ఇసటట ననస:34-12-571
వయససస:71
లస: పప
7405 SQX1057430
పపరర: కకషప ర కలమఖర ధసళపపడడ

7394 AP151000066102
పపరర: బబ సబబయ రరపససససగ�

95-23/354

భరస : రరప సససగ� బబ సబబయ
ఇసటట ననస:34-12-570
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : పడసరద బణదసదల
ఇసటట ననస:34-12-571
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యయసస� బణదసదల
ఇసటట ననస:34-12-571
వయససస:56
లస: ససస స
7402 AP151000066064
పపరర: బణదసదల ఏసస

95-23/356

తసడడ:డ జరమణస� బబ సబబయ
ఇసటట ననస:34-12-570
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ మననస
ఇసటట ననస:34-12-571
వయససస:22
లస: పప
7399 AP151000069235
పపరర: ననగమమ బణదసదల�

7391 SQX1651835
పపరర: హరగరత బణదసదల

7389 MLJ2848703
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� జననపనవన�

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� జననపనవన
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సప మయఖ బణదసదల
ఇసటట ననస:34-12-570
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరపసససగ బబ సబబయ
ఇసటట ననస:34-12-570
వయససస:47
లస: పప
7396 NDX2563823
పపరర: వజయ కలమఖర మననస

95-23/353

తసడడ:డ రరమదనసస�
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమదనసస� రరమససటట
ఇసటట ననస:34-12-569
వయససస:66
లస: పప
7393 AP151000066115
పపరర: బబ సబబయ రవ

7388 MLJ1322940
పపరర: రరమశశటట వనసకటటశశరరరవప

7413 SQX0374413
పపరర: మణసస �ంర షపక

95-22/804

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-12-598
వయససస:32
లస: పప
95-13/1152

7416 SQX2003812
పపరర: బబబబవల షపక

95-22/962

తలర : శశశదనబ షపక
ఇసటట ననస:34-13
వయససస:21
లస: పప
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95-13/1084

భరస : బబల కకషష అకకక
ఇసటట ననస:34-13-577
వయససస:28
లస: ససస స
7420 SQX1978600
పపరర: బల కకషష అకకక

95-13/1087

95-22/805

95-23/377

95-24/696

95-23/380

95-23/608

95-23/384

భరస : శవ కలమఖర పపల
ఇసటట ననస:34-13-583
వయససస:30
లస: ససస స

7430 SQX0179622
పపరర: కకటటశశరగ అటట
ర రగ

7433 MLJ1329218
పపరర: గగతనసజల� సససడడడ�

7436 SQX1997832
పపరర: సరళ చగపపర

7439 SQX0602235
పపరర: ననమతతటట చసదడశశఖర�

95-23/387

7442 SQX0030049
పపరర: జయలకడమ బబ డడ

95-23/379

7445 MLJ1323153
పపరర: ఉమఖమహహశశరగ� పపల
భరస : గరవసదరరవప� పపల
ఇసటట ననస:34-13-583
వయససస:61
లస: ససస స

7425 SQX0759191
పపరర: బబపసరరజ అకకక

95-23/376

7428 SQX1996974
పపరర: సరసశత డడరసగణల

95-23/607

7431 SQX2122042
పపరర: రరజరసదడ పడసరద అటట
ర రగ

95-23/678

తసడడ:డ మదసససధన రరవప అటట
ర రగ
ఇసటట ననస:34-13-579
వయససస:44
లస: పప
95-23/381

7434 SQX1463116
పపరర: పడతనప కలమఖర మకరకన

95-23/382

తసడడ:డ పడసరద మకరకన
ఇసటట ననస:34-13-580
వయససస:40
లస: పప
95-23/609

7437 SQX1097626
పపరర: ననమతతటట పసడయఖసక

95-23/383

భరస : బబలఖజ ననమతతటట
ఇసటట ననస:34-13-581
వయససస:31
లస: ససస స
95-23/385

7440 SQX0737676
పపరర: బబలఖజ ననమతతటట

95-23/386

తసడడ:డ లకకయఖ ననమతతటట
ఇసటట ననస:34-13-581
వయససస:32
లస: పప
95-23/388

భరస : రరమమయరగస బబ డడ
ఇసటట ననస:34-13-582
వయససస:72
లస: ససస స
95-23/390

95-13/1153

భరస : రరజరశశఖర డడరసగణల
ఇసటట ననస:34-13-578
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ� ననమతతటట
ఇసటట ననస:34-13-581
వయససస:28
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప మమకల
ఇసటట ననస:34-13-582
వయససస:41
లస: ససస స
7444 SQX0646372
పపరర: లఖవణఖ పపల

95-23/378

భరస : మధస చగపపర
ఇసటట ననస:34-13-580
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయఖ� ననమతతటట
ఇసటట ననస:34-13-581
వయససస:32
లస: ససస స
7441 SQX0030031
పపరర: నరగకణ మమకల

7427 SQX0334953
పపరర: బతష
స ల రరశయఖ

7422 SQX2011344
పపరర: సనన కలమఖర వవమయరగ

తసడడ:డ కకషషమయరగస అకకక
ఇసటట ననస:34-13-577
వయససస:65
లస: పప

భరస : కకషషమహనరరవప� సససడడడ
ఇసటట ననస:34-13-580
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప చగపపర
ఇసటట ననస:34-13-580
వయససస:37
లస: పప
7438 SQX0230235
పపరర: ఝఖనసరరణణ ననమతతటట�

95-23/375

భరస : రరజరసదడ పడసరద అటట
ర రగ
ఇసటట ననస:34-13-579
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పడతనప కలమఖర మకరకన
ఇసటట ననస:34-13-580
వయససస:33
లస: ససస స
7435 SQX1997857
పపరర: మధస చగపపర

7424 SQX0759233
పపరర: కకటటశశరమమ అకకక

95-13/1086

తసడడ:డ వవమయరగ వవమయరగ
ఇసటట ననస:34-13-577
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-13-578
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గగవసదస డడరసగణల
ఇసటట ననస:34-13-578
వయససస:35
లస: పప
7432 SQX1463124
పపరర: ససబబ లకడమ మకరకన

95-13/1088

భరస : బబపసరరజ అకకక
ఇసటట ననస:34-13-577
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరశయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-13-578
వయససస:40
లస: ససస స
7429 SQX2404788
పపరర: రరజ శశఖర డడరసగణల

7421 SQX1964675
పపరర: కలససమ దడశమణల

7419 SQX1835537
పపరర: లల పడసరద అకకక

తసడడ:డ బబపస రరజ అకకక
ఇసటట ననస:34-13-577
వయససస:35
లస: పప

భరస : భమ రరవప దడశమణల
ఇసటట ననస:34-13-577
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జయసత రరజ దడశమణల
ఇసటట ననస:34-13-577
వయససస:33
లస: పప
7426 SQX0335067
పపరర: బతష
స ల శవ పరరశత

95-13/1085

భరస : లల పడసరద అకకక
ఇసటట ననస:34-13-577
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబపస రరజ అకకక
ఇసటట ననస:34-13-577
వయససస:37
లస: పప
7423 SQX1964048
పపరర: భమ రరవప దడశమణల

7418 SQX1835529
పపరర: శక దసరర అకకక

7443 SQX0179572
పపరర: రరమమయరగస బబ డడ

95-23/389

తసడడ:డ చచననయఖ బబ డడ
ఇసటట ననస:34-13-582
వయససస:73
లస: పప
95-23/391

7446 MLJ1328319
పపరర: శవకలమఖర� పపలఖ�

95-23/392

తసడడ:డ గరవసదరరవప� పపల
ఇసటట ననస:34-13-583
వయససస:42
లస: పప
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7447 MLJ1323161
పపరర: గరవసదరరవప� పపలఖ�

95-23/393

తసడడ:డ సప మయఖ� పపల
ఇసటట ననస:34-13-583
వయససస:67
లస: పప
7450 MLJ1323492
పపరర: పడభణకలమఖర కరగక

95-23/396

7451 AP151000066039
పపరర: కరగకఏససదనసస�

95-23/398

7454 SQX1651900
పపరర: వనసకట రమణ బబలశశటట

95-23/397

భరస : సరయ భబరతరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:23
లస: ససస స

7457 SQX1802347
పపరర: పవతడ కకరపరటట

95-23/399

95-23/401

7462 SQX0179531
పపరర: పపరషయఖ జజననలగడడ

95-23/679

7465 SQX2150456
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దడవబకలసన
తసడడ:డ రమమశ బబబణ లఖతడ దడవబకలసన
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:39
లస: పప
7468 MLJ3570306
పపరర: ననగ మలలర శశర మమరరగ

95-22/806

తసడడ:డ ససబబరరజ
ఇసటట ననస:34-13-589
వయససస:66
లస: పప

95-23/682

95-22/809

7472 SQX0476895
పపరర: ససరమమ తతట తతట

95-22/807

7475 SQX2369767
పపరర: వనసకట రమణమమ కలరపరటట
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:34-13-589
వయససస:58
లస: ససస స

7461 SQX0046839
పపరర: ససబబరరజ కకరపరటట�

95-23/406

7464 SQX2153740
పపరర: వనసకట రమణ దడవబకలసన

95-23/680

7467 SQX2196269
పపరర: శకనవరస రరవప సరన

95-23/683

7470 SQX1665942
పపరర: అరరణన కలమఖరగ కకరపరటట

95-22/808

భరస : కసకరదసరరర రరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-589
వయససస:33
లస: ససస స
95-22/810

భరస : రరమఖరరవప తతట
ఇసటట ననస:34-13-589
వయససస:49
లస: ససస స
95-22/1041

95-23/403

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరన
ఇసటట ననస:34-13-586 3RD LINE
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ లకకమపత మమరరగ
ఇసటట ననస:34-13-588
వయససస:36
లస: పప

భరస : పపలయఖ తతట
ఇసటట ననస:34-13-589
వయససస:42
లస: ససస స
7474 SQX2417954
పపరర: సతఖననరరయణ కలరపరటట

7469 MLJ3564176
పపరర: ననగరరజ మమరరగ

7458 SQX0179598
పపరర: లకడమ జజననలగడడ

భరస : వనసకటటశశర రరవప దడవబకలసన
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల సరన
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:28
లస: పప

భరస : లకకమపత మమరరగ
ఇసటట ననస:34-13-588
వయససస:36
లస: ససస స
7471 MLJ3570298
పపరర: పరరశత తతట

7466 SQX2195022
పపరర: రవకలమఖర సరన

95-22/1040

తసడడ:డ ససబబరరజ�
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:53
లస: పప

తలర : వనసకటటశశరలల సరన
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:49
లస: ససస స
95-23/681

7455 SQX2196301
పపరర: బబజ వనమ

భరస : పపరషయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:60
లస: ససస స
95-23/405

తసడడ:డ వనసకయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:65
లస: పప

95-42/1045

Deleted

95-23/404 7460 SQX0046870
7459 SQX1057489
పపరర: సరయ భరత రరజ కకరపరటట
పపరర: కనక దసరర పడసరద రరజ
కకరపరటట
తసడడ:డ ససబబ రరజ కకరపరటట
తసడడ:డ ససబబరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-586
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:27
లస: పప
వయససస:29
లస: పప

7463 SQX2195014
పపరర: కకసడమమ సరన

7452 SQX2307288
పపరర: ససశల కలసదరపప

తసడడ:డ శవయఖ వనమ
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:34
లస: పప

భరస : కర డడ పడసరద రరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-586
వయససస:24
లస: ససస స

95-23/407

95-23/395

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కలసదరపప
ఇసటట ననస:34-13-584 , 14 LINE
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరర సరశమ బబలశశటట
ఇసటట ననస:34-13-585
వయససస:42
లస: పప
95-23/400

7449 AP151000069133
పపరర: మణణమమ కరగక�

భరస : యయససదనసస� కరగక
ఇసటట ననస:34-13-584
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషరరజ� కరగక
ఇసటట ననస:34-13-584
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ బబలశశటట
ఇసటట ననస:34-13-585
వయససస:35
లస: ససస స
7456 SQX1802339
పపరర: రరజఖలకడమ కకరపరటట

95-23/394

భరస : పడభణ కలమఖర కరగక
ఇసటట ననస:34-13-584
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదనసస కరగక
ఇసటట ననస:34-13-584
వయససస:40
లస: పప
7453 SQX1139642
పపరర: ననగరసదడస బబలశశటట

7448 SQX1146712
పపరర: అనతన దనసరగ

7473 SQX0477802
పపరర: పపలర యఖ తతట

95-22/811

తసడడ:డ రరమఖరరవప తతట
ఇసటట ననస:34-13-589
వయససస:44
లస: పప
95-22/1042

7476 SQX0708511
పపరర: జజఖత దథడ ణనదసల దథడ ణనదసల

95-21/949

భరస : ససరరష దథడ ణనదసల
ఇసటట ననస:34-13-590
వయససస:28
లస: ససస స
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7477 SQX0708479
పపరర: వరలకడమ యరరకజ యఖరరకజ

95-21/950

భరస : గరవసదనచనరగ యఖరరకజ
ఇసటట ననస:34-13-590
వయససస:54
లస: ససస స
7480 SQX1036665
పపరర: ధన లకడమ రరగరల

95-22/813

95-22/816

95-22/818

95-22/821

95-22/825

95-22/1043

95-22/828

తసడడ:డ చననయఖ బబ దస
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:64
లస: పప

7490 SQX2534410
పపరర: సరయ లకడమ కసరర

7493 SQX1665975
పపరర: దదవఖ పసడయఖ కసరర

7496 SQX1384981
పపరర: షరనస షపక

7499 SQX1665637
పపరర: ఖఖదరగబ షపక

95-22/831

7502 SQX1665611
పపరర: కరగమణలఖర షపక

95-20/781

7505 SQX2273555
పపరర: పదమ తరరమల శశటట
భరస : రరమ కకషష తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:48
లస: ససస స

7485 SQX2100303
పపరర: మహహష కలమఖర పపపపల

95-3/1098

7488 AP151000063528
పపరర: నసరల హన షపక షపక

95-22/820

7491 MLJ3570140
పపరర: ససశల కకట

95-22/823

భరస : మహనరరవప కకట
ఇసటట ననస:34-13-597
వయససస:42
లస: ససస స
95-23/408

7494 SQX2434207
పపరర: మలర శశరగ కకషషపపరస

95-23/684

భరస : బబబణ కకషషపపరస
ఇసటట ననస:34-13-597
వయససస:58
లస: ససస స
95-22/826

7497 SQX0373795
పపరర: అనసర షపక షపక

95-22/827

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-13-598
వయససస:35
లస: ససస స
95-22/829

7500 SQX1665603
పపరర: హహసపసనబ షపక

95-22/830

భరస : మరవరల షపక
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:50
లస: ససస స
95-22/832

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:35
లస: పప
95-22/1044

95-22/815

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:34-13-596
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చచననయఖ బబ డడ
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:58
లస: ససస స
7504 SQX2201275
పపరర: బబబణ రరవప బబ దస

95-22/819

భరస : హహహదర షపక
ఇసటట ననస:34-13-598
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-13-598
వయససస:28
లస: పప
7501 SQX1884758
పపరర: శవ కలమఖరగ బబ డడ

7487 SQX1605965
పపరర: ససవరరస పపపపల

7482 SQX1630490
పపరర: వజయలకడమ వసగగపపరపప

తసడడ:డ గలయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:34-13-594
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష బబబణ కసరర
ఇసటట ననస:34-13-597
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:34-13-597/1
వయససస:51
లస: పప
7498 SQX0420182
పపరర: భబషర షపక షపక

95-22/817

భరస : ససరరశ బబబణ కసరర
ఇసటట ననస:34-13-597
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖలకరసడయఖ
ఇసటట ననస:34-13-597
వయససస:51
లస: పప
7495 SQX2478469
పపరర: షపక మర వల

7484 SQX1630508
పపరర: శకనవరసస వడడడ పరటట

95-22/812

భరస : కకషష చతసజవ వసగగపపరపప
ఇసటట ననస:34-13-592
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గలయఖ పపపపల
ఇసటట ననస:34-13-594
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద జజన షపక
ఇసటట ననస:34-13-596
వయససస:56
లస: పప
7492 MLJ3567237
పపరర: మహన రరవప కకటబ

95-22/814

తసడడ:డ sarama వడడడ పరటట
ఇసటట ననస:34-13-592
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గలయఖఖ పపపపల
ఇసటట ననస:34-13-594
వయససస:22
లస: ససస స
7489 MLJ2836260
పపరర: మహమమద సలస షపక షపక

7481 MLJ1327949
పపరర: ససరరష రరగరల

7479 SQX1036673
పపరర: నవన రరగరల

భరస : ససరరష రరగరల
ఇసటట ననస:34-13-590
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ రరవ రరగరల
ఇసటట ననస:34-13-590
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబచనరగ వసగగపపరపప
ఇసటట ననస:34-13-592
వయససస:26
లస: పప
7486 SQX1630441
పపరర: వజయలకడమ పపపపల

95-21/951

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దథడ ణనదసల
ఇసటట ననస:34-13-590
వయససస:37
లస: పప

భరస : జయ రరవప రరగరల
ఇసటట ననస:34-13-590
వయససస:46
లస: ససస స
7483 SQX1845551
పపరర: కలమఖర వసగగపపరపప

7478 SQX0708370
పపరర: ససరరష దథడ ణనదసల దథడ ణనదసల

7503 SQX1665645
పపరర: మరవల షపక

95-22/833

తసడడ:డ దసస గగరగ షపక
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:58
లస: పప
95-22/1045

7506 SQX2237105
పపరర: బల జజజపప చనన బతస న

95-22/1046

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:40
లస: పప
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95-22/1047

భరస : కరగమణలర షపక
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:33
లస: ససస స
7510 SQX2185460
పపరర: సరయ కకరణ తరరమల శశటట

95-22/1050

95-22/835

95-22/1052

95-22/837

95-22/840

95-22/965

95-87/23

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:34-13-605
వయససస:59
లస: పప

7520 MLJ3575669
పపరర: రరణణ కకలఖ

7523 SQX1630466
పపరర: ఏససపరదస కకలఖ

7526 SQX2027563
పపరర: రరరరజ అదదమయలఖర

7529 SQX1571513
పపరర: వనసకట రగబక ఆవపల

95-22/846

7532 MLJ3562477
పపరర: శవ ఆవపల

95-22/838

7535 MLJ1330489
పపరర: వజయలకడమ కకరపరటట
భరస : రరమరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-606
వయససస:62
లస: ససస స

7515 SQX2010536
పపరర: రతస మమ కరసచనరరరగణసట

95-22/964

7518 SQX2008605
పపరర: కకరణ యమయననబతషలఖ

95-8/1285

7521 MLJ1344613
పపరర: నయమ కతస

95-22/839

భరస : దనవదస కతస
ఇసటట ననస:34-13-603
వయససస:39
లస: ససస స
95-22/841

7524 MLJ1332915
పపరర: ఇరగమయ కకల

95-22/842

తసడడ:డ బబసజయఖ కకల
ఇసటట ననస:34-13-603
వయససస:64
లస: పప
95-22/966

7527 MLJ1345743
పపరర: ననగరసదడస బబతపపడడ

95-22/843

భరస : మణరళ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:34-13-604
వయససస:44
లస: ససస స
95-22/844

7530 MLJ1331982
పపరర: పదమ గణసటట

95-22/845

భరస : రరజరసదడ గణసటట
ఇసటట ననస:34-13-605
వయససస:39
లస: ససస స
95-22/847

తసడడ:డ ననసచనరయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:34-13-605
వయససస:34
లస: పప
95-22/849

95-22/834

తసడడ:డ అకకయఖ యమయననబతషలఖ
ఇసటట ననస:34-13-603
వయససస:30
లస: పప

భరస : ససవర ఆవపల
ఇసటట ననస:34-13-605
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననసచనరయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:34-13-605
వయససస:49
లస: ససస స
7534 MLJ1335041
పపరర: ననసచనరయఖ ఆవపల

95-22/1053

తసడడ:డ అబడహస అదదమయలఖర
ఇసటట ననస:34-13-603/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మణరళ లలట బబథనపపడక
ఇసటట ననస:34-13-604
వయససస:25
లస: పప
7531 MLJ1331990
పపరర: వనసకటమమ ఆవపల

7517 SQX2376317
పపరర: ఈసస ర రరణణ కకల

7512 MLJ1333962
పపరర: రమణ కకల

తసడడ:డ డననయల కరసచనరరరగణసట
ఇసటట ననస:34-13-602
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససపరదస కకలఖ
ఇసటట ననస:34-13-603
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆనసద రరవప బసదన
ఇసటట ననస:34-13-603
వయససస:32
లస: ససస స
7528 SQX1595943
పపరర: ఈశశర బబథనపపడక

95-22/836

తసడడ:డ ఈరగమయ కకలఖ
ఇసటట ననస:34-13-603
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఇరగమయఖ కకల
ఇసటట ననస:34-13-603
వయససస:59
లస: ససస స
7525 SQX2008431
పపరర: కలమఖరగ బసదన

7514 MLJ1333194
పపరర: లఖజరర కకలఖ

95-22/1049

భరస : లఖజర కకల
ఇసటట ననస:34-13-602
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : యయసస పడస కకల
ఇసటట ననస:34-13-602
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవద కరథద
ఇసటట ననస:34-13-603
వయససస:21
లస: ససస స
7522 MLJ1331651
పపరర: లలమమ కకల

95-22/1051

తసడడ:డ ఇరగమయఖ కకలఖ
ఇసటట ననస:34-13-602
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పప లఖఈహ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-13-602
వయససస:22
లస: పప
7519 SQX1665728
పపరర: కరజయ కరథద

7511 SQX2122729
పపరర: సతఖ కకప తరరమల శశటట

7509 SQX2254951
పపరర: సరయ కకరణ తరరమలశశటట

తసడడ:డ రరమ కకషష తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరయ కకరణ తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-13-602
వయససస:28
లస: పప
7516 SQX2391704
పపరర: శసషషన జజననలగడడ

95-22/1048

తసడడ:డ రరమ కకషష తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-13-599
వయససస:29
లస: పప
7513 SQX1630458
పపరర: సలఖమన జజననలగడడ

7508 SQX2185551
పపరర: శక కరసత తరరమల శశటట

7533 SQX0643155
పపరర: రరజరసదడ గణసటట

95-22/848

తసడడ:డ బబల ససబడమణఖస గణసటట
ఇసటట ననస:34-13-605
వయససస:49
లస: పప
95-22/850

95-22/851
7536 MLJ1327907
పపరర: వనసకట కనకదసరరరరరజ కకరపరటట

తసడడ:డ రరమరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-606
వయససస:39
లస: పప
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7537 MLJ1321157
పపరర: ససధదర రరజ కకరపరట
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95-22/852

తసడడ:డ రరమరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-606
వయససస:42
లస: పప
7540 SQX1665678
పపరర: వనసకట రవణమమ కకరపరటట

7538 MLJ1327832
పపరర: రరమరరజ కకరపరటట

తసడడ:డ ససబబబరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-606
వయససస:64
లస: పప
95-22/855

భరస : సతఖననరరయణ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-607
వయససస:58
లస: ససస స

7541 MLJ3564119
పపరర: వనసకట దసషఖసత సరగకకసడ

తసడడ:డ ససబబరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-607
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రరబబన గరరర
ఇసటట ననస:34-13-608
వయససస:34
లస: పప
7549 MLJ1332279
పపరర: ఏసస పరద గరర

95-22/862

95-22/864

95-22/867

95-22/1056

95-22/1057

Deleted

తసడడ:డ పపలర యఖ తతట
ఇసటట ననస:34-13-612/1
వయససస:19
లస: పప
7564 SQX0179648
పపరర: అబణదల ససభబన షపక
తసడడ:డ అబణదలరహహమ షపక
ఇసటట ననస:34-13-613
వయససస:32
లస: పప

95-22/860

7553 SQX1577784
పపరర: షపక అబణదల సతనసర షపక

7556 SQX1116384
పపరర: ననగరరజ కకరపరటట

95-23/411

7545 SQX1630482
పపరర: సతఖవత గరర

95-22/859

7548 MLJ1332014
పపరర: కలమఖరగ గరరర

95-22/861

95-22/968

7551 SQX1577776
పపరర: షపక గణలలర బబగమ షపక

95-22/865

7554 SQX1577792
పపరర: షపక మసరసన వరల షపక

95-22/866

తసడడ:డ షపక కరససమ షపక
ఇసటట ననస:34-13-610
వయససస:54
లస: పప
95-22/868

7557 SQX2356251
పపరర: జజఖత చలవరదద

95-22/1055

భరస : రవ చలవరదద
ఇసటట ననస:34-13-611
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద ఖఖజజ మహహదద న
ఇసటట ననస:34-13-612
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస ఇసరసయల
ఇసటట ననస:34-13-612
వయససస:74
లస: పప

7562 SQX1317057
పపరర: అససయఖ షపక

7563 AP151000069164
పపరర: అబణదల అనశరరననసర షపక

95-23/409

భరస : అబణదలఖ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:34-13-613
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:34-13-613
వయససస:61
లస: పప

95-22/863

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:34-13-610
వయససస:54
లస: ససస స

95-22/869 7560 MLJ1320258
7559 SQX0918540
పపరర: మహమమద తచసమయమ అననసరగ
పపరర: మహమమద ఇసరసయల

7565 MLJ2848695
పపరర: అబణదల రహహస షపక

95-22/857

భరస : ఏససపరదస గరరర
ఇసటట ననస:34-13-609
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-611
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: జజఖత చలవరదద
ఇసటట ననస:34-13-611
వయససస:42
లస: పప
7561 SQX2338259
పపరర: మరగయ దనసస తతట

7550 SQX1995125
పపరర: మరగయ దనసస గరరర

7542 MLJ1322122
పపరర: రవ బడహమరరజ కకరపరటట

భరస : జరమస గరర
ఇసటట ననస:34-13-608
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అబణదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:34-13-610
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-611
వయససస:39
లస: ససస స
7558 SQX2370187
పపరర: రవ చలవరదద

95-22/967

తసడడ:డ ఏససపరదస గరరర
ఇసటట ననస:34-13-609
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:34-13-610
వయససస:31
లస: పప
7555 SQX1116392
పపరర: భబరత కకరపరటట

7547 SQX1630516
పపరర: ఎసస ర రరణణ గరర

95-22/854

తసడడ:డ రరమరరజ కకరపరటట
ఇసటట ననస:34-13-607
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ yesupadam గరర
ఇసటట ననస:34-13-609
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబన గరర
ఇసటట ననస:34-13-609
వయససస:41
లస: పప
7552 SQX1665652
పపరర: ఆదమ షఫస షపక

95-22/856

తసడడ:డ దసశఖసత రరజ సరగకకసడ
ఇసటట ననస:34-13-607
వయససస:19
లస: పప
95-22/1054

7539 MLJ3570223
పపరర: ససనత సరగకకసడ

భరస : దసషఖసత సరగకకసడ
ఇసటట ననస:34-13-607
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సరగకకసడ
ఇసటట ననస:34-13-607
వయససస:41
లస: పప

95-22/858 7544 SQX2009967
7543 SQX1665686
పపరర: సతఖననరరయణ రరజ కకరపరటట
పపరర: కకరస గ రరజ సరగకకసడ

7546 SQX2410215
పపరర: జరమస గరరర

95-22/853

95-22/870

95-23/410

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:34-13-613
వయససస:56
లస: ససస స
95-23/412

7566 SQX2446821
పపరర: మహహమణననసర షపక

95-23/685

తసడడ:డ అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:34-13-613
వయససస:18
లస: ససస స
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7567 MLJ1326339
పపరర: లకడమ మమకల
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95-23/413

భరస : పప తషరరజ మమకల
ఇసటట ననస:34-13-614
వయససస:41
లస: ససస స
7570 SQX2003283
పపరర: శరగష కససకలరగస

95-22/969

95-23/418

95-23/421

95-23/424

95-20/562

95-22/1058

95-23/427

భరస : మణసలయఖ ఆళళ
ఇసటట ననస:34-13-619
వయససస:56
లస: ససస స

7580 SQX1651926
పపరర: వర బడహమ రరజ పడతసపరదపప

7583 SQX2004349
పపరర: రమదడవ కలర కలసట

7586 SQX2362705
పపరర: సప ఫసయఖ కలర కలసట

7589 SQX1996636
పపరర: ననగబబబణ పరరక

95-23/429

7592 SQX1609637
పపరర: ససరరష బబబణ గడదస

95-23/425

7595 SQX0179705
పపరర: మణసలయఖ ఆళళళ�
తసడడ:డ హనసమయఖ� ఆళళ
ఇసటట ననస:34-13-619
వయససస:58
లస: పప

7575 AP151000069156
పపరర: యస.కర అననపపరష �

95-23/420

7578 MLJ1324870
పపరర: ససరరష� కర.యస. �

95-23/423

7581 SQX2170660
పపరర: నససమ షపక

95-23/686

భరస : ఘన సససదన షపక
ఇసటట ననస:34-13-615 8TH LINE
వయససస:33
లస: ససస స
95-20/563

7584 SQX2005130
పపరర: సశరరప రరజ కలర కలసట

95-22/970

తసడడ:డ రవబబబణ కళళకలసట
ఇసటట ననస:34-13-616
వయససస:24
లస: పప
95-23/687

7587 SQX1651868
పపరర: పరరశత పరరక

95-23/426

భరస : శకనవరసరరవప పరరక
ఇసటట ననస:34-13-617
వయససస:39
లస: ససస స
95-23/610

7590 SQX1609603
పపరర: పడమల దడవ గడదస

95-23/428

భరస : ససరరష బబబణ గడదస
ఇసటట ననస:34-13-618
వయససస:43
లస: ససస స
95-23/430

తసడడ:డ వససతరరవప గడదస
ఇసటట ననస:34-13-618
వయససస:50
లస: పప
95-23/432

95-23/417

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� కర యస
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పరరక
ఇసటట ననస:34-13-617
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససరరష బబబణ గడదస
ఇసటట ననస:34-13-618
వయససస:21
లస: పప
7594 SQX0179671
పపరర: కరతనఖయన దడవ ఆళళళ

95-23/422

తసడడ:డ శశఖర కలర కలసట
ఇసటట ననస:34-13-616
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ పరరక
ఇసటట ననస:34-13-617
వయససస:48
లస: పప
7591 SQX1609611
పపరర: జయ ససరఖ తడజ గడదస

7577 SQX1652023
పపరర: రతన కలమఖర కససకలరగస

7572 SQX0602441
పపరర: ససకకరగ ననగలకడమ

భరస : శకనవరసరరవప� కర యస
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప పసరగకల
ఇసటట ననస:34-13-616
వయససస:41
లస: పప

భరస : శశఖర కళళకలసటబ
ఇసటట ననస:34-13-616
వయససస:32
లస: ససస స
7588 SQX1651876
పపరర: శకనవరస రరవప పరరక

95-23/419

తసడడ:డ ఈశశర RAJU పడతసపరదపప
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:59
లస: పప

భసధసవప: ఉదయ కలమఖర పసరగకల
ఇసటట ననస:34-13-616
వయససస:45
లస: పప
7585 JBV3262441
పపరర: ఝఖనస కళళకలసటబ

7574 SQX0602292
పపరర: పడతసపప డపప తరరపతమమ�

95-23/415

భరస : ససరరష ససకకరగ
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగల కలమఖర కససకలరగస
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ షప వరరఖ కససకలరగస
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:51
లస: పప
7582 SQX2083145
పపరర: రవబబబణ కలర కలసట

95-23/416

భరస : వరబడహమరరజ� పడతపప డడపప
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగల కలమఖర కససకలరగస
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:23
లస: పప
7579 SQX1776442
పపరర: ససరగల కలమఖర కససకలరగస

7571 SQX1652049
పపరర: శవ కలమఖరగ పడతసపడపప

7569 MLJ1326321
పపరర: పప తషరరజ మమకల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:34-13-614
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వరబడహమ రరజ పడతసపడపప
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� యస కర
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:48
లస: ససస స
7576 SQX1652031
పపరర: నరమల కలమఖర కససకలరగస

95-23/414

తసడడ:డ పప తషరరజ మమకల
ఇసటట ననస:34-13-614
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససరగల కలమఖర కససకలరగస
ఇసటట ననస:34-13-615
వయససస:49
లస: ససస స
7573 AP151000069155
పపరర: గగత యస.కర�

7568 SQX1958305
పపరర: ననగ వనసకట కకషష వసశ మమకల

7593 SQX1609629
పపరర: వససత రరవప గడదస

95-23/431

తసడడ:డ కకటయఖ గడదస
ఇసటట ననస:34-13-618
వయససస:77
లస: పప
95-23/433

7596 SQX1594556
పపరర: నహరగక బణడగణమళళ

95-23/434

తసడడ:డ రరధ కకషష బణడగణమళళ
ఇసటట ననస:34-13-620
వయససస:23
లస: ససస స
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పపరర: ససననసనన షపక
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95-23/435

తసడడ:డ ఖఖజజ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-13-620
వయససస:26
లస: ససస స
7600 SQX1420918
పపరర: వనసకటటసరశర రరవప చచవపల

95-23/438

95-23/441

95-23/443

95-23/446

95-23/449

95-23/452

95-23/455

తసడడ:డ పపలర యఖ తతట
ఇసటట ననస:34-13-6121
వయససస:19
లస: పప

7610 SQX0335380
పపరర: నససమఖ షపక

7613 AP151000069161
పపరర: రబమతషననసర షపక

7616 SQX1317032
పపరర: రజయఖ షపక

7619 SQX1516444
పపరర: పడదదప కలమఖర వవమయరగ

95-23/688

7622 SQX1251743
పపరర: అనసష శరనస

95-23/447

7625 AP151000075274
పపరర: కలమఖరగ బణదసదల�
భరస : వనసకటటశశరరరవప� బణదసదల
ఇసటట ననస:34-14-29/660/2
వయససస:47
లస: ససస స

7605 MLJ1327535
పపరర: శరఖమల� బళళ�

95-23/442

7608 SQX0443473
పపరర: ననగరరజ� సతచస నపలర �

95-23/445

7611 SQX0602391
పపరర: షపక మరరబ�

95-23/448

భరస : బబషర� షపక
ఇసటట ననస:34-13-625
వయససస:35
లస: ససస స
95-23/450

7614 SQX1180579
పపరర: పరరశజ యస కర

95-23/451

తసడడ:డ అబణదల కరయణస యస కర
ఇసటట ననస:34-13-625
వయససస:38
లస: పప
95-23/453

7617 MLJ1345099
పపరర: రతనభబయ� వవమయరగ�

95-23/454

భరస : జజననబబణ� వవమయరగ
ఇసటట ననస:34-13-626
వయససస:45
లస: ససస స
95-23/456

7620 SQX1317016
పపరర: అకబర బబషర షపక

95-23/457

తసడడ:డ అబణదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:34-13-626
వయససస:39
లస: పప
95-26/43

తసడడ:డ రరసబబబణ శరనస
ఇసటట ననస:34-13-897/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-22/871

95-23/440

తసడడ:డ పరసడడ� సతచస న పలర
ఇసటట ననస:34-13-623
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబబణ వవమయరగ
ఇసటట ననస:34-13-626
వయససస:24
లస: పప

భరస : రవ మఖటటరగ
ఇసటట ననస:34-13-628
వయససస:27
లస: ససస స
7624 SQX1933654
పపరర: మరగయ దనసస తతట

95-23/444

భరస : అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-13-626
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబణదలడషసద� ష క
ఇసటట ననస:34-13-626
వయససస:72
లస: ససస స
7621 SQX2365229
పపరర: శరరర మఖటటరగ

7607 SQX1197087
పపరర: రరజరశశరగ సతస నపలర

7602 MLJ1325380
పపరర: రమఖదడవ వవమణల

భరస : దనస� బళళ
ఇసటట ననస:34-13-622
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఖయఖస ష క
ఇసటట ననస:34-13-625
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖయఖఖస ష క
ఇసటట ననస:34-13-625
వయససస:44
లస: పప
7618 MLJ1343839
పపరర: అబదసననసర� షపక�

95-23/611

భరస : పరగశజ బబష షససక
ఇసటట ననస:34-13-625
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఫససరరజ� ష క
ఇసటట ననస:34-13-625
వయససస:39
లస: ససస స
7615 SQX0451948
పపరర: ఫససరరజ షపక

7604 SQX1998186
పపరర: వనమణల అరచన

95-23/437

భరస : బబలకకషష వవమణల
ఇసటట ననస:34-13-621
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ సతస నపలర
ఇసటట ననస:34-13-623
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలఖల� ష క
ఇసటట ననస:34-13-624
వయససస:53
లస: పప
7612 SQX0179721
పపరర: మఖబ� షపక�

95-23/439

తసడడ:డ బబలకకషష
ఇసటట ననస:34-13-621
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చననఅబబబయ బళళ
ఇసటట ననస:34-13-622
వయససస:46
లస: పప
7609 MLJ1329085
పపరర: జలఖన� షపక�

7601 SQX1652064
పపరర: ఇసదదర పసడయదరగరన వవమణల

7599 MLJ1349026
పపరర: ఖఖజజ మసరసన షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-13-620
వయససస:54
లస: పప

భరస : బబలకకషష వవమణల
ఇసటట ననస:34-13-621
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:34-13-621
వయససస:61
లస: పప
7606 AP151000066061
పపరర: బళళళ దనసస

95-23/436

భరస : ఖఖజజ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-13-620
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చనపపళ దనసస చచవపల
ఇసటట ననస:34-13-620
వయససస:55
లస: పప
7603 MLJ1325398
పపరర: బబలకకషష వవమణల

7598 MLJ1349190
పపరర: షరమరరననసర షపక

7623 NDX2714178
పపరర: మధస చలర

94-82/788

తసడడ:డ ససబబరరవప చలర
ఇసటట ననస:34-13-979
వయససస:33
లస: పప
95-27/53

7626 SQX2011161
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉతరరదద

95-20/564

తసడడ:డ రవణ చరగ ఉతరరదద
ఇసటట ననస:34-14-36
వయససస:39
లస: పప
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95-25/721

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:34.14.481
వయససస:27
లస: పప
7630 SQX1342229
పపరర: షరకకర పరగశన షపక

95-25/722

95-25/73

95-25/74

భరస : లకమయఖ సరసబరరతష
ఇసటట ననస:34-14-491
వయససస:32
లస: ససస స
7639 SQX1442003
పపరర: భవరన సవరస

95-25/75

95-25/727

95-25/79

భరస : రరజరష�
ఇసటట ననస:34.14.553
వయససస:38
లస: ససస స
7651 SQX0626473
పపరర: అనసరరధ కకరరకలల�

తసడడ:డ హహనసనర సర షపక
ఇసటట ననస:34-14-600/35
వయససస:47
లస: పప

7638 SQX1342179
పపరర: ససధదర బబబణ భయపత

95-25/725

7643 SQX1361757
పపరర: నరసససహ నలర గరసస

7646 SQX1438432
పపరర: పపలఖరరరవప మణకలక

7649 SQX0340927
పపరర: రరజరష దసలఖర�

95-25/733

7652 SQX1218305
పపరర: లఖవణఖ వవమణల

95-25/76

7655 SQX1996834
పపరర: రహహమణననసర షపక
తసడడ:డ హమఖద షపక
ఇసటట ననస:34-14-613
వయససస:19
లస: ససస స

95-25/724

95-25/726

7641 SQX1146829
పపరర: ధనలకడమ రవ

95-25/77

భరస : వనసకటటశశరరర రవ
ఇసటట ననస:34-14-528
వయససస:54
లస: ససస స
95-25/728

7644 SQX1057968
పపరర: ఇసదదర పసడయదరగరన వవమణల

95-25/78

తసడడ:డ బబలకకషష
ఇసటట ననస:34-14-538
వయససస:32
లస: ససస స
95-25/80

7647 SQX1342997
పపరర: మహన రరవప దనసరగ

95-25/729

తసడడ:డ హరగననథ బబబణ దనసరగ
ఇసటట ననస:34.14.551
వయససస:35
లస: పప
95-25/731

7650 SQX0982975
పపరర: గరర అమత కలమఖర

95-25/732

తసడడ:డ జజరగల వరషససగటన
ఇసటట ననస:34.14.554
వయససస:36
లస: పప
95-25/734

భరస : ససవర వవమణల
ఇసటట ననస:34.14.558
వయససస:26
లస: ససస స
95-24/618

95-25/72

తసడడ:డ చరసజవ రరవప భయపత
ఇసటట ననస:34.14.491
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రరవప�
ఇసటట ననస:34.14.553
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకధర�
ఇసటట ననస:34.14.557
వయససస:55
లస: ససస స
7654 SQX2000032
పపరర: హహససన వల షపక

7637 SQX1438473
పపరర: రరకమబబయ ఓబణలఖపపరస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మణకలక
ఇసటట ననస:34-14-542
వయససస:31
లస: పప
95-25/730

7635 SQX1146845
పపరర: కలమఖరగ తతరగకకసద
భరస : చసదడ రరవప తతరగకకసద
ఇసటట ననస:34.14.488
వయససస:42
లస: ససస స

7640 SQX1341031
పపరర: మసరసన వల షపక

95-25/70

7632 SQX1480953
పపరర: వనసకటటసశర రరవప
వవదసలఖపపరపప
తసడడ:డ చసదడయఖ వవదసలఖపపరపప
ఇసటట ననస:34-14-488
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప వవదసలఖపపరపప
ఇసటట ననస:34.14.488
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ నలర గరసస
ఇసటట ననస:34.14.536
వయససస:30
లస: పప

భరస : పపలఖర రరవప మణకలక
ఇసటట ననస:34-14-542
వయససస:30
లస: ససస స
7648 SQX0324053
పపరర: దసలఖర కలమఖరగ�

95-25/723

తసడడ:డ ననగయర షపక
ఇసటట ననస:34-14-515
వయససస:33
లస: పప

భరస : నరసససహ నలర గరసస
ఇసటట ననస:34.14.536
వయససస:28
లస: ససస స
7645 SQX1341700
పపరర: అనస మణకలక

95-25/71

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ పపరరమ
ఇసటట ననస:34.14.491
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష సవరస
ఇసటట ననస:34-14-502
వయససస:35
లస: ససస స
7642 SQX1361708
పపరర: మలలర శశరగ నలర గరసస

7631 SQX1480946
పపరర: శవపరరశత వవదసలఖపపరపప

7634 SQX1146837
పపరర: కకటటశశరమమ వవదసలఖపపరపప

7629 SQX0341495
పపరర: జజజపప నసతకకక

తసడడ:డ ఈశశరయఖ
ఇసటట ననస:34-14-486
వయససస:41
లస: పప

భరస : చసదడయఖ వవదసలఖపపరపప
ఇసటట ననస:34-14-488
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వవదసలఖపపరపప
ఇసటట ననస:34-14-488
వయససస:50
లస: పప
7636 SQX1317347
పపరర: రరజఖ లకడమ సరసబరరతష

95-25/69

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:34-14-484
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబషస షపక
ఇసటట ననస:34.14.486
వయససస:33
లస: ససస స
7633 SQX1480979
పపరర: చసదడయఖ వవదసలఖపపరపప

7628 SQX1058255
పపరర: ఝఖనస శకపపడడ

7653 SQX1218198
పపరర: పడవవశ వవమణల

95-25/735

తసడడ:డ దసరర రరవప వవమణల
ఇసటట ననస:34.14.558
వయససస:25
లస: పప
95-23/613

7656 SQX0431825
పపరర: అనత జజససమన గసడసరగ

95-23/458

భరస : జజజ ననసదస గదచద
ఇసటట ననస:34-14-628
వయససస:33
లస: ససస స
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7657 SQX1206490
పపరర: ససపసడయ గసడసరగ
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95-23/459

భరస : పపడమ సససదర గసడసరగ
ఇసటట ననస:34-14-628
వయససస:35
లస: ససస స
7660 SQX0432518
పపరర: పపడమ సససదర గసడసరగ�

95-23/462

95-23/465

95-24/59

95-24/62

95-24/65

95-23/469

95-23/472

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ధరణణకకట
ఇసటట ననస:34-14-635
వయససస:38
లస: ససస స

7670 SQX1282300
పపరర: లకమణ రరవప పలర పరటట

7673 SQX0708859
పపరర: దడవదననస చడబబడ లల

7676 SQX0708792
పపరర: హహహమఖవత గరరర

7679 MLJ3573698
పపరర: కవత గరళళమయడడ

95-23/475

7682 MLJ2836575
పపరర: రరజరష గరళళమయడడ

95-24/63

7685 SQX1630896
పపరర: సశపన పసడయ మఖరర
ట రగ
తసడడ:డ దనసస మఖరర
ట రగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:21
లస: ససస స

7665 MLJ2848752
పపరర: మరగయఖల శకనస

95-23/467

7668 SQX1281740
పపరర: మసరసన బ సయఖద

95-24/61

7671 SQX1281773
పపరర: మసరసన వల షపక

95-24/64

తసడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-14-630
వయససస:37
లస: పప
95-24/66

7674 SQX0480228
పపరర: లస షరరరన�

95-23/468

తసడడ:డ దడవరనసదస� లఖమ
ఇసటట ననస:34-14-631
వయససస:32
లస: ససస స
95-23/470

7677 SQX1074269
పపరర: అమత కలమఖర గరరర

95-23/471

తసడడ:డ జజరల వరషససగటన గరరర
ఇసటట ననస:34-14-632
వయససస:34
లస: పప
95-23/473

7680 MLJ3573680
పపరర: ససధఖ చసతల

95-23/474

భరస : రరజరష ఖననన గరళరమయడడ
ఇసటట ననస:34-14-633
వయససస:35
లస: ససస స
95-23/476

తసడడ:డ యల మసదయఖ గరళరమయడడ
ఇసటట ననస:34-14-633
వయససస:38
లస: పప
95-23/478

95-23/464

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:34-14-630
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసదయఖ గరళరమయడడ
ఇసటట ననస:34-14-633
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : యలర మసదయఖ గరళరమయడడ
ఇసటట ననస:34-14-633
వయససస:64
లస: ససస స
7684 SQX1652080
పపరర: గగరగజ ధరణణకకట

95-24/60

భరస : జజరగల వరషససగటన గరర
ఇసటట ననస:34-14-632
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప గరర
ఇసటట ననస:34-14-632
వయససస:66
లస: పప
7681 MLJ2842425
పపరర: పపషపలల గరళళమయడడ

7667 SQX1317297
పపరర: శకలకడమ రరమశశటట

7662 MLJ1345602
పపరర: కకటటశశరగ మరగయఖల�

తసడడ:డ నరసయఖ మరగయఖల
ఇసటట ననస:34-14-629
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ భయషణ రరవప
ఇసటట ననస:34-14-630
వయససస:43
లస: పప

భరస : దడవరనసదస లఖమ
ఇసటట ననస:34-14-631
వయససస:55
లస: ససస స
7678 SQX0708214
పపరర: జజరగల వరషససగటన గరరర

95-23/466

తసడడ:డ ఏలయఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:34-14-630
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:34-14-630
వయససస:42
లస: పప
7675 AP151000069129
పపరర: మమరగ లఖమ

7664 AP151000069018
పపరర: సయదమమ మరగయఖల�

95-23/461

భరస : శకనస� మరగయఖల
ఇసటట ననస:34-14-629
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:34-14-630
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : భయషణరరవప
ఇసటట ననస:34-14-630
వయససస:66
లస: ససస స
7672 SQX1317131
పపరర: మసరసన షరగఫ షపక

95-23/463

భరస : నరసయఖ� మరగయఖల
ఇసటట ననస:34-14-629
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : దడవదననస
ఇసటట ననస:34-14-630
వయససస:39
లస: ససస స
7669 SQX0179937
పపరర: వజయమమ చడబబడ లల

7661 SQX0429647
పపరర: ససమసత మధసకర గసడసరగ

7659 SQX0456780
పపరర: మమరగ లలతకలమఖరగ గసడసరగ�

భరస : ససమసత మధసకర� గసడసరగ
ఇసటట ననస:34-14-628
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప గసడసరగ
ఇసటట ననస:34-14-628
వయససస:69
లస: పప

భరస : నరసయఖ� మరగయఖల
ఇసటట ననస:34-14-629
వయససస:44
లస: ససస స
7666 SQX0240358
పపరర: శశశలజ చడబబడ లల

95-23/460

తసడడ:డ ససమసత మధసకర గసడసరగ
ఇసటట ననస:34-14-628
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససమసత మధసకర� గసడసరగ
ఇసటట ననస:34-14-628
వయససస:36
లస: పప
7663 AP151000069072
పపరర: పపననమమ మరగయఖల�

7658 SQX0737395
పపరర: మహహత జజససమన గసడసరగ

7683 MLJ2836591
పపరర: యల మసదయఖ గరళళమయడడ

95-23/477

తసడడ:డ పసదద మయరస యఖ గరళరమయడడ
ఇసటట ననస:34-14-633
వయససస:69
లస: పప
95-23/479

7686 SQX0786327
పపరర: హహమబసదస మఖరర
ట రగ

95-23/480

తసడడ:డ దనసస మఖరర
ట రగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:25
లస: ససస స
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7687 SQX0786301
పపరర: పడశరసత రరమఖల
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95-23/481

భరస : వసశ జయరరవప రరమఖల
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:29
లస: ససస స
7690 SQX0939579
పపరర: అరరణ తనడడగగరగ

95-23/484

95-23/487

95-23/490

95-23/491

95-23/494

95-23/497

95-23/500

తసడడ:డ శవయఖ మసజల
ఇసటట ననస:34-14-642
వయససస:24
లస: ససస స

7700 SQX1630870
పపరర: రరషష ననరర షపక

7703 SQX1500603
పపరర: ససలలచనరరణణ అరరపలరజ

7706 SQX0532549
పపరర: ఆరరపలర బబలకకషష

7709 SQX0737700
పపరర: శకదడవ మలర డడ

95-23/503

7712 SQX0827741
పపరర: శకనవరస రరడడడ మలర డడ

95-23/492

7715 SQX1693431
పపరర: శవయఖ మసజల
తసడడ:డ రరజ మసజల
ఇసటట ననస:34-14-642
వయససస:26
లస: పప

7695 SQX0827790
పపరర: వనసకట రమమష బబబణ తనడడగగరగ

95-23/489

7698 SQX2012003
పపరర: మమఘన తనడడగగరగ

95-23/616

7701 AP151000066268
పపరర: షపక భబషర

95-23/493

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:34-14-638
వయససస:49
లస: పప
95-23/495

7704 SQX0179754
పపరర: ససతనమహలకడమ ఆరరపలర

95-23/496

భరస : రరమణలల ఆరరపలర
ఇసటట ననస:34-14-639
వయససస:70
లస: ససస స
95-23/498

7707 SQX1533075
పపరర: జరసనన బ మహమమద

95-23/499

భరస : అలఖరఉదదదన మహమమద
ఇసటట ననస:34-14-641
వయససస:26
లస: ససస స
95-23/501

7710 MLJ1338466
పపరర: సరమఖమ జఖస అమకతలకరగ

95-23/502

భరస : యయసపబణ అమతస లకరగ
ఇసటట ననస:34-14-641
వయససస:44
లస: ససస స
95-23/504

తసడడ:డ తనతనరరడడడ మలర డడ
ఇసటట ననస:34-14-641
వయససస:40
లస: పప
95-24/67

95-23/486

తసడడ:డ వనసకట రమమశ బబబణ తనడడగగరగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరడడడ మలర డడ
ఇసటట ననస:34-14-641
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఫర మహమమద
ఇసటట ననస:34-14-641
వయససస:29
లస: పప
7714 SQX1693308
పపరర: వజయ లకడమ మసజల

95-23/615

తసడడ:డ రరమణలల ఆరరపలర
ఇసటట ననస:34-14-640
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ యయససబణ అమరస లకరగ
ఇసటట ననస:34-14-641
వయససస:26
లస: ససస స
7711 SQX1533083
పపరర: అలఖరఉదదదన మహమమద

7697 SQX1997345
పపరర: పవసత తనడడగగరగ

7692 SQX1609660
పపరర: వజయఖనసద మఖరరటరగ

తసడడ:డ గరపరలరరవప తనడడగగరగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:47
లస: పప

భరస : వజయ కలమఖర ఆరరపలర
ఇసటట ననస:34-14-639
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష ఆరరపలర
ఇసటట ననస:34-14-640
వయససస:39
లస: ససస స
7708 SQX1420678
పపరర: పరవన అమరస లకరగ

95-23/488

భరస : అనల షపక
ఇసటట ననస:34-14-638
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ షపకద రవపద� షపక
ఇసటట ననస:34-14-638
వయససస:66
లస: పప
7705 SQX0532481
పపరర: ఆరరపలర అనసపమ

7694 SQX1609652
పపరర: వసశ జయరరవప రరమల

95-23/483

తసడడ:డ దనసస మఖరరటరగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమమశ తనడడగగరగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అనల షపక
ఇసటట ననస:34-14-638
వయససస:23
లస: ససస స
7702 AP151000066186
పపరర: షపక బబజ�

95-23/485

తసడడ:డ రతననకర రరమల
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దనణణయయలల మఖరర
ట రగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:70
లస: పప
7699 SQX1630888
పపరర: చనసదదన షపక

7691 AP151000069130
పపరర: ససవరష లత మఖరరటరగ

7689 SQX0786319
పపరర: కరరణ మరర
ట రగ

తసడడ:డ దనసస మఖరర
ట రగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యయససదనసస మఖరర
ట రగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస మఖరర
ట రగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:27
లస: పప
7696 SQX0827659
పపరర: దనసస మరర
ట రగ

95-23/482

భరస : గణణశ ససరరపపరస
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రమమష తనడడగగరగ
ఇసటట ననస:34-14-637
వయససస:38
లస: ససస స
7693 SQX0786418
పపరర: జజన దననయయల మఖరర
ట రగ

7688 SQX1609686
పపరర: కలపన ససరరపపరస

7713 MLJ1338136
పపరర: యయసపబణ అమరస లకరగ

95-23/505

తసడడ:డ దడవరరజ అమతస లకరగ
ఇసటట ననస:34-14-641
వయససస:49
లస: పప
95-24/68

7716 AP151000075296
పపరర: ససరరఖ కకసకర�

95-27/54

భరస : శవ� konka
ఇసటట ననస:34-14-642
వయససస:40
లస: ససస స
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7717 AP151000075297
పపరర: శవ కకసకర�

95-27/55

తసడడ:డ దననయయలల� konka
ఇసటట ననస:34-14-642
వయససస:42
లస: పప
7720 SQX1475194
పపరర: లకకమ నలర పప

95-27/57

95-27/60

95-27/63

95-27/66

95-27/69

95-27/72

95-27/75

భరస : పరగద ఖఖన
ఇసటట ననస:34-14-647
వయససస:50
లస: ససస స

7730 MLJ1343185
పపరర: గరపయఖ నలర పప

7733 SQX0597567
పపరర: మరగయ రరణణ పరకననటట

7736 SQX0696484
పపరర: భబసకర పరకననటట

7739 SQX0369538
పపరర: బతష
స ల లకరరర మమరగ�

95-27/78

7742 MLJ1343714
పపరర: సరగత ఉననస

95-27/67

7745 MLJ1333038
పపరర: గకస భబషర షపక
తసడడ:డ ఫరగద ఖఖన
ఇసటట ననస:34-14-647
వయససస:35
లస: పప

7725 MLJ1332618
పపరర: కరసతమమ నలర పప

95-27/62

7728 MLJ1347616
పపరర: చరసజవ నలర పప

95-27/65

7731 SQX1968189
పపరర: కకరణ నలర పప

95-27/68

తసడడ:డ నలఖసబరస నలర పప
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:20
లస: పప
95-27/70

7734 AP151000075295
పపరర: మమరగ కలమఖరగ పరకననటట

95-27/71

భరస : కరరణనకరస paknati
ఇసటట ననస:34-14-645
వయససస:50
లస: ససస స
95-27/73

7737 MLJ1343771
పపరర: బబజ షపక

95-27/74

తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:34-14-645
వయససస:38
లస: పప
95-27/76

7740 MLJ1332725
పపరర: రజయఖ షపక

95-27/77

భరస : బబజ షససక
ఇసటట ననస:34-14-646
వయససస:35
లస: ససస స
95-27/79

భరస : దననయయలల ఉననస
ఇసటట ననస:34-14-646-2
వయససస:33
లస: ససస స
95-27/81

95-27/59

తసడడ:డ గరపయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:38
లస: పప

భరస : పడభణదనసస� bathula
ఇసటట ననస:34-14-646
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సససదసలల షససక
ఇసటట ననస:34-14-646
వయససస:38
లస: ససస స
7744 AP151000075251
పపరర: రహమద బ పఠరన

95-27/64

తసడడ:డ కరరణనకర paknati
ఇసటట ననస:34-14-645
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరరణనకరస paknati
ఇసటట ననస:34-14-645
వయససస:39
లస: పప
7741 MLJ1332733
పపరర: ఆషరబ షపక

7727 MLJ1343763
పపరర: ఇమఖమనయయలల నలర పప

7722 MLJ1332659
పపరర: సశరరజఖస నలర పప

భరస : గరపయఖ nallapu
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జయ కలమఖర
ఇసటట ననస:34-14-645
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరణనకరస� paknati
ఇసటట ననస:34-14-645
వయససస:34
లస: పప
7738 MLJ1345503
పపరర: జయకలమఖర పరకనటట

95-27/61

తసడడ:డ ససగయఖ nallapu
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:65
లస: పప

భరస : భబసకర రరవప paknati
ఇసటట ననస:34-14-645
వయససస:31
లస: ససస స
7735 MLJ1346253
పపరర: జయరరవ� పరకనసటట�

7724 MLJ1332634
పపరర: ససగణణ నలర పప

95-27/56

తసడడ:డ గరపయఖ nallapu
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపయఖ nallapu
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ nallapu
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:45
లస: పప
7732 SQX0696161
పపరర: పసడయఖసక పరకననటట

95-27/58

భరస : నలఖసబరగ nallapu
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపయఖ nallapu
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:33
లస: పప
7729 MLJ1334689
పపరర: నలఖసబరస నలర పప

7721 MLJ1347624
పపరర: గసగర సససదరగ నలర పప

7719 SQX1206524
పపరర: శరకవన నలర పప

తసడడ:డ నలసబరస నలర పప
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చరసజవ నలర పప
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరమమఖలల nallapu
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:35
లస: ససస స
7726 MLJ2862316
పపరర: శరమమఖలల నలర పప

95-27/944

తసడడ:డ చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:34-14-642/2
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శరమయఖల నలర పప
ఇసటట ననస:34-14-643
వయససస:25
లస: ససస స
7723 MLJ2862324
పపరర: బణజల నలర పప

7718 SQX2099083
పపరర: ననగణల మరర షపక

7743 MLJ1342617
పపరర: దననయయలల ఉననస

95-27/80

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఉననస
ఇసటట ననస:34-14-646-2
వయససస:35
లస: పప
95-27/82

7746 SQX0369348
పపరర: బతష
స ల పడభణదనసస�

95-27/83

తసడడ:డ పరల� bathula
ఇసటట ననస:34-14-647
వయససస:38
లస: పప
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95-27/84

తసడడ:డ దసరర పడసరద దనమరర
ఇసటట ననస:34-14-648
వయససస:22
లస: పప
7750 SQX2117349
పపరర: రమఖదడవ ఉననస

95-23/689

95-26/44

95-27/89

95-27/91

95-27/94

95-27/97

95-23/690

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బణదసదల
ఇసటట ననస:34-14-660/1
వయససస:50
లస: పప

7760 SQX0622779
పపరర: ససనత పరలపరగస

7763 SQX1499632
పపరర: వనసకట లకడమ ఇరగగగ

7766 MLJ1330166
పపరర: రరజ పరలపరగస

7769 SQX2117380
పపరర: రరచకకసడ సరసబశవరరవప

95-27/101

7772 SQX2003960
పపరర: శరకకర షపక

95-27/92

7775 SQX2010486
పపరర: రరషమ షపక
తసడడ:డ మసరసన షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/2
వయససస:28
లస: ససస స

7755 SQX0658674
పపరర: కరబబ రరరణణ జసగర

95-27/88

7758 SQX1995505
పపరర: రగబక పరలపరగస

95-23/617

7761 SQX0385930
పపరర: పరలపరగస మమరగ

95-27/93

భరస : రరజ palaprathi
ఇసటట ననస:34-14-658
వయససస:29
లస: ససస స
95-27/95

7764 SQX0623728
పపరర: పపడమకలమఖర కకసడరపప�

95-27/96

తసడడ:డ బడహమయఖ� kondarapu
ఇసటట ననస:34-14-658
వయససస:29
లస: పప
95-27/98

7767 AP151000075115
పపరర: సససదమమ కకత�

95-27/99

భరస : గణరవయఖ� koti
ఇసటట ననస:34-14-659
వయససస:50
లస: ససస స
95-23/691

7770 SQX1318162
పపరర: జయసత రరచకకసడ

95-27/100

భరస : సరసబశవరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:34-14-660
వయససస:33
లస: ససస స
95-27/945

భరస : నసరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:34-14-660
వయససస:49
లస: ససస స
95-27/102

95-24/70

తసడడ:డ రరజ పరలపరగస
ఇసటట ననస:34-14-658
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరచకకసడ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-14-660
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహబయబ�
ఇసటట ననస:34-14-660
వయససస:43
లస: పప
7774 AP151000075271
పపరర: వనసకటటశశరరరవప బణదసదల

95-27/90

తసడడ:డ అపరపరరవప palaprathi
ఇసటట ననస:34-14-658
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖజ పఠరన
ఇసటట ననస:34-14-660
వయససస:37
లస: ససస స
7771 SQX0146522
పపరర: మమలఖల� షపక�

7757 AP151000075387
పపరర: మహనరరవప జసగర�

7752 SQX1692508
పపరర: సలలన పగగడడపలర

భరస : మహనరరవప janga
ఇసటట ననస:34-14-657
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చనన ఇరగగగ
ఇసటట ననస:34-14-658
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ palaprathi
ఇసటట ననస:34-14-658
వయససస:34
లస: పప
7768 SQX2403251
పపరర: రహమణ
స ననసర పఠరన

95-27/87

తసడడ:డ రరజజరరవప palaprathi
ఇసటట ననస:34-14-658
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజ palaprathi
ఇసటట ననస:34-14-658
వయససస:41
లస: ససస స
7765 SQX0385955
పపరర: పరలపరగస రరజజరరవప

7754 AP151000075145
పపరర: బబలశశరగ�

95-24/69

భరస : కకటయఖ పగగడడపలర
ఇసటట ననస:34-14-654
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప� janga
ఇసటట ననస:34-14-657
వయససస:62
లస: పప

భరస : ససతతష ఇరగగగ
ఇసటట ననస:34-14-658
వయససస:26
లస: ససస స
7762 MLJ1330265
పపరర: యయససదయమమ పరలపరగస

95-27/86

తసడడ:డ వనసకయఖ� o
ఇసటట ననస:34-14-656
వయససస:40
లస: పప

భరస : మహనరరవప� janga
ఇసటట ననస:34-14-657
వయససస:52
లస: ససస స
7759 SQX1499657
పపరర: మరగయమమ ఇరగగగ

7751 SQX0859710
పపరర: రరజజ కలమఖరగ కకసదపప గణ

7749 SQX1631233
పపరర: పపషప తపపరనవన

భరస : ననరరయణరరవప తపపరనవన
ఇసటట ననస:34-14-649
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : యఖకకబణ కకసదపప గణ
ఇసటట ననస:34-14-652
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ కరలకకలరగ
ఇసటట ననస:34-14-655
వయససస:34
లస: పప
7756 AP151000075439
పపరర: కకరగజమమ జసగర�

95-27/85

తసడడ:డ దసరర పడసరద దనమరర
ఇసటట ననస:34-14-648
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససనల బబబణ ఉననస
ఇసటట ననస:34-14-649/7
వయససస:30
లస: ససస స
7753 SQX1845866
పపరర: బణజల కరలకకలరగ

7748 SQX1534115
పపరర: భవరన పడసరద దనమరర

7773 SQX2215531
పపరర: ఖజజబ షపక

95-23/692

భరస : కరగమణలర షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/1
వయససస:80
లస: ససస స
95-4/908

7776 SQX2520757
పపరర: రగహనన సయఖద

95-7/1217

భరస : అనవర సయఖద
ఇసటట ననస:34-14-660/2
వయససస:26
లస: ససస స

Page 126 of 350

7777 SQX0696245
పపరర: సలమఖ పఠరన
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95-27/103

భరస : ఖఖజజ
ఇసటట ననస:34-14-660/2
వయససస:33
లస: ససస స
7780 SQX2465839
పపరర: బబ డడగణ సశరరజఖస

95-23/699

95-27/108

95-27/111

95-23/694

95-27/115

95-23/696

95-27/117

భరస : మమలఖల
ఇసటట ననస:34-14-660/16
వయససస:35
లస: ససస స

7790 SQX1493147
పపరర: ఆరగఫర షపక

7793 SQX2432730
పపరర: పసరగ జజన షపక

7796 SQX2441228
పపరర: ననగణర బ షపక

7799 SQX0166645
పపరర: నససమఖ షపక

95-23/698

7802 SQX1318303
పపరర: హససనన షపక

95-27/113

7805 SQX0515411
పపరర: షపక షహననజ
తసడడ:డ బబబణ
ఇసటట ననస:34-14-660/16
వయససస:35
లస: పప

7785 SQX0166868
పపరర: హససనన షపక

95-27/110

7788 SQX2437176
పపరర: అలర బకలర షపక

95-23/693

7791 AP151000075164
పపరర: మరగయమమ బతష
స ల�

95-27/114

భరస : యఖకకబ� బబతషలఖ
ఇసటట ననస:34-14-660/10
వయససస:52
లస: ససస స
95-27/978

7794 SQX2437283
పపరర: మహరరననసర షపక

95-23/695

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/11
వయససస:40
లస: ససస స
95-23/697

7797 MLJ1339449
పపరర: ససలఖసనన సయఖద

95-27/116

భరస : బకడ
ఇసటట ననస:34-14-660/13
వయససస:60
లస: ససస స
95-27/118

7800 SQX1997808
పపరర: మణనన పఠరన

95-21/1154

తసడడ:డ ఖజ పఠరన
ఇసటట ననస:34-14-660/15
వయససస:24
లస: ససస స
95-27/119

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/16
వయససస:31
లస: ససస స
95-27/121

95-27/107

తసడడ:డ ఆహమఖద షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/10
వయససస:54
లస: పప

భరస : కరగమణలఖర
ఇసటట ననస:34-14-660/14
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మఖభణ షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/16
వయససస:68
లస: ససస స
7804 MLJ1334341
పపరర: గకసరఖ షపక

95-27/112

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/11
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బకడ
ఇసటట ననస:34-14-660/13
వయససస:33
లస: పప
7801 SQX2433233
పపరర: నసరలహన షపక

7787 SQX0460832
పపరర: బబగఖలకడమ బణసస

7782 MLJ1341965
పపరర: మరగయమమ పరగమల

భరస : లఖలఖలననబషర
ఇసటట ననస:34-14-660/8
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/10
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/11
వయససస:33
లస: పప
7798 SQX0167189
పపరర: అశకఫ సయద

95-27/109

భరస : మణనశర షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/10
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ అలఖరబక షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/10
వయససస:24
లస: పప
7795 SQX2441244
పపరర: బబజ షపక

7784 SQX0166983
పపరర: ససలఖసనన షపక

95-27/105

భరస : రరమణలల పరగమల
ఇసటట ననస:34-14-660/4
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నవనచసదడ
ఇసటట ననస:34-14-660/9
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/10
వయససస:28
లస: పప
7792 SQX1493162
పపరర: మహబయబ షపక

95-27/106

భరస : ఖఖజవల
ఇసటట ననస:34-14-660/8
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/8
వయససస:36
లస: పప
7789 SQX2432961
పపరర: మణనన షపక

7781 MLJ1330653
పపరర: మఖరస మమ కరర పపడడ

7779 AP151000075165
పపరర: సరసబశవ రరవప బలలససపరటట�

తసడడ:డ నరగశసహరరవప� బబలససపత
ఇసటట ననస:34-14-660/2
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసన కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-14-660/4
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలకరరరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-14-660/4
వయససస:44
లస: పప
7786 SQX1522433
పపరర: లఖల జజన బబషర షపక

95-27/104

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:34-14-660/2
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబ డడగణ వసశసర రరవప
ఇసటట ననస:34-14-660/3
వయససస:36
లస: ససస స
7783 SQX1475269
పపరర: చటటటబబబణ కరర పపడడ

7778 SQX0696344
పపరర: అజజజ షపక

7803 SQX0515379
పపరర: షపక హహసపసన

95-27/120

భరస : షరహననజ
ఇసటట ననస:34-14-660/16
వయససస:35
లస: ససస స
95-27/122

7806 SQX1996842
పపరర: మహహమణననసర షపక

95-21/1155

తసడడ:డ అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:34-14-660-18
వయససస:19
లస: ససస స
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పపరర: మహరరననసర షపక
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95-27/123

భరస : నషరర అహమద
ఇసటట ననస:34-14-660/18
వయససస:35
లస: ససస స
7810 SQX1318246
పపరర: రహసతషననసర పఠరన

95-27/125

95-27/128

95-23/752

95-23/701

95-25/1288

95-25/1290

95-23/508

తసడడ:డ బబబణ రరవప గరనన
ఇసటట ననస:34.14.661
వయససస:27
లస: ససస స

7820 SQX1993930
పపరర: ఖజజబ షపక

7823 SQX1999069
పపరర: హనమణననసర షపక

7826 SQX0480327
పపరర: కకటటశశరగ చలర ర

7829 MLJ1336494
పపరర: తనరకరరమఖరరవప� కకమమనవన�

95-23/511

7832 AP151000066109
పపరర: కకమమనవన కకటటశశరరరవప

95-27/946

7835 SQX0708206
పపరర: ససజవ కలమఖర గరనన
తసడడ:డ బబబయరరవప గరనన
ఇసటట ననస:34-14-662
వయససస:30
లస: ససస స

7815 SQX2170819
పపరర: ససజజత దసగగరరరల

95-27/979

7818 SQX1993948
పపరర: ఖజ షపక

95-23/618

7821 SQX1993922
పపరర: రఫసయఖ షపక

95-27/947

తసడడ:డ కరగమణలర షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/31
వయససస:20
లస: ససస స
95-23/619

7824 SQX2287555
పపరర: హనమయననసర షపక

95-25/1289

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/35
వయససస:74
లస: ససస స
95-23/506

7827 MLJ1332550
పపరర: ససతనమహలకడమ కకమమనవన

95-23/507

భరస : శకరరమణలల కకమమనవన
ఇసటట ననస:34-14-661
వయససస:41
లస: ససస స
95-23/509

7830 SQX0480541
పపరర: కకటటశశర రరవప చలర ర

95-23/510

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చలర ర
ఇసటట ననస:34-14-661
వయససస:40
లస: పప
95-23/512

తసడడ:డ శకరరమణలల కకమమనవన
ఇసటట ననస:34-14-661
వయససస:71
లస: పప
95-25/737

95-27/127

తసడడ:డ కరగమణలర షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/31
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� కకమమనవన
ఇసటట ననస:34-14-661
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకమమనవన
ఇసటట ననస:34-14-661
వయససస:46
లస: పప
7834 SQX1442060
పపరర: జజఖత గరనన

95-23/700

భరస : కకటటశశర రరవప చలర ర
ఇసటట ననస:34-14-661
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� కకమమనవన
ఇసటట ననస:34-14-661
వయససస:61
లస: ససస స
7831 AP151000066135
పపరర: కకమమనవన శకరరమణలల

7817 SQX2446441
పపరర: బబజలస ససశల

7812 SQX0166835
పపరర: ఆససయఖ షపక

భరస : ఆనసద దసగగరరరల
ఇసటట ననస:34-14-660/26
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/35
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ హహనసర షర షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/35
వయససస:47
లస: పప
7828 MLJ1347376
పపరర: మలలర శశరగ� కకమమనవన�

95-24/697

భరస : కరగమణలర షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/31
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : ససభబన మహమమద
ఇసటట ననస:34-14-660/33
వయససస:32
లస: ససస స
7825 SQX2287159
పపరర: హహసరసన వల షపక

7814 SQX2252369
పపరర: ఆనసదస దసగగరరరల

95-29/861

భరస : రరహమఖన
ఇసటట ననస:34-14-660/23
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:34-14-660/30
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కరగమణలర షపక
ఇసటట ననస:34-14-660/31
వయససస:18
లస: ససస స
7822 SQX1596321
పపరర: శరహహనన మహమమద

95-27/126

తసడడ:డ శసకర రరవప దసగగరరరల
ఇసటట ననస:34-14-660/26
వయససస:31
లస: పప

భరస : అమకత రరవప జపలర
ఇసటట ననస:34-14-660/28
వయససస:37
లస: ససస స
7819 SQX2217420
పపరర: రఫసయఖ షపక

7811 SQX0275008
పపరర: బబబణ షపక

7809 SQX2010684
పపరర: రహమణ
స ననసర పఠరన

భరస : ఖఖజజ పఠరన
ఇసటట ననస:34-14-660/21
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరమన
ఇసటట ననస:34-14-660/22
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మహబణ
ఇసటట ననస:34-14-660/23
వయససస:41
లస: పప
7816 SQX2508075
పపరర: దసరర జపలర

95-27/124

భరస : బబబణ
ఇసటట ననస:34-14-660/19
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఖఖజజ పఠరన
ఇసటట ననస:34-14-660/22
వయససస:37
లస: ససస స
7813 MLJ1332469
పపరర: రరహమఖన షపక

7808 MLJ1332741
పపరర: మణసతనజ షపక

7833 SQX1441955
పపరర: శశశలజ గరనన

95-25/736

భరస : జవనసధస గరనన
ఇసటట ననస:34.14.661
వయససస:27
లస: ససస స
95-23/513

7836 AP151000069127
పపరర: రరజ లల గరనన

95-23/514

భరస : బబబణరరవప� గరనన
ఇసటట ననస:34-14-662
వయససస:51
లస: ససస స
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7837 SQX1652056
పపరర: జవనసదస గరనన
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95-23/515

తసడడ:డ బబబణరరవప గరనన
ఇసటట ననస:34-14-662
వయససస:34
లస: పప
7840 AP151000066357
పపరర: గరనన బబబయరరవప�

95-23/518

95-23/520

95-23/523

95-23/526

95-23/529

95-23/532

95-24/72

భరస : ఆనసద బబబణ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:34-14-669
వయససస:41
లస: ససస స

7850 SQX1046789
పపరర: శకనవరసరరవప నసతకకక

7853 SQX1348128
పపరర: శక వదనఖ పససమరగస

7856 SQX0532523
పపరర: తతమఖటట దదవనన

7859 MLJ1346279
పపరర: వజయకలమఖరగ లఖమ

95-24/75

7862 MLJ1326909
పపరర: వససతరరవప చకటట

95-23/527

7865 SQX1463090
పపరర: సశరరప రరణణ వవమణ
భరస : రరజజ రరవప వవమణ
ఇసటట ననస:34-14-669
వయససస:59
లస: ససస స

7845 SQX1097519
పపరర: శకకరసత పపల

95-23/522

7848 MLJ2852515
పపరర: సరమఖమ జఖస� నసతకకక�

95-23/525

7851 SQX0632810
పపరర: ససనత పససమరగస

95-23/528

తసడడ:డ బబ ససబబబణ పససమరగస
ఇసటట ననస:34-14-666
వయససస:31
లస: ససస స
95-23/530

7854 SQX0334409
పపరర: ససతతష కలమఖర బసడనరరపలర

95-23/531

తసడడ:డ సరయ బబబణ బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:34-14-666
వయససస:31
లస: పప
95-24/71

7857 SQX0112854
పపరర: దడవదననస చడబబడ లల�

95-25/82

తసడడ:డ భయషణరరవప�
ఇసటట ననస:34-14-667
వయససస:42
లస: పప
95-24/73

7860 MLJ1330687
పపరర: రతనమమ లఖస

95-24/74

భరస : లకధరరపల లఖమ
ఇసటట ననస:34-14-668
వయససస:74
లస: ససస స
95-24/76

తసడడ:డ సరమయఖల చకటట
ఇసటట ననస:34-14-668
వయససస:57
లస: పప
95-24/78

95-23/519

భరస : శకనవరసరరవప� నసతకకక
ఇసటట ననస:34-14-665
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆరరగఖమజరస లఖమ
ఇసటట ననస:34-14-668
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ లకధరరపల లఖమ
ఇసటట ననస:34-14-668
వయససస:57
లస: పప
7864 SQX1281963
పపరర: శశరగలల దదపపలపపడడ

95-23/524

భరస : ఆనసద దనసస
ఇసటట ననస:34-14-667
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జవన కలమఖర మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-14-668
వయససస:32
లస: ససస స
7861 MLJ1345750
పపరర: ఆరరగఖమజరస లఖమ

7847 SQX1966720
పపరర: వసదన ఉపరపల

7842 NDX1484500
పపరర: ననగ శరగష పపల

తసడడ:డ అబణదల రరహమఖన పపల
ఇసటట ననస:34-14-663
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబ సస పససమరగస
ఇసటట ననస:34-14-666
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప పససమరగస
ఇసటట ననస:34-14-666
వయససస:61
లస: పప
7858 SQX0480533
పపరర: మఖతసగమణణ మఖతసగగ

95-23/521

తసడడ:డ వనసకయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:34-14-665
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబ ససబబబణ పససమరగస
ఇసటట ననస:34-14-666
వయససస:34
లస: ససస స
7855 SQX0632737
పపరర: బబ ససబబబణ పససమరగస

7844 SQX1631050
పపరర: చకకధర రరనసకక

95-23/517

తసడడ:డ అబణదల రహమఖన పపల
ఇసటట ననస:34-14-663
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకకరసత పపల
ఇసటట ననస:34-14-664
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:34-14-665
వయససస:24
లస: పప
7852 MLJ2852291
పపరర: సరగత పససమరగస

95-25/81

తసడడ:డ మణతనఖలల ననయణడడ రరనసకక
ఇసటట ననస:34-14-663
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన పపల
ఇసటట ననస:34-14-663
వయససస:58
లస: పప
7849 SQX1630904
పపరర: మహహష బబబణ నసతకకక

7841 SQX1361807
పపరర: పడసరద దదపపలపపడడ

7839 MLJ1326925
పపరర: ఛనరరరస� మఖతసగగ�

తసడడ:డ సరగర� మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-14-662
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటట దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:34-14-662
వయససస:33
లస: పప

భరస : అబణదల రహమఖన పపల
ఇసటట ననస:34-14-663
వయససస:46
లస: ససస స
7846 SQX1057356
పపరర: అబణదల రహమఖన పపల

95-23/516

తసడడ:డ సరగర� మఖతసగగ
ఇసటట ననస:34-14-662
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ� గరనన
ఇసటట ననస:34-14-662
వయససస:56
లస: పప
7843 MLJ2852507
పపరర: ససగణణ� పపల�

7838 MLJ1346261
పపరర: జవనసకమఖర� మఖతసగగ�

7863 SQX1534024
పపరర: రమఖ పసడయఖ మదసద

95-24/77

భరస : వజయఆనసద వవమణ
ఇసటట ననస:34-14-669
వయససస:34
లస: ససస స
95-24/79

7866 SQX1281583
పపరర: హహమసత దదపపలపపడడ

95-24/80

తసడడ:డ ఆనసద బబబణ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:34-14-669
వయససస:25
లస: పప
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7867 SQX1534016
పపరర: వజయఆనసద వవమణ
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95-24/81

తసడడ:డ రరజజరరవప వవమణ
ఇసటట ననస:34-14-669
వయససస:41
లస: పప
7870 SQX1473420
పపరర: ససజజత ససరసశశటట

95-24/84

95-24/86

95-24/89

95-25/84

95-24/92

95-24/699

95-24/94

తసడడ:డ వనసకటయఖ రరవనళళ
ఇసటట ననస:34-14-693
వయససస:38
లస: పప

7880 SQX2186864
పపరర: నవన కలమఖర గరరర

7883 SQX1631332
పపరర: రమమష బబబణ గర రర

7886 SQX2310530
పపరర: లకడమ గరజరర

7889 MLJ1337161
పపరర: శరసత తచలగతతటట

95-24/97

7892 MLJ1326214
పపరర: వజయ కలమఖర కలలకకరగ

95-23/702

7895 AP151000069088
పపరర: జయలకడమ వడస
డ రగ
భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:34-14-752
వయససస:58
లస: ససస స

7875 AP151000069292
పపరర: ఖఖదర బన పఠరన�

95-24/88

7878 SQX2010361
పపరర: ననగయర బబష షపక

95-24/619

7881 SQX1631340
పపరర: వనసకట రమణ గర రర

95-24/91

భరస : రమమష బబబణ గర రర
ఇసటట ననస:34-14-675
వయససస:41
లస: ససస స
95-24/93

7884 SQX2310506
పపరర: రరజ నసదదగస

95-24/698

తసడడ:డ ససబబ రరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:34-14-675
వయససస:50
లస: పప
95-24/700

7887 SQX1302058
పపరర: రమమశ బబబణ జరటట

95-13/1089

తసడడ:డ జజసఫ జరటట
ఇసటట ననస:34-14-681
వయససస:67
లస: పప
95-24/95

7890 MLJ1343425
పపరర: ననగరసదడస కలలరకకరగ

95-24/96

భరస : దడవరరజ
ఇసటట ననస:34-14-690
వయససస:62
లస: ససస స
95-24/98

తసడడ:డ దడవరరజ కలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-14-690
వయససస:41
లస: పప
95-25/85

95-24/85

తసడడ:డ షపక షపక
ఇసటట ననస:34-14-674
వయససస:19
లస: పప

భరస : వజయసరరధద
ఇసటట ననస:34-14-690
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:34-14-690
వయససస:81
లస: ససస స
7894 MLJ1338318
పపరర: శకనవరసరరవప రరవనళళ

95-24/90

భరస : పప తష రరజ గరజరర
ఇసటట ననస:34-14-675
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమఖర కలలరకకరగ
ఇసటట ననస:34-14-690
వయససస:29
లస: ససస స
7891 MLJ1334424
పపరర: కకటటరతనస చసదనరపప

7877 AP151000066288
పపరర: పఠరన మహబణలర ఖఖన

7872 AP151000069288
పపరర: ననజన పటబన

భరస : మహబయబ ఖఖన�
ఇసటట ననస:34-14-674
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరకవప గర రర
ఇసటట ననస:34-14-675
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజ నసదదగస
ఇసటట ననస:34-14-675
వయససస:50
లస: ససస స
7888 SQX1500629
పపరర: మమరగ శరగష కలలరకకరగ

95-24/87

తసడడ:డ రమమష బబబణ గరరర
ఇసటట ననస:34-14-675
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబణ గర రర
ఇసటట ననస:34-14-675
వయససస:21
లస: పప
7885 SQX2310209
పపరర: జయ నసదదగస

7874 SQX1437699
పపరర: ససలఖసనన పఠరన

95-24/83

భరస : బబషరఖఖన
ఇసటట ననస:34-14-673
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససఖఖఖఖన
ఇసటట ననస:34-14-674
వయససస:64
లస: పప

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:34-14-674
వయససస:25
లస: ససస స
7882 SQX1631159
పపరర: పడవణ కలమఖర గర రర

95-25/83

తసడడ:డ మఖ బణలఖర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-14-674
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబణలఖర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-14-674
వయససస:23
లస: పప
7879 SQX1311687
పపరర: ససలఖసన షపక

7871 SQX1218594
పపరర: కకటట రరడడడ మఖరరబబ యన

7869 SQX1463082
పపరర: రరజజ రరవప వవమణ

తసడడ:డ జజకబ లలట వవమణ
ఇసటట ననస:34-14-669
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ యఖననదదరరడడడ మఖరరబబ యన
ఇసటట ననస:34-14-671
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన ఖఖన
ఇసటట ననస:34-14-673
వయససస:46
లస: పప
7876 SQX1631092
పపరర: ససభబన ఖఖన

95-24/82

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-14-669
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ శసకర ససరసశశటట
ఇసటట ననస:34-14-670
వయససస:30
లస: ససస స
7873 SQX0786426
పపరర: బబషర పఠరన

7868 SQX1281997
పపరర: ఆనసద బబబణ దదపపలపపడడ

7893 MLJ1336049
పపరర: వజయసరరధద తచలగతతటట

95-24/99

తసడడ:డ శరఖససససదర
ఇసటట ననస:34-14-690
వయససస:42
లస: పప
95-24/100

7896 MLJ1328640
పపరర: రవకలమఖర� వడస
డ రగ�

95-24/101

తసడడ:డ అసకమమరరవప� �
ఇసటట ననస:34-14-752
వయససస:39
లస: పప
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7897 SQX1116475
పపరర: కరగస బబషర సయఖద
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95-25/86

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:34-14-847
వయససస:29
లస: పప
7900 SQX1227108
పపరర: వర పడసరద కనసమయరగ

95-25/89

95-24/102

95-24/103

95-24/106

95-24/109

95-24/112

95-24/115

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:34-15-681
వయససస:40
లస: ససస స

7913 MLJ2852333
పపరర: పడభబవత సససకర

7916 MLJ2848513
పపరర: వనసకటటశశరరర సససకరగ

7919 SQX0737494
పపరర: ననగలకడమ చపసపడడ చపసపడడ

95-24/118

7922 MLJ1325737
పపరర: కకరణనరల లఖల

95-24/107

7925 SQX1282326
పపరర: సరయ ససధ నలస
భరస : వర వనసకట నలస
ఇసటట ననస:34-15-682
వయససస:41
లస: ససస స

7905 SQX2008126
పపరర: పకకరమమ షపక

95-24/621

7908 MLJ2852325
పపరర: లకడమ ససగసధద� వలవవటట�

95-24/105

7911 SQX0179986
పపరర: సరయలకడమ రరచనశశటట �

95-24/108

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:34-15-679
వయససస:30
లస: ససస స
95-24/110

7914 SQX0180018
పపరర: రమణమమ రరచనశశటట

95-24/111

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:34-15-679
వయససస:54
లస: ససస స
95-24/113

7917 SQX0230417
పపరర: సరసబశవరరవప రరచనశశటట
రరచనశశటట
తసడడ:డ నరసయఖ రచనశశటట
ఇసటట ననస:34-15-679
వయససస:63
లస: పప

95-24/114

95-24/116

7920 MLJ1339688
పపరర: అరరణనభబయలఖల

95-24/117

భరస : ననగరసదడ సససగ
ఇసటట ననస:34-15-680
వయససస:54
లస: ససస స
95-24/119

తసడడ:డ కలశననరల
ఇసటట ననస:34-15-680
వయససస:51
లస: పప
95-25/1291

95-27/977

తసడడ:డ లకడమ వనసకట ససబబబరరవప� ంస�
ఇసటట ననస:34-15-678
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరరణనకర చపసపడడ
ఇసటట ననస:34-15-680
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరధరరరవప చపసపడడ
ఇసటట ననస:34-15-680
వయససస:34
లస: పప
7924 SQX2442788
పపరర: కకలర నరసమమ

95-24/104

తసడడ:డ ఆదచయఖ
ఇసటట ననస:34-15-679
వయససస:44
లస: పప

భరస : వరరసజనవయణలల ఉపపఠరలఖర
ఇసటట ననస:34-15-680
వయససస:22
లస: ససస స
7921 SQX0632711
పపరర: కరరణకలమఖర చపసపడడ

7910 MLJ2848422
పపరర: వనసకటనవన వలవవటట

7902 SQX2201556
పపరర: లకడమ రరదడపరటట

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-15
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-15-679
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:34-15-679
వయససస:69
లస: ససస స
7918 SQX1666163
పపరర: బబల ననగమమ ఉపపఠరలఖర

95-22/1067

తసడడ:డ లకకమవనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:34-15-678
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:34-15-679
వయససస:35
లస: ససస స
7915 SQX0708834
పపరర: ననగరసదడమమ కసడడపలర

7907 SQX0335455
పపరర: మసడవ వనసకటటశశరరర�

95-25/88

భరస : రవ కలమఖర రరదడపరటట
ఇసటట ననస:34-14-1996
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:34-15-676
వయససస:38
లస: పప

భరస : లకడమ వనసకట ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:34-15-678
వయససస:60
లస: ససస స
7912 SQX0230177
పపరర: అనసరరధ రరచనశశటట �

95-53/25

భరస : రసగ రరవప
ఇసటట ననస:34-15
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-15-676
వయససస:31
లస: ససస స
7909 MLJ2852317
పపరర: లకడమ ససజజత� వలవవటట�

7901 SQX1855006
పపరర: ననగ మలలర సవరగ కకమటట గణసట

7904 SQX2472207
పపరర: వనసకట రమణ తతమణ

7899 SQX1227090
పపరర: కకటటశశరమమ మలర వరపప

భరస : జయరరవప కనసమయరగ
ఇసటట ననస:34-14-1481
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : గరపస నసద కకమటట గణసట
ఇసటట ననస:34-14-1492
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప మమడడద
ఇసటట ననస:34-14-6042
వయససస:23
లస: ససస స
7906 SQX0335414
పపరర: మసడవ ససగణణ

95-25/87

భరస : వరపడసరద కనసమయరగ
ఇసటట ననస:34-14-1481
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప కనసమయరగ
ఇసటట ననస:34-14-1481
వయససస:34
లస: పప
7903 SQX1693399
పపరర: ససభబషసణణ మమడడద

7898 SQX1227116
పపరర: ససత మహలకడమ ఉదరగణడడ

7923 SQX0737668
పపరర: గసగరధర రరవప చపసపడడ చపసపడడ

95-24/120

తసడడ:డ నరసయఖ చపసపడడ
ఇసటట ననస:34-15-680
వయససస:58
లస: పప
95-24/121

7926 SQX0240416
పపరర: ససబణబలల చపసపడడ

95-24/122

భరస : గసగరధర చపసపడడ
ఇసటట ననస:34-15-682
వయససస:56
లస: ససస స
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7927 SQX0737551
పపరర: సరయకకషష పడవల
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95-24/123

తలర : ఉమఖదడవ పడవల
ఇసటట ననస:34-15-682
వయససస:38
లస: పప
7930 SQX1692755
పపరర: గరపస చసదస చవరన

95-24/126

95-24/702

95-24/130

95-24/705

95-24/133

95-24/136

95-25/91

తసడడ:డ హరగమహనరరవప నశసకర
ఇసటట ననస:34-15-694
వయససస:42
లస: పప

7940 SQX0179960
పపరర: వనసకరటరతనస మచనచ

7943 SQX0646398
పపరర: రవసదడ మచనచ

7946 SQX1438135
పపరర: రరధ బబయ సపవత

7949 MLJ1343144
పపరర: వనసకటటశశరరర రరవనళళ

95-25/94

7952 MLJ1344027
పపరర: రరమఖనసజమమ� నశశసకర�

95-24/131

7955 SQX2564243
పపరర: షపక అబణదల రహహస
తసడడ:డ షపక దసస గగర సరహహబ
ఇసటట ననస:34-15-695
వయససస:54
లస: పప

7935 MLJ1342716
పపరర: వనసకటసతఖవత తననరర

95-24/129

7938 SQX2200384
పపరర: శవ కలమఖరగ తననరర

95-24/704

7941 SQX0456137
పపరర: ససనలత మచనచ

95-24/132

భరస : రరజరసదడ మచనచ
ఇసటట ననస:34-15-685
వయససస:36
లస: ససస స
95-24/134

7944 SQX1692813
పపరర: మహమమద ఇబడహహస షపక

95-24/135

తసడడ:డ మహమమద అబణదల సలఖస షపక
ఇసటట ననస:34-15-688
వయససస:21
లస: పప
95-24/137

7947 SQX0983072
పపరర: శవ కలమఖరగ రరవనళళ

95-25/90

భరస : వనసకటటశశరరర రరవనళళ
ఇసటట ననస:34-15-693
వయససస:32
లస: ససస స
95-25/92

7950 SQX1057984
పపరర: ఝఖనస నషపసకర రరవప

95-25/93

భరస : ననగసరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:34-15-694
వయససస:41
లస: ససస స
95-25/95

భరస : హరగమహనరరవప� �
ఇసటట ననస:34-15-694
వయససస:67
లస: ససస స
95-25/97

95-24/701

భరస : అసకమమ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:34-15-684
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ రరవనళళ
ఇసటట ననస:34-15-693
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఉమఖమహహశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:34-15-694
వయససస:49
లస: ససస స
7954 MLJ2856136
పపరర: ననగసరసబశవరరవప నశసకర

95-24/703

భరస : రరమ ననయక సపవత
ఇసటట ననస:34-15-689
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ రరవనళళ
ఇసటట ననస:34-15-693
వయససస:57
లస: ససస స
7951 MLJ1344001
పపరర: దసరరరదడవ� ఉయయఖరర�

7937 SQX2200491
పపరర: అసకమమ రరవప తననరర

7932 SQX2278190
పపరర: రరవపల పలర నరసససహ రరవప

భరస : మలర కరరరలనరరవప
ఇసటట ననస:34-15-684
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ మచనచ
ఇసటట ననస:34-15-685
వయససస:42
లస: పప

తలర : రరమ ననయక సపవత
ఇసటట ననస:34-15-689
వయససస:27
లస: ససస స
7948 MLJ1335736
పపరర: వనసకటలకమమమ రరవనళళ

95-24/128

భరస : రవసదడ మచనచ
ఇసటట ననస:34-15-685
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరయఖ మచచ
ఇసటట ననస:34-15-685
వయససస:66
లస: ససస స
7945 SQX1438093
పపరర: రరవత బబయ సపవత

7934 SQX0503664
పపరర: రమణ కకసడడశశటట

95-24/125

తసడడ:డ వనసకటయఖ రరవపలపలర
ఇసటట ననస:34-15-683
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప తననరర
ఇసటట ననస:34-15-684
వయససస:46
లస: పప

భరస : అసకమమ రరవప తననరర
ఇసటట ననస:34-15-684
వయససస:36
లస: ససస స
7942 SQX1180629
పపరర: ససశల మచచ

95-24/127

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:34-15-684
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:34-15-684
వయససస:49
లస: పప
7939 SQX2125508
పపరర: ససరఖ కలమఖరగ తననరర

7931 AP151000066040
పపరర: వరసకడ ననగరరజ వసకడ

7929 SQX1692722
పపరర: కళళఖణ VANKUDA

తసడడ:డ ననగరరజ VANKUDA
ఇసటట ననస:34-15-683
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కనకరరరవప
ఇసటట ననస:34-15-683
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: నరసససహ రరవప రరవపలపలర
ఇసటట ననస:34-15-683
వయససస:38
లస: ససస స
7936 SQX0503722
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడడశశటట �

95-24/124

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:34-15-683
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమఖర చవరన
ఇసటట ననస:34-15-683
వయససస:25
లస: పప
7933 SQX2278224
పపరర: లకడమ రరవపలపలర

7928 AP151000069040
పపరర: కకకషషవవణణ వరసకడ� వసకడ

7953 SQX1058032
పపరర: చచసతనఖ కకషష

95-25/96

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-15-694
వయససస:25
లస: పప
95-25/98

7956 SQX2337509
పపరర: మహమమద ఇశరక

95-27/980

తసడడ:డ షపక ఇసరమయల
ఇసటట ననస:34-15-696
వయససస:42
లస: పప
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95-27/981

భరస : మహమమద ఇశరక
ఇసటట ననస:34-15-696
వయససస:35
లస: ససస స
7960 SQX0660803
పపరర: అబణర ల అజమ షపక

95-25/101

95-25/103

95-132/11

95-25/106

95-25/109

95-25/112

95-25/113

భరస : రరమఖరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:34-15-703
వయససస:61
లస: ససస స

7970 MLJ2856474
పపరర: పసచచమమ� కరరరమయరగ�

7973 MLJ2856573
పపరర: యషస� కరరరమయరగ�

7976 MLJ1345669
పపరర: రరహహలల కలమరరస

7979 MLJ1339787
పపరర: చనన� కలమరరల�

95-25/116

7982 SQX1997014
పపరర: కరరణ చససడడ

95-25/107

7985 SQX0149377
పపరర: గణరవయఖ అడపరల
తసడడ:డ రరమఖరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:34-15-703
వయససస:41
లస: పప

7965 SQX1900828
పపరర: షపక గణలఖబ షర

95-126/34

7968 SQX1311711
పపరర: మరగయమమ లకకకపప గణ

95-25/105

7971 MLJ1334663
పపరర: ఏససమమ� కరరరమయరగ�

95-25/108

భరస : మణతస యఖ� �
ఇసటట ననస:34-15-699
వయససస:54
లస: ససస స
95-25/110

7974 MLJ1345651
పపరర: ననగరశశరరరవప కలమరరల

95-25/111

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:34-15-699/1
వయససస:54
లస: పప
95-26/45

7977 SQX1631183
పపరర: మరగయఖమమ కకమరరల

95-24/138

భరస : పడకరశరరవప కకమరరల
ఇసటట ననస:34-15-700
వయససస:21
లస: ససస స
95-25/114

7980 SQX0158428
పపరర: వనసకటయఖ� లకకకపప గణ�

95-25/115

తసడడ:డ జజసఫ లకకకపప గయ
ఇసటట ననస:34-15-701
వయససస:36
లస: పప
95-24/622

తసడడ:డ ఆదదయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:34-15-702
వయససస:20
లస: ససస స
95-24/140

95-16/590

భరస : వనసకటయఖ లకకకపప గణ
ఇసటట ననస:34-15-699
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:34-15-700
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకపరరరవప�
ఇసటట ననస:34-15-701
వయససస:37
లస: పప
7984 SQX0179994
పపరర: శవమమ అడపరల అడపరల

95-136/34

భరస : ననగరశశరరరవప కలమరరస
ఇసటట ననస:34-15-699/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : జజషషవ�
ఇసటట ననస:34-15-700
వయససస:36
లస: ససస స
7981 SQX0158378
పపరర: జజషషవ� లకకకపప గణ�

7967 SQX1903681
పపరర: షపక ఇరరరన బ

7962 SQX1891720
పపరర: షపక జజన బబష

భరస : షపక జజన పసర
ఇసటట ననస:34-15-698
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మణతస యఖ� �
ఇసటట ననస:34-15-699
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:34-15-699/1
వయససస:60
లస: పప
7978 SQX0170654
పపరర: బసవమమ లకకకపప గయ

95-25/104

తసడడ:డ మణతస యఖ� �
ఇసటట ననస:34-15-699
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసప బణ�
ఇసటట ననస:34-15-699
వయససస:38
లస: పప
7975 SQX0113563
పపరర: యఖకకబణ కకమరరల

7964 SQX1442219
పపరర: సలస షపక

95-25/100

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:34-15-698
వయససస:42
లస: పప

భరస : షపక జజన బబషర
ఇసటట ననస:34-15-698
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యషస� �
ఇసటట ననస:34-15-699
వయససస:39
లస: ససస స
7972 SQX0158303
పపరర: శకనస� గయడసరర�

95-25/102

తసడడ:డ అయయబ షపక
ఇసటట ననస:34-15-698
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ షపక జజన బబషర
ఇసటట ననస:34-15-698
వయససస:20
లస: పప
7969 MLJ2857084
పపరర: మరగయమమ� కరరరమయరగ�

7961 MLJ2856060
పపరర: అయయబ షపక

7959 AP151000072130
పపరర: అజలననసర భబగస షపక

భరస : అదసబల రహహస
ఇసటట ననస:34-15-697
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హమధసలర షపక
ఇసటట ననస:34-15-697
వయససస:54
లస: పప

భరస : అయయబ షపక
ఇసటట ననస:34-15-698
వయససస:46
లస: ససస స
7966 SQX1902980
పపరర: షపక అబణదషరహహ కలదదడ

95-25/99

భరస : షపక అబణదల అజమ
ఇసటట ననస:34-15-697
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబణర ల రహహస
ఇసటట ననస:34-15-697
వయససస:32
లస: పప
7963 SQX1441682
పపరర: సఫపర షపక

7958 SQX1342070
పపరర: షపక బబజద బ

7983 SQX0180059
పపరర: అరరణనదడవ అడపరల

95-24/139

భరస : గణరవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:34-15-703
వయససస:39
లస: ససస స
95-24/141

7986 SQX0180034
పపరర: రరమఖరరవప అడపరల

95-24/142

తసడడ:డ గణరవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:34-15-703
వయససస:66
లస: పప

Page 133 of 350

7987 SQX1692987
పపరర: ఫరరలనన షసక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-24/143

తసడడ:డ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:34-15-704
వయససస:23
లస: ససస స
7990 SQX1282243
పపరర: ననగణల మరర షపక

95-24/146

95-24/149

95-24/152

95-24/707

95-24/156

95-24/159

95-24/162

తలర : లకడమ కరలర కలసట
ఇసటట ననస:34-15-712
వయససస:18
లస: ససస స

8000 SQX0503706
పపరర: మలలర శశరగ దడవబబ యన�

8003 SQX0503680
పపరర: లకమయఖ దడవబబ యన�

8006 SQX1057190
పపరర: సరసబబడజఖస తడలలకలటర

8009 SQX1057216
పపరర: శవ శసకర తడలలకలసటర

95-24/165

8012 SQX2222057
పపరర: రమణమమ కకమమ

95-24/154

8015 SQX1206482
పపరర: శశశల నససన
డ మహమమద
భరస : అససఫ మహమద
ఇసటట ననస:34-15-713
వయససస:26
లస: ససస స

7995 SQX1692870
పపరర: సరయ కలమఖర చలఖర

95-24/151

7998 SQX2286508
పపరర: దనస చకటట

95-24/706

8001 AP151000069081
పపరర: శరరద చకటట

95-24/155

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-15-706
వయససస:46
లస: ససస స
95-24/157

8004 AP151000066021
పపరర: చకటట కకటటశశరరరవప

95-24/158

తసడడ:డ సరమయఖల
ఇసటట ననస:34-15-706
వయససస:61
లస: పప
95-24/160

8007 MLJ2852648
పపరర: జజఖత� లసగగశశటట �

95-24/161

భరస : వరయఖ�
ఇసటట ననస:34-15-709
వయససస:45
లస: ససస స
95-24/163

8010 MLJ2848810
పపరర: లసగగశశటట వరయఖ�

95-24/164

తసడడ:డ అబబబరరవప�
ఇసటట ననస:34-15-709
వయససస:51
లస: పప
95-24/708

భరస : నరసయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:34-15-710
వయససస:39
లస: ససస స
95-24/624

95-24/148

తసడడ:డ కలపపయఖ చకటట
ఇసటట ననస:34-15-705
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-15-709
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:34-15-709
వయససస:76
లస: పప
8014 SQX2009959
పపరర: మమత మమరగనన కరలర కలసట

95-24/153

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:34-15-709
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అచనచరరవప�
ఇసటట ననస:34-15-709
వయససస:66
లస: ససస స
8011 AP151000066303
పపరర: అచనచరరవప లసగగశశటట �

7997 SQX1692805
పపరర: లఖలఖలన బబషర షపక

7992 SQX1281534
పపరర: బబబణ షపక

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల చలఖర
ఇసటట ననస:34-15-705
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ�
ఇసటట ననస:34-15-706
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:34-15-706
వయససస:76
లస: పప
8008 AP151000069042
పపరర: వనసకరయమమ లసగశశటట �

95-24/150

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:34-15-706
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ�
ఇసటట ననస:34-15-706
వయససస:56
లస: ససస స
8005 AP151000066002
పపరర: సప మరకతష ననరరయణ�

7994 AP151000069041
పపరర: శవజజఖత చలఖర

95-24/145

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:34-15-704
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కరససస షపక
ఇసటట ననస:34-15-705
వయససస:62
లస: పప

భరస : దనస చకటట
ఇసటట ననస:34-15-705
వయససస:41
లస: ససస స
8002 AP151000069045
పపరర: సరయమమ సప మరరతష�

95-24/147

భరస : ఏడడకకసడలల చలర
ఇసటట ననస:34-15-705
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజనవయణలల
ఇసటట ననస:34-15-705
వయససస:51
లస: పప
7999 SQX2277622
పపరర: రతన కలమఖరగ చకటట

7991 SQX1282102
పపరర: ఇససబ షపక

7989 AP151000069070
పపరర: బణజల షపక�

భరస : బబబణ�
ఇసటట ననస:34-15-704
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జభబర షపక
ఇసటట ననస:34-15-704
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలఖర
ఇసటట ననస:34-15-705
వయససస:24
లస: ససస స
7996 AP151000066019
పపరర: చలఖర ఏడడకకసడలల

95-24/144

తసడడ:డ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:34-15-704
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:34-15-704
వయససస:25
లస: పప
7993 SQX1296996
పపరర: బబల తరరమలలసశరగ చలఖర

7988 SQX1282128
పపరర: షబబన షపక

8013 SQX1993906
పపరర: బబబణ రరవప పసదదల

95-24/623

తసడడ:డ పసడడ పసదదల
ఇసటట ననస:34-15-711
వయససస:24
లస: పప
95-24/166

8016 SQX1180553
పపరర: కరబజ మహమమద

95-24/167

తసడడ:డ ఖఖససస మహమమద
ఇసటట ననస:34-15-713
వయససస:29
లస: పప
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95-24/168

తసడడ:డ ససబబబరరవప తలర స
ఇసటట ననస:34-15-714
వయససస:34
లస: ససస స
8020 SQX1845759
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప తలర స

95-24/171

95-3/1099

8026 SQX0708404
పపరర: పలర వ కలరరక

95-24/174

తసడడ:డ ననగ మలర ఖఖరరలన రరవప
ఇసటట ననస:34-16-716
వయససస:30
లస: ససస స
95-24/625

95-24/177

95-24/709

95-24/181

భరస : వనసకటటశశరరర ససదరపప
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : అశశక బబజలస
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:26
లస: ససస స

8028 AP151000066297
పపరర: మలర ఖఖరరలనరరవప కలరరక�

8030 SQX0126375
పపరర: నరమలఖదడవ ఉననస�

8033 SQX1181585
పపరర: ససబబబరరవప వవమయరగ

8036 SQX1993963
పపరర: వమల మణల

8039 SQX1181486
పపరర: వనసకట నరసయఖ బసడనరర

8042 SQX2022713
పపరర: ససరరసదడ కలమఖర బటటట

8045 SQX0125732
పపరర: లలత చడబబడ లల�
తలర : ససజజజ నస�
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:47
లస: ససస స

95-24/173

95-23/620

8027 AP151000069121
పపరర: పపషరపమసజల కలరరక�

95-24/175

95-24/176

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:34-16-716
వయససస:64
లస: పప
95-25/117

8031 SQX0125831
పపరర: ఝఖనస ఉననస�

95-25/118

భరస : ఆసజనవయణలల�
ఇసటట ననస:34-16-716
వయససస:71
లస: ససస స
95-24/178

8034 SQX1181403
పపరర: శకనవరసరరవప కలపప లఖ

95-24/179

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కలపప లఖ
ఇసటట ననస:34-16-717
వయససస:48
లస: పప
95-24/626

8037 SQX1181510
పపరర: సతఖవత బసడనరర

95-24/180

భరస : వనసకట నరసయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:39
లస: ససస స
95-24/182

8040 AP151000066330
పపరర: రరమఖరరవప వలలటట�

95-24/183

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:46
లస: పప
95-24/628

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటట
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:39
లస: పప
95-25/119

8025 SQX1992858
పపరర: జజనసన రరణణ నసదడపప
భరస : రరజ నసదడపప
ఇసటట ననస:34-16-716
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:45
లస: పప
95-24/627

8022 SQX1845767
పపరర: శకరరమ చసదడ పడభణ గణపరస తలర స

భరస : మధస ససధనన రరవప గగడడగయలలరగ
ఇసటట ననస:34-16-715
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరలన మణల
ఇసటట ననస:34-16-719
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమఖరరవప� �
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:42
లస: ససస స

8044 SQX1343581
పపరర: ననగమలలర శశరగ బబజలస

95-3/1100

తసడడ:డ నరసయఖ వవమయరగ
ఇసటట ననస:34-16-717
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కసదదమళర
ఇసటట ననస:34-16-717 1st floor
వయససస:20
లస: పప

8041 SQX2022267
పపరర: తయఖరమమ ససదరపప

8024 SQX2010718
పపరర: సరశత గగడడగయలలరగ

95-24/170

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తలర స
ఇసటట ననస:34-15-714
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల�
ఇసటట ననస:34-16-716
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కలపప లఖ
ఇసటట ననస:34-16-717
వయససస:41
లస: ససస స

8038 MLJ1342088
పపరర: అరరణ కలమఖరగ� వలలటట�

95-24/172

భరస : ననగమలర కరరరలనరరవప�
ఇసటట ననస:34-16-716
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ నసదడపప
ఇసటట ననస:34-16-716
వయససస:20
లస: పప

8035 SQX2389427
పపరర: కకటటయఖ కసదదమళర

8021 SQX1845809
పపరర: ససరఖపడకరష తలర స

8019 SQX1845791
పపరర: పరరశత దడవ తలర స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప తలర స
ఇసటట ననస:34-15-714
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తలర స
ఇసటట ననస:34-15-714
వయససస:39
లస: పప

8023 SQX2010726
పపరర: మధస ససధనన రరవప
గగడడగయలలరగ
తసడడ:డ మలఖఖదదడ గగడడగయలలరగ
ఇసటట ననస:34-16-715
వయససస:35
లస: పప

8032 SQX1181312
పపరర: ఉమ కలపప లఖ

95-24/169

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప తలర స
ఇసటట ననస:34-15-714
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ తలర స
ఇసటట ననస:34-15-714
వయససస:71
లస: ససస స

8029 SQX1995869
పపరర: లలహహత నసదడపప

8018 SQX1845783
పపరర: అనసరరధ తలర స

8043 SQX2022697
పపరర: దసరర బటటట

95-24/629

భరస : వనసకటటశశరరర బటటట
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:24
లస: ససస స
95-25/120

8046 SQX1362458
పపరర: సరరజన బబజలస

95-25/121

భరస : ఆనసద రరజ బబజలస
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:60
లస: ససస స
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8047 SQX2022705
పపరర: వనసకట కకషష కకశశర బటటట

95-25/1212

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటటట
ఇసటట ననస:34-16-720
వయససస:34
లస: పప
8050 SQX0335125
పపరర: ససధనరరణణ గరల

95-24/184

95-24/186

తసడడ:డ బలరరమ
ఇసటట ననస:34-16-725
వయససస:41
లస: ససస స
8056 SQX0126094
పపరర: రరజజరరణణ టసకల�

95-25/124

95-24/191

95-24/194

95-24/196

95-24/199

భరస : రసగయఖ లసకపలర
ఇసటట ననస:34-16-732
వయససస:53
లస: ససస స

95-24/189

8066 AP151000066269
పపరర: కకసడమణదద రమమష

8069 SQX1958743
పపరర: ససబబబరరవప పరలలపప

95-25/126

8072 SQX1141225
పపరర: శవనననరరయణ గరగణల

95-24/192

8075 SQX1772714
పపరర: పడభబకర లసకపలర
తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:34-16-732
వయససస:31
లస: పప

8055 SQX0939538
పపరర: బలరరమ టసకల

95-24/188

8058 AP151000069186
పపరర: చననమమ కకపపపల

95-24/190

8061 MLJ1325745
పపరర: కకసడమణదద శకనవరసరరవప

95-24/193

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:34-16-728
వయససస:53
లస: పప
95-26/46

8064 MLJ2852093
పపరర: రతనకలమఖరగ కకసడమఖదద

95-24/195

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:34-16-729
వయససస:44
లస: ససస స
95-24/197

8067 SQX1958586
పపరర: మమరగయమమ పరలలపప

95-24/198

భరస : ససబబబరరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:34-16-730/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-24/200

8070 SQX1442391
పపరర: సరసబబడజఖస గరగణల

95-25/125

భరస : ననగ రరజ గరగణల
ఇసటట ననస:34-16-732
వయససస:24
లస: ససస స
95-25/127

తలర : గకరగ
ఇసటట ననస:34-16-732
వయససస:29
లస: పప
95-26/48

95-24/185

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:34-16-726
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ పరలలపప
ఇసటట ననస:34-16-730/1
వయససస:56
లస: పప

తలర : గకరగ
ఇసటట ననస:34-16-732
వయససస:28
లస: పప
8074 SQX1772730
పపరర: మలలర శశరగ లసకపలర

8063 SQX0642702
పపరర: రరణణ చససడడ CHUNDI

8052 AP151000069204
పపరర: అచచమమ తమఖమ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ టసకల టబసకల
ఇసటట ననస:34-16-725
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:34-16-729
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:34-16-730/1
వయససస:28
లస: పప
8071 SQX1141217
పపరర: సతఖననరరయణ గరగణల

95-24/187

భరస : మసరసన చససడడ
ఇసటట ననస:34-16-728/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:34-16-729
వయససస:71
లస: ససస స
8068 SQX1958560
పపరర: కకటటశశర రరవప పరలలపప

8054 AP151000069205
పపరర: నలఖబబయ టసకల

8060 AP151000069209
పపరర: శవకలమఖరగ కకసడమణదద

95-25/122

భరస : మణతస యఖ
ఇసటట ననస:34-16-724
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:34-16-728
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:34-16-728
వయససస:79
లస: పప
8065 AP151000069208
పపరర: ససబబలకడమ కకసడమణదద

95-25/123

భరస : బబలచననపప�
ఇసటట ననస:34-16-726
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:34-16-726
వయససస:71
లస: పప
8062 SQX0029967
పపరర: సరసబయఖ కకసడమయడడ

8051 SQX1462639
పపరర: దసరర మలలర సశర శశషగగరగ రరవప
గరల
తసడడ:డ వ ఎల నరసససహ రరవప గరల
ఇసటట ననస:34-16-723
వయససస:48
లస: పప

8057 SQX0030007
పపరర: మమరగససనత� కకపపపల�

8049 SQX1442094
పపరర: శవ శసకర చసదడగణసటర

తసడడ:డ ససబబ లసగస చసదడగణసటర
ఇసటట ననస:34-16-721
వయససస:35
లస: పప

భరస : బలరరమ
ఇసటట ననస:34-16-725
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : నరగససగ�
ఇసటట ననస:34-16-725
వయససస:40
లస: ససస స
8059 AP151000066100
పపరర: ఫరడనసన కకపపపల

95-24/710

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఘసటశరల
ఇసటట ననస:34-16-721
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దసరర మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:34-16-723
వయససస:45
లస: ససస స
8053 MLJ2852481
పపరర: దసరరరష నసదదన టసకల

8048 SQX2125367
పపరర: సరహహత ఘసటశరల

8073 SQX1772722
పపరర: కకషష వవణణ లసకపలర

95-26/47

భరస : పడభబకర లసకపలర
ఇసటట ననస:34-16-732
వయససస:30
లస: ససస స
95-26/49

8076 SQX2180180
పపరర: మలర శశరగ లసకపలర

95-26/883

Deleted

భరస : రసగయఖ లసకపలర
ఇసటట ననస:34-16-732 , 16 LINE
వయససస:53
లస: ససస స
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8077 SQX1441575
పపరర: పదమ వవదసలర పఅల
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95-25/128

భరస : మహహశశర రరవప వవదసలర పఅల
ఇసటట ననస:34-16-733
వయససస:37
లస: ససస స
8080 SQX0787473
పపరర: సరరధద రరడడడ అననపపరరడడడ

95-25/131

95-25/134

95-25/137

95-25/140

95-25/143

8087 SQX0642777
పపరర: ననగలకడమ కరగక

8090 SQX0112722
పపరర: శకనవరసరరవప గసటసరల�

8093 SQX0142836
పపరర: కకరణణకమఖర గరరర

95-25/146

8096 MLJ1339183
పపరర: రరజశశఖర� పపషరపల�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:34-16-736
వయససస:23
లస: పప
95-25/151

భరస : పసదద రరజ పపలమ
ఇసటట ననస:34-16-738
వయససస:31
లస: ససస స

8102 AP151000072028
పపరర: సరరశశశరరవప వళళగసటట�

95-25/141

8105 SQX1186692
పపరర: శక పరరశత పపలమ
భరస : చనన రరజ పపలమ
ఇసటట ననస:34-16-738
వయససస:32
లస: ససస స

8085 MLJ1348051
పపరర: రవబబబణ రరమశశటట �

95-25/136

8088 SQX0125898
పపరర: ససతనమహలకడమ గసటసరల�

95-25/139

8091 SQX0143040
పపరర: ససశల� గరరర�

95-25/142

భరస : ససజనరరవప�
ఇసటట ననస:34-16-735
వయససస:64
లస: ససస స
95-25/144

8094 AP151000072365
పపరర: సరమఖమ జఖస గసటటనపరటస

95-25/145

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:34-16-736
వయససస:81
లస: ససస స
95-25/147

8097 MLJ1339191
పపరర: చసదడశశఖర� పపషరపల�

95-25/148

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:34-16-736
వయససస:38
లస: పప
95-25/149

8100 MLJ2856128
పపరర: మఖధవ� వపలర గసటట�

95-25/150

భరస : బబహరర శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:34-16-737
వయససస:41
లస: ససస స
95-25/152

తసడడ:డ గణరవయఖ�
ఇసటట ననస:34-16-737
వయససస:66
లస: పప
95-25/153

95-25/133

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:34-16-734
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరశశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:34-16-737
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరరశశశరరకవప�
ఇసటట ననస:34-16-737
వయససస:61
లస: ససస స
8104 SQX1186718
పపరర: తరరపఠమమ పపలమ

95-25/138

తసడడ:డ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:34-16-736
వయససస:37
లస: పప

95-25/1213 8099 MLJ2857035
8098 SQX2009694
పపరర: ననగ శశషష బబబణ దసడడబబ యన
పపరర: రతనకలమఖరగ� వళళగసటట�

8082 SQX1441393
పపరర: మహహశశర రరవప వవదసలర పఅల

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ�
ఇసటట ననస:34-16-733
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససజనరరవప
ఇసటట ననస:34-16-735
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:34-16-736
వయససస:27
లస: పప

8101 AP151000072111
పపరర: సశరరజఖలకడమ వళళగసటట�

95-25/135

తసడడ:డ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:34-16-734
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-16-735
వయససస:31
లస: పప
8095 SQX0787341
పపరర: గరపసకకషష దసడడబబ యన

8084 SQX0640839
పపరర: పరలసకయఖ మసదన

95-25/130

తసడడ:డ వరయఖ వవదసలర పఅల
ఇసటట ననస:34-16-733
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబబణరరవప
ఇసటట ననస:34-16-734
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబబణరరవప�
ఇసటట ననస:34-16-734
వయససస:51
లస: ససస స
8092 SQX0650689
పపరర: ససనల బబబణ ఉననస

95-25/132

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:34-16-733
వయససస:46
లస: పప

భరస : యఖననదద�
ఇసటట ననస:34-16-734
వయససస:33
లస: ససస స
8089 AP151000072234
పపరర: ఉమఖదడవ కరగక�

8081 SQX1141241
పపరర: బబజ వనమ

8079 MLJ1341742
పపరర: రరజరశశరగ అననపపరరడడ

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:34-16-733
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:34-16-733
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:34-16-733
వయససస:42
లస: పప
8086 SQX0125914
పపరర: శవ గరవసదమమ కకలక
ర రగ�

95-25/129

భరస : రవబబబణ�
ఇసటట ననస:34-16-733
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:34-16-733
వయససస:27
లస: పప
8083 SQX0113381
పపరర: యఖననదద కకలక
ర రర�

8078 AP151000072125
పపరర: శరరదన రరమశశటట �

8103 SQX2434926
పపరర: షకకర పటబన

95-24/711

భరస : బబబణఖఖన షపక
ఇసటట ననస:34-16-738
వయససస:44
లస: ససస స
95-25/154

8106 SQX2429850
పపరర: బబబణ ఖఖన పటబన

95-25/1292

తసడడ:డ షరగఫ ఖఖన పటబన
ఇసటట ననస:34-16-738
వయససస:54
లస: పప
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8107 MLJ1346535
పపరర: సరళ� పససపపలలటట�
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95-25/155

తసడడ:డ పదమననభస� �
ఇసటట ననస:34-16-741
వయససస:39
లస: ససస స
8110 AP151000072352
పపరర: పధమననభస పససపపలలటట�

95-25/158

95-25/161

95-25/164

95-25/167

95-25/171

8117 AP151000072765
పపరర: వనసకటకకకషషరరవప గసటబ

8120 SQX0230318
పపరర: ననరరయణమమ� లలకరక�

8123 AP151000072449
పపరర: మఖణణకఖమమ లకకర�

95-25/174

8126 SQX0650770
పపరర: గసటయఖ లకకర

95-25/165

8129 SQX1693050
పపరర: శకనవరస కరసన

95-25/160

8115 SQX0835611
పపరర: రరమకకషరష రరవప గసట

95-25/163

8118 AP151000072513
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గసటబ�

95-25/169

8121 MLJ2856268
పపరర: కలమఖరగ� లలకర�

95-25/170

భరస : రరసబబబణ� �
ఇసటట ననస:34-16-744
వయససస:41
లస: ససస స
95-25/172

8124 SQX0230219
పపరర: ననగరరజ� లలకర�

95-25/173

తసడడ:డ గసటయఖ�
ఇసటట ననస:34-16-744
వయససస:38
లస: పప
95-25/175

8127 MLJ2856854
పపరర: రరజ� ఉతస రరదద�

95-25/176

తసడడ:డ హనసమయఖ� �
ఇసటట ననస:34-16-744
వయససస:65
లస: పప
95-24/202

8130 SQX1666155
పపరర: రవణసమఖ నసబయరగ

95-24/203

భరస : శకనవరస కరసన
ఇసటట ననస:34-16-744/1 16TH LINE
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమఖరరవప కరసన
ఇసటట ననస:34-16-744/1 16TH LINE
వయససస:44
లస: పప

భరస : యయసస నసబయరగ
ఇసటట ననస:34-16-745
వయససస:44
లస: ససస స

8131 SQX1692037
పపరర: శకనవరస జలలర డ

8132 AP151000072148
పపరర: కకటటశశరమమ ఉతస రరదద�

8133 SQX0324012
పపరర: పడతపరటట చనన సరశమ�

95-24/204

తలర : అదద లకకమ జలలర డ
ఇసటట ననస:34-16-745
వయససస:21
లస: పప
8134 SQX0341156
పపరర: వనసకటబచనరగ ఉతస రరదద�
తసడడ:డ రమణనచనరగ�
ఇసటట ననస:34-16-745
వయససస:36
లస: పప

95-25/177

భరస : రరమమయరగస�
ఇసటట ననస:34-16-745
వయససస:49
లస: ససస స
95-25/179

8135 SQX2220796
పపరర: కకసడల రరవప సససకర
తసడడ:డ వర సరశమ సససకర
ఇసటట ననస:34-16-746
వయససస:71
లస: పప

95-25/166

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:34-16-742
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:34-16-744
వయససస:61
లస: పప
95-24/201

8112 SQX0230268
పపరర: లకడమ గణసట�

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-16-742
వయససస:26
లస: పప

భరస : గసటయఖ�
ఇసటట ననస:34-16-744
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గసటయఖ� �
ఇసటట ననస:34-16-744
వయససస:43
లస: పప
8128 SQX1692193
పపరర: పదమ కరసన

95-25/162

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:34-16-744
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవననకరయణ�
ఇసటట ననస:34-16-744
వయససస:44
లస: ససస స
8125 MLJ2856276
పపరర: రరసబబబణ� లలకర�

8114 AP151000072764
పపరర: దసరరరసబ గసటబ�

95-25/157

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:34-16-742
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:34-16-742
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:34-16-743
వయససస:45
లస: ససస స
8122 AP151000072147
పపరర: ఆదదలకకమ జలలర డన�

95-25/159

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:34-16-742
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-16-742
వయససస:28
లస: పప
8119 AP151000072356
పపరర: అరరణకలమఖరగ గసటబ�

8111 SQX0230227
పపరర: రమఖదడవ గణసడన�

8109 MLJ1341650
పపరర: సతష� పససపపలలటట�

తసడడ:డ పదమననభస� �
ఇసటట ననస:34-16-741
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష�
ఇసటట ననస:34-16-742
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:34-16-742
వయససస:47
లస: ససస స
8116 SQX0835603
పపరర: ఆదదతఖ గసట

95-25/156

భరస : పధమననభస�
ఇసటట ననస:34-16-741
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబణననయణడడ�
ఇసటట ననస:34-16-741
వయససస:64
లస: పప
8113 AP151000072447
పపరర: లకడమ గసటబ�

8108 AP151000072355
పపరర: రరహహణణ పససపపలలటట�

95-25/178

భరస : బడహమయఖ�
ఇసటట ననస:34-16-745
వయససస:60
లస: ససస స
95-24/712

8136 SQX1317388
పపరర: లకడమ మపసదడవ

95-25/180

భరస : రరమకకషష మపసదడవ
ఇసటట ననస:34-16-747
వయససస:34
లస: ససస స
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95-25/181

భరస : సరసబయఖ పప తడజసక
ఇసటట ననస:34-16-747
వయససస:56
లస: ససస స
8140 SQX0113191
పపరర: సరయబబబణ కటకసశశటట �

95-25/184

95-24/206

95-24/209

95-24/212

95-25/185

95-25/188

95-25/1294

భరస : మహమమద ససదనన షపక
ఇసటట ననస:34-16-754 17TH LINE
వయససస:30
లస: ససస స

8150 MLJ2848729
పపరర: చలఖర జగడడశ

8153 SQX1516485
పపరర: ననగరశశరరరవప బరరక

8156 SQX1342823
పపరర: వనసకటటష దనలఖపపర

8159 SQX1381664
పపరర: వనసకట లకడమ మసదనడడ

95-24/216

95-24/632

8162 SQX1994763
పపరర: పరగశన షపక

8145 SQX1692060
పపరర: అబణదల ఖలద షపక

95-24/208

8148 SQX0046987
పపరర: ససధనరరణణ తననరర�

95-24/211

95-24/213

8151 SQX2391126
పపరర: ఆశరరశదస బబజలస

95-24/713

భరస : సరలమన రరజ
ఇసటట ననస:34-16-752
వయససస:66
లస: ససస స
95-25/186

8154 SQX1341999
పపరర: వనసకట కకషష చలమల

95-25/187

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చలమల
ఇసటట ననస:34-16-752
వయససస:36
లస: పప
95-25/189

8157 SQX2117109
పపరర: సససధసజ యమన

95-25/1293

తసడడ:డ భబసకర రరవప యమన
ఇసటట ననస:34-16-752
వయససస:24
లస: ససస స
95-24/214

8160 SQX1463140
పపరర: ఈశశరమమ మకరకన

95-24/215

భరస : పడసరద మకరకన
ఇసటట ననస:34-16-754
వయససస:53
లస: ససస స
95-24/630

8163 SQX1993260
పపరర: మహమమద ససధనన షపక

భరస : మహమమద సమధనన షపక
ఇసటట ననస:34-16-754 12TH LANE
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన మరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-16-754 17TH LINE
వయససస:33
లస: పప

8165 SQX0180174
పపరర: అరరణ మఖననతస�

8166 AP151000069086
పపరర: ససరఖకలమఖరగ సససకర

భరస : చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:34-16-755
వయససస:40
లస: ససస స

95-24/205

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:34-16-750
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : గసగరధర రరవప మసదనడడ
ఇసటట ననస:34-16-753
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద మకరకన
ఇసటట ననస:34-16-754
వయససస:37
లస: పప
8164 SQX1993245
పపరర: కకషష శరకవసత వనలవనల

95-24/210

తసడడ:డ హనసమసతష దనలఖపపర
ఇసటట ననస:34-16-752
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:34-16-752
వయససస:19
లస: పప
8161 SQX1463108
పపరర: ననగరరజ మకరకన

8147 MLJ1346600
పపరర: సతఖవత చలఖర�

8142 SQX0835512
పపరర: ఉమఖమహహశశరగ కటకసశశటట

తసడడ:డ ఖరఖరరలర షపక
ఇసటట ననస:34-16-748
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హననక బరరక
ఇసటట ననస:34-16-752
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతష దనలపపర
ఇసటట ననస:34-16-752
వయససస:47
లస: పప
8158 SQX2247427
పపరర: మహహష రరబబవరపప

95-24/207

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:34-16-750
వయససస:45
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప బరరక
ఇసటట ననస:34-16-752
వయససస:30
లస: ససస స
8155 SQX1362474
పపరర: వనసకటటష దనలపపర

8144 SQX1282359
పపరర: రరమ కకషష మపసదడవ

95-25/183

తసడడ:డ సరయ బబబణ
ఇసటట ననస:34-16-748
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:34-16-749
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : జగదదశ� �
ఇసటట ననస:34-16-750
వయససస:41
లస: ససస స
8152 SQX1444744
పపరర: అలలకఖ బరరక

95-25/743

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మపసదడవ
ఇసటట ననస:34-16-748
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:34-16-748
వయససస:48
లస: పప
8149 MLJ1345842
పపరర: లకడమ� చలఖర�

8141 SQX0126292
పపరర: రమణ కటకసశశటట �

8139 SQX0113340
పపరర: ససబబబరరవప తననరర�

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-16-747
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరయబబబణ�
ఇసటట ననస:34.16.747
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప� �
ఇసటట ననస:34-16-748
వయససస:44
లస: ససస స
8146 MLJ1338151
పపరర: దసరరరరరవప� కటకసశశటట �

95-25/182

భరస : మహన రరవప�
ఇసటట ననస:34-16-747
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:34-16-747
వయససస:51
లస: పప
8143 MLJ1339456
పపరర: కకటటశశరగ� కటకస శశటట �

8138 SQX0126417
పపరర: లకడమ అలర సశశటట �

95-24/217

95-24/631

95-24/218

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:34-16-755
వయససస:58
లస: ససస స
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8167 SQX0149369
పపరర: శవరరమకకషష� సససకర�

95-24/219

తసడడ:డ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:34-16-755
వయససస:39
లస: పప
8170 SQX0125534
పపరర: అరరణ సససకర�

95-25/191

95-24/222

95-24/225

95-24/714

95-24/230

95-24/232

95-24/235

తసడడ:డ ససబబచనరగ�
ఇసటట ననస:34-16-759
వయససస:50
లస: ససస స

8180 SQX1958487
పపరర: పడవలర క వలర సససటట

8183 SQX1958735
పపరర: వనసకటటశశర బబబణ వలర సససటట

8186 SQX0632794
పపరర: కలపన కకట

8189 MLJ1338094
పపరర: నరసససహస కకట

95-25/195

8192 SQX0324293
పపరర: పతస పరటట ససనత�

95-24/228

8195 SQX1437830
పపరర: జరసన బ షపక
భరస : ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-16-760
వయససస:30
లస: ససస స

95-24/224
8175 SQX0480418
పపరర: సయఖద చనసద బబషర� సయఖద

8178 SQX1180546
పపరర: శకనవరస రరవప నలలర నద

95-24/227

8181 SQX1958503
పపరర: మనన కలమఖరగ వలర సససటట

95-24/229

భరస : వనసకటటశశర బబబణ వలర సససట
ఇసటట ననస:34-16-758
వయససస:44
లస: ససస స
95-24/231

8184 SQX0325084
పపరర: కనకరరజ వజజడమమ

95-25/193

భరస : ఏససదననయఖ
ఇసటట ననస:34-16-758
వయససస:30
లస: ససస స
95-24/233

8187 MLJ1342609
పపరర: సరసశత కకట

95-24/234

భరస : నరసససహస కకట
ఇసటట ననస:34-16-759
వయససస:52
లస: ససస స
95-24/236

8190 SQX1546151
పపరర: భబరత జలలర డ

95-25/194

తసడడ:డ ననరరయణ లలట జలలర డ
ఇసటట ననస:34-16-759
వయససస:24
లస: ససస స
95-25/196

భరస : దసరర చనరగ�
ఇసటట ననస:34-16-759
వయససస:30
లస: ససస స
95-25/198

95-24/221

తసడడ:డ గరపయఖ నలలర నద
ఇసటట ననస:34-16-757
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరవప కకట
ఇసటట ననస:34-16-759
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మరగయఖ దనసస పరకననటట
ఇసటట ననస:34-16-759
వయససస:25
లస: ససస స
8194 SQX0324327
పపరర: పతస పరటట సససదరమమ�

95-24/226

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకట
ఇసటట ననస:34-16-759
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకట
ఇసటట ననస:34-16-759
వయససస:24
లస: పప
8191 SQX1342591
పపరర: ఎలజరబత రరణణ పరకననటట

8177 SQX1282334
పపరర: పరవన కకమరబతస న

8172 MLJ1337195
పపరర: గకససయఖ� సయఖద�

తసడడ:డ రఫస�ం్ జజన� సయఖద
ఇసటట ననస:34-16-756
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబబణ రరవప వలర సససటట
ఇసటట ననస:34-16-758
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకట
ఇసటట ననస:34-16-759
వయససస:28
లస: ససస స
8188 SQX1510511
పపరర: మఖలకకసదల రరయణడడ కకట

95-24/223

తసడడ:డ వనసకటటశశర బబబణ వలర సససటట
ఇసటట ననస:34-16-758
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర బబబణ వలర సససటట
ఇసటట ననస:34-16-758
వయససస:29
లస: పప
8185 SQX0835470
పపరర: మమనక కకట

8174 MLJ1338490
పపరర: సయఖద కరగమణలఖర� సయఖద

95-25/190

తసడడ:డ రఫతనలన� సయఖద
ఇసటట ననస:34-16-756
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ కకమరబతస న
ఇసటట ననస:34-16-757
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ కకమరబటటటనన
ఇసటట ననస:34-16-757
వయససస:32
లస: పప
8182 SQX1958685
పపరర: కకషష పడసరద వలర సససటట

95-25/192

తసడడ:డ రఫసజజ� సయఖద
ఇసటట ననస:34-16-756
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రఫసజజ� సయఖద
ఇసటట ననస:34-16-756
వయససస:56
లస: పప
8179 SQX2389914
పపరర: పరల అసబబతకర కకమరబటటటనన

8171 SQX0112755
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చమటబ�

8169 SQX0125559
పపరర: ససమతడ చమట�

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:34-16-755
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప�
ఇసటట ననస:34-16-755
వయససస:37
లస: పప

తలర : మహబయబ� సయఖద
ఇసటట ననస:34-16-756
వయససస:36
లస: పప
8176 MLJ1335744
పపరర: సయఖదనలన భబషర� సయఖద

95-24/220

తసడడ:డ జగనననధస
ఇసటట ననస:34-16-755
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకట శవరరమకకకషష�
ఇసటట ననస:34-16-755
వయససస:34
లస: ససస స
8173 SQX0149336
పపరర: బబజ సయఖద� సయఖద

8168 AP151000066332
పపరర: సతఖననరరయణ సససకర

8193 SQX0324608
పపరర: ఉతరరదదడ ససజజత�

95-25/197

భరస : వనసకట చనరగ�
ఇసటట ననస:34-16-759
వయససస:35
లస: ససస స
95-24/237

8196 MLJ2852416
పపరర: నసరల హన � షపక�

95-24/238

భరస : చనసద భబషర� �
ఇసటట ననస:34-16-760
వయససస:38
లస: ససస స
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95-24/239

తసడడ:డ మహబయబ షపక
ఇసటట ననస:34-16-760
వయససస:37
లస: పప
8200 SQX2274363
పపరర: అజజన షపక

95-24/715

95-24/244

95-24/247

95-24/250

95-24/252

95-20/652

95-21/953

భరస : యలమసద�
ఇసటట ననస:34-17-763
వయససస:41
లస: ససస స

8210 AP151000066231
పపరర: షపక హహసపసన షపక

8213 AP151000066331
పపరర: శరత చసదడ కరవవటట కరవవటట

8216 MLJ3575453
పపరర: దసరర మఖరరబతష
స ల

8219 MLJ1322106
పపరర: కససమయర షపక

95-24/255

8222 MLJ1345107
పపరర: ఖఖదరరగషర� సయఖద�

95-24/251

8225 SQX1481001
పపరర: వ కకషష యఖ రరచకకసడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:34.17.763
వయససస:29
లస: పప

8205 SQX1181049
పపరర: హహసపనన షపక

95-24/246

8208 MLJ1329812
పపరర: చనఖఖశస షపక

95-24/249

8211 SQX2160901
పపరర: శకవరసవ రరబబబరపప

95-24/716

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:34-16-852
వయససస:21
లస: ససస స
95-24/253

8214 MLJ1326347
పపరర: కకటటశశరరరవప కరవవటట కరవవటట

95-24/254

తసడడ:డ యలర మసదయఖ కరవవటట
ఇసటట ననస:34-16-865
వయససస:71
లస: పప
95-22/872

8217 MLJ2842193
పపరర: మరరబ షపక

95-21/952

భరస : కసప మరమసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-17/2
వయససస:47
లస: ససస స
95-21/954

8220 SQX2415529
పపరర: చనన యయగరసస నసకతతటట

95-24/717

తసడడ:డ పసదద యయగరసస నసకతతటట
ఇసటట ననస:34-17-66 1ST LINE
వయససస:43
లస: పప
95-24/256

తసడడ:డ మదరరస� �
ఇసటట ననస:34-17-763
వయససస:39
లస: పప
95-25/201

95-25/199

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:34-16-806
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లఖల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-17/2
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ గ డచ ల
ఇసటట ననస:34-17-487/1
వయససస:34
లస: పప
8224 SQX0325035
పపరర: కకలననడడ భబగఖస�

95-24/248

భరస : చసదడరరవప మఖరరబతష
స ల
ఇసటట ననస:34-17
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కససమర మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-17/2
వయససస:30
లస: పప
8221 SQX1206516
పపరర: రమమష గ డచ ల

8207 SQX0601831
పపరర: షపక ఖఖససస�

8202 SQX1442342
పపరర: ననగరరజ మకరకన

భరస : మమలఖ షపక
ఇసటట ననస:34-16-806
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరవవటట
ఇసటట ననస:34-16-865
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరజ ససగస
ఇసటట ననస:34-17
వయససస:18
లస: పప
8218 MLJ3565678
పపరర: లఖలక షపక

95-24/245

తసడడ:డ పసదదహహసపసన
ఇసటట ననస:34-16-806
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప కరవవటట
ఇసటట ననస:34-16-865
వయససస:70
లస: ససస స
8215 SQX2127371
పపరర: వససత కలమఖర ససగస

8204 AP151000069282
పపరర: మసరసన బ షపక షపక

95-24/241

తసడడ:డ పడసరద మకరకన
ఇసటట ననస:34-16-777
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:34-16-806
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-16-806
వయససస:39
లస: పప
8212 AP151000069381
పపరర: నళన కరవవటట కరవవటట

95-24/242

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:34-16-806
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-16-806
వయససస:24
లస: పప
8209 SQX1181163
పపరర: ఖఖససస షపక

8201 SQX1381714
పపరర: రరధదక మసదనడడ

8199 AP151000066085
పపరర: షపక మమహబయబ

తసడడ:డ చనసదనసహహబ
ఇసటట ననస:34-16-760
వయససస:72
లస: పప

భరస : జగదదశ మసదనడడ
ఇసటట ననస:34-16-773
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖఖససస� �
ఇసటట ననస:34-16-806
వయససస:38
లస: ససస స
8206 SQX1281666
పపరర: లఖల షర షపక

95-24/240

తసడడ:డ మమహబయబ
ఇసటట ననస:34-16-760
వయససస:44
లస: పప

భరస : మఖబణ షపక
ఇసటట ననస:34-16-760
వయససస:73
లస: ససస స
8203 MLJ1336429
పపరర: ఆషర� షపక�

8198 AP151000066167
పపరర: షపక చనసదనబషర

8223 SQX1182070
పపరర: బబ షపక

95-25/200

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-17-763
వయససస:36
లస: ససస స
95-25/744

8226 SQX1998939
పపరర: హహసపన బ షపక

95-27/948

భరస : పసర షపక
ఇసటట ననస:34-17-763
వయససస:29
లస: ససస స
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95-24/257

భరస : శకనవరస� �
ఇసటట ననస:34-17-764
వయససస:45
లస: ససస స
8230 SQX0444646
పపరర: ననగయఖ� చసతపలర �

95-24/260

95-25/202

95-24/263

95-24/718

95-25/207

95-24/267

95-24/719

భరస : అబణదల కరగమ సయఖద
ఇసటట ననస:34-17-769
వయససస:31
లస: ససస స

8240 SQX1182047
పపరర: హహసపసన షపక

8243 SQX0335737
పపరర: ఎనసస బబలమమ�

8246 SQX1999606
పపరర: భయనస దనమవరపప

8249 SQX2180735
పపరర: కరకసత కలమఖర చరరగయరగ

95-24/269

8252 AP151000069006
పపరర: రరధ రరజవరపప

95-25/205

8255 MLJ1338102
పపరర: వనసకట లకడమ చసతపలర
భరస : చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-17-769
వయససస:37
లస: ససస స

8235 SQX1185710
పపరర: ఖఖజజ సయఖద

95-25/204

8238 SQX1996099
పపరర: హమదన షపక

95-24/633

8241 SQX1185694
పపరర: పసరర షపక

95-25/206

తసడడ:డ తతపస షపక
ఇసటట ననస:34-17-766
వయససస:29
లస: పప
95-24/265

8244 SQX1281948
పపరర: నవన కలమఖర కకలనడడ

95-24/266

తసడడ:డ యలమసద లలట కకలనడడ
ఇసటట ననస:34-17-767
వయససస:25
లస: పప
95-24/634

8247 SQX1996024
పపరర: మహహమ రరణణ కకలనఈడక

95-24/635

తసడడ:డ యలమసద కకలనఈడక
ఇసటట ననస:34-17-767
వయససస:24
లస: ససస స
95-41/665

8250 SQX1570671
పపరర: పలర వ రరజవరపప

95-24/268

తసడడ:డ బకపత రరజవరపప
ఇసటట ననస:34-17-768
వయససస:34
లస: ససస స
95-24/270

భరస : బకపత రరజవరపప
ఇసటట ననస:34-17-768
వయససస:60
లస: ససస స
95-24/272

95-24/262

భరస : పసద పసర షపక
ఇసటట ననస:34-17-766
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపరవరస చరరగయరగ
ఇసటట ననస:34-17-767
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహబయబ వల�
ఇసటట ననస:34-17-768
వయససస:33
లస: ససస స
8254 SQX1533968
పపరర: పరగశన సయఖద

95-24/264

భరస : మతలఖల దనమవరపప
ఇసటట ననస:34-17-767
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ యహనస దసగగరపప గయ
ఇసటట ననస:34-17-767
వయససస:23
లస: ససస స
8251 SQX0047019
పపరర: మహబయబ బ షపక�

8237 AP151000069274
పపరర: పదనమవత కరకరర �

8232 SQX0149393
పపరర: నసదదగరమ వనయ

తసడడ:డ మకలబలర ష సయఖద
ఇసటట ననస:34-17-765
వయససస:38
లస: పప

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-767
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-17-767
వయససస:53
లస: పప
8248 SQX2354835
పపరర: మరగయమమ దసగగరపప గయ

95-25/203

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-17-766
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర మమకల
ఇసటట ననస:34-17-766
వయససస:39
లస: పప
8245 AP151000066296
పపరర: లకడమననరరయణ కరకరర �

8234 SQX1185769
పపరర: హయధ బ సయఖద

95-24/259

తసడడ:డ జజన పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:34-17-765
వయససస:33
లస: పప

భరస : లకకమననరరయణ�
ఇసటట ననస:34-17-766
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర నసబయరగ
ఇసటట ననస:34-17-766
వయససస:31
లస: ససస స
8242 SQX1382076
పపరర: పసరర షపక

95-24/261

భరస : ఖఖజజ సయఖద
ఇసటట ననస:34-17-765
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇసటట ననస:34-17-766
వయససస:28
లస: ససస స
8239 SQX2359297
పపరర: శవ పరరశత నసబయరగ

8231 SQX0180216
పపరర: నసదదగరమ ఎలజబబత రరణణ

8229 SQX1437863
పపరర: ససరరఖ ఉలసల

భరస : ససనల నసదదగరమ
ఇసటట ననస:34-17-765
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : జజన పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:34-17-765
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సతష పసనసమఖక
ఇసటట ననస:34-17-765
వయససస:25
లస: ససస స
8236 SQX0708420
పపరర: అజత శక అలలఖఖ కరకరర

95-24/258

భరస : డడవడ రరజ
ఇసటట ననస:34-17-765
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటలసగస�
ఇసటట ననస:34-17-765
వయససస:38
లస: ససస స
8233 SQX1185611
పపరర: శరకవరణణ పసనసమఖక

8228 SQX0149468
పపరర: ససవరరస నసదదగరమ

8253 AP151000066153
పపరర: బకపత రరజవరపప

95-24/271

తసడడ:డ రరమయఖ రరజవరపప
ఇసటట ననస:34-17-768
వయససస:64
లస: పప
95-24/273

8256 SQX0180232
పపరర: వనసకట ససబబమమ చసతపలర

95-24/274

భరస : పసద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-17-769
వయససస:59
లస: ససస స
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8257 SQX0226928
పపరర: చన బడహమయఖ చసతపలర

95-24/275

తసడడ:డ ససబణబలల
ఇసటట ననస:34-17-769
వయససస:30
లస: పప
95-24/278

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-17-770
వయససస:54
లస: ససస స
95-24/281

భరస : అశశనకలమఖర కకట
ఇసటట ననస:34-17-772
వయససస:50
లస: ససస స
95-24/284

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:34-17-772
వయససస:44
లస: పప
95-24/287

తసడడ:డ లకడమనరసయఖ
ఇసటట ననస:34-17-772
వయససస:81
లస: పప

95-24/282

8267 MLJ1327261
పపరర: కకషష వరసకక

8270 SQX1441658
పపరర: ననగ లకడమ జవసగణల

95-25/210

తసడడ:డ రసగరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:34-17-775
వయససస:66
లస: పప

8273 SQX0459388
పపరర: ససనతన� దదడర �

95-24/285

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:34-17-776
వయససస:32
లస: పప

8276 SQX1472083
పపరర: బడహమయఖ చసతపలర

95-25/208

తసడడ:డ కనకయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-776
వయససస:42
లస: పప

8279 SQX0158592
పపరర: శకనవరసరరవప� చనటడగడడ �

8265 MLJ1327089
పపరర: శరఖమణకమఖర వరసకక

95-24/283

8268 AP151000066052
పపరర: అశశనకలమఖర కకట

95-24/286

8271 AP151000072696
పపరర: అననపపరష అననపపరరడడడ�

95-25/209

భరస : ననరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:34-17-775
వయససస:56
లస: ససస స
95-25/211

8274 MLJ1327006
పపరర: దడవకకదడవ� మమమనవన�

95-25/212

భరస : అరరణణకమఖర� �
ఇసటట ననస:34-17-776
వయససస:38
లస: ససస స
95-25/214

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చసతపలర
ఇసటట ననస:34-17-776
వయససస:35
లస: పప
95-25/216

95-24/280

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ కకట
ఇసటట ననస:34-17-772
వయససస:53
లస: పప

భరస : హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-776
వయససస:37
లస: ససస స
95-25/213

8262 MLJ2848497
పపరర: ననగరశశరరరవప గరజల

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:34-17-772
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జవసగణల
ఇసటట ననస:34-17-772
వయససస:39
లస: ససస స

8272 AP151000072334
పపరర: ననరరయణ రరడడడ అననపపరరడడడ�

8277 MLJ1327063
పపరర: సతఖననరరయణ రరమశశటట

95-25/215

తసడడ:డ వనసటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-17-776
వయససస:42
లస: పప
95-25/217

తసడడ:డ రరమలసగస�
ఇసటట ననస:34-17-776
వయససస:59
లస: పప
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95-24/636

తసడడ:డ హరగ పరలలటట
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:20
లస: ససస స

తలర : పరలలటట శకనస
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:18
లస: పప

8264 AP151000069231
పపరర: రమణమమ కకట

95-24/277

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:34-17-770
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:34-17-772
వయససస:50
లస: పప

8269 AP151000066051
పపరర: కకట మఖలకకసడయఖ

8283 SQX2457539
పపరర: పరలలటట అశశక కలమఖర

95-24/279

భరస : మఖలకకసడయఖ
ఇసటట ననస:34-17-772
వయససస:76
లస: ససస స

8266 MLJ1331057
పపరర: శవ వరసకక

8280 SQX1997675
పపరర: పరవన కళళఖణణ పరలలటట

8261 SQX0240333
పపరర: తరరపత రరయణడడ గరజల

8259 AP151000066066
పపరర: చసతపలర చననవనసకటటశశరరర

తసడడ:డ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:34-17-769
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-17-770
వయససస:30
లస: పప

8263 AP151000069128
పపరర: కకషషవవణణ కకట

8278 SQX0456426
పపరర: హనసమయఖ� దదడర �

95-24/276

తసడడ:డ సరయ బబబణ బబ లలదద స
ఇసటట ననస:34-17-769
వయససస:36
లస: పప

8260 MLJ2852358
పపరర: మణణ గరజల

8275 SQX0619577
పపరర: శవకకషష మమమలఖ�

8258 SQX1437913
పపరర: సససదర బబబణ బబ లలదద స

8281 SQX2466217
పపరర: పససపపలలటట గరపస సరయ

95-24/720

తసడడ:డ పససపపలలటట వనసకయఖ
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:21
లస: పప
95-24/722

8284 MLJ1334069
పపరర: పరరశత� పరలలటట�
భరస : హరగబబబణ� �
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:39
లస: ససస స

8282 SQX2459493
పపరర: పరలలటట వనసకట రరవప

95-24/721

తసడడ:డ పరలలటట శకనస
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:21
లస: పప
95-25/218

8285 MLJ1334077
పపరర: జజఖత� పరలలటట�

95-25/219

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:40
లస: ససస స
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8286 AP151000072065
పపరర: శశషరతనస�

95-25/220

భరస : పకకరయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:74
లస: ససస స
8289 SQX0158519
పపరర: పరరససరరమణ పరలలటట�

95-25/223

95-25/1296

95-25/226

95-25/745

95-25/230

95-25/233

95-25/235

భరస : మణరళ కకట
ఇసటట ననస:34-17-786
వయససస:35
లస: ససస స

95-25/227

8302 SQX0522540
పపరర: సరయ కకరణ పససపపలలటట�

8305 SQX1996602
పపరర: రరజరష జమమ

8308 MLJ1331701
పపరర: ససబబబయమమ� పననడడ�

95-25/1215

8311 MLJ1325893
పపరర: ససబబబయమమ� పపలల�

95-25/746

8314 AP151000072108
పపరర: హససవవణణ రరమశశటట �
భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-17-786
వయససస:65
లస: ససస స

95-25/225

8297 AP151000072176
పపరర: శకనసవరసరరవప గలఖర

95-25/228

8300 SQX0518266
పపరర: లఖవణఖ పససపపలలటట�

95-25/229

తసడడ:డ ననగభయషణస�
ఇసటట ననస:34-17-780
వయససస:31
లస: ససస స
95-25/231

8303 AP151000072793
పపరర: ననగభయణస పససపపలలటట

95-25/232

తసడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:34-17-780
వయససస:56
లస: పప
95-24/637

8306 MLJ1326248
పపరర: రమణ� ఉతస రరదద�

95-25/234

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:34-17-784
వయససస:44
లస: ససస స
95-25/236

8309 MLJ1325901
పపరర: తపపనన� పపలల�

95-25/237

తసడడ:డ సననగరజలసగపప�
ఇసటట ననస:34-17-784
వయససస:56
లస: పప
95-25/238

భరస : తపపనన� �
ఇసటట ననస:34-17-785
వయససస:51
లస: ససస స
95-25/240

8294 MLJ1334085
పపరర: శరసతకలమఖరగ� గలఖర�

తసడడ:డ కకసడయఖ గలఖర
ఇసటట ననస:34-17-778
వయససస:46
లస: పప

భరస : గణణష� �
ఇసటట ననస:34-17-784
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద యలమసద
ఇసటట ననస:34-17-784
వయససస:20
లస: పప
8313 SQX1609751
పపరర: రరధ కకట

8299 MLJ1334838
పపరర: కకటటశశరరరవప� దడవరపలర �

95-25/1295

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:34-17-778
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస జమమ
ఇసటట ననస:34-17-781
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:34-17-784
వయససస:48
లస: ససస స
8310 SQX2026367
పపరర: అజయ యలమసద

95-25/224

తసడడ:డ ననగభయషణస�
ఇసటట ననస:34-17-780
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-780
వయససస:61
లస: పప
8307 MLJ1335165
పపరర: ననగలకడమ� చనటడగడడ �

8296 AP151000072453
పపరర: బడహమమమ

8291 SQX2455350
పపరర: పరలలటట అశశక కలమఖర

Deleted

తసడడ:డ భబసకరరరవప� �
ఇసటట ననస:34.17.778
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగభయషణస�
ఇసటట ననస:34-17-780
వయససస:53
లస: ససస స
8304 AP151000072485
పపరర: కకసడయఖ గలర �

8293 SQX0327478
పపరర: పఠరన హససన�

95-25/222

తలర : పరలలటట శకనస
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:18
లస: పప

భరస : కకసడయఖ గలఖర
ఇసటట ననస:34-17-778
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషష�
ఇసటట ననస:34.17.778
వయససస:31
లస: ససస స
8301 AP151000072489
పపరర: ససజజత పససపపపపటట�

95-25/1214

తసడడ:డ బబషష�
ఇసటట ననస:34-17-778
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-778
వయససస:44
లస: ససస స
8298 SQX0327502
పపరర: జరబణననసర�

8290 SQX1996800
పపరర: అశశక కలమఖర పరలలటట

8288 AP151000072792
పపరర: శకనసవరసరరవప పరలలటట�

తసడడ:డ పకకరయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనస పరలలటట
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:19
లస: పప

భరస : పససపపలలటట గరపస సరయ
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:18
లస: ససస స
8295 AP151000072461
పపరర: ధనలకడమ గలఖర�

95-25/221

తసడడ:డ పకకరయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పకకరయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-777
వయససస:61
లస: పప
8292 SQX2461523
పపరర: పససపపలలటట ససధనఖ రరణణ

8287 AP151000072454
పపరర: హరగబబబణ పరలలటట�

8312 MLJ1329648
పపరర: దడవదనసస� పరలలపప�

95-25/239

తసడడ:డ ఆదదయఖ� �
ఇసటట ననస:34-17-785
వయససస:74
లస: పప
95-25/241

8315 SQX0158634
పపరర: వశశననధ� రరమశశటట �

95-25/242

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర�
ఇసటట ననస:34-17-786
వయససస:37
లస: పప
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8316 SQX1609777
పపరర: మణరళ కకట
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95-25/243

తసడడ:డ రరమయఖ కకట
ఇసటట ననస:34-17-786
వయససస:38
లస: పప
8319 SQX1595240
పపరర: రమఖ కకషష దడవనవన

95-25/245

95-24/724

95-25/248

95-25/251

95-25/254

95-25/257

95-25/260

భరస : వనసకటటశశరరర కలగగపపడడ
ఇసటట ననస:34-17-793
వయససస:46
లస: ససస స

8329 MLJ1331503
పపరర: ననవనసరహహబ� షపక�

8332 AP151000072228
పపరర: లలత కలమఖరగ నసదన�

8335 MLJ2856011
పపరర: కకషష� గదనశల�

8338 SQX1534032
పపరర: ససబబలకడమ చససడడ

95-25/263

8341 SQX0113407
పపరర: సరయ రరసబబబణ కరరషటపప�

95-25/252

8344 SQX1140409
పపరర: మణణ కలమఖర కలగగపపడడ
తసడడ:డ చసదడమమళ కలగగపపడడ
ఇసటట ననస:34-17-793
వయససస:25
లస: పప

8324 MLJ1326032
పపరర: ననగరశశరరవప కసదన�

95-25/247

8327 AP151000072768
పపరర: శకలలతన చసదలకరగ�

95-25/250

8330 SQX1122068
పపరర: అనసష నసదన

95-25/253

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:34-17-791
వయససస:30
లస: ససస స
95-25/255

8333 SQX0158691
పపరర: కలమఖరరబబణ గదవరలఖ

95-25/256

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:34-17-791
వయససస:36
లస: పప
95-25/258

8336 AP151000072680
పపరర: భబసకరరరవప నసదన�

95-25/259

తసడడ:డ భయషణస�
ఇసటట ననస:34-17-791
వయససస:59
లస: పప
95-25/261

8339 MLJ1337153
పపరర: మరగయనమ� కకపపపల�

95-25/262

తసడడ:డ ఏరకయఖ� �
ఇసటట ననస:34-17-792
వయససస:39
లస: ససస స
95-25/264

8342 SQX1140375
పపరర: పపషరపవత చలకరరజ
చలకరరజ
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-17-793
వయససస:31
లస: ససస స

95-24/288

95-24/290

8345 AP151000072584
పపరర: ధనలకకమ మణనపలర �

95-25/265

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-792
వయససస:69
లస: పప
95-24/289

95-24/723

భరస : వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-790
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : దడవసహయస చససడడ
ఇసటట ననస:34-17-792
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏరకయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-792
వయససస:46
లస: పప
8343 SQX1140383
పపరర: పదమ కలగగపపడడ కలగరపపడడ

95-25/249

తసడడ:డ కలరరమయఖ� �
ఇసటట ననస:34-17-791
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-791
వయససస:96
లస: పప
8340 AP151000072534
పపరర: సరమమలల కకపపలఖ�

8326 SQX0522193
పపరర: దసరరరరరవప వసకడ�

8321 SQX2220770
పపరర: రరసబబబణ శక పత

తసడడ:డ రరమణలల�
ఇసటట ననస:34-17-788
వయససస:61
లస: పప

భరస : భబసకరరవప�
ఇసటట ననస:34-17-791
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ లచనచ ననయక
ఇసటట ననస:34-17-791
వయససస:44
లస: పప
8337 AP151000072116
పపరర: భయషణస నసదన�

95-25/246

తసడడ:డ రహహమస ణలఖర� �
ఇసటట ననస:34-17-790
వయససస:69
లస: పప

భరస : కకషష� �
ఇసటట ననస:34-17-791
వయససస:49
లస: ససస స
8334 SQX0787333
పపరర: వరననయక తడజజవతష

8323 AP151000072129
పపరర: శవకలమఖరగ కసదన�

95-25/1216

తసడడ:డ ఏసస శక పత
ఇసటట ననస:34-17-788
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కనకరరరవప�
ఇసటట ననస:34-17-789
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటససబబయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-790
వయససస:63
లస: ససస స
8331 MLJ2856029
పపరర: మసరసనమమ� గదనశల�

95-25/747

భరస : ననగరశశరరవప�
ఇసటట ననస:34-17-788
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కససస షపక
ఇసటట ననస:34-17-789
వయససస:24
లస: ససస స
8328 AP151000072376
పపరర: సరరజన చసదలకరగ�

8320 MLJ2856730
పపరర: పడసరదరరవప దడవనవన� �

8318 SQX2113728
పపరర: హససవవణణ రరమశశటట

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-17-786
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరవప� �
ఇసటట ననస:34.17.787
వయససస:61
లస: పప

భరస : రసబబబణ శక పత
ఇసటట ననస:34-17-788
వయససస:29
లస: ససస స
8325 SQX1253616
పపరర: పసరరమ షపక

95-25/244

తసడడ:డ ననరరయణసరశమ�
ఇసటట ననస:34-17-786
వయససస:71
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప దడవనవన
ఇసటట ననస:34-17-787
వయససస:29
లస: ససస స
8322 SQX2220846
పపరర: అనత శకపత

8317 AP151000072109
పపరర: వనసకటటశశరరర రరమశశటట �

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:34-17-793
వయససస:76
లస: ససస స
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8346 SQX1057562
పపరర: హహసససన షపక
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95-24/291

భరస : మమలఖల
ఇసటట ననస:34-17-797
వయససస:28
లస: ససస స
8349 MLJ1334697
పపరర: కరసససబ సయఖద

95-24/294

95-24/297

95-24/300

95-24/303

95-24/306

95-24/309

95-24/311

భరస : చన మహబయబ షపక
ఇసటట ననస:34-17-801
వయససస:27
లస: ససస స

8359 SQX1533992
పపరర: అబణదల కరగమ సయఖద

8362 SQX0047043
పపరర: ననససరర షపక�

8365 MLJ2848679
పపరర: పకకర� షపక�

8368 AP151000066016
పపరర: షపక బణడడసరహహబ

95-25/267

8371 SQX0112706
పపరర: చనన మహబయబ షపక�

95-24/304

8374 SQX1180678
పపరర: సససదనబ షపక
భరస : మఖబణ షపక
ఇసటట ననస:34-17-801
వయససస:34
లస: ససస స

8354 MLJ1337450
పపరర: సససయదకరగసబబషర

95-24/299

8357 MLJ1334705
పపరర: పసదద ఖఖదర బ� షపక�

95-24/302

8360 MLJ1333673
పపరర: బబబబవల� షపక�

95-24/305

తసడడ:డ గదనశలమసరసన� �
ఇసటట ననస:34-17-798
వయససస:49
లస: పప
95-24/307

8363 MLJ1337617
పపరర: మహబయబ బ � షపక�

95-24/308

భరస : ఫకకర� �
ఇసటట ననస:34-17-799
వయససస:42
లస: ససస స
95-24/310

8366 SQX0113589
పపరర: ఉననరరసర షపక�

95-25/266

తసడడ:డ టటపస వల�
ఇసటట ననస:34-17-799
వయససస:42
లస: పప
95-24/312

8369 SQX2000016
పపరర: మహబయబ షపక

95-24/638

భరస : చనన టటపస షపక
ఇసటట ననస:34-17-800
వయససస:62
లస: ససస స
95-25/268

తసడడ:డ దససరస సరహహబ�
ఇసటట ననస:34-17-800
వయససస:31
లస: పప
95-24/314

95-24/296

భరస : బసదన వరద� �
ఇసటట ననస:34-17-798
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హహనసరరసహహబ
ఇసటట ననస:34-17-800
వయససస:86
లస: పప

భరస : చనన తతపస షపక
ఇసటట ననస:34-17-800
వయససస:63
లస: ససస స
8373 SQX1113190
పపరర: లఖల షపక

95-24/301

తసడడ:డ హహసపసననర � �
ఇసటట ననస:34-17-799
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖఖశస
ఇసటట ననస:34-17-800
వయససస:47
లస: ససస స
8370 SQX1185736
పపరర: మహబయబ షపక

8356 MLJ1334713
పపరర: ఖఖదర బ� షపక�

8351 SQX1057331
పపరర: ఖఖససస షపక

తసడడ:డ ఉనసనరరసరహహబ
ఇసటట ననస:34-17-797
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఉననరరసర�
ఇసటట ననస:34-17-799
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:34-17-799
వయససస:79
లస: ససస స
8367 AP151000069062
పపరర: బబ షపక

95-24/298

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:34-17-798
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మమలఖ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:34-17-798
వయససస:70
లస: పప
8364 MLJ2852432
పపరర: సరసశత� ఆమడ�

8353 MLJ1333681
పపరర: సయఖద కరగమణలఖర

95-24/293

తసడడ:డ హహనసరబహహబ
ఇసటట ననస:34-17-797
వయససస:27
లస: పప

భరస : బబబబవల� �
ఇసటట ననస:34-17-798
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:34-17-798
వయససస:60
లస: ససస స
8361 SQX1533984
పపరర: మసరసన సయఖద

95-24/295

తసడడ:డ హహనసరరసహహబ
ఇసటట ననస:34-17-797
వయససస:48
లస: పప

భరస : గదనశల మసరసన� �
ఇసటట ననస:34-17-798
వయససస:39
లస: ససస స
8358 SQX1534008
పపరర: మసరసన బ సయఖద

8350 AP151000069382
పపరర: పసరరమబ సయఖద

8348 MLJ1333947
పపరర: షరగఫర� సయఖద�

భరస : కరగమణలఖర� �
ఇసటట ననస:34-17-797
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హహనసరరసహహబ
ఇసటట ననస:34-17-797
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉనననర సరహహబ
ఇసటట ననస:34-17-797
వయససస:31
లస: పప
8355 MLJ1333954
పపరర: చన ఖఖదర బ� షపక�

95-24/292

తసడడ:డ నసరసహ బ
ఇసటట ననస:34-17-797
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరగసబబషర
ఇసటట ననస:34-17-797
వయససస:44
లస: ససస స
8352 SQX0046946
పపరర: మమలఖల సససద

8347 SQX0180307
పపరర: మసరసనబ నసరరబషర

8372 SQX1181064
పపరర: జ రగనన షపక

95-24/313

తసడడ:డ మహబయస షపక
ఇసటట ననస:34-17-801
వయససస:27
లస: ససస స
95-24/315

8375 MLJ2852580
పపరర: గరకరర బ షపక�

95-24/316

భరస : మహబయబ�
ఇసటట ననస:34-17-801
వయససస:45
లస: ససస స

Page 146 of 350

8376 MLJ1340074
పపరర: మహబయబ గదనశలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-24/317

తసడడ:డ మహబయబ
ఇసటట ననస:34-17-801
వయససస:37
లస: పప
8379 SQX2002863
పపరర: దసస గగరగ షపక

95-24/639

95-24/320

భరస : నసరరదదదన
ఇసటట ననస:34-17-803
వయససస:51
లస: ససస స
8385 MLJ2848554
పపరర: మహబయబబగషర షపక

95-24/323

95-25/270

95-24/325

95-24/328

95-24/329

తసడడ:డ ననరరయణ లలట శకధరర
ఇసటట ననస:34-17-807
వయససస:37
లస: పప

95-24/324

8395 SQX1999085
పపరర: గకస షపక

8398 SQX1180637
పపరర: బబషర షపక

95-25/273

8401 SQX1185843
పపరర: మసరసన షపక

95-25/271

8404 SQX1253608
పపరర: ఇబడహహస సయఖద
తసడడ:డ సరమసతల సయఖద
ఇసటట ననస:34-17-808
వయససస:62
లస: పప

8384 MLJ2848547
పపరర: పసరర షపక

95-24/322

8387 SQX1182120
పపరర: హససనన షపక

95-25/269

8390 SQX2142610
పపరర: రరషమ బ షపక

95-20/653

తసడడ:డ మఖబణ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-17-803 18TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స
95-24/326

8393 AP151000066163
పపరర: వనసకటరరవప యలనరగస�

95-24/327

తసడడ:డ కకటటశశరరవప�
ఇసటట ననస:34-17-804
వయససస:71
లస: పప
95-24/640

8396 SQX2392470
పపరర: గకస షపక

95-24/726

Deleted

భరస : హహజర వల షపక
ఇసటట ననస:34-17-805
వయససస:38
లస: ససస స
95-24/330

8399 SQX1185801
పపరర: మసరసన షపక

95-25/272

తసడడ:డ అలఖరబకలర షపక
ఇసటట ననస:34-17-806
వయససస:27
లస: ససస స
95-25/274

తసడడ:డ అలఖరబకలర షపక
ఇసటట ననస:34-17-806
వయససస:25
లస: పప
95-24/332

95-20/754

భరస : చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-17-803
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-17-806
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఖఖససస వల�
ఇసటట ననస:34-17-806
వయససస:33
లస: ససస స
8403 SQX1181031
పపరర: శసకర పడసరద శకధరర

8392 SQX1826692
పపరర: కకషష మహన యలవరగస

8381 SQX2513240
పపరర: రరషమ బ షపక

తసడడ:డ సదసదదదదన
ఇసటట ననస:34-17-803
వయససస:38
లస: పప

భరస : హహజర వల షపక
ఇసటట ననస:34-17-805
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-17-806
వయససస:31
లస: ససస స
8400 SQX0125922
పపరర: మసరసన బ షపక�

95-24/321

తసడడ:డ వనసకట రరవప యలవరగస
ఇసటట ననస:34-17-804
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమలఖల� �
ఇసటట ననస:34-17-805
వయససస:42
లస: పప
8397 SQX1180645
పపరర: బబ షపక

8383 SQX1180660
పపరర: దసస గగర షపక

8389 SQX1182104
పపరర: చనన బబషర షపక

95-24/319

భరస : ధసరర గగర షపక
ఇసటట ననస:34-17-803
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ తతపస షపక
ఇసటట ననస:34-17-803
వయససస:34
లస: పప

భరస : మహబయబ భబషర
ఇసటట ననస:34-17-804
వయససస:37
లస: ససస స
8394 MLJ2848562
పపరర: హహజరశల� షపక�

95-24/725

తసడడ:డ బబజ బబషర
ఇసటట ననస:34-17-803
వయససస:75
లస: పప

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-17-803
వయససస:32
లస: ససస స
8391 MLJ2852440
పపరర: ఆసరమ షపక

8380 SQX2210920
పపరర: తరక శవ సరయ గరపస శరణ
జబణబ
తసడడ:డ సససదసలల జబణబ
ఇసటట ననస:34-17-802
వయససస:18
లస: పప

8386 SQX0334797
పపరర: తతపస షపక

8378 AP151000066333
పపరర: మహబయబ గదనశలల

తసడడ:డ దశహహరరసహహబ
ఇసటట ననస:34-17-801
వయససస:96
లస: పప

తసడడ:డ తతపస షపక
ఇసటట ననస:34-17-803
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సదసదదదదన
ఇసటట ననస:34-17-803
వయససస:44
లస: పప
8388 SQX1185678
పపరర: మమలన షపక

95-24/318

తసడడ:డ పసదదటటపస
ఇసటట ననస:34-17-801
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గదనశల మహబయబ షపక
ఇసటట ననస:34-17-801
వయససస:19
లస: పప
8382 SQX0179788
పపరర: పసరమఖ శశక

8377 MLJ2848646
పపరర: షపక మహబయబవరల

8402 SQX1181007
పపరర: భయలకడమ శకధరర

95-24/331

భరస : శసకర పడసరద శకధరర
ఇసటట ననస:34-17-807
వయససస:30
లస: ససస స
95-25/275

8405 SQX1546078
పపరర: జరగన షసక

95-24/333

భరస : కరగమణలఖర షసక
ఇసటట ననస:34-17-819
వయససస:43
లస: ససస స
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8406 SQX2135119
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చలర ర

95-22/1073

తసడడ:డ మణకలసద రరవప చలర ర
ఇసటట ననస:34-18
వయససస:50
లస: పప
95-22/875

తసడడ:డ దనస
ఇసటట ననస:34-18/1
వయససస:44
లస: పప
95-25/1217

95-74/542

95-24/336

95-24/339

95-24/342

95-24/345

భరస : చన బబష షపక
ఇసటట ననస:34-18-810
వయససస:63
లస: ససస స

8419 SQX0029983
పపరర: శశవరమ మసచనల

8422 AP151000069357
పపరర: జహహరరబ షపక

8425 SQX0602201
పపరర: బబజత బ షపక

8428 SQX1533976
పపరర: పసరర షపక

95-25/277

8431 SQX1342625
పపరర: ఖఖససస వల షపక

95-24/337

8434 SQX1631100
పపరర: హహసపసనబ షపక
తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:33
లస: ససస స

8414 SQX1999945
పపరర: గగరరశణణ శకదరర

95-25/1218

8417 SQX0029991
పపరర: ససశల మసచనల

95-24/335

8420 SQX0029975
పపరర: రవవరమ మసచనల

95-24/338

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:34-18-808
వయససస:56
లస: పప
95-24/340

8423 MLJ1327360
పపరర: ఖఖశసవల షపక

95-24/341

తసడడ:డ జజఫరశల షపక
ఇసటట ననస:34-18-809
వయససస:42
లస: పప
95-24/343

8426 SQX0602268
పపరర: గకస బబషర షపక

95-24/344

తసడడ:డ చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-18-810
వయససస:34
లస: పప
95-24/346

8429 SQX1438259
పపరర: పడవలర కర చసదడగణసటర

95-25/276

భరస : ససవ శసకర చసదడగణసటర
ఇసటట ననస:34-18-810
వయససస:30
లస: ససస స
95-25/278

తసడడ:డ జజఫరవల షపక
ఇసటట ననస:34-18-810
వయససస:26
లస: పప
95-25/1219

95-20/568

తసడడ:డ రవవరమ
ఇసటట ననస:34-18-808
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-18-810
వయససస:42
లస: పప

భరస : తతపస పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-18-810
వయససస:40
లస: ససస స
8433 SQX1996941
పపరర: మసరసన బ షపక

95-24/334

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-18-810
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-18-810
వయససస:39
లస: పప
8430 SQX1186080
పపరర: హససనన షపక

8416 SQX1545997
పపరర: తడవవణణ మసచనల

8411 SQX1995448
పపరర: ననగ దదవఖ హరగమనకఖస

తసడడ:డ ననరరయణ శకదరర
ఇసటట ననస:34-18-807
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజఫర నల షపక
ఇసటట ననస:34-18-809
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-18-810
వయససస:34
లస: ససస స
8427 SQX0602433
పపరర: చనసద పసరర షపక

95-24/641

తసడడ:డ రవ వరమ
ఇసటట ననస:34-18-808
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఖఖససస వల షపక
ఇసటట ననస:34-18-809
వయససస:39
లస: ససస స
8424 SQX0602375
పపరర: గకష షపక

8413 SQX1997030
పపరర: లకడమ శకదరర

95-22/874

తసడడ:డ గసగధర రరవప హరగమనకఖస
ఇసటట ననస:34-18-8/3
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శశ వరమ మసచనల
ఇసటట ననస:34-18-808
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవ వరమ మసచనల
ఇసటట ననస:34-18-808
వయససస:54
లస: ససస స
8421 SQX0180570
పపరర: షరకకర షపక

95-22/876

తసడడ:డ ననరరయణ శకదరర
ఇసటట ననస:34-18-807
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప జకకక
ఇసటట ననస:34-18-807
వయససస:51
లస: పప
8418 SQX1545872
పపరర: సససదరగ మసచనల

8410 MLJ3565041
పపరర: ననగరశశర రరవప తరరమలశశటట

8408 AP151000063107
పపరర: శవపరరశత తరరమలశశటట

భరస : ననగరశశరరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-18/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:34-18/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ గసగధర రరవప హరగమనకయస
ఇసటట ననస:34-18-8/3
వయససస:20
లస: పప
8415 SQX1998665
పపరర: శకనవరసస జకకక

95-22/873

భరస : శశఖర కళళకలసట
ఇసటట ననస:34-18/1
వయససస:39
లస: ససస స

8409 MLJ3565058
పపరర: శశఖర

8412 SQX1995695
పపరర: పరశరరస హరగమనకయస

8407 MLJ1339613
పపరర: లకమ కళళకలసట

8432 SQX0983049
పపరర: పసదదపసర షపక

95-25/279

తసడడ:డ చనన బబష
ఇసటట ననస:34-18-810
వయససస:48
లస: పప
95-24/347

8435 SQX1141209
పపరర: గకససయఖ షపక

95-24/348

తలర : అబబ షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:42
లస: ససస స
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8436 SQX0601948
పపరర: సబరర షపక
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95-24/349

భరస : మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:52
లస: ససస స
8439 SQX0601922
పపరర: మరరవల షపక

95-24/352

95-25/282

95-25/285

95-20/569

95-24/643

95-24/354

95-24/646

భరస : వనసకట శశషష పప కరలకర
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:22
లస: ససస స
8460 SQX0126219
పపరర: గకరగ పప కల కరల�

తసడడ:డ హహసపసన జ రరవప�
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:47
లస: పప

95-25/286

8449 SQX2098218
పపరర: నసరసర ససలఖసనన షపక

8452 SQX2098820
పపరర: అహమదసననస పఠరన

8455 SQX0835496
పపరర: శకనవరస ససజజయత మణలక

95-25/289

95-20/570

8444 SQX1186122
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-25/284

8447 SQX2106540
పపరర: మరర బ షపక

95-3/1101

8450 SQX2098804
పపరర: బషసర షపక

95-24/642

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:34-18-812
వయససస:26
లస: పప
95-24/644

8453 SQX1119560
పపరర: పపడమ వరణణ ససజరసత మణలక

95-24/355

8456 SQX1996115
పపరర: మమనక పప కల కర

95-24/645

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససజజయటట మణలక
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వజయ పప కల కర
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:22
లస: ససస స

8458 SQX0835520
పపరర: వరణణ ససజజయతమణలక

8459 SQX0431924
పపరర: సశరరపరరణణ హరగమఖణణకఖస�

8461 SQX0626259
పపరర: కనకమమ పప కకలరకర�

8464 SQX0619486
పపరర: వజయ పప కలకర
తసడడ:డ గన సససదన
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:48
లస: పప

95-24/353

భరస : శకనవరస ససజజయటట మణలక
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:40
లస: ససస స

95-25/287

95-25/288

భరస : గసగరధర రరవప�
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:43
లస: ససస స
95-25/290

భరస : గన సససదన�
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:55
లస: ససస స
95-25/292

95-25/281

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:34-18-812
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వజయ�
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:45
లస: ససస స
8463 SQX0619130
పపరర: గసగరధర రరవప హరగమఖణణకఖస�

8446 SQX1186254
పపరర: కరగమణలఖర షపక

8441 SQX1185991
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : జలఖన షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:34-18-812
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : కనకమమ పప కలకర
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:47
లస: పప
8457 SQX1997766
పపరర: శరణఖ పప కరలకర

95-25/283

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:34-18-812
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:34-18-812
వయససస:25
లస: పప
8454 SQX0334540
పపరర: వజయ పప కలకర

8443 SQX1186106
పపరర: గకససయఖ షపక

95-24/351

భరస : మహహదదదన షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-812
వయససస:48
లస: పప
8451 SQX2105310
పపరర: రఫస షపక

95-25/280

భరస : అలఖరబకలర షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:28
లస: పప
8448 SQX2096980
పపరర: బబజ షపక

8440 SQX1185934
పపరర: పసర బ షపక

8438 SQX1631118
పపరర: మసరచన షపక

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:31
లస: పప

భరస : మహమమద అల షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కరగమణలఖర షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:39
లస: ససస స
8445 SQX1185959
పపరర: మహమమద అల షపక

95-24/350

తసడడ:డ మరర వరల షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-811
వయససస:64
లస: పప
8442 SQX1186270
పపరర: బబజఢడబ షపక

8437 SQX1181098
పపరర: ఖఖజజ షపక

8462 SQX0112912
పపరర: వనసకట శశషష పప కరలఖకర

95-25/291

తలర : కనకమమ
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:34
లస: పప
95-25/293

8465 SQX1116418
పపరర: శకనవరస ససజరసతమణలక

95-25/294

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ససజరసతమల
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:48
లస: పప
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8466 SQX1994144
పపరర: దసరర భవన పప కల కర
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95-25/1220

తసడడ:డ వజయ పప కల కర
ఇసటట ననస:34-18-813
వయససస:21
లస: పప
8469 AP151000069142
పపరర: హససనన షపక

95-24/358

95-24/361

95-24/364

95-24/367

95-24/370

95-24/373

95-24/376

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:19
లస: ససస స

8479 SQX1546060
పపరర: సఫసయ షపక

8482 AP151000069059
పపరర: హహసపసన బ షపక

8485 SQX0646414
పపరర: చనన మఖబణ షపక

8488 SQX0708255
పపరర: హహసపసన సర షపక

95-24/379

8491 SQX1546086
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-24/368

8494 SQX0180547
పపరర: సలఖమ షపక�
భరస : ఖఖససమ�
ఇసటట ననస:34-18-817
వయససస:30
లస: ససస స

8474 SQX0180554
పపరర: కమల బ షపక

95-24/363

8477 SQX1884089
పపరర: కమల బ షపక

95-24/366

8480 SQX0708305
పపరర: బబల తడపపర సససదరగ నలలర సడ

95-24/369

భరస : జయరరజ నలలర సడ
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:34
లస: ససస స
95-24/371

8483 MLJ1333483
పపరర: మణసతనజ బబగస షపక

95-24/372

భరస : మహమద షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:56
లస: ససస స
95-24/374

8486 SQX0708248
పపరర: మఖభణ సయఖద

95-24/375

తసడడ:డ టటపసపసరర సయఖద
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:29
లస: పప
95-24/377

8489 SQX0646455
పపరర: ఫసరరజ సయఖద

95-24/378

తసడడ:డ ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:44
లస: పప
95-24/380

తసడడ:డ కమఖల షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:48
లస: పప
95-24/648

95-24/360

భరస : హసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ టటపస పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ టటపస పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:48
లస: పప
8493 SQX1994078
పపరర: కమల బ షపక

95-24/365

తసడడ:డ టటపస పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హహనసరర షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:33
లస: పప
8490 MLJ1327279
పపరర: హహసపసన సర షపక

8476 SQX0047100
పపరర: హహసపసన షపక

8471 SQX0786368
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-815
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:22
లస: పప
8487 SQX1567231
పపరర: హహనసరర షపక

95-24/362

భరస : హహసపసన సర షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఫసరరజ సయఖద
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:36
లస: ససస స
8484 SQX1884097
పపరర: హసపసన షపక

8473 SQX1181460
పపరర: నవబషర షపక

95-24/357

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-814
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ టటపస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-18-815
వయససస:40
లస: పప

భరస : హహనసరర షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:30
లస: ససస స
8481 SQX0786343
పపరర: మహబయబ సయఖద

95-24/359

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:34-18-815
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద షపక
ఇసటట ననస:34-18-815
వయససస:30
లస: పప
8478 MLJ1333533
పపరర: మహబణ బ షపక

8470 SQX0593814
పపరర: కనకమమ పప కలకర

8468 SQX0602243
పపరర: చనసద పసరర షపక

తసడడ:డ మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:34-18-814
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఘన సససదన పప కలకర
ఇసటట ననస:34-18-814
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసనర యఖ షపక
ఇసటట ననస:34-18-814
వయససస:61
లస: పప
8475 SQX0180521
పపరర: మహహదదదన షపక

95-24/356

భరస : చసద పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-18-814
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-814
వయససస:51
లస: ససస స
8472 AP151000066267
పపరర: మమలఖల షపక

8467 SQX1113182
పపరర: కరగమణన షపక

8492 SQX1996586
పపరర: హసపసన షపక

95-24/647

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-816
వయససస:22
లస: పప
95-24/381

8495 SQX0602359
పపరర: షపక షబరర�

95-24/382

భరస : అలఖరబక�
ఇసటట ననస:34-18-817
వయససస:40
లస: ససస స
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8496 MLJ1338110
పపరర: షరకకరర షపక
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95-24/383

భరస : మఖబణ
ఇసటట ననస:34-18-817
వయససస:49
లస: ససస స
8499 SQX0480459
పపరర: ఖఖససస సయఖద

95-24/386

95-26/50

95-25/296

95-25/299

95-25/302

95-25/305

95-25/308

భరస : మరరవల�
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:34
లస: ససస స

8509 SQX0282996
పపరర: ననగమమ బతష
స ల�

8512 SQX1218479
పపరర: దసరర రరవప మణరరగణల

8515 SQX0113431
పపరర: వజయకలమఖర బతష
స ల�

8518 SQX0787812
పపరర: మహమమద రససల షపక

95-25/311

8521 SQX2278364
పపరర: జజన షపక

95-25/300

8524 SQX0125526
పపరర: ససజజత కరశమఖల
భరస : భబసకర
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:39
లస: ససస స

8504 MLJ1338268
పపరర: రహన� షపక�

95-25/295

8507 SQX0283002
పపరర: మమరగ బతష
స ల�

95-25/298

8510 SQX1546391
పపరర: అబబబస షసక

95-25/301

తసడడ:డ అమరగజన షసక
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:23
లస: పప
95-25/303

8513 SQX0340174
పపరర: అనల కలమఖర శరనస�

95-25/304

తసడడ:డ రరసబబబణ�
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:28
లస: పప
95-25/306

8516 SQX0522391
పపరర: వనసకటటశశరరర మణతస పరటట�

95-25/307

తసడడ:డ భబసకర రరవప�
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:32
లస: పప
95-25/309

8519 MLJ1327774
పపరర: రరసబబబణ� శరనస�

95-25/310

తసడడ:డ మసరసననడవప� �
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:49
లస: పప
95-24/727

తసడడ:డ రహహసతషలఖర షపక
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:41
లస: పప
95-25/312

95-24/388

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖఖన సరహహబ
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:74
లస: పప
8523 SQX0126300
పపరర: మధదన బ షపక�

95-25/297

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ�
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:33
లస: పప
8520 SQX0787416
పపరర: కరనయఖ షపక

8506 MLJ1338250
పపరర: రరణణకరదడవ� శరనస�

8501 SQX0480343
పపరర: గదనశల మహబయబ షపక� షపక

భరస : హమర� �
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరరవప మణరరగణల
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:30
లస: పప
8517 SQX0522656
పపరర: లకమయఖ ససబరకతష�

95-21/1156

భరస : పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:24
లస: పప
8514 SQX0522169
పపరర: భబణణ పడకరశ మణతస పరటట

8503 SQX1993898
పపరర: జరగనన షపక

95-24/385

తసడడ:డ ఖఖససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:34-18-817
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరసబబబణ� �
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఖఖన సరహహబ
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:60
లస: ససస స
8511 SQX1313071
పపరర: అతక అహమద షపక

95-24/387

భరస : షపక
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పరపర సరహహబ
ఇసటట ననస:34-18-819
వయససస:43
లస: ససస స
8508 SQX0753988
పపరర: బబజజన షపక

8500 SQX0602037
పపరర: షపక అలఖరబక�

8498 SQX1884113
పపరర: మసరసన బబబ షపక

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:34-18-817
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:34-18-817
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ననననసరహహబ షసక
ఇసటట ననస:34-18-818
వయససస:45
లస: పప
8505 SQX0753996
పపరర: పరఖరగజజన షపక

95-24/384

భరస : ఖఖససస� �
ఇసటట ననస:34-18-817
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబయబ సయఖద
ఇసటట ననస:34-18-817
వయససస:32
లస: పప
8502 SQX1566308
పపరర: కరగమణలఖర షసక

8497 MLJ1338144
పపరర: మహబయబ � షపక�

8522 SQX2278398
పపరర: దదల షరద షపక

95-24/728

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:37
లస: ససస స
95-25/313

8525 MLJ2857092
పపరర: కకటటశశరగరరణణ� పససపపలలటట�

95-25/314

తసడడ:డ పపరరషప తస స� �
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:39
లస: ససస స
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పపరర: షకకల షపక
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95-25/315

భరస : మఘణబల షపక
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:49
లస: ససస స
8529 SQX2132371
పపరర: షపక షకకలర ఖ

95-25/1297

95-26/53

95-25/320

95-25/323

95-25/326

95-25/329

95-25/332

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:34-18-827
వయససస:38
లస: పప

8539 SQX0640805
పపరర: శవయఖ ససరపప

8542 AP151000072582
పపరర: పడసరదస నసబణల�

8545 SQX1441716
పపరర: సరయ ససనతన అసబటట

8548 MLJ1342773
పపరర: ఫణణకలమఖర అసబటట

95-25/335

8551 MLJ1330133
పపరర: ననగజజఖత� నశశమసకరరరవప�

95-25/324

8554 MLJ1336643
పపరర: గరవసదరరవప నశశమసకరరరవప
తసడడ:డ హరగమహనరరవప
ఇసటట ననస:34-18-827
వయససస:51
లస: పప

8534 SQX0171074
పపరర: వరరసజమమ� పళపరటట�

95-25/319

8537 SQX0341388
పపరర: ససబడహమణఖస ససరపపరరస�

95-25/322

8540 MLJ1328848
పపరర: లలత నసబణల� �

95-25/325

భరస : పడసరద � 1�
ఇసటట ననస:34-18-825
వయససస:38
లస: ససస స
95-25/327

8543 AP151000072002
పపరర: శసకర నసబణల�

95-25/328

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:34-18-825
వయససస:49
లస: పప
95-25/330

8546 SQX0753855
పపరర: లకడమ అబ

95-25/331

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:34-18-826
వయససస:37
లస: ససస స
95-25/333

8549 SQX0633198
పపరర: ననగరరజ� అసబటట�

95-25/334

తసడడ:డ వరదరరజ�
ఇసటట ననస:34-18-826
వయససస:42
లస: పప
95-25/336

భరస : గరవసదరరవప� �
ఇసటట ననస:34-18-827
వయససస:46
లస: ససస స
95-25/338

95-26/52

తసడడ:డ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:34-18-824
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వరదరరజ
ఇసటట ననస:34-18-826
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర అసబటట
ఇసటట ననస:34-18-826
వయససస:50
లస: పప
8553 MLJ1328657
పపరర: ససతనరరమణలల� ఉసడవలర �

95-25/321

భరస : ఫణణ కలమఖర అసబటట
ఇసటట ననస:34-18-826
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరదరరజ� �
ఇసటట ననస:34-18-826
వయససస:61
లస: ససస స
8550 SQX1442326
పపరర: వరద రరజ అసబటట

8536 SQX0324178
పపరర: రమఖదడవ ససరపపరరస�

8531 SQX1311992
పపరర: మరర సయఖద షపక

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:34-18-822
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:34-18-825
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:34-18-825
వయససస:71
లస: పప
8547 MLJ1341908
పపరర: ననగరరజకలమఖరగ� అసబటట�

95-25/318

తసడడ:డ కకషటయఖ
ఇసటట ననస:34-18-824
వయససస:72
లస: పప

భరస : రరమకకటయఖ�
ఇసటట ననస:34-18-825
వయససస:66
లస: ససస స
8544 AP151000072387
పపరర: రరమకకటయఖ నసబణల

8533 SQX1341726
పపరర: శకనవరస రరవప పలర పరటట

95-25/317

తసడడ:డ వనసనరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:34-18-824
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:34-18-824
వయససస:39
లస: పప
8541 AP151000072591
పపరర: సరమఖమ జఖమణ నసబణల�

95-26/51

తసడడ:డ ననగయఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:34-18-821
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మగణగల షపక
ఇసటట ననస:34-18-822
వయససస:27
లస: పప
8538 SQX0640797
పపరర: గణణష ససరపప

8530 SQX1312016
పపరర: ససబబన బ షపక

8528 SQX0113571
పపరర: మరరవల షపక�

తసడడ:డ ఖఖదర వల�
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:37
లస: పప

భరస : మరర సయఖద షపక
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:58
లస: పప
8535 SQX1342617
పపరర: ససభబన షపక

95-25/316

భరస : Venkateswarlu Rachakonda
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : షపక వనసనర సరహహబ
ఇసటట ననస:34-18-820
వయససస:53
లస: ససస స
8532 SQX1415018
పపరర: వనసనరర సరహహబ షపక

8527 MLJ1346360
పపరర: వనసకటరమణ� రరచకకసడ�

8552 SQX1442300
పపరర: రరవత నసససకర రరవప

95-25/337

తసడడ:డ గరవసద రరమ రరవప నసససకర రరవప
ఇసటట ననస:34-18-827
వయససస:24
లస: పప
95-25/339

8555 SQX2200442
పపరర: కరవఖ మఖల ఉసడవలర

95-24/729

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉసడవలర
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:22
లస: ససస స
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8556 SQX2200814
పపరర: ననగ సరయ కలమఖర ఉసడవలర

95-24/730

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉసడవలర
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:18
లస: పప
8559 SQX1531665
పపరర: నరమల మణననసగగ

95-25/342

95-25/345

95-25/348

95-25/351

95-26/55

95-26/825

95-25/354

భరస : వనసకటససబబబరరవప� �
ఇసటట ననస:34-18-832
వయససస:41
లస: ససస స

8569 SQX2442606
పపరర: ఉసడవలర తరరపతమమ

8572 SQX1016709
పపరర: కకరణ మసరల

8575 SQX1604470
పపరర: మలలర శశరగ రరయల

8578 MLJ1332956
పపరర: శకనవరస బడడగణ

95-24/731

8581 SQX1510552
పపరర: సససధసజజ వడస
డ రగ

95-25/1298

8584 MLJ2857100
పపరర: వనసకటససబబబరరవప� చనమరగస�
తసడడ:డ రరమకకటట� �
ఇసటట ననస:34-18-832
వయససస:52
లస: పప

8564 SQX0341941
పపరర: ననగయర వల� షపక�

95-25/347

8567 MLJ1329143
పపరర: శకనసవరసరరవప ఉసడవలర

95-25/350

8570 SQX1036913
పపరర: ఆసజనవయణలల ఉసడవలర

95-26/54

తసడడ:డ శవన ననరరయణ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:28
లస: పప
95-26/56

8573 SQX1016691
పపరర: రరబబనస మసరల

95-26/57

తసడడ:డ నరసయఖ మసరల
ఇసటట ననస:34-18-829
వయససస:52
లస: పప
95-25/352

8576 SQX1341304
పపరర: లకడమ మలలర శశరగ గణతస కకసడ

95-25/353

భరస : సతఖననరరయణ గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:34-18-830
వయససస:44
లస: ససస స
95-25/355

8579 SQX1577818
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప రరయల

95-25/748

తసడడ:డ గరపరల రరవప రరయల
ఇసటట ననస:34.18.830
వయససస:45
లస: పప
95-25/356

భరస : రవ కలమఖర వడస
డ రగ
ఇసటట ననస:34-18-832
వయససస:24
లస: ససస స
95-25/358

95-25/344

తసడడ:డ చసతయఖ
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:34-18-830
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప చనమరగస
ఇసటట ననస:34-18-832
వయససస:19
లస: ససస స
8583 MLJ1330208
పపరర: ససతనమహలకడమ� చనమరగస�

95-25/349

భరస : శవ కకటటశశర రరవప రరయల
ఇసటట ననస:34-18-830
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరస� �
ఇసటట ననస:34-18-830
వయససస:54
లస: ససస స
8580 SQX2122323
పపరర: దడవ పసడయ చనమరగస

8566 MLJ1329770
పపరర: శవననరరయణ ఉసడవలర

8561 AP151000072014
పపరర: పరరశత ఉసడవలర

తసడడ:డ జజననగషర�
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరబబనస మసరల
ఇసటట ననస:34-18-829
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప పటటట స
ఇసటట ననస:34-18-829/1
వయససస:23
లస: ససస స
8577 MLJ1330141
పపరర: మమరగ� బడడగణ�

95-25/346

తసడడ:డ ఉసడవలర శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబనస మసరల
ఇసటట ననస:34-18-829
వయససస:27
లస: పప
8574 SQX2037729
పపరర: హరగత పటటట స

8563 SQX0340141
పపరర: చనన ఖఖససస షపక�

95-25/341

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ చసతయఖ
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఖఖససస సరహహబ�
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:70
లస: పప
8571 SQX1016717
పపరర: చచసతనఖ మసరల

95-25/343

తసడడ:డ జజన బబషర�
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ఏపసనగల
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:40
లస: పప
8568 SQX0340075
పపరర: జజన బబషర షపక�

8560 MLJ1330042
పపరర: శరఖమల ఉసడవలర

8558 SQX0327379
పపరర: పరగశన షపక�

భరస : మసరసన వరల�
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనసవరసరరవప
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:60
లస: ససస స
8565 SQX1442177
పపరర: యగయఖ ఏపసనగల

95-25/340

తసడడ:డ శకనస ఉసడవలర
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దనసస మణననసగగ
ఇసటట ననస:34-18-828
వయససస:32
లస: ససస స
8562 MLJ1329994
పపరర: సరమఖమ జఖస కటటట వరపప�

8557 SQX1666270
పపరర: కరవఖ మఖలఖ ఉసడవలర

8582 SQX1121318
పపరర: ఆలలఖఖ బరరక

95-25/357

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-18-832
వయససస:30
లస: ససస స
95-25/359

8585 SQX0650747
పపరర: వనసకటపడసరద దనవపలకరగ

95-25/360

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-18-832
వయససస:54
లస: పప

Page 153 of 350

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50

8586 AP151000072016
పపరర: ఆదదననరరయణ మణనపలర

95-25/361

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:34-18-832
వయససస:66
లస: పప
8589 MLJ1337427
పపరర: రమఖదడవ� గరగననపపడడ�

95-25/364

95-25/367

95-25/370

95-25/373

95-24/391

95-20/69

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:56
లస: ససస స

8599 MLJ1334655
పపరర: షరకకరర� షపక�

8602 SQX1666205
పపరర: రరమకకషష రరవప మఖరరడడ

8605 SQX0069880
పపరర: కకటమమ ఉపపలమరగస

95-20/72

8608 SQX1483759
పపరర: మసగమమ వపరర

95-25/377

8611 SQX0856013
పపరర: ససదదయఖ ఉపపలమరగస

95-24/389

8594 SQX0522375
పపరర: అనల కలమఖర మసరల�

95-25/369

8597 MLJ1337831
పపరర: ననగరరజ గరగననపపడడ

95-25/372

8600 SQX0786392
పపరర: మదసన బ షపక

95-24/390

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:34-18-835
వయససస:37
లస: ససస స
95-25/374

8603 SQX0665299
పపరర: నరసమమ పసదద రరడడడ

95-25/647

భరస : తమఖమరరడడడ
ఇసటట ననస:34-18.835
వయససస:49
లస: ససస స
95-20/70

8606 SQX0069922
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప ఉపపలమరగస

95-20/71

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:38
లస: పప
95-25/375

8609 AP151000072220
పపరర: యశశధన ఉపపలమరగస�

95-25/376

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:44
లస: ససస స
95-25/378

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటయఖ
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:50
లస: పప

95-25/366

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప వపరర
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:33
లస: ససస స

95-25/380 8614 AP151000072475
8613 MLJ1335595
పపరర: శవననగరశశరరరవప� ఉపపలమరగస�
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపలమరగస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:41
లస: పప

95-25/371

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరరవపలల
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:59
లస: పప
8610 AP151000072451
పపరర: కకటమమ ఉపపలమరగస�

8596 MLJ1338185
పపరర: మసరసన� షపక�

8591 MLJ1330091
పపరర: ననగమమ మసరల

తసడడ:డ యయసస�
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నరస రరడడడ మఖరరడడడ
ఇసటట ననస:34-18-835
వయససస:53
లస: పప

భరస : శవ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:34
లస: ససస స
8607 SQX0069864
పపరర: ఆదదననరరయణ బళళకలరగస

95-25/368

భరస : మమలఖల� �
ఇసటట ననస:34-18-835
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమదఆల�
ఇసటట ననస:34-18-835
వయససస:69
లస: పప
8604 SQX0069898
పపరర: అసజలదడవ ఉపపలమరగస

8593 SQX0522292
పపరర: రరసబబబణ మసరల�

95-25/363

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖలఖసరహహబ� �
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చచలర ఖ
ఇసటట ననస:34-18-834
వయససస:65
లస: పప
8601 MLJ1334580
పపరర: మమలఖల� షపక�

95-25/365

తసడడ:డ యయసస�
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:39
లస: పప
8598 SQX1666296
పపరర: వనసకటటసశరరర చచలర ఖ

8590 SQX1341858
పపరర: మమరగ సరరజన కరథద

8588 MLJ1330109
పపరర: లకకమ ఉసడవలర

భరస : శవననరరయణ
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పడసరద కరథద
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:32
లస: పప
8595 MLJ2856102
పపరర: ససరరష మసరల

95-25/362

భరస : ససరరష�
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ� �
ఇసటట ననస:34-18-833
వయససస:44
లస: ససస స
8592 SQX0880088
పపరర: యయసస దనసస మణననసగగ

8587 SQX0142927
పపరర: మమరగ మసరల�

8612 SQX0856021
పపరర: బడహమయఖ ఉపపలమరగస

95-25/379

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:33
లస: పప
95-25/381

8615 SQX2258788
పపరర: వనసకటటశశరరర ఉపపలమరగస

95-25/1299

తసడడ:డ బల కకటయఖ ఉపపలమరగస
ఇసటట ననస:34-18-836
వయససస:50
లస: పప
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8616 SQX2122471
పపరర: ననగరశశర రరవప కకసడడటట

95-24/732

తసడడ:డ ససబబయఖ కకసడడటట
ఇసటట ననస:34-18-837
వయససస:33
లస: పప
8619 SQX1362532
పపరర: శకనస యఖరర గడడ

95-25/383

95-20/571

95-24/650

95-24/651

95-24/394

95-24/396

95-24/399

8629 SQX1998830
పపరర: కరశరతన కలమఖరగ వణణకకరగ

8632 AP151000066068
పపరర: షపక మలర కమహమద షపక

8635 AP151000069266
పపరర: షమమ షపక షపక

8638 SQX1997469
పపరర: ససమలత చదడరర

95-25/385

8641 SQX0983056
పపరర: పడభణదనస చదనడల

95-26/826

8644 SQX1631365
పపరర: భబనస ధరరమవరపప
భరస : మతలల ధరరమవరపప
ఇసటట ననస:34-18-846
వయససస:33
లస: ససస స

8624 SQX1997410
పపరర: ఆదదలకడమ ఉసడవలర

95-24/649

8627 SQX1996016
పపరర: ఫణణసదడ రరడడడ వణణకకరగ

95-20/572

8630 SQX0416198
పపరర: షపక దసడకబ షపక

95-24/393

భరస : మలర క అహమద కలఖ
ఇసటట ననస:34-18-842
వయససస:40
లస: ససస స
95-24/395

8633 SQX1996073
పపరర: మసరసన బడన షపక

95-24/652

తసడడ:డ మలర క మహమద షపక
ఇసటట ననస:34-18-842
వయససస:19
లస: పప
95-24/397

8636 AP151000066027
పపరర: షపక మలర కకహన షపక

95-24/398

తసడడ:డ మసరసన సర హహబ
ఇసటట ననస:34-18-843
వయససస:51
లస: పప
95-24/653

8639 SQX1993823
పపరర: పడభణదనసస చదరర

95-24/654

తసడడ:డ రరమయఖ చదరర
ఇసటట ననస:34-18-844
వయససస:27
లస: పప
95-25/386

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:34-18-844
వయససస:27
లస: పప
95-24/401

95-25/1221

తసడడ:డ శకనవరసరరడడడ వణణకకరగ
ఇసటట ననస:34-18-841
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ చదడరర
ఇసటట ననస:34-18-844
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎబడహహమ
ఇసటట ననస:34-18-844
వయససస:26
లస: పప
8643 SQX0180695
పపరర: ఝఖనస లకడమ ఆళళగడప
ఆళళగడప
భరస : మహన రరవప ఆళళగడప
ఇసటట ననస:34-18-845
వయససస:65
లస: ససస స

95-29/862

భరస : మలర కరరహన షపక
ఇసటట ననస:34-18-843
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమణలల మసగ
ఇసటట ననస:34-18-844
వయససస:51
లస: ససస స
8640 SQX0982991
పపరర: ననగయర పటబన

8626 SQX2099455
పపరర: కలఖఖణణ రరయల

8621 SQX2098952
పపరర: సతఖ ననరరయణ రరయల

భరస : శత రమణలల ఉసడవలర
ఇసటట ననస:34-18-839
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సర హహబ
ఇసటట ననస:34-18-842
వయససస:45
లస: పప

భరస : జబబర అహమద షపక
ఇసటట ననస:34-18-843
వయససస:22
లస: ససస స
8637 AP151000069350
పపరర: మసగ చదరర మసగ

95-24/392

భరస : శకనవరస రరడడడ వణణకకరగ
ఇసటట ననస:34-18-841
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:34-18-842
వయససస:51
లస: ససస స
8634 SQX1884105
పపరర: అఫరసనన షపక

8623 SQX1631142
పపరర: ఆదదలకడమ ఉసడవలర

95-25/382

తసడడ:డ కకటయఖ రరయల
ఇసటట ననస:34-18-837
వయససస:71
లస: పప

భరస : దసరర రరయల
ఇసటట ననస:34-18-839
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ వనసకలరగ
ఇసటట ననస:34-18-841
వయససస:22
లస: పప
8631 AP151000069265
పపరర: మలర క షపక

95-25/384

భరస : ఆదదలకడమ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:34-18-839
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-18-839
వయససస:19
లస: ససస స
8628 SQX1996008
పపరర: గరపసకకషష రరడడడ వనసకలరగ

8620 MLJ1330422
పపరర: సరసబయఖ� నడడకకటట�

8618 MLJ1329283
పపరర: బబబణ� షపక�

తసడడ:డ బబషర� �
ఇసటట ననస:34-18-837
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అసకమయఖ� �
ఇసటట ననస:34-18-837
వయససస:64
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరయల
ఇసటట ననస:34-18-838
వయససస:61
లస: ససస స
8625 SQX1996107
పపరర: ఖదర బ షపక

95-24/733

భరస : ననగరశశర రరవప కకసడడటట
ఇసటట ననస:34-18-837
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద యఖరర గడడ
ఇసటట ననస:34-18-837
వయససస:41
లస: పప
8622 SQX2098192
పపరర: రరజరశశరగ రరయల

8617 SQX2273514
పపరర: వనసకటటశశరమమ కకసడడటట

8642 AP151000069053
పపరర: పడమల పపల

95-24/400

భరస : బబనరగలబబబణరరవప పడమల
ఇసటట ననస:34-18-845
వయససస:54
లస: ససస స
95-24/402

8645 SQX0423251
పపరర: వజయదసరర తతకల�

95-25/387

భరస : హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:34-18-846
వయససస:35
లస: ససస స
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95-25/388

భరస : వరహబ షపక
ఇసటట ననస:34-18-846
వయససస:55
లస: ససస స
8649 SQX1186031
పపరర: హహనసరర షపక

95-25/391

95-25/394

95-24/655

95-24/404

95-26/1040

95-24/409

95-24/412

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:34-18-850
వయససస:38
లస: ససస స

8659 SQX0602177
పపరర: షపక హహసపసన� షపక

8662 SQX1545963
పపరర: హహసపసన బ షపక

8665 AP151000069066
పపరర: బబ షపక

8668 SQX1180652
పపరర: పసరర షపక

95-25/398

8671 SQX1186148
పపరర: మమలఖబ షపక

95-24/405

8674 SQX0233429
పపరర: హహసపసన బ షపక�
భరస : పసరర�
ఇసటట ననస:34-18-850
వయససస:65
లస: ససస స

8654 AP151000066335
పపరర: జజకకరరరసపసన షపక

95-24/403

8657 SQX0660795
పపరర: అహమమద సయఖద

95-25/396

8660 SQX0180752
పపరర: హహసపసన షపక� షపక

95-24/406

తసడడ:డ నడడపస హహసపసన�
ఇసటట ననస:34-18-848
వయససస:64
లస: పప
95-24/407

8663 SQX0180356
పపరర: ఖఖజజబ షపక

95-24/408

భరస : ఆదదల షపక
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:37
లస: ససస స
95-24/410

8666 SQX1181254
పపరర: అబణదలఖర షపక

95-24/411

తసడడ:డ జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:25
లస: పప
95-24/413

8669 SQX1186163
పపరర: రసజజన బ షపక

95-25/397

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:27
లస: ససస స
95-25/399

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:47
లస: ససస స
95-24/414

95-25/393

తసడడ:డ ఇబబడహహస
ఇసటట ననస:34-18-847
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ తతపస షపక
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:39
లస: పప

భరస : మఖబబషర షపక
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:27
లస: ససస స
8673 SQX0180711
పపరర: లఖలబ� సయఖద�

95-25/395

భరస : కరదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:26
లస: పప
8670 SQX1186189
పపరర: ఇమఖమ బ షపక

8656 SQX1186098
పపరర: పసరర షపక

8651 SQX0910125
పపరర: ఫయఖజ షపక

తసడడ:డ ఖఖదరరబషర షపక
ఇసటట ననస:34-18-847
వయససస:48
లస: పప

భరస : సదనదస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:44
లస: ససస స
8667 SQX1545948
పపరర: సదనడస హహసపసన షపక

95-25/1222

తసడడ:డ నడడపస హహసపసన�
ఇసటట ననస:34-18-848
వయససస:40
లస: పప

భరస : రఫసద షపక
ఇసటట ననస:34-18-848
వయససస:30
లస: ససస స
8664 AP151000069067
పపరర: ఫసర బ షపక

8653 SQX1999101
పపరర: వనసకట లకడమ పపజల

95-25/390

తసడడ:డ మకలసడ
ఇసటట ననస:34-18-846
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఖఖదర వరల షపక
ఇసటట ననస:34-18-847
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:34-18-848
వయససస:39
లస: పప
8661 SQX2557692
పపరర: మహబయబ బ షపక

95-25/392

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపజల
ఇసటట ననస:34-18-846/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ననరరబబ యన
ఇసటట ననస:34-18-847
వయససస:48
లస: ససస స
8658 SQX0180737
పపరర: రషసదస షపక� షపక

8650 SQX0910299
పపరర: రహమఖన అబణదల

8648 SQX0910281
పపరర: పచచబబగమ శశక

భరస : మసరసన వలర
ఇసటట ననస:34-18-846
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:34-18-846
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ భరణణ
ఇసటట ననస:34-18-846
వయససస:72
లస: పప
8655 SQX1996891
పపరర: లకడమ ననరరబబ యన

95-25/389

భరస : వరహబ
ఇసటట ననస:34-18-846
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ హహనసరర షపక
ఇసటట ననస:34-18-846
వయససస:34
లస: పప
8652 SQX0910091
పపరర: వహబ షపక

8647 SQX0910190
పపరర: అసమత షపక

8672 SQX1269449
పపరర: ససరరష గరరర పరటట

95-25/400

తసడడ:డ జమలయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:34-18-849
వయససస:27
లస: పప
95-24/415

8675 AP151000069151
పపరర: నరసమమ చదరర �

95-24/416

భరస : ననసరయఖ�
ఇసటట ననస:34-18-850
వయససస:68
లస: ససస స
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95-24/417

తసడడ:డ మఖలక సరహహబ�
ఇసటట ననస:34-18-850
వయససస:33
లస: పప
8679 SQX0522227
పపరర: భబసకర రరడడడ పససచల�

95-25/403

95-24/418

95-24/420

95-24/423

95-25/404

8686 MLJ1338169
పపరర: గకస బ షపక

8689 AP151000066023
పపరర: షపక ఖఖశస షపక

8692 SQX0753970
పపరర: శరరద దడవపరగ

95-24/427

8695 MLJ2856417
పపరర: శకనస� గలఖర�

భరస : పసచచయఖ కటబరగ
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:47
లస: ససస స

8698 SQX1181189
పపరర: పసర మఖ షపక

తసడడ:డ ఖఖదర వల�
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మదరసర�
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:50
లస: పప

95-24/424

8704 SQX2011724
పపరర: సరసబయఖ మణలకక
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మణలకక
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:45
లస: పప

8684 SQX1180900
పపరర: పసర బ షపక

95-26/58

8687 SQX0646380
పపరర: ఖఖదర బబషర షపక షపక

95-24/422

8690 SQX1104298
పపరర: బబ షపక

95-24/425

భరస : హహసపసన షర షపక
ఇసటట ననస:34-18-8116
వయససస:40
లస: ససస స
95-25/405

8693 SQX1180967
పపరర: లకడమ మకరకన

95-24/426

భరస : రవ శసకర మకరకన
ఇసటట ననస:34-19-682
వయససస:35
లస: ససస స
95-25/406

8696 SQX1186528
పపరర: ఇసరమయల షపక

95-25/407

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:34-19-851
వయససస:27
లస: పప
95-24/428

8699 MLJ2852150
పపరర: ఆమణదనక� షపక�

95-24/429

భరస : పసరర� �
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:38
లస: ససస స
95-24/431

భరస : పసరర
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:56
లస: ససస స
95-24/433

95-26/1039

తసడడ:డ ఖఖదర బబషర
ఇసటట ననస:34-18-861
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:25
లస: ససస స

95-24/430 8701 AP151000069141
8700 SQX0602490
పపరర: సయఖద హహసపసన బ� సయఖద
పపరర: ఫకకరర సససదన సయఖద

8703 SQX0602326
పపరర: సయఖద ఖఖదర వల� సయఖద

95-24/421

తసడడ:డ కకసడయఖ� �
ఇసటట ననస:34-19-778
వయససస:39
లస: పప
95-1/1072

8681 SQX2557684
పపరర: లలబ సయఖద

భరస : తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:34-18-852
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వర ననయక
ఇసటట ననస:34-19-491
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద మకరకన
ఇసటట ననస:34-19-682
వయససస:40
లస: పప
8697 SQX2011526
పపరర: ననగ మణణమమ కటబరగ

95-24/419

తసడడ:డ ఖఖదరరబషర
ఇసటట ననస:34-18-861
వయససస:44
లస: పప

భరస : శరయ అరశపలర
ఇసటట ననస:34-19-128
వయససస:44
లస: ససస స
8694 SQX1180959
పపరర: రవ శసకర మకరకన

8683 SQX1181882
పపరర: వరల షపక

95-25/402

భరస : హహసపన సయఖద
ఇసటట ననస:34-18-850
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఖఖససస
ఇసటట ననస:34-18-861
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సలఖమ� షపక
ఇసటట ననస:34-18-861
వయససస:34
లస: పప
8691 AP151000072342
పపరర: కకషషవవణణ శరయ అరశపలర

95-26/1038

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-18-851
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-18-859
వయససస:41
లస: పప
8688 SQX0335919
పపరర: ఖఖససస షపక� షపక

8680 SQX2557668
పపరర: హహసపన షపక

8678 SQX1438333
పపరర: బసవ సరసబయఖ చలర ర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చలర ర
ఇసటట ననస:34-18-850
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-18-850
వయససస:39
లస: పప

భరస : వరల షపక
ఇసటట ననస:34-18-851
వయససస:49
లస: ససస స
8685 SQX0180448
పపరర: ఆదదల షపక

95-25/401

భరస : ససభబన�
ఇసటట ననస:34-18-850
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ
ఇసటట ననస:34-18-850
వయససస:51
లస: పప
8682 SQX1180983
పపరర: వరమమ షపక

8677 SQX0518209
పపరర: ఖఖదరగబ షపక�

8702 SQX0601724
పపరర: షపక హహసపసన బ� షపక

95-24/432

భరస : హహసపసన�
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:58
లస: ససస స
95-24/656

8705 SQX2011518
పపరర: వనసకటటశశరమమ మణలకక

95-24/657

భరస : సరసబయఖ మణలకక
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:37
లస: ససస స
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95-26/59

భరస : చనన హహనసరర శశశల
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:31
లస: ససస స
8709 SQX1180868
పపరర: హహనసరర షపక

95-26/62

95-24/434

95-24/812

95-25/410

95-24/438

95-24/441

95-25/412

భరస : శశరగ తడడమలర
ఇసటట ననస:34-19-857
వయససస:44
లస: ససస స

8719 SQX1057521
పపరర: జజఖత చదరర

8722 AP151000069256
పపరర: పడభబవత చదనరర

8725 AP151000066193
పపరర: పడభబకరరరవప చదనరర

8728 SQX1186544
పపరర: అసరమ బబగమ షపక

95-25/415

8731 SQX0340893
పపరర: మసరసన షపక

95-24/436

8734 SQX0532432
పపరర: చలమల నరసమమ� చనలమల
భరస : కకటయఖ� చనలమల
ఇసటట ననస:34-19-857
వయససస:47
లస: ససస స

8714 SQX2515559
పపరర: మఖలకకసడయఖ గగలర

95-24/811

8717 SQX1411727
పపరర: ధన లకడమ దడవరపప

95-25/409

8720 SQX0180810
పపరర: లకడమ గకరగ చదనరర

95-24/437

తసడడ:డ పసదదనన
ఇసటట ననస:34-19-855
వయససస:36
లస: ససస స
95-24/439

8723 SQX1057547
పపరర: రమమష బబబణ చదరర

95-24/440

తసడడ:డ పసదదనన
ఇసటట ననస:34-19-855
వయససస:26
లస: పప
95-24/442

8726 SQX1218230
పపరర: రరణణ కలమఖరగ వవపపరగ

95-25/411

భరస : రమమశ వవపపరగ
ఇసటట ననస:34-19-855
వయససస:38
లస: ససస స
95-25/413

8729 SQX0325407
పపరర: రషసదన� షపక�

95-25/414

భరస : మసరసన�
ఇసటట ననస:34-19-856
వయససస:56
లస: ససస స
95-25/416

తసడడ:డ ఖఖససస షర
ఇసటట ననస:34-19-856
వయససస:60
లస: పప
95-24/444

95-57/1219

భరస : మఖల కకసడయఖ దడవరపప
ఇసటట ననస:34-19-854
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అలఖరహ బకలర షపక
ఇసటట ననస:34-19-856
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన�
ఇసటట ననస:34-19-856
వయససస:30
లస: పప
8733 SQX0456590
పపరర: కకకషషవవణణ తనడడమలర

95-25/408

తసడడ:డ ననసరయఖ
ఇసటట ననస:34-19-855
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకపరనసదస వవపపరగ
ఇసటట ననస:34-19-855
వయససస:41
లస: పప
8730 SQX0341123
పపరర: అలఖరబక షపక�

8716 SQX1411719
పపరర: ససధఖ దడవరపప

8711 SQX2011534
పపరర: పసచచయఖ కటబరగ

తసడడ:డ చచసచయఖ గగలర
ఇసటట ననస:34-19-853
వయససస:62
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:34-19-855
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదనన
ఇసటట ననస:34-19-855
వయససస:35
లస: పప
8727 SQX1218255
పపరర: రమమశ వవపపరగ

95-24/435

భరస : పసదదనన
ఇసటట ననస:34-19-855
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదనన
ఇసటట ననస:34-19-855
వయససస:37
లస: ససస స
8724 SQX0149351
పపరర: రరజరశరబబణ చదరర

8713 MLJ2848240
పపరర: మలర కరరరలన గగలర

95-26/61

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల కటబరగ
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మఖల కకసడయఖ దడవరపప
ఇసటట ననస:34-19-854
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ దడవరపప
ఇసటట ననస:34-19-854
వయససస:45
లస: పప
8721 SQX0180794
పపరర: కకటటశశరగ చదనరర

95-26/827

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ గగలర
ఇసటట ననస:34-19-853
వయససస:41
లస: పప

భరస : మఖలకకసడయఖ గగలర
ఇసటట ననస:34-19-853
వయససస:61
లస: ససస స
8718 SQX1411750
పపరర: మఖల కకసడయఖ దడవరపప

8710 SQX2012250
పపరర: దసరర పడసరద మణలకక

8708 SQX1180884
పపరర: చనన హహనసరర షపక

తసడడ:డ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ మణలకక
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:19
లస: పప

భరస : మలర ఖఖరరలన రరవప గరళళళ
ఇసటట ననస:34-19-853
వయససస:38
లస: ససస స
8715 SQX2516276
పపరర: రతస మమ గగలర

95-26/60

భరస : హహనసరర షపక
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తనజదదదన షపక
ఇసటట ననస:34-19-852
వయససస:42
లస: పప
8712 SQX0708693
పపరర: ససజజత గరళళళ

8707 SQX1180876
పపరర: నజర షపక

8732 SQX1097493
పపరర: హహపససచ చలమఖల

95-24/443

తసడడ:డ ఆకలల
ఇసటట ననస:34-19-857
వయససస:27
లస: ససస స
95-24/445

8735 SQX1097451
పపరర: పసడససకలర చలమల

95-24/446

భరస : ఆకలల చనలమల
ఇసటట ననస:34-19-857
వయససస:51
లస: ససస స
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95-24/447

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:34-19-857
వయససస:40
లస: పప
8739 SQX2098770
పపరర: ససధనరరణణ చలమల

95-24/659

95-24/451

95-24/454

95-24/457

95-25/418

95-25/421

95-25/424

భరస : శవశసకర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:34-19-864
వయససస:33
లస: ససస స

95-24/453

8746 AP151000069218
పపరర: మహబయబ షపక

తసడడ:డ పసరర
ఇసటట ననస:34-19-860
వయససస:37
లస: ససస స
95-24/455

8749 AP151000066244
పపరర: పసరర షపక

8752 SQX1186395
పపరర: రగహన షపక

8755 SQX1186361
పపరర: చనన బబషర షపక

8758 SQX1146852
పపరర: ఆకలల చలమల

95-23/703

8761 SQX2459089
పపరర: వజయ భబసకర రరడడడ భటటట

95-24/458

8764 AP151000072239
పపరర: శవమమ మనపలర
భరస : పప తషరరజ మనపలర
ఇసటట ననస:34-19-864
వయససస:56
లస: ససస స

95-24/456

8750 SQX1186460
పపరర: హససనన షపక

95-25/417

తసడడ:డ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-19-861
వయససస:25
లస: ససస స
95-25/419

8753 SQX1186494
పపరర: షకకల షపక

95-25/420

భరస : ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-19-861
వయససస:27
లస: ససస స
95-25/422

8756 SQX1186437
పపరర: నససరరదదదన షపక

95-25/423

తసడడ:డ ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-19-861
వయససస:40
లస: పప
95-25/425

8759 SQX1186197
పపరర: ఖఖససస షపక

95-25/426

తసడడ:డ బడడ బకరరగ షపక
ఇసటట ననస:34-19-861
వయససస:55
లస: పప
95-24/734

తసడడ:డ భడహమఆనసద రరడడడ భటటట
ఇసటట ననస:34-19-862
వయససస:30
లస: పప
95-24/459

8747 AP151000069253
పపరర: ఖఖదర బ షపక షపక
భరస : పసదదబబషర
ఇసటట ననస:34-19-860
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరయఖ చలమల
ఇసటట ననస:34-19-861
వయససస:51
లస: పప

భరస : వజయ బబసకర రరడడడ
ఇసటట ననస:34-19-862
వయససస:25
లస: ససస స
8763 SQX1692383
పపరర: వనసకటటసశరమమ కకలక
ర రర

8744 MLJ1338128
పపరర: భబషరబ షపక

తసడడ:డ పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-19-861
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఎలయఖ లలపపరగ
ఇసటట ననస:34-19-861
వయససస:46
లస: పప
8760 SQX2220655
పపరర: వనసకట రవణమమ బటటట

95-24/452

తసడడ:డ ఖఖససస వరల షపక
ఇసటట ననస:34-19-861
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఖఖదర వరల షపక
ఇసటట ననస:34-19-861
వయససస:37
లస: ససస స
8757 SQX1317420
పపరర: జజన లలపపరగ

95-24/450

తసడడ:డ పసదద బబష షపక
ఇసటట ననస:34-19-860
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఖఖజజ సయఖద
ఇసటట ననస:34-19-861
వయససస:25
లస: ససస స
8754 SQX1186569
పపరర: స లలమ షపక

8741 SQX1009976
పపరర: చనన సరశమ ననయక ఇసరరవత
ననయక
తసడడ:డ హహమమశశర రరవప ననయక
ఇసటట ననస:34-19-859
వయససస:39
లస: పప

భరస : షససక పసరర
ఇసటట ననస:34-19-860
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-19-860
వయససస:30
లస: పప
8751 SQX1186247
పపరర: హససనన సయఖద

8743 SQX0480574
పపరర: ఆమన షపక

95-24/658

95-24/449

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-19-860
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖఖదర వల
ఇసటట ననస:34-19-860
వయససస:44
లస: ససస స
8748 SQX0480400
పపరర: బబషర షపక

8740 MLJ1328806
పపరర: రజయఖ బ షపక� షపక

8738 SQX2098796
పపరర: ఆకలల చలమల

తసడడ:డ నరసయఖ చలమల
ఇసటట ననస:34-19-857
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఖఖశసవల� షపక
ఇసటట ననస:34-19-858
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : ససతన ననయక ననయక
ఇసటట ననస:34-19-859
వయససస:70
లస: పప
8745 SQX0708222
పపరర: ఫరతమఖ షపక షపక

95-24/448

తసడడ:డ ఆదచయఖ తడడమలర
ఇసటట ననస:34-19-857
వయససస:48
లస: పప

భరస : చరసజవ చలమల
ఇసటట ననస:34-19-857
వయససస:29
లస: ససస స
8742 SQX0797654
పపరర: హహమమశశర ననయక ననయక

8737 SQX0456608
పపరర: ససరయఖ తనడడమలర

8762 SQX2458263
పపరర: వనసకట రవణమమ భటటట

95-24/735

భరస : వజయ భబసకర రరడడడ భటటట
ఇసటట ననస:34-19-862
వయససస:25
లస: ససస స
95-25/427

8765 MLJ2856433
పపరర: అసకమమరరవప మణనపలర

95-25/428

తసడడ:డ పప తషరరజ మణనపలర
ఇసటట ననస:34-19-864
వయససస:37
లస: పప
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8766 AP151000072223
పపరర: పప తషరరజ మనపలర

95-25/429

తసడడ:డ రరఘవపలల మనపలర
ఇసటట ననస:34-19-864
వయససస:61
లస: పప
8769 SQX1896158
పపరర: నజజమణదదదన

95-24/461

95-24/660

8775 SQX0125773
పపరర: మఖలత రరచకకసడ�

95-25/431

95-25/434

95-25/437

తసడడ:డ రరజ మదనదల
ఇసటట ననస:34-19-868
వయససస:36
లస: పప
95-25/443

95-24/736

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వడచడ
ఇసటట ననస:34-19-870
వయససస:68
లస: పప

8776 SQX1530964
పపరర: రరణణక దడవ ఆవపల

95-25/432

8779 MLJ1341122
పపరర: శకనవరసరరవప అలర సశశటట

95-25/435

8774 SQX1342898
పపరర: ననగమలలర శశరగ బబ లలససపరటట

95-25/430

8777 AP151000072546
పపరర: శవమమ రరచకకసడ�

95-25/433

8780 SQX1341650
పపరర: రవ బబబణ దనసరగ

95-25/436

తసడడ:డ భబసకర రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:43
లస: పప

8782 AP151000072160
పపరర: వససత మదదదనవన

95-25/438

8783 SQX1341247
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ లలససపరటట

95-25/439

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:34-19-868
వయససస:31
లస: పప

8785 MLJ1332717
పపరర: బబబణ మదదదనవన

95-25/441

8786 SQX1609710
పపరర: రరజ మదనదల

95-25/442

తసడడ:డ మణనసరశమ మదనదల
ఇసటట ననస:34-19-868
వయససస:63
లస: పప

8788 SQX1609736
పపరర: వససత మదనదల

95-25/749

8789 SQX1308502
పపరర: పడసరద ననమణబల

95-26/63

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ ననమణబల
ఇసటట ననస:34-19-869
వయససస:46
లస: పప

8791 SQX2381267
పపరర: శరకవసత వడచడ

8794 SQX1992577
పపరర: సడవసత వడచడ

95-24/463

భరస : ఈశశరరవప�
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:66
లస: ససస స

95-24/737

భరస : శకనవరస రరవప వడచడ
ఇసటట ననస:34-19-870
వయససస:32
లస: ససస స
95-25/1223

8771 SQX0708230
పపరర: మహన కకషష రరవపరగ

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రరజ మదనదల
ఇసటట ననస:34.19.868
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వడచడ
ఇసటట ననస:34-19-870
వయససస:37
లస: పప
8793 SQX2010247
పపరర: రరమణలమమ వడచడ

95-24/661

తసడడ:డ రరజ మదదదనవన
ఇసటట ననస:34-19-868
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మణనససరశమ మదదదనవన
ఇసటట ననస:34-19-868
వయససస:64
లస: పప
8790 SQX2379857
పపరర: శకనవరస రరవప వడచడ

8773 SQX1997063
పపరర: రరధమధవ రరవపరగ

భరస : రరజ మదదదనవన
ఇసటట ననస:34-19-868
వయససస:61
లస: ససస స
95-25/440

95-24/460

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:76
లస: పప

8787 AP151000072772
పపరర: రరజ మదదదనవన

95-24/462

భరస : పరమణలల ఆవపల
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : రమణ�
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:32
లస: పప

8784 SQX1609728
పపరర: బబబణ మదనదల

8770 SQX0708198
పపరర: అనసరరధన రరవపరగ

తసడడ:డ హరగ పడసరద రరవపరగ
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : రమణ�
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:30
లస: ససస స

8768 SQX1571588
పపరర: శక దడవ అలఖరస శశటట

భరస : సతష బబబణ అలఖరస శశటట
ఇసటట ననస:34-19-866
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహన కకషష
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:29
లస: ససస స

8772 SQX1997816
పపరర: దడవకక నసదన సరయ కలమఖర
రరవపరగ
తసడడ:డ హరగ పడసరద రరవపరగ
ఇసటట ననస:34-19-867
వయససస:20
లస: పప

8781 AP151000072251
పపరర: రరమకకషషరరవప అలర సశశటట

95-25/1300

భరస : గసగధర రరవప సపపరపప
ఇసటట ననస:34-19-865
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహరకస అల
ఇసటట ననస:34-19-866
వయససస:27
లస: పప

8778 SQX0112920
పపరర: రవకలమఖర రరచకకసడ�

8767 SQX2126423
పపరర: శక లకడమ సపపరపప

8792 AP151000072462
పపరర: రమణ రరచకకసడ

95-25/444

భరస : కకటటశశరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:34-19-870
వయససస:50
లస: ససస స
95-25/1224

భరస : శకనవరస రరవప వడచడ
ఇసటట ననస:34-19-870 23RD LINE
వయససస:33
లస: ససస స

8795 SQX0125492
పపరర: రరజఖలకడమ అలర సశశటట �

95-25/445

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:34-19-873
వయససస:31
లస: ససస స
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8796 AP151000072522
పపరర: మసగమమ అలర సశశటట �

95-25/446

భరస : మయరళ�
ఇసటట ననస:34-19-873
వయససస:48
లస: ససస స

8797 AP151000072521
పపరర: పదనమవత అలర శశటట �

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-19-873
వయససస:51
లస: ససస స

95-25/449 8800 SQX0142638
8799 SQX1594853
పపరర: శరకవణ సరయ కలమఖర అలర సశశటట
పపరర: మయరళ అలర సశశటట �

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:34-19-873
వయససస:23
లస: పప
8802 MLJ1332881
పపరర: కళళఖణణ� తమమరగ�

95-25/451

95-25/454

95-25/455

95-25/458

95-25/459

భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:34-19-876
వయససస:37
లస: ససస స
8817 SQX0787507
పపరర: కకశశర కరతనవత

95-25/462

భరస : వనసకటటశశరరర చతరరగడడ
ఇసటట ననస:34-19-878
వయససస:46
లస: ససస స

95-26/64

8812 SQX1384601
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
మణదదగగసడ
తసడడ:డ వనసకరట రరవప మణదదగగసడ
ఇసటట ననస:34-19-875
వయససస:47
లస: పప
8815 MLJ2856375
పపరర: పరల� కరతనవత�

8818 MLJ2856383
పపరర: గణమమ� కరతనవత�

95-25/751

8821 SQX1058115
పపరర: వననద కలమఖర బడడగణ

95-25/456

8824 SQX1994128
పపరర: రరజఖలకడమ చనటడగడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చనటడగడడ
ఇసటట ననస:34-19-878
వయససస:20
లస: ససస స

8804 AP151000072146
పపరర: గరవసధరరజ తమమరగ

95-25/453

8807 SQX1384700
పపరర: సతష బబబణ అలర సశశటట

95-26/65

8810 SQX1269357
పపరర: భబగఖ లకడమ మణదదగగసడ

95-25/457

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మణదదగగసడ
ఇసటట ననస:34-19-875
వయససస:38
లస: ససస స
95-26/66

8813 MLJ2852366
పపరర: వమల� గణగరరత�

95-24/464

భరస : పపలలరననయక� ంస�
ఇసటట ననస:34-19-876
వయససస:38
లస: ససస స
95-25/460

8816 MLJ2856359
పపరర: సశరష లత� పసలర�

95-25/461

భరస : ఏససరతనస� �
ఇసటట ననస:34-19-876
వయససస:57
లస: ససస స
95-25/463

8819 SQX1058131
పపరర: నరమల బబజలస

95-25/750

భరస : గరపస
ఇసటట ననస:34.19.876
వయససస:36
లస: ససస స
95-25/752

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:34.19.876
వయససస:29
లస: పప
95-24/465

95-21/955

తసడడ:డ రసగరరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:34-19-874
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ భమ�
ఇసటట ననస:34-19-876
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప పరలడడగణ
ఇసటట ననస:34.19.876
వయససస:52
లస: ససస స
8823 SQX1693035
పపరర: ససత చతరరగడడ

8809 SQX0126334
పపరర: తరరపతమమ మగణలకరగ�

8801 SQX1811819
పపరర: ననగ తనసష తమమరగ

తలర : ననగలసగమమ తమమరగ
ఇసటట ననస:34-19-874
వయససస:46
లస: పప

భరస : గణమమ� �
ఇసటట ననస:34-19-876
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గణమమ
ఇసటట ననస:34-19-876
వయససస:30
లస: పప
8820 SQX1500645
పపరర: సశరరప రరణణ పరలడడగణ

95-25/452

భరస : ననగరశశరరరవప�
ఇసటట ననస:34-19-875
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససరతనస� �
ఇసటట ననస:34-19-875
వయససస:38
లస: పప
8814 MLJ2856367
పపరర: ఉష� కరతనవత�

8806 SQX0997973
పపరర: సతష తమమరగ

95-25/448

భరస : సతష
ఇసటట ననస:34-19-874
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మధస తమమరగ
ఇసటట ననస:34-19-874
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర�
ఇసటట ననస:34-19-875
వయససస:31
లస: ససస స
8811 MLJ1330232
పపరర: narayana m

95-25/450

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ససగగప
ఇసటట ననస:34-19-874
వయససస:35
లస: పప

తలర : ననగలసగమమ తమమరగ
ఇసటట ననస:34-19-874
వయససస:50
లస: పప
8808 SQX0125468
పపరర: సశరష లత కలలగయరగ�

8803 SQX1546219
పపరర: పపలర యఖ ససగగప

8798 MLJ1346337
పపరర: సరరజనమమ� అలర సశశటట �

భరస : లకమయఖ� �
ఇసటట ననస:34-19-873
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ�
ఇసటట ననస:34-19-873
వయససస:52
లస: పప

భరస : గరవసదరరజ� �
ఇసటట ననస:34-19-874
వయససస:39
లస: ససస స
8805 AP151000072514
పపరర: ననరరయసరశమ తమమరగ

95-25/447

8822 SQX1500652
పపరర: ననగరశశర రరవప పరలడడగణ

95-25/753

తసడడ:డ పరరసస రరమయఖ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:34.19.876
వయససస:58
లస: పప
95-24/662

8825 SQX1546276
పపరర: శశశలజ పప దదల

95-25/464

భరస : వరయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:34-19-878
వయససస:30
లస: ససస స
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8826 AP151000072323
పపరర: ససతనమహలకడమ చనటడగడడ �

95-25/465

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-19-878
వయససస:48
లస: ససస స
8829 SQX1692359
పపరర: ననగ మలలర శశరగ దథనవపపడడ

95-24/466

95-25/468

8833 MLJ1349208
పపరర: రమఖదడవ దథననపపడడ

95-25/471

8836 AP151000072417
పపరర: జజరగజజ మణరగపపల�

8831 SQX1996826
పపరర: వనసకట సరసబ శవ రరవప
దదననపపడడ
తసడడ:డ శక రరమమయరగస దదననపపడడ
ఇసటట ననస:34-19-879
వయససస:30
లస: పప

95-24/663

95-25/469

8834 MLJ1349133
పపరర: మణరళ కకషష దథననపపడడ

95-25/470

తసడడ:డ రతస యఖ దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:34-19-879
వయససస:48
లస: ససస స
95-25/472

తసడడ:డ జజరగజజ�
ఇసటట ననస:34-19-879
వయససస:75
లస: పప
95-29/941

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:34-19-879
వయససస:26
లస: ససస స
8841 SQX1317446
పపరర: ససజజత కరశమల

8842 MLJ1330943
పపరర: వనసకట లకడమ దథనవపపడడ

95-25/475

95-25/474

భరస : భబసకర కరశమల
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:39
లస: ససస స
8844 SQX0324137
పపరర: కరలకకలరగ రరజరశశరగ�
భరస : సససదసలల�
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:45
లస: ససస స
8847 AP151000072431
పపరర: ఓమనన చనకక మణరగపపల�

95-25/480

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:44
లస: పప

95-25/478

95-25/483

8851 SQX0113076
పపరర: శసకర మకకకల�

95-25/481

8854 SQX1353283
పపరర: శక సరశత మలర సపలర
తసడడ:డ ఏడడకకసదలల మలర సపలర
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:26
లస: ససస స

8843 SQX0642744
పపరర: అసకరలమమ అమరస ల

95-25/476

8846 AP151000072523
పపరర: ఆసజమమ పపసరలసకర

95-25/479

8849 SQX1185645
పపరర: సససదర రరవప అకకరరజ

95-25/482

తసడడ:డ శశషష బబబణ అకకరరజ
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:26
లస: పప
95-25/484

తలర : మరగయమమ�
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:39
లస: పప
95-25/486

95-25/473

భరస : దడవయఖ పపసర లసకర
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర వనసకకసడ
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర బబ తష
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:32
లస: పప
8853 MLJ1331008
పపరర: శకనవరసరరవప దథననపపడడ

8848 SQX1343045
పపరర: వనయ కలమఖర వనసకకసడ

8840 SQX1269472
పపరర: ననగలకడమ నలర బబ తష

భరస : ఫరడనసస
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల మలర పలర
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చనకకయస�
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:64
లస: ససస స
8850 SQX1269373
పపరర: శకనవరస రరవప నలర బబ తష

8845 AP151000072324
పపరర: ససభబషసణణ మలర పలర

95-25/754

భరస : శకనవరస రరవప నలర బబ తష
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:39
లస: ససస స
95-25/477

8837 MLJ1329903
పపరర: మమరగ� బబ జజల�
భరస : శకనస� �
ఇసటట ననస:34.19.879
వయససస:43
లస: ససస స

8839 SQX2147221
పపరర: వనసకట సరసబ శవ రరవప
దదననపపడడ
తసడడ:డ శక రరమమయరగస దదననపపడడ
ఇసటట ననస:34-19-879 19TH LINE
వయససస:29
లస: పప

95-25/1225

95-25/467

95-24/467

భరస : శకరరమమయరగస
ఇసటట ననస:34-19-879
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర మపసదడవ
ఇసటట ననస:34-19-879
వయససస:70
లస: ససస స
8838 SQX1996818
పపరర: రజఖలకడమ దదననపపడడ

8830 SQX1692318
పపరర: శకరరమ మయరగస దథనవపపడడ

8828 MLJ1349034
పపరర: వనసకటటశశరరర చనటడగడడ

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:34-19-878
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రతస యఖ దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:34-19-879
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మణరళకకషష దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:34-19-879
వయససస:41
లస: ససస స
8835 SQX1546417
పపరర: సరమఖమ జఖస మపసదడవ

95-25/466

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పప దదల
ఇసటట ననస:34-19-878
వయససస:32
లస: పప

తలర : మణరళ కకషష దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:34-19-879
వయససస:22
లస: ససస స
8832 MLJ1349141
పపరర: ససనత దథననపపడడ

8827 SQX1546243
పపరర: వరయఖ పప దదల

8852 SQX1186577
పపరర: శకనస ననయక మణడనవత

95-25/485

తసడడ:డ హనసమ ననయక మణడనవత
ఇసటట ననస:34-19-880
వయససస:43
లస: పప
95-26/67

8855 SQX1186601
పపరర: సరయ మణడనవత

95-25/487

తసడడ:డ శకనస ననయక మణడనవత
ఇసటట ననస:34-19-881
వయససస:25
లస: పప
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8856 SQX1194141
పపరర: కరతనవత సరయ కలమఖర ననయక

95-20/73

తసడడ:డ కరతనవత మమఘ ననయక
ఇసటట ననస:34-19-882
వయససస:24
లస: పప
8859 MLJ1338284
పపరర: కమలఖబబయ� కరతనవత�

95-25/489

95-25/491

95-25/494

95-24/470

95-24/472

95-24/475

95-25/498

భరస : సరసబశవరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:21
లస: ససస స

8869 AP151000072145
పపరర: ససరఖకలమఖరగ తమమరగ�

8872 SQX1631126
పపరర: తరరమలలశశరగ కరగపరల

8875 MLJ1336478
పపరర: ఆనసదరరవప కరగపరల

8878 SQX1269464
పపరర: లకకమ నరసమమ అలర సశశటట

95-25/501

8881 AP151000072509
పపరర: ఏడడకకసడలల మలర పలర

95-25/496

8884 SQX0646463
పపరర: మరగయమమ మసరల
భరస : పడభబకర మసరల
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:38
లస: ససస స

8864 SQX0408419
పపరర: అరగపలర ననరరయణ�

95-25/493

8867 SQX1113174
పపరర: శసషరద బబగస సయఖద

95-24/469

8870 SQX1281690
పపరర: అసరమ బబగమ షపక

95-24/471

భరస : అలఖర బక షపక
ఇసటట ననస:34-19-885
వయససస:30
లస: ససస స
95-24/473

8873 MLJ1336858
పపరర: లకడమ దడవ కరగపరల

95-24/474

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:44
లస: ససస స
95-24/476

8876 SQX0171199
పపరర: వజయలకడమ అలర సశశటట

95-25/497

తసడడ:డ రరమకకకషష రరరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:29
లస: ససస స
95-25/499

8879 AP151000072171
పపరర: అననపపరష అలర సశశటట

95-25/500

భరస : రరమకకషషరరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:64
లస: ససస స
95-25/502

తసడడ:డ రసగరరరవప మలర పలర
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:50
లస: పప
95-24/477

95-25/755

భరస : కరగస బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:34-19-884
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రసగర రరవప అలర సశశటట
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : దడవయఖ మయనపలర
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:76
లస: ససస స
8883 SQX1631381
పపరర: ససధఖ గసడడకకట

95-25/495

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:50
లస: పప

భరస : సతష బబబణ అలర సశశటట
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:35
లస: ససస స
8880 AP151000072459
పపరర: ఉదయమమ మయనపలర

8866 SQX0835637
పపరర: మధస నసనన

8861 SQX1186635
పపరర: గణణశ ననయక కరతవత

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:34-19-883
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కరగపరల
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప లలట పరలలటట
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:70
లస: ససస స
8877 SQX1595034
పపరర: శకదడవ అలర సశశటట

95-25/492

భరస : ననగలసగమమ�
ఇసటట ననస:34-19-884
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:34-19-885
వయససస:36
లస: పప
8874 SQX1181122
పపరర: హహహమఖవత పరలలటట

8863 MLJ2856763
పపరర: రరణణ� కసచరర �

95-25/488

తసడడ:డ మమఘ ననయక కరతవత
ఇసటట ననస:34.19.882
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగర రరవప
ఇసటట ననస:34-19-883
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:34-19-884
వయససస:32
లస: పప
8871 SQX1181221
పపరర: అలఖరబకలర షపక

95-25/490

భరస : కకరణణకమఖర� �
ఇసటట ననస:34-19-883
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దనసస� �
ఇసటట ననస:34-19-883
వయససస:40
లస: పప
8868 SQX0602144
పపరర: కరగమణలఖర సయఖద సయఖద

8860 SQX1186759
పపరర: గణణశ ననయక కరతవథ

8858 SQX1186775
పపరర: అరరణన బబయ కరతవథ

భరస : భమఖ ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:34-19-882
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమగర ననయక కరతవథ
ఇసటట ననస:34-19-882
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననరరయణ�
ఇసటట ననస:34-19-883
వయససస:36
లస: ససస స
8865 MLJ2856771
పపరర: కకరణణకమఖర� కసచరర �

95-24/468

తసడడ:డ లఖల మమహతన ననయక
ఇసటట ననస:34-19-882
వయససస:44
లస: పప

భరస : మమఘఖననయక� �
ఇసటట ననస:34-19-882
వయససస:47
లస: ససస స
8862 SQX0409383
పపరర: అరగపలర శవ కలమఖరగ�

8857 SQX0708636
పపరర: బబబణ ననయక

8882 AP151000072670
పపరర: సరసబశవరరవప మయనపలర

95-25/503

తసడడ:డ దడవయఖ మణనపలర
ఇసటట ననస:34-19-886
వయససస:66
లస: పప
95-24/478

8885 SQX1631134
పపరర: కలమఖరగ తనడడశశటట

95-24/479

భరస : కకటటశశరరరవప తడడషసటట
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:50
లస: ససస స
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8886 AP151000069384
పపరర: తనరరబబయ గణగరరన గణగరరనస

95-24/480

భరస : గరపరల ననయక గణగరరన
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:62
లస: ససస స
8889 SQX1631373
పపరర: సరసబశవరరవప గసడడకకట

95-24/483

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తడడషసటట
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:26
లస: పప
8892 SQX1997436
పపరర: లకడమ చననపలర

95-24/664

95-24/487

95-24/489

95-24/666

95-24/492

95-24/494

తసడడ:డ అనల బబబణ బతషల
ఇసటట ననస:34-19-892
వయససస:19
లస: పప

95-24/488

8899 SQX0602516
పపరర: వర బడహమస సరరరకలకరక

8902 SQX2454023
పపరర: సలఖమన రరజ సరరరకలకరక

8905 SQX0518290
పపరర: మరగయమమ నసనన�

8908 SQX0522243
పపరర: సయఖద ఖఖజజ�

95-24/495

8911 MLJ1326768
పపరర: ససశల� బతష
స ల�

95-24/490

8914 SQX2169472
పపరర: కకటటశశర రరవప ననగగపప గణ
తసడడ:డ సససదర రరవప ననగగపప గణ
ఇసటట ననస:34-19-892
వయససస:33
లస: పప

8894 SQX1666031
పపరర: సరశత చమట

95-24/486

8897 SQX2008845
పపరర: సలఖమన రరజ సరరరకలకరక

95-4/909

8900 SQX2010742
పపరర: పరస జజఖత సరరరకలకరక

95-24/665

తసడడ:డ యహన సరరరకలకరక
ఇసటట ననస:34-19-889
వయససస:22
లస: ససస స
95-24/739

8903 AP151000069105
పపరర: రరమణలమమ కరరరమయరగ

95-24/491

భరస : ఏసస కరరరమణరగ
ఇసటట ననస:34-19-890
వయససస:66
లస: ససస స
95-25/504

8906 MLJ1340090
పపరర: పసర బ � సయఖద�

95-24/493

భరస : మదరరస� �
ఇసటట ననస:34-19-891
వయససస:64
లస: ససస స
95-25/505

8909 SQX0522235
పపరర: ససభబన సయఖద�

95-25/506

తసడడ:డ హహసపసన�
ఇసటట ననస:34-19-891
వయససస:31
లస: పప
95-24/496

తసడడ:డ బబబయరరవప� �
ఇసటట ననస:34-19-892
వయససస:63
లస: ససస స
95-24/667

95-24/485

తసడడ:డ యహన సరరరకలకరక
ఇసటట ననస:34-19-889
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మదనర షర�
ఇసటట ననస:34-19-891
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అనల బబబణ� �
ఇసటట ననస:34-19-892
వయససస:43
లస: ససస స
8913 SQX2098754
పపరర: దదపక రరజ బతషల

8896 SQX1666197
పపరర: ననగ దడవర శరససస స చమట

8891 AP151000066058
పపరర: గణగరరన గరపరలఖనయక గణగరరనస

భరస : ననగదడవ సరససస స చమట
ఇసటట ననస:34-19-888
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : యయసస�
ఇసటట ననస:34-19-890
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహబ
ఇసటట ననస:34-19-891
వయససస:64
లస: పప
8910 MLJ1327196
పపరర: సరళ� బతష
స ల�

95-24/738

తసడడ:డ యహన సరరరకలకరక
ఇసటట ననస:34-19-889 20TH LINE
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ కరరరమణరగ
ఇసటట ననస:34-19-890
వయససస:71
లస: పప
8907 MLJ1340082
పపరర: మదరరస సయఖద

8893 SQX2150696
పపరర: రరజ చననపఅల

95-24/482

తసడడ:డ మసదనఖననటక గణగరరన
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ సరరకలకక
ఇసటట ననస:34-19-889
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ యహన సరరరకలకరక
ఇసటట ననస:34-19-889
వయససస:20
లస: ససస స
8904 MLJ2848745
పపరర: కరరరమయరగ ఏసస

95-24/484

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:34-19-888
వయససస:34
లస: పప

భరస : యహనస సరరకలకక
ఇసటట ననస:34-19-889
వయససస:40
లస: ససస స
8901 SQX2010585
పపరర: ససనత సరరరకలకరక

8890 SQX1631399
పపరర: కకటటశశరరరవప తనడడశశటట

8888 SQX1954361
పపరర: సరయ వనసకట ననయక వరసగరడత

తసడడ:డ శకనవరసననయక వరసగరడత
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల చననపఅల
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:18
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:34-19-888
వయససస:50
లస: ససస స
8898 SQX0786335
పపరర: సరరరకలకక వజయ

95-24/481

తసడడ:డ నరసససహరరవప తడడషసటట
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప చననపలర
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:37
లస: ససస స
8895 SQX1666064
పపరర: ననగమణణ చమట

8887 SQX1896265
పపరర: సరయ వనసకట ననయక
వసగడనతమ
తసడడ:డ గరపరల ననయక వరసపపడ త
ఇసటట ననస:34-19-887
వయససస:21
లస: పప

8912 SQX0334433
పపరర: అనల బబబణ బతష
స ల

95-24/497

తసడడ:డ బబబణరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-19-892
వయససస:42
లస: పప
95-24/740

8915 SQX0325449
పపరర: బతష
స ల శశశలజ�

95-25/507

భరస : బబబణరరవప�
ఇసటట ననస:34-19-892
వయససస:39
లస: ససస స
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8916 SQX1186221
పపరర: హసపన షపక
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95-25/508

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:34-19-893
వయససస:29
లస: ససస స
8919 SQX1186304
పపరర: హహసపసన బ షపక

95-25/756

95-25/758

95-25/511

95-25/761

95-25/763

8934 AYW1124080
పపరర: మమరగ ఇరగగగ

95-23/704

95-25/512

8929 SQX0787325
పపరర: లలనన బబ మమశశటట

8932 SQX1402262
పపరర: అజత సమణదనడల

8935 SQX0165431
పపరర: ఏడడకకసడలల ఒసటటపపల

95-27/132

8938 MLJ1329960
పపరర: రరణణ చససడడ

భరస : దడవసహయస యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-20-246
వయససస:33
లస: ససస స

8941 MLJ1329945
పపరర: ససగణణమమ యరకసరన

8944 MLJ1333749
పపరర: అనసరరగ యరకసరన
తసడడ:డ దనవదస యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-20-246
వయససస:39
లస: పప

95-25/760

8927 SQX1186619
పపరర: లకపత కరతవత

95-25/513

8930 SQX0112946
పపరర: దసరరర నరరసదడ పడసరద�
తరరకకకవళళళరగ�
తసడడ:డ రసగననధ రరవప�
ఇసటట ననస:34-19-908
వయససస:32
లస: పప

95-25/514

95-25/775

8933 SQX1693639
పపరర: మరగయమమ పసరగకఅలఖ

95-27/129

భరస : బబలససరగ పసరగకల
ఇసటట ననస:34-20-19/99
వయససస:44
లస: ససస స
95-27/130

8936 SQX0991992
పపరర: ధనలకడమ తమమశశటట

95-27/131

తసడడ:డ అసజనవయణలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-20-20-96
వయససస:27
లస: ససస స
95-27/133

8939 MLJ1334457
పపరర: మసరసన చససడడ

95-27/134

తసడడ:డ దడవసహయస చససడడ
ఇసటట ననస:34-20-20-169
వయససస:75
లస: పప
95-27/136

భరస : మహనరరవప యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-20-246
వయససస:35
లస: ససస స
95-27/138

8924 SQX0341255
పపరర: మననహర ధనవకలల�

95-25/762

భరస : మసరసన చససడడ
ఇసటట ననస:34-20-20-169
వయససస:35
లస: ససస స
95-27/135

95-25/1226

తసడడ:డ దనససలల ననయక కరతవత
ఇసటట ననస:34-19-899
వయససస:42
లస: పప

భరస : పప తషరరజ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-20-7
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-20-100
వయససస:36
లస: పప

భరస : దనవదస యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-20-246
వయససస:60
లస: ససస స

8926 SQX1186627
పపరర: బయరగ కరతవత

8921 SQX1997428
పపరర: శరకవణణ తడడమళర

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:34.19.895
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మధస ససదన సమణదనడల
ఇసటట ననస:34.20
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరజరష ఇరగగగ
ఇసటట ననస:34-20-19/259
వయససస:21
లస: ససస స

8943 MLJ1334234
పపరర: ఎసపస రమ యరకసరన

95-25/759

తసడడ:డ మలర ఖఖరరలన రరవప
ఇసటట ననస:34.19.904
వయససస:33
లస: పప

8931 SQX0112797
పపరర: తషలసస రరమకకకషష�
తరరకకకవళళళరగ�
తసడడ:డ రసగననధ రరవప�
ఇసటట ననస:34.19.908
వయససస:34
లస: పప

8940 SQX0597658
పపరర: జజఖత యరకసరన

8923 SQX0325324
పపరర: ఇసరరవత ధనసబబయ�

95-25/510

తసడడ:డ ససరయఖ తడడమళర
ఇసటట ననస:34-19-893
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లకపత కరతవత
ఇసటట ననస:34-19-899
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరసచసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:34.19.900
వయససస:57
లస: ససస స

8937 SQX0992164
పపరర: వససథ రరవప వవమణల

95-25/757

భరస : బబలఖజ ననయక�
ఇసటట ననస:34.19.895
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపలలరననయక
ఇసటట ననస:34-19-899
వయససస:35
లస: ససస స
8928 SQX0324376
పపరర: దననసకలలఖ కరసతమమ�

8920 SQX1186338
పపరర: పసరర షపక

8918 SQX1186288
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:34-19-893
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన ఖ షపక
ఇసటట ననస:34.19.893
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:34.19.894
వయససస:29
లస: పప
8925 SQX0325365
పపరర: ససగరరత వమల బబయ

95-25/509

భరస : ఖఖదర బబషర�
ఇసటట ననస:34-19-893
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మదర షర షపక
ఇసటట ననస:34.19.893
వయససస:29
లస: ససస స
8922 SQX1253590
పపరర: ననగరరజ బబ మమశశటట

8917 SQX0518100
పపరర: గకషర సయఖద�

8942 MLJ1329929
పపరర: చననమణమయ యరకసరన

95-27/137

భరస : వరయఖ యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-20-246
వయససస:41
లస: ససస స
95-27/139

8945 MLJ1329911
పపరర: మహనరరవప యరకసరన

95-27/140

తసడడ:డ దనవదస యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-20-246
వయససస:43
లస: పప
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8946 MLJ1340207
పపరర: వరయఖ యరకసరన
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95-27/141

తసడడ:డ దనవదస యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-20-246
వయససస:47
లస: పప
8949 SQX1500660
పపరర: రరజ యదదనపపడడ

95-27/144

95-21/1157

95-25/515

95-27/146

95-21/1347

95-27/150

95-21/1181

తసడడ:డ వరయఖ కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/5
వయససస:73
లస: పప

8959 SQX2189942
పపరర: రరమ మహన రరవప బబ మమడడ

8962 SQX2401537
పపరర: ననగయర బ షపక

8965 SQX1666353
పపరర: గరలబ షపక

8968 SQX0165498
పపరర: హసన వల షపక

95-27/155

8971 SQX1995364
పపరర: వరమమ జసపల

95-27/982

8974 SQX2365856
పపరర: బబబ కటబరగ
భరస : వనసకటటశశరరర కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/5
వయససస:68
లస: ససస స

8954 SQX2253136
పపరర: ససబణబలల బబ మమడడ

95-24/742

8957 SQX0696138
పపరర: మమరగపస
డ నన నసదదకక

95-27/145

8960 SQX2500445
పపరర: పవన కలఖఖణ నసబయరగ

95-45/1184

Deleted

తసడడ:డ ఏసస నసబయరగ
ఇసటట ననస:34-20-29
వయససస:22
లస: పప
95-21/1348

8963 SQX2403087
పపరర: ననగయర సససదన షపక

95-21/1349

తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/1
వయససస:21
లస: పప
95-27/151

8966 SQX1666387
పపరర: పసరరబ షపక

95-27/152

భరస : మరవఅల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/2
వయససస:63
లస: ససస స
95-27/153

8969 MLJ1348804
పపరర: వరమమ వవలకపరగ

95-27/154

భరస : వరయఖ వవలకపరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-4
వయససస:60
లస: ససస స
95-21/1201

8972 SQX2004109
పపరర: సరసబడజఖస కటబరగ

95-21/1202

Deleted

భరస : శకనస జసపల
ఇసటట ననస:34-20-29/5
వయససస:44
లస: ససస స
95-21/1378

95-24/741

భరస : ననగరశశరరరవప నసదదకక
ఇసటట ననస:34-20-29
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరరబ షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-3
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కఠరరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-4
వయససస:33
లస: పప
8973 SQX2414357
పపరర: వనసకటటశశరరర కటబరగ

95-25/1227

భరస : ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/2
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నరస రరడడడ మణల
ఇసటట ననస:34-20-29/3
వయససస:65
లస: ససస స
8970 MLJ2862415
పపరర: వనసకటటష కఠరరగ

8956 SQX2113041
పపరర: కలమఖరగ వపననస

8951 SQX2210136
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

భరస : రరమ మహన రరవప బబ మమడడ
ఇసటట ననస:34-20-29
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సససదన షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-1O7
వయససస:44
లస: పప
8967 SQX2003937
పపరర: ససబబమమ మణల

95-21/1346

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ మమడడ
ఇసటట ననస:34-20-29
వయససస:34
లస: పప

భరస : అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/1
వయససస:62
లస: ససస స
8964 MLJ1345024
పపరర: ఇరగమయఖ బచచలపపడడ

8953 SQX2434538
పపరర: వనసకటటశశరరర రరబబబవరరపప

95-27/143

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:34-20-24/249
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖ౦ వలలరల
ఇసటట ననస:34-20-29
వయససస:48
లస: పప
8961 SQX2400703
పపరర: ఖససస బ షపక

95-22/1074

తసడడ:డ మదదయఖ రరబబబవరరపప
ఇసటట ననస:34-20-29
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రమణలల ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29
వయససస:34
లస: పప
8958 SQX1666338
పపరర: ససబబ రరవప వలలరల

8950 SQX2440782
పపరర: జమమశ మలర వరపప

8948 AP151000075413
పపరర: పరరశత కకసకర

భరస : దననయయలల కకసకర
ఇసటట ననస:34-20-20-274
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బకలల మలర వరపప
ఇసటట ననస:34-20-21/289
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఇరగమయ బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29
వయససస:30
లస: ససస స
8955 SQX1897974
పపరర: చనన ధనరరజపలర

95-27/142

తసడడ:డ నరసయఖ యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-20-246
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ దడవర దననస యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-20-299
వయససస:30
లస: పప
8952 SQX1997360
పపరర: ససగగత బచచలపపడడ

8947 MLJ1334218
పపరర: దనవదస యరకసరన

భరస : వనసకటటశశరరర కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/5
వయససస:31
లస: ససస స
95-21/1379

8975 SQX2416410
పపరర: శకనవరసరరవప కటబరగ

95-21/1380

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/5
వయససస:38
లస: పప
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8976 SQX2415909
పపరర: ననగమణణ కటబరగ
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95-21/1381

భరస : శకనవరసరరవప కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/5
వయససస:36
లస: ససస స
8979 SQX1666395
పపరర: బబబ కటబరగ

95-27/158

95-21/1211

95-27/161

95-21/957

95-21/958

95-27/162

భరస : ఆసజనవయణలల గజరలలకకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29-14
వయససస:51
లస: ససస స

8989 SQX2009512
పపరర: మణణ వలలర పప

8992 MLJ1341346
పపరర: సతష పరటటబసడర

8995 SQX0717694
పపరర: సరసబబడజఖస గసగవరపప

95-26/828

8998 SQX1557380
పపరర: వనసకటటశశరరర వలలర పప

95-21/1213

9001 SQX1631803
పపరర: బబబణ రరవప అలఖరడ

95-21/959

9004 SQX2011484
పపరర: మహలకడమ బతష
స ల
భరస : శవ రరమకకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-20-29/16
వయససస:31
లస: ససస స

8984 SQX1678036
పపరర: ధనయయలల కకమణమకలరగ

95-27/160

తసడడ:డ జయపరల కకమణమకలరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/7
వయససస:25
లస: పప
8987 SQX1545443
పపరర: మణణ వలలర పప

95-21/956

8990 SQX2409100
పపరర: భవరన వలలర పప

95-21/1384

8993 SQX2012268
పపరర: శకనవరస గణరకస

95-21/1162

తసడడ:డ కరసతరరవప గణరకస
ఇసటట ననస:34-20-29/11
వయససస:19
లస: పప
95-27/163

8996 SQX2007854
పపరర: వనసకట రమఖరరవప వలలర పప

95-21/1164

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29/12
వయససస:23
లస: పప
95-27/164

8999 SQX2008100
పపరర: శకదడవ కససకలరగస

95-21/1166

భరస : ఏలయఖ కససకలరగస
ఇసటట ననస:34-20-29/13
వయససస:38
లస: ససస స
95-27/165

తసడడ:డ రరమ సరశమ అలఖరడ
ఇసటట ననస:34-20-29-13
వయససస:24
లస: పప
95-27/167

95-26/829

తసడడ:డ ససబబబరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29/8
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29-12
వయససస:50
లస: పప
95-21/1167

8981 SQX1995984
పపరర: అనసరరధ ఒసటటపపల

భరస : ససబబబరరవప వలలరల
ఇసటట ననస:34-20-29/8
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ గసగవరపప
ఇసటట ననస:34-20-29-11
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలయఖ కససకలరగస
ఇసటట ననస:34-20-29/13
వయససస:19
లస: పప
9003 SQX0165019
పపరర: గణరవమమ గజరలలకకసడ

95-27/990

తసడడ:డ మమమసయఖ పరటట బసడర
ఇసటట ననస:34-20-29/10
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29/12
వయససస:46
లస: ససస స
9000 SQX1997279
పపరర: మధస కససకలరగస

8986 SQX2380053
పపరర: పప తష రరజ వవనట పపల

భరస : ససబబరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29/8
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరసత రరవప గణరకస
ఇసటట ననస:34-20-29-11
వయససస:38
లస: ససస స
8997 SQX2007805
పపరర: లకడమ దచవమమ వలలర పప

95-21/1382

తసడడ:డ వనసకట సరశమ వవనట పపల
ఇసటట ననస:34-20-29/7
వయససస:45
లస: పప

భరస : సతష పరటట బసడర
ఇసటట ననస:34-20-29/10
వయససస:39
లస: ససస స
8994 SQX1631928
పపరర: ధనలకడమ గణరకస

8983 SQX2411163
పపరర: కలమఖర వవసటటపపల

95-27/157

భరస : వనసకట శవ రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-29/6
వయససస:37
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ సరసబయఖ వలలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29/8
వయససస:47
లస: పప
8991 MLJ1320332
పపరర: ససతతషమమ పరటటబసడర

95-27/159

తసడడ:డ పప తషరరజ వవసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-29/7
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ బసటటపపరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/7
వయససస:45
లస: పప
8988 SQX1625682
పపరర: ససబబబరరవప వలలర పప

8980 MLJ2862407
పపరర: శకనస కఠరరగ

8978 SQX0696203
పపరర: వనసకట కకటటశశరగ వలలర పప

భరస : వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29-5
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కఠరరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-5
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ వవనట పపల
ఇసటట ననస:34-20-29/7
వయససస:21
లస: ససస స
8985 SQX1666346
పపరర: సప మరరజ బసటటపపరగ

95-27/156

భరస : వనసకటటశశరరర కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-5
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కటబరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/5
వయససస:58
లస: ససస స
8982 SQX2009421
పపరర: తరరపఠమమ వవనట పపల

8977 SQX1599895
పపరర: సరసబబడజఖస కటబరగ

9002 SQX1475178
పపరర: ననగమణణ కససకలరగస

95-27/166

భరస : పడసరద కససకలరగస
ఇసటట ననస:34-20-29-14
వయససస:35
లస: ససస స
95-27/952

9005 SQX1631795
పపరర: సరసశత అలఖరడ

95-27/168

భరస : రరమ సరశమ అలఖరడ
ఇసటట ననస:34-20-29-17
వయససస:49
లస: ససస స
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పపరర: తషలసస అలఖరడడ
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95-27/169

తసడడ:డ కలమఖర సరశమ అలఖరడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/17
వయససస:25
లస: పప
9009 SQX1631829
పపరర: ననగరరజ వవసటటపలర

95-27/172

95-27/174

95-27/176

95-27/179

95-27/182

95-27/185

95-27/186

భరస : మణణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:34-20-29-35
వయససస:39
లస: ససస స

9019 SQX1557364
పపరర: ననగమణణ వలలర పప

9022 SQX0859702
పపరర: ననగరరజ ఇరగదదసడర

9025 SQX2009975
పపరర: వనసకట రరవప నరరల

9028 SQX1887710
పపరర: రవమమ ఎరగదదనడర

95-27/187

9031 SQX1997683
పపరర: సరయ కలమఖర బతష
స ల

95-27/180

9034 MLJ2862050
పపరర: వనసకరయమమ ససకర
భరస : లకమయఖ ససకర
ఇసటట ననస:34-20-29-35
వయససస:50
లస: ససస స

9014 SQX1475285
పపరర: సలలమ కకమణమకలరగ

95-27/175

9017 SQX1631787
పపరర: అననపపరష కమణనసరగ

95-27/178

9020 SQX1631886
పపరర: వనసకట లకడమ ఇరగదదల

95-27/181

భరస : ననగరరజ ఇరగదదల
ఇసటట ననస:34-20-29-24
వయససస:28
లస: ససస స
95-27/183

9023 SQX0696187
పపరర: తరరపతమమ వలలర పప

95-27/184

భరస : వవణణబబబణ వలలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29-25
వయససస:32
లస: ససస స
95-21/1179

9026 SQX2009454
పపరర: శకలకడమ నరరల

95-21/1180

భరస : వనసకట రరవప నరరల
ఇసటట ననస:34-20-29/27
వయససస:29
లస: ససస స
95-21/960

9029 SQX1933837
పపరర: వనసకటటష సరశమ ఎరగదదనడర

95-21/961

తసడడ:డ లసగరరజ ఎరగదదనడర
ఇసటట ననస:34-20-29/30
వయససస:21
లస: పప
95-21/1182

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-20-29/31
వయససస:22
లస: పప
95-27/189

95-21/1354

భరస : శకనవరసరరవప కమణనసరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-22
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : లసగరరజ ఎరగదదనడర
ఇసటట ననస:34-20-29/30
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లసగరరజ ఇరగదదసడర
ఇసటట ననస:34-20-29-30
వయససస:44
లస: ససస స
9033 SQX0740266
పపరర: యలమసద పససపపలలటట

95-27/177

తసడడ:డ ససత రరమయఖ నరరల
ఇసటట ననస:34-20-29/27
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ గణరకస
ఇసటట ననస:34-20-29-29
వయససస:40
లస: పప
9030 SQX1631852
పపరర: రరవమఖమ ఇరగదదసడర

9016 SQX0831792
పపరర: జయపరల కకమణమకకరగ

9011 SQX2448306
పపరర: శవ రరమ కకషష బతష
స ల

తసడడ:డ జయపసల కకమణమకలరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-21
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకరరజ ఇరగదదసడర
ఇసటట ననస:34-20-29-24
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29-25
వయససస:34
లస: పప
9027 MLJ1343516
పపరర: కరసతనరరవప గణరకస

95-26/68

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వలలర పప
ఇసటట ననస:34-20-29-23
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కనకరరజ ఎరగదదసడర
ఇసటట ననస:34-20-29-24
వయససస:56
లస: ససస స
9024 SQX0696492
పపరర: వవణణబబబణ వలలర పప

9013 SQX1016733
పపరర: సససదరరకవప అకకరరజ

95-27/171

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-20-29/20
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమణలల కకమణమకకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-21
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-20-29-22
వయససస:46
లస: పప
9021 SQX0859694
పపరర: శవ ననగణలల ఎరగదదసడర

95-27/173

తసడడ:డ శశషషబబబణ అకకరరజ
ఇసటట ననస:34-20-29-20/C
వయససస:26
లస: పప

భరస : జయపరల కకమణమకకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-21
వయససస:52
లస: ససస స
9018 SQX0658658
పపరర: వనసకటటశశరరర బతష
స ల

9010 SQX0696112
పపరర: ఆసజనవయణలల గజరలల

9008 SQX1631761
పపరర: రరమ సరశమ అలఖరడ

తసడడ:డ బబబణలల అలఖరడ
ఇసటట ననస:34-20-29-17
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఏలర యఖ గజరలల
ఇసటట ననస:34-20-29-18
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరఘవపలల దడవపళళ
ఇసటట ననస:34-20-29-20
వయససస:34
లస: ససస స
9015 MLJ1348770
పపరర: రమణణ కకమణమకకరగ

95-27/170

తసడడ:డ రరమసరశమ అలఖరడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-17
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ వవసటటపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-18
వయససస:21
లస: పప
9012 SQX0696104
పపరర: శకలకకమ దడవళళ

9007 SQX0992024
పపరర: కలమఖర సరశమ అలఖరడడ

9032 SQX1141316
పపరర: దసరర రరవప బసడనరగ

95-27/188

తసడడ:డ వర రరఘవపలల బసడనరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-31
వయససస:47
లస: పప
95-27/190

9035 MLJ1339837
పపరర: పపననయఖ కరమరరజగడడ

95-27/191

తసడడ:డ ననసచనరయఖ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-35
వయససస:34
లస: పప
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9036 MLJ2862241
పపరర: శకనస కకసడడటట
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95-27/192

తసడడ:డ మఖలశవయఖ కకసడడటట
ఇసటట ననస:34-20-29-35
వయససస:45
లస: పప
9039 SQX0486936
పపరర: ఫరతమఖ షపక

95-27/195

95-21/1191

95-27/198

95-27/199

95-27/202

95-21/1370

95-21/1195

తసడడ:డ దశరధ రరమయఖ పపనన
ఇసటట ననస:34-20-29/45
వయససస:49
లస: పప

9049 SQX0168039
పపరర: లలఖవత ధనరరజపలర

9052 SQX0168070
పపరర: చననసప మయఖ ధనరరజపలర

9055 SQX2405447
పపరర: ననగ లకడమ చసదసలకరగ

9058 SQX2362283
పపరర: శకనవరస రరవప పసలర కరగ

95-27/205

9061 SQX1883123
పపరర: గకతమ పపనన

95-27/200

9064 SQX1883164
పపరర: గరవవరరరన పపనన
తసడడ:డ లలఖట పపనన
ఇసటట ననస:34-20-29/45
వయససస:26
లస: పప

9044 MLJ1347400
పపరర: మమరగ లలకస

95-27/197

9047 SQX2004356
పపరర: నరరశ చసదసలలరగ

95-21/1193

9050 SQX0486902
పపరర: జజన షపక

95-27/201

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-38
వయససస:29
లస: పప
95-27/203

9053 SQX0508234
పపరర: అబడహస ధనరరజపలర

95-27/204

తసడడ:డ రరమణలల ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-38
వయససస:65
లస: పప
95-21/1371

9056 SQX2009090
పపరర: ఏసస కలమఖరగ పయఖరరర

95-21/1194

భరస : సప లలమన పయఖరరర
ఇసటట ననస:34-20-29/40
వయససస:54
లస: ససస స
95-21/1374

9059 SQX2364222
పపరర: ననగ రతనస పసలర కరగ

95-21/1375

భరస : శకనవరరరవప పసలర కరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/43
వయససస:42
లస: ససస స
95-21/963

భరస : గరవరర న పపనన
ఇసటట ననస:34-20-29/45
వయససస:22
లస: ససస స
95-21/1376

95-21/962

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదసలలరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/38
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ పసలర కరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/43
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ జలఖర
ఇసటట ననస:34-20-29/44
వయససస:73
లస: పప
9063 SQX2453397
పపరర: లఖలయఖ పపనన

95-27/988

భరస : హరగబబబణ చసదసలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/39
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సప లలమన పయఖరరర
ఇసటట ననస:34-20-29/40
వయససస:35
లస: పప
9060 SQX1677897
పపరర: మణతనఖలల జలఖర

9046 SQX2317816
పపరర: లకడమ మనస యడర పలర

9041 SQX1933811
పపరర: లకడమ మనస యడర పలర

భరస : రరజ లలకస
ఇసటట ననస:34-20-29-37
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చననసప మయఖ ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-38
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదసలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/39
వయససస:31
లస: పప
9057 SQX2008076
పపరర: లకమయఖ పయఖరరర

95-21/1367

భరస : రరమణలల ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-38
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణలల ధనరరజపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-38
వయససస:33
లస: పప
9054 SQX2406460
పపరర: హరగబబబణ చసదసలకరగ

9043 SQX2367258
పపరర: సరమమజఖస ఏమమడనబథదన

95-27/194

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యడర పలర
ఇసటట ననస:34-20-29/37
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర యడర పలర
ఇసటట ననస:34-20-29/37
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అబడహస ధనరరజ పలర
ఇసటట ననస:34-20-29-38
వయససస:40
లస: ససస స
9051 MLJ1340439
పపరర: దసరరరపడసరద ధనరరజపలర

95-27/196

భరస : కకషష ఏమమడనబథదన
ఇసటట ననస:34-20-29/37
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రన హసన షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-37
వయససస:48
లస: పప
9048 SQX1475111
పపరర: మమరమమ ధనరరజ పలర

9040 SQX1475020
పపరర: రరమణ గరటట

9038 SQX1475152
పపరర: చనన జమమలమణడడ

భరస : పడసరద జమమలమణడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-36
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల గరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-36
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటవర రరవప ఏమమడనబథదన
ఇసటట ననస:34-20-29/37
వయససస:25
లస: ససస స
9045 SQX0486951
పపరర: మసరసనశల షపక

95-27/193

తసడడ:డ లకమయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:34-20-29-35
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-36
వయససస:43
లస: ససస స
9042 SQX2003762
పపరర: లకడమ మనస ఏమమడనబథదన

9037 SQX0622811
పపరర: గణరవయఖ మకరకన

9062 SQX1993617
పపరర: లఖలయ పపనన

95-21/1198

తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ పపనన
ఇసటట ననస:34-20-29/45
వయససస:49
లస: పప
95-27/206

9065 SQX1692607
పపరర: రరతమమ యరసరన

95-24/498

భరస : వరయఖ యరసరన
ఇసటట ననస:34-20-29/46
వయససస:43
లస: ససస స
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9066 SQX1677996
పపరర: కలమఖరగ పపనన
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95-27/207

భరస : లఖలయఖ పపనన
ఇసటట ననస:34-20-29/46
వయససస:39
లస: ససస స
9069 SQX2271682
పపరర: రరణణ బబజలస

95-21/1377

95-27/210

95-27/213

95-21/1203

95-21/968

తసడడ:డ చనన పపలర యఖ ఎకలకలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/54
వయససస:28
లస: పప
9084 MLJ1343482
పపరర: రరజమ మఖదస

95-27/215

95-21/1206

Deleted
95-21/1208

భరస : రమణయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:34-20-29/59
వయససస:56
లస: ససస స
9093 SQX1899152
పపరర: ననగమణణ బబతపపడడ
భరస : కకటటశశరరరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/60
వయససస:63
లస: ససస స

9079 SQX1887785
పపరర: కకమల

95-27/212

95-27/214

9077 SQX1887728
పపరర: అననపపరష మమ దనసరగ

95-21/965

భరస : పపరషయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/53
వయససస:72
లస: ససస స
95-21/966

9080 SQX1887769
పపరర: నరరశ బబబణ ఎకలకలకరగ

భరస : చనన ననరరయణ రరజ ఎకలకలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/54
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన పపలర యఖ ఎకకలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/54
వయససస:19
లస: పప

9082 SQX1996693
పపరర: కకటటశశర రరవప రరవపరగ

9083 SQX1997659
పపరర: శవ ననగలకడమ రరవపరగ

95-21/1204

9085 SQX1997634
పపరర: దసరర లకడమ రరవపరగ

9088 SQX2008647
పపరర: హహమలత చలర

95-27/954

9094 SQX1899129
పపరర: గగవసదస వవమయరగ
తసడడ:డ వర సరశమ వవమయరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/60
వయససస:45
లస: పప

95-21/1205

9086 SQX0559294
పపరర: మనన గదడదటట

95-27/217

భరస : మననయఖ గదడదటట
ఇసటట ననస:34-20-29-56
వయససస:37
లస: ససస స
95-21/1207

భరస : ననగరరరలన చలర
ఇసటట ననస:34-20-29/57
వయససస:19
లస: ససస స
9091 SQX1677871
పపరర: ననగమణణ బబథనపపడక

95-21/967

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/55
వయససస:20
లస: ససస స

9089 SQX1678028
పపరర: జజహన హహ సనన తమమశశటట

95-27/218

తసడడ:డ ననగరరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29/58
వయససస:23
లస: పప
95-27/219

భరస : కకటటశశరరరవప బబథనపపడక
ఇసటట ననస:34-20-29/59
వయససస:63
లస: ససస స
95-27/220

95-27/209

9074 SQX0901504
పపరర: సస హహచ ననరరయణ రరజ
ఎకకలకరగ
తసడడ:డ చనన పపలర యఖ ఎకలకలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-51
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/55
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరజ ఠమమసపత
ఇసటట ననస:34-20-29/57
వయససస:23
లస: పప
9090 SQX2010676
పపరర: ననగమణణ తషమమల

9076 SQX1475046
పపరర: లకమణ గబబల

9071 SQX1899251
పపరర: లలఖవత యఖసడడపగ
డ డ

95-27/211

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/55
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజజ మఖదస
ఇసటట ననస:34-20-29-55
వయససస:43
లస: ససస స
9087 SQX2008167
పపరర: జజన హహ సరనన ఠమమసపత

9073 SQX0696922
పపరర: ననరరయణ ఏకకలకరగ

95-21/1199

భరస : శకనవరసరరవప యఖసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:34-20-29/49
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ గబబల
ఇసటట ననస:34-20-29-52
వయససస:33
లస: పప

భరస : పపననయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/53
వయససస:73
లస: ససస స
9081 SQX1887777
పపరర: చనన ననరరయణ రరజ

95-21/964

తసడడ:డ పపలర యఖ ఏకకలకరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-50
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ గబబల
ఇసటట ననస:34-20-29-52
వయససస:33
లస: పప
9078 SQX2010387
పపరర: అననపపరషమమ దనసరగ

9070 SQX1933928
పపరర: శకనవరస రరవప యఖసడడపగ
డ డ

9068 SQX1992767
పపరర: ససయనస కలమఖరగ బబజలస

భరస : నగరజ బబజలస
ఇసటట ననస:34-20-29/47
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యఖసడడపగ
డ డ
ఇసటట ననస:34-20-29/49
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకషరషసజనవయణలల ఎస
ఇసటట ననస:34-20-29-50
వయససస:35
లస: ససస స
9075 SQX1539636
పపరర: రరమణడడ గబబల

95-27/208

భరస : లలఖట పపనన
ఇసటట ననస:34-20-29/46
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరజ బబజలస
ఇసటట ననస:34-20-29/47
వయససస:27
లస: ససస స
9072 SQX0559443
పపరర: కకకషషవవణణ ఎస

9067 SQX1883156
పపరర: మలర శశరగ పపనన

9092 SQX1933878
పపరర: భయ లకడమ వవమయరగ

95-21/969

భరస : గగవసదస వవమయరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/60
వయససస:40
లస: ససస స
95-27/221

9095 SQX1677921
పపరర: దసరర ససరగవవళ

95-27/222

భరస : అసజజనవయలల ససరగవవళ
ఇసటట ననస:34-20-29/61
వయససస:25
లస: ససస స
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9096 SQX1678002
పపరర: శక లకడమ కరమమర
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95-27/223

భరస : శకనస కరమమర
ఇసటట ననస:34-20-29/61
వయససస:33
లస: ససస స
9099 SQX0890947
పపరర: వరణణ యలమరగస

95-21/970

95-21/972

95-21/1209

95-21/973

భరస : నరశసహరరవప తనటటచచటట ట
ఇసటట ననస:34-20-29-69
వయససస:40
లస: ససస స
9114 SQX0622407
పపరర: మహర షపక
భరస : బబలల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-70
వయససస:34
లస: ససస స
9117 SQX0623439
పపరర: రరజజ నరహరగశశటట

95-27/236

తసడడ:డ మఖలఖదదడ
ఇసటట ననస:34-20-29/72
వయససస:19
లస: ససస స

9109 SQX1933944
పపరర: కకసడల రరవప

9112 AP151000075385
పపరర: రరమణ మఖడడశశటట

9115 SQX0558999
పపరర: శరఖమల ఎన

9118 SQX0558353
పపరర: ననగణర వల షపక

95-21/975

9121 SQX1933829
పపరర: రరమణ వస

95-21/974

9124 SQX1609959
పపరర: వనసకటలకడమ బతష
స ల
భరస : భబరత చసదడ బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-20-29-72
వయససస:24
లస: ససస స

9107 SQX1693985
పపరర: పడవణ కలమఖర బబలజరపలర

95-27/228

9110 SQX1694108
పపరర: మరగయమమ ఏచసలక
ర రగ

95-27/229

భరస : కకసడనలఖడవప ఏచసలక
ర రగ
ఇసటట ననస:34-20-29-68
వయససస:24
లస: ససస స
95-27/231

9113 SQX0558700
పపరర: భవరన టట

95-27/232

భరస : చసదస
ఇసటట ననస:34-20-29-70
వయససస:30
లస: ససస స
95-27/234

9116 SQX0559393
పపరర: ఖఖశసబ షపక

95-27/235

భరస : అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-70
వయససస:60
లస: ససస స
95-27/237

9119 SQX0558759
పపరర: బబలల షపక

95-27/238

తసడడ:డ అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-70
వయససస:40
లస: పప
95-21/976

తసడడ:డ మఖలఖదదడ వస
ఇసటట ననస:34-20-29/72
వయససస:20
లస: పప
95-21/1383

95-27/989

తసడడ:డ పపనన రరవప బలజరపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/67
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబణదల రహహస షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-70
వయససస:35
లస: పప

భరస : మఖలఖదదడ వస
ఇసటట ననస:34-20-29/72
వయససస:35
లస: ససస స
9123 SQX2443299
పపరర: లఖవణఖ వరస

95-21/1210

భరస : ససబడహమణఖస ఎన
ఇసటట ననస:34-20-29-70
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస నరహరగశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29-70
వయససస:32
లస: పప
9120 SQX1887660
పపరర: లకడమ వస

9106 SQX2010593
పపరర: ససవరష దడడగ

95-27/226

తసడడ:డ రరమణ మదదశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29/65
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ మఖడడశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29-69
వయససస:57
లస: పప
95-27/233

9101 AP151000075255
పపరర: పడభబవత మఖదనలల

95-27/227 9104 SQX2317147
9103 AP151000075256
పపరర: మరగయనన మఖదనలల మఖదనలల
పపరర: లకడమ ననరరయణ మదదశశటట

తసడడ:డ శక రరస మయరగస
ఇసటట ననస:34-20-29/68
వయససస:28
లస: పప
95-27/230

95-27/225

భరస : మరగయనన మఖదనలల
ఇసటట ననస:34-20-29-64
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : గగపసకకషష దడడగ
ఇసటట ననస:34-20-29/66
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:34-20-29/68
వయససస:25
లస: ససస స
9111 MLJ1343581
పపరర: గగవసదమమ తనటటచచటట ట

95-21/971

తసడడ:డ జజజ మఖదనలల
ఇసటట ననస:34-20-29-65
వయససస:62
లస: పప

భరస : శవయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:34-20-29/66
వయససస:46
లస: ససస స
9108 SQX1933936
పపరర: మరగయమమ అడడససమలర

9100 SQX0890939
పపరర: లకకమ ననరరయణ యలమరగక

9098 SQX1677939
పపరర: ననగమణణ తషమమల

భరస : రరమహ యఖ తషమమల
ఇసటట ననస:34-20-29/61
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పడగరశశర రరవప యలమరగక
ఇసటట ననస:34-20-29/64
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29/65
వయససస:48
లస: పప
9105 SQX2010601
పపరర: తరరమల కరకరర

95-27/224

భరస : వనసకటటసశరరర ససరగవనల
ఇసటట ననస:34-20-29/61
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ యలమరగక
ఇసటట ననస:34-20-29/64
వయససస:38
లస: ససస స
9102 SQX1933894
పపరర: రరమణ మడడససటట

9097 SQX1677913
పపరర: ఆధద లకడమ ససరగవనల

9122 SQX1887678
పపరర: వనలఖదదడ వస

95-21/977

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:34-20-29/72
వయససస:40
లస: పప
95-27/239

9125 SQX1622381
పపరర: భణవనవశశరగ బతష
స ల

95-27/240

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-20-29-72
వయససస:24
లస: ససస స
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9126 SQX1694082
పపరర: లకడమ వరస
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95-27/241

తసడడ:డ మలఖడడడ వరస
ఇసటట ననస:34-20-29/72
వయససస:35
లస: ససస స
9129 SQX0559419
పపరర: రరధ మఖధవ చలఖర

95-27/244

95-27/247

95-27/250

95-27/252

95-27/254

95-24/499

95-27/259

భరస : కకషష బబడడస
ఇసటట ననస:34-20-29-81
వయససస:45
లస: ససస స

9139 SQX2011500
పపరర: లలత వనమణల

9142 SQX1631845
పపరర: జజఖత వవమణల

9145 SQX1694348
పపరర: తరరపఠమమ బసడనరర

9148 MLJ1347061
పపరర: ససబడహమణఖస రరబబ

95-27/262

9151 MLJ1344761
పపరర: రమణణ గరగణల

95-20/573

9154 MLJ1340660
పపరర: లకడమ బబడడస
భరస : బణచచయఖ బబడడస
ఇసటట ననస:34-20-29-81
వయససస:60
లస: ససస స

9134 SQX1609975
పపరర: ననగయఖ గరరనపపడడ

95-27/249

9137 MLJ1340678
పపరర: యయససకలమఖరగ పససరద

95-27/251

9140 MLJ1340454
పపరర: పప తషరరజ పపజల

95-27/253

తసడడ:డ వరయఖ పపజల
ఇసటట ననస:34-20-29-77
వయససస:65
లస: పప
95-27/255

9143 MLJ1341197
పపరర: సరరజన పపజల

95-27/256

భరస : పప తషరరజ పపజల
ఇసటట ననస:34-20-29-78
వయససస:60
లస: ససస స
95-27/257

9146 SQX1677905
పపరర: శరఖమ బబబణ బసడనరర

95-27/258

తసడడ:డ మఖణణకఖరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:34-20-29/79
వయససస:24
లస: పప
95-27/260

9149 MLJ1347079
పపరర: ననగలకడమ రరబబ

95-27/261

భరస : ససబడమణఖస రరబబ
ఇసటట ననస:34-20-29-80
వయససస:34
లస: ససస స
95-27/263

భరస : కకసడలల గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29-81
వయససస:41
లస: ససస స
95-27/265

95-27/246

భరస : సరల మన పససరద
ఇసటట ననస:34-20-29-76
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరయణడడ రరబబ
ఇసటట ననస:34-20-29-79
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-29/80
వయససస:32
లస: పప
9153 MLJ1348002
పపరర: సరమఖమ జఖస బబడడస

95-21/1212

భరస : శరఖమ బసడనరర
ఇసటట ననస:34-20-29/79
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస జటటరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/79
వయససస:34
లస: పప
9150 SQX1694389
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వవమణల

9136 SQX2011294
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమణల

9131 SQX1609934
పపరర: జజన హహ సనన తమమశశటట

తసడడ:డ పసచచయఖ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-73
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మణతనఖల రరవప వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-78
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర వపయయరర
ఇసటట ననస:34-20-29/79
వయససస:63
లస: ససస స
9147 SQX1677889
పపరర: అసకమమ రరవప జటటరగ

95-27/248

తసడడ:డ మణతనఖల వనమణల
ఇసటట ననస:34-20-29/77
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29-77
వయససస:70
లస: పప
9144 SQX1691856
పపరర: ససశల వపయయరర

9133 SQX1899178
పపరర: యహన గరరనపపడడ

95-27/243

తసడడ:డ ననగరరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29-73
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనమణల
ఇసటట ననస:34-20-29/76
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరల మన పససరద
ఇసటట ననస:34-20-29-76
వయససస:33
లస: పప
9141 MLJ1340884
పపరర: కరశయఖ గగగణల

95-27/245

తసడడ:డ ననగయఖ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/73
వయససస:30
లస: పప

భరస : లఖలయఖ జరలర
ఇసటట ననస:34-20-29-75
వయససస:35
లస: ససస స
9138 MLJ1341353
పపరర: లకమయఖ పససరద

9130 MLJ1343862
పపరర: కకటటరతనస గరగనపపడడ

9128 SQX1677855
పపరర: శరఖమల గణజల జపపడడ

భరస : మహన గమమపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/73
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:34-20-29-73
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ వవలపపరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-73
వయససస:22
లస: పప
9135 MLJ1346204
పపరర: కలమఖరగ జరలర

95-27/242

తసడడ:డ ననగరరజ వరస
ఇసటట ననస:34-20-29/72
వయససస:39
లస: పప

భరస : చలఖరకలమఖర
ఇసటట ననస:34-20-29-73
వయససస:30
లస: ససస స
9132 SQX1609876
పపరర: ననగరరజ వవలపపరగ

9127 SQX1677947
పపరర: మఖలఖదదడ వరస

9152 MLJ1344936
పపరర: మలలర శశరగ వవమణల

95-27/264

భరస : అసజయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-81
వయససస:41
లస: ససస స
95-27/266

9155 MLJ1340033
పపరర: కకషష బబడడస

95-27/267

తసడడ:డ రరజయఖ బబడడస
ఇసటట ననస:34-20-29-81
వయససస:50
లస: పప
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9156 SQX2010445
పపరర: మరబ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-21/1214

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/82
వయససస:35
లస: ససస స
9159 MLJ1341726
పపరర: ఆదదలకడమ గరగణల

95-27/269

95-27/272

95-27/275

95-27/278

95-27/281

95-27/284

95-21/978

భరస : కకటటశశరరరవప వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-88
వయససస:38
లస: ససస స

9169 SQX1206557
పపరర: అనల గరరనపపడడ

9172 AP151000075231
పపరర: ఉషరరరణణ జరలద

9175 SQX1375014
పపరర: శశఖర వవమణల

9178 SQX1812395
పపరర: లకమణ రరవప గరగణల

95-27/288

9181 SQX1694041
పపరర: లకమణ రరవప గరగణల

95-27/279

9184 MLJ1342484
పపరర: కకటటశశరరరవప వవమణల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-88
వయససస:38
లస: పప

9164 SQX0508150
పపరర: శకనస గరరనపపడడ

95-27/274

9167 SQX0696500
పపరర: ననగరరరలన గరరనపపడడ

95-27/277

9170 AP151000075285
పపరర: యయససపరదస గరగనపపడడ

95-27/280

తసడడ:డ తరపతయఖ గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-84
వయససస:50
లస: పప
95-27/282

9173 SQX1609884
పపరర: దనవద రరజ ఇరరకల

95-27/283

తసడడ:డ యహనస ఇరరకల
ఇసటట ననస:34-20-29-85
వయససస:23
లస: పప
95-27/285

9176 AP151000075230
పపరర: మలలర శశరరరవప జరలద

95-27/286

తసడడ:డ ససబబబరరవప జరలద
ఇసటట ననస:34-20-29-85
వయససస:49
లస: పప
95-21/979

9179 SQX1694223
పపరర: దడవ గరగణలక

95-27/287

భరస : లకరమరరవప గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29/87
వయససస:22
లస: ససస స
95-27/289

తసడడ:డ కకసడలరరవప గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29/87
వయససస:28
లస: పప
95-27/291

95-27/271

భరస : యయససపరదస గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-84
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29/87
వయససస:27
లస: పప

భరస : మలలశశర రరవప గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29/87
వయససస:33
లస: ససస స
9183 MLJ1344860
పపరర: అసకమమ వవమణల

95-27/276

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-85
వయససస:30
లస: పప

భరస : లకమణ రరవప గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29/87
వయససస:23
లస: ససస స
9180 SQX1792506
పపరర: అసజల గరగణల

9166 SQX1609900
పపరర: పడశరసత గరరనపపడడ

9161 SQX0508176
పపరర: జజఖత గరరనపపడడ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-83
వయససస:36
లస: పప

భరస : మలలర శశరరరవప జరలద
ఇసటట ననస:34-20-29-85
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర సశర రరవప జలర
ఇసటట ననస:34-20-29-85
వయససస:23
లస: పప
9177 SQX1792225
పపరర: దడవ గరగణల

95-27/273

తసడడ:డ ఏససపరదస గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-84
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మలలర సశర రరవప
ఇసటట ననస:34-20-29/85
వయససస:22
లస: ససస స
9174 SQX1609918
పపరర: రరజరసదడ కలమర జలర

9163 SQX0385963
పపరర: ఆసజనవయణలల ససరగవనల

95-27/268

భరస : శకనస గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-83
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగరరరలన గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-84
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : యయససపరదస గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-84
వయససస:42
లస: ససస స
9171 SQX1626441
పపరర: జలర ససభబషసణణ

95-27/270

తలర : అదద లకడమ ససరగవనల
ఇసటట ననస:34-20-29-83
వయససస:32
లస: పప

భరస : అనల గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-84
వయససస:24
లస: ససస స
9168 MLJ1345354
పపరర: వనసకటరతనస గరరనపపడడ

9160 MLJ1346832
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కటటట బబ యన

9158 SQX1694413
పపరర: లఖవణఖ మఖదదమన

తసడడ:డ రరజ మఖదదమన
ఇసటట ననస:34-20-29-82
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:34-20-29-82
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబబరరయణడడ రరబబ
ఇసటట ననస:34-20-29-83
వయససస:69
లస: ససస స
9165 SQX1609892
పపరర: మమనక గరరనపపడడ

95-21/1215

తసడడ:డ గణరరవపలల లలటట పఅల
ఇసటట ననస:34-20-29/82
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకసడలల గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29-82
వయససస:45
లస: ససస స
9162 SQX0658625
పపరర: వనసకరయమమ రరబబ

9157 SQX2010734
పపరర: అమరయఖ లలటట పఅల

9182 SQX1318055
పపరర: మలలర శశర రరవప గరగణల

95-27/290

తసడడ:డ కకసదలల గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29-87
వయససస:31
లస: పప
95-27/292

9185 SQX0048066
పపరర: శరసత శక కసచరర

95-27/293

తసడడ:డ గరబడయయలల కసచరర
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:33
లస: ససస స
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9186 SQX1141340
పపరర: లకడమ బసడనరర
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95-27/294

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:34
లస: ససస స
9189 SQX0740126
పపరర: ఝఖనసరరణణ కసచరర

95-27/297

95-27/300

95-27/303

95-27/306

95-21/1385

95-21/1386

95-27/312

తసడడ:డ శవయఖ వనమ
ఇసటట ననస:34-20-29/95
వయససస:34
లస: పప

9199 SQX1474956
పపరర: అసకరలల ఒసటటపపల

9202 AP151000075214
పపరర: శశషమమ గగగణల

9205 MLJ1346121
పపరర: వజయ గరగణల

9208 AP151000075215
పపరర: గకరగ గగగణల

95-27/315

9211 SQX0696534
పపరర: ఏససబబబణ పసరరమఖళళ

95-27/307

9214 SQX0991968
పపరర: జజనకక లకడమ వనమ
భరస : బబజ వనమ
ఇసటట ననస:34-20-29/95
వయససస:31
లస: ససస స

9194 AP151000075046
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడనరర

95-27/302

9197 SQX1475012
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసచనల

95-27/305

9200 SQX2007904
పపరర: జజఖత బటటటల

95-21/1216

భరస : రరమకకషష బటటటల
ఇసటట ననస:34-20-29/91
వయససస:26
లస: ససస స
95-27/308

9203 AP151000075346
పపరర: రరఘవపలల జరలద

95-27/309

తసడడ:డ ససబబబరరవప జరలద
ఇసటట ననస:34-20-29-91
వయససస:42
లస: పప
95-27/310

9206 SQX0696526
పపరర: మసగమమ పసరరమఖళళ

95-27/311

భరస : యయససబబబణ పసరరమఖళళ
ఇసటట ననస:34-20-29-93
వయససస:28
లస: ససస స
95-27/313

9209 SQX0369280
పపరర: పసరరమఖళర దసరర రరవప

95-27/314

తసడడ:డ సరయనన పసరరమఖళళ
ఇసటట ననస:34-20-29-93
వయససస:29
లస: పప
95-27/316

తసడడ:డ సరయనన పసరరమఖళళ
ఇసటట ననస:34-20-29-93
వయససస:34
లస: పప
95-22/981

95-27/299

తసడడ:డ శకనస కలసచనల
ఇసటట ననస:34-20-29-90
వయససస:23
లస: పప

భరస : సరసబయఖ గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29-93
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29-93
వయససస:33
లస: పప
9213 SQX1998905
పపరర: బబజ వనమ

95-27/304

భరస : తరరపరల గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29-92
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పసదద అమకత రరవప జపలర
ఇసటట ననస:34-20-29-93
వయససస:36
లస: ససస స
9210 MLJ1346113
పపరర: లకడమననరరయణ గరగణల

9196 SQX1474881
పపరర: అసకమమ కలసచనల

9191 SQX0048488
పపరర: నరరసదడ కలమఖర కసచరర

తసడడ:డ కకటయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:56
లస: పప

భరస : గణరవయఖ గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29-91
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : శవ కకషష గరగణల
ఇసటట ననస:34-20-29/92
వయససస:18
లస: ససస స
9207 SQX1534081
పపరర: శక లకడమ జపలర

95-27/301

తసడడ:డ కకటమమ ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-29-90
వయససస:66
లస: పప

తలర : శరమమ చలర
ఇసటట ననస:34-20-29/91
వయససస:19
లస: పప
9204 SQX2369551
పపరర: హరగక గరగణల

9193 SQX1141332
పపరర: పప లయఖ బసడనరగ

95-27/296

తసడడ:డ గరబడయయలల కసచరర
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనస కలసచనల
ఇసటట ననస:34-20-29-90
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలసచనల
ఇసటట ననస:34-20-29-90
వయససస:60
లస: పప
9201 SQX2396067
పపరర: కకరణ చలర

95-27/298

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఫరడనసస కసచరర
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:57
లస: పప
9198 SQX1475061
పపరర: శకనస కలసచనల

9190 SQX1516519
పపరర: వనసకట రరడడడ అటట
ర రగ

9188 MLJ1344779
పపరర: మరగయమమ బసడనరర

భరస : వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరడడడ అటట
ర రగ
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ కకడవరగస
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:43
లస: పప
9195 SQX0740092
పపరర: గరబడయయలల కసచరర

95-27/295

భరస : శశఖర కకడవరగస
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గరబడయయలల కసచరర
ఇసటట ననస:34-20-29-89
వయససస:55
లస: ససస స
9192 MLJ1346089
పపరర: శశఖర కకడవరగస

9187 MLJ1346014
పపరర: బబబ కకడవరగస

9212 SQX0486597
పపరర: బబషర షపక

95-27/317

తసడడ:డ ఖఖదర షపక
ఇసటట ననస:34-20-29-93
వయససస:45
లస: పప
95-27/318

9215 SQX0991950
పపరర: చచననమమ వనమ

95-27/319

భరస : శవయఖ వనమ
ఇసటట ననస:34-20-29/95
వయససస:52
లస: ససస స
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9216 SQX0992032
పపరర: రసగయఖ వనమ
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95-27/320

తసడడ:డ శవయఖ వనమ
ఇసటట ననస:34-20-29/95
వయససస:34
లస: పప
9219 SQX0992099
పపరర: అననపపరష తమమశశటట

95-27/323

95-27/326

95-27/328

95-27/331

95-23/711

95-27/333

95-21/984

95-21/986

95-21/980

9232 SQX2003945
పపరర: ఎసపస రర రరణణ బటటట

9235 SQX1070515
పపరర: సరరజన బచచలపపడడ

9238 SQX1070614
పపరర: వనసకయఖ బచచలపపడడ

9241 SQX2436509
పపరర: రసబబబణ బబచలపపడక

95-21/1160

9244 SQX2012227
పపరర: ఏసస బబబణ బబచళళపపడక
తసడడ:డ ఇరగమయ బబచళళపపడక
ఇసటట ననస:34-20-29/107
వయససస:21
లస: పప

9224 SQX1693670
పపరర: మమమతడ కకసడన

95-27/327

9227 SQX0146688
పపరర: బబలశశరగ పసరగకకల

95-27/330

9230 AP151000060021
పపరర: వనసకటటశశరరర కకకటపలర

95-21/981

తసడడ:డ రమకకషష కకకటపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/102
వయససస:68
లస: పప
95-21/1158

9233 AP151000075258
పపరర: భబగఖస బటటట

95-27/332

భరస : ఆనసదరరవప బటటట
ఇసటట ననస:34-20-29-103
వయససస:50
లస: ససస స
95-21/982

9236 SQX1070598
పపరర: ననన బబబణ బచచలపపడడ

95-21/983

తసడడ:డ వనసకయఖ బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/105
వయససస:27
లస: పప
95-21/985

9239 SQX1997378
పపరర: మమరగ బచచలపపడడ

95-21/1159

భరస : యహన బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/105
వయససస:39
లస: ససస స
95-21/1387

తసడడ:డ ఏసస రతనస బబచలపపడక
ఇసటట ననస:34-20-29-106
వయససస:28
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ఇరగమయ బబచళళపపడక
ఇసటట ననస:34-20-29/107
వయససస:22
లస: పప

9229 MLJ1336387
పపరర: ససగణణమమ కకకటపలర

95-27/325

తసడడ:డ లకరరద పసరగకల
ఇసటట ననస:34-20-29/99
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మతస యఖ బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/105
వయససస:27
లస: పప

భరస : యయసస రతనస బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/106
వయససస:27
లస: ససస స
9243 SQX2012219
పపరర: శకనస బబచళళపపడక

95-27/329

భరస : వనసకయఖ బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/105
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29/105
వయససస:30
లస: పప
9240 SQX0959080
పపరర: శరసత బచచలపపడడ

9226 SQX1317883
పపరర: శశరగ బబబణ పసరగకల

9221 SQX0859678
పపరర: జయ రరజ బబజలస

భరస : బబలఖససరగ కకసడన
ఇసటట ననస:34-20-29/99
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద రరవప బటటట
ఇసటట ననస:34-20-29/103
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ బటటట
ఇసటట ననస:34-20-29-103
వయససస:57
లస: పప
9237 SQX0959072
పపరర: యయసస రతనస బచచలపపడడ

95-27/955

భరస : వనసకటటశశరరర కకకటపలర
ఇసటట ననస:34-20-29/102
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-102
వయససస:35
లస: పప
9234 AP151000075344
పపరర: ఆనసదరరవప బటటట

9223 SQX2007870
పపరర: ననగమణణ గణసజ

95-27/322

తసడడ:డ ననగరరజ బబజలస
ఇసటట ననస:34-20-29/96
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబల శశరగ పసరగకల
ఇసటట ననస:34-20-29/99
వయససస:28
లస: పప

భరస : వససత రరవప వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-100
వయససస:34
లస: ససస స
9231 SQX2402618
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ సదలపరటట

95-27/324

భరస : ఏసస బబబణ గణసజ
ఇసటట ననస:34-20-29/96
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లకరరద పసరగకల
ఇసటట ననస:34-20-29/99
వయససస:72
లస: ససస స
9228 SQX0992008
పపరర: ననరరయణమమ వవమణల

9220 SQX1534131
పపరర: దసరర రరవప గణసజ

9218 SQX0859686
పపరర: కనక దసరర బబజలస

భరస : జయరరజ బబజలస
ఇసటట ననస:34-20-29/96
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల గణసజ
ఇసటట ననస:34-20-29/96
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29/96
వయససస:54
లస: పప
9225 AP151000075460
పపరర: అననమమ పసరగకకల

95-27/321

భరస : దసరర రరవప గణసజ
ఇసటట ననస:34-20-29/96
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అసజనవయణలల తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29/96
వయససస:42
లస: ససస స
9222 SQX0992016
పపరర: ఆసజనవయణలల తమమశశటట

9217 SQX1534156
పపరర: దసరర గణసజ

9242 SQX2432201
పపరర: దదపసక బబచలపపడక

95-23/712

భరస : రసబబబణ బబచలపపడక
ఇసటట ననస:34-20-29-106
వయససస:27
లస: ససస స
95-21/1161

9245 SQX2427284
పపరర: ఇరగమయ బబచళళపపడక

95-21/1350

తసడడ:డ వనసకయఖ బబచళళపపడక
ఇసటట ననస:34-20-29/107
వయససస:39
లస: పప
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9246 SQX2443059
పపరర: శకనస బబచలపపడడ
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95-21/1351

తసడడ:డ ఇరగమయ బబచలపపడక
ఇసటట ననస:34-20-29/107
వయససస:22
లస: పప
9249 SQX1274133
పపరర: లకడమ అనససయ బబ సతష

95-21/987

95-27/335

95-27/338

95-27/340

95-21/991

95-27/343

95-27/345

తసడడ:డ బబల కకషష కవల
ఇసటట ననస:34-20-29/123
వయససస:38
లస: పప

9259 AP151000075456
పపరర: ససశల మగడ

9262 SQX2415750
పపరర: ఆనసద కలమఖరగ వవనట పపల

9265 AP151000075220
పపరర: పససచలయఖ బసటటపపల

9268 MLJ1345792
పపరర: ఆదదలకడమ ఉపపపలపరటట

95-27/348

9271 AP151000075221
పపరర: వజయకలమఖర శవరరతడ

95-27/341

9274 MLJ1341601
పపరర: అననపపరష కసచర
భరస : బణలర బబబణ కసచర
ఇసటట ననస:34-20-29-126
వయససస:35
లస: ససస స

9254 SQX0597468
పపరర: దడవరరజ చసకరక

95-27/337

9257 SQX0167957
పపరర: దననమమ చసతనబతస న

95-27/339

9260 SQX1577693
పపరర: పరరశత మఖరరకకసడ

95-21/990

భరస : తరరపతయఖ మఖరరకకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/116
వయససస:41
లస: ససస స
95-25/1301

9263 AP151000075183
పపరర: మనన బసటటపపల

95-27/342

భరస : పససచలయఖ బసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-29-118
వయససస:41
లస: ససస స
95-27/344

9266 SQX2317352
పపరర: ఆనసద కలమఖరగ వవనట పపల

95-27/984

తసడడ:డ పససచలయఖ వవనట పపల
ఇసటట ననస:34-20-29/118
వయససస:19
లస: ససస స
95-27/346

9269 MLJ1346147
పపరర: తరరపతరరవప

95-27/347

తసడడ:డ తరరపరలల
ఇసటట ననస:34-20-29-119
వయససస:45
లస: పప
95-27/349

తసడడ:డ చననగణరవయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:34-20-29-120
వయససస:41
లస: పప
95-21/992

95-21/988

భరస : చచననయఖ చసతనబతస న
ఇసటట ననస:34-20-29-113
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర ఉపపపలపరటట
ఇసటట ననస:34-20-29-119
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఓసకరరస గణసజ
ఇసటట ననస:34-20-29-120
వయససస:72
లస: ససస స
9273 SQX0801068
పపరర: రరమ కకషష కవల

95-21/989

తసడడ:డ సరసబయఖ బసటట పపల
ఇసటట ననస:34-20-29-118
వయససస:44
లస: పప

భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:34-20-29-119
వయససస:43
లస: ససస స
9270 AP151000075168
పపరర: భయదడవమమ గణసజ

9256 SQX1070259
పపరర: ఎససల
డ చసతబతన

9251 SQX1419523
పపరర: దసరర మమ చచకక

తసడడ:డ యఖకకబ చసకరక
ఇసటట ననస:34-20-29-112
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పపనచలయఖఖ వవనట పపల
ఇసటట ననస:34-20-29/118
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ బసటటపపల
ఇసటట ననస:34-20-29-118
వయససస:59
లస: ససస స
9267 MLJ1342518
పపరర: పరరశత

95-27/336

భరస : మహనరరవప మగడ
ఇసటట ననస:34-20-29-115
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మయరగస మఖరరకకసడ
ఇసటట ననస:34-20-29/116
వయససస:45
లస: పప
9264 AP151000075166
పపరర: గకరమమ బసటటపపల

9253 AP151000075334
పపరర: దసరర మమ చచకరక

95-27/334

భరస : అపరప రరవప చచకక
ఇసటట ననస:34-20-29/112
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ చసతనబతస న
ఇసటట ననస:34-20-29/113
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇశరకయయలల చసతనబతస న
ఇసటట ననస:34-20-29-113
వయససస:51
లస: పప
9261 SQX1577701
పపరర: తరరపతయఖ మఖరరకకసడ

95-21/1163

భరస : అపరపరరవప చచకరక
ఇసటట ననస:34-20-29-112
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపనన చచకరక
ఇసటట ననస:34-20-29-112
వయససస:57
లస: పప
9258 SQX0146191
పపరర: చచననయఖ చసతనబతస న

9250 SQX2010932
పపరర: గసగమమ బసడరగ

9248 MLJ1344837
పపరర: సరళ బచచలపపడడ

భరస : ఇరగమయఖ బచచలపపడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-107
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ బసడరగ
ఇసటట ననస:34-20-29/110
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : దడవరరజ చసకరక
ఇసటట ననస:34-20-29-112
వయససస:36
లస: ససస స
9255 MLJ2862142
పపరర: అపరపరరవప చచకరక

95-23/705

భరస : శకనస బబచళళపపడక
ఇసటట ననస:34-20-29/107
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప బబ సతష
ఇసటట ననస:34-20-29/110
వయససస:24
లస: ససస స
9252 SQX0597443
పపరర: వజయ చసకరక

9247 SQX2430338
పపరర: తడవవణణ బబచళళపపడక

9272 SQX1486498
పపరర: రరమ రరవప ఉపపతల

95-27/350

తసడడ:డ బబబణ రరవప ఉపపతల
ఇసటట ననస:34-20-29-121
వయససస:26
లస: పప
95-27/351

9275 AP151000075505
పపరర: దయమమ కసచ

95-27/352

భరస : వనసకటటశశరరర కసచ
ఇసటట ననస:34-20-29-126
వయససస:47
లస: ససస స
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9276 MLJ1341627
పపరర: నరమల కరరసశశటట
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95-27/353

భరస : పడసరద కరరసశశటట
ఇసటట ననస:34-20-29-126
వయససస:52
లస: ససస స
9279 SQX2011468
పపరర: నరమల మలర వరపప

95-21/1165

95-27/358

95-27/361

95-27/364

95-27/367

95-27/369

95-27/372

భరస : ససబబబరరవప పసలర
ఇసటట ననస:34-20-29-138
వయససస:42
లస: ససస స

9289 MLJ1345594
పపరర: వనసకటటశశరమమ జటటరగ

9292 SQX1316828
పపరర: మసరసన వరల షపక

9295 SQX0167528
పపరర: చనన బ పఠరన

9298 AP151000075091
పపరర: బణడడ పఠరన

95-27/375

9301 MLJ1333418
పపరర: ఇశరకయయలల మమళస

95-27/365

9304 MLJ1339019
పపరర: ససబబబరరవప పసలర
తసడడ:డ చటటటబబబణ పసలర
ఇసటట ననస:34-20-29-138
వయససస:44
లస: పప

9284 MLJ1343557
పపరర: కకసడలల ఎనసమణల

95-27/360

9287 AP151000075324
పపరర: మణరళ జటటరగ

95-27/363

9290 SQX0167700
పపరర: వలసన దనరరర

95-27/366

తసడడ:డ రరమప దనరర
ఇసటట ననస:34-20-29-132
వయససస:34
లస: పప
95-22/877

9293 SQX0992107
పపరర: మమరగ రరణణ పసరగకల పసరగకల

95-27/368

భరస : బబలససరగ పసరగకల
ఇసటట ననస:34-20-29/135
వయససస:26
లస: ససస స
95-27/370

9296 MLJ1343367
పపరర: మసరసన బ పఠరన

95-27/371

భరస : హసన ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29-135
వయససస:35
లస: ససస స
95-27/373

9299 SQX0508226
పపరర: మరగయమమ మమళస

95-27/374

భరస : ఇసరడయయలల మమళస
ఇసటట ననస:34-20-29-137
వయససస:45
లస: ససస స
95-27/376

తసడడ:డ చననపప మమళస
ఇసటట ననస:34-20-29-137
వయససస:45
లస: పప
95-27/377

95-27/357

తసడడ:డ గరవసదస జటటరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-131
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29-136
వయససస:52
లస: పప

భరస : చననపప మమళస
ఇసటట ననస:34-20-29-137
వయససస:65
లస: ససస స
9303 AP151000075355
పపరర: లల పసలర

95-27/362

భరస : ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29-135
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:34-20-29-135
వయససస:38
లస: పప
9300 SQX0508218
పపరర: చసదడమమ మమళస

9286 MLJ1344985
పపరర: లకడమ జటటరగ

9281 MLJ1344977
పపరర: రమణ ఎనసమల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎనసమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-128
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:34-20-29/135
వయససస:25
లస: పప

భరస : దడవయఖ యరకసరన
ఇసటట ననస:34-20-29-135
వయససస:32
లస: ససస స
9297 SQX0167577
పపరర: ససబబన పఠరన

95-27/359

భరస : కకషష జటటరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-132
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకషషయఖ పరశస
ఇసటట ననస:34-20-29-134
వయససస:57
లస: ససస స
9294 SQX0696518
పపరర: వనసకటరమణ యరకసరన

9283 MLJ1344167
పపరర: సరసబశవరరవప ఎనసమల

95-27/355

భరస : సరసబశవరరవప ఎనసమల
ఇసటట ననస:34-20-29-128
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మణరళ జటటరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-131
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వలసన దనరర
ఇసటట ననస:34-20-29-132
వయససస:31
లస: ససస స
9291 MLJ1343813
పపరర: అననపపరష పరశస

95-27/356

తసడడ:డ కకసడలల ఎనసమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-128
వయససస:36
లస: పప

భరస : గరవసదస జటటరగ
ఇసటట ననస:34-20-29-130
వయససస:77
లస: ససస స
9288 SQX0167684
పపరర: మమరగ దనరరర

9280 AP151000075504
పపరర: జయమమ బబజలస

9278 AP151000075506
పపరర: బణలర బబబణ కసచ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కసచ
ఇసటట ననస:34-20-29-126
వయససస:40
లస: పప

భరస : లఖజర బబజలస
ఇసటట ననస:34-20-29-127
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : కకసడలల ఎనసమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-128
వయససస:50
లస: ససస స
9285 AP151000075286
పపరర: ననగరసదడస జటటరగ

95-27/354

తసడడ:డ గణరవయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:34-20-29-126
వయససస:39
లస: పప

భరస : భకలల మలర వరపప
ఇసటట ననస:34-20-29/127
వయససస:40
లస: ససస స
9282 AP151000075178
పపరర: సరసరరజఖస ఎనసమణల

9277 SQX1141308
పపరర: వససత రరవప వవమణల

9302 SQX1997006
పపరర: తమత పసలర

95-21/1168

తసడడ:డ ససబబరరవప పసలర
ఇసటట ననస:34-20-29/138
వయససస:19
లస: పప
95-27/378

9305 SQX1595646
పపరర: భయలకడమ మమకల

95-27/379

భరస : కకపరదననస మమకల
ఇసటట ననస:34-20-29-140
వయససస:35
లస: ససస స
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9306 SQX1455204
పపరర: నయమ ఇరరకల
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95-27/380

తసడడ:డ యహనస ఇరరకల
ఇసటట ననస:34-20-29-141
వయససస:25
లస: ససస స
95-23/706

భరస : వనసకటటశశరరర దనమవరపప
ఇసటట ననస:34-20-29/142
వయససస:71
లస: ససస స
9312 MLJ1342989
పపరర: శకరరమణల ధరమవరపప

9310 SQX1455246
పపరర: రరతష ధరమవరస

95-27/385

9313 SQX1455170
పపరర: శకనస ధరమవరస

9308 MLJ1334200
పపరర: రరమరరడడడ రరడడడ

95-27/382

తసడడ:డ వనసకరరరడడడ రరడడడ
ఇసటట ననస:34-20-29-141
వయససస:40
లస: పప
95-27/383

భరస : శకనస ధరమవరస
ఇసటట ననస:34-20-29-142
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ధరమవరపప
ఇసటట ననస:34-20-29-142
వయససస:34
లస: పప

9311 AP151000075118
పపరర: ఆదచమమ దరమవరపప

95-27/386

9314 AP151000075336
పపరర: వనసకటరమణ ససగరల

2071 SQX0104398
పపరర: శరఖమలఖ బబయ దనటర దనటర

95-12/908

భరస : నలఖబరత సససగ ననయక దనటర
ఇసటట ననస:33-4-298
వయససస:41
లస: ససస స

2073 SQX0275503
పపరర: రరసరతన సససగ ననయక రరటర
రరటర
తసడడ:డ తరరపరననయక రరటర
ఇసటట ననస:33-4-298
వయససస:36
లస: పప

95-12/910

2076 SQX0175695
పపరర: తరరపరననయక రరటర రరటర

95-12/913

2074 SQX0275511
పపరర: భరతససగ ననయక నలఖ నలఖ

తసడడ:డ నలఖరరస ననయక రరటర
ఇసటట ననస:33-4-298
వయససస:68
లస: పప
2079 AP151010438229
పపరర: మలలర శశరగ గరశరరబబ యన
గరశరరబబ యన
భరస : మలర కరరరలనరరవప గరశరరబబ యన
ఇసటట ననస:33-4-300
వయససస:54
లస: ససస స

95-12/916

2082 AP151010435241
పపరర: మలర కరరరలనరరవప
గయరరబబ యన గరశరరబబ యన
తసడడ:డ రరమయఖ గరశరరబబ యన
ఇసటట ననస:33-4-300
వయససస:62
లస: పప

95-12/919

2085 SQX1955434
పపరర: శరగష తతటకకర

95-12/921

95-12/911

95-12/909

2075 AP151010435609
పపరర: శకదడవ తనడడశశటట తనడడశశటట

95-12/912

తసడడ:డ ధరరమరరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:33-4-298
వయససస:51
లస: పప
95-12/914

95-12/915
2078 SQX0064543
పపరర: దడవక గరశరరబబ యన గరశరరబబ యన

తసడడ:డ శశషరరరడడడ తషమయమరగ
ఇసటట ననస:33-4-298/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవ సతఖననరరయణ గరశరరబబ యన
ఇసటట ననస:33-4-300
వయససస:33
లస: ససస స

95-12/917
2080 AP151010435537
పపరర: సతఖననరరయణ గయరరబబ యన
గరశరరబబ యన
తసడడ:డ మలర కరరరలనరరవప గరశరరబబ యన
ఇసటట ననస:33-4-300
వయససస:40
లస: పప

95-12/918
2081 SQX0624775
పపరర: శవ సతఖననరరయణ గరశరరబబ యన

తసడడ:డ మలర కరరరలనరరవప గరశరరబబ యన
ఇసటట ననస:33-4-300
వయససస:40
లస: పప

2083 SQX1157479
పపరర: శరగష తతటకకర

2084 SQX1955475
పపరర: సరయ భవఖ తతటకకర

95-11/262

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ తతటకకర
ఇసటట ననస:33-4-301
వయససస:26
లస: ససస స
2086 SQX0775981
పపరర: మలలర శశరగ తతటకకర తతటకకర

తసడడ:డ వనసకట లకడమ ననరరయణ తతటకకర
ఇసటట ననస:33-4-301
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : లకడమననరరయణ తతటకకర
ఇసటట ననస:33-4-301
వయససస:43
లస: ససస స

2088 SQX1801950
పపరర: శరర ఓన నఖత చసదడ

2089 SQX1662675
పపరర: సతఖ హరగరణణ చసడడ

95-10/204

2072 SQX0064923
పపరర: అనససయ బబయ దనటర దనటర

భరస : తరరపర ననయక దనటర
ఇసటట ననస:33-4-298
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపరననయక నలఖ
ఇసటట ననస:33-4-298
వయససస:40
లస: పప
2077 JBV2830206
పపరర: ననగగరరడడడ తషమయమరగ

95-27/387

తసడడ:డ వనసకటరమణ ససగరల
ఇసటట ననస:34-20-29-142
వయససస:25
లస: పప
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95-12/907

95-27/384

భరస : వనసకటటశశరరర ధరమవరపప
ఇసటట ననస:34-20-29-142
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ధరమవరస
ఇసటట ననస:34-20-29-142
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరననయక దనటర
ఇసటట ననస:33-4-298
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆగససటన పరల చసదడ
ఇసటట ననస:33-4-304
వయససస:21
లస: ససస స

95-27/381

తసడడ:డ యహనస ఇరరకల
ఇసటట ననస:34-20-29-141
వయససస:27
లస: ససస స

9309 SQX2470904
పపరర: అదమమ దనమవరపప

2070 JBV2843258
పపరర: పపషపరరణణ దనటర దనటర

9307 SQX1008614
పపరర: మమరగస ఇరరకల

తసడడ:డ అగససటన పరల చసడడ
ఇసటట ననస:33-4-304
వయససస:23
లస: ససస స

95-12/920

తసడడ:డ వనసకట లకడమ ననరరయణ తతటకకర
ఇసటట ననస:33-4-301
వయససస:23
లస: ససస స
95-12/922

2087 SQX0771618
పపరర: లకకమననరరయణ తతటకకర
తతటకకర
తసడడ:డ శశషగగరగరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:33-4-301
వయససస:54
లస: పప

95-12/923

95-10/205

2090 SQX2465623
పపరర: ఆగససటన పరల చసదడ

95-10/806

తసడడ:డ సతఖనసదస
ఇసటట ననస:33-4-304
వయససస:51
లస: పప
Page 178 of 350

2091 SQX2506954
పపరర: బబ డడడ శరసత కలమఖరగ
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95-11/614

భరస : బబ డడడ రరజన బబబణ
ఇసటట ననస:33-4-305
వయససస:50
లస: ససస స
2094 SQX0314815
పపరర: పడభణదనస మఖడడగణల

95-12/926

95-12/929

95-14/549

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబణవతష
ఇసటట ననస:33-4-309
వయససస:24
లస: ససస స
2103 SQX1076497
పపరర: కకటటశశర రరవప ననయక
బబనవటట
తసడడ:డ కకట ననయక బబనవటట
ఇసటట ననస:33-4-309
వయససస:52
లస: పప

95-14/552

2106 SQX0064766
పపరర: లకడమ మలలర పపడడ మలలర పపడడ

95-12/934

భరస : జయబబబణ మలలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-310
వయససస:54
లస: ససస స
2109 SQX0175612
పపరర: రవవరమ మలర పపడడ మలర పపడడ

95-12/937

95-12/1386

తసడడ:డ రరజ బబబణ గణరజ
ఇసటట ననస:33-4-310
వయససస:25
లస: ససస స
2115 SQX1606765
పపరర: ఉష రరణణ కకసడ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమరగశ
ఇసటట ననస:33-4-311
వయససస:35
లస: పప

2095 SQX0592998
పపరర: మహనరరవప పరగలర పరగళర

95-12/927

2096 SQX1409102
పపరర: ఆదదశశష గగరగ రరవప రరమల

95-12/928

తసడడ:డ కకషష మయరగస రరమల
ఇసటట ననస:33-4-307/1
వయససస:56
లస: పప

2098 SQX0302927
పపరర: మఖడపరటట శవకలమఖరగ
మఖడపరటట
భరస : కకషషమయరగస మఖడపరటట
ఇసటట ననస:33-4-308
వయససస:60
లస: ససస స

95-12/930

2101 SQX1076547
పపరర: లకడమ బబయ బబనవటట

95-14/550

95-14/555

95-12/931

2102 SQX1076489
పపరర: లఖలలననయక బబనవటట

95-14/551

భరస : కకటటశశర రరవప ననయక బబనవటట
ఇసటట ననస:33-4-309
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటసశరర రరవప ననయక బబనవటట
ఇసటట ననస:33-4-309
వయససస:24
లస: పప

2104 NDX2472082
పపరర: జగన ననయక బబణనవతష

2105 SQX1328377
పపరర: కళళఖణ సరగరగ మలర పపడడ

95-14/907

95-12/932

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ననయక బబణనవతష
ఇసటట ననస:33-4-309
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జయ బబబణ మలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-310
వయససస:34
లస: ససస స

2107 SQX1424472
పపరర: ఆశర దడవ గణరజ

95-12/936
2108 SQX0064253
పపరర: మలలర శశరమమ తనళళళరగ తనళళ
ర రగ

95-12/935

భరస : మలర ఖఖరరలన తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:33-4-310
వయససస:72
లస: ససస స

2110 AP151010435627
పపరర: జయబబబణ మలర పపడడ
మలర పపడడ
తసడడ:డ గసగరరజ మలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-310
వయససస:57
లస: పప

95-12/938

2113 SQX1835560
పపరర: రరజజ అపపరశ గణరజ

95-14/553

2111 SQX1424662
పపరర: రరజజ బబబణ గణరజ

95-12/939

తసడడ:డ అరరలన రరవప గణరజ
ఇసటట ననస:33-4-310
వయససస:60
లస: పప
2114 SQX1304864
పపరర: పపడమ కలమఖర మమకల

95-14/554

తసడడ:డ పప తషరరజ మమకల
ఇసటట ననస:33-4-310
వయససస:26
లస: పప

95-14/556 2117 SQX1608993
2116 SQX1606773
పపరర: వనసకట ననగ లకడమ శరగష తమరగశ
పపరర: లకకమ తమరగశ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమరగశ
ఇసటట ననస:33-4-311
వయససస:41
లస: ససస స
95-14/558

2099 SQX0679910
పపరర: శకనవరస ననయక బననవత
తసడడ:డ కకటబననయక బననవత
ఇసటట ననస:33-4-308
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ బబబణ గణరజ
ఇసటట ననస:33-4-310
వయససస:22
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ కకసడ
ఇసటట ననస:33-4-311
వయససస:37
లస: ససస స
2118 SQX1606732
పపరర: శసకర ననరరయణ తమరగశ

95-12/925

భరస : రరజ బబబణ గణరజ
ఇసటట ననస:33-4-310
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జయబబబణ మలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-310
వయససస:36
లస: పప
2112 SQX2219210
పపరర: ఆరరధన పడశరసత గణరజ

2093 AP151010438108
పపరర: మరగయమమ మఖడడగణల
మఖడడగణల
భరస : రరఘవపలల మఖడడగణల
ఇసటట ననస:33-4-307/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇరగమయఖ పరగళర
ఇసటట ననస:33-4-307/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస ననయక బ
ఇసటట ననస:33-4-308
వయససస:37
లస: ససస స
2100 SQX1486407
పపరర: స0దంకమ

95-12/924

భరస : మహనరరవప పరగళర
ఇసటట ననస:33-4-307/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల మఖడడగణల
ఇసటట ననస:33-4-307/1
వయససస:34
లస: పప
2097 SQX0679159
పపరర: కకషరషకలమఖరగ బబయ బ

2092 AP151010438110
పపరర: నరమల పరగళళ పరగళర

2119 SQX1677582
పపరర: సతష అసబటట
తసడడ:డ వనసకట రతస యఖ అసబటట
ఇసటట ననస:33-4-311
వయససస:36
లస: పప

95-14/557

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమరగశ
ఇసటట ననస:33-4-311
వయససస:59
లస: ససస స
95-14/559

2120 SQX1606757
పపరర: శకనవరస శశష కళళఖణ తమరగశ

95-14/560

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమరగశ
ఇసటట ననస:33-4-311
వయససస:38
లస: పప
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95-14/561

తసడడ:డ వనసకట రతనస అసబటట
ఇసటట ననస:33-4-311
వయససస:38
లస: పప
2124 SQX0507483
పపరర: అలవవలల మసగమమ పలఖర పలఖర

95-12/941

95-12/944

తసడడ:డ రతస యఖ పరత లలత
ఇసటట ననస:33-4-312
వయససస:30
లస: పప
2130 SQX0316968
పపరర: సశరరపరరణణ మదపలర

95-14/562

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:33-4-311
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనస పలఖర
ఇసటట ననస:33-4-312
వయససస:43
లస: ససస స
2127 SQX1208850
పపరర: రవ తడజ ననయక పరత లలత

2122 SQX1606740
పపరర: లకడమ ననరరయణ కకసడ

2125 AP151010438399
పపరర: పరతషలలతష కకటటశశరగ భబయ
పరతషలలతష
భరస : రతస యఖ ననయర పరతషలలతష
ఇసటట ననస:33-4-312
వయససస:47
లస: ససస స

95-12/942

2128 SQX1208876
పపరర: డక పడసరద ననయక పరత లలత

95-12/945

2131 SQX1629807
పపరర: హహమలత రరవనల

2126 AP151010438626
పపరర: సప నభబయ ఆసగరతష అసగరతష

2129 SQX0506105
పపరర: వనసకటటశశరరర బణకరక బణకరక

95-12/948

2132 SQX1629864
పపరర: చటటట మమ రరవనల
భరస : పసదద పడసరద రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-313
వయససస:64
లస: ససస స

95-12/950
2133 SQX1140235
పపరర: ఆదదతఖ రరడడడ యకకసటట
యకకసటట
తసడడ:డ కకటట రరడడడ యకకసటట యకకసటట
ఇసటట ననస:33-4-313
వయససస:28
లస: పప

2134 SQX0175562
పపరర: చన రరమకకటటశశరరరవప రరవనల

2135 SQX2004141
పపరర: పడసరద రరవనల

తసడడ:డ పడసరద రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-313
వయససస:44
లస: పప

2136 SQX1677657
పపరర: పడసరదస రరవనల

2137 SQX2014090
పపరర: పడసనన రవనల

2139 SQX0505214
పపరర: మలలర శశర రరవప రరవనల రరవనల

95-12/953

తసడడ:డ పసదద పరపరరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-313/1
వయససస:40
లస: పప
2142 AP151010435203
పపరర: వరహలరరవప పటబనల పటబనల
తసడడ:డ తమమయఖ పటబనల
ఇసటట ననస:33-4-314
వయససస:62
లస: పప
2145 SQX1328344
పపరర: ససధనరరణణ కకననథస

95-12/959

భరస : పడకరశరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-316
వయససస:44
లస: ససస స

95-10/625

95-12/1299

2138 SQX0507681
పపరర: రతనకలమఖరగ రరవనల రరవనల

తసడడ:డ చనన రరమ కకటటశశరరరవప రవనల
ఇసటట ననస:33-4-313/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మలలర శశర రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-313/1
వయససస:37
లస: ససస స

2140 SQX0030957
పపరర: లకడమ కకసడ కకసడన

2141 SQX0060962
పపరర: రవ శసకర రరవప పటబనల

95-12/954

2143 SQX0030726
పపరర: శరగష పటబనల పటబనల

2146 SQX1328500
పపరర: వశశననధస మణసడడడ

2149 AP151010438383
పపరర: వజయకలమఖరగ రరవనల ravela
భరస : దననయయలల రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-316
వయససస:55
లస: ససస స

95-12/952

95-12/955

తసడడ:డ వరహల రరవప పటబనల
ఇసటట ననస:33-4-314
వయససస:33
లస: పప
95-12/957

2144 AP151010438105
పపరర: అనసతలకడమ చచసతలచచరరవప
చసతలచచరరవప
భరస : వనసకటటశశరరర చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:33-4-315
వయససస:45
లస: ససస స

95-12/958

95-12/961

2147 SQX1622290
పపరర: వనసకటపయఖ దనస బబ లఖర

95-12/962

తసడడ:డ ఏలమసద మణసడడడ
ఇసటట ననస:33-4-315
వయససస:52
లస: పప
95-12/964

95-12/949

తసడడ:డ మలర శశర రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-313
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వరహల రరవప పటబనల
ఇసటట ననస:33-4-315
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గరపరలసరశమ కకననథస
ఇసటట ననస:33-4-315
వయససస:49
లస: ససస స
2148 AP151010438109
పపరర: అరరణ రరవనల రరవనల

95-12/951

భరస : చసదడ శశఖర కకసడన
ఇసటట ననస:33-4-314
వయససస:48
లస: ససస స
95-12/956

95-12/946

తసడడ:డ చకకయఖ బణకరక
ఇసటట ననస:33-4-312
వయససస:39
లస: పప

భరస : చనన రరమ కకటటశశర రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-313
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-313
వయససస:22
లస: పప

95-12/943

భరస : పరసడఖననయర అసగరతష
ఇసటట ననస:33-4-312
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప మదపలర
ఇసటట ననస:33-4-312
వయససస:40
లస: పప

95-14/563

95-12/940

భరస : వనసకటటశశరరర భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-312
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ పరత లలత
ఇసటట ననస:33-4-312
వయససస:31
లస: పప
95-12/947

2123 SQX0507509
పపరర: పరరశత భయకరఖ భయకరఖ

తసడడ:డ దశరథ రరమమయఖ బబ లఖర
ఇసటట ననస:33-4-315
వయససస:60
లస: పప
95-12/965

2150 SQX0916023
పపరర: రరవవల డడనయల ravela

95-12/966

తలర : రరవవల అరరణ రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-316
వయససస:28
లస: పప
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2151 SQX1033448
పపరర: పరరశత మమడసరన మమడసరన

95-12/967

భరస : గగరగ మమడసరన మమడసరన
ఇసటట ననస:33-4-317
వయససస:42
లస: ససస స
2154 SQX0307017
పపరర: మదడపలర చసదడశశఖర మదడపలర

95-12/970

95-12/973

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గణజల
ఇసటట ననస:33-4-317
వయససస:60
లస: పప
2160 SQX2071801
పపరర: తతమఖటట ససజజత

95-5/774

95-155/717

95-12/976

తసడడ:డ రరమ రరడడడ కళరస
ఇసటట ననస:33-4-319
వయససస:52
లస: పప
2172 SQX0466383
పపరర: భయలకడమ రరచకకసడ రరచకకసడ

95-12/982

95-12/985

భరస : మసతడ భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-321
వయససస:57
లస: ససస స
2178 SQX1589946
పపరర: రవ కలమఖర గవపలపల
తసడడ:డ వనసకట రరవప గవపలపల
ఇసటట ననస:33-4-321
వయససస:35
లస: పప

2158 SQX2294742
పపరర: అఖల తషంరమఖటట

2159 NBT0456673
పపరర: అరరణ తషమఖటట

95-12/1387

2161 SQX2468551
పపరర: నటట ల కకరస గ

2164 SQX1328211
పపరర: హహమ రరణణ కళరస

2167 SQX1328427
పపరర: సరయ రరడడడ కళరస

2170 SQX1522250
పపరర: పదమజ రరణణ తనడడకకసడ

95-14/1043

95-12/972

95-14/1151

2162 SQX2089662
పపరర: నతస ల లకడమ ననరరయణ

95-24/617

తసడడ:డ నతస ల కకటయఖ
ఇసటట ననస:33-4-318
వయససస:53
లస: పప
95-12/974

2165 SQX1249821
పపరర: పదమ కళళస

95-12/975

భరస : వనసకట సరసబ శవర రరడడ కళళస
ఇసటట ననస:33-4-319
వయససస:47
లస: ససస స
95-12/977

2168 SQX0451146
పపరర: పడభణ కకశశర కకసడచపరటట

95-12/978

తలర : ఆదదలకడమ కకసడచపరటట
ఇసటట ననస:33-4-319
వయససస:37
లస: పప
95-12/980

95-12/981
2171 SQX0482034
పపరర: దదనమమ వలర భబపపరపప
వలర భబపపరపప
భరస : చనన కకటటశశరరరవప వలర భబపపరపప
ఇసటట ననస:33-4-320
వయససస:44
లస: ససస స

2173 SQX0484394
పపరర: చనన కకటటశశరరరవప
వలర భబపపరపప
తసడడ:డ ననగభయషణస వలర భబపపరపప
ఇసటట ననస:33-4-320
వయససస:49
లస: పప

95-12/983

2174 SQX0467761
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరచకకసడ

2176 SQX0064618
పపరర: మతబబయ భయకరఖ భయకరఖ

95-12/986

2179 AP151010435385
పపరర: మసతడ భయకరఖ భయకరఖ
తసడడ:డ జజమ లఖల భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-321
వయససస:62
లస: పప

95-12/984

తసడడ:డ రరఘవపలల రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-320
వయససస:54
లస: పప

భరస : జమణలఖ ననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-321
వయససస:71
లస: ససస స
95-12/988

95-12/969

భరస : శరఖస సససదర తషమఖటట
ఇసటట ననస:33-4-317
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససరరష తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-320
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-320
వయససస:47
లస: ససస స
2175 AP151010438472
పపరర: సప న భబయ భయకరఖ భయకరఖ

తసడడ:డ రరమణలల పలఖట
ఇసటట ననస:33-4-317
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరడడ కళరస
ఇసటట ననస:33-4-319
వయససస:28
లస: పప
95-12/979

2156 SQX0506212
పపరర: శకనస పలఖట

తసడడ:డ పసదనమఖల కకసడయఖ మమడసరన మమడసర
ఇసటట ననస:33-4-317
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరడడ కళరస
ఇసటట ననస:33-4-319
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మణరళమహన కకసడచపరటట
ఇసటట ననస:33-4-319
వయససస:56
లస: ససస స
2169 SQX1262658
పపరర: వనసకట సరసబ శవర రరడడ కళరస

95-12/971

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ నటట ల
ఇసటట ననస:33-4-318
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నతస ల లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:33-4-318
వయససస:22
లస: ససస స
2166 SQX0190348
పపరర: ఆదదలకడమ కకసడచపరటట కకసడచపరటట

2155 SQX1033430
పపరర: గగరగ మమడసరన మమడసరన

2153 SQX0190322
పపరర: భయకరఖ బబజ శక భయకరఖ

భరస : జకకయఖ భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-317
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : అరరణ తషంరమఖటట
ఇసటట ననస:33-4-317
వయససస:19
లస: పప

భరస : తతమఖటట లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:33-4-318
వయససస:48
లస: ససస స
2163 SQX2089886
పపరర: నతస ల నఖత

95-12/968

భరస : నరసససహరరవప నకక
ఇసటట ననస:33-4-317
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మదడపలర
ఇసటట ననస:33-4-317
వయససస:42
లస: పప
2157 SQX0317412
పపరర: చసదడశశఖరరరవప గణజల

2152 SQX1424498
పపరర: హహహమఖవత నకక

2177 SQX0916056
పపరర: సరయ ననయక భయకరఖ

95-12/987

తసడడ:డ మసతడయ ననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-321
వయససస:25
లస: పప
95-12/989

2180 SQX0470807
పపరర: భణకరఖ జమల ననయక భయకరఖ

95-12/990

తసడడ:డ లఖల ననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-321
వయససస:79
లస: పప
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95-12/1388

తసడడ:డ మసతడయఖ ననయక భణకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-321
వయససస:27
లస: పప
2184 SQX1494616
పపరర: వర లకడమ రరటట

2190 SQX1725357
పపరర: లలత మణళరపపడడ

95-12/993

95-12/996

95-95/79

2188 SQX0059089
పపరర: ససరరష బబలఖజ మణళరపపడడ

2191 SQX1966050
పపరర: శరసతబయమమ గగడడ

95-12/998

2194 SQX1424779
పపరర: రవ కలమఖర సప పత

95-12/997

2197 SQX1849926
పపరర: శసకర వవమణల

95-11/263

తసడడ:డ తచపపల ననయణడడ వవమణల
ఇసటట ననస:33-4-325/1
వయససస:37
లస: పప

95-12/999

95-12/1002

2189 SQX1606708
పపరర: శకనవరస రరవప మణళరపపడడ

2192 SQX1609058
పపరర: కకకసస సదనస గణజల జపపడడ

95-14/565

2195 SQX0175299
పపరర: చన బబబణరరవప ఉననమణ
ఉననమణ
తసడడ:డ సససదరరరవప ఉననమణ
ఇసటట ననస:33-4-325
వయససస:58
లస: పప

95-12/1000

2198 SQX0315119
పపరర: శకనవరసరరవప తనచరర

95-12/1003

95-12/1005 2201 AP151010435446
2200 AP151010435018
పపరర: నరసససహరరజ వవమణల వవమణల
పపరర: బడహమననయణడడ తననరర
తననరర
తసడడ:డ తచపపలననయణడడ వవమణల
తసడడ:డ రరమణలల తననరర
ఇసటట ననస:33-4-325/1
ఇసటట ననస:33-4-325/1
వయససస:40
లస: పప
వయససస:45
లస: పప
95-12/1008

2205 SQX0916015
పపరర: అసగరతష దసరరర రరమణలల
ననయక అసగరతష
తసడడ:డ కకవళ ననయక అసగరతష
ఇసటట ననస:33-4-326
వయససస:27
లస: పప

95-12/1010

95-12/1011

2208 SQX0064857
పపరర: దదపసస మటటటకకయఖ మటటటకకయఖ

95-12/1013

2206 SQX0771972
పపరర: చచసతనఖ దదనవష మటటటకకయఖ
మటటటకకయఖ
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:33-4-326
వయససస:27
లస: పప

95-14/564

తసడడ:డ తడననధరరవప తచరర
ఇసటట ననస:33-4-325/1
వయససస:30
లస: పప

95-12/1007 2203 AP151010435017
2202 SQX0315168
పపరర: రరమచసదడరరవప పటబనయకలన
పపరర: తచపపలననయణడడ వవమణల
వవమణల
తసడడ:డ ససతనరరమమయరగస పటబనయకలన
తసడడ:డ వనసకయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:33-4-325/1
ఇసటట ననస:33-4-325/1
వయససస:53
లస: పప
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:33-4-327
వయససస:29
లస: ససస స

95-12/995

తసడడ:డ ననగబణషరననమ గణజజలరగపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-323
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరజ వవమణల
ఇసటట ననస:33-4-325/1
వయససస:22
లస: పప
95-12/1004

2186 SQX1494608
పపరర: శకరరమణలల రరటట

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప లలట మణళరపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-322
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మయరగస సప పత
ఇసటట ననస:33-4-324
వయససస:44
లస: పప
95-12/1001

95-12/992

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప రరటట
ఇసటట ననస:33-4-322
వయససస:31
లస: పప

భరస : దనస గణజలరర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-323
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : తచపపలననయణడడ వవమణల
ఇసటట ననస:33-4-325/1
వయససస:52
లస: ససస స
2199 SQX0443762
పపరర: గరపరలకకషష వవమణల వవమణల

95-12/994

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:33-4-322
వయససస:36
లస: పప

భరస : రవ కలమఖర ససపరటట
ఇసటట ననస:33-4-324
వయససస:36
లస: ససస స
2196 SQX0190298
పపరర: శవమమ వవమణల వవమణల

2185 SQX0082131
పపరర: పడమల రరణణ మణళళపపడడ

2183 SQX1494582
పపరర: కనక దసరర రరటట

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప రరటట
ఇసటట ననస:33-4-322
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మణళళపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-322
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ఫణణసదడ మయలపపదదద
ఇసటట ననస:33-4-322
వయససస:28
లస: ససస స
2193 SQX1487819
పపరర: రరణణ పడమల ససపరటట

95-12/991

భరస : ఫణణసదడ మణళళపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-322
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప రరటట
ఇసటట ననస:33-4-322
వయససస:55
లస: ససస స
2187 SQX0175323
పపరర: ఫణణసదడ మణళళపపడడ
మణళళపపడడ
తసడడ:డ శకనవరస మణళళపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-322
వయససస:34
లస: పప

2182 SQX1670538
పపరర: లలత మణళళపపడడ

2204 AP151010438329
పపరర: కకటటబబయ అసగరతష అసగరతష

95-12/1006

95-12/1009

భరస : కరవలననయక అసగరతష
ఇసటట ననస:33-4-326
వయససస:57
లస: ససస స
2207 SQX0470781
పపరర: జమతడస ననయక అసగరతష

95-12/1012

తసడడ:డ కరవలననయక అసగరతష
ఇసటట ననస:33-4-326
వయససస:31
లస: పప

95-12/1014 2210 JBV2843365
2209 SQX0065037
పపరర: దదవఖ మటటటకకయఖ మటటటకకయఖ
పపరర: వజయకలమఖరగ మటటటకకయఖ
మటటటకకయఖ
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మటటటకకయఖ
భరస : ననగరశశరరరవప మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:33-4-327
ఇసటట ననస:33-4-327
వయససస:30
లస: ససస స
వయససస:58
లస: ససస స

95-12/1015
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2211 JBV2831899
పపరర: ననగరశశరరరవప మటటటకకయఖ
మటటటకకయఖ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మటటటకకయఖ
ఇసటట ననస:33-4-327
వయససస:60
లస: పప

95-12/1016

95-12/1017
2212 SQX1629849
పపరర: పటబనయకలన వసదన శక
పటబనయకలన
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప పటబనయకలన
ఇసటట ననస:33-4-328
వయససస:23
లస: ససస స

95-12/1375 2215 SQX2242402
2214 SQX2394153
పపరర: పటబనయకలన అరరణ కలమఖరగ
పపరర: పటబనయకలన వసదన శక

95-12/1376

2213 SQX1629856
పపరర: శరత తడజ పటబనయకలన

95-12/1018

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప పటబనయకలన
ఇసటట ననస:33-4-328
వయససస:22
లస: పప
2216 SQX2394419
పపరర: పటబనయకలన శరత తడజ

95-12/1377

భరస : పటబనయకలన రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:33-04-328
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పటబనయకలన రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:33-04-328
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పటబనయకలన రరమ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:33-04-328
వయససస:21
లస: పప

2217 SQX2394187
పపరర: లలచరర శకనవరస రరవప

2218 SQX2394104
పపరర: లలచరర ననగమణణ

2219 SQX2300341
పపరర: రరజ కమల కకతస పలర

95-12/1389

తసడడ:డ లలచరర తడననథ రరవప
ఇసటట ననస:33-4-328
వయససస:37
లస: పప
2220 SQX0065524
పపరర: వజయకలమఖరగ కటబరగ కటబరగ

భరస : లలచరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:33-4-328
వయససస:25
లస: ససస స
95-12/1019

భరస : వనసకయఖ కటబరగ
ఇసటట ననస:33-4-329
వయససస:49
లస: ససస స
2223 AP151010435402
పపరర: జజజ కఠరరగ కఠరరగ

95-12/1022

95-12/1300

95-12/1025

95-12/1029

భరస : కకశశర పసదదపరటట
ఇసటట ననస:33-4-332
వయససస:44
లస: ససస స

2227 SQX1993070
పపరర: ససకలమఖర కటబరగ

2230 SQX0555581
పపరర: తచలగతతటట ఆలలఖఖ తచలగతతటట

2233 AP151010438583
పపరర: లకకమ కఠరరగ
భరస : అగససటన కఠరరగ
ఇసటట ననస:33-4-330
వయససస:60
లస: ససస స

95-12/1032

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-330
వయససస:42
లస: పప
2238 SQX0190256
పపరర: వజయ భబరత పసదదపరటట

95-12/1023

95-12/1034

2225 AP151010435152
పపరర: కకటటశశర రరవప కఠరరగ కఠరరగ

95-12/1301

2228 SQX2002582
పపరర: ససజనమమ గరదచ

95-12/1026

95-12/1303

2231 SQX0591255
పపరర: రజన నలర గటర నలర గటర

95-12/1028

భరస : దదలప కలమఖర నలర గటర
ఇసటట ననస:33-4-330
వయససస:39
లస: ససస స
95-12/1030

2234 SQX0559021
పపరర: తచలగతతటట ఆనసద తచలగతతటట

95-12/1031

తసడడ:డ రవ కలమఖర తచలగతతటట
ఇసటట ననస:33-4-330
వయససస:32
లస: పప
95-95/80

భరస : రరజ పడతపత
ఇసటట ననస:33-4-331
వయససస:42
లస: ససస స

95-12/1035 2240 SQX1725365
2239 SQX0558825
పపరర: బవ లకమణ కలమఖర గణసటటరర
పపరర: మలలర సవరగ భమళ

తసడడ:డ మణకకసటట గణసటటరర
ఇసటట ననస:33-4-332
వయససస:30
లస: పప

95-12/1024

భరస : థనమస రరడడడ గరదచ
ఇసటట ననస:33-4-329/1
వయససస:42
లస: ససస స

95-12/1033 2237 SQX1725373
2236 SQX0484469
పపరర: పపరషచసదడరరవప చచరరకల చచరరకల
పపరర: రరణణ పడతపత

తసడడ:డ శశభననదదడ చచరరకల
ఇసటట ననస:33-4-330
వయససస:57
లస: పప

95-12/1021

తసడడ:డ మణతస యఖ కఠరరగ
ఇసటట ననస:33-4-329
వయససస:67
లస: పప

భరస : రవ కలమఖర తచలగతతటట
ఇసటట ననస:33-4-330
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరరవప చచరరకల
ఇసటట ననస:33-4-330
వయససస:47
లస: ససస స
2235 SQX0505115
పపరర: రరమఖరరవప రరవనల

2224 AP151010435529
పపరర: మణతనఖలరరవప కఠరరగ కఠరరగ

2222 AP151010435156
పపరర: రమమష కఠరరగ కఠరరగ
తసడడ:డ అగససటన కఠరరగ
ఇసటట ననస:33-4-329
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మణతనఖల రరవప కటబరగ
ఇసటట ననస:33-4-329
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చచరరకల
ఇసటట ననస:33-4-330
వయససస:26
లస: ససస స
2232 SQX0482158
పపరర: శకదడవ చచరరకల చచరరకల

95-12/1020

తసడడ:డ అగససటన కఠరరగ
ఇసటట ననస:33-4-329
వయససస:47
లస: పప

భరస : మణతనఖల రరవప కటబరగ
ఇసటట ననస:33-4-329
వయససస:49
లస: ససస స
2229 SQX0916007
పపరర: చడరరకల ససధన చచరరకల

2221 SQX1670603
పపరర: అనవశష రరడడడ గరడచ

95-11/522

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:33-4-329
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ థథమశశడ
క డడ గరడచ
ఇసటట ననస:33-4-329
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అగససటన కఠరరగ
ఇసటట ననస:33-4-329
వయససస:44
లస: పప
2226 SQX1993096
పపరర: రరజనన కటబరగ

95-12/1390

95-95/81

భరస : దదలప కలమఖర భమళ
ఇసటట ననస:33-4-332
వయససస:29
లస: ససస స
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2241 SQX1993146
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చసక

95-12/1304

తసడడ:డ గరపరల రరవప చసక
ఇసటట ననస:33-4-333
వయససస:48
లస: పప
2244 SQX0190215
పపరర: ధనలకడమ గరళర

95-12/1036

95-12/1039

తసడడ:డ రరమసరశమ పరలపరగస
ఇసటట ననస:33-4-338
వయససస:57
లస: పప

95-12/1040

2249 AP151010435007
పపరర: కకసడలరరవప గరళర

95-12/1041

95-12/1042

2254 SQX0678813
పపరర: మమరగ హహనలఖ శఖఖ శఖఖ

2255 AP151010438581
పపరర: రరతమమ పరగటట

95-12/1043

తసడడ:డ పరమయఖ శఖఖ
ఇసటట ననస:33-4-336
వయససస:42
లస: ససస స
95-12/1045

2257 SQX0506527
పపరర: ససరరష బబబణ పరగటట

95-12/1048

2260 SQX1629823
పపరర: బబల గణరవయఖ మమఘస

95-12/1046

2263 SQX2003226
పపరర: గరపరలకకషష నరరకకలఖర

95-12/1049

2266 AP151010438322
పపరర: పరలపరగస ససశల పరలపరగస

95-12/1311

2269 SQX0915975
పపరర: కమలఖకరసత లలత కలమఖరగ
కమలఖకరసత
తసడడ:డ మలర క కమలఖకరసత
ఇసటట ననస:33-4-339
వయససస:26
లస: ససస స

2261 SQX2003200
పపరర: వరయఖ నరరకకలఖర

95-12/1309

2264 SQX2003192
పపరర: అరరణ నరరకకలఖర

95-120/664

తసడడ:డ వరయఖ నరరకకలఖర
ఇసటట ననస:33-4-337/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-12/1051

భరస : సరటలన పరలపరగస
ఇసటట ననస:33-4-338
వయససస:50
లస: ససస స
95-12/1053

95-12/1047

తసడడ:డ గగపయఖ నరరకకలఖర
ఇసటట ననస:33-4-337/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ నరరకకలఖర
ఇసటట ననస:33-4-337/1
వయససస:23
లస: పప
95-12/1050

2258 SQX1629815
పపరర: భబరత మమఘస
భరస : బబల గణరవయఖ మమఘస
ఇసటట ననస:33-4-337
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మమఘస
ఇసటట ననస:33-4-337
వయససస:48
లస: పప
95-12/1310

95-12/1044

భరస : ససరరష బబబణ పరగటట
ఇసటట ననస:33-4-336
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమఖమనయయలల పరగటట
ఇసటట ననస:33-4-336
వయససస:49
లస: పప

భరస : పసదకకటటశశరరరవప వలవపరరపప
ఇసటట ననస:33-4-338
వయససస:50
లస: ససస స
2268 AP151010435259
పపరర: సరటలన పరలపరగస పరలపరగస

భరస : నరసససహరరవప మపరగస
ఇసటట ననస:33-4-334
వయససస:41
లస: ససస స

95-12/1308
2252 SQX1987528
పపరర: శరఖస వనసకట ననగ లకడమ పడసరద
గగలర
తసడడ:డ కకసడల రరవప గగలర
ఇసటట ననస:33-4-334
వయససస:20
లస: పప

భరస : వరయఖ నరరకకలఖర
ఇసటట ననస:33-4-337/1
వయససస:43
లస: ససస స
2265 AP151010438432
పపరర: మరగయమమ వలవపరరపప

95-12/1038

95-12/1307
2251 SQX2002640
పపరర: శరఖస వనసకట ననగ లకడమ పడసరద
గగలర
తసడడ:డ కకసడల రరవప గగలర
ఇసటట ననస:33-4-334
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల గణరవయఖ మ�ంస
ఇసటట ననస:33-4-337
వయససస:22
లస: పప
2262 SQX2003218
పపరర: రరణణక నరరకకలఖర

2246 SQX0423004
పపరర: పదనమవత మపరగస మపరగస

95-12/1306

తసడడ:డ ససరరష బబబణ పరగటట
ఇసటట ననస:33-4-336
వయససస:27
లస: పప
2259 SQX1670579
పపరర: దసరర పడసరద మ�ంస

95-12/1037

తసడడ:డ వనసకటకకకషషయఖ గరళర
ఇసటట ననస:33-4-334
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఎలమసద మసద
ఇసటట ననస:33-4-336
వయససస:28
లస: ససస స
2256 SQX1629831
పపరర: ససదదప కలమఖర పరగటట

2248 SQX0422584
పపరర: వనసకటబడవప మపరగస మపరగస

95-11/390

తసడడ:డ నరసససహరరవప మపరగస
ఇసటట ననస:33-4-334
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరమయఖ వడర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-334
వయససస:73
లస: ససస స
2253 SQX1955442
పపరర: పడమల మసద

2245 SQX0190199
పపరర: వనసకట రతనస గరళర

2243 SQX2002624
పపరర: భబరర వ గగలర

తసడడ:డ రరఢ కకషష గగలర
ఇసటట ననస:33-4-334
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరధ కకషషమయరగస గరళర
ఇసటట ననస:33-4-334
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప మపరగస
ఇసటట ననస:33-4-334
వయససస:26
లస: పప
2250 SQX2002632
పపరర: ససబబమమ వడర పపడడ

95-12/1305

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చసక
ఇసటట ననస:33-4-333
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప గరళర
ఇసటట ననస:33-4-334
వయససస:39
లస: ససస స
2247 SQX1891241
పపరర: మపరగస ననగరజ

2242 SQX1994102
పపరర: ననగ పడసనన చసక

95-12/1052
2267 AP151010435525
పపరర: పసదకకటటశశరరరవప వలవపరరపప

తసడడ:డ ననగభయషణస వలవపరరపప
ఇసటట ననస:33-4-338
వయససస:52
లస: పప
95-12/1054

2270 SQX1424753
పపరర: కకటటశశర రరవప ఈవపరగ

95-12/1055

తసడడ:డ చటటట బబబణ ఈవపరగ
ఇసటట ననస:33-4-339
వయససస:24
లస: పప
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2271 SQX0915991
పపరర: ససతతష ఈపపరర ఈపపరర

95-12/1056

తసడడ:డ చటటట బబబణ ఈపపరర
ఇసటట ననస:33-4-339
వయససస:26
లస: పప
2274 JBV2856003
పపరర: పడమలరరణణ కమలకసటట

95-14/566

భరస : మహన వరల కమలకసటట
ఇసటట ననస:33-4-339
వయససస:48
లస: ససస స
2277 SQX1955483
పపరర: వజయ రతననకర గణజలరర పపడడ

95-12/1060

95-12/1063

95-12/1066

95-12/1069

భరస : భదదయ
డ ఖననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-348
వయససస:77
లస: ససస స

2287 SQX1328419
పపరర: రతనరరజ కటటటపలర

95-12/1059

2279 SQX1424563
పపరర: సరరజన బబయ జరరపరలఖ

95-12/1064

2282 SQX1262641
పపరర: పడవణ కలమఖర కటటటపలర

95-12/1067

2285 SQX1826304
పపరర: షససన కరటబడవత
తసడడ:డ హనసమఖ ననయక కరటబడవత
ఇసటట ననస:33-4-343
వయససస:21
లస: ససస స

95-12/1070

2288 SQX1032721
పపరర: హనసమఖ ననయక కరటబడవత

95-12/1075

2293 AP151010435226
పపరర: రరమణలల కకసడచబబ యన
కకసడచబబ యన
తసడడ:డ పపలర యఖ కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:33-4-345
వయససస:62
లస: పప

95-12/1076

2294 SQX1725324
పపరర: వననననల ననమఖల

2299 SQX1197228
పపరర: మసతరగయఖ ననయక భకరఖ
తసడడ:డ బదరగయఖ ననయక భకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-348
వయససస:45
లస: పప

95-12/1074

95-95/82

తసడడ:డ ననగరరజ ననమఖల
ఇసటట ననస:33-4-346
వయససస:23
లస: ససస స
95-95/84

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల వవలలపపరగ
ఇసటట ననస:33-4-346
వయససస:25
లస: పప
95-12/1078

95-12/1071

తసడడ:డ సప మఖ
ర ననయక కరటడవత
ఇసటట ననస:33-4-343
వయససస:52
లస: పప
2291 SQX0959460
పపరర: వనసకటటష ననయక రరపవత
రరపరవత
తసడడ:డ హరగయఖ ననయక రరపరవత
ఇసటట ననస:33-4-345
వయససస:28
లస: పప

2296 SQX1725381
పపరర: వవణణ గగపరల వవపపరగ

95-12/1065

95-12/1068

95-12/1073

95-95/83

95-12/1062

తసడడ:డ రతనరరజ కటటటపలర
ఇసటట ననస:33-4-342
వయససస:24
లస: పప

2290 AP151010438206
పపరర: దనలకకమ కకసడచబబ యన
కకసడచబబ యన
భరస : రరమణలల కకసడచబబ యన
ఇసటట ననస:33-4-345
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయణలల ననమఖల
ఇసటట ననస:33-4-346
వయససస:74
లస: ససస స
2298 AP151010438498
పపరర: భణకరఖ రరజజ బబయ భయకరఖ

2284 SQX1424589
పపరర: శశఖర ననయక జరరపరలఖ

2276 SQX1955467
పపరర: కమత దదడడ

95-12/1072

తసడడ:డ సప న బబయ రరపవరత
ఇసటట ననస:33-4-345
వయససస:29
లస: పప
2295 SQX1725274
పపరర: అసకమమ ననమఖల

2281 SQX1522235
పపరర: దదనమమ తనళళరగ

95-12/1058

భరస : శసకర ననయక జరరపరలఖ
ఇసటట ననస:33-4-342
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కటటటపలర
ఇసటట ననస:33-4-343
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరజశశఖర పరసర
ఇసటట ననస:33-4-344
వయససస:42
లస: ససస స
2292 SQX1197160
పపరర: వనసకటటశ ననయక రరపవరత

95-12/1061

తసడడ:డ పడసరద ననయక జరరపరలఖ
ఇసటట ననస:33-4-342
వయససస:42
లస: పప

భరస : హనసమఖ ననయక కరటబడవత
ఇసటట ననస:33-4-343
వయససస:47
లస: ససస స
2289 SQX0037564
పపరర: పరస భయలకడమ పరసర

2278 SQX1955459
పపరర: జజనసన గణజలరర పపడడ

2273 SQX0915967
పపరర: మలర క కమలఖకరసత
కమలఖకరసత
తసడడ:డ మహన వల కమలఖకరసత
ఇసటట ననస:33-4-339
వయససస:32
లస: పప

భరస : వజయ రతననకర గణజలరర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-340
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జజనసన గణజల జపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-342
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ననయక జరరపరలఖ
ఇసటట ననస:33-4-342
వయససస:35
లస: పప
2286 SQX1032754
పపరర: అననపపరష కరటబడవత

95-14/567

తసడడ:డ ఐసయఖ గణజలరర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-340
వయససస:66
లస: పప

భరస : పడసరద ననయక జరరపరలఖ
ఇసటట ననస:33-4-342
వయససస:60
లస: ససస స
2283 SQX1424605
పపరర: సతష ననయక జరరపరలఖ

2275 SQX0847459
పపరర: మహన వల కమలకసటట

95-12/1057

తసడడ:డ మసరసన రరవప కమలకసటట
ఇసటట ననస:33-4-339
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జజనసన గణజలరర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-340
వయససస:39
లస: పప
2280 SQX1424548
పపరర: బదదద బబయ జరరపరలఖ

2272 SQX0915983
పపరర: కమలఖకరసత భబనస చసదస
కమలఖకరసత
తసడడ:డ మహన వల కమలఖకరసత
ఇసటట ననస:33-4-339
వయససస:27
లస: పప

2297 SQX1197251
పపరర: మసగ భకరఖ

95-12/1077

భరస : మఖన రగయఖ ననయక భకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-348
వయససస:38
లస: ససస స
95-12/1079

2300 SQX2003077
పపరర: ససబణబలల వవలకపరగ

95-11/391

భరస : ఏడడకకసడలల వవలకపరగ
ఇసటట ననస:33-4-350
వయససస:51
లస: ససస స
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పపరర: వవణణ వవలకపరగ
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95-11/392

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల యయలపపరగ
ఇసటట ననస:33-4-350
వయససస:23
లస: పప
95-12/1082

2307 SQX2481760
పపరర: శరగష వవలకపరగ

95-14/1044

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-4-352
వయససస:21
లస: ససస స
95-12/1088

95-12/1090

2311 SQX0190132
పపరర: కకఖల గణరకస గణరకస

2314 SQX0233049
పపరర: పడసరద రరవప గణరకస గణరకస

2317 AP151010438435
పపరర: పపషపలల తనళళళరగ talluri

95-12/1093

2320 SQX1590018
పపరర: వనసకటటసశరరర తనళళ
ర రగ

తసడడ:డ రమఖనజ మరపకరయల
ఇసటట ననస:33-4-355
వయససస:38
లస: పప
95-12/1097

తసడడ:డ ససవర ననయక నవనవరత
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:34
లస: పప

95-12/1089

95-12/1085

2312 SQX0190082
పపరర: రరజజ సలలమ గణరకస గణరకస

2315 SQX1725308
పపరర: గరయతడ గసడడకకట

95-95/85

95-12/1091

2318 SQX1590091
పపరర: రరజకమఖర తనళళళరగ

95-12/1092

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తనళళళరగ
ఇసటట ననస:33-4-355
వయససస:27
లస: పప
95-12/1094

95-12/1095
2321 AP151010435523
పపరర: వనసకటటశశరరర తనళళళరగ తనళళ
ర రగ

తసడడ:డ మణతనఖలయఖ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:33-4-355
వయససస:62
లస: పప
95-12/1314

2324 SQX1010776
పపరర: సశరష లత బసక బసక

95-12/1096

భరస : సతష బబబణ బసక
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:32
లస: ససస స

95-12/1098 2327 AP151010438578
2326 AP151010438417
పపరర: ఆదదలకడమ మఖదనరపప మఖదనరపప
పపరర: అసజనదడవ చనవల చనవరల

2329 SQX1010784
పపరర: సతష బబబణ బసకర బసక
తసడడ:డ వనసకయఖ బసక
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:35
లస: పప

95-12/1087

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-4-354
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమఖరరవప మఖదనరపప
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:58
లస: ససస స
95-12/1100

2309 SQX1372879
పపరర: చటటట బబబణ ఉదదసడస

భరస : పడసరదరరవప గణరకస
ఇసటట ననస:33-4-354
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమఖర మరపకరయల
ఇసటట ననస:33-4-355
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమఖర చనవరల
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:37
లస: ససస స
2328 SQX1424670
పపరర: భబసకర ననయక నవనవరత

95-12/1086

తసడడ:డ వనసకయఖ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:33-4-355
వయససస:51
లస: పప

95-12/1313 2323 SQX2000511
2322 SQX2000818
పపరర: అరరణ కలమఖర మరపకరయల
పపరర: రమదడవ మరపకరయల

95-12/1391

తసడడ:డ బబల గణరవయఖ ఉదదసడస
ఇసటట ననస:33-4-351
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:33-4-355
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తనళళళరగ
ఇసటట ననస:33-4-355
వయససస:28
లస: పప

2325 SQX0240390
పపరర: మసజల చనవల చనవరల

95-12/1084

తసడడ:డ దడవదననస గణరకస
ఇసటట ననస:33-4-354
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర తనళళళరగ
ఇసటట ననస:33-4-355
వయససస:45
లస: ససస స
2319 SQX1590075
పపరర: రవ కలమఖర తనళళళరగ

2308 SQX1487801
పపరర: పదమ రరవనల

95-12/1081

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వవలకపరగ
ఇసటట ననస:33-4-350
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పడసరదరరవప గణరకస
ఇసటట ననస:33-4-354
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరదరరవప gurram
ఇసటట ననస:33-4-354
వయససస:33
లస: పప
2316 SQX1590042
పపరర: శరరద తనళళళరగ

95-12/1083 2306 SQX2398741
2305 JBV2831774
పపరర: ఏడడకకసడలల వవలలపరగ వవలకపరగ
పపరర: వవణణ వవలకపరగ

భరస : ననగరశశర రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-351
వయససస:34
లస: ససస స
95-4/906

2303 AP151010438456
పపరర: ససబణబలల వనలకపరగ వవలకపరగ

భరస : ఏడడకకసడలల వవలకపరగ
ఇసటట ననస:33-4-350
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ వవలకపరగ
ఇసటట ననస:33-4-350
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవలకపరగ
ఇసటట ననస:33-4-350
వయససస:19
లస: ససస స

2313 SQX0287615
పపరర: బబజమన బబబణ గణరకస గణరకస

95-12/1080

భరస : వనసకటటశశరరరవప వవలకపరగ
ఇసటట ననస:33-4-350
వయససస:42
లస: ససస స

2304 JBV2831857
పపరర: వనసకటటశశరర రరవప వవలలపపరగ
వవలకపరగ
తసడడ:డ రరమయఖ వవలకపరగ
ఇసటట ననస:33-4-350
వయససస:47
లస: పప

2310 SQX1992999
పపరర: గరయతడ గసడడకకట

2302 JBV2843340
పపరర: ఆదదలకకమ వనలకపరగ వవలకపరగ

95-12/1099

భరస : గణపతరరవప చనవరల
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:65
లస: ససస స
95-12/1101

95-12/1102
2330 SQX0230037
పపరర: మదన మహన చనవల చనవల

తసడడ:డ గణపతరరవప చనవల
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:40
లస: పప
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2331 AP151010435344
పపరర: మఖదనరపప శకనవరసరరవప
మఖదనరపప
తసడడ:డ రరమఖరరవప మఖదనరపప
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:42
లస: పప

95-12/1103

2334 SQX1424712
పపరర: శవయఖ నవనవరత

95-12/1106

2337 SQX0064485
పపరర: ససజనఖ ససధన బబయ జఠరవత
జఠరవత
తలర : కలససమ బబయ జఠరవత
ఇసటట ననస:33-4-357
వయససస:32
లస: ససస స

95-12/1109

2340 SQX0302679
పపరర: బటట గగరగ శశశలజ బటట గగరగ

95-12/1112

భరస : అరరలనరరవప బటట గగరగ
ఇసటట ననస:33-4-358
వయససస:31
లస: ససస స
95-12/1115

95-12/1118

2349 SQX0504985
పపరర: కకపరశశఖర బబబణ వవమణల
వవమణల
తసడడ:డ ననగరశశరరరవప వవమణల
ఇసటట ననస:33-4-359
వయససస:31
లస: పప

95-12/1121

2352 SQX1090455
పపరర: ననగరసదడఎస ఆవపలమసద

95-12/1124

95-12/1107

2338 AP151010438577
పపరర: కలససమఖబబయ దడతనవతష
దడతవతష
భరస : మలర యఖననయక దడతవతష
ఇసటట ననస:33-4-357
వయససస:52
లస: ససస స

95-12/1110

2341 SQX0591420
పపరర: బబణనవత నరసమమ బబణనవత

95-12/1113

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ చసదథలల
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:24
లస: పప
95-12/1130

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:68
లస: పప

2339 SQX0175208
పపరర: చసదస ననయక జతనయతష

2342 SQX0315143
పపరర: వరసస బటట గగరగ

95-12/1111

95-12/1114

తసడడ:డ వననకరటశశరరర బటట గగరగ
ఇసటట ననస:33-4-358
వయససస:38
లస: పప
95-12/1117

తలర : వజయకలమఖరగ నసతకకక
ఇసటట ననస:33-4-359
వయససస:31
లస: ససస స
95-12/1119

95-12/1120
2348 SQX0915926
పపరర: డడనవశ వనసకట కలమఖర నసతకకక

తసడడ:డ వజయకలమఖరగ నసతకకక
ఇసటట ననస:33-4-359
వయససస:28
లస: పప

95-12/1122 2351 AP151010435643
2350 SQX0484550
పపరర: ననగరశశరరరవప వవమణల వవమణల
పపరర: దశరధ నసతకకక నసతకకక

95-12/1123

తసడడ:డ వనసకయఖ నసతకకక
ఇసటట ననస:33-4-359
వయససస:67
లస: పప

95-12/1125 2354 AP151010438458
2353 AP151010438457
పపరర: మఖరరతబబబణ జరపల జరపరలఖ
పపరర: శరఖమలఖ భబయ భబయ

భరస : బబడబననయక జరపరలఖ
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : బబ దనఖననయక భబయ
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:63
లస: ససస స

95-12/1128
2356 SQX0227108
పపరర: అరరణకలమఖర ననయక జరపల
జరపల
తసడడ:డ బబబఖ ననయక జరపల
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:34
లస: పప

2357 JBV2831014
పపరర: దయఖకర ననయక జరపల
తసడడ:డ బడ బ ననయక జరపల
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:45
లస: పప

2359 AP151010435106
పపరర: బడనఖననయక జరపల జరపల

2360 SQX2003838
పపరర: బదఖ ననయక జరపల

తసడడ:డ బకరరగననయక జరపల
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:71
లస: పప

95-12/1108

తలర : కలససమ బబయ జఠరయతష
ఇసటట ననస:33-4-357
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:33-4-359
వయససస:60
లస: పప

95-12/1127

2336 AP151010435593
పపరర: గణపతరరవప చనవల చనవరల

95-12/1116 2345 SQX1527086
2344 AP151010435521
పపరర: రరమకకకషష బబణనవతష బబణనవత
పపరర: తషలసస ఉమ రరణణ నసతకకక

2347 SQX0482216
పపరర: సససదరగ వవమణల వవమణల

95-12/1105

తసడడ:డ అసకమమరరవప చనవరల
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:68
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప వవమణల
ఇసటట ననస:33-4-359
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:62
లస: ససస స

2358 SQX1090463
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆవపలమసద

2335 AP151010435213
పపరర: మఖదనరపప రరమఖరరవప
మఖదనరపప
తసడడ:డ బడహమసరశమ మఖదనరపప
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పరగశరననయక బబణనవత
ఇసటట ననస:33-4-358
వయససస:67
లస: పప

2346 AP151010438250
పపరర: వజయకలమఖరగ నసతకకక
నసతకకక
భరస : దశరధ నసతకకక
ఇసటట ననస:33-4-359
వయససస:48
లస: ససస స

2333 AP151010435631
పపరర: రమణబబబణ చనవల చనవరల

తసడడ:డ గణపతరరవప చనవరల
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:44
లస: పప

భరస : పరశరఖమ బబణనవత
ఇసటట ననస:33-4-358
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష బబదనవత
ఇసటట ననస:33-4-358
వయససస:48
లస: పప

2355 SQX1363084
పపరర: శరకవణ గరపస చసదథలల

95-12/1104

తసడడ:డ గణపతరరవప చనవరల
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససకరగయఖ నవనవరత
ఇసటట ననస:33-4-356
వయససస:59
లస: పప

2343 SQX0605147
పపరర: బబడనవత పరశరఖమ బబదనవత

2332 AP151010435522
పపరర: అశశక కలమఖర చనవల చనవరల

95-12/1131

95-12/1126

95-12/1129

95-12/1315

తసడడ:డ బకరరగ ననయక జరపల
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:72
లస: పప
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2361 SQX2006617
పపరర: మఖరరత బబయ జరపల

95-12/1316

భరస : బదఖ ననయక జరపల
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:63
లస: ససస స
2364 SQX1802495
పపరర: ఆలలఖఖ జరపరల

తసడడ:డ బదఖ ననయక జరపల
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:34
లస: పప
95-34/441

భరస : అరరణ కలమఖర జరపరల
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:29
లస: ససస స
2367 SQX0481911
పపరర: కనకదసరర దడవ ఎనసమణల
ఎనసమణల
భరస : శకరరమరరజ ఎనసమణల
ఇసటట ననస:33-4-361
వయససస:61
లస: ససస స

95-12/1134

2370 SQX0175182
పపరర: శక రరమరరజ ఎనసమణల

95-12/1248

తసడడ:డ పపననయఖ ఎనసమణల
ఇసటట ననస:33 4 361
వయససస:65
లస: పప
2373 SQX1010818
పపరర: పసడయసక కలరరక కలరరక

95-12/1137

తసడడ:డ రరఘవరరవప బజన
ఇసటట ననస:33-4-362
వయససస:70
లస: పప
2379 SQX0064816
పపరర: శశకలమఖరగ పలకర పలకర

2385 SQX2296580
పపరర: వజయ దసరర ననరబబ యన

95-12/1142

తసడడ:డ బడమమయఖ పరటటరగ
ఇసటట ననస:33-5-366
వయససస:19
లస: ససస స

95-12/1135

2371 SQX2005452
పపరర: ససరఖ పడకరశ ఎనసమణల

95-12/1319

2374 SQX0411686
పపరర: చనవల శకలకడమ చనవల

2377 SQX1994615
పపరర: శణణమగ ఆనసద బజన

95-12/1145

95-12/1138

2386 SQX2227684
పపరర: బడమమయఖ పరటటరగ

2389 SQX1430743
పపరర: వనసకట లకడమ నససబయరగ
భరస : శకనవరస రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:33-5-367
వయససస:47
లస: ససస స

95-12/1320

2375 SQX0302646
పపరర: బబజన వనసకరయమమ బబజన

95-12/1139

భరస : కకషషపడసరద బబజన
ఇసటట ననస:33-4-362
వయససస:70
లస: ససస స
95-12/1321

95-12/1141
2378 SQX0306365
పపరర: కకడవల ససతనమహలకడమ కకడవల

భరస : జయపరల కకడవల
ఇసటట ననస:33-4-463
వయససస:51
లస: ససస స
95-12/1144

తసడడ:డ దననయయల కకడవల
ఇసటట ననస:33-4-463
వయససస:55
లస: పప
95-10/808

2384 SQX2296325
పపరర: గకరగ ననరబబ యన

95-10/809

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననరబబ యన
ఇసటట ననస:33-5/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-14/1045

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల పరటటరగ
ఇసటట ననస:33-5-366
వయససస:47
లస: పప
95-14/1047

2372 SQX1995174
పపరర: జయ శక యయనసమఖలఖ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప యయనసమఖలఖ
ఇసటట ననస:33-4-361
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:33-5
వయససస:28
లస: ససస స
95-10/810

95-12/1136
2369 SQX0484543
పపరర: పప తషరరజ ఎనసమణల ఎనసమణల

95-12/1143 2381 SQX0317487
2380 SQX0484337
పపరర: శకనవరసరరవప పప లశశటట పప లశశటట
పపరర: జయపరల కకడవల

2383 SQX2322212
పపరర: రరఢ పపలలవరగర

95-12/1133

తసడడ:డ రరమణలల ఎనసమణల
ఇసటట ననస:33-4-361
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ గరవసదరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:33-4-463
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననరబబ యన
ఇసటట ననస:33-5/1
వయససస:27
లస: ససస స
2388 SQX2147908
పపరర: లకడమ శకవలర పరటటరగ

2368 SQX0484493
పపరర: కకటటశశరరరవప ఎనసమణల
ఎనసమణల
తసడడ:డ శకరరమరరజ ఎనసమణల
ఇసటట ననస:33-4-361
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషష పడసరద బజన
ఇసటట ననస:33-4-362
వయససస:40
లస: పప

భరస : మణకరసశశర రరవప పలకర
ఇసటట ననస:33-4-463
వయససస:56
లస: ససస స
2382 SQX0593046
పపరర: రరమఖరరవప మఖమళరపలర
మఖమళరపలర
తసడడ:డ జననరరన మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:33-4-463
వయససస:58
లస: పప

95-12/1132 2366 SQX0481697
2365 SQX0485474
పపరర: మలలర శశరగ ఎనసమణల ఎనసమణల
పపరర: బసవపపననమమ ఎనసమణల
ఎనసమణల
భరస : కకటటశశరరరవప ఎనసమణల
భరస : పప తషరరజ ఎనసమణల
ఇసటట ననస:33-4-361
ఇసటట ననస:33-4-361
వయససస:39
లస: ససస స
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మణరళకకషష చనవల
ఇసటట ననస:33-4-362
వయససస:52
లస: ససస స
95-12/1140

95-12/1318

భరస : అరరణ కలమఖర జజరపరల
ఇసటట ననస:33-4-360
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఎనసమణల
ఇసటట ననస:33-4-361
వయససస:20
లస: పప

తలర : శకలకకమ చనవల కలరరక
ఇసటట ననస:33-4-362
వయససస:29
లస: ససస స
2376 SQX0315085
పపరర: కకషష పడసరద బజన

95-12/1317 2363 SQX2003739
2362 SQX2003747
పపరర: అరరణ కలమఖర ననయక జరపల
పపరర: అలలఖఖ జరపల

2387 SQX2147965
పపరర: శవ కలమఖరగ పరటటరగ

95-14/1046

భరస : బడమమయఖ
ఇసటట ననస:33-5-366
వయససస:44
లస: ససస స
95-14/572

2390 SQX1689090
పపరర: సరయ రరహహల తరరవదసల

95-14/573

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరవవఢడల
ఇసటట ననస:33-5-367
వయససస:22
లస: పప
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2391 SQX2003507
పపరర: పడమల కకరస
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95-14/908

భరస : కకషష కకరస
ఇసటట ననస:33-5-367
వయససస:50
లస: ససస స
2394 SQX2003499
పపరర: కకప భబగఖస కకరస

95-14/911

95-14/574

95-14/577

95-12/1393

95-14/1051

95-14/580

95-14/578

2404 SQX1987833
పపరర: పసడయఖసక వవమయరగ

2407 SQX2271948
పపరర: వవమయరగ పదమ

2410 SQX1076513
పపరర: శశశలజ సరకర

95-14/583

2413 SQX0737569
పపరర: రరసపడసరద చసతన

95-14/912

95-14/914

2418 SQX0605212
పపరర: ననగరసదడమమ గగలర పపడడ

95-14/587

2399 SQX0847392
పపరర: దతస గణపత చపసపళ

95-14/576

2402 SQX2178002
పపరర: ససదదప ఉలలమమనన

95-14/1050

2405 SQX1985928
పపరర: పడవణ వవమయరగ

95-14/913

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమయరగ
ఇసటట ననస:33-5-372
వయససస:19
లస: పప
95-14/1052

2408 SQX0737387
పపరర: అరరణకలమఖరగ చసతన

95-14/579

భరస : రరసపడసరద చసతన
ఇసటట ననస:33-5-376
వయససస:28
లస: ససస స
95-14/581

2411 SQX0737411
పపరర: వననదన దడవ చసతన

95-14/582

భరస : కకటటశశర రరవప చసతన
ఇసటట ననస:33-5-376
వయససస:52
లస: ససస స
95-14/584

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చసతన
ఇసటట ననస:33-5-376
వయససస:43
లస: పప

2415 SQX2003275
పపరర: హహమ సససదర శకనవరస
చచరరకకరగ
తసడడ:డ రరమహన రరవప చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:33-5-376
వయససస:39
లస: పప

95-14/1049

తసడడ:డ సప లలమన రరజ ఉలలమమనన
ఇసటట ననస:33-5-371
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరజజ శశఖర సరకర
ఇసటట ననస:33-5-376
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ శశఖర సరకర
ఇసటట ననస:33-5-376
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససదదయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-5-377
వయససస:60
లస: ససస స

2401 SQX1785237
పపరర: యలర మసద నరరనపరటట

2396 SQX2230993
పపరర: ససత రరస తరర వదసల

తసడడ:డ శవరరమకకషషమయరగస చపసపల
ఇసటట ననస:33-5-368
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-5-372
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : చకకవరగస సరకర
ఇసటట ననస:33-5-376
వయససస:30
లస: ససస స
2412 SQX1076158
పపరర: చసదడ కలఖ సరకర

95-14/575

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వవమయరగ
ఇసటట ననస:33-5-372
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:33-5-372
వయససస:50
లస: పప
2409 SQX1076554
పపరర: ఈసస ర రరణణ సరకర

2398 SQX0996785
పపరర: సరయ రరమ చపసపల

95-14/910

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరర వదసల
ఇసటట ననస:33-5-367 , 1 LINE
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ నరరనపరటట
ఇసటట ననస:33-5-370
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:33-5-372
వయససస:50
లస: పప
2406 SQX2297554
పపరర: వవమయరగ వనసకటటశశరరర

95-14/1048

తసడడ:డ దతనస గణపత చపసపల చపసపల
ఇసటట ననస:33-5-368
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఏలర మసద నరరనపరటట
ఇసటట ననస:33-5-370
వయససస:34
లస: ససస స
2403 SQX2476596
పపరర: వనసకటటశశరరర వవమయరగ

2395 SQX2150605
పపరర: శకనవరస రరవప తరరవధసల

2393 SQX2003481
పపరర: మణరళ కకరస

తసడడ:డ కకషష కకరస
ఇసటట ననస:33-5-367
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకహరగ రరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:33-5-367
వయససస:52
లస: పప

భరస : గణపత� చపసపల
ఇసటట ననస:33-5-368
వయససస:50
లస: ససస స
2400 SQX1785153
పపరర: ససనత నరరనపరటట

95-14/909

తసడడ:డ కకషష కకరస
ఇసటట ననస:33-5-367
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మణరళ కకరస
ఇసటట ననస:33-5-367
వయససస:29
లస: ససస స
2397 SQX0153775
పపరర: లకకమశవకలమఖరగ� చపసపళ�

2392 SQX2003556
పపరర: ససజనఖ కకరస

2414 SQX0737353
పపరర: కకటటశశర రరవప చసతన

95-14/585

తసడడ:డ రరమయఖ చసతన
ఇసటట ననస:33-5-376
వయససస:62
లస: పప

95-14/915 2417 SQX0605279
2416 SQX2003267
పపరర: సశరరప లకడమ కలమఖరగ చచరరకకరగ
పపరర: మఖధవ గగలర పపడడ

95-14/586

భరస : హహమ సససదర శకనవరస చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:33-5-376
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-5-377
వయససస:35
లస: ససస స

2419 SQX0604512
పపరర: వనసకట రరవప గగలర పపడడ

2420 SQX0605170
పపరర: ససదదయఖ గగలర పపడడ

తసడడ:డ ససదదయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-5-377
వయససస:44
లస: పప

95-14/588

95-14/589

తసడడ:డ పపరయఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-5-377
వయససస:70
లస: పప
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2421 SQX1277897
పపరర: శరకవరణణ యదదనపపడడ
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95-14/590

2422 SQX1277871
పపరర: చచసచస శక లకడమ యదదనపపడడ

95-14/591

2423 SQX1431279
పపరర: అననపపరష యదదనపపడడ

95-14/592

తసడడ:డ చచసచసవర పడసరద యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:33-5-378
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చచసచసవర పడసరద యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:33-5-378
వయససస:27
లస: ససస స

2424 SQX0737437
పపరర: సరరజన పననలకరగ

95-14/594 2426 SQX1278580
95-14/595
2425 SQX1278598
పపరర: చచసచస రరమ రరవప యదదనపపడడ
పపరర: చచసచస వరపడసరద యదదనపపడడ

95-14/593

భరస : భబసకర రరవప పననలకరగ
ఇసటట ననస:33-5-378
వయససస:64
లస: ససస స
2427 SQX0737213
పపరర: భబసకర రరవప పననలకరగ

95-14/596

తసడడ:డ లకమయఖ పననలకరగ
ఇసటట ననస:33-5-378
వయససస:70
లస: పప
2430 SQX0737346
పపరర: తనసజ కలమఖరగ కతస

95-14/597

95-14/600

95-14/603

95-14/919

95-14/922

తసడడ:డ అరరలన రరవప చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:33-5-383
వయససస:31
లస: పప

95-14/598

2434 JBV2854305
పపరర: రఘననధ బబబణ� కతస �

2437 SQX2006567
పపరర: యఖదయఖ బతన

2440 SQX1891522
పపరర: లకడమ ననరరయణ యయరరవ

2443 SQX2265544
పపరర: ఆసజనవయణలల ఆవపలమసద

95-14/1055

2446 SQX2539146
పపరర: సపరవథస ననగలకడమ బబయ

95-14/601

2449 SQX1891563
పపరర: ఓబణల ననయక రరమవతష
తసడడ:డ లఖలక ననయక రరమవతష
ఇసటట ననస:33-5-383
వయససస:27
లస: పప

95-14/599

2435 SQX0737502
పపరర: పప తషలకరగ కతస

95-14/602

తసడడ:డ చచసచయఖ కతస
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:61
లస: పప
95-14/917

2438 SQX2003341
పపరర: చసదడ శశఖర బతస న

95-14/918

తసడడ:డ యగయఖ బతస న
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:28
లస: పప
95-14/604

2441 SQX2003184
పపరర: వటల బబ కక

95-14/920

తసడడ:డ లకమయఖ బబ కక
ఇసటట ననస:33-5-382
వయససస:27
లస: పప
95-14/1053

2444 SQX2250181
పపరర: సరక చచసతనఖ

95-14/1054

తసడడ:డ సరక రరజ శశఖర
ఇసటట ననస:33-5-382
వయససస:36
లస: పప
95-25/1505

భరస : బబలల ననయక
ఇసటట ననస:33-5-382
వయససస:31
లస: ససస స
95-14/605

2432 SQX0737338
పపరర: అశశన కకషప ర కతస
తసడడ:డ పప తషలకరగ కతస
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-5-382
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఆసజనవయణలల ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-5-382
వయససస:30
లస: ససస స
2448 SQX1076299
పపరర: అవననష చటటటపప తషల

2431 SQX0737486
పపరర: వనసకట రతనస కతస

95-12/1324

భరస : యఖదయఖ బతన
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప యయరరవ
ఇసటట ననస:33-5-382
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ బబ కకల
ఇసటట ననస:33-5-382
వయససస:22
లస: పప
2445 SQX2264653
పపరర: పరరశత ఆవపలమసద

2429 SQX2003978
పపరర: పసచచమమ బతన

95-14/916

తసడడ:డ చననయఖ బతన
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ యఖదయఖ బతన
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:28
లస: ససస స
2442 SQX1994821
పపరర: వజయ బబ కకల

2428 SQX2093755
పపరర: ససధదర ఉలలమమనన

తసడడ:డ పప తషలకరగ� కతస
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ తషపరకలల
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:67
లస: పప
2439 SQX2008563
పపరర: హహమబసదస బతన

తసడడ:డ వనసకయఖ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:33-5-378
వయససస:63
లస: పప

భరస : పప తషలకరగ కతస
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పప తషలకరగ� కతస
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:33
లస: పప
2436 SQX1277954
పపరర: లకడమ ననరరయణ తషపరకలల

తసడడ:డ చచసచసవర పడసరద యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:33-5-378
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సప లలమన రరజ ఉలలమమనన
ఇసటట ననస:33-5-378
వయససస:19
లస: పప

భరస : అశశన కకషప ర కతస
ఇసటట ననస:33-5-380
వయససస:30
లస: ససస స
2433 JBV2855187
పపరర: ససదదర కలమఖర� కతస �

భరస : చచసచస వర పడసరద యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:33-5-378
వయససస:51
లస: ససస స

2447 NDX2454395
పపరర: లకడమ బబస రరమఖవత

94-226/12

భరస : లఖలక ననయక రరమఖవత
ఇసటట ననస:33-5-383
వయససస:46
లస: ససస స
95-14/606

2450 SQX1076315
పపరర: అరరలన రరవప చటటటపప తషల

95-14/607

తసడడ:డ తరరపతయఖ చటటటపప తషల
ఇసటట ననస:33-5-383
వయససస:55
లస: పప
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2451 SQX2177830
పపరర: లకడమ బబయ రరమవత

95-14/1056

భరస : లఖలల ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:33-5-383
వయససస:46
లస: ససస స

95-14/608

భరస : హరగననద బబబణ చడవపరగ
ఇసటట ననస:33-5-384
వయససస:34
లస: ససస స

2454 NDX3245214
పపరర: పవన చడవపరగ

94-150/899

భరస : చసదడ శశఖర చడవపరగ
ఇసటట ననస:33-5-384/1
వయససస:30
లస: ససస స
2457 NDX2984326
పపరర: అశశక డథగగపరగస

2452 SQX0676932
పపరర: మలలర శశరగ చచవపరగ

2455 NDX2527208
పపరర: చసదడశశఖర చడవపరగ

తసడడ:డ కకసడలల
ఇసటట ననస:33-5-386
వయససస:29
లస: పప
2460 AP151010441553
పపరర: భబరత ఎరకబడడ

94-226/13

95-14/612

95-14/615

95-14/618

95-14/619

95-14/924

భసధసవప: శకనవరస రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:33-5-391
వయససస:26
లస: పప

95-14/616

2470 SQX1677574
పపరర: వనసకటటశశరరర గగలర

2473 SQX1997337
పపరర: శరసత గరగక

95-14/622

2476 SQX1366799
పపరర: లకమణ రరవప వచనరపప
తసడడ:డ రరమయఖ వచనరపప
ఇసటట ననస:33-5-390
వయససస:79
లస: పప

95-14/1153

95-14/611

2462 SQX0298695
పపరర: శకనవరస కకషప ర ఎరకబడడ

95-14/614

2465 JBV2854107
పపరర: జజఖత తపరపరరడడ

95-14/617

తసడడ:డ పపలఖరరరడడడ తపరపరరడడ
ఇసటట ననస:33-5-387
వయససస:38
లస: ససస స
95-14/923

2468 NDX3250669
పపరర: పససపపలలటట రరజన

94-46/902

భరస : గగలర వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-5-388
వయససస:41
లస: ససస స
95-14/620

2471 SQX2459923
పపరర: లకడమ మపరరగస

95-12/1394

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:33-5-389
వయససస:27
లస: ససస స
95-14/925

భరస : దవల గరగక
ఇసటట ననస:33-5-389
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లకమణ రరవప వచనరపప
ఇసటట ననస:33-5-390
వయససస:71
లస: ససస స
2478 SQX2497394
పపరర: ననరరయణ సరశమ దదసతష

2467 SQX2008548
పపరర: రరగగనమఖమ పససటబరరడడ

2459 SQX0299008
పపరర: యఖరబడడ గరయతడ� ఎరకబడడ

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఎరకబడడ
ఇసటట ననస:33-5-386
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గగలర
ఇసటట ననస:33-5-388
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ దదపక గరగక
ఇసటట ననస:33-5-389
వయససస:27
లస: పప
2475 SQX1366831
పపరర: వజయ లకడమ వచనరపప

95-14/613

భరస : పపలర రరడడడ పససటబరరడడడ
ఇసటట ననస:33-5-387
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గగలర
ఇసటట ననస:33-5-388
వయససస:41
లస: ససస స
2472 SQX1997329
పపరర: దవళ గరగక

2464 JBV2854115
పపరర: కళళఖణణ తపరపరరడడ

94-99/791

భరస : శకనవరస కకశశర ఎరకబడడ
ఇసటట ననస:33-5-386
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలఖర రరడడడ తపరపరరడడ
ఇసటట ననస:33-5-387
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరమరరడడడ తపరపరరడడ
ఇసటట ననస:33-5-387
వయససస:65
లస: పప
2469 SQX1829274
పపరర: రజన పససపపలలటట

95-14/610

తసడడ:డ పడకరశరరవప ఎరకబడడ
ఇసటట ననస:33-5-386
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ ఎరకబడడ
ఇసటట ననస:33-5-386
వయససస:72
లస: పప
2466 JBV2854412
పపరర: పపలఖరరరడడడ తపరపరరడడ

2461 AP151010441059
పపరర: దసరరర ససరరషష ఎరకబడడ

2456 NDX2981025
పపరర: లకడమ తరరపరతమమ డథగగపరగస
భరస : అశశక
ఇసటట ననస:33-5-386
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దసరర ససరరష యరకబడడ
ఇసటట ననస:33-5-386
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడకరశరరవప ఎరకబడడ
ఇసటట ననస:33-5-386
వయససస:60
లస: ససస స
2463 SQX0522953
పపరర: పడకరశ రరవప ఎరకబడడ

2458 SQX0410027
పపరర: కకషషకలమఖరగ యరకబడడ

95-14/609

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడవపరగ
ఇసటట ననస:33-5-384
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చడవపరగ
ఇసటట ననస:33-5-384/1
వయససస:33
లస: పప
94-223/1128

2453 SQX0676940
పపరర: హరగననద బబబణ చడవపరగ

2474 SQX1366781
పపరర: ఝఖనస లకడమ కరసన

95-14/621

భరస : వర సరశమ కరసన
ఇసటట ననస:33-5-390
వయససస:57
లస: ససస స
95-14/623

2477 NDX3251147
పపరర: దదసతష ననరరయణ సరశమ

94-17/1274

తసడడ:డ దదసతష వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-5-391
వయససస:27
లస: పప

94-16/1257 2480 NDX3214350
2479 NDX3122462
పపరర: శరమయఖల అనల కలమఖర చసకక
పపరర: వనసకట రమణ పడసరద
గగటటటమణకకల
తసడడ:డ వకటర మసపస చసకక
తసడడ:డ సతఖననరరయణ గగటటటమణకకల
ఇసటట ననస:33-5-392
ఇసటట ననస:33-5-392
వయససస:39
లస: పప
వయససస:56
లస: పప

94-84/1133
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95-14/1057

తసడడ:డ జరససదనసస చసకక
ఇసటట ననస:33-5-392
వయససస:67
లస: పప
2484 SQX0737957
పపరర: మలలర శశరగ రపపరగ

95-14/625

95-14/628

2490 AP151010441137
పపరర: వనసకటసతనఖననరరయణ
తరగవధసల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరవధసల
ఇసటట ననస:33-5-395
వయససస:51
లస: పప

95-14/631

2493 SQX2010916
పపరర: పడభణ రరడడడ ససకరత

95-14/926

95-14/635

95-11/393

తలర : శదదయఖ
ఇసటట ననస:33-6-400
వయససస:36
లస: పప
2505 SQX1425140
పపరర: పడసరద రరవప చచటటరగ

తసడడ:డ నరసససహరరవప� చచలసచరర
ఇసటట ననస:33-6-401
వయససస:45
లస: పప

95-14/629

95-14/641

2489 SQX1279026
పపరర: రమణ తరరవఢడల

2491 AP151010441078
పపరర: వనసకటససబబబరరవప తరరవధసల

2492 AP151010441020
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరవధసల

2494 SQX2010908
పపరర: దడవ ససకరత

2497 SQX1677665
పపరర: శకనవరస యఖకససరగ

2500 SQX2295426
పపరర: ఉడడశగ అభనవ నవలటటరగ

2503 SQX1820703
పపరర: సససదరమమ కకమరగగరగ

2506 AP151010441058
పపరర: అరరణ చచలసచరర

2509 SQX2233658
పపరర: వనసకట రరమ రరవప చడవపరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చడవపరగ
ఇసటట ననస:33-6-401
వయససస:51
లస: పప

95-14/627

95-14/630

భరస : ససబబ రరవప తరరవఢడల
ఇసటట ననస:33-5-395
వయససస:53
లస: ససస స

95-14/632

95-14/633

తసడడ:డ అమఖకలల తరరవధసల
ఇసటట ననస:33-5-395
వయససస:79
లస: పప
95-14/927

2495 SQX1677673
పపరర: నరమల తలపల

95-14/634

భరస : శకనవరస యఖకససరగ
ఇసటట ననస:33-5-397
వయససస:47
లస: ససస స
95-14/636

2498 AP151010441004
పపరర: పపలర మమ భయకఖ

95-14/637

భరస : పడసరద ననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-5-398
వయససస:62
లస: ససస స
95-13/1390

2501 NDX2698322
పపరర: చచసచమమ కరళహససస

94-17/916

భరస : ససదరయఖ కరళహససస
ఇసటట ననస:33-6-400
వయససస:57
లస: ససస స
95-14/639

2504 AP151010441050
పపరర: లకకమననరరయణ చచటటరగ

95-14/640

తసడడ:డ రరశయఖ� చచటటరగ
ఇసటట ననస:33-6-400
వయససస:49
లస: పప
95-14/642

భరస : ననగరశశరరరవప చచలసచరర
ఇసటట ననస:33-6-401
వయససస:42
లస: ససస స
95-14/644

2486 SQX0676718
పపరర: కకషప ర కలమఖర రరవపరగ

భరస : వనసకటసతఖననరరయణ� తరరవధసల
ఇసటట ననస:33-5-395
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : యగయఖ కకమరగగరగ
ఇసటట ననస:33-6-400
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసయఖ చచటటరగ
ఇసటట ననస:33-6-400
వయససస:59
లస: పప
2508 AP151010441429
పపరర: ననగరశశరరరవప చచలసచరర

2488 AP151010441007
పపరర: ఆదదలకడమ తరరవధసల

తసడడ:డ మఖతయఖ
ఇసటట ననస:33-5-500
వయససస:18
లస: పప
94-75/1290

95-14/624

తలర : మలలర శశరగ రపపరగ
ఇసటట ననస:33-5-394
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బకకమపత యఖకససరగ
ఇసటట ననస:33-5-397
వయససస:46
లస: పప

భరస : సతశ పసలర
ఇసటట ననస:33-5-399
వయససస:25
లస: ససస స
2502 NDX3057890
పపరర: లకడమననరరయణ కరళహససస

95-14/626

భరస : పడభణ రరడడడ ససకరత
ఇసటట ననస:33-5-396
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బకకమపత యఖకససరగ
ఇసటట ననస:33-5-397
వయససస:63
లస: ససస స
2499 SQX2004430
పపరర: ససవరచల పసలర

2485 SQX0737619
పపరర: అనల కలమఖర రపపరగ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరవధసల
ఇసటట ననస:33-5-395
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఏ కకషట ఫర ససకరత
ఇసటట ననస:33-5-396
వయససస:47
లస: పప

2483 SQX0676726
పపరర: కళళఖణణ రపపరగ

భరస : రవ రపపరగ
ఇసటట ననస:33-5-394
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప రపపరగ
ఇసటట ననస:33-5-394
వయససస:27
లస: పప

తలర : మలలర సవరగ రరపపరగ
ఇసటట ననస:33-5-394
వయససస:40
లస: పప

2496 SQX1677608
పపరర: జయ లకడమ యఖకససరగ

95-14/1058

భరస : వకటర మససస చసకక
ఇసటట ననస:33-5-392
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప రపపరగ
ఇసటట ననస:33-5-394
వయససస:49
లస: ససస స
2487 SQX1112929
పపరర: రవ రరపపరగ

2482 SQX2467405
పపరర: మమరగ ససదనమణణ చసకక

2507 AP151010441063
పపరర: దసరర చడవపరగ

95-14/643

భరస : వనసకటటశశరరర చడవపరగ
ఇసటట ననస:33-6-401
వయససస:43
లస: ససస స
95-14/1060

2510 SQX2233716
పపరర: వనసకట లకడమ చడవపరగ

95-14/1061

భరస : రరమ రరవప చడవపరగ
ఇసటట ననస:33-6-401
వయససస:45
లస: ససస స
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2511 SQX2276004
పపరర: సరయ కకరణ చలమచచరర

95-14/1062

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చలమచచరర
ఇసటట ననస:33-6-401
వయససస:27
లస: పప
2514 SQX0676825
పపరర: వనసకటటశశర రరవప సరగదడన

95-14/646

95-14/1064

95-14/1065

95-10/627

95-14/651

95-14/654

95-14/657

తసడడ:డ బబబణ ననయక భణకరఖ
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:21
లస: ససస స

2524 SQX0083972
పపరర: కకటటశశరగ� కకసడవటట�

2527 AP151010441581
పపరర: లకడమ బబయ భభకఖ

2530 SQX1630003
పపరర: పడశరసత ననయక భయకఖ

2533 SQX1543421
పపరర: రమమష కకసడవటట

95-14/660

2536 SQX1543389
పపరర: రసగరరరవప కకసడవటట

95-14/649

2539 AP151010441197
పపరర: వనసకటటశశరమమ ధసళపపడడ
భరస : సదనశవరరవప ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:33-6-408
వయససస:48
లస: ససస స

2519 SQX1992585
పపరర: వసరడసత కలమఖరగ రవనల

95-14/928

2522 SQX2004067
పపరర: పకథదశ రరజ ఎనసమణల

95-14/930

2525 SQX1543405
పపరర: దసరర కకసడవటట

95-14/650

భరస : రమమష కకసడవటట
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:36
లస: ససస స
95-14/652

2528 SQX1543413
పపరర: సరయలల కకసడవటట

95-14/653

భరస : రసగరరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:54
లస: ససస స
95-14/655

2531 SQX1278424
పపరర: సరయ కలమఖర ననయక భణకఖ

95-14/656

తసడడ:డ బబలఖజ ననయక భణకఖ
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:26
లస: పప
95-14/658

2534 JBV2855799
పపరర: బబబయననయక భయకరఖ

95-14/659

తసడడ:డ ససతనరరమననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:45
లస: పప
95-14/661

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడవటట
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:60
లస: పప
95-14/1067

95-14/648

తసడడ:డ పప తషరరజ ఎనసమణల
ఇసటట ననస:33-6-405
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమననయక భభకఖ
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:52
లస: పప
2538 SQX2370724
పపరర: పడతమ బబయ భణకరఖ

95-14/929

తసడడ:డ బబలఖజ ననయక భయకఖ
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:36
లస: పప
2535 AP151010441580
పపరర: బబలఖజననయక భభకఖ

2521 SQX1994581
పపరర: వరణణ ఎనసమణల

2516 SQX1146316
పపరర: ధరరమ రరవప తనడడశశటట

తసడడ:డ పడభబకర రరవప రవనల
ఇసటట ననస:33-6-404
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబలఖజననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమననయక భభకఖ
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:72
లస: ససస స
2532 SQX1543397
పపరర: ససరరష కకసడవటట

94-62/963

భరస : వనసకట ససరరష� కకసడవటట
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబబయననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:42
లస: ససస స
2529 AP151010441199
పపరర: సకలకబబయ భయకఖ

2518 NDX3091709
పపరర: బబబణ రరవప పలర

95-14/645

తసడడ:డ వనసకయఖ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:33-6-402/1
వయససస:52
లస: పప

భరస : పప తషరరజ ఎనసమణల
ఇసటట ననస:33-6-405
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:67
లస: పప
2526 AP151010441582
పపరర: లతనమఖధవ భయకరఖ

95-14/647

తసడడ:డ వరగయఖ పలర
ఇసటట ననస:33-6-404
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ పలలర
ఇసటట ననస:33-6-404
వయససస:47
లస: పప
2523 SQX2011302
పపరర: వనసకట ససరరశ కకసడవటట

2515 SQX1146324
పపరర: శకదడవ తనడడశశటట

2513 SQX0676965
పపరర: శకదడవ సరగదడన

భరస : వనసకటటశశర రరవప సరగదచనన
ఇసటట ననస:33-6-402
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ధరరమ రరవప తనడడశశటట
ఇసటట ననస:33-6-402/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర జకక
ఇసటట ననస:33-6-402/1
వయససస:58
లస: ససస స
2520 SQX2364818
పపరర: బబబణ రరవప పలలర

95-14/1063

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప చడవపరగ
ఇసటట ననస:33-6-401
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ సరగదచనన
ఇసటట ననస:33-6-402
వయససస:52
లస: పప
2517 SQX2483931
పపరర: జజఖత జకక

2512 SQX2150928
పపరర: వనసకట మహలకడమ చడవపరగ

2537 SQX2395820
పపరర: పడశరసత బబయ భణకరఖ

95-14/1066

తసడడ:డ బబబణ ననయక భణకరఖ
ఇసటట ననస:33-6-407
వయససస:22
లస: ససస స
95-14/662

2540 SQX0230243
పపరర: రరమ కకషష ధసళపపడడ

95-14/663

తసడడ:డ సదనశవరరవప� ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:33-6-408
వయససస:34
లస: పప
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2541 AP151010441287
పపరర: సదనశవరరవప ధసళపపడడ

95-14/664

తసడడ:డ వనసకటబడమయఖ ధసళపపడడ
ఇసటట ననస:33-6-408
వయససస:52
లస: పప
2544 SQX2371540
పపరర: వవవత వలపరర

తసడడ:డ సదనశవ రరవప దసలపపడడ
ఇసటట ననస:33-6-408
వయససస:20
లస: పప
95-14/1069

తసడడ:డ ససరరశ కలమఖర వలపరర
ఇసటట ననస:33-6-408
వయససస:21
లస: ససస స
2547 NDX3105251
పపరర: పవన కలమఖర ననయక
బబణనవతష
తసడడ:డ బబలల ననయక
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:19
లస: పప

94-65/1019

95-14/666

తసడడ:డ జజన పచచల
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:24
లస: ససస స
2553 JBV2855476
పపరర: ఆదదమమ� పచచల�

95-14/669

95-14/1070

95-14/673

95-14/933

భసధసవప: లకడమ
ఇసటట ననస:33-6-418/1
వయససస:30
లస: పప

2551 SQX0738005
పపరర: ఇసదదర పచచల

95-14/667

2554 SQX1353978
పపరర: రవ కలమఖర పచచల

2557 SQX1996958
పపరర: వజయ కలమఖర పచచల

2560 SQX0652198
పపరర: యయసస బబపటర

2563 SQX1992791
పపరర: ససజజత పలర పరటట

94-49/860

2566 NDX3081270
పపరర: వనసకటటశశరమమ కకసడ

95-14/670

2569 NDX3245263
పపరర: వనసదడవ పరరచసరగ
తసడడ:డ మలఖఖదదడ
ఇసటట ననస:33-6-418/1
వయససస:27
లస: ససస స

2549 NDX2974947
పపరర: బబలల ననయక బబణనవతష

94-87/1481

తసడడ:డ కకటటయ ననయక
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:44
లస: పప
2552 JBV2855468
పపరర: అసకమమ� పచచల�

95-14/668

2555 JBV2855989
పపరర: జజనస� పచచల�

95-14/671

తసడడ:డ మరగయ� పచచల
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:50
లస: పప
95-14/932

2558 SQX1677566
పపరర: శశకళ బబపటర

95-14/672

తసడడ:డ యయసస బబపటర
ఇసటట ననస:33-6-416
వయససస:34
లస: ససస స
95-14/674

2561 SQX0737692
పపరర: ధరమరరజ బబపటర

95-14/675

తసడడ:డ యయసస బబపటర
ఇసటట ననస:33-6-417
వయససస:31
లస: పప
95-14/934

2564 NDX3079886
పపరర: శరగష కకసడ

94-47/1203

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:33-6-418/1
వయససస:18
లస: ససస స
94-50/611

భరస : శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:33-6-418/1
వయససస:45
లస: ససస స
94-137/697

94-65/1018

భరస : జజనస� పచచల
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మణరళమహన పలర పరటట
ఇసటట ననస:33-6-418
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:33-6-418/1
వయససస:49
లస: పప
2568 NDX3157328
పపరర: రమణయఖ రసగణల కకలర

Deleted

తసడడ:డ అలక
ర రయఖ బబపటర
ఇసటట ననస:33-6-416
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లఖజర పలర పరటట
ఇసటట ననస:33-6-418
వయససస:43
లస: పప
2565 NDX3081460
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడ

94-80/1016

తసడడ:డ జజన పచచల
ఇసటట ననస:33-6-413
వయససస:22
లస: పప

భరస : యయసస బబపటర
ఇసటట ననస:33-6-416
వయససస:45
లస: ససస స
2562 SQX2002616
పపరర: మణరళమహన పలర పరటట

2548 NDX3243359
పపరర: పవన కలమఖర ననయక
బబణనవతష
తసడడ:డ బబలల ననయక
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:19
లస: పప

2546 NDX3128907
పపరర: ససశల బబయ బబణనవతష
భరస : బబలల ననయక
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పచచల
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:27
లస: పప

భరస : గగవసదస ననయక
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:28
లస: ససస స
2559 SQX0652206
పపరర: వనసకటటసశరమమ బబపటర

95-14/665

తసడడ:డ వనసకటరతనస పచచల
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మరగయ� పచచల
ఇసటట ననస:33-6-412
వయససస:70
లస: ససస స
2556 SQX2459899
పపరర: కకటటశశరగ బబయ రరమఖవతష

2545 SQX0299271
పపరర: బబణనవత బబలలననయక

95-14/1068

భరస : ససరరశ కలమఖర వలపరర
ఇసటట ననస:33-6-408
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటఖ ననయక బబలలననయక
ఇసటట ననస:33-6-411
వయససస:38
లస: పప

Deleted

2550 SQX1261155
పపరర: ఝఖనస రరణణ పచచల

95-14/931 2543 SQX2370070
2542 SQX2004588
పపరర: ఇసదడ సరయ కలమఖర దసలపపడడ
పపరర: కకషష కలమఖరగ వలపరర

2567 NDX3160777
పపరర: దదవరకర మపసదడవ

94-134/759

తసడడ:డ పరప రరవప
ఇసటట ననస:33-6-418/1
వయససస:53
లస: పప
94-143/848

2570 SQX2474310
పపరర: వరయఖ కకసడ

95-12/1395

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:33-6-418/1
వయససస:23
లస: పప
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2571 SQX2321883
పపరర: నరసససహ రరవప వవమయరగ

95-14/1071

భసధసవప: రరఢ రరణణ
ఇసటట ననస:33-6-418/1
వయససస:41
లస: పప
2574 SQX0847368
పపరర: ననరయణమమ ససదదరరడడడ

95-14/676

95-14/679

95-14/682

95-14/685

భరస : వనసకటరతనస చచలసచరర
ఇసటట ననస:33-6-422
వయససస:47
లస: ససస స
2589 SQX0847236
పపరర: వససత రరసగగరగ
భరస : శకనసవరసరరవప రరషసర రగ
ఇసటట ననస:33-6-423
వయససస:35
లస: ససస స
2592 AP151010441611
పపరర: శకనస రరసరగగరగ
తసడడ:డ జయబబబణ� రరసరగగరగ
ఇసటట ననస:33-6-423
వయససస:47
లస: పప
2595 SQX1629963
పపరర: అశశక బబ జల

తసడడ:డ ననగరరజ కలసచల
ఇసటట ననస:33-6-427/1
వయససస:20
లస: ససస స

95-14/683

2584 SQX2003366
పపరర: కలఖఖణ సరయ రరచగగరగ

2587 AP151010441191
పపరర: కకటటశశరమమ చచలసచరర

2590 SQX0153924
పపరర: శవపరరశత చలసచరర

2593 AP151010441017
పపరర: జయబబబణ రరసరగగరగ

95-14/696

2596 SQX2365096
పపరర: ననగరరజ కలసచల

95-14/935

2599 SQX0737593
పపరర: భబగఖలకడమ చచటటరగ
భరస : తడవకకమ రరవప చచటటరగ
ఇసటట ననస:33-6-429
వయససస:34
లస: ససస స

2582 SQX0522888
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చరరకవపరగ

95-14/684

2585 SQX0299776
పపరర: ననగ శశశలజ చనలసచరర

95-14/686

తసడడ:డ వనసకట రమణనరరవప� చనలసచరర
ఇసటట ననస:33-6-422
వయససస:31
లస: ససస స
95-14/688

2588 AP151010441361
పపరర: అసకమరరవప చచలసచరర

95-14/689

తసడడ:డ వనసకటరతనస� చచలసచరర
ఇసటట ననస:33-6-422
వయససస:45
లస: పప
95-14/691

2591 AP151010441345
పపరర: గరసధద చచలసచరర

95-14/692

తసడడ:డ వరరరఘవపలల చచలసచరర
ఇసటట ననస:33-6-423
వయససస:44
లస: పప
95-14/694

2594 SQX1629955
పపరర: జగదదష బబ జల

95-14/695

తసడడ:డ శకనవరస బబ జల
ఇసటట ననస:33-6-425
వయససస:28
లస: పప
95-14/1074

తసడడ:డ చచననయఖ కలసచల
ఇసటట ననస:33-6-427/1
వయససస:49
లస: పప
95-14/1076

95-14/681

తసడడ:డ వశశకరమ చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:33-6-421
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల రరసరగగరగ
ఇసటట ననస:33-6-423
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస బబ జల
ఇసటట ననస:33-6-425
వయససస:33
లస: పప
2598 SQX2369817
పపరర: లహరగ వనసషషవ కలసచల

2581 SQX1261544
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రచనగగరగ

భరస : గరసధద� చచలసచరర
ఇసటట ననస:33-6-423
వయససస:38
లస: ససస స
95-14/693

95-14/678

భరస : వశశకరమ చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:33-6-421
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతనస చచలసచరర
ఇసటట ననస:33-6-422
వయససస:71
లస: ససస స
95-14/690

2576 JBV2854750
పపరర: రవబబబణ� ససదదరరడ�డడ

95-14/680 2579 AP151010441153
2578 SQX1543371
పపరర: శవ వనసకట ననగ జజఖత చరరకవపరగ
పపరర: వరలకడమ చరరకవపరగ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరచగగరగ
ఇసటట ననస:33-6-421
వయససస:18
లస: పప
95-14/687

95-14/1073

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:33-6-420
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జయ బబబణ రచనగగరగ
ఇసటట ననస:33-6-421
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వరభదనడచనరగ చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:33-6-421
వయససస:62
లస: పప
2586 AP151010441192
పపరర: వరలకడమ చచలసచరర

95-14/677

భరస : వనసకటటశశర రరవప చరరకవపరగ
ఇసటట ననస:33-6-421
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జయబబబణ రరసరగగరగ
ఇసటట ననస:33-6-421
వయససస:57
లస: ససస స
2583 AP151010441347
పపరర: వశశకరరమ చరరకవపరగ

2575 JBV2854834
పపరర: జయమమ� ససదదరరడ�డడ

2573 SQX2427102
పపరర: అరరణ పరరచసరగ

తసడడ:డ మలఖఖదదడ
ఇసటట ననస:33-6-418/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:33-6-420
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప ససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:33-6-420
వయససస:40
లస: పప
2580 AP151010441024
పపరర: లకడమ రరసరగగరగ

95-14/1072

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:33-6-418/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : గగరగబబబణ ససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:33-6-420
వయససస:35
లస: ససస స
2577 JBV2855641
పపరర: గగరగబబబణ ససదదరరడడడ

2572 SQX2321875
పపరర: రరఢ రరణణ వవమయరగ

2597 SQX2365005
పపరర: సతఖ రరమ దడవ కలసచల

95-14/1075

భరస : ననగరరజ కలసచల
ఇసటట ననస:33-6-427/1
వయససస:47
లస: ససస స
95-14/697

2600 SQX0153908
పపరర: నరమల చచటటరగ

95-14/698

భరస : రరజశశఖర బబబణ� చచటటరగ
ఇసటట ననస:33-6-429
వయససస:41
లస: ససస స
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95-14/699

భరస : రరమఖరరవప� చచటటరగ�
ఇసటట ననస:33-6-429
వయససస:43
లస: ససస స
2604 SQX0153882
పపరర: రరజశశఖర చచటటరగ

95-14/702

95-14/936

95-14/707

95-14/1077

95-14/710

95-14/713

95-14/938

భరస : కరగమణలర షపక
ఇసటట ననస:33-6-432
వయససస:40
లస: ససస స

2614 SQX2092542
పపరర: చచననవ కరశవ రరవప కకలక
ర రర

2617 SQX1543157
పపరర: అఖల పససగళ

2620 JBV2855153
పపరర: ఆదదశశషయఖ ఎలర శరగ

2623 SQX2006583
పపరర: పససగళ అలలఖఖ

95-14/717

2626 SQX1076356
పపరర: జయలకడమ తరరవధసల

95-91/645

2629 SQX1997485
పపరర: శర భబణణ షపక
తసడడ:డ కరగమణలఖర షపక
ఇసటట ననస:33-6-432
వయససస:23
లస: ససస స

2609 SQX1976737
పపరర: చచననకరశవ రరవప కకలక
ర రర

95-14/706

2612 SQX2093599
పపరర: సరయ తడజ కకలక
ర రర

95-14/937

2615 SQX1419820
పపరర: ససధన రరణణ యలర ససరగ

95-14/709

భరస : సరసబశవ రరవప యలర ససరగ
ఇసటట ననస:33-6-431
వయససస:38
లస: ససస స
95-14/711

2618 SQX0907139
పపరర: పస వ ఏస పడసరద యలర ససరగ

95-14/712

తసడడ:డ అదద శశషయఖ యలర ససరగ
ఇసటట ననస:33-6-431
వయససస:26
లస: పప
95-14/714

2621 SQX1543348
పపరర: రరమయఖ అసగలకలదసరర

95-14/715

తసడడ:డ ససబబబరరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:33-6-431
వయససస:59
లస: పప
95-14/940

2624 SQX1076273
పపరర: చసదదక
డ తరరవధసల

95-14/716

తలర : జయలకడమ తరరవధసల
ఇసటట ననస:33-6-432
వయససస:27
లస: ససస స
95-14/718

భరస : వనసకటటశశరరర తరరవధసల
ఇసటట ననస:33-6-432
వయససస:54
లస: ససస స
95-14/941

95-14/704

తసడడ:డ చచనన కరశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-6-430
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప అలలఖఖ
ఇసటట ననస:33-6-431
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరవధసలల
ఇసటట ననస:33-6-432
వయససస:33
లస: ససస స
2628 SQX1996925
పపరర: బబజబ షపక

95-14/708

తసడడ:డ ననగలసగస ఎలర షసరగ
ఇసటట ననస:33-6-431
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పససగళ
ఇసటట ననస:33-6-431
వయససస:53
లస: పప
2625 JBV2854131
పపరర: జజఖత తరరవధసల

2611 SQX1967801
పపరర: సరయ తడజ కకలక
ర రర

2606 AP151010441612
పపరర: శకనవరసరరవప చచటటరగ

తసడడ:డ బసవశసకర రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-6-430
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరజరశశర రరవప పససగళ
ఇసటట ననస:33-6-431
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ననగలసగస ఎలర షసరగ
ఇసటట ననస:33-6-431
వయససస:45
లస: పప
2622 SQX1993773
పపరర: రరజరశశరరరవప పససగళ

95-14/705

తసడడ:డ బసవ శసకర రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-06-430
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరజరశశర రరవప పససగళ
ఇసటట ననస:33-6-431
వయససస:47
లస: ససస స
2619 JBV2855633
పపరర: సరసబశవరరవప ఎలర శరగ

2608 SQX1841808
పపరర: పడదదపసక కకలక
ర రర

95-14/701

తసడడ:డ రరశయఖ చచటటరగ
ఇసటట ననస:33-6-429
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చచననకరశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-6-430
వయససస:25
లస: పప

భరస : చచనన కరశవరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-6-430
వయససస:50
లస: ససస స
2616 SQX1609009
పపరర: ససరరఖ పససగళ

95-14/703

తసడడ:డ చచననకరశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-6-430
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చచననకరశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-6-430
వయససస:51
లస: ససస స
2613 SQX2370948
పపరర: పదమ పసడయ కకలక
ర రర

2605 AP151010441615
పపరర: రరమఖరరవప చచటటరగ

2603 AP151010441617
పపరర: వకకమ చచటటరగ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� చచటటరగ
ఇసటట ననస:33-6-429
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� చచటటరగ
ఇసటట ననస:33-6-429
వయససస:43
లస: పప

భరస : శదదయఖ కరళహససస
ఇసటట ననస:33-6-429
వయససస:58
లస: ససస స
2610 SQX1965409
పపరర: పదమపసడయ కకలక
ర రర

95-14/700

భరస : శకనవరసరరవప చచటటరగ
ఇసటట ననస:33-6-429
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� చచటటరగ
ఇసటట ననస:33-6-429
వయససస:42
లస: పప
2607 SQX1997261
పపరర: చచసచమమ కరళహససస

2602 AP151010441616
పపరర: వససమత చచటటరగ

2627 SQX0153858
పపరర: కకరణ� తరరవధసల�

95-14/719

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� తరరవధసలల
ఇసటట ననస:33-6-432
వయససస:32
లస: పప
95-14/942

2630 SQX2113769
పపరర: సతఖననరరయణ జసగలపలర

95-3/1094

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:33-6-433
వయససస:78
లస: పప
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2631 SQX1261148
పపరర: ససజజత మఖడడరళళ
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95-14/720

భరస : ఆసజనవయణలల జసగలపలర
ఇసటట ననస:33-6-433
వయససస:33
లస: ససస స
2634 SQX1261510
పపరర: ససబబమమ జసగలపలర

95-14/723

95-14/1079

95-11/265

95-11/268

95-14/725

95-14/728

95-14/731

భరస : ననగరరజ బసడనరర
ఇసటట ననస:33-7-438
వయససస:38
లస: ససస స

2644 SQX0173658
పపరర: రరఘవవసదడ కలమఖర రరజజలల

2647 AP151010441211
పపరర: అరరణ కలమఖర మమకల

2650 AP151010441382
పపరర: లకడమ మఱఱడ మరగక

2653 SQX1609207
పపరర: భబసకర రరవప మరగక

95-14/943

2656 SQX2006591
పపరర: రరజ తడజశశ పప సదసగల

95-11/269

2659 SQX1409532
పపరర: ససబబమమ చసదసరగ
భరస : చచసచస ననరరయణ చసదసరగ
ఇసటట ననస:33-7-438
వయససస:66
లస: ససస స

2639 SQX0489666
పపరర: పప లలరమమ గరజలపలర

95-11/264

2642 AP151010438151
పపరర: జయలకడమ గరజలపలర

95-11/267

2645 AP151010435240
పపరర: ననరరయణ రరజజలల

95-11/270

తసడడ:డ కకకషషమయరగస
ఇసటట ననస:33-7
వయససస:59
లస: పప
95-14/726

2648 SQX1609033
పపరర: లలకరశశరగ మరగక

95-14/727

తసడడ:డ భబసకర రరవప మరగక
ఇసటట ననస:33-7-436
వయససస:22
లస: ససస స
95-14/729

2651 SQX1609041
పపరర: మహహసదడ గరపస మరగక

95-14/730

తసడడ:డ భబసకర రరవప మరగక
ఇసటట ననస:33-7-436
వయససస:21
లస: పప
95-14/732

2654 AP151010441177
పపరర: వరరసజనవయణలల మరగక

95-14/733

తసడడ:డ బబపయఖ మరగక
ఇసటట ననస:33-7-436
వయససస:62
లస: పప
95-14/944

తసడడ:డ బణలర యఖ పప సదసగల
ఇసటట ననస:33-7-436
వయససస:23
లస: ససస స
95-14/735

95-14/1078

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-7
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయణలల మరగక
ఇసటట ననస:33-7-436
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరదడయఖ కలరరగసటట
ఇసటట ననస:33-7-436
వయససస:62
లస: ససస స
2658 SQX1883529
పపరర: ఆదదలకడమ బసడనరర

95-11/266

భరస : భబసకరరరవప మరగక
ఇసటట ననస:33-7-436
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయణలల మరగక
ఇసటట ననస:33-7-436
వయససస:40
లస: పప
2655 SQX2006609
పపరర: సరగజన దడవ కలరరగసటట

2641 AP151010438150
పపరర: కరళకరసబ రరజజలల

2636 SQX2410900
పపరర: లకడమ తతట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-7
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస మమకల
ఇసటట ననస:33-7-435
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబబల
ఇసటట ననస:33-7-436
వయససస:33
లస: ససస స
2652 AP151010441338
పపరర: బబబల మఱఱడ మరగక

95-14/1080

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:33-7
వయససస:30
లస: పప

భరస : అరరణ కలమఖర మమకల
ఇసటట ననస:33-7-435
వయససస:42
లస: ససస స
2649 JBV2855021
పపరర: ననగకకషషకలమఖరగ మరగక

2638 SQX2226389
పపరర: ఆసజనవయణలల జసగలపలర

95-14/722

భరస : మధసససదన రరవప తతట
ఇసటట ననస:33-6-433
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:33-7
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననగలసగస
ఇసటట ననస:33-7
వయససస:72
లస: ససస స
2646 JBV2854057
పపరర: శరసత భయలకడమ మమకల

95-14/724

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసగలపలర
ఇసటట ననస:33-6-433, 2ND LANE
వయససస:41
లస: పప

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:33-7
వయససస:47
లస: ససస స
2643 AP151010438091
పపరర: రరమణలమమ పరరక

2635 SQX0847228
పపరర: ననగలసగస ఎలర శరగ

2633 SQX0847178
పపరర: గరవసదమమ ఎలర శరగ

భరస : ననగలసగస ఎలర షసరగ
ఇసటట ననస:33-6-433
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ ఎలర షసరగ
ఇసటట ననస:33-6-433
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ యలర ససరగ
ఇసటట ననస:33-6-433
వయససస:21
లస: ససస స
2640 JBV2842144
పపరర: శవ మఖల రరచకకసడ

95-14/721

భరస : ఆదదశశషయఖ� ఎలర షసరగ
ఇసటట ననస:33-6-433
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ జసగలపలర
ఇసటట ననస:33-6-433
వయససస:68
లస: ససస స
2637 SQX2371151
పపరర: సరయ ససషమ యలర ససరగ

2632 JBV2855286
పపరర: ఉషరరరణణ� ఎలర శరగ�

2657 SQX0153593
పపరర: నలమ ననదచసడర

95-14/734

తసడడ:డ పడకరశరరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:33-7-438
వయససస:34
లస: ససస స
95-14/736

2660 SQX1883503
పపరర: దసరర తడజ బసడనరగ

95-14/737

తసడడ:డ ననగరరజ బసడనరగ
ఇసటట ననస:33-7-438
వయససస:22
లస: పప
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2661 SQX1883537
పపరర: ననగరరజ బసడనరర
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95-14/738

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:33-7-438
వయససస:50
లస: పప
2664 NDX3151149
పపరర: అసకమమ రరవప థదరరవరల

94-12/1414

95-14/741

భరస : శకనవరస రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:33-7-444
వయససస:44
లస: ససస స
2673 SQX1663699
పపరర: శరగష ఈదసలమయడడ

95-14/747

95-14/750

95-21/1318

భరస : గరపరలరరవప మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:33-7-697
వయససస:72
లస: ససస స

2674 SQX0102731
పపరర: సరరజన దడవ ఈదసలమయడడ

2677 SQX0102749
పపరర: శరఖమ పడసరద ఈదసలమయడడ

2680 SQX2439370
పపరర: ననగ లకడమ గవశల

95-26/38

2683 SQX0640854
పపరర: శకనస కతష
స ల

95-14/748

2686 SQX1225292
పపరర: శక దడవ మణచచరర

95-14/751

2689 MLJ1570548
పపరర: ఫణణ భబసకర మఖమళరపలర
తసడడ:డ గరపరలరరవప మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:33-7-697
వయససస:38
లస: పప

2672 SQX0676742
పపరర: శకనవరస రరవప బబపటర

95-14/746

2675 SQX0102723
పపరర: మరగయమమ ఈదసలమయడడ

95-14/749

2678 SQX2446078
పపరర: ననగ లకడమ గవశల

95-14/1084

భరస : చసదడ శశఖర గవశల
ఇసటట ననస:33-7-446-7
వయససస:32
లస: ససస స
95-21/1319

95-26/39

2681 MLJ1340686
పపరర: మలలర శశరగ� కతష
స ల�

95-26/37

భరస : శకనస� కతష
స ల�
ఇసటట ననస:33-7-674
వయససస:39
లస: ససస స
2684 SQX1437467
పపరర: మసగరవత మణననసగగ

95-58/37

భరస : లకకమననరరయణ మణననసగగ
ఇసటట ననస:33-7-697
వయససస:29
లస: ససస స
95-58/39

భరస : జగనననథ రరవప మఖమళళపలర
ఇసటట ననస:33/7/697
వయససస:46
లస: ససస స
95-58/41

95-14/743

భరస : శరఖమ పడసరద ఎదసలమణడడ
ఇసటట ననస:33-7-445
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ కతష
స ల
ఇసటట ననస:33-7-674
వయససస:54
లస: పప
95-58/38

2669 SQX0676809
పపరర: వనసకట సరరగకర బబపటర

తసడడ:డ ససబబయఖ బబపటర
ఇసటట ననస:33-7-444
వయససస:51
లస: పప

Deleted

భరస : ఫణణ భబసకర మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:33-7-697
వయససస:35
లస: ససస స
2688 AP151000165044
పపరర: అననపపరష మఖమళరపలర

95-14/745

భరస : చసదడ శశఖర గవశల
ఇసటట ననస:33-7-446-7
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ� కతష
స ల�
ఇసటట ననస:33-7-674
వయససస:76
లస: ససస స
2685 SQX1955384
పపరర: భకగణబసడ మననకడ

2671 SQX1609132
పపరర: ఈశశర ననగరరజ బబపటర

95-14/1083

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబపటర
ఇసటట ననస:33-7-444
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప ఎదసలమణడడ
ఇసటట ననస:33-7-445
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరజయఖ గవశల
ఇసటట ననస:33-7-446/7
వయససస:35
లస: పప
2682 MLJ1340694
పపరర: కకటమమ� కతష
స ల�

95-14/742

భరస : మధస బబబణ ఈదసలమయడడ
ఇసటట ననస:33-7-445
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద ఈదసలమయడడ
ఇసటట ననస:33-7-445
వయససస:46
లస: పప
2679 SQX2436145
పపరర: చసదడ శశఖర గవశల

2668 SQX0942508
పపరర: రరమ కరకసత పపరస

95-14/740

భరస : వనసకటటశశర రరవప థదరరవపలలలరగ
ఇసటట ననస:33-7-439/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:33-7-444
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మధస బబబణ ఈదసలమయడడ
ఇసటట ననస:33-7-445
వయససస:21
లస: ససస స
2676 SQX0652115
పపరర: మధస బబబణ ఈదసలమయడడ

95-14/1082 2666 SQX2471548
2665 SQX2471589
పపరర: వనసకటటశశర రరవప థదరవపలలలరగ
పపరర: ఈశశరగ థదరవపలలలరగ

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పపరస
ఇసటట ననస:33-7-444
వయససస:27
లస: ససస స
95-14/744

2663 SQX1415711
పపరర: శకనవరస రరవప తరరవపలక
ర రగ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తరరవపలక
ర రగ
ఇసటట ననస:33-7-438/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగ బయషణస
ఇసటట ననస:33-7-439/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప ననదచసడర
ఇసటట ననస:33-7-440
వయససస:40
లస: పప
2670 SQX0676924
పపరర: పరరశత బబపటర

95-14/739

తసడడ:డ బసవయఖ చసదసరగ
ఇసటట ననస:33-7-438
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:33-7-439/1
వయససస:26
లస: పప
2667 AP151010441490
పపరర: శకనవరసరరవప ననదచసడర

2662 SQX1482470
పపరర: చచసచస ననరరయణ చసదసరగ

2687 MLJ1572023
పపరర: వజయ లకడమ మణననసగగ

95-58/40

భరస : తడరరమలఖ రరవప
ఇసటట ననస:33-7-697
వయససస:55
లస: ససస స
95-58/42

2690 MLJ1571850
పపరర: లకకమననరరయణ మణననసగగ

95-58/43

తసడడ:డ తరరమలరరవప మణననసగగ
ఇసటట ననస:33-7-697
వయససస:38
లస: పప
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2691 AP151000162640
పపరర: జగనననధరరవప మఖమళరపలర

95-58/44

తసడడ:డ గరపరలరరవప మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:33-7-697
వయససస:47
లస: పప
2694 AP151000162409
పపరర: గరపరలరరవప మమళళపలర

95-58/47

95-11/273

భరస : కకషషమయరగస మఖడపరటట
ఇసటట ననస:33-8-203
వయససస:28
లస: ససస స
2703 SQX2137834
పపరర: రమమశ కటకస శశటట

95-13/1397

95-13/157

తసడడ:డ వనసకటబడవప పప పపరగ
ఇసటట ననస:33-8-450
వయససస:62
లస: పప
2709 SQX2444396
పపరర: శకనస పప రరమలర

95-13/1399

భరస : నసదగరపరల బబ ధనసపరటట
ఇసటట ననస:33-8-452
వయససస:26
లస: ససస స
2715 SQX1883479
పపరర: జజజ నమమ బబ డడడ

తసడడ:డ ననగబసవయఖ వనలవనల
ఇసటట ననస:33-8-459/2
వయససస:49
లస: పప

95-11/274

95-14/755

2701 SQX1139527
పపరర: ననగలకడమ కటకసశశటట

95-13/154

95-11/272

2699 SQX1488650
పపరర: అశశన రరపప లల

95-32/611

2702 SQX2185312
పపరర: లకడమ కటకస శశటట

95-13/1396

భరస : శవనననరరయణ కటకస శశటట
ఇసటట ననస:33-8-449
వయససస:56
లస: ససస స

2704 SQX1829118
పపరర: అశశన కలమఖర పప పపరగ

95-13/155

2705 SQX1829175
పపరర: చచసతనఖ కలమఖర పప పపరగ

95-13/156

తసడడ:డ సప మ సససదర రరవప పప పపరగ
ఇసటట ననస:33-8-450
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సప మ సససదర రరవప పప పపరగ
ఇసటట ననస:33-8-450
వయససస:28
లస: పప

2707 SQX2442580
పపరర: హనసమసతష పప రరమలర

2708 SQX2206878
పపరర: వనసకట రమణ బబ ధనసపరటట

95-12/1396

2710 SQX2218725
పపరర: నసద గరపరల బబ ధనసపరటట

2713 SQX2412724
పపరర: హహహమవత మమడసరన

2716 SQX2543577
పపరర: వరరసజనవయణలల వనలవల

2719 SQX2543635
పపరర: వజయ లకడమ వనలవల
భరస : వరరసజనవయణలల వనలవల
ఇసటట ననస:33-8-459/2
వయససస:44
లస: ససస స

95-13/1398

భరస : వరయఖ బబ ధనసపరటట
ఇసటట ననస:33-8-452
వయససస:50
లస: ససస స
95-13/1400

2711 SQX2442465
పపరర: ససతతషస పప రరమలర

95-13/1401

భరస : శకనస పప రరమలర
ఇసటట ననస:33-8-452
వయససస:28
లస: ససస స
95-11/530

2714 SQX2344539
పపరర: మహహశశర రరవప మమడసరన

95-13/1403

తసడడ:డ చననయఖ
ఇసటట ననస:33-8-459
వయససస:54
లస: పప
95-13/1553

తసడడ:డ ననగబసవయఖ వనలవల
ఇసటట ననస:33-8-459/1
వయససస:49
లస: పప
95-8/1610

2696 SQX1094630
పపరర: కకకసట ప ఫర కసచచరర

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:33-8
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మమహహసవరర రరవప
ఇసటట ననస:33-8-459
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరజరశశర దయఖల బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-8-459
వయససస:51
లస: ససస స
2718 SQX2538163
పపరర: వరసజనవయణలల వనలవనల

2698 MLJ2696078
పపరర: శరఖససన రరవప కసచరర

తసడడ:డ వరయఖ బబ ధనసపరటట
ఇసటట ననస:33-8-452
వయససస:30
లస: పప
95-13/1402

95-58/46

తసడడ:డ శరససన రరవప
ఇసటట ననస:33-8
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మమళ పప రరమలర
ఇసటట ననస:33-8-452
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ మమళ పప రరమలర
ఇసటట ననస:33-8-452
వయససస:32
లస: పప
2712 SQX2218758
పపరర: రరణణక బబ ధనసపరటట

95-11/271

భరస : రమమష కటకసశశటట
ఇసటట ననస:33-8-449
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననరరయణ కటకస శశటట
ఇసటట ననస:33-8-449
వయససస:37
లస: పప
2706 SQX1829191
పపరర: సప మ సససదర రరవప పప పపరగ

2695 SQX0065326
పపరర: కరరరర జజససరన దనరర

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:33-8
వయససస:58
లస: పప
95-12/1146

2693 MLJ1571868
పపరర: తరరమలరరవప మణననసగగ

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మణననసగగ
ఇసటట ననస:33-7-697
వయససస:67
లస: పప

భరస : శరఖససన రరవప
ఇసటట ననస:33-8
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరససన రరవప
ఇసటట ననస:33-8
వయససస:28
లస: పప
2700 SQX0306332
పపరర: కలససమ కలమఖరగ మఖడపరటట

95-58/45

తసడడ:డ వనసకయఖ వరకర
ఇసటట ననస:33-7-697
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ జగననధస మమళళపలర
ఇసటట ననస:33-7-697
వయససస:75
లస: పప
2697 SQX0505370
పపరర: ఇమఖమనయయలల కసచరర

2692 SQX1198952
పపరర: వనసకటరమణ కలమఖర వరకర

2717 SQX2538189
పపరర: వనలవనల వరసజనవయణలల

95-7/1239

తసడడ:డ వనలవనల ననగ బసవయఖ
ఇసటట ననస:33-8-459/2
వయససస:48
లస: పప
95-13/1554

2720 SQX1844968
పపరర: పడశరసత పసడయఖసక బబపటర

95-14/756

తసడడ:డ ఏసస రతనస బబపటర
ఇసటట ననస:33-8-461
వయససస:32
లస: ససస స
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2721 SQX1844976
పపరర: పడమల బబ డపరటట
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95-14/757

భరస : ఆశరరశదస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:33-8-461
వయససస:53
లస: ససస స
95-12/1147

2727 SQX0799866
పపరర: ననసచనరయఖ పసతగరన
పసతగరన
తసడడ:డ రరమయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:33-8-464
వయససస:58
లస: పప

95-12/1152

2730 SQX0064642
పపరర: లలధదయఖ రరణణ కకలకలకరగ
కకలకలకరగ
భరస : ననగభయషణస కకలకలకరగ
ఇసటట ననస:33-8-472
వయససస:44
లస: ససస స

95-12/1154

2733 SQX0555607
పపరర: జజససస మఖధవ జజససస

95-12/1157

95-12/1160

2734 SQX1424514
పపరర: లకడమ మదదల

2737 SQX0916064
పపరర: భబనస పడకరష ఆసధడ

95-12/1163

2740 SQX0737130
పపరర: పసడనస అలలర న ననయల కకసడన

95-12/1153

95-12/1155

2732 SQX0775486
పపరర: నరజ మఖదల మఖదల

95-12/1156

తసడడ:డ చచసచసరరమయఖ మఖదల
ఇసటట ననస:33-8-473
వయససస:28
లస: ససస స
95-12/1158

2743 SQX0847160
పపరర: ససకననఖమమరగ హహలలన తషరకర

95-12/1161

2746 SQX0510966
పపరర: నరరసదడ బబబణ పసదద

95-14/760

2749 SQX0489492
పపరర: కకటయఖ బరరదసల బరరదసల
తసడడ:డ అదదయఖ బరరదసల
ఇసటట ననస:33-8-476
వయససస:52
లస: పప

2738 SQX1424803
పపరర: చచసచస రరమయఖ మదనదల

95-12/1162

2741 SQX0082081
పపరర: వనసకట మలర శశరగ బబకక

95-12/1164

భరస : ధరమ రరవప బబకక
ఇసటట ననస:33-8-474
వయససస:35
లస: ససస స
95-14/762

2744 SQX0998542
పపరర: మమరగ జసససత ఎరరవ ఎరరవ

95-14/763

భరస : రరమరరడడడ గగటటటమణకకల ఎరరవ
ఇసటట ననస:33-8-475
వయససస:65
లస: ససస స
95-15/798

తలర : రమఖదడవ పసదద
ఇసటట ననస:33-8-475
వయససస:33
లస: పప
95-12/1165

95-12/1159

తసడడ:డ అసజయఖ మదనదల
ఇసటట ననస:33-8-473
వయససస:61
లస: పప

భరస : నరసజన తషరకర
ఇసటట ననస:33-8-474
వయససస:43
లస: ససస స
95-14/764

2735 SQX0065458
పపరర: ససజజత దడవ వవజసడర వవజరసడర
భరస : సతఖ రసజన బబబణ వవజరసడర
ఇసటట ననస:33-8-473
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ ధ రసజన కకసడన
ఇసటట ననస:33-8-473
వయససస:28
లస: పప
95-14/761

95-12/1150

2729 SQX0064832
పపరర: శరఖమల కలమఖరగ కకలకలకరగ
కకలకలకరగ
తలర : ససతతషమమ కకలకలకరగ
ఇసటట ననస:33-8-472
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణలల అసదడ
ఇసటట ననస:33-8-473
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరగసరరడడడ గగటటటమణకకల
ఇసటట ననస:33-8-475
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలలర
ఇసటట ననస:33-8-476
వయససస:30
లస: పప

2731 SQX1090505
పపరర: పడసరద బబబణ ఊదరగణడడ

2726 SQX0846857
పపరర: లకడమ దదపక పసతగరన

95-13/1404

భరస : చచసచసరరమయఖ మదదల
ఇసటట ననస:33-8-473
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వవజర మసచస
ఇసటట ననస:33-8-474
వయససస:42
లస: ససస స

2748 SQX0314971
పపరర: రవ కకరణ మలలర

2728 SQX2354355
పపరర: పడదదప కలమఖర కసచరర

95-14/759

తసడడ:డ ననసచనరయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:33-8-464
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ ఊదరగణడడ
ఇసటట ననస:33-8-472
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మణతస యఖ అసదడ
ఇసటట ననస:33-8-473
వయససస:85
లస: పప

2745 SQX0083857
పపరర: రరమరరడడడ గగటటటమణకకల

95-12/1149

తసడడ:డ ఇశరక కసచరర
ఇసటట ననస:33-8-464
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ చచసచస రరమయఖ మదనదల
ఇసటట ననస:33-8-473
వయససస:23
లస: పప

2742 AP151010441096
పపరర: ససజజత మసచస

2725 SQX0800524
పపరర: దదన పసతగరన పసతగరన

2723 SQX1844943
పపరర: ఆశరరశదస బబ డపరటట

తసడడ:డ కకటయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:33-8-461
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:33-8-464
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరస జజససస
ఇసటట ననస:33-8-473
వయససస:43
లస: ససస స

2739 SQX0916072
పపరర: రరమణలల ఆసధడ

95-14/758

తసడడ:డ ఆశరరశదస బబ డపరటట
ఇసటట ననస:33-8-461
వయససస:34
లస: పప

2724 SQX0800532
పపరర: పసడయ దరగరన పసతగరన
పసతగరన
తసడడ:డ ననసచనరయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:33-8-464
వయససస:35
లస: ససస స

2736 SQX1577529
పపరర: జజకబ రరజ మదనదల

2722 SQX1844950
పపరర: కకరణ బబ డపరటట

2747 SQX2088268
పపరర: జజఖత పప లన

95-15/877

భరస : సరయ పప లన
ఇసటట ననస:33-8-475
వయససస:22
లస: ససస స
95-12/1166

95-13/1405
2750 SQX2479848
పపరర: ఆరగకటర సదన శవ వరబడహమ చరగ

తసడడ:డ ఆరగకటర అమరయఖ
ఇసటట ననస:33-8-476
వయససస:34
లస: పప
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2751 SQX2483238
పపరర: ఆరగకటర లకడమ అరరణ
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95-13/1406

భరస : ఆరగకటర సదన శవ వరబడహమ చరగ
ఇసటట ననస:33-8-476
వయససస:22
లస: ససస స
2754 SQX0058941
పపరర: వనసకట ససబబబరరవప పపజల

95-12/1168

95-14/768

95-12/1169

95-14/773

95-14/775

94-136/914

95-14/779

భరస : అజయ కలమఖర తచననల
ఇసటట ననస:33-8-483
వయససస:43
లస: ససస స

2764 AP151010441126
పపరర: పపలర యఖ రరచకకసడ

2767 AP151010441158
పపరర: కకటటశశరరవప దనమరపపరరపప

2770 JBV2855534
పపరర: శవ వససతపరపప

2773 SQX1629922
పపరర: లకడమ కరసత వససతపపరపప

95-14/782

2776 SQX2012896
పపరర: రరజశశఖర వససథనపపరరపప

95-14/774

2779 AP151010441445
పపరర: ససతతషస తచననల
భరస : రవ తచననల
ఇసటట ననస:33-8-483
వయససస:46
లస: ససస స

2759 AP151010441015
పపరర: రరఘణవరరవప బబకక

95-14/770

2762 SQX0300137
పపరర: ననగమలలర సశర రరవప రరచకకసడ

95-14/772

95-12/1170
2765 SQX0064444
పపరర: ససబణబలల తనడడకకసడ tadikonda

భరస : ఆసజనవయణలల తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-8-479
వయససస:36
లస: ససస స
95-14/776

2768 SQX0316208
పపరర: కకసడయఖ గసడడకకట

95-12/1171

తసడడ:డ రరఘవపలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-8-480
వయససస:83
లస: పప
95-14/777

2771 JBV2855526
పపరర: సరరజన పరదదతపప

95-14/778

భరస : వనసకటటసశరరర పరదదతపప
ఇసటట ననస:33-8-482
వయససస:40
లస: ససస స
95-14/780

2774 SQX1419630
పపరర: రవ కలమఖర పరదదతపప

95-14/781

తలర : సరరజన పరదదతపప
ఇసటట ననస:33-8-482
వయససస:24
లస: పప
95-14/948

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వససథనపపరరపప
ఇసటట ననస:33-8-482
వయససస:24
లస: పప
95-14/784

95-14/767

తసడడ:డ పపలర యఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-8-478
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వససతపపరపప
ఇసటట ననస:33-8-482
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ వససతపరరన
ఇసటట ననస:33-8-482
వయససస:43
లస: పప
2778 SQX1468835
పపరర: రజన కలమఖరగ మసడడ

95-14/771

భరస : ఏడడకకసడలల వససతపరరన
ఇసటట ననస:33-8-482
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరలల పరడడదనపప
ఇసటట ననస:33-8-482
వయససస:23
లస: పప
2775 JBV2855583
పపరర: ఏడడకకసడలల వససతపరపప

2761 AP151010441142
పపరర: సరమఖమ జఖస రరచకకసడ

2756 AP151010441205
పపరర: చటటట మమ బబకక

తసడడ:డ కకటబయఖ బబకక
ఇసటట ననస:33-8-477
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ దమరపపరరపప
ఇసటట ననస:33-8-479
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:33-8-482
వయససస:24
లస: పప
2772 SQX1586207
పపరర: జయశసకర పరడడదనపప

95-14/769

తసడడ:డ ససబబయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-8-478
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప దనమరపపరరపప
ఇసటట ననస:33-8-479
వయససస:62
లస: ససస స
2769 NDX2975944
పపరర: రరజరశశఖర వససథనపపరరపప

2758 JBV2855146
పపరర: ధరరమరరవప బబకక

95-12/1167

భరస : రరఘవరరవప బబకక
ఇసటట ననస:33-8-477
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-8-478
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-8-478
వయససస:34
లస: పప
2766 AP151010441244
పపరర: ననగరసదడస దమరపపరరపప

95-14/766

తసడడ:డ రరఘవరరవప బబకక
ఇసటట ననస:33-8-477
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-8-478
వయససస:40
లస: పప
2763 JBV2854032
పపరర: వనసకటటశశరరర రరచకకసడ

2755 SQX0300277
పపరర: ససమత బబకక

2753 SQX0059329
పపరర: అదద లకడమ పపజల

భరస : వనసకట ససబబరరవప పపజల
ఇసటట ననస:33-8-477
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప బబకక
ఇసటట ననస:33-8-477
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప బబకక
ఇసటట ననస:33-8-477
వయససస:34
లస: పప
2760 SQX0508820
పపరర: ఆసజనవయణలల తనడడకకసడ

95-14/765

భరస : కకటయఖ బరరదసల
ఇసటట ననస:33-8-476
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప పపజల
ఇసటట ననస:33-8-477
వయససస:46
లస: పప
2757 JBV2854164
పపరర: కకటటశశరరరవప బబకక

2752 SQX0847343
పపరర: ఎలషరమమ బరరదసల

2777 SQX0737239
పపరర: వణనమఖధసరగ తచననల

95-14/783

తసడడ:డ జజన బబబణ తచననల
ఇసటట ననస:33-8-483
వయససస:30
లస: ససస స
95-14/785

2780 JBV2854669
పపరర: పదమ తచననల

95-14/786

భరస : జజన బబబణ తచననల
ఇసటట ననస:33-8-483
వయససస:50
లస: ససస స
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2781 AP151010441442
పపరర: కమఖలఖబబయ భయకరఖ

95-14/787

భరస : బబలఖఖననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-8-483
వయససస:54
లస: ససస స
2784 AP151010441264
పపరర: అజయణకమఖర తచననల

95-14/790

95-14/792

భరస : గణరయఖ బయచరరజ
ఇసటట ననస:33-8-484
వయససస:46
లస: ససస స
2793 SQX1540682
పపరర: జజఖత కసకణనల

2785 JBV2854651
పపరర: జజన బబబణ తచననల

95-14/791

2788 SQX1076422
పపరర: దసరరరభవరన బయససరరజ

95-14/793

2786 SQX2465714
పపరర: అజయ కలమఖర తచననల

95-12/1397

2789 SQX1409607
పపరర: ససరరఖ చసదసరగ

95-14/794

భరస : ననగయఖ చసదసరగ
ఇసటట ననస:33-8-484
వయససస:28
లస: ససస స

2791 SQX1076414
పపరర: ననగయఖ చసదసరగ చసదసరగ

95-14/796

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చసదసరగ
ఇసటట ననస:33-8-484
వయససస:39
లస: పప
95-14/798

95-14/789

తసడడ:డ జయపరల తచననల
ఇసటట ననస:33-8-483/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ బయససరరజ
ఇసటట ననస:33-8-484
వయససస:27
లస: ససస స
95-14/795

2783 SQX1094846
పపరర: పడశరసత కలమఖర తచననల

తసడడ:డ జజన బబబణ తచననల
ఇసటట ననస:33-8-483
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జయపరల తచననల
ఇసటట ననస:33-8-483
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ బయససరరజ
ఇసటట ననస:33-8-484
వయససస:26
లస: ససస స
2790 AP151010441037
పపరర: రమణమమ బయచరరజ

95-14/788

భరస : జయపరల తచననల
ఇసటట ననస:33-8-483
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ జయపరల తచననల
ఇసటట ననస:33-8-483
వయససస:43
లస: పప
2787 SQX1076430
పపరర: శకవరణణ బయససరరజ

2782 AP151010441277
పపరర: లకడమకరసతమమ తచననల

2792 AP151010441036
పపరర: గణరవయఖ బయచరరజ

95-14/797

తసడడ:డ మణసలయఖ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:33-8-484
వయససస:50
లస: పప

2794 SQX2235992
పపరర: దసరర పసడయసకర యరర గడడ

95-11/531

2795 SQX1362870
పపరర: దసరర పసడయఖసక యఖరర గడడ

95-12/1172

భరస : పడసనన కలమఖర కసకణనల కసకణనల
ఇసటట ననస:33-8-487
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన మహనరరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:33-8-490
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన మహన రరవప యఖరర గడడ
ఇసటట ననస:33-8-491/1
వయససస:25
లస: ససస స

2796 SQX1364108
పపరర: అరరణ కలమఖరగ నసదదపరటట

2797 SQX0065482
పపరర: భభగరశశరగ గసగయరగ గసగయరగ

95-12/1174

2798 SQX0799940
పపరర: శక రసగననయకలలల సప మశశటట
సప మశశటట
తసడడ:డ రసగ సరశమ సప మశశటట
ఇసటట ననస:33-8-491/1
వయససస:31
లస: పప

95-12/1175

95-12/1177

2801 SQX2558401
పపరర: ధనసశ ఆనసద జకలకల

95-13/1560

95-12/1173

తసడడ:డ గణరరననథస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:33-8-491/1
వయససస:48
లస: ససస స
2799 SQX0680009
పపరర: శకరసగ ననయకలలల సప మశశటట

భరస : బబబణరరవప గసగయరగ
ఇసటట ననస:33-8-491/1
వయససస:57
లస: ససస స
95-12/1176

తసడడ:డ రసగసరశమ సప మశశటట
ఇసటట ననస:33-8-491/1
వయససస:31
లస: పప
2802 SQX2218626
పపరర: పడసనన కలమఖర కసకణనల

తసడడ:డ శకరసగస సప మశశటట
ఇసటట ననస:33-8-491/1
వయససస:71
లస: పప
95-13/1407

తసడడ:డ పడభబకర రరవప కసకణనల
ఇసటట ననస:33-8-497
వయససస:50
లస: పప
2805 SQX2345205
పపరర: కకరణ పడకరష కకసడమణడడ

తసడడ:డ వనసకటసరశమ జజననకకటట
ఇసటట ననస:33-8-499
వయససస:42
లస: పప

2803 SQX2218634
పపరర: వశరల పసడయతమ కసకణనల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జకలకల
ఇసటట ననస:33-8-493
వయససస:20
లస: పప
95-13/1408

తసడడ:డ పడసనన కలమఖర కసకణనల
ఇసటట ననస:33-8-497
వయససస:21
లస: పప
95-11/532

95-11/533 2807 SQX1991801
2806 SQX2345775
పపరర: ఆర యస ససమలత పమడడపగణ
పపరర: ససమలత పమడడపరగణ

భరస : కకరణ పడకరష కకసడమణడడ
ఇసటట ననస:33-8-499
వయససస:46
లస: ససస స
95-12/1326

2804 NDX2547784
పపరర: కకరణ పడకరశ కకసడమణడడ

2809 SQX2218907
పపరర: దదప కలమమరగణసట
తసడడ:డ చసదడ శశఖర కలమమరగణసట
ఇసటట ననస:33-8-499
వయససస:49
లస: ససస స

94-10/1140

తసడడ:డ వససత రరవప కకసడమణడడ
ఇసటట ననస:33-8-499
వయససస:46
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వససతరరవప కకసడమణడడ
ఇసటట ననస:33-8-499
వయససస:46
లస: పప
2808 SQX1987064
పపరర: గరపసననథ జజననకకటట

2800 SQX0679969
పపరర: రసగసరశమ సప మశశటట

95-13/1409

95-12/1325

Deleted

భరస : కకరణ పడకరశ కకసడమణదద
ఇసటట ననస:33-8-499
వయససస:46
లస: ససస స

2810 SQX2392751
పపరర: వజయ భబసకర తలతతటట

95-13/1410

తసడడ:డ పరగశదదరరవప తలతతటట
ఇసటట ననస:33-8-499
వయససస:37
లస: పప
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95-13/1411 2812 SQX2218683
2811 SQX2199941
పపరర: జజననకకటట బబలతడపపర సససదరగ
పపరర: ఏవసజరలన కలమమరగణసట

భరస : గరపసననధ జజననకకటట
ఇసటట ననస:33-8-499
వయససస:31
లస: ససస స
2814 SQX1815315
పపరర: వనసకటపత మఖగసటట

95-13/1412

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కలమమరగణసట
ఇసటట ననస:33-8-499
వయససస:20
లస: ససస స

2813 SQX1807205
పపరర: మఖధసరగ మఖగసటట

95-12/1178

తసడడ:డ వనసకటపత మఖగసటట
ఇసటట ననస:33-8-499, FLAT NO-201, BLOC
వయససస:30
లస: ససస స

2816 SQX2360246
పపరర: లలరర
డ పడసరద కసపరర రరజ
ఉయయఖరర
తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మయరగస మఖగసటట
భరస : వనసకటపత మఖగసటట
తసడడ:డ మరగయదనసస ఉయయఖరర
ఇసటట ననస:33-8-499, FLAT NO-201, BLOC ఇసటట ననస:33-8-499, FLAT NO-201, BLOC ఇసటట ననస:33-8-500
వయససస:56
లస: పప
వయససస:51
లస: ససస స
వయససస:60
లస: పప
2817 SQX2364255
పపరర: వనసకయమమ మఖనసకకసడ

95-26/40

2815 SQX1818665
పపరర: శకదడవ మఖగసటట

95-120/8

95-13/1414

2818 SQX2373058
పపరర: సహహత ఉయయఖరర

95-13/1415

భరస : లలరర
డ కసపరర రరజ ఉయయఖరర
ఇసటట ననస:33-8-500
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ఏల పస కర రరజ ఉయయఖరర
ఇసటట ననస:33-8-500
వయససస:28
లస: ససస స
95-14/801

2823 SQX1609165
పపరర: ఎల ఎన వ సరయ కకరణ
నడడసపలర
తసడడ:డ వనసకట రమణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:33-8-500
వయససస:25
లస: పప

95-14/804

2826 SQX1993583
పపరర: అరరణ మణకలరగ

95-13/1148

95-13/160

95-13/162

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప నకక
ఇసటట ననస:33-8-503
వయససస:24
లస: పప

2833 SQX1880673
పపరర: పపజజల మలలర శశరగ

95-13/164

2836 SQX0317198
పపరర: వనసకటటశశర రరవప నకక

95-13/161

2839 SQX0953539
పపరర: లకకమ బబయ కతడ
భరస : పడతనప కలమఖర కతడ
ఇసటట ననస:33-8-504
వయససస:37
లస: ససస స

95-14/805

2828 SQX1282250
పపరర: ససరరసదడ రరడడడ మమకర

95-13/159

2831 SQX2218600
పపరర: ఫణణసదడ రరడడడ మమక

95-13/1416

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ మమక
ఇసటట ననస:33-8-501
వయససస:20
లస: పప
95-11/275

2834 SQX1287698
పపరర: లకడమ పడసనన నకరక

95-13/163

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప నకరక
ఇసటట ననస:33-8-503
వయససస:31
లస: ససస స
95-13/165

తసడడ:డ హనసమసతరరవప నకక
ఇసటట ననస:33-8-503
వయససస:54
లస: పప
95-13/1418

2825 SQX1623983
పపరర: పడసరదరరవప వరససమళళ

తసడడ:డ శకనవరస రరడడ మమకర
ఇసటట ననస:33-8-501
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పపజజల రరమణలల
ఇసటట ననస:33-8-503
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప నకక
ఇసటట ననస:33-8-503
వయససస:51
లస: ససస స
2838 SQX2218808
పపరర: వనసకట కకటటశశరరరవప నకక

95-13/158

తసడడ:డ కకటటరరడడడ మమక
ఇసటట ననస:33-8-501
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఇససబ షపక
ఇసటట ననస:33-8-502
వయససస:59
లస: ససస స
2835 SQX0305797
పపరర: Ratnam

2830 SQX0544601
పపరర: శకనవరసరరడకడ మమక

95-14/802

తసడడ:డ కరసతయఖ వరససమళళ
ఇసటట ననస:33-8-500
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ మమక
ఇసటట ననస:33-8-501
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పగగడడపలర
ఇసటట ననస:33-8-501
వయససస:27
లస: పప
2832 SQX0250563
పపరర: ఖతజజబ షపక

2827 SQX0250670
పపరర: మలర శశరగ మమకర

2822 SQX1609074
పపరర: avinash వరససమళ
తసడడ:డ పడసరదరరవ వరససమళ
ఇసటట ననస:33-8-500
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబల చసదసడడడ నడడసపలర
ఇసటట ననస:33-8-500
వయససస:51
లస: పప

భరస : జజనఏలయఖ మణకలరగ
ఇసటట ననస:33-8-500 5/3 LINE
వయససస:50
లస: ససస స
2829 SQX0882936
పపరర: రరజ కలమఖర పగగడడపలర

2824 SQX1609181
పపరర: వనసకట రమణ నడడసపలర

95-14/799

తసడడ:డ పడసరదరరవ వరససమళ
ఇసటట ననస:33-8-500
వయససస:23
లస: ససస స

95-14/800 2821 SQX1609199
2820 SQX1609173
పపరర: ఆదదశశష అనసత లకడమ నడడసపలర
పపరర: చసడడ ఉదయ భబసకర శరమ
నడడసపలర
భరస : వనసకట రమణ నడడసపలర
తసడడ:డ వనసకట రమణ నడడసపలర
ఇసటట ననస:33-8-500
ఇసటట ననస:33-8-500
వయససస:49
లస: ససస స
వయససస:22
లస: పప
95-14/803

2819 SQX1609066
పపరర: దదవఖ వరససమళ

95-13/1413

2837 SQX2174894
పపరర: పవన నకక

95-13/1417

భరస : వనసకట కకటటశశరరవప నకక
ఇసటట ననస:33-8-503
వయససస:24
లస: ససస స
95-13/166

2840 SQX0953547
పపరర: పడతనప కలమఖర కతడ

95-13/167

తసడడ:డ నరగససగగ కతడ
ఇసటట ననస:33-8-504
వయససస:47
లస: పప
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95-13/1149

తసడడ:డ వనసకటటష దనలఖపపర
ఇసటట ననస:33-8-505
వయససస:22
లస: ససస స
2844 SQX2365237
పపరర: మఖమడడశశటట వనసకనన

95-13/1419

2845 SQX2365013
పపరర: మఖమడడశశటట ఉష రరణణ

95-13/1422

2848 SQX1829308
పపరర: వషష
ష వరర న అననసగగ

95-14/951

భరస : వషష
ష వరరన అననసగగ
ఇసటట ననస:33-8-505/1
వయససస:33
లస: ససస స

2851 SQX1084680
పపరర: వన ంచల ససల

95-13/168

భరస : రరజ పసలర
ఇసటట ననస:33-9-510
వయససస:35
లస: ససస స

2854 SQX0759134
పపరర: రరజ పసలర

95-14/807

95-13/171

తసడడ:డ శవ వరసరల
ఇసటట ననస:33-9-511
వయససస:25
లస: ససస స

2857 SQX1356576
పపరర: కకషష శక నలర నసకల

95-40/65

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ యకకల
ఇసటట ననస:33-9-513
వయససస:44
లస: పప

2860 SQX1589797
పపరర: చసదడ రరడడడ పరటట

95-13/169

95-20/761

2863 SQX2138089
పపరర: మహన రరవప కకలక
ర రర

భరస : రమమశ కలమఖర లసగమలలర లసగమలలర
ఇసటట ననస:33-9-515
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-9-516
వయససస:70
లస: పప

95-221/1216
2865 SQX2246080
పపరర: వనసకట శవ ననగ సతశ కలమఖర
అననవరపప
తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:33-9-516
వయససస:25
లస: పప

2866 SQX0758474
పపరర: పడమల రరణణ మరగయఖల
భరస : వనసకటటశశరరర మరగయఖల
ఇసటట ననస:33-9-518
వయససస:56
లస: ససస స

2868 NDX3247590
పపరర: పసడత బ

2869 SQX0540286
పపరర: పడభణతడజ కసచరర

94-143/850

తసడడ:డ వవణణగరపరలఖచనరగ కసచరర
ఇసటట ననస:33-9-521
వయససస:29
లస: పప

2849 SQX1997386
పపరర: జయలకడమ అననసగగ

95-14/950

2852 SQX1343920
పపరర: దసరరరభవరన గసడడకకట

95-32/612

2855 SQX1360585
పపరర: పడగత నలర నసకల

95-13/170

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప నలర నసకల
ఇసటట ననస:33-9-511
వయససస:25
లస: ససస స
95-13/172

2858 SQX1356758
పపరర: ననగరశశరరరవప నలర నసకల

95-13/173

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నలర నసకల
ఇసటట ననస:33-9-511
వయససస:51
లస: పప
95-11/276

తసడడ:డ బలవసత రరడడడ పరటట
ఇసటట ననస:33-9-515
వయససస:24
లస: పప

2862 SQX2518660
పపరర: ధనలకడమ లసగమలలర లసగమలలర

95-13/1421

భరస : ససబడహమణఖస గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-9
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప నలర నసకల
ఇసటట ననస:33-9-511
వయససస:42
లస: ససస స
95-13/1425

2846 SQX2298834
పపరర: రమఖ అననసగగ

భరస : ససరరష కలమఖర అననసగగ
ఇసటట ననస:33-8-505/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బణడడ యఖ పసలర
ఇసటట ననస:33-9-510
వయససస:39
లస: పప

2856 SQX1301837
పపరర: సససదరఖ వరసరల

95-14/949

భరస : వషష
ష వరర న
ఇసటట ననస:33-8-505/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషప ర ససల
ఇసటట ననస:33-8-508
వయససస:54
లస: ససస స

2853 SQX0759217
పపరర: ధనలకడమ పసలర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బ
ఇసటట ననస:33-9-519
వయససస:22
లస: ససస స

95-13/1420

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ అననసగగ
ఇసటట ననస:33-8-505/1
వయససస:35
లస: పప

2850 SQX1997741
పపరర: రమఖ అననసగగ

2843 SQX1995992
పపరర: మసజననధ దనలఖపపర

తసడడ:డ వనసకటటష దనలఖపపర
ఇసటట ననస:33-8-505
వయససస:23
లస: పప

భరస : వనసకనన
ఇసటట ననస:33-8-505/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:33-8-505/1
వయససస:20
లస: పప

2859 SQX2255008
పపరర: శకనవరసరరవప యకకల

95-14/806

తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ అననసగగ
ఇసటట ననస:33-8-505
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మయరగస
ఇసటట ననస:33-8-505/1
వయససస:46
లస: పప
2847 SQX2364750
పపరర: మఖమడడశశటట తడజ

2842 SQX1829332
పపరర: ససరరష కలమఖర అననసగగ

2861 SQX1840941
పపరర: కరరగసక చసత

95-13/174

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసత
ఇసటట ననస:33-9-515
వయససస:30
లస: పప
95-13/1426

2864 SQX2138139
పపరర: సరసబడజఖస కకలక
ర రర

95-13/1427

భరస : మహన రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-9-516
వయససస:68
లస: ససస స
95-13/175

2867 NDX3247319
పపరర: హవల కలమఖరగ టట

94-143/849

భరస : వనసకటటశశర రరవప టట
ఇసటట ననస:33-9-519
వయససస:44
లస: ససస స
95-13/176

2870 SQX0540187
పపరర: హనసమసత రరవప కసచరర

95-13/177

తసడడ:డ వరరసరశమ కసచరర
ఇసటట ననస:33-9-522
వయససస:50
లస: పప
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2871 SQX0715094
పపరర: శకలకకమ ససకనఖ అతస లకరగ

95-13/178

తసడడ:డ ధకడణ మయరగస అతస లకరగ
ఇసటట ననస:33-9-523
వయససస:29
లస: ససస స
2874 SQX2348290
పపరర: వజడ కలమఖరగ గణమమడడ

95-11/534

95-13/181

95-13/184

95-13/187

95-13/190

95-13/193

95-13/196

తసడడ:డ వనసకట రమణ పపదదట
ఇసటట ననస:33-9-538
వయససస:24
లస: పప

2884 SQX1542852
పపరర: రమణ సప మన

2887 SQX1852136
పపరర: మదచదల మహహష కలమఖర

2890 SQX0759126
పపరర: చన మలర ఖఖరరలన మదదదరరల

2893 SQX0456301
పపరర: యఖదగగరగ పగగళర

95-13/198

2896 SQX0250530
పపరర: వనసకటటసశరరర పపదథట

2899 SQX2417012
పపరర: కకటటశశర రరవప పపదదట

95-13/183

2882 SQX1606070
పపరర: పసడయఖసక సప మన

95-13/186

95-13/189
2885 SQX1959600
పపరర: షణణమఖ వససత కలమఖర
అవధననస
తసడడ:డ ఉమఖమహహశశరరరవప అవధననస
ఇసటట ననస:33-9-532
వయససస:20
లస: పప

95-13/191

2888 SQX1542878
పపరర: శవరజ సప మన

95-13/192

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప మన
ఇసటట ననస:33-9-532
వయససస:52
లస: పప
95-13/194

2891 SQX0456277
పపరర: నరమల పగగళర

95-13/195

భరస : యఖదగగరగ పగగళళ
ఇసటట ననస:33-9-537
వయససస:36
లస: ససస స
95-13/197

2894 SQX2275717
పపరర: లకడమ చతడల

95-13/1428

భరస : శశషష చతడల
ఇసటట ననస:33-9-537
వయససస:40
లస: ససస స
95-13/199

2897 SQX2375624
పపరర: కకటటశశర రరవప పపదదట

95-13/1429

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రమణ పపదదట
ఇసటట ననస:33-9-538
వయససస:24
లస: పప
95-25/1280

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రమణ పపదదట
ఇసటట ననస:33-9-538
వయససస:24
లస: పప

2879 SQX1513994
పపరర: రరజ మణణ ననలపరటట

95-13/188

తసడడ:డ పసద కకటయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:33-9-538
వయససస:53
లస: పప
95-14/1093

95-11/536

తసడడ:డ శవరజ సప మన
ఇసటట ననస:33-9-532
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖరస యఖ పగగళళ
ఇసటట ననస:33-9-537
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పపదథట
ఇసటట ననస:33-9-538
వయససస:40
లస: ససస స
2898 SQX2459956
పపరర: కకటటశశర రరవప పపదదట

95-13/185

తసడడ:డ పసదద సప మయఖ మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-9-536
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ చటటమయరగ
ఇసటట ననస:33-9-537
వయససస:59
లస: ససస స
2895 SQX0420869
పపరర: కకటటశశరగ పపదథట

2881 SQX1513986
పపరర: బబల శశరగ నవలపటట

2876 SQX2360048
పపరర: పపడమ చసద గణమమడడ

తసడడ:డ బబల శశరగ ననలపరటట
ఇసటట ననస:33-9-531
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మదచదల మననహర రరవప
ఇసటట ననస:33-9-532
వయససస:41
లస: పప

భరస : చన మలర ఖఖరరలన మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-9-536
వయససస:43
లస: ససస స
2892 SQX1835511
పపరర: బబల గణరవమమ చటటమయరగ

95-13/182

భరస : శవరజ సప మన
ఇసటట ననస:33-9-532
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకసడయఖ గణతస
ఇసటట ననస:33-9-532
వయససస:37
లస: పప
2889 SQX0761007
పపరర: ననగరరజఖస మదదదరరల

2878 SQX0545103
పపరర: ఉషశక నవలపరటట

95-13/180

తసడడ:డ డడవడ రరజ గణమమడడ
ఇసటట ననస:33-9-525
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస నవలపటట
ఇసటట ననస:33-9-531
వయససస:77
లస: పప

భరస : మదచదల మహహష కలమఖర
ఇసటట ననస:33-9-532
వయససస:33
లస: ససస స
2886 SQX1216564
పపరర: వనసకట ససరరష గణతస

95-11/535

భరస : ససధదర నవలపరటట
ఇసటట ననస:33-9-531
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల శశరగ ననలపరటట
ఇసటట ననస:33-9-531
వయససస:51
లస: పప
2883 SQX1852235
పపరర: మదచదల వనసకట శకవరణణ

2875 SQX2345783
పపరర: అగణససటన గణమమడడ

2873 SQX0715169
పపరర: ధకడణ మయరగస అతస లకరగ

తసడడ:డ ననగచనరగ అతస లకరగ
ఇసటట ననస:33-9-523
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప గణమమడడ
ఇసటట ననస:33-9-525
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససనల కలమఖర జ
ఇసటట ననస:33-9-525
వయససస:34
లస: ససస స
2880 SQX0544528
పపరర: ససధదర ననలపరటట

95-13/179

భరస : దకడణ మయరగస అతస లకరగ
ఇసటట ననస:33-9-523
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప గణమమడడ
ఇసటట ననస:33-9-525
వయససస:59
లస: ససస స
2877 SQX1879253
పపరర: పసడయఖసక పపచచకరయలల

2872 SQX1241454
పపరర: లలత కలమఖరగ అతస లకరగ

2900 SQX2387694
పపరర: కకటటశశర రరవప పపదదట

95-59/1291

తసడడ:డ వనసకటరమణ పపదదట
ఇసటట ననస:33-9-538
వయససస:24
లస: పప
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2901 SQX0106021
పపరర: నరజకరమమశశరగ తసగగరరల

95-13/200

భరస : చసదడ శశఖర తసగగరరల
ఇసటట ననస:33-9-539
వయససస:39
లస: ససస స

2902 SQX0106211
పపరర: రరజజ రరజరశశరగ తసగగరరల

95-13/201

2903 SQX0106203
పపరర: చసదడ శశఖర తసగగరరల

95-13/202

భరస : పరసడడరసగవఠల తసగగరరల
ఇసటట ననస:33-9-539
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ వఠల తసగగరరల
ఇసటట ననస:33-9-539
వయససస:44
లస: పప
2906 SQX0715045
పపరర: నవటటసగరల దథమ

భరస : వనసకట లకడమ రరధన కకషష మయరగస మణదసనస
ఇసటట ననస:33-09-540
వయససస:67
లస: ససస స

95-13/204
2905 SQX1934116
పపరర: వనసకట లకడమ రరధన కకషష మయరగస
మణదసనసరర
తసడడ:డ వనసకట సతఖ ననరరయణ రరవప మణదసనస
ఇసటట ననస:33-09-540
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ బబబణ దథమ
ఇసటట ననస:33-9-541
వయససస:77
లస: పప

2907 SQX0714923
పపరర: వకటర పరల తతరగమమళళ

2908 SQX1140847
పపరర: ఇసదదరమమ మమకల

2909 SQX1140839
పపరర: శకనవరసరరవప కసభస పరటట

2904 SQX1934207
పపరర: వజయ లకడమ మణదసనసరర

95-13/203

95-13/206

తసడడ:డ జజన తషరగమమలర
ఇసటట ననస:33-9-541
వయససస:80
లస: పప
2910 SQX0715359
పపరర: మసజష పపలర గయర

భరస : వనసకట ససబబబరరవప మమకల
ఇసటట ననస:33-9-542
వయససస:50
లస: ససస స
95-13/209

తసడడ:డ నతనయయలల పపలర గయర
ఇసటట ననస:33-9-543
వయససస:28
లస: ససస స
2913 SQX1366955
పపరర: శరగష పపలర గయర

95-13/212

95-11/278

95-13/214

95-13/217

భరస : శకనవరస రరవప చచననస
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:38
లస: ససస స

2917 SQX1382134
పపరర: రరమకకషష శరససస స చటబట

2920 SQX1493956
పపరర: పదనమవత కకలక
ర రర

2923 SQX1493972
పపరర: శకకరసత కకలక
ర రర

95-13/220

2926 SQX1086108
పపరర: ససగగత రరవప దదయ

95-32/613

2929 SQX1013978
పపరర: రరజజరరణణ పరగద
భరస : ఇసరమయల పరగద
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:44
లస: ససస స

95-11/277

2918 SQX2381382
పపరర: వసశ కకషష దనసరగ

95-13/1212

తసడడ:డ గగవసద రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:33-10-546
వయససస:40
లస: పప
95-13/215

2921 SQX0846386
పపరర: రరజ కలమఖరగ దదయ

95-13/216

భరస : ససగగత రరవప దదయ
ఇసటట ననస:33-10-547
వయససస:61
లస: ససస స
95-13/218

2924 SQX1086090
పపరర: సరత బబబణ దదయ

95-13/219

తసడడ:డ ససగగత రరవప దదయ
ఇసటట ననస:33-10-547
వయససస:30
లస: పప
95-13/221

తసడడ:డ రరబరట దదయ
ఇసటట ననస:33-10-547
వయససస:60
లస: పప
95-13/223

2915 SQX1262690
పపరర: వమల చటబట
భరస : వనసకట అపరపరరవప చటబట
ఇసటట ననస:33-10
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబణ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-10-547
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససగగత రరవప దదయ
ఇసటట ననస:33-10-547
వయససస:33
లస: పప
2928 SQX1542506
పపరర: శరరద చచననస

95-13/213

భరస : రమమష బబబణ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-10-547
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబణ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-10-547
వయససస:29
లస: పప
2925 SQX0931857
పపరర: రరజ దదయ

2914 SQX0715128
పపరర: నతనయయలల పపలర గయర

95-13/211
2912 SQX1789635
పపరర: మహన వసశ కకరణ పపలర గయర

తసడడ:డ ననతనలల పపలర గయర
ఇసటట ననస:33-9-543
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప చటబట
ఇసటట ననస:33-10
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజ దదయ
ఇసటట ననస:33-10-547
వయససస:26
లస: ససస స
2922 SQX1493964
పపరర: వననద కలమఖర కకలక
ర రర

95-13/210

తసడడ:డ యయష పపలర గయర
ఇసటట ననస:33-9-543
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటఅపరపరరవప
ఇసటట ననస:33-10
వయససస:67
లస: పప
2919 SQX1187229
పపరర: ససమఖ జటటరగ

2911 SQX0715185
పపరర: ననగమలలర శశరగ పపలర గయర

95-13/208

తసడడ:డ గరపయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:33-9-542
వయససస:45
లస: పప

భరస : నతనయయలల పపలర గయర
ఇసటట ననస:33-9-543
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : ననగమలలర శశరగ పపలర గయర
ఇసటట ననస:33-9-543
వయససస:24
లస: పప
2916 SQX0680140
పపరర: రరమకకషష శరససస స చటబట

95-13/207

95-13/205

2927 SQX1515974
పపరర: రమమష బబబణ కకలక
ర రర

95-13/222

తసడడ:డ కకషషమయరగస కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-10-547
వయససస:61
లస: పప
95-13/224

2930 SQX0715136
పపరర: ససగణణ సప లల

95-13/225

భరస : రతన దసరర కకశశర కలమఖర సప లల
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:57
లస: ససస స

Page 206 of 350

2931 SQX1543041
పపరర: రమణమమ చచననస
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95-13/226

భరస : వనసకటటసశరరర చచననస
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:65
లస: ససస స
2934 SQX0714980
పపరర: పడశరసత కలమఖర సప లల

2932 SQX1367276
పపరర: ససతతషమమ పరగదన

95-13/227

భరస : దననయఖ పరగదన
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:76
లస: ససస స
95-13/229

2935 SQX0715060
పపరర: అకయ పరవన సప లల

2933 SQX1366930
పపరర: మధస బబబణ పరగదన

తసడడ:డ ఇసరమయయలల పరగదన
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:24
లస: పప
95-13/230

2936 SQX1543066
పపరర: శకనవరస రరవప చచననస

తసడడ:డ రతన దసరర కకశశర కలమఖర సప లల
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆర డడ కర కలమఖర సప లల
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:28
లస: పప

2937 SQX1013994
పపరర: ఇసరమయల పరగద

95-13/233 2939 SQX1543025
2938 SQX0715003
పపరర: రతన దసరర కకశశర కలమఖర సప లల
పపరర: వనసకటటసశరరర చచననస

95-13/232

తసడడ:డ దననయఖ పరగద
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:47
లస: పప
2940 SQX1419184
పపరర: గగతక బబతపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:33-10-551
వయససస:27
లస: ససస స
2943 SQX0759423
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబతపపడడ

95-13/238

95-13/241

95-13/244

95-13/247

95-13/250

తసడడ:డ ఆనసదరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-10-557
వయససస:55
లస: పప
2958 SQX0953646
పపరర: రవ కలమఖర కకరరనపరటట
తసడడ:డ పడసరద సససగ కకరరనపరటట
ఇసటట ననస:33-10-560
వయససస:26
లస: పప

95-13/239

2950 SQX1571158
పపరర: ఉమ వరన లకడమ అననస

95-13/242

95-13/245

95-13/248

2956 SQX0931758
పపరర: జజజ నవశశరగ చచరరకకరగ

95-13/251

తసడడ:డ రరజజరరవప చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:33-10-560
వయససస:67
లస: పప

95-13/240

2948 SQX1302900
పపరర: అనససయ బబ డడడ

95-13/243

2951 SQX0573691
పపరర: అనసత వజయలకడమ కకనవదన

95-13/246

భరస : జయ భబరత రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-10-557
వయససస:54
లస: ససస స

2953 SQX1282227
పపరర: అరరనలడ వజయ సప లలమన
బబ డడడ
తసడడ:డ జయభరతన రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-10-557
వయససస:25
లస: పప

2959 SQX0931196
పపరర: వవదనసత రరవప చచరరకకరగ

2945 SQX1115600
పపరర: వనసకట దసరర రగసపసచరర

భరస : ఆనసదరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-10-554
వయససస:79
లస: ససస స

2954 SQX1571141
పపరర: వనసకట కకషష పపరగన

95-13/249

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పపరగన
ఇసటట ననస:33-10-557
వయససస:48
లస: పప

భరస : వవదనసత రరవప చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:33-10-560
వయససస:60
లస: ససస స
95-13/253

95-13/237

భరస : రరమ కకషష రగసపసచరర
ఇసటట ననస:33-10-553
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష పపరగన
ఇసటట ననస:33-10-557
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ భబరత రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-10-557
వయససస:23
లస: పప
2955 SQX0573675
పపరర: జయ భబరతరరవప బబ డడడ

2947 SQX1487538
పపరర: డన. కలఖఖణణ నటబట

2942 SQX1419150
పపరర: నఖలలష బబతపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:33-10-551
వయససస:25
లస: పప

భరస : డన. దడవ కలమఖర బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-10-554
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-10-554
వయససస:51
లస: పప
2952 SQX1586447
పపరర: ఆనసద జజజ న ససపత బబ డడడ

95-13/236

తసడడ:డ ఓసకరర మయరగస తషరర పరటట
ఇసటట ననస:33-10-553
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల రగసపసచచరర
ఇసటట ననస:33-10-553
వయససస:34
లస: పప
2949 SQX1487553
పపరర: డన. దడవ కలమఖర బబ డడడ

2944 SQX1430099
పపరర: నసద కలమఖర తషరర పరటట

95-13/234

తసడడ:డ ససబబ రరవప చచననస
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:33-10-551
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ యఖననదద బబతపపడడ
ఇసటట ననస:33-10-551
వయససస:53
లస: పప
2946 SQX1428680
పపరర: ససబబబరరవప రగసపసచచరర

2941 SQX1419119
పపరర: పదనమవత రరణణమడడగణ

95-13/231

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చచననస
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రతనస సప లల
ఇసటట ననస:33-10-547/1
వయససస:57
లస: పప
95-13/235

95-13/228

2957 SQX0931766
పపరర: బబబ సరరజన దడవ చసతనబతస న

95-13/252

భరస : శరమణఖల చసతన బతస న
ఇసటట ననస:33-10-560
వయససస:63
లస: ససస స
95-13/254

2960 SQX0931147
పపరర: శరఖమణఖలల చసతన బతస న

95-13/255

తసడడ:డ జజరగల చసతన బతస న
ఇసటట ననస:33-10-560
వయససస:69
లస: పప
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2961 SQX1027052
పపరర: లలహహత సరయ దథనవపపడడ

95-11/279

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:33-10-561
వయససస:26
లస: ససస స
2964 AP151010435164
పపరర: వజయకలమఖర బసకర

95-11/354

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:33.10.561
వయససస:56
లస: పప
2967 SQX1622308
పపరర: రగతక అహనన కటటటపలర

95-13/256

95-13/259

95-13/1215

95-13/1218

95-13/261

తసడడ:డ వవలలగగసడయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:33-10-576
వయససస:58
లస: పప

95-13/260

2977 NDX2558930
పపరర: సరయ వనసషషవ పప ననపలర

2980 SQX2289957
పపరర: ననగరజ జటటరగ

95-13/263

2983 SQX2529378
పపరర: కకశశర కలమఖర దసగగర

95-13/1216

94-143/735

2986 SQX1078691
పపరర: బసదస మఖధవ పప దదల

95-13/1219

2989 SQX1936798
పపరర: జజఖత సశరరప ససకల
తసడడ:డ నరసససహ రరవప ససకల
ఇసటట ననస:33-10-764
వయససస:20
లస: పప

95-13/258

2972 SQX2473726
పపరర: కరకసత వర కలమఖర పసరగకల

95-11/423

2975 SQX2480895
పపరర: రరజవ కలమఖర పసరగకల

95-13/1217

తసడడ:డ పస కరకసత వర కలమఖర
ఇసటట ననస:33-10-564
వయససస:29
లస: పప
2978 NDX2558955
పపరర: సరయ కకషష శక పప ననపలర

94-143/736

2981 SQX0391888
పపరర: లలత చగపపర

95-13/262

భరస : జజన సససదర చగపపర
ఇసటట ననస:33-10-569
వయససస:71
లస: ససస స
95-7/1225

2984 SQX1835503
పపరర: మఖనస దదమమరరజ

95-13/264

భరస : మలర కరరరలనరరజ దదమమరరజ
ఇసటట ననస:33-10-575
వయససస:29
లస: ససస స
95-13/266

తసడడ:డ వనసకట కకసడయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:33-10-576
వయససస:33
లస: ససస స
95-13/268

2969 SQX1493931
పపరర: రగయఖ ఏసజరలనన కటటటపలర

తసడడ:డ ససధనకర రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:33-10-566
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస పడసరద రరవప దసగగర
ఇసటట ననస:33-10-571/1
వయససస:51
లస: పప
95-13/265

95-13/1214

భసధసవప: కర.ససససలఖ
ఇసటట ననస:33-10-564
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప జటటరగ
ఇసటట ననస:33-10-567
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరమరరజ దదమమరరజ
ఇసటట ననస:33-10-575
వయససస:33
లస: పప
2988 SQX1477851
పపరర: వనసకట కకసడయఖ పప దదల

2974 SQX2474633
పపరర: కరకసత వర కలమఖర పసరగకల

2966 SQX2410397
పపరర: గరయతడ వరలకడమ దథనవపపడడ

తసడడ:డ రమమష బబబణ కటటటపలర
ఇసటట ననస:33-10-563
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:33-10-566
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసతయఖ కకరగణసటర
ఇసటట ననస:33-10-569
వయససస:62
లస: పప
2985 SQX1835495
పపరర: మలర కరరరలనరరజ దదమమరరజ

95-13/257

Deleted

భరస : ససధనకర రరవప పప ననపలర
ఇసటట ననస:33-10-566
వయససస:54
లస: ససస స
2982 SQX0411066
పపరర: జజన సససదర కకరగణసటర

2971 SQX0715300
పపరర: రమమష బబబణ కటటటపలర

95-11/281

భరస : వనసకటటశశర రరవప దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:33-10-561
వయససస:57
లస: ససస స

భసధసవప: కర.ససససలఖ
ఇసటట ననస:33-10-564
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పస కరకసత వర కలమఖర
ఇసటట ననస:33-10-564
వయససస:27
లస: పప
2979 SQX0759118
పపరర: అరరణ పప ననపలర

95-13/1213

తసడడ:డ ససజవరరవప కటటటపలర
ఇసటట ననస:33-10-563
వయససస:57
లస: పప

భరస : పస.కకసఠగ వర కలమఖర
ఇసటట ననస:33-10-564
వయససస:57
లస: ససస స
2976 SQX2469831
పపరర: గకతస కలమఖర పసరగకల

2968 SQX1494079
పపరర: రగచన కరరరలన కటటటపలర

2963 SQX1124411
పపరర: శకధర అతస లకరగ

తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ
ఇసటట ననస:33-10-561
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబణ కటటటపలర
ఇసటట ననస:33-10-563
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబణ కటటటపలర
ఇసటట ననస:33-10-563
వయససస:55
లస: ససస స
2973 SQX2478931
పపరర: ససశల korabandi

2965 SQX2411486
పపరర: వనసకటటశశర రరవప దథనవపపడడ

95-11/280

తసడడ:డ ససబబ రరవప దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:33-10-561
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ బబబణ కటటటపలర
ఇసటట ననస:33-10-563
వయససస:23
లస: ససస స
2970 SQX0065292
పపరర: ఎసపస ర ససనల మఖదనసస

2962 SQX0894469
పపరర: సరయ కకషన మహన
దథనవపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:33-10-561
వయససస:27
లస: పప

2987 SQX1500447
పపరర: మమరగ రరగరల

95-13/267

భరస : అరరణ కలమఖర కసపర
ఇసటట ననస:33-10-576
వయససస:40
లస: ససస స
95-28/16

2990 SQX2091932
పపరర: హహసపన బ షపక

95-91/646

భరస : హససన షపక
ఇసటట ననస:33-10-1256
వయససస:25
లస: ససస స
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2991 SQX1373885
పపరర: మఖధవ దథసకరయలపరటట

95-11/282

భరస : మధసబబబణ దథసకరయలపత
ఇసటట ననస:33-11
వయససస:30
లస: ససస స
2994 JBV2831212
పపరర: కళళఖణచకకవరగస దథసకరయలపరటట

95-11/285

95-11/288

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:33-11-477
వయససస:20
లస: పప
3003 SQX1542449
పపరర: నరసససహ రరవప చరరకకరగ

95-13/271

95-13/272

95-33/515

95-13/269

3004 SQX2343358
పపరర: శకనవరసరరవప మసడ

3007 SQX1851112
పపరర: రమఖదడవ శవరతడ

3010 SQX2305944
పపరర: ససబబరరవమమ కసదసకకరగ

95-11/426

3013 SQX2450930
పపరర: కలఖఖణ రరవప గగనననల

95-11/424

95-33/513

95-10/698

95-11/427

3005 SQX2343226
పపరర: దచసవ సససదరగ మసడ

95-11/425

3008 SQX1851138
పపరర: అసజన కలమఖరగ శవరతడ

95-33/514

3011 SQX2370468
పపరర: మనకకకషష శక గగనననల

95-10/699

3014 SQX2371441
పపరర: శకలత గగనననల

95-11/428

భరస : కలఖఖణ రరవప గగనననల
ఇసటట ననస:33-11-590
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగ వనసకటగణరరబడహమస పప ననపలర
ఇసటట ననస:33-11-590
వయససస:40
లస: ససస స
3018 SQX1663004
పపరర: దసరర భబణణ పసడయఖ కసధసకకరగ

3019 SQX1663186
పపరర: వవణణ బబబణ మణనగరల

95-13/276

తసడడ:డ రరమఖరరవప మణనగరల
ఇసటట ననస:33-11-591
వయససస:21
లస: పప

95-13/270

తసడడ:డ వదనఖ సరగర గగనననల
ఇసటట ననస:33-11-590
వయససస:19
లస: ససస స

95-13/274

భరస : రరమకకషష కసధసకకరగ
ఇసటట ననస:33-11-591
వయససస:29
లస: ససస స

3002 SQX1542431
పపరర: రవణసమఖ చరరకకరగ

భరస : ఎలషర శవరతడ
ఇసటట ననస:33-11-585
వయససస:49
లస: ససస స

3016 SQX1663251
పపరర: ననగవనసకటగణరర బడహమస
పప ననపలర
తసడడ:డ రతననచనరగ పప ననపలర
ఇసటట ననస:33-11-590
వయససస:48
లస: పప

95-13/275

95-19/1318

భరస : శకనవరసరరవప మసడ
ఇసటట ననస:33-11-585
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మనభయషణ చరగ గగనననల
ఇసటట ననస:33-11-590
వయససస:63
లస: పప
95-13/273

2999 SQX2139483
పపరర: లకడమ ననరరయణ రరచకకసడ

భరస : నరసససహ రరవప చరరకకరగ
ఇసటట ననస:33-11-578
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:33-11-586
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మణణ భయషణనచనరగ గగనననల
ఇసటట ననస:33-11-590
వయససస:72
లస: ససస స
3015 SQX1663046
పపరర: భబరత దడవ పప ననపలర

3001 SQX1542423
పపరర: పడథసఖషర చరరకకరగ

95-11/287

తసడడ:డ పపరయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-11
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఎలషర శవరతడ
ఇసటట ననస:33-11-585
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అయవరయఖ శవరతడ
ఇసటట ననస:33-11-585
వయససస:57
లస: పప
3012 SQX2416907
పపరర: రరణణక దడవ గగనననల

95-19/1317

తసడడ:డ జయరరవప మసడ
ఇసటట ననస:33-11-585
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఎలషర శవరరతడ
ఇసటట ననస:33-11-585
వయససస:48
లస: ససస స
3009 SQX1835982
పపరర: ఎలషర శవరతడ

2998 SQX2139467
పపరర: ససజజత దథసకరయలపరటట

95-11/284

తసడడ:డ శకరరమణలల
ఇసటట ననస:33-11
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చరరకకరగ
ఇసటట ననస:33-11-578
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసగయఖ చరరకకరగ
ఇసటట ననస:33-11-578
వయససస:51
లస: పప
3006 SQX0194290
పపరర: అసజనకలమఖరగ శవరరతడ

95-11/286 2996 AP151010435236
2995 SQX0173591
పపరర: కకటటశశర రరవప దథసకరయలపరటట
పపరర: అరరలనరరవప దథసకరయలపరటట

భరస : అరరలన రరవప దథసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:33-11
వయససస:53
లస: ససస స
95-33/548

2993 SQX1373836
పపరర: మధస బబబణ దథసకరయలపత

తసడడ:డ అరరలనరరవప దథసకరయలపత
ఇసటట ననస:33-11
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అరరలనరరవప
ఇసటట ననస:33-11
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యలమసదయఖ �
ఇసటట ననస:33-11
వయససస:60
లస: పప
3000 SQX2003382
పపరర: సరయ పవన కరకరర

95-11/283

భరస : దశరధరరవప
ఇసటట ననస:33-11
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ధశరధరరవప
ఇసటట ననస:33-11
వయససస:34
లస: పప
2997 JBV2830776
పపరర: దశరధరరవప దథసకరయలపరటట�

2992 JBV2842854
పపరర: లకడమ దథసకరయలపరటట

3017 SQX2280303
పపరర: రరజ కలమఖరగ కసదసకకరగ

95-11/429

భరస : ననగమలలర శశరగ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:33-11-591
వయససస:51
లస: ససస స
3020 SQX1677467
పపరర: రరమ కకషష కసదసకకరగ

95-13/277

తసడడ:డ ననగ మలలర సశర రరవప కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:33-11-591
వయససస:39
లస: పప
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3021 SQX0174466
పపరర: ఆదదననరరయణ మఖగణలకరగ

95-11/289

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మఖగణలకరగ
ఇసటట ననస:33-11-593
వయససస:39
లస: పప
3024 SQX2132322
పపరర: దనడకకయమమ మననస

95-11/431

3025 SQX2419067
పపరర: శక లకడమ ఆవపలమసద

95-11/433

భరస : శఖమల రరవప పసరరగణ
ఇసటట ననస:33-11-596
వయససస:33
లస: ససస స

3028 SQX2466605
పపరర: నవఖ పసరరగణ

95-13/1221

భరస : భబసకర రరవప పసరరగణ
ఇసటట ననస:33-11-596
వయససస:63
లస: ససస స

3031 SQX1881283
పపరర: జజహనవ జజననకకటట

95-11/434

95-11/436

తసడడ:డ సససదర రరజ జజననకకటట
ఇసటట ననస:33-11-598
వయససస:23
లస: పప

3034 SQX2264695
పపరర: జజహనవ జజననకకటట

95-11/292

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:33-11-599
వయససస:39
లస: ససస స

3037 SQX2416667
పపరర: హహహమఖరరవప మఖగణలకరగ

95-11/290

95-11/440

తసడడ:డ పసచచయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-11-599
వయససస:26
లస: ససస స

3040 SQX1809292
పపరర: సరసబబడజఖస కలలగణరగ

95-11/437

95-33/519

తసడడ:డ పప తయఖ కలలగయరగ
ఇసటట ననస:33-11-599
వయససస:69
లస: పప

3043 SQX1844687
పపరర: అనసష మఖగణలకరగ

95-11/438

95-11/294

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:33-11-600
వయససస:29
లస: పప

3046 SQX0175034
పపరర: కరశయఖ మఖగణలకరగ

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప కకరగటటపరటట
ఇసటట ననస:33-11-601
వయససస:30
లస: ససస స

3049 SQX0507640
పపరర: లకడమ పసడయదరగరన పపలవరగస
తసడడ:డ కకసడయఖ పపలవరగస
ఇసటట ననస:33-11-601
వయససస:30
లస: ససస స

95-11/291

3035 SQX1881077
పపరర: ననయల ససదదప జజననకకటట

95-33/516

3038 SQX2417947
పపరర: అసజల మఖగణలకరగ

95-11/439

Deleted

95-33/517

3041 SQX1802487
పపరర: కకరణ కలమఖర కలలగరరగ

95-33/518

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కలలగరరగ
ఇసటట ననస:33-11-599
వయససస:38
లస: పప
95-10/206

3044 SQX0189829
పపరర: రరమఖసజమమ మఖగణలకరగ

95-11/293

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:33-11-600
వయససస:53
లస: ససస స
95-11/295

తసడడ:డ లసగయఖ
ఇసటట ననస:33-11-600
వయససస:61
లస: పప
95-12/1180

3032 SQX0064790
పపరర: ఝఖనస పడమల బబ డడడ

భరస : హహమరరవ మఖగణలకరగ
ఇసటట ననస:33-11-599
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయణలల మఖగణలకరగ
ఇసటట ననస:33-11-600
వయససస:23
లస: ససస స

3045 SQX0175042
పపరర: ఆసజనవయణలల మఖగణలకరగ

95-11/435

తసడడ:డ సససదర రరజ జజననకకటట
ఇసటట ననస:33-11-598
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కలలగణరగ
ఇసటట ననస:33-11-599
వయససస:62
లస: ససస స

3042 SQX1809227
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కలలగణరగ

3029 SQX2464857
పపరర: నవఖ పసరరగణ

భరస : సససదర రరజ
ఇసటట ననస:33-11-598
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ మఖగణలకరగ
ఇసటట ననస:33-11-599
వయససస:42
లస: పప

3039 SQX2343747
పపరర: శకలకడమ ఆవపలమసద

95-11/432

Deleted

తసడడ:డ సససదర రరజ జజహనవ
ఇసటట ననస:33-11-598
వయససస:19
లస: ససస స

3036 SQX1116004
పపరర: హహహమఖ రరవప మఖగణలకరగ

3026 SQX2455590
పపరర: శఖమల రరవప పసరరగణ

తసడడ:డ శఖమల రరవప పసరరగణ
ఇసటట ననస:33-11-596
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరజ జజననకకటట
ఇసటట ననస:33-11-598
వయససస:54
లస: ససస స

3033 SQX2264745
పపరర: ననయల ససదదప జజననకకటట

95-11/430

తసడడ:డ భబసకర రరవప పసరరగణ
ఇసటట ననస:33-11-596
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శఖమల రరవప పసరరగణ
ఇసటట ననస:33-11-596
వయససస:20
లస: ససస స
95-13/1222

3023 SQX2138824
పపరర: వనసకట రమణయఖ మననస

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మననస
ఇసటట ననస:33-11-594
వయససస:66
లస: పప

భరస : లకమయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-11-594
వయససస:30
లస: ససస స

3027 SQX2460202
పపరర: కకటటశశరమమ పసరరగణ

3048 SQX1027128
పపరర: మమనక కకరగటటపరటట

95-10/700

భరస : దదలప కలమఖర కకక
ఇసటట ననస:33-11-594
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణయఖ మననస
ఇసటట ననస:33-11-594
వయససస:65
లస: ససస స

3030 SQX2465532
పపరర: రరఢ పసరరగణ

3022 SQX2392983
పపరర: పరరశత కకక

95-12/1179
3047 SQX0931956
పపరర: ససదఖ రరణణ మదదదనవన మదదదనవన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదదదనవన మదదదనవన
ఇసటట ననస:33-11-601
వయససస:26
లస: ససస స
95-12/1181

3050 SQX1090497
పపరర: కకటటరతనస జమసడర మయడడ

95-12/1182

భరస : భయషణస జమసడర మయడడ
ఇసటట ననస:33-11-601
వయససస:61
లస: ససస స
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3051 SQX1146175
పపరర: రవ తమమల
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95-12/1183

తసడడ:డ అసజ బబబణ తమమల
ఇసటట ననస:33-11-601
వయససస:39
లస: పప

3052 SQX1245738
పపరర: రజత రమఖవత

95-10/207

తసడడ:డ దడవర ననయక రమఖవత
ఇసటట ననస:33-11-602
వయససస:24
లస: ససస స

95-10/208
3053 SQX1844703
పపరర: సరయ పడసరద ననయక రరమఖవత

తసడడ:డ దడవర ననయక రరమఖవత
ఇసటట ననస:33-11-602
వయససస:22
లస: పప

95-11/296 3055 SQX1382373
95-11/297 3056 SQX0680033
3054 SQX1262732
పపరర: వవణణ గరపరల ననయక రరమఖవతష
పపరర: జయ చసదడ ననయక ధనరరవతష
పపరర: దడవననయక రమఖవత

తసడడ:డ దడవర ననయక రరమఖవతష
ఇసటట ననస:33-11-602
వయససస:26
లస: పప
3057 SQX1197277
పపరర: భబరత రరమఖవతష

తసడడ:డ కకటఖ ననయక
ఇసటట ననస:33-11-602
వయససస:48
లస: పప
95-12/1184

భరస : దడవర ననయక రరమఖవతష
ఇసటట ననస:33-11-602
వయససస:43
లస: ససస స
95-12/1188

3063 SQX1424423
పపరర: సరరజనమమ నలస

95-12/1191

95-13/278

95-13/281

95-14/808

3062 SQX0916098
పపరర: యయససదయమమ ససకకరగ

3064 SQX1424639
పపరర: జయ శరసతరరజ నలస

3067 SQX1677517
పపరర: వనసకట లకమమమ పసననక

3070 SQX0540302
పపరర: నరసససహ రరవప పసననక

3073 AP151010441067
పపరర: పదనమవత నకరక నకక

95-14/811

3076 SQX2116408
పపరర: గరనసగణసటర రరమలకడమ�
గగణణగణసటర
భరస : వనసకటటశశర రరవప� గగణణగణసటర
ఇసటట ననస:33-11-927
వయససస:28
లస: ససస స

93-57/763

3079 SQX1788264
పపరర: శవలకడమ గరజల
భరస : శకనవరసరరవప గరజల
ఇసటట ననస:33-12-369
వయససస:46
లస: ససస స

95-12/1190

భరస : జకకరయఖ ససకలరగ
ఇసటట ననస:33-11-606
వయససస:52
లస: ససస స
95-12/1192

3065 SQX1001502
పపరర: జకకరయఖ ససకకరగ ససకకరగ

95-12/1193

తసడడ:డ యయససరతనస ససకకరగ
ఇసటట ననస:33-11-606
వయససస:57
లస: పప
95-13/279

3068 SQX1677533
పపరర: వనసకటటశ పసననక

95-13/280

తసడడ:డ నరసససహహలల పసననక
ఇసటట ననస:33-11-614
వయససస:21
లస: పప
95-13/282

3071 SQX2460343
పపరర: చసద ససలఖసనన షపక

95-33/636

భరస : అనసర బబష షపక
ఇసటట ననస:33-11-848 7/7 LINE
వయససస:34
లస: ససస స
95-14/809

భరస : శసకరరవప నకక
ఇసటట ననస:33-11-891
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప� దదకకకపరగస
ఇసటట ననస:33-11-926
వయససస:31
లస: పప

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:33-11-2805
వయససస:28
లస: ససస స

95-12/1189

తసడడ:డ లకమయఖ పసననక
ఇసటట ననస:33-11-614
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:33-11-883
వయససస:36
లస: పప

3078 SAA1433747
పపరర: వరణణ అనసమణల

3061 SQX0330027
పపరర: లసగయఖ మఖగణలకరగ

భరస : లకమమమ పసననక
ఇసటట ననస:33-11-614
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహహలల పసననక
ఇసటట ననస:33-11-614
వయససస:22
లస: పప

3075 SQX0240341
పపరర: ససతతష కలమఖర� డథకకపరగస�

95-12/1187
3059 SQX1197194
పపరర: వనసకటశకనవరస రరవప
తరరమలశశటట
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:33-11-603
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ నలస
ఇసటట ననస:33-11-606
వయససస:53
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప పసననక
ఇసటట ననస:33-11-614
వయససస:44
లస: ససస స

3072 SQX0595637
పపరర: తరరపతయఖ అలర స

95-12/1186

తసడడ:డ యలమసద మఖగణలకరగ
ఇసటట ననస:33-11-604
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటయఖ నలస
ఇసటట ననస:33-11-606
వయససస:77
లస: ససస స

3069 SQX1785096
పపరర: శకనస పసననక

తసడడ:డ పరగసరఖ ననయక
ఇసటట ననస:33-11-602
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకటయఖ ఆర
ఇసటట ననస:33-11-603
వయససస:47
లస: ససస స

3060 AP151010435449
పపరర: నరసజన కలమఖర పపలర గయర
పపలర గయర
తసడడ:డ జనపడకరశరరవప పపలర గయర
ఇసటట ననస:33-11-603
వయససస:44
లస: పప

3066 SQX0540591
పపరర: లకమమమ పసననక

3058 AP151010438455
పపరర: ఆదదలకడమ ఆర

95-11/298

3074 JBV2854529
పపరర: శసకరరరవప నకక

95-14/810

తసడడ:డ వనసకటరతనస నకక
ఇసటట ననస:33-11-891
వయససస:58
లస: పప
95-14/812

95-95/86

3077 SQX0376871
పపరర: రరహహత లకడమ వషష
ష వరర న
గరనసగణసటర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ గరనసగణసటర
ఇసటట ననస:33-11-927
వయససస:29
లస: పప
3080 SQX2298115
పపరర: మరగయమమ కలవరపప

95-14/813

95-13/1223

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:33-12-533
వయససస:30
లస: ససస స
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3081 SQX2298149
పపరర: ననగ రరజ కలవరపప
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95-25/1275

Deleted

తసడడ:డ యయసప బణ
ఇసటట ననస:33-12-533
వయససస:35
లస: పప
3084 SQX1997352
పపరర: దసరర జలససతడస

95-10/598

తసడడ:డ నగరజ జలససతడస
ఇసటట ననస:33-12-626
వయససస:40
లస: ససస స

3082 SQX0530675
పపరర: ననగరసదడస పప లశశటట

95-13/283

భరస : లకడమ ననరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:33-12-616
వయససస:66
లస: ససస స
3085 SQX2037612
పపరర: రరజ గగటటకఅలఖ

95-10/707

తసడడ:డ రరజ గరటటకల
ఇసటట ననస:33-12-628
వయససస:23
లస: పప

3088 SQX2136992
పపరర: రరజ కమల గగటటకఅలఖ

95-10/599

95-13/1225

భరస : రరజ గగటటకరల
ఇసటట ననస:33-12-628
వయససస:42
లస: ససస స

3091 SQX2184828
పపరర: ససససమత గగటటకరల

95-10/708

95-10/209

భరస : ఓబణలపత పప తషరరజ
ఇసటట ననస:33-12-631
వయససస:35
లస: ససస స

3094 SQX0304733
పపరర: రరజఖలకడమ ఈతకకట

95-13/1226

95-10/212

తసడడ:డ బసవయఖ ఈతకకట
ఇసటట ననస:33-12-631
వయససస:31
లస: పప

3097 JBV2830040
పపరర: శవ రరమ కకషష ఈతకకట

95-10/210

95-10/215

తసడడ:డ రరమయఖ ఈతకకట
ఇసటట ననస:33-12-631
వయససస:58
లస: పప

3100 SQX2388395
పపరర: అసజ బబబణ తషమమల

95-10/213

95-10/712

తసడడ:డ అసజబబబణ తషమమల
ఇసటట ననస:33-12-632
వయససస:34
లస: పప

3103 SQX2232437
పపరర: బల రమదడవ తషమమల

3092 SQX2197325
పపరర: శరకవణణ రరమవత

95-10/709

3095 SQX0537415
పపరర: శకనవరస రరవప ఈతకకట

3098 SQX1822477
పపరర: ఓబణలపత పప తషరరజ

95-10/214

95-10/710

3101 SQX2381358
పపరర: రసగ ననయకమమ తషమమల

95-13/1227

భరస : బబబల తషమమల
ఇసటట ననస:33-12-632
వయససస:29
లస: ససస స

3104 SQX2047199
పపరర: లకడమ తరరపత రరవప గరజల

95-4/903

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరజల
ఇసటట ననస:33-12-633
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:33-12-633
వయససస:28
లస: పప

95-10/711

భరస : అసజ బబబణ తషమమల
ఇసటట ననస:33-12-632
వయససస:55
లస: ససస స
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3107 SQX0679936
పపరర: ననగవనసకటటష గరజల

95-10/211

తసడడ:డ దనసనన పప తషరరజ
ఇసటట ననస:33-12-631
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:33-12-632
వయససస:66
లస: పప

3102 SQX2198687
పపరర: బబబల తషమమల

95-13/1224

తసడడ:డ బసవయఖ ఈతకకట
ఇసటట ననస:33-12-631
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ ఈతకకట
ఇసటట ననస:33-12-631
వయససస:36
లస: పప

3099 SQX0537340
పపరర: బసవయఖ ఈతకకట

3089 SQX2184687
పపరర: రరజ గగటటకరల

తసడడ:డ హనసమ ననయక రరమవత
ఇసటట ననస:33-12-629
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ ఈతకకట
ఇసటట ననస:33-12-631
వయససస:52
లస: ససస స

3096 SQX0537365
పపరర: ససవర ననగరరజ ఈతకకట

95-10/600

తసడడ:డ పడభణదనస గగటటకరల
ఇసటట ననస:33-12-628
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గగటటకరల
ఇసటట ననస:33-12-628
వయససస:24
లస: ససస స

3093 SQX1822485
పపరర: శకదడవ పప తషరరజ

3086 SQX2026649
పపరర: రరజ కలమఖర గగటటకలఖ
తసడడ:డ రరజ గగటటకలఖ
ఇసటట ననస:33-12-628
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గగటటకఅలఖ
ఇసటట ననస:33-12-628
వయససస:20
లస: పప

3090 SQX2184661
పపరర: రరణణ గగటటకరల

95-10/597

తసడడ:డ గరపరలస జలససతడస
ఇసటట ననస:33-12-626
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పడభణదనస గగటటకఅలఖ
ఇసటట ననస:33-12-628
వయససస:50
లస: పప

3087 SQX2136935
పపరర: రరజ కలమఖర గగటటకఅలఖ

3083 SQX1997667
పపరర: నగరజ జలససతడస

3105 SQX0189753
పపరర: మఖధవ లత గరజల�

95-13/284

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:33-12-633
వయససస:41
లస: ససస స
95-13/286

3108 SQX2093474
పపరర: గరజల సరసబశవ రరవప
తసడడ:డ గరజల రమణయఖ
ఇసటట ననస:33-12-633
వయససస:50
లస: పప

3106 SQX0931808
పపరర: సరయ శసకర రమమశ గరజల

95-13/285

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:33-12-633
వయససస:26
లస: పప
95-13/1116

3109 SQX2236131
పపరర: సరయలకడమ గరజల

95-13/1228

భరస : ననగ వనసకటటష గరజల
ఇసటట ననస:33-12-633
వయససస:21
లస: ససస స
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3110 SQX1788017
పపరర: లకడమతరరపతరరవప గరజల

95-95/87

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గరజల
ఇసటట ననస:33-12-633
వయససస:21
లస: పప
3113 SQX1851146
పపరర: ససమత కకడనల

95-33/521

95-11/448

తసడడ:డ వనసకట శకరరమ మయరగస చలర
ఇసటట ననస:33-12-639
వయససస:62
లస: పప
3119 SQX2295970
పపరర: ఇమఖనసయయల గణజలరర పపడడ

95-13/1230

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద రరదడపరటట
ఇసటట ననస:33-12-644
వయససస:27
లస: ససస స
3125 SQX1779172
పపరర: రరజ కకరణ రరదడపరటట

95-13/291

95-13/1233

భరస : వనసకటటష గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-12-646
వయససస:25
లస: ససస స
3134 SQX1663087
పపరర: కళళఖణ చకకవరగస మమళచడరరవప
తసడడ:డ పడభబకర రరవప మమళచడరరవప
ఇసటట ననస:33-12-647
వయససస:26
లస: పప
3137 SQX0800763
పపరర: రరజరశశరగ తషమమ
తసడడ:డ దసరరర రరవప తషమమ
ఇసటట ననస:33-12-648
వయససస:26
లస: ససస స

3118 SQX2254811
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పప తరర సక

95-11/449

3120 SQX2325710
పపరర: సరయ రఘణ రరస తషమమలపలర

95-11/450

3129 SQX2441855
పపరర: వరమమ గసడడకకట

3132 NDX2689073
పపరర: కలఖఖణ చకకవరగస మమలరచచరరవప

3135 SQX1663061
పపరర: రరమ దడవ మమళచడరరవప

3138 SQX1651330
పపరర: మననత మగగల
భరస : తడజరష మగగల
ఇసటట ననస:33-12-648
వయససస:31
లస: ససస స

3121 SQX2280253
పపరర: రమఖ దడవ తషమమలపలలర

95-13/1231

భరస : సరయ రఘణరరస తషమమలపలలర
ఇసటట ననస:33-12-643/1
వయససస:60
లస: ససస స

3123 SQX1663103
పపరర: రమఖ వససత దదపసక రరదడపరటట

3126 SQX1779164
పపరర: రరజరసదడ పడసరద రరదడపరటట

95-13/1229

తసడడ:డ శవ రరమకకషష పప తరర సక
ఇసటట ననస:33-12-639
వయససస:34
లస: పప

95-13/289

3124 SQX1779198
పపరర: రరజరశశరగ కలరగసటట

95-13/290

భరస : రరజరసదడ పడసరద రరదడపరటట
ఇసటట ననస:33-12-644
వయససస:66
లస: ససస స
95-13/292

3127 SQX2339430
పపరర: ససబబ రరజ చలర గరల

95-13/1232

తసడడ:డ పరపరరజ చలర గరల
ఇసటట ననస:33-12-645
వయససస:40
లస: పప
95-13/1234

3130 SQX2467520
పపరర: వనసకటటష గసడడకకట

95-13/1235

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-12-646
వయససస:35
లస: పప
94-216/719

3133 SQX1663160
పపరర: పడభబవత మమళచడరరవప

95-13/293

భరస : పడభబకర రరవప మమళచడరరవప
ఇసటట ననస:33-12-647
వయససస:55
లస: ససస స
95-13/295

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మమళచడరరవప
ఇసటట ననస:33-12-647
వయససస:33
లస: పప
95-13/296

95-33/523

3117 SQX2344075
పపరర: పదనమవత చలర

తసడడ:డ పడభబకర రరవప నసతలపత
ఇసటట ననస:33-12-647
వయససస:25
లస: పప
95-13/294

3115 SQX1809144
పపరర: హరగ బబబణ కకడనల
తసడడ:డ ససవర పడసరద కకడనల
ఇసటట ననస:33-12-637
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-12-646
వయససస:51
లస: ససస స
95-13/1236

95-33/520

భరస : శవ వర పడసరద రరవప లతడహ గరల
ఇసటట ననస:33-12-637
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దననయయలల రరదడపరటట
ఇసటట ననస:33-12-644
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-12-646
వయససస:60
లస: పప
3131 SQX2458768
పపరర: సరగత గసడడకకట

95-33/522

తసడడ:డ రరజరసదడపస
డ రద రరదడపరటట
ఇసటట ననస:33-12-644
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరసదడ పడసరద రరదడపరటట
ఇసటట ననస:33-12-644
వయససస:30
లస: పప
3128 SQX2441707
పపరర: వనసకట రరవప గసడడకకట

3114 SQX1835990
పపరర: లకడమ గరల

తసడడ:డ చచసతనఖ కలమఖర తషమమలపలర
ఇసటట ననస:33-12-643/1
వయససస:30
లస: పప
95-13/288

3112 SQX1802479
పపరర: ససమత గరల

భరస : హరగ బబబణ కకడనల
ఇసటట ననస:33-12-637
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట శవ పడసరద చలర
ఇసటట ననస:33-12-639
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసజజఖత గణజలరర పపడడ
ఇసటట ననస:33-12-641
వయససస:63
లస: పప
3122 SQX1779180
పపరర: రతన ససదదప రరదడపరటట

95-10/216

తసడడ:డ మఖరగష చననస
ఇసటట ననస:33-12-636
వయససస:63
లస: పప

భరస : హరగ బబబణ కకడనల
ఇసటట ననస:33-12-637
వయససస:33
లస: ససస స
3116 SQX2348761
పపరర: వనసకట శవ పడసరద చలర

3111 SQX1402338
పపరర: రవసదడబబబణ చననస

3136 SQX2114478
పపరర: పడభబవత మమలరచచరరవప

95-41/645

భరస : పడభబకర రరవప మమలరచచరరవప
ఇసటట ననస:33-12-647
వయససస:54
లస: ససస స
95-13/297

3139 SQX0846303
పపరర: ననగరసదడస మమడన

95-13/298

భరస : బబలఖ కకటయఖ మమడన
ఇసటట ననస:33-12-648
వయససస:43
లస: ససస స
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95-13/299

భరస : బసవ కకటటశశరరరవప కకగసటట
ఇసటట ననస:33-12-648
వయససస:84
లస: ససస స
3143 SQX0271510
పపరర: బబల కకటయఖ మమడన

95-13/302

95-13/305

95-13/303

3147 SQX1027185
పపరర: అరరణన కలమఖరగ చడబబడ లల

95-13/308

3150 SQX1027201
పపరర: నరసససహ రరవప చడబబడ లల

95-13/306

3153 SQX2036093
పపరర: యగఖ రచన బసడరర

3145 SQX0240622
పపరర: చనన వనసకటటశశరరర మగగల

3148 SQX1187765
పపరర: ననగరసదడ బబబణ కసదదమళళ

95-13/309

3151 SQX1663012
పపరర: పడభబకర రరవప మమళచడరరవప

95-13/1117

3154 SQX0530626
పపరర: ననగమణణ చటటట

తసడడ:డ బబలకకటయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:33-12-649(7-19-159. Old)
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దసరర పడసరద చటటట
ఇసటట ననస:33-12-650
వయససస:58
లస: ససస స

3155 SQX0530659
పపరర: వనసకట రఘణరరస చటటట

3156 SQX0392555
పపరర: రరజశశఖర దడరసగణల

3157 SQX0530667
పపరర: దసరరర పడసరద చటటట

తసడడ:డ దసరర పడసరద చ టట
ట
ఇసటట ననస:33-12-650
వయససస:33
లస: పప
3158 SQX0846451
పపరర: లకడమ ససరరఖ మగగల
భరస : చన వనసకటటశశరరర మగగల
ఇసటట ననస:33-12-843
వయససస:48
లస: ససస స
3161 SQX0188938
పపరర: లఖవణఖ కకడసగల

95-11/299

తసడడ:డ రరమణలల
ఇసటట ననస:33-13
వయససస:51
లస: పప

95-33/637

95-11/302

95-13/314

3160 SQX2359131
పపరర: ససదదప గగలర పప డ లల

95-33/638

95-11/300 3163 AP151010438148
3162 JBV2843050
పపరర: జజఖటనచవకరశనదడవ కకయఖగయర
పపరర: వజయలకడమ కకడసగల

3165 SQX0410423
పపరర: రరజ పసరరచరర

3168 SQX0411520
పపరర: సశపన పసరరచరర �
భరస : రరజ�
ఇసటట ననస:33.13
వయససస:35
లస: ససస స

95-11/301

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:33-13
వయససస:50
లస: ససస స
95-11/303

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:33-13
వయససస:36
లస: పప
95-11/305

95-13/311

తలర : అసకమమ
ఇసటట ననస:33-12-1013
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ లకకమకరసత
ఇసటట ననస:33-13
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : లకకమకరసతస
ఇసటట ననస:33-13
వయససస:53
లస: ససస స
3167 AP151010435360
పపరర: వనసకటటష కకడసగల

3159 SQX2356616
పపరర: సరమఖమ జఖస రరమణలపలలర

95-13/310

తసడడ:డ తరరపతయఖ చటటట
ఇసటట ననస:33-12-650
వయససస:59
లస: పప

భసధసవప: వజయలకడమ
ఇసటట ననస:33-12-1013
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశ
ఇసటట ననస:33-13
వయససస:30
లస: ససస స
3164 AP151010438657
పపరర: రతనకలమఖరగ కకయఖగయర

95-13/313

తసడడ:డ గరవసదస దడరసగణల
ఇసటట ననస:33-12-650
వయససస:36
లస: పప
95-13/315

95-13/307

తసడడ:డ గణరవయఖ గసటసరల
ఇసటట ననస:33-12-649/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:33-12-649(7-19-159old
వయససస:18
లస: పప
95-13/312

95-13/304

తసడడ:డ గగపరల కసదదమళళ
ఇసటట ననస:33-12-649/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ చడబబడ లల
ఇసటట ననస:33-12-649/1
వయససస:62
లస: పప
95-13/1118

95-13/301

తసడడ:డ గరపయఖ మగగల
ఇసటట ననస:33-12-648
వయససస:55
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప చడబబడ లల
ఇసటట ననస:33-12-649/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పటబటభ రరమణలల వవమయరగ
ఇసటట ననస:33-12-649/1
వయససస:37
లస: పప
3152 SQX2035988
పపరర: నఖల వరమ బసడరర

3144 SQX0540237
పపరర: మలర కరరరలన రరవప ఆకలల

3142 SQX0953471
పపరర: వనసకటటశశరరర నవల కలరగస

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ ననలకలరగస
ఇసటట ననస:33-12-648
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:33-12-648
వయససస:51
లస: పప

భరస : రరసబబబణ వవమయరగ
ఇసటట ననస:33-12-649/1
వయససస:34
లస: ససస స
3149 SQX1187609
పపరర: రరసబబబణ వవమయరగ

95-13/300

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర మగగల
ఇసటట ననస:33-12-648
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మమడన
ఇసటట ననస:33-12-648
వయససస:48
లస: పప
3146 SQX1187633
పపరర: లకడమ రరజఖస వవమయరగ

3141 SQX0846311
పపరర: తడజరష మగగల

3166 SQX0173542
పపరర: దడవపడకరశ పసలర

95-11/304

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:33-13
వయససస:42
లస: పప
95-11/355

3169 SQX2127751
పపరర: చరసజవ గటటటపలర

95-11/451

భరస : మహన రరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:33-13
వయససస:50
లస: ససస స
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3170 SQX2212108
పపరర: మఖధనర షర షపక
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95-13/1238

తసడడ:డ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:33-13-54
వయససస:41
లస: పప
3173 SQX2218972
పపరర: నలన యకకల

95-13/1237

95-13/318

95-35/704

95-13/321

95-13/1239

95-13/1242

95-13/1245

భరస : భబనస పడసరద కకససరగ
ఇసటట ననస:33-13-656
వయససస:26
లస: ససస స

3183 SQX1651173
పపరర: నరరసదడ కలమఖర గరగణల

3186 SQX2185106
పపరర: లకమమమ దసగగరనవన

3189 SQX2271815
పపరర: కరకకలలర రమణ

3192 SQX1655992
పపరర: చనన అరశపలర

95-6/869

3195 SQX1663152
పపరర: శక లకడమ అరవలర

95-13/322

3198 SQX0053967
పపరర: శకలత కకససరగ
భరస : గసగరధర కకససరగ
ఇసటట ననస:33-13-656
వయససస:37
లస: ససస స

3178 SQX0240887
పపరర: పసచచయఖ అననవరపప

95-13/320

3181 SQX1788454
పపరర: పసచచయఖ పరలలవరయ

95-95/89

3184 SQX1356329
పపరర: శవ రరమ రరవప గరగణల

95-13/323

తసడడ:డ ననగయఖ గరగణల
ఇసటట ననస:33-13-653
వయససస:59
లస: పప
95-13/1240

3187 SQX2256113
పపరర: లకమమమ దసగగరనవన

95-13/1241

భరస : మఖలకకసడరరయణడడ దసగగరనవన
ఇసటట ననస:33-13-653
వయససస:68
లస: ససస స
95-13/1243

3190 SQX2151959
పపరర: వజయ కలమఖర కరకకలలర

95-13/1244

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ కరకకలలర
ఇసటట ననస:33-13-653
వయససస:26
లస: పప
95-1/86

3193 SQX2031813
పపరర: శక లకడమ అరవపలర

95-1/1066

భరస : చనన అరవపలర
ఇసటట ననస:33-13-654
వయససస:34
లస: ససస స
95-13/324

భరస : చనన అరవలర
ఇసటట ననస:33-13-654
వయససస:38
లస: ససస స
95-13/325

95-13/317

తసడడ:డ ఈశశరయఖ పరలలవరయ
ఇసటట ననస:33-13-652
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అరశపలర
ఇసటట ననస:33-13-654
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అరవపలర
ఇసటట ననస:33-13-654
వయససస:36
లస: పప
3197 SQX0249342
పపరర: ఉషరరరణణ కకససరగ

95-95/88

భరస : కరకకలలర వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:33-13-653
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరకకలలర వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:33-13-653
వయససస:18
లస: ససస స
3194 SQX2037703
పపరర: చనన అరవపలర

3180 SQX1788173
పపరర: పదమ పరలలవరయ

3175 SQX1216713
పపరర: వనసకట ససవర పరరశత గణతస

తసడడ:డ రరశయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:33-13-652
వయససస:38
లస: పప

భరస : మఖలకకసడ రరయణడడ దసగగరనవన
ఇసటట ననస:33-13-653
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కరకకలలర వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:33-13-653
వయససస:52
లస: పప
3191 SQX2271849
పపరర: కరకకలలర చరగత

95-13/319

తసడడ:డ శవ రరమరరవప గరగణల
ఇసటట ననస:33-13-653
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ దసగగరనవన
ఇసటట ననస:33-13-653
వయససస:75
లస: పప
3188 SQX2271740
పపరర: కరకకలలర వనసకట ననరరయణ

3177 SQX1216614
పపరర: చచసచస ననయణడడ గణతస

95-11/369

భరస : వనసకట ససరరష గణతస
ఇసటట ననస:33-13-652
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ పరలలవరయ
ఇసటట ననస:33-13-652
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవరరమరరవప గరగణల
ఇసటట ననస:33-13-653
వయససస:46
లస: ససస స
3185 SQX2136158
పపరర: మఖలకకసడరరయణడడ దసగగరనవన

95-13/316

తసడడ:డ వనసకట కకసడయఖ గణతస
ఇసటట ననస:33-13-652
వయససస:37
లస: పప

భరస : పసచచయఖ పరలలవరయ
ఇసటట ననస:33-13-652
వయససస:45
లస: ససస స
3182 SQX0053744
పపరర: ససజజత గరగణల

3174 SQX0240846
పపరర: దసరర అననవరపప

3172 SQX1993039
పపరర: షమమ షపక

భరస : మఖధనర షర షపక
ఇసటట ననస:33-13-64
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:33-13-652
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ పరలలవరయ
ఇసటట ననస:33-13-652
వయససస:22
లస: పప
3179 SQX2472629
పపరర: పదమ పరలలవరయ

95-1/1065

తసడడ:డ మఖధనర షర షపక
ఇసటట ననస:33-13-64
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరయరరస యకకల
ఇసటట ననస:33-13-356
వయససస:22
లస: ససస స
3176 SQX1651603
పపరర: ననగ బబడమర స పరలలవరయ

3171 SQX1993021
పపరర: రగజజశనన షపక

3196 SQX2037638
పపరర: శవ ననగరసదడస అరవపలర

95-14/876

తసడడ:డ చనన అరవపలర
ఇసటట ననస:33-13-654
వయససస:19
లస: ససస స
95-13/326

3199 SQX0249177
పపరర: లకడమకకటటశశరమమ కకససరగ

95-13/327

భరస : మఖరకసడడయశరమ కకససరగ
ఇసటట ననస:33-13-656
వయససస:63
లస: ససస స
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3200 SQX1663327
పపరర: చనన వనసకటటశ గసజ
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95-13/328

తసడడ:డ సరయబబబణ గసజ
ఇసటట ననస:33-13-656
వయససస:32
లస: పప
3203 SQX1651199
పపరర: గసగరధర కకససరగ

3201 SQX0249169
పపరర: భబనసపడసరద కకససరగ

తసడడ:డ మఖరకసడడయశరమ కకససరగ
ఇసటట ననస:33-13-656
వయససస:41
లస: పప
95-13/330

3204 SQX2184513
పపరర: హజరత షపక

తసడడ:డ మఖరరకసడడయ శరమ కకససరగ
ఇసటట ననస:33-13-656 VASANTHARAYAPU
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:33-13-658
వయససస:31
లస: పప

3206 SQX2185288
పపరర: ఖఖజజ షపక

3207 SQX2328946
పపరర: మసడ మసదన

95-13/1248

తసడడ:డ దసదసకలలఖ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:33-13-658
వయససస:27
లస: పప
3209 SQX0249490
పపరర: సరమఖమ జఖస తడలలకలటర

95-13/332

3210 SQX0249516
పపరర: సరసబయఖ తచలలకలటర

3213 SQX1957760
పపరర: కరశ ఈశశరమమ బబలరసకకసడ

భరస : మహహశశరరరవప తచలలకలటర TELUKUTLA
ఇసటట ననస:33-13-659
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పడసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:33-13-661
వయససస:42
లస: ససస స

3215 SQX0249847
పపరర: వరలకడమ బనననరరవపరగ

3216 SQX1957885
పపరర: మణణకసఠ బబలరసకకసడ

95-13/337

భరస : సరసబశవరరవప బనననరరవపరగ
ఇసటట ననస:33-13-661
వయససస:53
లస: ససస స
3218 SQX1528431
పపరర: మఖలకకసడయఖ ననలకలరగస

95-13/340

95-13/343

తసడడ:డ ననగయర షపక
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:22
లస: పప

3222 SQX0249888
పపరర: ననగయరగబ షపక

95-13/346

3225 SQX0790113
పపరర: మసరసన బ పరమయరర

95-13/333

3228 SQX1146217
పపరర: మగర లఖల షపక
తసడడ:డ ననగయర షపక
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:25
లస: పప

95-13/1247

3208 SQX0249656
పపరర: పరరశత తడలలకలటర

95-13/331

3211 SQX0249615
పపరర: వనసకటటశశరరర తడలకలటర

95-13/334

తసడడ:డ లకమయఖ తడలలకలటర
ఇసటట ననస:33-13-659
వయససస:55
లస: పప
95-13/335

3214 SQX0249722
పపరర: సరసశత బనననరరవపరగ

95-13/336

భరస : కకటటశశరరరవప బనననరరవపరగ
ఇసటట ననస:33-13-661
వయససస:43
లస: ససస స
95-13/338

3217 SQX1366906
పపరర: లలఖజ శకనవరస రరవప
బనననరరవపరగ
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బనననరరవపరగ
ఇసటట ననస:33-13-661
వయససస:25
లస: పప

95-13/339

95-13/341

3220 SQX0249763
పపరర: సరసబశవరరవప బనననవపరగ

95-13/342

తసడడ:డ కకటయఖ బనననరరవపరగ
ఇసటట ననస:33-13-661
వయససస:68
లస: పప
95-13/344

3223 SQX1302876
పపరర: కలమఖరగ రరవనళర

95-13/345

భరస : వనసకట రమణయఖ రరవనళర
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:35
లస: ససస స
95-13/347

భరస : మరరవల పరమయరర
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:59
లస: ససస స
95-13/349

3205 SQX2184521
పపరర: మరరభ షపక

భరస : వనసకటటశశరరర తడలలకలటర
ఇసటట ననస:33-13-659
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పసరయఖ షపక
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ననగయర షపక
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:40
లస: ససస స
3227 SQX1651595
పపరర: అజహర షపక

95-13/1249

తసడడ:డ కకటయఖ బనననరరవపరగ
ఇసటట ననస:33-13-661
వయససస:53
లస: పప

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:26
లస: ససస స
3224 SQX0547737
పపరర: మరరబ షపక షపక

3219 SQX0249706
పపరర: కకటటశశరరరవప బనననవపరగ

95-95/90

భరస : హజరత షపక
ఇసటట ననస:33-13-658
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:33-13-661
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస ననలకలరగస
ఇసటట ననస:33-13-661
వయససస:38
లస: పప
3221 SQX1651264
పపరర: నసరల హన షపక

95-13/1246

తసడడ:డ లకమయఖ తచలలకలటర
ఇసటట ననస:33-13-659
వయససస:45
లస: పప
95-13/1250

3202 SQX1788231
పపరర: పదమ గసజ

భరస : సరయ బబబణ గసజ
ఇసటట ననస:33-13-656
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప మసదన
ఇసటట ననస:33-13-658
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరసబయఖ తడలలకలటర
ఇసటట ననస:33-13-659
వయససస:45
లస: ససస స
3212 SQX2332278
పపరర: శక లకకమఠగకవవన తచలలకలటర

95-13/329

3226 SQX1651629
పపరర: అమర బబషర షపక

95-13/348

తసడడ:డ ననగయర షపక
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:20
లస: పప
95-13/350

3229 SQX1651207
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-13/351

తసడడ:డ ఖఖజజ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:28
లస: పప
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95-13/352

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:40
లస: పప
3233 SQX2316008
పపరర: మణటటటపరటట భబనస పడకరశ

95-13/1251

95-13/357

తసడడ:డ వషష
ష పడసరద మరకర
ఇసటట ననస:33-13-663
వయససస:28
లస: పప
95-13/1542

3242 SQX1651322
పపరర: ఝఖనస లకడమ కటటవరరపప

3245 SQX0250126
పపరర: శవ ననగరశశరరరవప కకవపశరగ

95-13/360

95-13/1253

3248 SQX0105957
పపరర: రరజరశ చలపరక

3240 SQX1651215
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కకవపరగ

3243 SQX0250019
పపరర: వనసకరయమమ కకవపరగ

95-13/363

3246 SQX1651231
పపరర: శవయఖ కకవపరగ

95-13/358

తసడడ:డ ఉమఖమహహశశర రరవప చలపరక
ఇసటట ననస:33-13-666
వయససస:32
లస: పప

3249 JBV2830552
పపరర: చకకవరగస చలపరక

95-13/361

భరస : కకరణ కనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:24
లస: ససస స

3252 SQX1430073
పపరర: మణనన బబ దసదల

95-13/364

భరస : ననగమలలర శశరరరవప తడలలకలటర
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:34
లస: ససస స

3255 SQX1651181
పపరర: ననగ మణణ కనసమరర పపడడ

95-13/367

3258 SQX1571125
పపరర: కకరణ కలమఖర కనసమరర పపడడ
తసడడ:డ రవ కలమఖర కనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:28
లస: పప

3241 SQX1187534
పపరర: జజఖత మహలకడమ కకవపరగ

95-13/359

3244 SQX1651272
పపరర: శకనవరసస కకవపరగ

95-13/362

3247 SQX0105940
పపరర: కకరణమయ చలపరక

95-13/365

3250 JBV2830685
పపరర: ఉమఖమహహశశరరరవప చలపరక

95-13/368

తసడడ:డ ససబబబరరవప చలపరక
ఇసటట ననస:33-13-666
వయససస:59
లస: పప
95-13/370

3253 SQX1663335
పపరర: రరషన షపక

95-13/371

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:32
లస: ససస స
95-13/373

భరస : రవ కలమఖర కనసమరర పపడడ
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:44
లస: ససస స
95-13/375

95-13/1254

భరస : చకకవరగస చలపరక
ఇసటట ననస:33-13-666
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప బబ దసదల
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:28
లస: ససస స
95-13/372

3238 SQX2387660
పపరర: మలర శశరగ డడరసగణల

తసడడ:డ శవయఖ కకవపరగ
ఇసటట ననస:33-13-665
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఉమఖమహహశశరరరవప చలపరక
ఇసటట ననస:33-13-666
వయససస:39
లస: పప
95-13/369

95-13/356

భరస : శవ ననగరశశర రరవప కకవపరగ
ఇసటట ననస:33-13-665
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకవపరగ
ఇసటట ననస:33-13-665
వయససస:60
లస: పప
95-13/366

3235 JBV2842409
పపరర: జయలకడమ చలపరక

భరస : గగవసదస డడరసగణల
ఇసటట ననస:33-13-663
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కకవపరగ
ఇసటట ననస:33-13-665
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ కకవపశ రగ
ఇసటట ననస:33-13-665
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తడలలకలటర
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:24
లస: పప

3237 SQX2404861
పపరర: గగవసదస డడరసగణల

95-13/354

భరస : ఉమఖమహహశశరరరవప చలపరక
ఇసటట ననస:33-13-663
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస కకవపరగ
ఇసటట ననస:33-13-665
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనస కటటవరరపప
ఇసటట ననస:33-13-665
వయససస:38
లస: ససస స

3257 SQX1366815
పపరర: మహహశశర రరవప తడలలకలటర

95-13/1252

తసడడ:డ ననరరయణ డడరసగణల
ఇసటట ననస:33-13-663
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:33-13-664
వయససస:73
లస: పప

3254 SQX0250100
పపరర: వనసకట లకడమ తడలలకలటర

3234 SQX2136117
పపరర: అజర షపక

3232 SQX0547364
పపరర: ననగయర షపక

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ననగణర షపక
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:21
లస: పప

3236 SQX1115550
పపరర: మననజ మరకర

3251 SQX1789619
పపరర: దదపసక కనసమరర పపడడ

95-13/353

తసడడ:డ రరశయఖ రరవనళర
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మణటటటపటట భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:33-13-662
వయససస:29
లస: ససస స

3239 SQX2511780
పపరర: మహమమద షరగఫ షపక

3231 SQX1302850
పపరర: వనసకట రమణయఖ రరవనళర

3256 JBV2842458
పపరర: శవకలమఖరగ బబ దసదల

95-13/374

భరస : రరమఖరరవప బబ దసదల
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:58
లస: ససస స
95-13/376

3259 SQX0460683
పపరర: మసరసననడవప బబ దసదల

95-13/377

తసడడ:డ రరమఖరరవప బబ దసదల
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:31
లస: పప
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3260 SQX0250142
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప తడలకలటర

95-13/378

తసడడ:డ లకమయఖ తడలలకలటర
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:39
లస: పప
3263 SQX0251041
పపరర: చసదడమమ ఆవపల

95-13/381

95-13/384

94-226/14

95-13/388

95-13/391

95-13/394

95-13/397

భరస : ఆశరరశదస ఓగణబబ యన
ఇసటట ననస:33-13-672
వయససస:47
లస: ససస స

3273 JBV2830354
పపరర: ననగరరజ దనసరగ

3276 SQX1284405
పపరర: వనసకట పరమమశశరగ గగటటటపరటట

3279 SQX0456178
పపరర: రరజఖలకడమ గగటటటపరటట

3282 SQX1285114
పపరర: గరపస గగటటటపరటట

95-13/400

3285 SQX0460618
పపరర: వనసకట రరవప మసద

95-13/389

3288 SQX1651256
పపరర: కకరణ సనన ఓగణబబ యన
తసడడ:డ ఆశరరశదస ఓగణబబ యన
ఇసటట ననస:33-13-672
వయససస:25
లస: పప

3268 NDX2528354
పపరర: మసజల సరరశపలర

94-141/662

3271 SQX0428623
పపరర: మహలకడమ దనసరగ

95-13/387

3274 SQX0428466
పపరర: వనసకట ససధనకర దనసరగ

95-13/390

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:33-13-669
వయససస:43
లస: పప
95-13/392

3277 SQX1287524
పపరర: సరశత మసద

95-13/393

తసడడ:డ వనసకట రరవప మసద
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:31
లస: ససస స
95-13/395

3280 SQX0516716
పపరర: పదనమవత మసద

95-13/396

భరస : వనసకట రరవప మసద
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:48
లస: ససస స
95-13/398

3283 SQX0516724
పపరర: ననగరశశర రరవప మసద

95-13/399

తసడడ:డ వనసకట రరవప మసద
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:30
లస: పప
95-13/401

తసడడ:డ నరసససహరరవప మసద
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:58
లస: పప
95-13/402

95-13/383

భరస : ససధనకర దనసరగ
ఇసటట ననస:33-13-669
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:48
లస: పప
3287 SQX1651249
పపరర: హహపససబబ ఓగణబబ యన

95-13/386

భరస : శకనవరసరరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప మసద
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:78
లస: ససస స
3284 SQX0054247
పపరర: శకనవరసరరవప గగటటటపరటట

3270 SQX0428607
పపరర: కలపన దనసరగ

3265 SQX0540781
పపరర: వనసకట వవమఖరరవప ఆవపల

భరస : ఓసకరర సరరశపలర
ఇసటట ననస:33-13-669
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప మసద
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:32
లస: ససస స
3281 SQX0516757
పపరర: తమమమమ బసగగ

95-13/385

తసడడ:డ సరసబయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-13-669
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-13-669
వయససస:63
లస: పప
3278 SQX0516740
పపరర: వనసకట రరహహణణ మసద

3267 SQX1286971
పపరర: గణరరననథస ఆవపల

95-13/380

తసడడ:డ గణరరననథస ఆవపల
ఇసటట ననస:33-13-668
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననగరరజ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-13-669
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-13-669
వయససస:58
లస: ససస స
3275 SQX0508143
పపరర: సరసబయఖ దనసరగ

95-13/382

తసడడ:డ బసవయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:33-13-668
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఓసకరర సరరశపలర
ఇసటట ననస:33-13-669
వయససస:25
లస: ససస స
3272 SQX0428615
పపరర: ననగరశశరమమ దనసరగ

3264 SQX0540799
పపరర: వనసకట బసవరరజ ఆవపల

3262 SQX0250035
పపరర: రరమఖరరవప బబ దసదల

తసడడ:డ లకమయఖ బబ దసదలఖ
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ గణరరననథస ఆవపల
ఇసటట ననస:33-13-668
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గణరరననథస ఆవపల
ఇసటట ననస:33-13-668
వయససస:35
లస: పప
3269 NDX2528446
పపరర: మసజల సరరశపలర

95-13/379

తసడడ:డ శశషగగరగ బబతల
ఇసటట ననస:33-13-667
వయససస:39
లస: పప

భరస : గణరరనధస ఆవపల
ఇసటట ననస:33-13-668
వయససస:50
లస: ససస స
3266 SQX0251025
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప ఆవపల

3261 SQX0392456
పపరర: కకశశర బబబణ బబతల

3286 SQX2357440
పపరర: శవ కలమఖరగ కకట

95-13/1255

భరస : శరఖస బబబణ కకట
ఇసటట ననస:33-13-671
వయససస:68
లస: ససస స
95-13/403

3289 SQX1651223
పపరర: ఆశరరశదస ఓగణబబ యన

95-13/404

తసడడ:డ పడభణదనసస ఓగణబబ యన
ఇసటట ననస:33-13-672
వయససస:49
లస: పప
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3290 SQX1146183
పపరర: ససవర ననగ లకడమ ససపత

95-13/405

భరస : దనశరక ననధ ససపత
ఇసటట ననస:33-13-673
వయససస:27
లస: ససస స
3293 SQX0546655
పపరర: సరయకకషష ససపతస

95-13/408

95-13/1257

95-13/411

95-13/414

95-13/1259

95-13/418

95-13/420

భరస : ససజవయఖ ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-13-679
వయససస:71
లస: ససస స

3303 SQX1303122
పపరర: చచననల రరవప కసచరర

3306 SQX2132108
పపరర: సరయ కకషష చచసతనఖ ససగతనపప

3309 SQX0489872
పపరర: రరసబబబణ మమకపరటట

3312 SQX1957950
పపరర: శకనవరస శరమ బబ డడడపలర

95-13/423

3315 SQX0250381
పపరర: వజయ ఏలకరగ

95-13/415

3318 SQX0490466
పపరర: వనసకట కకషషయఖ ఏలకరగ
తసడడ:డ ససజవయఖ ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-13-679
వయససస:48
లస: పప

3298 SQX1181536
పపరర: ససభబషసణణ యయనసగణ

95-13/410

3301 SQX0490300
పపరర: పడభబవత యరక

95-13/413

3304 SQX0460592
పపరర: శకనవరసరరవప యరక

95-13/416

తసడడ:డ రరమఖరరవప యరక
ఇసటట ననస:33-13-676
వయససస:55
లస: పప
95-13/1260

3307 SQX1651165
పపరర: శకనవరస తషపరకలల

95-13/417

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషపరకలల
ఇసటట ననస:33-13-677
వయససస:37
లస: పప
95-13/419

3310 SQX2213288
పపరర: మమకపరటట ససనత

95-13/1261

భరస : మమకపరటట లకమణ రరవప
ఇసటట ననస:33-13-677/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-13/421

3313 SQX1757103
పపరర: వనసకట భబగఖససడ ఏలకరగ

95-13/422

తసడడ:డ వనసకరటరతనస ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-13-679
వయససస:21
లస: ససస స
95-13/424

భరస : వనసకట రతనస ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-13-679
వయససస:48
లస: ససస స
95-13/426

95-13/1256

భరస : శకనవరసరరవప యరక
ఇసటట ననస:33-13-676
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:33-13-678
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట కకషషయఖ ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-13-679
వయససస:46
లస: ససస స
3317 SQX0489880
పపరర: వనసగమమ ఏలకరగ

95-13/412

తసడడ:డ మఖలఖఖదదడ మమకపరటట
ఇసటట ననస:33-13-677/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరస శరమ బబ డడడపలర
ఇసటట ననస:33-13-678
వయససస:47
లస: ససస స
3314 SQX0053595
పపరర: వనసకట రతస మమ ఏలకరగ

3300 SQX1651496
పపరర: శకనస పసపన

3295 SQX2398287
పపరర: వసశ కకషష శరయన

భరస : మలర కరరరలన రరడడడ యయనసగణ
ఇసటట ననస:33-13-675
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప ససగతనపప
ఇసటట ననస:33-13-676
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరసబబబణ మమకపరటట
ఇసటట ననస:33-13-677/1
వయససస:28
లస: ససస స
3311 SQX1957976
పపరర: మహలకడమ బబ డడడపలర

95-13/1258

తసడడ:డ చచననయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:33-13-676
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యరక
ఇసటట ననస:33-13-676
వయససస:29
లస: పప
3308 SQX0514034
పపరర: లకడమ మమకపరటట

3297 SQX2185072
పపరర: సరవతడమమ తతమఖటట

95-13/407

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప శరయన
ఇసటట ననస:33-13-673
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప పసపన
ఇసటట ననస:33-13-675
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమఖరరవప యరక
ఇసటట ననస:33-13-676
వయససస:66
లస: ససస స
3305 SQX2184844
పపరర: గకతస అరవసద యరక

95-13/409

భరస : శకనవరసరరవప తతమఖటట
ఇసటట ననస:33-13-674
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ యయనసగణ
ఇసటట ననస:33-13-675
వయససస:37
లస: ససస స
3302 SQX0490003
పపరర: సరమఖమ జఖస ఎరరక

3294 SQX0250233
పపరర: ససబబబరరవప చనవల

3292 SQX0250258
పపరర: వనసకరయమమ చనవల

భరస : ససబబబరరవప చనవల
ఇసటట ననస:33-13-673
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ చనవల
ఇసటట ననస:33-13-673
వయససస:65
లస: పప

భరస : వసశ కకషష శరయన
ఇసటట ననస:33-13-673
వయససస:32
లస: ససస స
3299 SQX1181528
పపరర: మలర కరరరలన రరడడడ యయనసగణ

95-13/406

భరస : వనసకటటశ చలపరక
ఇసటట ననస:33-13-673
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకతరరజ ససపత
ఇసటట ననస:33-13-673
వయససస:32
లస: పప
3296 SQX2451276
పపరర: వనత శరయన

3291 SQX1301894
పపరర: ఝఖనస చలపరక

3316 SQX1663244
పపరర: వర రరఘవమమ పప టర చచరరవప

95-13/425

భరస : వనసకటటశశరరర పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:33-13-679
వయససస:58
లస: ససస స
95-13/427

3319 SQX0489989
పపరర: వనసకట రతనస ఏలకరగ

95-13/428

తసడడ:డ ససజవయఖ ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-13-679
వయససస:52
లస: పప
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95-13/429

భరస : శకనవరస రరవప వలక
ర రగ
ఇసటట ననస:33-14-511
వయససస:41
లస: ససస స
3323 SQX1510453
పపరర: మఖధవ రరవనళర

95-13/432

95-13/435

95-13/438

95-13/441

95-13/1264

95-13/444

95-13/447

భరస : ససబబబరరవప ఆలఖ
ఇసటట ననస:33-14-685
వయససస:55
లస: ససస స

3333 SQX2230605
పపరర: జమర బబష షపక

3336 SQX1190222
పపరర: మమనక గణతనస

3339 SQX1190198
పపరర: వనసకట ననరరయణ గణతనస

3342 SQX1429753
పపరర: శవమమ పమడడ

95-13/1265

3345 SQX2519676
పపరర: ననగరతనస తచలలకలటర

95-13/1262

3348 SQX2473940
పపరర: వనసకట లకడమ ననరరయణ
మణసరబబ ఈనన
భసధసవప: ననగ మలర శశరగ అల
ఇసటట ననస:33-14-685
వయససస:43
లస: పప

3328 SQX0547091
పపరర: ససరరష అశశన

95-13/437

3331 SQX0547018
పపరర: ననరరయణ అశశన

95-13/440

3334 SQX2230647
పపరర: రగహన షపక

95-13/1263

భరస : జమర బబష షపక
ఇసటట ననస:33-14-682
వయససస:38
లస: ససస స
95-13/442

3337 SQX1190248
పపరర: సశపన కరరనటట

95-13/443

భరస : మననహర కరరనటట
ఇసటట ననస:33-14-683
వయససస:37
లస: ససస స
95-13/445

3340 SQX0476515
పపరర: ఫరడనసస ఎ ప

95-13/446

తసడడ:డ హహరరనస ఏఫ
ఇసటట ననస:33-14-683
వయససస:38
లస: పప
95-13/448

3343 SQX1429803
పపరర: పప లలరరజ పమడడ

95-13/449

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పమడడ
ఇసటట ననస:33-14-684
వయససస:59
లస: పప
95-27/1065

భరస : శకనవరస తచలలకలటర
ఇసటట ననస:33-14-684
వయససస:30
లస: ససస స
95-13/451

95-13/434

తసడడ:డ జమణమలయఖ అశశన
ఇసటట ననస:33-14-680/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : పప లలరరజ పమడడ
ఇసటట ననస:33-14-684
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లలరరజ పమడడ
ఇసటట ననస:33-14-684
వయససస:27
లస: పప
3347 SQX0247858
పపరర: అసజమమ ఆలఖ

95-13/439

తసడడ:డ వనసకట నరరస గణతనస
ఇసటట ననస:33-14-683
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ గణతస
ఇసటట ననస:33-14-683
వయససస:62
లస: పప
3344 SQX2306686
పపరర: హరగబబబణ పమడడ

3330 SQX0547067
పపరర: మహహష అశశన

3325 SQX1430370
పపరర: నవవదదత అశశన

తసడడ:డ ననరరయణ అశశన
ఇసటట ననస:33-14-680/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట ననరరయణ గణతనస
ఇసటట ననస:33-14-683
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరసస గణతస
ఇసటట ననస:33-14-683
వయససస:57
లస: ససస స
3341 SQX1190206
పపరర: వనసకట ననరసస గణతస

95-13/436

తసడడ:డ అబణదల బషసర షపక
ఇసటట ననస:33-14-682
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జమర బబష షపక
ఇసటట ననస:33-14-682
వయససస:19
లస: ససస స
3338 SQX1190214
పపరర: రరమ లకమమ గణతస

3327 SQX0546994
పపరర: తరరపతమమ అశశన

95-13/431

భరస : ససరరష అశశన
ఇసటట ననస:33-14-680/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ అశశన
ఇసటట ననస:33-14-680/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : రమమశ బబబణ జరటట
ఇసటట ననస:33-14-681
వయససస:63
లస: ససస స
3335 SQX2460590
పపరర: ఆశ షపక

95-13/433

భరస : ననరరయణ అశశన
ఇసటట ననస:33-14-680/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ అశశన
ఇసటట ననస:33-14-680/1
వయససస:36
లస: పప
3332 SQX1302074
పపరర: కలప లత జరటట

3324 SQX1494095
పపరర: రరజరసదడ పడసరద రరవనళర

3322 JBV2830412
పపరర: గసగరధర కకససరగ

తసడడ:డ మఖరకసడడయశరమ కకససరగ
ఇసటట ననస:33-14-656
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ రరవనళర
ఇసటట ననస:33-14-661
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహహష అశశన
ఇసటట ననస:33-14-680/1
వయససస:31
లస: ససస స
3329 SQX0546952
పపరర: జగదదష అశశన

95-13/430

తసడడ:డ చననబబబయ వలక
ర రగ
ఇసటట ననస:33-14-511
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరజరసదడ పడసరద రరవనళర
ఇసటట ననస:33-14-661
వయససస:25
లస: ససస స
3326 SQX0546846
పపరర: రమఖదడవ అశశన

3321 SQX1033653
పపరర: శకనవరస రరవప వలక
ర రగ

3346 SQX0247890
పపరర: ననగమలలర శశరగ ఆలఖ

95-13/450

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆలఖ
ఇసటట ననస:33-14-685
వయససస:33
లస: ససస స
95-13/1266

3349 SQX1662741
పపరర: నవఖ శక దదడర

95-13/452

తసడడ:డ శకనవరససలల దదడర
ఇసటట ననస:33-14-686
వయససస:21
లస: ససస స
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95-13/453

భరస : శకనవరససలల వపలవ
ఇసటట ననస:33-14-686
వయససస:27
లస: ససస స
3353 SQX1187674
పపరర: మధసససధన రరవప
రరయవరపప
తసడడ:డ కకసడయఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:33-14-686
వయససస:36
లస: పప
3356 SQX2140887
పపరర: దదవఖ శక దదడర

95-13/456

95-13/1268

95-13/1120

తసడడ:డ ససబబరరవప సరగగరగ
ఇసటట ననస:33-14-688
వయససస:42
లస: పప
3365 SQX1757087
పపరర: ఫరతమ షపక

95-13/460

95-13/463

95-13/466

భరస : శకనవరసరరడడడ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:33-14-691
వయససస:36
లస: ససస స

95-13/458

3360 SQX1711738
పపరర: పదమ శక జడడగణ

3363 SQX1997758
పపరర: నవన కలమఖర సరగగరగ

3366 SQX1241645
పపరర: రరజఖస కకసడవటట

3369 SQX0596197
పపరర: భబసకరర చనరఖ ఏకబతష
స ల

3372 SQX1429902
పపరర: మసగ ననగగరరడడడ

95-13/469

3375 SQX0476523
పపరర: శవరరరడడడ ననగగరరడడడ

95-130/30

3378 SQX0247205
పపరర: జయలకడమ ననగగరరడ
భరస : రరమచసదనడరరడడడ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:33-14-691
వయససస:53
లస: ససస స

3358 SQX2093565
పపరర: మణరళ కకషష జడడగణ

95-13/1119

3361 SQX0248971
పపరర: సరళ సరగగరగ

95-13/459

భరస : వనసకటసరశమ సరగగరగ
ఇసటట ననస:33-14-688
వయససస:37
లస: ససస స
95-13/1122

3364 SQX2107589
పపరర: దదవఖ జజఖత సగగరగ

95-13/1123

తసడడ:డ వనసకట సరశమ సగగరగ
ఇసటట ననస:33-14-688
వయససస:20
లస: ససస స
95-13/461

3367 SQX0597013
పపరర: రమఖదడవ ఏకరబతష
స ల

95-13/462

భరస : తరరమలచనరగ ఏకరబతష
స ల
ఇసటట ననస:33-14-689
వయససస:53
లస: ససస స
95-13/464

3370 SQX1285163
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడవటట

95-13/465

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:33-14-689
వయససస:46
లస: పప
95-13/467

3373 SQX0247221
పపరర: లకడమ ననగగరరడడ

95-13/468

భరస : రమణనరరడడడ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:33-14-690
వయససస:48
లస: ససస స
95-13/470

తసడడ:డ రమణనరరడడడ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:33-14-690
వయససస:31
లస: పప
95-13/472

95-13/1267

తసడడ:డ అరరణ చలస జడడగణ
ఇసటట ననస:33-14-687
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవరరరడడడ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:33-14-690
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ రరడడడ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:33-14-690
వయససస:27
లస: పప
3377 SQX0247270
పపరర: రరజరశశరగ ననగగరరడడడ

3357 SQX1663285
పపరర: మణరళ కకషష జడడగణ

95-13/455

భరస : శకనవరససలల దదడర
ఇసటట ననస:33-14-686
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలఖచనరగ ఏకరబతష
స ల
ఇసటట ననస:33-14-689
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమఖచనరగ ఏకరబతష
స ల
ఇసటట ననస:33-14-689
వయససస:58
లస: పప
3374 SQX1474949
పపరర: రరమకకషష రరడడడ ననగగరరడడడ

3355 SQX2225720
పపరర: లకడమ కరసతమమ దదడర

95-13/457

భరస : శకనవరస రరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:33-14-689
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరమలఖ చనరగ ఏకరబతష
స ల
ఇసటట ననస:33-14-689
వయససస:30
లస: పప
3371 JBV2830560
పపరర: తరరమలఖచనరగ ఏకబతష
స ల

3354 SQX0063651
పపరర: శకనవరససలల దదడర �

తసడడ:డ వనసకట సరశమ సరగగరగ
ఇసటట ననస:33-14-688
వయససస:22
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:33-14-689
వయససస:30
లస: ససస స
3368 SQX0053868
పపరర: రసగరచనరగ ఏకరబతష
స ల

తసడడ:డ యఖననదయఖ
ఇసటట ననస:33-14-686
వయససస:34
లస: పప

భరస : మణరళ కకషష జడడగణ
ఇసటట ననస:33-14-687
వయససస:36
లస: ససస స
95-13/1121

3352 SQX0364190
పపరర: శకనవరససలల ఉలవ

భరస : మధసససధన రరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:33-14-686
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరణనచలస జడడగణ
ఇసటట ననస:33-14-687
వయససస:55
లస: పప

భరస : మణరళ కకషష జడడగణ
ఇసటట ననస:33-14-687
వయససస:35
లస: ససస స
3362 SQX1998855
పపరర: వనసకటసరశమ సరగగరగ

95-13/454

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ�
ఇసటట ననస:33-14-686
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరససలల దదడర
ఇసటట ననస:33-14-686
వయససస:18
లస: ససస స
3359 SQX2093490
పపరర: పదమశక జడడగణ

3351 SQX1187690
పపరర: రరజజ రరయవరపప

3376 SQX0596254
పపరర: రమణనరరడడడ ననగగరరడడడ

95-13/471

తసడడ:డ కకసడనరరడడడ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:33-14-690
వయససస:51
లస: పప
95-13/473

3379 JBV2830602
పపరర: శకనవరస రరడడడ ననగగరరడడడ

95-13/474

తసడడ:డ రరమచసదనడరరడడడ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:33-14-691
వయససస:36
లస: పప
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3380 SQX0247296
పపరర: రరమచసదడరరడడడ ననగగరరడడడ

95-13/475

తసడడ:డ ననగయఖ ననగగరరడడడ
ఇసటట ననస:33-14-691
వయససస:65
లస: పప
3383 SQX0248021
పపరర: శవమమ కనననబబ యన

95-13/478

భరస : మలర ఖఖరరలనరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:33-14-691/1
వయససస:58
లస: ససస స
3386 SQX0431577
పపరర: రరణణక గణసజ

95-13/481

95-13/484

తసడడ:డ నరసససహరరవప గగళళర
ఇసటట ననస:33-14-694
వయససస:20
లస: ససస స
3395 SQX1187716
పపరర: తరరపరలల గగలర

95-13/489

95-13/492

95-13/495

తసడడ:డ గరపరల సరశమ శఖఖ
ఇసటట ననస:33-14-696
వయససస:69
లస: పప

95-13/482

3390 SQX0054163
పపరర: శకనస మసజల

3393 SQX1187740
పపరర: రరధ గగలర

3396 SQX1190263
పపరర: నరసససహ రరవప గగలర

3399 SQX1651546
పపరర: దసరర భవరన గణమమడడ

3402 SQX0248682
పపరర: సతఖవత శఖఖ

95-13/498

3405 JBV2830792
పపరర: సరయబబబణ శఖఖ

95-13/485

3408 SQX1663319
పపరర: ఉమ దడవ మమడడకకసడసరర

3388 SQX1430040
పపరర: రవకలమఖర మసజల

95-13/483

3391 SQX2135374
పపరర: కకషష మసజల

95-13/1269

తసడడ:డ శకనస మసజల
ఇసటట ననస:33-14-693
వయససస:26
లస: పప
95-13/487

3394 SQX1190271
పపరర: శరరద గగలర

95-13/488

భరస : నరసససహ రరవప గగలర
ఇసటట ననస:33-14-694
వయససస:39
లస: ససస స
95-13/490

3397 SQX0715078
పపరర: నరరసదడకలమఖర మకరక

95-13/491

తసడడ:డ శవరరమకకషష మకరక
ఇసటట ననస:33-14-695
వయససస:30
లస: పప
95-13/493

3400 SQX0476598
పపరర: జయఖలకకమ శఖఖ

95-13/494

భరస : సరయబబబణ శఖఖ
ఇసటట ననస:33-14-696
వయససస:30
లస: ససస స
95-13/496

3403 SQX1651462
పపరర: పకకర బ షపక

95-13/497

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:33-14-696
వయససస:69
లస: ససస స
95-13/499

తసడడ:డ పడభబకరరరవప శఖఖ
ఇసటట ననస:33-14-696
వయససస:33
లస: పప
95-13/501

95-13/480

తసడడ:డ శకనస మసజల
ఇసటట ననస:33-14-693
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడభబకరరరవప శఖఖ
ఇసటట ననస:33-14-696
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గణమమడడ
ఇసటట ననస:33-14-696
వయససస:30
లస: పప
3407 SQX1651132
పపరర: పడభబకర రరవప శఖఖ

3387 SQX0054155
పపరర: ఈశశరగ మసజల

95-13/477

తసడడ:డ మలర ఖఖరరలనరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:33-14-691/1
వయససస:38
లస: పప

భరస : అనల కలమఖర గణమమడడ
ఇసటట ననస:33-14-696
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడ రరవప శఖఖ
ఇసటట ననస:33-14-696
వయససస:38
లస: ససస స
3404 SQX1663277
పపరర: అనల కలమఖర గణమమడడ

3385 SQX0247973
పపరర: రరమకకటయఖ కనననబబ యన

95-13/479

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ గగలర
ఇసటట ననస:33-14-694
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననరయఖ మకరక
ఇసటట ననస:33-14-695
వయససస:56
లస: పప
3401 SQX0476648
పపరర: కకరణమయ శఖఖ

3384 SQX1663640
పపరర: మణరళ కకషష కనవనబబ యన

భరస : తరరపరలల గగలర
ఇసటట ననస:33-14-694
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చన మఖలకకసడయఖ గగలర
ఇసటట ననస:33-14-694
వయససస:42
లస: పప
3398 SQX0715227
పపరర: శవ రరమకకషష మకరక

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కనననబబ యన
ఇసటట ననస:33-14-691/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ మసజల
ఇసటట ననస:33-14-693
వయససస:46
లస: పప
95-13/486

3382 SQX0248088
పపరర: శవననగమణణ కనననబబ యవ

తసడడ:డ మలర ఖఖరరలనరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:33-14-691/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనస మసజల
ఇసటట ననస:33-14-693
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గణసజ
ఇసటట ననస:33-14-693
వయససస:37
లస: పప
3392 SQX1957836
పపరర: నలమ గగళళర

95-13/476

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ కనవనబబ యన
ఇసటట ననస:33-14-691/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : రమణయఖ గణసజ
ఇసటట ననస:33-14-693
వయససస:33
లస: ససస స
3389 SQX0931691
పపరర: రమణయఖ గణసజ

3381 SQX0248062
పపరర: కకటటశశరమమ కనననబబ యవ

3406 SQX1586454
పపరర: పపరష చసదడ రరవప శఖ

95-13/500

తసడడ:డ పడభబకర రరవప శఖ
ఇసటట ననస:33-14-696
వయససస:44
లస: పప
95-13/502

తసడడ:డ శవ రరమ బడహమస మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:33-14-698
వయససస:23
లస: ససస స

3409 SQX1663145
పపరర: వససత శశభ మమడడకకసడసరర

95-13/503

భరస : శవ రరమ బడహమస మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:33-14-698
వయససస:45
లస: ససస స
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3410 JBV2830768
పపరర: శవరరమబడహమస మమడడకకసడసరర

95-13/504

తసడడ:డ శశషబడహమస మమడడకకసడసరర
ఇసటట ననస:33-14-698
వయససస:45
లస: పప
3413 SQX1430123
పపరర: గరపస అడడడ పలర

95-13/507

95-13/510

95-13/512

95-13/515

95-13/518

95-13/521

95-13/524

తసడడ:డ రరఘవరరవప అదడదపలర
ఇసటట ననస:33-14-703
వయససస:48
లస: పప

3423 SQX1429837
పపరర: మదనర వల సయఖద

3426 SQX0249417
పపరర: షరదదదన షపక

3429 SQX0249425
పపరర: మహమద ఖఖససస షపక

3432 SQX1662956
పపరర: షసషరద షపక

95-13/527

3435 SQX0596148
పపరర: ససరరష దనసరగ

95-13/516

3438 SQX1662725
పపరర: ఆనసద దనసరగ
తసడడ:డ శశరగ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-14-703
వయససస:64
లస: పప

3418 SQX1429779
పపరర: రరజకలమఖరగ సయఖద

95-13/511

3421 SQX0249458
పపరర: ననగణల మరర షపక

95-13/514

3424 SQX0426429
పపరర: అమర జజన షపక

95-13/517

తసడడ:డ మహమద ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:33-14-702
వయససస:36
లస: ససస స
95-13/519

3427 SQX0882902
పపరర: ఆదదలకకమ పప తషలకరగ

95-13/520

తసడడ:డ సజవపలల పప తషలకరగ
ఇసటట ననస:33-14-702
వయససస:78
లస: ససస స
95-13/522

3430 SQX1662717
పపరర: మమరగ రతనకలమఖరగ దనసరగ

95-13/523

భరస : ససధనకర దనసరగ
ఇసటట ననస:33-14-703
వయససస:24
లస: ససస స
95-13/525

3433 SQX0053603
పపరర: కలమఖరగ దనసరగ

95-13/526

భరస : ఆనసద దనసరగ
ఇసటట ననస:33-14-703
వయససస:58
లస: ససస స
95-13/528

తసడడ:డ ఆనసద దనసరగ
ఇసటట ననస:33-14-703
వయససస:38
లస: పప
95-13/530

95-13/509

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:33-14-701
వయససస:30
లస: పప

భరస : చనన భబషర షపక
ఇసటట ననస:33-14-703
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసద దనసరగ
ఇసటట ననస:33-14-703
వయససస:38
లస: పప
3437 SQX0248922
పపరర: శకనవరసరరవప అదడదపలర

95-13/513

తసడడ:డ ఇబడహహస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:33-14-702
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అదడదపలర
ఇసటట ననస:33-14-703
వయససస:42
లస: ససస స
3434 SQX0596163
పపరర: ససధనకర దనసరగ

3420 SQX0248864
పపరర: ఇమఖమబ షపక

3415 SQX1429167
పపరర: శసకర అదడదపలర

తసడడ:డ మదనర వల సయఖద
ఇసటట ననస:33-14-701
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దరగమయఖ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:33-14-702
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమద ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:33-14-702
వయససస:34
లస: పప
3431 SQX1662865
పపరర: హహహమవత అదడదపలర

95-13/1270

తసడడ:డ మహబయబ సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:33-14-701
వయససస:49
లస: పప

భరస : ససరరష పప తతలరగ
ఇసటట ననస:33-14-702
వయససస:39
లస: ససస స
3428 SQX0251124
పపరర: దరగయఖవల షపక

3417 SQX2174506
పపరర: యశసత మసదలపప

95-13/506

తసడడ:డ రరఘవరరవప అదడదపలర
ఇసటట ననస:33-14-699
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగణరశల షపక
ఇసటట ననస:33-14-701
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:33-14-701
వయససస:34
లస: పప
3425 SQX0882910
పపరర: ససనత పప తషలకరగ

95-13/508

భరస : కకశశర మసదలపప
ఇసటట ననస:33-14-700
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:33-14-701
వయససస:43
లస: ససస స
3422 JBV2830529
పపరర: హహసపసననస షపక

3414 SQX0340166
పపరర: బబజ షపక�

3412 SQX0053819
పపరర: మలలర శశరగ అదడదపలర

భరస : శసకర అదడదపలర
ఇసటట ననస:33-14-699
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర�
ఇసటట ననస:33-14-699
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ మసడలపప
ఇసటట ననస:33-14-700
వయససస:39
లస: పప
3419 SQX0596296
పపరర: ఫరతమఖ సయఖద

95-13/505

భరస : బబబణరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:33-14-699
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర అడడడ పలర
ఇసటట ననస:33-14-699
వయససస:24
లస: పప
3416 SQX1033695
పపరర: కకషప ర మసడలపప

3411 SQX0053835
పపరర: సడవసత దనసరగ

3436 SQX1662816
పపరర: బబబణ రరవప దనసరగ

95-13/529

తసడడ:డ ఆనసద దనసరగ
ఇసటట ననస:33-14-703
వయససస:40
లస: పప
95-13/531

3439 SQX1662949
పపరర: దసరర భవరన కకసడడటట

95-13/532

భరస : ననగరరజ కకసడడటట
ఇసటట ననస:33-14-704
వయససస:24
లస: ససస స
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95-13/533

భరస : ససరఖననరరయణ కకసడడటట
ఇసటట ననస:33-14-704
వయససస:46
లస: ససస స
3443 SQX0547893
పపరర: ననగరసదడ బబబణ కకసడడటట

95-13/536

95-13/539

95-13/542

95-13/545

95-13/548

3450 SQX0931733
పపరర: రమమష బబబణ బబలశశటట

3453 SQX1844877
పపరర: గరయతడ పపపరపల

3456 SQX1651140
పపరర: జయమమ గరళళ

95-13/551

3459 SQX2430965
పపరర: గయడసరర వససత లకడమ

భరస : వనసకట ససబడమణఖస అనసతపపరస
ఇసటట ననస:33-14-709
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తనటటపరగస
ఇసటట ననస:33-14-736
వయససస:44
లస: ససస స

3464 SQX2181204
పపరర: భబనసమత ఉపపలకలసటర

3465 SQX2010700
పపరర: అరరణ యఖరగబబ యనన

95-13/1273

భరస : ససబబ రరవప ఉపపలకలసటర
ఇసటట ననస:33-15-131
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ వనరగకబబ యన
ఇసటట ననస:33-15-712
వయససస:89
లస: పప

95-13/543

95-13/546

3468 SQX1367144
పపరర: భబగఖశక అడడససమలర

3448 SQX0931717
పపరర: సరవతడ బబలశశటట

95-13/541

3451 SQX1662824
పపరర: సరసబశవరరవప బబలశశటట

95-13/544

3454 SQX1187393
పపరర: వసరసత లకడమ గయడసరర

95-13/547

తసడడ:డ మలఖఖదదడ గయడసరర
ఇసటట ననస:33-14-706
వయససస:25
లస: ససస స
95-13/549

3457 SQX1187344
పపరర: మలఖఖదదడ గయడసరర

95-13/550

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ గయడసరర
ఇసటట ననస:33-14-706
వయససస:50
లస: పప
95-24/689

3460 SQX2199271
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ చనరగ
అనసతపపరస
తసడడ:డ వర బడహమ చనరగ అనసతపపరస
ఇసటట ననస:33-14-709
వయససస:46
లస: పప

95-13/552

3463 SQX1998541
పపరర: రవ తడజ బటటట

95-13/1271

95-14/877

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బటటట
ఇసటట ననస:33-15-7/3
వయససస:19
లస: పప
95-3/1091

భరస : ససరరశ యఖరగబబ యనన
ఇసటట ననస:33-15-712
వయససస:44
లస: ససస స
95-13/1124

95-13/538

తసడడ:డ ననగయఖ బబలశశటట
ఇసటట ననస:33-14-705
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ మలఖఖదదడ
ఇసటట ననస:33-14-706
వయససస:23
లస: ససస స

95-13/1272 3462 SQX0391995
3461 SQX2197945
పపరర: వనసకట ఈశశరమమ అనసతపపరస
పపరర: శరరద తనటటపరగస

3445 SQX1302108
పపరర: లకడమ ననరరయణ చసదన

భరస : రమమష బబబణ బబలశశటట
ఇసటట ననస:33-14-705
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప గరళళ
ఇసటట ననస:33-14-706
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ గరళళళ
ఇసటట ననస:33-14-706
వయససస:67
లస: పప

3467 SQX1999580
పపరర: జగనననధస వనరగకబబ యన

95-13/540

తసడడ:డ పడసరద పపపరపల
ఇసటట ననస:33-14-706
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మలఖఖదదడ గయడసరర
ఇసటట ననస:33-14-706
వయససస:42
లస: ససస స
3458 SQX1187419
పపరర: నరసససహస గరళళళ

3447 SQX1651488
పపరర: దదవఖ సరయ బబలశశటట

95-13/535

తసడడ:డ పసద జమలయఖ చసదన
ఇసటట ననస:33-14-704
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప బబలశశటట
ఇసటట ననస:33-14-705
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మలఖఖదదడ గయడసరర
ఇసటట ననస:33-14-706
వయససస:23
లస: ససస స
3455 SQX1187302
పపరర: వజయలకడమ గయడసరర

95-13/537

తసడడ:డ రమమష బబబణ బబలశశటట
ఇసటట ననస:33-14-705
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప బబలశశటట
ఇసటట ననస:33-14-705
వయససస:68
లస: ససస స
3452 SQX1651157
పపరర: ఆలలఖఖ గయడసరర

3444 SQX0547760
పపరర: ననగరరజ కకసడడటట

3442 SQX0760850
పపరర: సరసబశవరరవప చసదన

తసడడ:డ జమలయఖ చసదన
ఇసటట ననస:33-14-704
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కకసడడటట
ఇసటట ననస:33-14-704
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బణలర యఖ కకసడడటట
ఇసటట ననస:33-14-704
వయససస:55
లస: పప
3449 SQX0249078
పపరర: ససతనరరమమమ బబలశశటట

95-13/534

భరస : పసదజమలయఖ చసదన
ఇసటట ననస:33-14-704
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ కకసడడటట
ఇసటట ననస:33-14-704
వయససస:30
లస: పప
3446 SQX0547877
పపరర: ససరఖననరరయణ కకసడడటట

3441 SQX0715375
పపరర: రరజరశశరగ చసద

3466 SQX1604223
పపరర: మఖధవ వనరగకబబ యన

95-13/553

భరస : శకనవరస రరవప వనరగకబబ యన
ఇసటట ననస:33-15-712
వయససస:43
లస: ససస స
95-13/554

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:33-15-713
వయససస:24
లస: ససస స

3469 SQX0546804
పపరర: రరమణలమమ భటటట

95-13/555

భరస : శకనవరసరరవప భటటట
ఇసటట ననస:33-15-713
వయససస:47
లస: ససస స
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3470 SQX0420877
పపరర: వజయలకడమ అడడససమలర

95-13/556

భరస : వనసకటససబబబరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:33-15-713
వయససస:48
లస: ససస స

3471 SQX0392274
పపరర: చకకవరగస అడడససమలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:33-15-713
వయససస:29
లస: పప

95-13/559 3474 SQX2298941
3473 SQX0247130
పపరర: వనసకటససబబబరరవప అడడససమలర
పపరర: రవ తడజ బటటట

తసడడ:డ మహనరరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:33-15-713
వయససస:53
లస: పప
3476 SQX1677475
పపరర: రరధ పససడనఖల

95-13/560

95-13/563

95-13/566

95-13/569

95-13/572

95-13/574

95-13/567

3486 SQX1663418
పపరర: బబషర యలమసదల

3489 NDX3136397
పపరర: శసకర రరవప సప మగణణ

3492 SQX1301878
పపరర: ననగమణణ పపసగసశశటట

95-13/577

3495 SQX0053645
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప అనసగరలల

95-13/570

తసడడ:డ ససధనకర ననయణడడ పపసగసశశటట
ఇసటట ననస:33-15-719
వయససస:66
లస: పప

3498 SQX2450526
పపరర: శకనవరస ససఖఖటబపప
తసడడ:డ భబసకర రరవప ససఖఖటబపప
ఇసటట ననస:33-15-719
వయససస:27
లస: పప

95-13/1275

3478 SQX1663111
పపరర: రరజజ బబ సతల

95-13/562

3481 SQX0931154
పపరర: వనసకయఖ యయనసమల

95-13/565

3484 SQX0246850
పపరర: రతనమమ సప మనవన

95-13/568

3487 SQX0240952
పపరర: రరసబబబణ మఖదనల

95-13/571

తలర : సరసశత మఖధల
ఇసటట ననస:33-15-717
వయససస:43
లస: పప
94-124/934

3490 SQX1429928
పపరర: ననగ నసదదన అనసగరలల

95-13/573

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప అనసగరలల
ఇసటట ననస:33-15-719
వయససస:23
లస: ససస స
95-13/575

3493 SQX1542290
పపరర: రవ సరయ తడజ అనసగరలల

95-13/576

తసడడ:డ వనసకట కకషష రరవప అనసగరలల
ఇసటట ననస:33-15-719
వయససస:22
లస: పప
95-13/578

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప అనసగరలల
ఇసటట ననస:33-15-719
వయససస:51
లస: పప
95-13/580

3475 SQX2304228
పపరర: వనసకట వజయ మఖధసరగ బటటట

భరస : నరసససహరరవప సప మనవన
ఇసటట ననస:33-15-717
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : భబసకర ననయణడడ పపసగసశశటట
ఇసటట ననస:33-15-719
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర ననయణడడ పపసగసశశటట
ఇసటట ననస:33-15-719
వయససస:32
లస: పప
3497 SQX1301993
పపరర: భబసకర ననయణడడ పపసగసశశటట

3483 SQX0247080
పపరర: ఇమఖసబ యలర మసదల

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ భటటట
ఇసటట ననస:33-15-713
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ యయనసమల
ఇసటట ననస:33-15-716
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప మగణణ
ఇసటట ననస:33-15-719
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట కకషరషరరవప అనసగరలల
ఇసటట ననస:33-15-719
వయససస:45
లస: ససస స
3494 SQX1301969
పపరర: ఫణణసదడ పపసగసశశటట

95-13/564

తసడడ:డ మఖబణ యలమసదల
ఇసటట ననస:33-15-717
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పసరరసహహబ యలర మసదల
ఇసటట ననస:33-15-717
వయససస:49
లస: పప
3491 SQX0248773
పపరర: భబరత దడవ అనసగరలల

3480 SQX1662923
పపరర: వనసకట మహన రరవప బబ సతల

95-13/558

భరస : వనసకట మహన రరవప బబ సతల
ఇసటట ననస:33-15-716
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మఖబణ యలర మసదల
ఇసటట ననస:33-15-717
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ మఖదనల
ఇసటట ననస:33-15-717
వయససస:73
లస: ససస స
3488 SQX0247072
పపరర: మఖబణ యలర మసదల

95-13/561

తసడడ:డ రరమఖరరవప బబ సతల
ఇసటట ననస:33-15-716
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మఖబయ యలర మసదల
ఇసటట ననస:33-15-717
వయససస:26
లస: ససస స
3485 SQX1663020
పపరర: సరసశత మఖదనల

3477 SQX1677491
పపరర: రమణ రరవప పససడనఖల

3472 SQX0546622
పపరర: శకనవరసరరవప భటటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బటటట
ఇసటట ననస:33-15-713
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన రరఘవయఖ పససడనఖల
ఇసటట ననస:33-15-714
వయససస:38
లస: పప

భరస : వవసకయఖ యయనసమల
ఇసటట ననస:33-15-716
వయససస:47
లస: ససస స
3482 SQX0931832
పపరర: మఖబ జజన యలర మసదల

95-13/1274

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బటటట
ఇసటట ననస:33-15-713
వయససస:19
లస: పప

భరస : రమణ రరవప పససడనఖల
ఇసటట ననస:33-15-714
వయససస:30
లస: ససస స
3479 SQX0931840
పపరర: అసజమమ యయనసమల

95-13/557

3496 SQX1757079
పపరర: వనసకట నరసయఖ అడడససమలర

95-13/579

తసడడ:డ నరసయఖ
ఇసటట ననస:33-15-719
వయససస:64
లస: పప
95-13/1276

3499 SQX0457440
పపరర: పసడయదరగరన పపలకరనస

95-13/581

తసడడ:డ రసగరరరవప పపలకరనస
ఇసటట ననస:33-15-720
వయససస:33
లస: ససస స
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3500 SQX0457374
పపరర: సతఖవత లకరకకలల
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95-13/582

భరస : శవయఖ లకరకకలల
ఇసటట ననస:33-15-720
వయససస:47
లస: ససస స
3503 SQX0457523
పపరర: రసగరరరవప పపలకరనస

95-13/585

95-13/588

95-13/591

భరస : వరదరరజ తనడడ పరగస
ఇసటట ననస:33-15-724
వయససస:60
లస: ససస స
3512 SQX1987221
పపరర: మధస మమమదసకలరగ

95-13/1126

95-13/1128

95-13/597

95-13/600

తసడడ:డ శకనవరస రరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:33-15-728
వయససస:28
లస: ససస స
3527 SQX0953745
పపరర: రరమననదదడ వడర మయడడ
తసడడ:డ దదబబయఖ వడర మయడడ
ఇసటట ననస:33-15-728
వయససస:33
లస: పప

3510 SQX0289843
పపరర: మఖదవవశశరరరవప తనడడపరగస

3511 SQX0790063
పపరర: వరదరరజలల తనడడపరగస

3513 SQX1987304
పపరర: ససరరఖ మమమదసకలరగ

3516 SQX0392175
పపరర: ననగలకడమ చచ నసన రగ

3519 SQX0106013
పపరర: రరమణలల చచనసనరగ

3522 SQX0105999
పపరర: చచననయఖ చచనసనరగ

3525 SQX0233379
పపరర: లలత గణసటటపలర

95-13/592

3528 SQX1283969
పపరర: శకనవరసరరవప లకరకకలల
తసడడ:డ పపరరషప తస స లకరకకలల
ఇసటట ననస:33-15-728
వయససస:48
లస: పప

95-13/590

95-13/593

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ తనడడ పరగస
ఇసటట ననస:33-15-724
వయససస:63
లస: పప
95-13/1127

3514 SQX1663558
పపరర: జజఖత మణదనదబతషన

95-13/594

భరస : రరమ కకషష మణదనదబతషన
ఇసటట ననస:33-15-726
వయససస:38
లస: ససస స
95-13/595

3517 SQX0105973
పపరర: ననసచనరమమ చచనసనరగ

95-13/596

భరస : చచననయఖ చచనసనరగ
ఇసటట ననస:33-15-727
వయససస:30
లస: ససస స
95-13/598

3520 SQX0106005
పపరర: బబల కకషష చచనసనరగ

95-13/599

తసడడ:డ రరమణలల చచనసనరగ
ఇసటట ననస:33-15-727
వయససస:35
లస: పప
95-13/601

3523 SQX0953752
పపరర: ససజనఖ వడర మయడడ

95-13/602

భరస : రరమననదదడ వడర మయడడ
ఇసటట ననస:33-15-728
వయససస:27
లస: ససస స
95-13/604

భరస : రరమలసగరశశరరరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:33-15-728
వయససస:41
లస: ససస స
95-13/606

95-13/587

3508 SQX1284801
పపరర: వనసకటటశశరరర ఇసడర
తసడడ:డ పరనయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:33-15-722
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల చచనసనరగ
ఇసటట ననస:33-15-727
వయససస:38
లస: పప
95-13/603

3505 SQX0456269
పపరర: ససతనరరమయఖ ఇసడర

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప మణదనదబతషన
ఇసటట ననస:33-15-722
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బబల చచననయఖ చచనసనరగ
ఇసటట ననస:33-15-727
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణలల చచనసనరర
ఇసటట ననస:33-15-727
వయససస:37
లస: పప
3524 SQX1283936
పపరర: మమత లకరకకలల

95-13/589

భరస : చచననకరశవపలల చచనసన రగ
ఇసటట ననస:33-15-727
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరమణలల చచనసన రగ
ఇసటట ననస:33-15-727
వయససస:51
లస: ససస స
3521 SQX0105981
పపరర: చచననకరశవపలల చచనసనరర

3507 SQX1807247
పపరర: రరమకకషష మణదనదబతషన

95-13/584

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇసడర
ఇసటట ననస:33-15-722
వయససస:31
లస: పప

భరస : మధస మమమదసకలరగ
ఇసటట ననస:33-15-724
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకషష మణదబతషన
ఇసటట ననస:33-15-726
వయససస:18
లస: ససస స
3518 SQX0105965
పపరర: చచననమమ చచనసనరగ

95-13/586

తసడడ:డ వరదరరజలల తనడడ పరగస
ఇసటట ననస:33-15-724
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరజరరవప మమమదసకలరగ
ఇసటట ననస:33-15-724
వయససస:37
లస: పప
3515 SQX2031805
పపరర: గరయతడ మణదబతషన

3504 SQX0456129
పపరర: ననగరరజ ఇసడనర

3502 SQX0596114
పపరర: వనసకటటసశరరర తరరమలశశటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణబబబణ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:33-15-720
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఇసడర
ఇసటట ననస:33-15-722
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇసడర
ఇసటట ననస:33-15-722
వయససస:37
లస: పప
3509 SQX0247171
పపరర: వజయలకడమ తనడడపరగస

95-13/583

భరస : రసగరరరవప పపలకరనస
ఇసటట ననస:33-15-720
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరలకకషషయఖ పపలకరనస
ఇసటట ననస:33-15-720
వయససస:72
లస: పప
3506 JBV2830701
పపరర: రవకలమఖర ఇసడనర

3501 SQX0457622
పపరర: రరజఖలకడమ పపలకరణస

3526 SQX0247155
పపరర: చననమఖమయ లకరకకలల

95-13/605

భరస : శకనవరసరరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:33-15-728
వయససస:48
లస: ససస స
95-13/607

3529 SQX2199206
పపరర: ఆధదలకడమ ననలకలరగస

95-13/1277

భరస : వనసకటటశశరరర ననలకలరగస
ఇసటట ననస:33-15-728
వయససస:35
లస: ససస స
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3530 SQX2198794
పపరర: నవన ననలకలరగస
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95-13/1278

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననలకలరగస
ఇసటట ననస:33-15-728
వయససస:19
లస: పప

95-13/609

భరస : నరరష చనవల
ఇసటట ననస:33-15-729
వయససస:27
లస: ససస స

3533 SQX0053553
పపరర: గసగభబవన చనవల

95-13/611

భరస : సరసబశవరరవప చనవల
ఇసటట ననస:33-15-729
వయససస:53
లస: ససస స
3536 SQX2343671
పపరర: ససరరసదడ ఏననగసటట

3531 SQX1241413
పపరర: సరలమమ చనవల

3534 SQX0516765
పపరర: నరరశ చనవల

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:33-15-729
వయససస:52
లస: పప

3537 SQX1958115
పపరర: వనసకట శరగష పరగమ

95-13/612

95-13/616

తసడడ:డ తరరపతయఖ పరగమ
ఇసటట ననస:33-15-730
వయససస:40
లస: ససస స

3540 SQX1785062
పపరర: రరధ కలమఖరగ నలర గణసడర

95-13/614

95-13/619

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరడడడ ననగగ రరడడ
ఇసటట ననస:33-15-732
వయససస:34
లస: పప

3543 SQX0540518
పపరర: శకనవరసరరవప సససదడ

95-13/617

95-13/622

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప జసజనస
ఇసటట ననస:33-15-732
వయససస:34
లస: పప

3546 SQX2296119
పపరర: రరధన కలమఖరగ నలర గణసడర

95-13/620

95-13/624

3549 SQX2093409
పపరర: మహహసశరరరరవప పపనసబకలలఖ

95-13/615

3541 SQX0247544
పపరర: ససశల జసజనస

95-13/618

3544 JBV2831238
పపరర: వనసకటకకషప ర జసజనస

95-13/621

తసడడ:డ సతఖననరరయణ జసజనస
ఇసటట ననస:33-15-732
వయససస:41
లస: పప
95-13/1280

భరస : వనసకట కకశశర నలర గణసడర
ఇసటట ననస:33-15-732
వయససస:40
లస: ససస స

3548 SQX1651611
పపరర: జననరరన అడడససమలర

3538 SQX0053942
పపరర: లకడమ పరగమ

భరస : సతఖననరరయమ జసజనస
ఇసటట ననస:33-15-732
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సససదచ
ఇసటట ననస:33-15-732
వయససస:39
లస: పప

3545 JBV2831006
పపరర: సతఖననరరయణ జసజనస

95-13/613

భరస : రమమష పరగమ
ఇసటట ననస:33-15-730
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకశశర జసజనస
ఇసటట ననస:33-15-732
వయససస:41
లస: ససస స

3542 SQX1027227
పపరర: తరరపత రరడడడ ననగగ రరడడ

3535 SQX1241330
పపరర: శవయఖ చనవల
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:33-15-729
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రమమష పరగమ
ఇసటట ననస:33-15-730
వయససస:20
లస: ససస స

3539 SQX0053637
పపరర: రమమష పరగమ

95-13/610

భరస : కకటటశశరరరవప చనవల
ఇసటట ననస:33-15-729
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ చనవల
ఇసటట ననస:33-15-729
వయససస:34
లస: పప
95-13/1279

3532 SQX0053710
పపరర: ననగమలలర శశరగ చనవల

3547 SQX1662980
పపరర: రతనమమ అడడససమలర

95-13/623

భరస : వనసకట నరసయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:33-15-733
వయససస:56
లస: ససస స
95-13/1129

3550 SQX2093433
పపరర: ధన లకడమ పపనసబకలలఖ

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:33-15-733
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మఖలకకసడ రరయణడడ పపనసబకలలఖ
ఇసటట ననస:33-15-733
వయససస:27
లస: పప

భరస : మహహశశర రరవప పపనసబకలలఖ
ఇసటట ననస:33-15-733
వయససస:26
లస: ససస స

3551 SQX2138998
పపరర: పసడయసకర చచరరకకరగ

3552 SQX0247833
పపరర: ససజజత గరరర పరటట

3553 SQX0247759
పపరర: రమఖదడవ చలపరక

95-13/1281

భరస : తరరపతయఖ
ఇసటట ననస:33-15-733
వయససస:27
లస: ససస స
3554 SQX0247783
పపరర: జమలయఖ గరరర పరటట

భరస : జమలయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:33-15-734
వయససస:40
లస: ససస స
95-13/627

తసడడ:డ తరరపతయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:33-15-734
వయససస:45
లస: పప
3557 SQX0846436
పపరర: శకపదమజ ఆకలరరత
భరస : రరజ గరపరల ఆకలరరత
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:43
లస: ససస స

95-13/625

3555 SQX1651579
పపరర: పదమజ సవరస

3558 SQX1651306
పపరర: రమణమమ అడడససమలర
భరస : వనసకరటరతనస అడడససమలర
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:52
లస: ససస స

95-13/626

భరస : శకనవరసరరవప చలపరకర
ఇసటట ననస:33-15-734
వయససస:46
లస: ససస స
95-13/628

భరస : సరయ కకషష సవరస
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:33
లస: ససస స
95-13/630

95-13/1130

3556 SQX1663210
పపరర: రరజఖ లకడమ సవరస

95-13/629

భరస : ననగ శసకర సవరస
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:33
లస: ససస స
95-13/631

3559 SQX1663194
పపరర: అసజల దడవ సవరస

95-13/632

భరస : ననధ కకశశర సవరస
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:61
లస: ససస స
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3560 SQX1663608
పపరర: సరయ మననహర శలస

95-13/633

తసడడ:డ దసరర పడసరద శలస
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:23
లస: పప
3563 SQX1663236
పపరర: సరయ కకషష సవరస

95-13/636

95-13/639

95-13/642

95-13/1283

3570 SQX0077644
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనడడ పరగస

3573 SQX2204766
పపరర: ససజజత కకమమ

95-13/644

3576 SQX0247668
పపరర: జయలకడమ రరగగ

95-13/647

3579 SQX0392258
పపరర: రగటమమ కకడసరర
భరస : ననగరసదడస కకడసరర
ఇసటట ననస:33-15-739
వయససస:51
లస: ససస స

3581 SQX0420919
పపరర: ననగరసదడస కకడసరర

3582 SQX2199321
పపరర: నరరసదడ బబలరసకకసడ

95-13/650

తసడడ:డ మణకలసదరరవప కకడసరర
ఇసటట ననస:33-15-739
వయససస:50
లస: పప

భరస : మశశ గడడ స
ఇసటట ననస:33-16-741
వయససస:56
లస: ససస స
3587 SQX1542282
పపరర: కకటటశశర రరవప తషమమపపడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:33-16-742
వయససస:45
లస: పప

95-13/643

3585 SQX1241488
పపరర: మఖధవ చదల

95-13/1284

3588 SQX1997071
పపరర: రమఖ పడతపరటట
తసడడ:డ కలమఖర పడతపరటట
ఇసటట ననస:33-16-743
వయససస:21
లస: ససస స

3568 SQX1651553
పపరర: శరకవరణణ తనడడపరగస

95-13/641

95-13/1282
3571 SQX2218832
పపరర: భబణణ వనసకట సరయ కకషష ఒలలటట

3574 SQX2471191
పపరర: రమదడవ KOMMI

95-13/1285

తసడడ:డ రరమ కకషష KOMMI
ఇసటట ననస:33-15-737 , ward- 7,
వయససస:30
లస: ససస స
95-13/645

3577 SQX1663301
పపరర: వనసకట సరయ చసదస గయడడరగ

95-13/646

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గయడడరగ
ఇసటట ననస:33-15-738
వయససస:21
లస: పప
95-13/648

3580 SQX0392225
పపరర: శశ లమఖ గడడ స

95-13/649

భరస : జజససఫ గడడ స
ఇసటట ననస:33-15-739
వయససస:82
లస: ససస స
95-13/1286

3583 SQX2150761
పపరర: మశశ గడడ స

95-13/1287

తసడడ:డ రరబబనస గడడ స
ఇసటట ననస:33-16-741
వయససస:59
లస: పప
95-13/651

భరస : వనసకట రరమఖరరవప చదల
ఇసటట ననస:33-16-742
వయససస:35
లస: ససస స
95-13/653

95-13/638

తసడడ:డ వనసకట వరసజనవయణలల ఒలలటట
ఇసటట ననస:33-15-736
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:33-16-660
వయససస:18
లస: పప
95-13/1288

3565 SQX0247585
పపరర: రరజజర పరల ఆకలరరత

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనడడపరగస
ఇసటట ననస:33-15-736
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రఘణరరమయఖ రరగగ
ఇసటట ననస:33-15-738
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద మఖలకకసడయఖ గయడసరర
ఇసటట ననస:33-15-738
వయససస:43
లస: పప

3584 SQX2216992
పపరర: శరసత కలమఖరగ గడడ స

95-13/640

భరస : రరమ కకషష కకమమ
ఇసటట ననస:33-15-737
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గయడడరగ
ఇసటట ననస:33-15-738
వయససస:39
లస: ససస స
3578 SQX1216226
పపరర: వనసకటటశశరరర గయడసరర

3567 SQX1663228
పపరర: ననధ కకశశర సవరస

95-13/635

తసడడ:డ బబబబశసకరరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరమయఖ తనడడ పరగస
ఇసటట ననస:33-15-736
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:33-15-737
వయససస:54
లస: ససస స
3575 SQX1663293
పపరర: ఆదదలకడమ గయడడరగ

95-13/637

తసడడ:డ ననగరసశరర రరవప సవరస
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తనడడపరగస
ఇసటట ననస:33-15-736
వయససస:20
లస: పప
3572 SQX2204741
పపరర: రరమకకషష కకమమ

3564 SQX0240911
పపరర: ననగశసకర సవరస

3562 SQX1651470
పపరర: వనసకట రవ అడడససమలర

తసడడ:డ వనసకట రతనస అడడససమలర
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నసదకకషప ర సవరస
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లసగమమ అడడససమలర
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:57
లస: పప
3569 SQX1651561
పపరర: సరయ తరరణ తనడడపరగస

95-13/634

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బనననరరవపరగ
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ నసద కకశశర సవరస
ఇసటట ననస:33-15-735
వయససస:37
లస: పప
3566 SQX1651587
పపరర: వనసకట రతనస అడడససమలర

3561 SQX1662907
పపరర: నరరసదడ బనననరరవపరగ

3586 SQX1542274
పపరర: భయ దడవ తషమమపపడడ

95-13/652

భరస : కకటటశశర రరవప తషమమపపడడ
ఇసటట ననస:33-16-742
వయససస:38
లస: ససస స
95-13/1132

3589 SQX1997089
పపరర: రరమణలమమ మణరరగణల

95-13/1133

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మణరరగణల
ఇసటట ననస:33-16-743
వయససస:20
లస: ససస స
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పపరర: ననగమమ పడతపత
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95-13/1289

3591 SQX2462125
పపరర: లకడమ మణరరగణల

Deleted

భరస : కలమఖర పడతపత
ఇసటట ననస:33-16-743
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కణక రరవప మణరరగణలఖ
ఇసటట ననస:33-16-743
వయససస:36
లస: ససస స

3593 SQX0251082
పపరర: మఖధసరగ మహసకరళ

95-13/654

భరస : మహన మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-16-747
వయససస:36
లస: ససస స

3594 SQX0246934
పపరర: సశరష మహసకరళ

95-13/657

3597 SQX0240671
పపరర: మఖధవరరవప మహసకరళ

తసడడ:డ చనమఖలకకసడయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-16-747
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-16-747
వయససస:45
లస: పప

3599 SQX2199537
పపరర: మహనరరవప మహసకరళ

3600 SQX2204691
పపరర: అరరణ మహసకరళ

95-13/1291

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-16-747
వయససస:50
లస: పప
95-13/660

95-13/1295

95-13/664

94-199/993

భరస : దదర గగరగ ననయణడడ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:33-16-754
వయససస:32
లస: ససస స

3609 SQX0392019
పపరర: ససదరరనస రరగళళ

3612 SQX2174514
పపరర: పపలర యఖ కరకరర

95-13/1298

3615 SQX2108389
పపరర: ఏఫససన ససదదపప గగ

95-13/661

3618 SQX1465666
పపరర: అశశక బబ లలదద స
తసడడ:డ భబగఖ రరవప బబ లలదద స
ఇసటట ననస:33-16-754
వయససస:31
లస: పప

3595 SQX0246843
పపరర: లకమమమ మహసకరళ

95-13/656

3598 SQX0246835
పపరర: చనమఖలకకసడయఖ మహసకరళ

95-13/659

3601 SQX2199354
పపరర: నరరశ మహసకరళ

95-13/1293

3604 SQX2448926
పపరర: వరణణశక గణరకస

95-13/1294

భరస : బడహమయఖ గణరకస
ఇసటట ననస:33-16-748
వయససస:44
లస: ససస స
95-13/662

3607 SQX0246827
పపరర: సరవతడ కకదనరగ

95-13/663

భరస : పసదకకసడయఖ కకదనరగ
ఇసటట ననస:33-16-751
వయససస:58
లస: ససస స
95-13/665

3610 SQX0246819
పపరర: కకసడయఖ కకదనరగ

95-13/666

తసడడ:డ పసదకకసడయఖ కకదనరగ
ఇసటట ననస:33-16-751
వయససస:63
లస: పప
95-13/1296

3613 SQX2174332
పపరర: శసకరమమ కరకరర

95-13/1297

భరస : పపలర యఖ కరకరర
ఇసటట ననస:33-16-752
వయససస:69
లస: ససస స
95-13/1134

తసడడ:డ చనన వనసగయఖ ససదదపప గగ
ఇసటట ననస:33-16-753
వయససస:33
లస: పప
95-13/668

తసడడ:డ కణక రరవప మణరరగణలఖ
ఇసటట ననస:33-16-743
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-16-747
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:33-16-752
వయససస:89
లస: పప

తసడడ:డ పసదద వనసకటటశశరరర పపలపరటట
ఇసటట ననస:33-16-752
వయససస:42
లస: పప
3617 SQX1430305
పపరర: సరశత వరససరరడడ

95-13/1292

తసడడ:డ లకమయఖ రరగళళ
ఇసటట ననస:33-16-751
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జయరరస దడరసగణల
ఇసటట ననస:33-16-752
వయససస:32
లస: పప
3614 SQX2348852
పపరర: వనసకట రరమకకషష పపలపరటట

3606 SQX1414754
పపరర: రరకకమణమమ ధననల

95-35/705

తసడడ:డ లకమయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-16-747
వయససస:72
లస: పప

భరస : బబల కకసడయఖ ధననల
ఇసటట ననస:33-16-750
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఆదదననరరయణ ఉలవలపపడడ
ఇసటట ననస:33-16-751
వయససస:62
లస: ససస స
3611 NDX2649101
పపరర: రరజరష దడరసగణల

95-13/658

తసడడ:డ రరశయఖ కకలఖ
ఇసటట ననస:33-16-748
వయససస:58
లస: పప

భరస : లకమణరరవప పలర పరటట
ఇసటట ననస:33-16-749
వయససస:18
లస: ససస స
3608 SQX1663053
పపరర: ససతమమ ఉలవలపపడడ

3603 SQX0246793
పపరర: తరరపతయఖ చచదరగ కకలఖ

3592 SQX2465797
పపరర: లకడమ మణరరగణల

భరస : కకసడయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-16-747
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-16-747
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ కకలఖ
ఇసటట ననస:33-16-748
వయససస:53
లస: ససస స
3605 SQX2385748
పపరర: దదవనన పలర పరటట

95-13/655

భరస : మఖధవరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-16-747
వయససస:36
లస: ససస స

3596 SQX0846352
పపరర: మణరళమహన మహసకరళ

3602 SQX0246801
పపరర: ఉమఖమహహశశరగ కకలఖ

95-13/1290

3616 SQX1502187
పపరర: కలమఖరగ బబ లలదద స

95-13/667

భరస : మననహర బబ లలదద స
ఇసటట ననస:33-16-754
వయససస:29
లస: ససస స
95-13/669

3619 SQX1187450
పపరర: మఖలకకసడ రరయణడడ
మసడలపప
తసడడ:డ నరసససహ రరవప మసడలపప
ఇసటట ననస:33-16-754
వయససస:34
లస: పప

95-13/670
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3620 SQX1430321
పపరర: దదర గగరగ ననయణడడ వరససరరడడ

95-13/671

తసడడ:డ అజ రతయఖ వరససరరడడ
ఇసటట ననస:33-16-754
వయససస:38
లస: పప
3623 SQX1662931
పపరర: ససధనకర బబసపనవన

95-13/675

95-13/678

95-13/681

95-13/684

95-13/687

3630 SQX1180017
పపరర: చచననమమ మఖగసటట

3633 SQX1957729
పపరర: రరహహత ఏనసగసటట

3636 SQX1190321
పపరర: పడసరద కకరకపరటట

95-13/690

3639 JBV1550250
పపరర: వనసకటటశశరరర ననలర కరగ

తసడడ:డ murali krishna వరరపలర
ఇసటట ననస:33-16-757
వయససస:19
లస: పప

3642 SQX0392571
పపరర: మణరళకకషష వరరపలర

తసడడ:డ వనసకట ససరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:33-16-758
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకడమననరరయణ పసదద
ఇసటట ననస:33-16-758
వయససస:33
లస: పప

95-13/685

3648 SQX1999671
పపరర: భవరన పసదద
భరస : మణరళకకషష పసదద
ఇసటట ననస:33-16-758
వయససస:27
లస: ససస స

3628 JBV1550326
పపరర: అరరణ కలమఖరగ ననలర కరగ

95-13/680

3631 JBV1550243
పపరర: చచననమమ ననలర కరగ

95-13/683

3634 SQX1835552
పపరర: ససబబబరరవప ఉపపపల గణసటర

95-13/686

తసడడ:డ ససబబ రరయణడడ ఉపపపల గణసటర
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:35
లస: పప
95-13/688

3637 JBV1550169
పపరర: వనసకటరతనస ననలర కరగ

95-13/689

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననలర కరగ
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:48
లస: పప
95-13/691

3640 SQX1662915
పపరర: శకదడవ వరరపలర

95-13/692

భరస : మణరళ కకషష వరరపలర
ఇసటట ననస:33-16-757
వయససస:45
లస: ససస స
95-13/694

3643 SQX1934124
పపరర: చసతలపపడడ వరలకడమ

95-13/695

భరస : చసతలపపడడ వవణణ గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:33-16-758
వయససస:47
లస: ససస స
95-13/697

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:33-16-758
వయససస:58
లస: పప
95-13/1136

95-13/677

భరస : వనసకటటశశరరర ననలర కరగ
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ వరరపలర
ఇసటట ననస:33-16-757
వయససస:48
లస: పప

95-13/696 3645 SQX1883115
3644 SQX1883107
పపరర: చసతలపపడడ వవణణ గరపరల రరవప
పపరర: చసతలపపడడ బబలఖజ

3647 SQX1995422
పపరర: మణరళకకషష పసదద

95-13/682

తసడడ:డ చసదడయఖ ననలర కరగ
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:73
లస: పప
95-13/693

3625 SQX1284876
పపరర: కకసడయఖ సరమనవన

భరస : వనసకట రతనస ననలర కరగ
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడప ననయణడడ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరశయఖ యయనసగసటట
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:59
లస: పప
3641 SQX1957828
పపరర: ససరఖ తడజ వరరపలర

95-13/679

తసడడ:డ తనతనరరవప ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ మఖగసటట
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:40
లస: పప
3638 SQX1494061
పపరర: తనతనరరవప యయనసగసటట

3627 SQX1190362
పపరర: లకడమ కకరకపరటట

95-13/674

తసడడ:డ వనసకటసరశమ సరమనవన
ఇసటట ననస:33-16-755
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససబబయఖ మఖగసటట
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస ననలర కరగ
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:22
లస: పప
3635 SQX1494004
పపరర: శకనవరస రరవప మఖగసటట

95-13/676

భరస : పడసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : తనతనరరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:54
లస: ససస స
3632 SQX1662790
పపరర: వసశ కకషష ననలర కరగ

3624 JBV1550276
పపరర: కకషరష రరవప ననలర కరగ

3622 SQX1283886
పపరర: హరగత సరమనవన

భరస : కకసడయఖ సరమనవన
ఇసటట ననస:33-16-755
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననలర కరగ
ఇసటట ననస:33-16-755
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మఖగసటట
ఇసటట ననస:33-16-756
వయససస:34
లస: ససస స
3629 SQX1494087
పపరర: ససశల యయనసగసటట

95-13/673

భరస : కకషరష రరవప ననలర కరగ
ఇసటట ననస:33-16-755
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయఖ బబసపనవన
ఇసటట ననస:33-16-755
వయససస:34
లస: పప
3626 SQX1494020
పపరర: లకడమ దడవ మఖగసటట

3621 JBV1550284
పపరర: లఖవణఖ ననలర కరగ

3646 SQX1999689
పపరర: రమఖదడవ పసదద

95-13/1135

భరస : లకడమ ననరరయణ పసదద
ఇసటట ననస:33-16-758
వయససస:53
లస: ససస స
95-13/1137

3649 SQX2174563
పపరర: వమల ఏలకరగ

95-13/1299

భరస : సదనశవరరవప ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-16-758
వయససస:49
లస: ససస స
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95-13/1300

తసడడ:డ సదనశవ రరవప ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-16-758
వయససస:32
లస: పప
95-13/698

భరస : బడహమయఖ ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:33-16-759
వయససస:28
లస: ససస స

3654 SQX1493923
పపరర: భబరత ఉపపలపరటట

95-13/701

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:33-16-759
వయససస:31
లస: పప

3657 SQX0545855
పపరర: శవనననరరయన ఉపపలపరటట

తసడడ:డ బడహమయఖ ఉపపల పరటట
ఇసటట ననస:33-16-759
వయససస:89
లస: పప

3660 SQX1429704
పపరర: శరసతకలమఖరగ యయనసగసటట

95-13/706

భరస : ససలలమఖన సయఖద
ఇసటట ననస:33-16-761
వయససస:56
లస: ససస స

3663 SQX0540724
పపరర: శకనవరసరరవప ఏనసగసటట

95-13/709

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:33-16-761
వయససస:71
లస: పప

3666 SQX0053900
పపరర: సరరజన కకమమ

95-13/712

తసడడ:డ మఖలకకసడరరయణడడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:33-16-762
వయససస:27
లస: పప

3669 SQX0800854
పపరర: ససబడమణఖస కకమమ

95-13/704

తసడడ:డ రరశయఖ కకటపరటట
ఇసటట ననస:33-16-762
వయససస:54
లస: పప

95-13/707

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మదదదనవన
ఇసటట ననస:33-16-762
వయససస:21
లస: పప

3675 SQX2181428
పపరర: భబరర వ మదదదనవన

95-13/710

3678 SQX0250753
పపరర: చచసచమమ బణడడగగ
భరస : గణరవయఖ బణడడగగ
ఇసటట ననస:33-16-765
వయససస:74
లస: ససస స

95-13/703

3661 SQX1429290
పపరర: వనసకట రమఖదడవ చరరమఖమళర

95-13/705

3664 SQX0540740
పపరర: కకసడయఖ ఏనసగసటట

95-13/708

3667 SQX1430255
పపరర: శవరరవమమ కకటపరటట

95-13/711

భరస : మఖలకకసడరరయణడడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:33-16-762
వయససస:44
లస: ససస స
95-13/713

3670 SQX0246678
పపరర: ననగభయషణస కకమమ

95-13/714

తసడడ:డ ననరయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:33-16-762
వయససస:38
లస: పప
95-13/1303

3673 SQX2174886
పపరర: మదదదనవన చచననమమ

95-13/1304

భరస : వనసకటటశశరరర మదదదనవన
ఇసటట ననస:33-16-762
వయససస:44
లస: ససస స
95-13/1306

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మదదదనవన
ఇసటట ననస:33-16-762
వయససస:19
లస: పప
95-13/717

3658 SQX0546606
పపరర: బడహమయఖ ఉపపలపరటట

తసడడ:డ వనసగయఖ ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:33-16-761
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ చచననమమ మదదదనవన
ఇసటట ననస:33-16-762
వయససస:49
లస: పప
95-13/1305

95-13/700

భరస : శకనవరస రరవప చరరమఖమళర
ఇసటట ననస:33-16-761
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరయఖ కకమమ
ఇసటట ననస:33-16-762
వయససస:35
లస: పప

95-13/715 3672 SQX2184711
3671 SQX1428441
పపరర: మఖలకకసడ రరయణడడ కకటపరటట
పపరర: వనసకటటశశరరర మదదదనవన

3655 SQX0411793
పపరర: ససబబబరరవప ఉపపలపరటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:33-16-759
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగభయషణస కకమమ
ఇసటట ననస:33-16-762
వయససస:34
లస: ససస స

3668 SQX1430438
పపరర: మహన కకటపరటట

భరస : రరమయఖ బణడడగగ
ఇసటట ననస:33-16-765
వయససస:45
లస: ససస స

95-13/702

తసడడ:డ కకసడయఖ ఏనసగసటట
ఇసటట ననస:33-16-761
వయససస:43
లస: పప

3665 SQX1287672
పపరర: ససలలమఖన సయఖద

95-17/871

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:33-16-759
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శకనస యయనసగసటట
ఇసటట ననస:33-16-761
వయససస:33
లస: ససస స

3662 SQX1367078
పపరర: ఫరతమఖ సయఖద

3677 SQX0540732
పపరర: వనసకటరమణ బణడడగగ

95-13/699

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:33-16-759
వయససస:32
లస: పప
95-13/1302

3652 SQX2367084
పపరర: చసదదక
డ ఏలకరగ

భరస : వనసకటటష ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-16-758
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:33-16-759
వయససస:51
లస: ససస స

3656 SQX1513960
పపరర: ససరఖననరరయణ ఉపపలపరటట

3674 SQX2175073
పపరర: మదదదనవన నవన కలమఖర

95-13/1301

భరస : వనసకటటష ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-16-758
వయససస:23
లస: ససస స

3653 SQX1493907
పపరర: సరశత ఉపపలపరటట

3659 SQX2175826
పపరర: సప మయఖ ఉపపల పరటట

3651 SQX2216950
పపరర: చసదదక
డ ఏలకరగ

3676 SQX0250779
పపరర: కలమఖరగ బణడడగగ

95-13/716

భరస : లకమయఖ బణడడగగ
ఇసటట ననస:33-16-765
వయససస:34
లస: ససస స
95-13/718

3679 SQX0250746
పపరర: లకమయఖ బణడడగగ

95-13/719

తసడడ:డ గణరవయఖ బణడడగగ
ఇసటట ననస:33-16-765
వయససస:43
లస: పప

Page 231 of 350

3680 SQX0540708
పపరర: రరమయఖ బణడడగగ
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95-13/720

తసడడ:డ గణరవయఖ బణడడగగ
ఇసటట ననస:33-16-765
వయససస:45
లస: పప
3683 SQX0422212
పపరర: హజజ రతస మమ పససకకనవన

95-13/721

95-13/1310

95-13/725

95-13/728

95-13/1311

95-13/733

95-13/1313

తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:33-16-772
వయససస:23
లస: పప

3693 SQX0993147
పపరర: ససరరష గసజ

3696 SQX1033547
పపరర: సరశత పరగశనవన

3699 SQX0953513
పపరర: జయరరమణ పరగశనవన

3702 SQX2176782
పపరర: వనసకట ననరరయణ చరరకకరగ

95-13/1316

3705 SQX2174407
పపరర: మలర క జసపల

95-13/729

3708 SQX1622969
పపరర: వనసకటటశశరరర పతస పరటట
తసడడ:డ రమణయఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:33-16-772
వయససస:32
లస: పప

3688 SQX1604231
పపరర: సరరజన కకమణమల

95-13/724

3691 SQX0931162
పపరర: ససకనఖ గసజ

95-13/727

3694 SQX0931188
పపరర: మహన రరవప గసజ

95-13/730

తసడడ:డ ననగయఖ గసజ
ఇసటట ననస:33-16-770
వయససస:60
లస: పప
95-13/731

3697 SQX0953521
పపరర: అమననబ షపక

95-13/732

భరస : లఖల జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:33-16-771
వయససస:58
లస: ససస స
95-13/734

3700 SQX2125813
పపరర: శవ లల బబ య

95-13/1312

భరస : వరసజనవయణలల బబ య
ఇసటట ననస:33-16-771
వయససస:56
లస: ససస స
95-13/1314

3703 SQX2125862
పపరర: దదపసస చరరకకరగ

95-13/1315

భరస : వనసకట ననరరయణ చరరకకరగ
ఇసటట ననస:33-16-771
వయససస:31
లస: ససస స
95-13/1317

భరస : శవ కకషష జసపల
ఇసటట ననస:33-16-771
వయససస:23
లస: ససస స
95-13/736

95-13/1309

భరస : ససరరష గసజ
ఇసటట ననస:33-16-770
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసచయఖ చరరకకరగ
ఇసటట ననస:33-16-771
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శవరరమణలల జసపల
ఇసటట ననస:33-16-771
వయససస:31
లస: పప
3707 SQX1608969
పపరర: మధస ససధననన రరవప కరకరర

95-13/726

తసడడ:డ రరమయఖ పరగశనవన
ఇసటట ననస:33-16-771
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వరసజనవయణలల బబ య
ఇసటట ననస:33-16-771
వయససస:45
లస: పప
3704 SQX2175776
పపరర: శవ కకషష జసపల

3690 SQX0426460
పపరర: ససవరష లత గసజ

3685 SQX2174787
పపరర: రహహస బబగ

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకమణమల
ఇసటట ననస:33-16-767
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : జయరరస పరగశనవన
ఇసటట ననస:33-16-771
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ పరగశనవన
ఇసటట ననస:33-16-771
వయససస:63
లస: ససస స
3701 SQX2174233
పపరర: శకనవరససలల బబ య

95-13/723

తసడడ:డ మహన రరవప గసజ
ఇసటట ననస:33-16-770
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససరరశ బబబణ గసజ
ఇసటట ననస:33-16-770
వయససస:19
లస: పప
3698 SQX0246660
పపరర: ఈశశరమమ పరగశనవన

3687 SQX1604249
పపరర: శకదడవ చలఖర

95-13/1308

తసడడ:డ మరరల షరర అల
ఇసటట ననస:33-16-766
వయససస:60
లస: పప

భరస : మహనరరవప గసజ
ఇసటట ననస:33-16-770
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప గసజ
ఇసటట ననస:33-16-770
వయససస:61
లస: ససస స
3695 SQX2175784
పపరర: పడణయ కలమఖర గసజ

95-13/722

భరస : వనసకట సరశమ చలఖర
ఇసటట ననస:33-16-767
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ కకమణమల
ఇసటట ననస:33-16-767
వయససస:58
లస: పప
3692 SQX0931170
పపరర: వకకటరగయఖ గసజ

3684 SQX0077628
పపరర: రరమలసగయఖ పససకకనవన

3682 SQX2174423
పపరర: బణడడగగ గణణ సససదరగ

తసడడ:డ రరమయఖ బణడడగగ
ఇసటట ననస:33-16-765
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ పససకకనవన
ఇసటట ననస:33-16-766
వయససస:59
లస: పప

భరస : రహహస బబగణమ
ఇసటట ననస:33-16-766
వయససస:27
లస: ససస స
3689 SQX1590521
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకమణమల

95-13/1307

తసడడ:డ మలయఖ బణడడగగ
ఇసటట ననస:33-16-765
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరమ లసగయఖ పససకకనవన
ఇసటట ననస:33-16-766
వయససస:48
లస: ససస స
3686 SQX2174993
పపరర: మరరల బబ బబగణమ

3681 SQX2174431
పపరర: గణరవయఖ బణడడగగ

3706 SQX0246686
పపరర: రమణమమ కరకరర

95-13/735

భరస : మలర ఖఖరరలనరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:33-16-772
వయససస:50
లస: ససస స
95-13/737

3709 SQX0790071
పపరర: మలర ఖఖరరలనరరవప కరకరర

95-13/738

తసడడ:డ పపలర యఖ కరకరర
ఇసటట ననస:33-16-772
వయససస:60
లస: పప
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3710 SQX1622977
పపరర: రమణయఖ పతస పరటట
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95-13/739

తసడడ:డ పప టట యఖ పతస పరటట
ఇసటట ననస:33-16-772
వయససస:61
లస: పప
3713 SQX2339760
పపరర: నవఖ హరగక దనసరగ

95-13/1320

95-24/690

95-13/741

95-13/744

95-13/1325

95-13/742

93-59/26

తసడడ:డ అమకతయఖ
ఇసటట ననస:33-17
వయససస:80
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ననగణలల ఓలలటట
ఇసటట ననస:33-17-783
వయససస:58
లస: పప

95-13/748

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప కనగగరగ
ఇసటట ననస:33-17-783
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర బబబణ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-16-775
వయససస:21
లస: ససస స
3718 SQX0368159
పపరర: పదమ పసనసభకలల

95-13/740

3721 SQX0370221
పపరర: ససజజత మమకపరటట

95-13/743

3726 SQX2287274
పపరర: లకడమ ననగరరజ గరగణల

3729 AP151010438553
పపరర: నకతడస బలర

3732 AP151010438066
పపరర: తడరసమమ బలర �

3735 SQX1604215
పపరర: మమనక కనగగరగ

95-13/1324

భరస : వనసకట ననగ శవ పడసరద గరగణల
ఇసటట ననస:33-16-782
వయససస:38
లస: ససస స
95-13/1326

3727 SQX2248672
పపరర: నగరజ గరగణల

95-25/1276

తలర : రరజరశశరగ గరగణల
ఇసటట ననస:33-16-782
వయససస:18
లస: పప
95-11/306

3730 AP151010435096
పపరర: సససదరరరజ బలర

95-11/356

3733 SQX1957877
పపరర: వనసకటటశశరరర పసదద నవన

95-13/745

తసడడ:డ పరసధనమయఖ పసదద నవన
ఇసటట ననస:33-17-306
వయససస:59
లస: పప
95-13/746

3736 SQX1429811
పపరర: పడమల దడవ కనగగరగ

95-13/747

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప కనగగరగ
ఇసటట ననస:33-17-783
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప కనగగరగ
ఇసటట ననస:33-17-783
వయససస:52
లస: ససస స

3738 SQX1429845
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప కనగగరగ

3739 SQX2468353
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఓలలటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కనగగరగ
ఇసటట ననస:33-17-783
వయససస:53
లస: పప

95-11/307

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:33-17
వయససస:56
లస: పప

భరస : సససదరరరజ�
ఇసటట ననస:33.17
వయససస:50
లస: ససస స
94-140/682

95-13/1322

95-13/1323 3724 SQX2216927
3723 SQX2216869
పపరర: వనసకట ననగ శవ పడసరద గరగణల
పపరర: రరజరశశరగ గరగణల

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:33-17
వయససస:78
లస: ససస స
95-11/308

3715 SQX2343192
పపరర: భవఖ దదపసక దనసరగ

భరస : తరరపత ననయణడడ మమకపరటట
ఇసటట ననస:33-16-780
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజరశశరగ గరగణల
ఇసటట ననస:33-16-782
వయససస:19
లస: పప

భరస : సరశత పలలర
ఇసటట ననస:33-16-3792
వయససస:34
లస: ససస స

3737 SQX1301803
పపరర: యగ భబరత కనగగరగ

3720 SQX0715391
పపరర: ససబణబలల ననయణడడ ఏటటసడ తల

95-13/1319

భరస : వనసకటటశశరరర పసనసబబకలల
ఇసటట ననస:33-16-778
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషవనణణ గరగణల
ఇసటట ననస:33-16-782
వయససస:47
లస: పప

3728 SAA0700740
పపరర: పలలర సరశత

3734 NDX3170594
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఓలలటట

95-24/691

తసడడ:డ కకసడయఖ ఎటటడ oతల
ఇసటట ననస:33-16-779
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బటట
ఇసటట ననస:33-16-782
వయససస:38
లస: ససస స

3731 AP151010435138
పపరర: మరయఖ మలర వరపప

3717 SQX2246395
పపరర: నవఖ హరగక దనసరగ
తలర : వమల కలమఖరగ పప డ దసదకక
ఇసటట ననస:33-16-775
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ మమకపరటట
ఇసటట ననస:33-16-780
వయససస:42
లస: పప
3725 SQX2199255
పపరర: శరరద బటట

95-13/1321

Deleted

తసడడ:డ ససబబబ ననయణడడ ఎటటడ తల
ఇసటట ననస:33-16-779
వయససస:41
లస: పప
3722 SQX0329706
పపరర: తరరపతననయణడడ మమకపరటట

3714 SQX2410991
పపరర: నవఖ హరగక దనసరగ

3712 SQX2350080
పపరర: వమల కలమఖరగ దనసరగ

భరస : కకశశర దనసరగ
ఇసటట ననస:33-16-775
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : వమల కలమఖరగ పప డ దసదకక
ఇసటట ననస:33-16-775
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: కకశశర బబబణ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-16-775
వయససస:46
లస: ససస స
3719 SQX0715250
పపరర: రఘణబబబణ మమసటడతల

95-13/1318

తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:33-16-772
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వమల దనసరగ
ఇసటట ననస:33-16-775
వయససస:24
లస: ససస స
3716 SQX2409464
పపరర: వమల కలమఖరగ పప డ దసదకక

3711 SQX2184471
పపరర: మహహసదడ కరకరర

95-13/749

95-13/1327

తసడడ:డ ననగణలల ఓలలటట
ఇసటట ననస:33-17-783
వయససస:58
లస: పప
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95-13/1328

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:33-17-783
వయససస:50
లస: ససస స
3743 SQX2468577
పపరర: శక లత ఓలలటట

95-13/1331

3744 SQX0392530
పపరర: మఖధవ బబ టర గణసట

95-13/752

3747 SQX0392548
పపరర: మఖధవరరవప బబ టర గణసట

95-13/755

3752 SQX0240804
పపరర: నలఖసబరస గగరరకమణచసచ

95-13/758

3750 SQX0392209
పపరర: షమల కలమఖరగ కసచరర

3753 SQX0596619
పపరర: వజయ రతన కలమఖర
గగరరకమణచసచ
తసడడ:డ జజసఫ గగరరకమణచసచ
ఇసటట ననస:33-17-785
వయససస:37
లస: పప

95-13/760 3756 SQX0106039
3755 SQX1957802
పపరర: మమనక అనల జజసరన రరడడ మసస
పపరర: మఖరస యఖ రరడడడమఖనస

తసడడ:డ మఖరస యఖ రరడడడమసస
ఇసటట ననస:33-17-786
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరణస
ఇసటట ననస:33-17-787
వయససస:32
లస: ససస స
95-13/766

భరస : మధసససధన రరవప కకకటట
ఇసటట ననస:33-17-790
వయససస:30
లస: ససస స

95-13/756

3762 SQX1241306
పపరర: శక హరర దనసరగ

95-13/769

3765 SQX0248203
పపరర: మధస బబబణ కరణస

95-13/759

3768 SQX1807270
పపరర: ఆదదలకడమ కకరపరటట
భరస : వనసకటటసశరరర కకరపరటట
ఇసటట ననస:33-17-790
వయససస:39
లస: ససస స

3748 SQX1608944
పపరర: లకడమ మమకపరటట

95-13/754

3751 SQX0246942
పపరర: శరగషకలమఖరగ గగరరకమణచసచ

95-13/757

3754 SQX2365294
పపరర: నల మహన దదపక దడవరపలర

95-13/1332

తసడడ:డ జజసఫ దడవరపలర
ఇసటట ననస:33-17-785
వయససస:45
లస: పప
95-13/761

3757 SQX1285148
పపరర: శక లకడమ కరణస

95-13/762

భరస : మధస బబబణ కరణస
ఇసటట ననస:33-17-787
వయససస:26
లస: ససస స
95-13/764

3760 SQX0247304
పపరర: ససగణణ కరణస

95-13/765

భరస : నరసససహరరవప కరణస
ఇసటట ననస:33-17-787
వయససస:56
లస: ససస స
95-13/767

3763 SQX0546317
పపరర: ఆనసద కకషప ర కరణస

95-13/768

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరణస
ఇసటట ననస:33-17-787
వయససస:31
లస: పప
95-13/770

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరణస
ఇసటట ననస:33-17-787
వయససస:38
లస: పప
95-13/772

95-13/751

భరస : జజసఫ గగరరకమణచసచ
ఇసటట ననస:33-17-785
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరరర రరజ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-17-787
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ లకరరద రరజ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-17-787
వయససస:31
లస: పప
3767 SQX1500413
పపరర: పడవలర క కకకటట

3759 SQX0250860
పపరర: అనసరరధ వనలకలరగస

3745 SQX0540260
పపరర: వసశకకరణ ననయణడడ

భరస : సరసబశవ రరవప మమకపరటట
ఇసటట ననస:33-17-785
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మఖల కకసడయఖ వనలకలరగస
ఇసటట ననస:33-17-787
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : లకరరర రరజ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-17-787
వయససస:61
లస: ససస స
3764 SQX1333020
పపరర: రరజరష కలమఖర దనసరగ

95-13/753

తసడడ:డ అసతయఖ రరడడడమఖనస
ఇసటట ననస:33-17-786
వయససస:58
లస: పప
95-13/763

95-13/1330

తసడడ:డ వనసకటయఖ ననయణడడ
ఇసటట ననస:33-17-784
వయససస:30
లస: పప

భరస : సతనఖనసదస కసచరర
ఇసటట ననస:33-17-785
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ గగరరకమణచసచ
ఇసటట ననస:33-17-785
వయససస:32
లస: పప

3761 SQX1241496
పపరర: ససరరఖ కలమఖరగ ఇసటటరగ

95-13/750

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ బబ టర గణసట
ఇసటట ననస:33-17-784
వయససస:45
లస: పప

3749 SQX0596429
పపరర: ససజజజ నచసదదక
డ రరతనసచసచ
గగరరకమణచసచ
తసడడ:డ జజలఫ గగరరకమణచసచ
ఇసటట ననస:33-17-785
వయససస:36
లస: ససస స

3742 SQX2468908
పపరర: శక లత ఓలలటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:33-17-783
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖధవరరవప బబ టర గణసట
ఇసటట ననస:33-17-784
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ ననయణడడ
ఇసటట ననస:33-17-784
వయససస:33
లస: పప

3758 SQX0247312
పపరర: వజయలకడమ కరణస

95-13/1329

భరస : శకనవరస రరవప ఉటటట
ఇసటట ననస:33-17-783
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఓలలటట
ఇసటట ననస:33-17-783
వయససస:26
లస: ససస స
3746 SQX0540336
పపరర: కకటటశశర రరవప ననయణడడ

3741 SQX2137644
పపరర: మమరగ ఉటటట

3766 SQX1285072
పపరర: కమల శక కకకటట

95-13/771

భరస : వనసకట ససబబ బజ రరవప కకకటట
ఇసటట ననస:33-17-790
వయససస:26
లస: ససస స
95-13/773

3769 SQX1287664
పపరర: లకడమ బబయ కకకటట

95-13/774

భరస : కకసడథజ రరవప కకకటట
ఇసటట ననస:33-17-790
వయససస:55
లస: ససస స
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3770 SQX1662881
పపరర: సతఖ మధసససధన రరవప కకకటట

95-13/775

తసడడ:డ కకసడథజ రరవప కకకటట
ఇసటట ననస:33-17-790
వయససస:32
లస: పప
3773 SQX0247361
పపరర: వరణణ తరరమలశశటట

95-13/778

95-13/781

95-18/1058

95-13/785

95-13/788

95-12/1378

95-13/792

తసడడ:డ బబల చచననయఖ మణపపవరపప
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:31
లస: పప

3783 SQX0392696
పపరర: వనసకటటశశరమమ పరగరలల

3786 SQX0247395
పపరర: ననగరరజ పరగరలల

3789 SQX1662782
పపరర: శరరద గరళళ

3792 SQX1662972
పపరర: లకడమ రరజఖస చససచస

95-13/795

3795 SQX0247494
పపరర: పడభబకర రరవప గరళళ
తసడడ:డ లకడమ నరసససహస గరళళ
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:43
లస: పప

95-13/1336

3778 SQX2460897
పపరర: వనసకట మఖమడడశశటట

95-13/1333

3781 SQX1622951
పపరర: మఖధవ రరవప వవమయరగ

95-13/786

3784 SQX0247403
పపరర: వనసకమమ పరగరలల

95-13/784

95-13/787

భరస : భబసకరరరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:33-17-793
వయససస:63
లస: ససస స
95-13/789

3787 SQX2229425
పపరర: రరమ దడవ కరకరర

95-13/1334

భరస : ఏడడకకసడలల కరకరర
ఇసటట ననస:33-17-793
వయససస:40
లస: ససస స
95-13/790

3790 SQX1663137
పపరర: భబరత మణపపవరపప

95-13/791

భరస : బబలకకషష మణపపవరపప
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:33
లస: ససస స
95-13/793

3793 SQX0247445
పపరర: సరసశత గరళళ

95-13/794

భరస : లకడమనరసససహస గరళళ
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:58
లస: ససస స
95-13/796

3796 SQX2185353
పపరర: బబల చచననయఖ మణపపవరపప

95-13/1335

తసడడ:డ పపపయఖ మణపపవరపప
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:57
లస: పప

95-13/1337 3799 SQX1777622
3798 SQX2282077
పపరర: వనసకట పవనకలమఖర నలబబ లల
పపరర: కరవఖ మణపపవరపప

తసడడ:డ ననగరరరలనసరగర నలబబ లల
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:27
లస: పప

95-13/780

తసడడ:డ కకసడయఖ వవమయరగ
ఇసటట ననస:33-17-792
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చససచస
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల చచననయఖ మణపపవరపప
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:34
లస: పప
3797 SQX2311900
పపరర: హరగ కకషష మణపపవరపప

95-13/783

భరస : పడభబకరరరవప గరళళ
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ గరళళ
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:35
లస: ససస స
3794 SQX1663079
పపరర: బబలకకషష మణపపవరపప

3780 SQX1622993
పపరర: ననగజజఖత వవమయరగ

3775 SQX0760678
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప కకలఖ

తసడడ:డ శశలశరరజ మఖమడడశశటట
ఇసటట ననస:33-17-791
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ భబసకరరరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:33-17-793
వయససస:40
లస: పప

భరస : హరగ కకషష మణపపవరపప
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:20
లస: ససస స
3791 SQX1662774
పపరర: గరయతడ మలర నవన

95-13/782

భరస : ననగరరజ పరగగలల
ఇసటట ననస:33-17-793
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకరరరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:33-17-793
వయససస:38
లస: పప
3788 SQX2314185
పపరర: కరవఖ మణపపవరపప

3777 SQX0247320
పపరర: సరసబయఖ తరరమలశశటట

95-13/777

తసడడ:డ అరరణన రరవప కకలఖ
ఇసటట ననస:33-17-791
వయససస:27
లస: పప

భరస : మఖధవ రరవప వవమయరగ
ఇసటట ననస:33-17-792
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరగగలల
ఇసటట ననస:33-17-793
వయససస:30
లస: ససస స
3785 SQX0240473
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పరగరలల

95-13/779

తసడడ:డ వనసకయఖ తరర మలశశటట
ఇసటట ననస:33-17-791
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ కలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-17-791/1
వయససస:23
లస: ససస స
3782 SQX0596080
పపరర: వజయలకడమ పరగరలల

3774 SQX0247346
పపరర: అసజమమ తరరమలశశటట

3772 SQX1487587
పపరర: ససధదర జజజరస

తసడడ:డ ససబబ రరవప జజజరస
ఇసటట ననస:33-17-790
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబయఖ తరర మలశశటట
ఇసటట ననస:33-17-791
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ తరర మలశశటట
ఇసటట ననస:33-17-791
వయససస:40
లస: పప
3779 SQX2134872
పపరర: రరణణక కలక
ర రర

95-13/776

తసడడ:డ కకసడథజ రరవప కకకటట
ఇసటట ననస:33-17-790
వయససస:37
లస: పప

భరస : హరగబహ
డ మస తరర మలశశటట
ఇసటట ననస:33-17-791
వయససస:37
లస: ససస స
3776 SQX0247338
పపరర: హరగబహ
డ మస తరరమలశశటట

3771 SQX1487561
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప కకకటట

95-219/6

తసడడ:డ హరగ కకషష మణపపవరపప
ఇసటట ననస:33-17-794
వయససస:21
లస: ససస స
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3800 SQX1287805
పపరర: బబజ నసదవరపప
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95-13/797

తసడడ:డ మరవఅల నసదవరపప
ఇసటట ననస:33-17-795
వయససస:26
లస: ససస స
3803 SQX1629872
పపరర: వల నసదవరపప

95-13/800

95-13/803

3807 SQX0247254
పపరర: అలఖరభక షపక

95-36/612

3810 SQX2261428
పపరర: శరకవణణ కరకరర

95-13/807

3813 SQX1651405
పపరర: రరజజ రరజరశశరగ పపటట ల
భరస : శక పడసరద పపటట ల
ఇసటట ననస:33-17-798/1
వయససస:51
లస: ససస స

3815 SQX1651421
పపరర: సరసబ శవ రరవప పసచసమరగస

3816 SQX1663178
పపరర: శక పడసరద పపటట ల

95-13/810

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసచసమరగస
ఇసటట ననస:33-17-798/1
వయససస:37
లస: పప

భరస : జజకబ బతష
స ల
ఇసటట ననస:33-17-800
వయససస:65
లస: ససస స
3821 SQX1651298
పపరర: బనరగల ననలపపడడ

95-13/816

తసడడ:డ రరమకకషష శనకరకయల
ఇసటట ననస:33-17-801
వయససస:27
లస: పప

95-13/1338

3822 SQX2458149
పపరర: బబనరగల నవలపపడడ

95-13/817

3825 SQX1651280
పపరర: తడమయఖ రరజ మఖదనసస

95-13/808

3828 NDX2608479
పపరర: ససదదప చకకల
తసడడ:డ రమణయఖ చకకల
ఇసటట ననస:33-17-801/1
వయససస:19
లస: పప

3808 SQX0250878
పపరర: మణనన షపక

95-13/805

3811 SQX1651397
పపరర: రరపరవత పపటట ల

95-13/806

3814 SQX1651371
పపరర: పడసనన కలమఖర పపటట ల

95-13/809

తసడడ:డ శక పడసరద పపటట ల
ఇసటట ననస:33-17-798/1
వయససస:30
లస: పప
95-13/811

3817 SQX1663129
పపరర: ఉషర రరణణ బసడడ

95-13/812

భరస : బబనరగల బసడడ
ఇసటట ననస:33-17-800
వయససస:48
లస: ససస స
95-13/814

3820 SQX1957968
పపరర: సతష బబబణ బసడడ

95-13/815

తసడడ:డ పసటర బసడడ
ఇసటట ననస:33-17-800
వయససస:45
లస: పప
95-13/1339

3823 SQX2459220
పపరర: పడణయ ససజన నవలపపడడ

95-13/1340

తసడడ:డ బబనరగల నవలపపడడ
ఇసటట ననస:33-17-800
వయససస:19
లస: పప
95-13/818

తసడడ:డ గరరరగ లలకర బబబణ మఖదనసస
ఇసటట ననస:33-17-801
వయససస:24
లస: పప
95-13/1341

95-13/802

భరస : రఘణపత ననయణడడ గరల
ఇసటట ననస:33-17-798/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదర రరవప నవలపపడడ
ఇసటట ననస:33-17-800
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ చకరకల
ఇసటట ననస:33-17-801
వయససస:22
లస: ససస స
3827 SQX2218980
పపరర: అశశక ననయణడడ శనకరకయల

3819 SQX1662733
పపరర: అజయ తడజ నవలపపడడ

3805 SQX0247239
పపరర: సససదనబ షపక

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:33-17-796
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ బబనరగల నవలపపడడ
ఇసటట ననస:33-17-800
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప ననలపపడడ
ఇసటట ననస:33-17-800
వయససస:50
లస: పప
3824 SQX1662758
పపరర: పడతషఖష చకరకల

95-13/804

తసడడ:డ ధనపత పపటట ల
ఇసటట ననస:33-17-798/1
వయససస:61
లస: పప
95-13/813

95-13/799

తసడడ:డ అలఖరభకలర షపక
ఇసటట ననస:33-17-796
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరకరర
ఇసటట ననస:33-17-798
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పసచసమరగస హససబసడ
ఇసటట ననస:33-17-798/1
వయససస:37
లస: ససస స

3818 SQX1957943
పపరర: మమరగ కలమఖరగ బతష
స ల

95-13/801

తసడడ:డ యయస షపక
ఇసటట ననస:33-17-796
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అరరలన రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:33-17-796
వయససస:38
లస: పప
3812 SQX1662899
పపరర: సరసశత పపటట ల

3804 SQX0250985
పపరర: మరరవల నసదవరపప

3802 SQX1662964
పపరర: ననగణల మరర నసదవరపప

తసడడ:డ మరర వల నసదవరపప
ఇసటట ననస:33-17-795
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పసదమరరసరహహబ నసదవరపప
ఇసటట ననస:33-17-795
వయససస:50
లస: పప

భరస : మణసర షపక
ఇసటట ననస:33-17-796
వయససస:53
లస: ససస స
3809 SQX2366870
పపరర: మధసససధన రరవప కళళఖణస

95-13/798

భరస : మరరవల నసదవరపప
ఇసటట ననస:33-17-795
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మరవల నసదవరపప
ఇసటట ననస:33-17-795
వయససస:24
లస: పప
3806 SQX0250951
పపరర: మరరబ షపక

3801 SQX0250993
పపరర: మఖబణల నసదవరపప

3826 SQX1662709
పపరర: మఖథసఖష బబబణ మఖదనసస

95-13/819

తసడడ:డ గరరరగ లలకర బబబణ మఖదనసస
ఇసటట ననస:33-17-801
వయససస:25
లస: పప
94-144/721

3829 SQX1493980
పపరర: అరరణ కలమఖరగ చకరకల

95-13/820

భరస : రమణయఖ చకరకల
ఇసటట ననస:33-17-801/1
వయససస:44
లస: ససస స

Page 236 of 350

3830 SQX1493998
పపరర: రమణయఖ చకరకల
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95-13/821

తసడడ:డ దడవదనసస చకరకల
ఇసటట ననస:33-17-801/1
వయససస:50
లస: పప
3833 SQX1958008
పపరర: శరఖమల గరల

95-13/823

95-13/826

95-13/1344

95-13/829

95-13/832

95-13/835

95-13/838

తసడడ:డ వనసకటయఖ మఖదనల
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:65
లస: పప

3843 SQX0248518
పపరర: మసగమమ కరసరన

3846 SQX0248260
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరసరన

3849 SQX1662766
పపరర: ఉమ మహహశశరగ ససకలల

3852 SQX0247478
పపరర: వజయలకడమ మఖదనల

95-13/841

3855 SQX0288100
పపరర: కమలఖకరరరవప మఖదనల

95-13/830

3858 SQX1958073
పపరర: అరరణ పసదద నవన
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసదద నవన
ఇసటట ననస:33-17-806
వయససస:29
లస: ససస స

3838 SQX2233617
పపరర: కకషష బతష
స ల

95-13/1343

3841 SQX0846469
పపరర: కళళఖణణ కరసరన

95-13/828

3844 SQX0248435
పపరర: వనసకటబడవప కరసరన

95-13/831

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:33-17-803
వయససస:34
లస: పప
95-13/833

3847 SQX1663095
పపరర: లకడమ సరయ పడసనన ఉపపల

95-13/834

తసడడ:డ శకనస ఉపపల
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:21
లస: ససస స
95-13/836

3850 SQX1663343
పపరర: హహమ బసదస ఉపపల

95-13/837

భరస : శకనస ఉపపల
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:38
లస: ససస స
95-13/839

3853 SQX1623009
పపరర: మధస బబ యలఖర

95-13/840

తసడడ:డ నరరసససహహలల బబ యలఖర
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:25
లస: పప
95-13/842

తసడడ:డ బణజలయఖ మఖధల
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:42
లస: పప
95-13/844

95-13/825

భరస : వనసకటబడవప కరసరన
ఇసటట ననస:33-17-803
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బణజలయఖ మఖదనల
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ లసగస ససకలల
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:36
లస: పప
3857 SQX0240424
పపరర: బణజలయఖ మఖదనల

95-13/1345

భరస : చననయఖ ససకలల
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కమలకరరకవప మఖదనల
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:38
లస: ససస స
3854 SQX1662832
పపరర: చననయఖ ససకలల

3840 SQX2272615
పపరర: భవన బతష
స ల

3835 SQX1465682
పపరర: మధస గరల

తసడడ:డ ననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:33-17-802
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:33-17-803
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కమలఖకర రరవప మఖదనల
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:22
లస: ససస స
3851 SQX0247486
పపరర: ననగమణణ మఖదనల

95-13/827

భరస : వనసకటటశశరరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:33-17-803
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:33-17-803
వయససస:37
లస: పప
3848 SQX1622944
పపరర: హరగక మఖదనల

3837 SQX1957901
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరల

95-13/822

తసడడ:డ కకసడ గరల
ఇసటట ననస:33-17-802
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:33-17-802
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పడసరద కరసరన
ఇసటట ననస:33-17-803
వయససస:32
లస: ససస స
3845 SQX0846360
పపరర: పడసరదస కరసరన

95-13/824

తసడడ:డ ససజవయఖ గరల
ఇసటట ననస:33-17-802
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:33-17-802
వయససస:48
లస: ససస స
3842 SQX0846394
పపరర: ననగలకడమ కరసరన

3834 SQX1957919
పపరర: దసరర గరల

3832 SQX1663350
పపరర: షహననజ షపక

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:33-17-801/2
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గరల
ఇసటట ననస:33-17-802
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ అలర స
ఇసటట ననస:33-17-802
వయససస:26
లస: పప
3839 SQX2233625
పపరర: మసగమమ బతష
స ల

95-13/1342

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:33-17-801/1
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకసడ గరల
ఇసటట ననస:33-17-802
వయససస:23
లస: ససస స
3836 SQX1957927
పపరర: శకనవరస అలర స

3831 SQX2328045
పపరర: ససదదప చకకల

3856 SQX1662873
పపరర: శకనస ఉపపల

95-13/843

తసడడ:డ జగన మహన రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:33-17-804
వయససస:48
లస: పప
95-13/845

3859 SQX1958024
పపరర: అనసరరధ కళళఖణస

95-13/846

భరస : మధసససదన రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:33-17-806
వయససస:31
లస: ససస స
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95-13/847

భరస : గణరవయఖ బబణనల
ఇసటట ననస:33-17-806
వయససస:43
లస: ససస స
3863 SQX0715268
పపరర: బబల సరశమ బబణనల

95-13/850

95-13/853

95-13/855

95-13/858

95-13/861

3870 SQX0250472
పపరర: రరకరశ బబబణ అడడగణల

3873 SQX1662840
పపరర: పసచచమమ బబణనల

3876 SQX2269496
పపరర: ఇసదదరర రరబబబవరపప

95-13/863

3879 SQX1663269
పపరర: మమళ పడసరద బబ టర గణసట

95-13/856

95-13/866

3884 SQX0106146
పపరర: లలఖవత కనఖదనరగ

95-13/869

3882 SQX0106054
పపరర: మఖధవ ననటట స

95-13/859

భరస : ఎస వ పడసరద రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప కరసరన
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:65
లస: ససస స

3887 SQX0106088
పపరర: ననగరసదడస మదమసచ

3888 SQX0077578
పపరర: భబరత అమరరనథ మదమసచ

95-13/872

తసడడ:డ శశరయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:33
లస: పప

3868 SQX1355925
పపరర: హహహమఖవత అడడగణల

95-13/854

3871 SQX0250431
పపరర: వనసకటరరమఖచనరగ అడడగణల

95-13/857

3874 SQX1957844
పపరర: గరపస గడడ స

95-13/860

తసడడ:డ రరమయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:33-17-808
వయససస:20
లస: పప
95-13/1347

3877 JBV2842946
పపరర: శరసత ననటట మ

95-13/862

భరస : అసతయఖ ననటట స
ఇసటట ననస:33-17-809
వయససస:64
లస: ససస స
95-13/864

3880 JBV2831402
పపరర: అసతయఖ ననటట స

95-13/865

తసడడ:డ చసదడయఖ ననటటస
ఇసటట ననస:33-17-809
వయససస:72
లస: పప
95-13/867

భరస : పడకరశరరవప ననటట స
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:46
లస: ససస స
3885 SQX0106153
పపరర: జరసససత మదమసచ

95-13/852

తసడడ:డ వనసకటభబవరచనరగ అడడగణల
ఇసటట ననస:33-17-807
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మఖధవ రరవప బబ టర గణసట
ఇసటట ననస:33-17-809
వయససస:22
లస: పప

3881 SQX0077545
పపరర: ససషమ దదవఖ తడజససశన
మదమసచ
తసడడ:డ శశరయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:30
లస: ససస స

3865 SQX1012798
పపరర: ననరరయణ సరశమ బబణనల

భరస : రరకరష బబబణ అడడగణల
ఇసటట ననస:33-17-807
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వససత కలమఖర రరబబబవరపప
ఇసటట ననస:33-17-808
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భయషయఖ పచచల
ఇసటట ననస:33-17-809
వయససస:86
లస: ససస స

భరస : బబబయరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:84
లస: ససస స

95-13/1346

భరస : వనసకటటశశరరర బబణనల
ఇసటట ననస:33-17-808
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప గడదస
ఇసటట ననస:33-17-808
వయససస:47
లస: పప
3878 SQX0246611
పపరర: శశషరరతనస పచచల

3867 SQX2366821
పపరర: అనసరరధ కళళఖణస

95-13/849

తసడడ:డ నరసససహహలల బబణనల
ఇసటట ననస:33-17-806
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటబడమఖచనరగ అడడగణల
ఇసటట ననస:33-17-807
వయససస:35
లస: పప

భరస : రరమయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:33-17-808
వయససస:39
లస: ససస స
3875 SQX1663376
పపరర: రరమయఖ గడదస

95-13/851

భరస : మధసససధన రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:33-17-806
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమఖచనరగ అడడగణల
ఇసటట ననస:33-17-807
వయససస:50
లస: ససస స
3872 SQX0246603
పపరర: రమణమమ గడడ స

3864 SQX1957786
పపరర: మధసససధన రరవప కళళఖణస

3862 SQX1287276
పపరర: వనసకటటసశర రరవప బబననల

తసడడ:డ గణరవయఖ బబననల
ఇసటట ననస:33-17-806
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అరరలన రరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:33-17-806
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహహలల బబణనల
ఇసటట ననస:33-17-806
వయససస:50
లస: పప
3869 SQX0250498
పపరర: ఉదయలకడమ అడడగణల

95-13/848

భరస : వనసకటటశశరరర పసదద నవన
ఇసటట ననస:33-17-806
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నలయఖ బబణనల
ఇసటట ననస:33-17-806
వయససస:39
లస: పప
3866 SQX0250209
పపరర: గణరవయఖ బబణనల

3861 SQX1957984
పపరర: రమణమమ పసదద నవన

3883 SQX0246629
పపరర: ససశల మదమసచ

95-13/868

భరస : శశరయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-13/870

3886 SQX0106161
పపరర: అసతతనమమ ననటట స

95-13/871

భరస : పరపరరరవప ననటట స
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:66
లస: ససస స
95-13/873

3889 SQX0106138
పపరర: పడకరశరరవప ననటట స

95-13/874

తసడడ:డ పరపరరరవప ననటట స
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:48
లస: పప
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3890 SQX0106070
పపరర: ఎస వ పడసరద రరవప
మదమసచ
తసడడ:డ బబబణ రరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:57
లస: పప

95-13/875

3893 SQX2156594
పపరర: వవణణ గరపరల రరవప యనన

95-11/456

95-11/310

95-13/1361

95-11/374

95-13/882

95-13/1363

95-13/1366

తసడడ:డ అరరలపప రరసస
ఇసటట ననస:33-18-833
వయససస:63
లస: ససస స

3903 SQX2192706
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ

3906 SQX1651355
పపరర: అచచమమ బబలరసకకసడ

3909 SQX2296846
పపరర: రమణమమ చచరరకకరగ

3912 SQX2012755
పపరర: బబబణ షపక

95-13/1138

3915 SQX2012748
పపరర: ఫరతమ షపక

95-10/730

3918 SQX2217313
పపరర: పడకరశ రరవప కసచరర
తసడడ:డ నరసససహస కసచరర
ఇసటట ననస:33-18-833
వయససస:47
లస: పప

3898 SQX0771816
పపరర: బసవ పపననయఖ వటటటకకటట

95-11/312

3901 SQX1156885
పపరర: అరరణన సరగగరగ

95-11/313

3904 SQX2193910
పపరర: మసజ పసడయసకర బబలరసకకసడ

95-10/731

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:33-18-830
వయససస:23
లస: ససస స
95-13/883

3907 SQX1651363
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ

95-13/884

తసడడ:డ చన వనసకయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:33-18-830
వయససస:58
లస: పప
95-13/1364

3910 SQX2296804
పపరర: శకహరగ చచదరగ పప దదల

95-13/1365

తసడడ:డ చనన వనసకటయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:33-18-831
వయససస:42
లస: పప
95-10/603

3913 SQX2012045
పపరర: రఫస షపక

95-10/604

తసడడ:డ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:33-18-832
వయససస:27
లస: పప
95-13/1139

తసడడ:డ బబబణ షపక
ఇసటట ననస:33-18-832
వయససస:26
లస: ససస స
95-13/1368

95-11/309

భరస : రరమకకషష సరగగరగ
ఇసటట ననస:33-18-829
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస షపక
ఇసటట ననస:33-18-832
వయససస:58
లస: పప

భరస : బబబణ షపక
ఇసటట ననస:33-18-832
వయససస:52
లస: ససస స
3917 SQX2181311
పపరర: ఎలశమమ తమస

95-13/1362

భరస : ననగరశశర రరవప చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:33-18-831
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శకహరగ చచదరగ పప దదల
ఇసటట ననస:33-18-831
వయససస:30
లస: ససస స
3914 SQX2012011
పపరర: లఖలబ షపక

3900 SQX2331148
పపరర: లకడమ మరగయఖల

3895 SQX0775890
పపరర: రరధనరరణణ వటటటకకటట

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:33-18-828
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:33-18-830
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:33-18-830
వయససస:49
లస: ససస స
3911 SQX2295863
పపరర: సరశత చచదరగ పప దదల

95-11/311

తసడడ:డ చనన వనసకయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:33-18-830
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:33-18-830
వయససస:24
లస: ససస స
3908 SQX2412849
పపరర: అచచమమ బబలరసకకసడ

3897 SQX0771592
పపరర: నవన చచదరగ వటటటకకటట

95-13/877

భరస : బసవ పపననయఖ
ఇసటట ననస:33-18-828
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద మరగయఖల
ఇసటట ననస:33-18-828
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష సరగగరగ
ఇసటట ననస:33-18-829
వయససస:24
లస: పప
3905 SQX1651348
పపరర: మసజ పసడయఖసక బబలరసకకసడ

95-10/235

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:33-18-828
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మరగయఖల
ఇసటట ననస:33-18-828
వయససస:40
లస: పప
3902 SQX2006500
పపరర: అఖల సరగగరగ

3894 SQX1780014
పపరర: తడవవణణ వటటటకకటట

3892 SQX0106047
పపరర: రరజజరరవప మదమసచ

తసడడ:డ బబబయరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:69
లస: పప

భరస : నవన వటటటకకటట
ఇసటట ననస:33-18-828
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:33-18-828
వయససస:30
లస: పప
3899 SQX2326452
పపరర: శవ పడసరద మరగయఖల

95-13/876

తసడడ:డ బబబయరరవప మదమసచ
ఇసటట ననస:33-17-809/1
వయససస:64
లస: పప

తలర : బలమమ యనన
ఇసటట ననస:33-17, 2 line
వయససస:38
లస: పప
3896 SQX0771626
పపరర: రరజరష చచదరగ వటటటకకటట

3891 SQX0106120
పపరర: శశరయఖ మదమసచ

3916 SQX2216786
పపరర: అలమఖ ఆగససటన

95-13/1367

తసడడ:డ రరసస అరరలపప
ఇసటట ననస:33-18-833
వయససస:76
లస: ససస స
95-13/1369

3919 SQX2181279
పపరర: రరసస సససటర

95-13/1370

తసడడ:డ అరరలపప అరరలపప
ఇసటట ననస:33-18-833
వయససస:47
లస: ససస స
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95-13/1371

తసడడ:డ శశరగ చసతపలర
ఇసటట ననస:33-18-833
వయససస:43
లస: పప
3923 SQX0250894
పపరర: వనసగమమ మఖదనల

95-13/885

95-13/1374

95-13/890

95-13/893

95-13/896

95-13/1375

95-13/897

తసడడ:డ గగరగ వరరకల
ఇసటట ననస:33-18-838
వయససస:32
లస: పప

3933 SQX0489948
పపరర: కకరణణకమఖర వడర మయడడ

3936 SQX2045060
పపరర: రచన మలలసపరటట

3939 SQX2463990
పపరర: ధన లకడమ అకకల

3942 JBV2830982
పపరర: ఆమజనవయణలల వరరకల

95-13/899

3945 JBV2842631
పపరర: సశరష వరరకల

95-13/894

3948 SQX1027169
పపరర: శక వరన బతన
భరస : శకనవరస రరవప బతన
ఇసటట ననస:33-18-839
వయససస:32
లస: ససస స

3928 SQX1677483
పపరర: లకడమ ఆకలరరత

95-13/889

3931 SQX1677525
పపరర: లలఖ శసకర బబబణ ఆకలరరత

95-13/892

3934 SQX1677509
పపరర: కరసత రరవప ఆకలరరత

95-13/895

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:33-18-835
వయససస:63
లస: పప
95-6/870

3937 SQX1971159
పపరర: రరహహల మలలసపరటట

95-10/236

తసడడ:డ చటటట బబబణ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:33-18-836
వయససస:21
లస: పప
95-13/1376

3940 SQX2464659
పపరర: వనసకట మమనక అకకల

95-13/1377

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప అకకల
ఇసటట ననస:33-18-836
వయససస:24
లస: ససస స
95-13/898

3943 SQX2524072
పపరర: ససధకర సససగనమఖల

95-5/1113

తసడడ:డ సససగనమఖల మహనకలమఖర మహనకల
ఇసటట ననస:33-18-838
వయససస:31
లస: పప
95-13/900

భరస : గగరగ వరరకల
ఇసటట ననస:33-18-838
వయససస:35
లస: ససస స
95-13/902

95-13/887

తసడడ:డ లకడమ కరసత రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:33-18-835
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వరరకల
ఇసటట ననస:33-18-837
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ గగరగ వరరకల
ఇసటట ననస:33-18-838
వయససస:27
లస: ససస స
3947 SQX0540195
పపరర: వసశకకషష వరరకల

95-13/891

భరస : వనసకట రమణ రరవప అకకల
ఇసటట ననస:33-18-836
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల వరరకల
ఇసటట ననస:33-18-837
వయససస:33
లస: పప
3944 SQX0540278
పపరర: గకతమ వరరకల

3930 SQX1494038
పపరర: వననద కలమఖర మసడవ

3925 SQX0800755
పపరర: వనసకటటశశరరర మఖదల

భరస : లకడమ కరసత రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:33-18-835
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటటబబబణ మలలసపరటట
ఇసటట ననస:33-18-836
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప అకకల
ఇసటట ననస:33-18-836
వయససస:47
లస: పప
3941 JBV2830990
పపరర: వనసకటకకషష వరరకల

95-13/888

తసడడ:డ రమణయఖ వడర మయడడ
ఇసటట ననస:33-18-835
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ వడర మయడడ
ఇసటట ననస:33-18-835
వయససస:73
లస: పప
3938 SQX2473098
పపరర: వనసకట రమణ రరవప అకకల

3927 SQX0489914
పపరర: బబబరరణణ వడర మయడడ

95-13/1373

తసడడ:డ పసదద రరమయఖ మఖధల
ఇసటట ననస:33-18-834
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:33-18-835
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ వడర మయడడ
ఇసటట ననస:33-18-835
వయససస:35
లస: పప
3935 SQX0489955
పపరర: రమణయఖ వడర మయడడ

95-13/886

భరస : కకరణ కలమఖర వడర మయడడ
ఇసటట ననస:33-18-835
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ వడర మయడడ
ఇసటట ననస:33-18-835
వయససస:67
లస: ససస స
3932 SQX0246868
పపరర: చరణణకమఖర వడర మయడడ

3924 SQX0476010
పపరర: కకరణ ఎన

3922 SQX2216893
పపరర: జససమత దడవరకకసడ

భసధసవప: అరరలపప రరసస
ఇసటట ననస:33-18-833
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప ఎన
ఇసటట ననస:33-18-834
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మదనల
ఇసటట ననస:33-18-834
వయససస:30
లస: ససస స
3929 SQX0489963
పపరర: లలత వడర మయడడ

95-13/1372

భసధసవప: అరరలపప సరరర ర
ఇసటట ననస:33-18-833
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ మఖధల
ఇసటట ననస:33-18-834
వయససస:64
లస: ససస స
3926 SQX2184927
పపరర: ససగణణ మదనల

3921 SQX2174597
పపరర: మన సరరర ర

3946 JBV2842680
పపరర: వరమమ వరరకల

95-13/901

భరస : ఆసజనవయణలల వరరకల
ఇసటట ననస:33-18-838
వయససస:58
లస: ససస స
95-13/903

3949 JBV2842607
పపరర: కళళఖణణ మలలర ల

95-13/904

భరస : ఆసజనవయణలల మలలర ల
ఇసటట ననస:33-18-839
వయససస:38
లస: ససస స

Page 240 of 350

3950 JBV2830958
పపరర: శకనవరసరరవప బతస న

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-13/905

తసడడ:డ అపరపరరవప బతస న
ఇసటట ననస:33-18-839
వయససస:35
లస: పప
3953 SQX2138014
పపరర: ససబబరరవప తననరర

3951 JBV2830933
పపరర: ఆమజనవయణలల మలలర ల

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:33-18-839
వయససస:53
లస: పప
95-13/1378

తసడడ:డ చచసచయఖ తననరర
ఇసటట ననస:33-18-839
వయససస:64
లస: పప

3954 SQX2143303
పపరర: లకడమ తననరర

95-13/909

భరస : రమమష బబబణ పప కల
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:49
లస: ససస స

3957 SQX1285171
పపరర: పడకరశ రరవప పససపపలలటట

95-13/912

3960 SQX2148559
పపరర: ధన లకడమ గణసటటపలర

తసడడ:డ తనసడవ కకషరషరరలనరరవప పప కల
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:52
లస: పప

భరస : పడబబకర గణసటటపలర
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:83
లస: ససస స

3962 SQX2347763
పపరర: శకనవరస రరవప రరళరపలర

3963 SQX2351260
పపరర: ధన లకడమ రరళరపలర

95-13/1382

తసడడ:డ ననరరయణ రరవప రరళరపలర
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:48
లస: పప
95-13/1385

95-13/913

95-13/916

తసడడ:డ చచననయఖ తరరవధద
ఇసటట ననస:33-19-844
వయససస:34
లస: ససస స

95-13/1380

3972 SQX0456210
పపరర: మననహర గణడడపపడడ

95-13/919

3975 SQX1400043
పపరర: ననగయరగబ షపక

95-13/1383

3978 JBV2842789
పపరర: పదనమవత� లకరకకలల�
భరస : ననగరశశరరరవప� లకరకకలలఖ
ఇసటట ననస:33-19-844
వయససస:50
లస: ససస స

3958 SQX1516006
పపరర: భయషణస మలర శశటట

95-13/911

3961 SQX2148328
పపరర: పడబబకర గణసటటపలర

95-13/1381

3964 SQX2298644
పపరర: వనసకట రమణ అసబటట

95-13/1384

భరస : అసజ అసబటట
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:29
లస: ససస స
95-13/1386

3967 SQX2454650
పపరర: లకడమ కవఖ రరళరపలర

95-155/840

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరళరపలర
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:75
లస: ససస స
95-13/914

3970 SQX0065383
పపరర: నలమ గణడడపపడడ

95-13/915

తసడడ:డ జయపడసరద గణడడపపడడ
ఇసటట ననస:33-18-843
వయససస:42
లస: ససస స
95-13/917

3973 SQX0469361
పపరర: రరజరష గణడడపపడడ

95-13/918

తసడడ:డ జయ పడసరద గణడడపపడడ
ఇసటట ననస:33-18-843
వయససస:42
లస: పప
95-36/36

తసడడ:డ సససధన షపక
ఇసటట ననస:33-18-1170
వయససస:25
లస: ససస స
95-10/294

95-13/908

తసడడ:డ రమఖరరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ జయపడసరద గణడడపపడడ
ఇసటట ననస:33-18-843
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఆసతతన గణడడపపడడ
ఇసటట ననస:33-18-843
వయససస:69
లస: పప
3977 SQX0188722
పపరర: భబగఖలకడమ తరరవధద

3969 SQX0516682
పపరర: భబరర వ గణడడపపడడ

3955 SQX1429118
పపరర: రరజశక పప కరల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల మలర శశటట
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:27
లస: పప

భరస : మననహర గణడడపపడడ
ఇసటట ననస:33-18-843
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జయపడసరద గణడడపపడడ
ఇసటట ననస:33-18-843
వయససస:62
లస: ససస స
3974 SQX0456194
పపరర: జయపడసరద గణడడపపడడ

95-13/910

తసడడ:డ రమమశ బబబణ పప కల
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ నకక
ఇసటట ననస:33-18-842
వయససస:48
లస: ససస స
3971 SQX0456244
పపరర: ససజజత గణడడపపడడ

3966 SQX2345510
పపరర: వజయశక పప కల

95-13/907

తసడడ:డ రమమశ బబబణ పప కరల
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రరళరపలర
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:26
లస: ససస స
3968 SQX1663368
పపరర: కకటటశశరమమ నకక

95-13/1379

తసడడ:డ పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:33-18-841
వయససస:27
లస: పప

3959 SQX0460642
పపరర: రమమశ బబబణ పప కల

3952 JBV2830941
పపరర: అపరపరరవప బతస న

తసడడ:డ కకటయఖ బతస న
ఇసటట ననస:33-18-839
వయససస:70
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర తననరర
ఇసటట ననస:33-18-839
వయససస:32
లస: ససస స

3956 SQX0476036
పపరర: రరధదక పప కల

3965 SQX2375806
పపరర: ననగ ససమఖ రరళరపలర

95-13/906

3976 SQX2214245
పపరర: మరగయ రరజ బబ సదలపరటట

95-10/732

భరస : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:33-19
వయససస:32
లస: ససస స
95-10/295

3979 AP151010438262
పపరర: వనసగమమ పపలవరగస

95-10/296

భరస : తరరపతయఖ పపలవరగస
ఇసటట ననస:33-19-844
వయససస:67
లస: ససస స
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3980 AP151010435452
పపరర: తరపతయఖ పపలవరగస

95-10/297

తసడడ:డ పప లయఖ పపలవరగస
ఇసటట ననస:33-19-844
వయససస:72
లస: పప
3983 SQX0605204
పపరర: పవన కలమఖర దనవకలల

95-10/300

95-11/315

95-10/733

Deleted

3987 SQX2037745
పపరర: పసచచయఖ ఆరరబసడర

95-32/784

3990 SQX2202810
పపరర: పదమ ఆరరబసడర

3993 SQX0402719
పపరర: గసగరపడసరద గరజల
తసడడ:డ ససబబబరరవప గరజల
ఇసటట ననస:33-19-848
వయససస:45
లస: పప

3995 SQX2383834
పపరర: ససశల తతక

3996 SQX2135671
పపరర: అరరణ బబ మమకసటట

95-10/735

భరస : రరమ చసదడ రరవప తతక
ఇసటట ననస:33-19-851
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరర శరరరధద బబ మమకసటట
ఇసటట ననస:33-19-851
వయససస:33
లస: పప
4001 JBV2808228
పపరర: చటటట మమ ఇసడర

95-32/616

భరస : శకకరసత తషమమటట
ఇసటట ననస:33-20-21
వయససస:33
లస: ససస స

95-10/734

4002 JBV2808210
పపరర: వనసకయఖ ఇసడర

95-10/319

95-10/322

95-11/314

3988 SQX0590893
పపరర: ననగరసదడస ధనవకలల

95-10/302

3991 SQX2303519
పపరర: పసచచయఖ ఆరరబసడర

95-32/783

తసడడ:డ ససబబయఖ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:33-19-847, 7/7 SRI NAGAR
వయససస:60
లస: పప
95-10/303

3994 AP151010435157
పపరర: రరమచసదడరరవప తతక

95-10/304

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతక
ఇసటట ననస:33-19-851
వయససస:54
లస: పప
95-10/736

3997 SQX2124139
పపరర: గణణష తతక

95-10/737

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప తతక
ఇసటట ననస:33-19-851
వయససస:34
లస: పప
95-13/1387

4000 SQX2312080
పపరర: బబజ సససదమమ తతక

95-33/639

భరస : గణణశ తతక
ఇసటట ననస:33-19-851
వయససస:20
లస: ససస స
95-32/617

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:33-19-1768
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అసజనవయఖ సపససడ నలర పరటట
ఇసటట ననస:33-20-18
వయససస:27
లస: ససస స
4007 SQX0188805
పపరర: శవ ననగ శరగష తషమమటట

3999 SQX2383743
పపరర: రరమ చసదడ రరవప తతక

3985 SQX1262716
పపరర: లకడమ ననరరయణ నసనన

భరస : యగరసదడ పడసరద ధనవకలల
ఇసటట ననస:33-19-847
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతక
ఇసటట ననస:33-19-851
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:33-19-1768
వయససస:25
లస: ససస స
4004 SQX0894337
పపరర: సపసదన నలర పరటట నలర పరటట

95-5/773

భరస : శశషష బబబణ బబ మమకసటట
ఇసటట ననస:33-19-851
వయససస:34
లస: ససస స
95-10/738

95-10/299

తసడడ:డ జజలయఖ నసనన
ఇసటట ననస:33-19-846
వయససస:48
లస: పప

భరస : పసచచయఖ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:33-19-847
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:33-19-847, 7/7 SRI NAGAR
వయససస:39
లస: ససస స

3998 SQX2135689
పపరర: శశషష బబబణ బబ మమకసటట

95-10/301

తసడడ:డ ససబబయఖ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:33-19-847
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:33-19-847
వయససస:60
లస: పప
3992 SQX2303485
పపరర: పదమ ఆరరబసడర

3984 SQX0605162
పపరర: యగరసదడ పడసరద ధనవకలల

3982 SQX0679860
పపరర: దదనవష కలమఖర దనవకలల

తసడడ:డ యగరసదడ పడసరద దనవకలల
ఇసటట ననస:33-19-846
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ ధనవకలల
ఇసటట ననస:33-19-846
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ నసనన
ఇసటట ననస:33-19-846/1
వయససస:26
లస: పప
3989 SQX2202950
పపరర: పసచచయఖ ఆరరబసడర

95-10/298

తసడడ:డ యగరసదడ పడసరద� దనకకలఖ
ఇసటట ననస:33-19-846
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యగరసదడ పడసరద దనవకలల
ఇసటట ననస:33-19-846
వయససస:29
లస: పప
3986 SQX1262633
పపరర: సరయ కకరణ నసనన

3981 SQX0591040
పపరర: శరగష ధనవకలల� దనవకలల

4003 SQX1310705
పపరర: కకకసట ప ఫర కసచచరర

95-10/318

తసడడ:డ శరససన రరవప కసచచరర
ఇసటట ననస:33-20-8
వయససస:25
లస: పప

4005 AP151010438115
పపరర: అరరణకలమఖరగ నలర పరటట
nallapati
భరస : వరబడహమచనరగ నలర పరటట
ఇసటట ననస:33-20-19
వయససస:50
లస: ససస స

95-10/320

4008 SQX0489583
పపరర: ననగమణణ తషమమటట

95-10/323

4006 AP151010435490
పపరర: వరబడహమచనరగ నలర పరటట

95-10/321

తసడడ:డ బడహమయఖ నలర పరటట
ఇసటట ననస:33-20-19
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట ననగమలలర శశర రరవప తషమమటట
ఇసటట ననస:33-20-21
వయససస:40
లస: ససస స

4009 AP151010438375
పపరర: సరమఖమ జఖస తషమమమటట

95-10/324

భరస : ననరరయణ తషమమమటట
ఇసటట ననస:33-20-21
వయససస:62
లస: ససస స
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4010 JBV2830016
పపరర: శకకరసత తషమమమటట
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95-10/325

తసడడ:డ ననరరయణ తషమమమటట
ఇసటట ననస:33-20-21
వయససస:37
లస: పప
4013 JBV2842185
పపరర: కమల రరచకకసడ

95-10/328

భరస : కకషష రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-20-22
వయససస:36
లస: ససస స
4016 SQX0470922
పపరర: ననరరయణ� రరచకకసడ�

95-10/331

95-10/334

95-10/337

95-10/340

95-10/343

4031 SQX1822444
పపరర: వజయ కలమఖరగ వవలలటట

95-10/346

భరస : సరసబశవ రరవప వవలలటట
ఇసటట ననస:33-20-38
వయససస:62
లస: ససస స

4020 SQX1953785
పపరర: ఏడడకకసడలల కరరకదద సల

4023 SQX1326462
పపరర: పడభణదనస దనసరగ

4026 SQX0064501
పపరర: ఉషరరరణణ జసకర

4029 JBV2831477
పపరర: డడవడ సరలమననడజ యలర సపలర

95-10/349

95-10/335

95-10/330

4018 SQX1950484
పపరర: శరరద దడవ బబతషలఖ

95-10/333

4021 SQX1950476
పపరర: కకషష బబతషలఖ

95-10/336

తసడడ:డ వనసకటటయవరరర బబతషలఖ
ఇసటట ననస:33-20-23
వయససస:46
లస: పప
95-10/338

4024 SQX0065185
పపరర: జయలకడమ గరళళమయడడ

95-10/341

4027 SQX0409789
పపరర: మధసససదనరరవప� జసక�

95-10/344

4030 SQX0481515
పపరర: శకలకడమ బబపటర

95-10/345

భరస : అశశక కలమఖర బబపటర
ఇసటట ననస:33-20-38
వయససస:33
లస: ససస స

4032 SQX1502757
పపరర: అశశక కలమఖర వవలలటట

4033 SQX0047860
పపరర: సరసబశవ రరవప� ఓలలటట�

4038 SQX1625658
పపరర: చసదడ శశఖర రరడడ కరనసబబ తషల
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ కరనసబబ తషల
ఇసటట ననస:33-20-39
వయససస:48
లస: పప

95-10/342

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� జసక
ఇసటట ననస:33-20-26
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వవదననయకకశజయమయరగస� ఎలర సపలర
ఇసటట ననస:33-20-33
వయససస:37
లస: పప

4035 SQX1628801
పపరర: జయలకడమ వపపపపటటరగ

95-10/339

భరస : మహహసదడస గరళళమయడడ
ఇసటట ననస:33-20-25
వయససస:77
లస: ససస స

95-10/347

95-10/348

తసడడ:డ అపపయఖ� ఓలలటట
ఇసటట ననస:33-20-38
వయససస:71
లస: పప
95-10/350

భరస : కకటటరతనస వపపపపటటరగ
ఇసటట ననస:33-20-39
వయససస:41
లస: ససస స
95-10/352

4015 JBV2830214
పపరర: ననగరరజ రరచకకసడ

భరస : కకషష బబతషలఖ
ఇసటట ననస:33-20-23
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వవలలటట
ఇసటట ననస:33-20-38
వయససస:42
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రరడడడ కరనసబబ తషల
ఇసటట ననస:33-20-39
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననయకలలల వపపపపటటరగ
ఇసటట ననస:33-20-39
వయససస:47
లస: పప

95-10/332

భరస : మధసససధన రరవప జసకర
ఇసటట ననస:33-20-26
వయససస:31
లస: ససస స

4028 SQX1779818
పపరర: మమరగ శకలసతల వజయ లకడమ
మమళస
భరస : సప లలమన రరజ మమళస
ఇసటట ననస:33-20-33
వయససస:48
లస: ససస స

4037 SQX1628793
పపరర: కకటటరతనస వపపపపటటరగ

4017 SQX1953827
పపరర: ససనత కరరకదద సల

95-10/327

తసడడ:డ సప మయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-20-22
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-20-24
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరజరతనస గగలర మణడడ
ఇసటట ననస:33-20-25
వయససస:81
లస: పప

4034 SQX1625641
పపరర: భవరన కరనసబబ తషల

95-10/329

తలర : యసస రతనస కరరకదద సల
ఇసటట ననస:33-20-23
వయససస:39
లస: పప

భరస : పడభణదనసస దనసరగ
ఇసటట ననస:33-20-24
వయససస:53
లస: ససస స
4025 SQX0489484
పపరర: మహహసదడస గరళర మణడడ

4014 JBV2842136
పపరర: సరరజన రరచకకసడ

4012 AP151010435133
పపరర: ననరరయణ తషమమమటట

తసడడ:డ నరసససహహలల తషమమమటట
ఇసటట ననస:33-20-21
వయససస:70
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల కరరకదద సల
ఇసటట ననస:33-20-23
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపడమఖనసదస చగపపర
ఇసటట ననస:33-20-23
వయససస:72
లస: ససస స
4022 SQX1325977
పపరర: అననపపరష దనసరగ

95-10/326

భరస : సప మయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-20-22
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరయఖ� రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-20-22
వయససస:74
లస: పప
4019 AP151010438286
పపరర: చగపపరసతఖవత చగపపర

4011 AP151010435489
పపరర: వనసకటననగమలలర శశరరరవప
తషమమమటట
తసడడ:డ ననరరయణ తషమమమటట
ఇసటట ననస:33-20-21
వయససస:45
లస: పప

4036 SQX1628819
పపరర: మమరగస ఫపర రర వరససమళళ

95-10/351

భరస : ససజవ రరవప గకరగ
ఇసటట ననస:33-20-39
వయససస:61
లస: ససస స
95-10/353

4039 SQX2249761
పపరర: శకలకడమ మఖనస పప నకల

95-10/744

భరస : శకనవరస రరడడడ గణసటక
ఇసటట ననస:33-20-39
వయససస:32
లస: ససస స
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4040 SQX1822378
పపరర: సససపప నయఖ వనమ
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95-10/354

భరస : జజన సప ఖలన వనమ
ఇసటట ననస:33-20-41/2
వయససస:57
లస: ససస స
4043 SQX1822402
పపరర: రరజరష గకరగ

95-10/357

95-10/360

95-10/363

95-10/366

95-10/745

95-10/370

95-10/373

95-10/376

భరస : చనన రరమసరశమ మటబ
ఇసటట ననస:33-20-62
వయససస:63
లస: ససస స

4048 SQX1650928
పపరర: ఆసజనవయణలల కపలవరయ

4051 JBV2842573
పపరర: వనసకటరతనస దననబబ యన

95-10/367 4054 SQX2458180
4053 JBV2831840
పపరర: రఘణరరమయఖ� దననబబ యన�
పపరర: పరరశత మదదదరరల

4056 SQX1033299
పపరర: రమఖదడవ తరరనగర

4059 SQX0188763
పపరర: వజయలకడమ ఇసడర

4062 SQX0445387
పపరర: మఖణణకఖరరవప దథనవపపడడ

4065 SQX0047431
పపరర: రరమ కలమఖరగ

4068 SQX0679001
పపరర: శకలకకమ ఆర
భరస : ససరగబబబణ ఆర
ఇసటట ననస:33-20-62
వయససస:70
లస: ససస స

95-10/362

95-10/365

95-11/465

భరస : భదడయఖ మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-20-50
వయససస:36
లస: ససస స
95-10/368

4057 SQX1513929
పపరర: కలమణదదసత పపలతతట

95-10/369

భరస : కకషష పపలతతట
ఇసటట ననస:33-20-57
వయససస:52
లస: ససస స
95-10/371

4060 SQX0709949
పపరర: తషలసస పడసరద ఇసడర

95-10/372

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇసడర
ఇసటట ననస:33-20-58
వయససస:44
లస: పప
95-10/374

4063 SQX1208835
పపరర: శరకవరణణ మటబ

95-10/375

తసడడ:డ చనన రరమసరశమ మటబ
ఇసటట ననస:33-20-62
వయససస:29
లస: ససస స
95-10/377

తసడడ:డ చనన రరమ సరశమ
ఇసటట ననస:33-20-62
వయససస:37
లస: ససస స
95-10/379

95-10/359

భరస : రఘణరరమయఖ దనబబ యన
ఇసటట ననస:33-20-50
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర యఖ దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:33-20-61
వయససస:67
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� మట
ఇసటట ననస:33-20-62
వయససస:30
లస: ససస స
4067 SQX1482256
పపరర: ననగమణణ మటబ

95-10/364

భరస : వలర యఖ ననయణడడ� ఇసడర
ఇసటట ననస:33-20-58
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖణణకఖరరవప దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:33-20-61
వయససస:30
లస: పప
4064 SQX0047357
పపరర: ననగమణణ� మటబ�

4050 SQX1252014
పపరర: నవన కలమఖర మఖమడడ

4045 SQX1822394
పపరర: సనన డడయల గకరగ

తసడడ:డ సరసబయఖ కపలవరయ
ఇసటట ననస:33-20-41/3
వయససస:31
లస: పప

భరస : కకదసడ రరమఖరరవప తరరనగర
ఇసటట ననస:33-20-57
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పరరరసరరధద తరరనగర
ఇసటట ననస:33-20-57
వయససస:43
లస: పప
4061 SQX0448803
పపరర: దదనవశ దథనవపపడడ

95-10/361

తసడడ:డ వరరసరశమ� దనబబ యన
ఇసటట ననస:33-20-50
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వర వససతరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:33-20-53
వయససస:32
లస: పప
4058 SQX1033273
పపరర: కకదసడ రరమఖరరవప తరరనగర

4047 SQX1650936
పపరర: తషలసస కపలవరయ

95-10/356

తలర : శశభ రరఖ గకరగ
ఇసటట ననస:33-20-41/2
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససరరఖ పడకరష రరవప మఖమడడ
ఇసటట ననస:33-20-42
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రఘణ రరమయఖ దనబబ యన
ఇసటట ననస:33-20-50
వయససస:31
లస: పప
4055 SQX2201564
పపరర: శకకరసత నమమగడడ

95-10/358

భరస : సరసబయఖ కపలవరయ
ఇసటట ననస:33-20-41/3
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ కపలవరయ
ఇసటట ననస:33-20-41/3
వయససస:57
లస: పప
4052 SQX0799882
పపరర: వజయ దననబబ యన

4044 SQX1822410
పపరర: అఖల గకరగ

4042 SQX1822428
పపరర: సరత చసదడ గకరగ

తలర : శశభ రరఖ గకరగ
ఇసటట ననస:33-20-41/2
వయససస:24
లస: పప

తలర : శశభ రరఖ గకరగ
ఇసటట ననస:33-20-41/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కపలవరయ
ఇసటట ననస:33-20-41/3
వయససస:27
లస: ససస స
4049 SQX1650969
పపరర: సరసబయఖ కపలవరయ

95-10/355

భరస : భబసకర రరవప గకరగ
ఇసటట ననస:33-20-41/2
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : శశభ రరఖ గకరగ
ఇసటట ననస:33-20-41/2
వయససస:31
లస: పప
4046 SQX1650944
పపరర: యమణన కపలవరయ

4041 SQX1822386
పపరర: శశభ రరఖ గకరగ

4066 SQX1533596
పపరర: లకడమ తషలసస రరయసస

95-10/378

భరస : అమరరశశర రరవప రరయసస
ఇసటట ననస:33-20-62
వయససస:42
లస: ససస స
95-10/380

4069 SQX0443663
పపరర: కకరణ కలమఖర మటబ

95-10/381

తసడడ:డ చనన రరమసరశమ మటబ
ఇసటట ననస:33-20-62
వయససస:33
లస: పప
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4070 AP151010435305
పపరర: సరసబశవరరవప మటబ

95-10/382

తసడడ:డ చనరరమసరశమ మటబ
ఇసటట ననస:33-20-62
వయససస:41
లస: పప
4073 SQX1251966
పపరర: పడథసఖష వనలరభనవన

95-10/385

95-10/390

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-20-144
వయససస:39
లస: పప
4082 SQX1573501
పపరర: ధన లకడమ చపసడడ

95-10/397

95-10/400

4077 SQX1964311
పపరర: రసజజన షపక

95-10/402

భరస : అనల కలమఖర జజననకకటట
ఇసటట ననస:33-20-865
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నననసదస కరశమఖల
ఇసటట ననస:33-20-866
వయససస:41
లస: పప

95-10/398

95-15/1041

4089 SQX0226951
పపరర: కనకదసరర � బణదదరరజ�

4095 SQX1650894
పపరర: అసకమమ శలస

4098 SQX2141976
పపరర: కరరగసక కరశమఖల
తసడడ:డ చననపప కరశమఖల
ఇసటట ననస:33-20-866
వయససస:18
లస: పప

95-10/393

4081 SQX1573477
పపరర: పరవన గగదదటట

95-10/396

4084 SQX1573469
పపరర: ససత రరమయఖ గగదదటట

95-10/399

4087 AP151010438129
పపరర: వజయలకడమ ఇసడర

95-10/401

భరస : సరసబశవరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:33-20-862
వయససస:58
లస: ససస స
95-10/403

4090 SQX0846584
పపరర: పవన కలమఖర పప దదల

95-10/404

తసడడ:డ కకసడల రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:33-20-863
వయససస:43
లస: పప
95-10/406

4093 SQX0537357
పపరర: మణరహరగ రరవప� అదచదపలర �

95-10/407

తసడడ:డ ననరరయఖణమయరగస� అదడదపలర
ఇసటట ననస:33-20-864
వయససస:53
లస: పప
95-10/409

భరస : వవసకటటశశరరర శలస
ఇసటట ననస:33-20-865
వయససస:60
లస: ససస స
95-10/746

4078 SQX1964634
పపరర: పసరయఖ షపక

తసడడ:డ బబల కకటయఖ గగదదటట
ఇసటట ననస:33-20-177
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ మణరహరగ రరవప అదడదపలర
ఇసటట ననస:33-20-864
వయససస:22
లస: పప
95-10/408

95-10/387

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గగదదటట
ఇసటట ననస:33-20-177
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ రరజ� బణదరరరజ
ఇసటట ననస:33-20-863
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ యస యస రరజ� బణదరరరజ
ఇసటట ననస:33-20-863
వయససస:49
లస: పప

4097 SQX2142024
పపరర: చననపప కరశమఖల

95-10/395

4083 SQX1573485
పపరర: కకషష కలమఖర గగదదటట

95-10/405 4092 SQX1651066
4091 SQX0227157
పపరర: సతఖననరరయణ రరజ� బదదరరజ�
పపరర: రవ తడజ అదడదపలర

4075 SQX0605253
పపరర: షపక శరఖమ బబషర

తసడడ:డ ఇననయఖ షపక
ఇసటట ననస:33-20-90
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:33-20-721
వయససస:31
లస: పప

భరస : పవన కలమఖర పప దదల
ఇసటట ననస:33-20-863
వయససస:32
లస: ససస స

4094 SQX1650886
పపరర: ససతతషస జజననకకటట

95-10/391

4080 SQX1573493
పపరర: శక పసడయఖ గరడదటట

4086 SQX2296820
పపరర: బణజల షపక

95-10/384

తసడడ:డ ఖఖదర మహహదద న షపక
ఇసటట ననస:33-20-89
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గగదదటట
ఇసటట ననస:33-20-177
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గరడదటట
ఇసటట ననస:33-20-187
వయససస:38
లస: ససస స
4088 SQX1423839
పపరర: అనసష పప దదల

95-10/386

తసడడ:డ ససత రరమయఖ గరడదటట
ఇసటట ననస:33-20-177
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససత రరమయఖ గగదదటట
ఇసటట ననస:33-20-177
వయససస:58
లస: ససస స
4085 SQX1573527
పపరర: చచసతనఖ సరసశత గరడదటట

4074 SQX1251958
పపరర: రరమకకషష చససడడ

తసడడ:డ పసరయఖ షపక
ఇసటట ననస:33-20-90
వయససస:20
లస: ససస స
95-10/394

4072 SQX0679944
పపరర: ససరగబబబణ రరయసస

తసడడ:డ లసగరరజ రరయసస
ఇసటట ననస:33-20-62
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప చససడడ
ఇసటట ననస:33-20-63
వయససస:41
లస: పప

భరస : పసరయఖ షపక
ఇసటట ననస:33-20-90
వయససస:46
లస: ససస స
4079 SQX1391937
పపరర: ననగరరజ ఆవపలమసద

95-10/383

తసడడ:డ ససబబయఖ మటబ
ఇసటట ననస:33-20-62
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ లకకమజ వనలరభనవన
ఇసటట ననస:33-20-63
వయససస:33
లస: ససస స
4076 SQX1961606
పపరర: ఇమఖమ షపక

4071 SQX1482231
పపరర: చన రరమసరశమ మటబ

4096 SQX1650878
పపరర: అనల కలమఖర జజననకకటట

95-10/410

తసడడ:డ రరజ జజననకకటట
ఇసటట ననస:33-20-865
వయససస:31
లస: పప
95-10/747

4099 SQX2453991
పపరర: కకటట రతనస కరశమఖల

95-33/643

భరస : చననపప కరశమఖల
ఇసటట ననస:33-20-866
వయససస:34
లస: ససస స
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4100 SQX0892620
పపరర: నరమల దడవవవమయరగ వవమయరగ

95-10/411

భరస : ఆసజనవలల వవమయరగ
ఇసటట ననస:33-20-867
వయససస:52
లస: ససస స
4103 SQX1651009
పపరర: ససజజత నకక

తసడడ:డ అసజనవయణలల వవమయరగ
ఇసటట ననస:33-20-867
వయససస:33
లస: పప
95-10/414

భరస : రమమశ నకక
ఇసటట ననస:33-20-868
వయససస:45
లస: ససస స
4106 SQX2531986
పపరర: వర లకడమ గవథకతనర

95-7/1230

95-10/418

4107 AP151010438486
పపరర: వనసకటరమణ పససపరటట

4110 SQX2497832
పపరర: వనసకటటశశరరర గవథసకతనర

95-10/420

4113 SQX0800508
పపరర: శమసతక తషరకర

తసడడ:డ బసవయఖ కకటబ
ఇసటట ననస:33-20-870
వయససస:41
లస: పప

4116 JBV2831196
పపరర: సతఖననరరయణరరడడడ� జసగర�

95-6/871

4119 SQX1835271
పపరర: దసరర మహహశశరగ దడవరరడడ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కలలవ
ఇసటట ననస:33-20-870,7/7TH LINE
వయససస:19
లస: పప

భరస : హరగపస
డ రద రరడడ దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:33-20-871
వయససస:44
లస: ససస స

4121 SQX1883412
పపరర: మహలకడమ యరకసరరడడడ

4122 SQX1953843
పపరర: లహరగ రరడడడ అననపపరరడడడ

95-10/426

భరస : దసరర మహహశశరగ దడవరరడడడ
ఇసటట ననస:33-20-871
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదన రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:33-20-871/1
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-20-872
వయససస:35
లస: పప

95-10/876

4111 SQX0978932
పపరర: శవ పరరశత కకట

95-10/421

4128 SQX1770155
పపరర: రరమణ గసడడకకట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-20-872
వయససస:46
లస: పప

4114 SQX0771436
పపరర: అజయ కలమఖర రరడడడ గణపత

95-10/422

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ గణపత
ఇసటట ననస:33-20-870
వయససస:33
లస: పప
95-10/424

4117 SQX1381250
పపరర: శరగష గణప

95-32/618

భరస : అజయ కలమఖర రరడడ గణప
ఇసటట ననస:33-20-870
వయససస:45
లస: ససస స
95-1/87

4120 SQX1844695
పపరర: మహలకడమ యరకసరరడడడ

95-10/425

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:33-20-871
వయససస:60
లస: ససస స
95-10/427

4123 SQX1651033
పపరర: గకరగ అననపపరరడడడ

95-10/428

భరస : వనసకట రరమరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:33-20-871/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-10/430

భరస : రరమణ గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-20-872
వయససస:32
లస: ససస స
95-10/432

95-10/419

భరస : యశశధ కకషష కకట
ఇసటట ననస:33-20-870
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:33-20-871/1
వయససస:20
లస: ససస స

95-10/429 4125 SQX1770163
4124 SQX1651025
పపరర: వనసకట రరమ రరడడ అననపపరరడడడ
పపరర: శశష కలమఖరగ గసడడకకట

4127 JBV2830115
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� గసడడకకట�

95-10/417
4108 AP151010438485
పపరర: బబలతడపపరసససదరగ మదసకకరర
మదసకకరర
భరస : లకడమనరసససహరరవప మదసకకరర
ఇసటట ననస:33-20-869
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబరరడడడ� జసగర
ఇసటట ననస:33-20-870
వయససస:65
లస: పప

4118 SQX2040038
పపరర: సరయ వసశ కకషష కలలవ

95-10/607

95-10/416

భరస : సరసబశవరరవప తషరకర
ఇసటట ననస:33-20-870
వయససస:61
లస: ససస స
95-10/423

4105 SQX2016855
పపరర: శక ననగ సరయ ఫణణ చసదడ నకరక
తసడడ:డ రమమష నకరక
ఇసటట ననస:33-20-868
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ గవథసకతనర
ఇసటట ననస:33-20-869
వయససస:57
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణరరడడడ� జసగర
ఇసటట ననస:33-20-870
వయససస:55
లస: ససస స
4115 SQX0772376
పపరర: యశశదకకషష కకటబ

95-10/415

భరస : ససతనరరమశరమ పససపరటట
ఇసటట ననస:33--20-869
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:33-20-869
వయససస:36
లస: పప
4112 JBV2842599
పపరర: ఉదయశక జసగర

4104 SQX1651017
పపరర: రమమశ నకక

95-10/413

భరస : కకశశర కలమఖర కకలర పర
ఇసటట ననస:33-20-868
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప నకక
ఇసటట ననస:33-20-868
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గవథసకతనర
ఇసటట ననస:33-20-869
వయససస:53
లస: ససస స
4109 SQX0233502
పపరర: శకనవరస కమలఖకర బబబణ కకట

95-10/412 4102 SQX1650993
4101 SQX0796607
పపరర: ససబబశవరరవప వవమయరగ వవమయరగ
పపరర: ననగలకడమ కకలర పర

4126 JBV2842052
పపరర: మహహన గసడడకకట

95-10/431

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-20-872
వయససస:36
లస: ససస స
95-10/433

4129 AP151010435242
పపరర: కకటటశశరరరవప గసడడకకట

95-10/434

తసడడ:డ వనసకయఖ గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-20-872
వయససస:66
లస: పప
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4130 AP151010435325
పపరర: చనన ఖఖససససరహహబ షపక

95-10/435

4131 SQX1650985
పపరర: లకడమ కమల పప ల

95-10/436

4132 SQX1650977
పపరర: వజయ లకడమ పప ల

95-10/437

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:33-20-874
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట సరయ రమణ వర పడసరద పప ల
ఇసటట ననస:33-20-876
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ పప ల
ఇసటట ననస:33-20-876
వయససస:69
లస: ససస స

95-10/438
4133 SQX1650951
పపరర: వనసకట సరయ రమణ వర పడసరద
పప లఖ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పప లఖ
ఇసటట ననస:33-20-876
వయససస:39
లస: పప

4134 SQX0082099
పపరర: మఖధవ లత� యలవరగస�

4135 SQX0489641
పపరర: నరమల దడవ� యలవరగస�

తసడడ:డ మణరళ కకషష� యఖలవరగస
ఇసటట ననస:33-20-877
వయససస:41
లస: ససస స

4136 SQX1779743
పపరర: హహమసత కలలపప

4137 SQX0059170
పపరర: మణరళకకషష� యలవరగస�

95-10/441

తసడడ:డ కకషషసబరస కలలపప
ఇసటట ననస:33-20-877
వయససస:22
లస: పప
95-32/620

భరస : సరసబశవ రరవప సరమణల
ఇసటట ననస:33-20-877
వయససస:45
లస: ససస స

4138 SQX1289967
పపరర: పరరశత పసమమసరన

95-32/619

భరస : హరగష పసమమసరన
ఇసటట ననస:33-20-877
వయససస:33
లస: ససస స
95-32/621
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1038 SQX2315604
పపరర: అశశక కలమఖర పరరరపలర

95-11/455

1041 SQX1382159
పపరర: జజఖతరమయళ అసకస

95-11/459

95-11/53

1039 SQX1393206
పపరర: శకదడవ శసఖఖల

1042 SQX1382084
పపరర: నససస అసకస

95-11/56

1045 SQX1382126
పపరర: బబబ వననలఖ మణనగరటట

95-10/176

తసడడ:డ భయషణస
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:52
లస: పప

1048 AP151010435500
పపరర: రవకలమఖర అసకర

95-11/54

1051 SQX2462281
పపరర: కరబబ ఠర ఏసస దనసస కరబబ ఠర

1040 SQX1391655
పపరర: చసదడ బబబణ అసకస

95-10/177

1043 SQX0894386
పపరర: సశపన కకపపపల

95-11/55

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:41
లస: ససస స
95-11/57

1046 SQX1589805
పపరర: కరరగసక చసతన

95-11/58

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతన
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:30
లస: పప
95-11/60

తసడడ:డ భయషణస
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:54
లస: పప
95-11/345

95-11/458

తసడడ:డ భయషణస అసకస
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:58
లస: పప

భరస : చసదడ బబబణ అసకస
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:55
లస: ససస స
95-11/59

1037 SQX2399137
పపరర: వనసకయమమ పరరరపలర

భరస : పడభబకర రరవప పరరరపలర
ఇసటట ననస:33-1-8
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ బబబణ అసకస
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రవకలమఖర
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:50
లస: ససస స
1047 AP151010435501
పపరర: చసదడబబబణ అసకస

95-11/457

భరస : సరయ ససబడహమణఖస శసఖఖల
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ బబబణ అసకస
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:24
లస: ససస స
1044 AP151010438319
పపరర: వజయకలమఖరగ అసకస

1036 SQX2393221
పపరర: పడభబకర రరవప పరరరపలర

తసడడ:డ రరశయఖ పరరరపలర
ఇసటట ననస:33-1-8
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:33-1-8
వయససస:28
లస: పప

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:33.1.9
వయససస:66
లస: ససస స

95-10/442

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరమణల
ఇసటట ననస:33-20-877
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చనవల శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:33-1-7
వయససస:33
లస: పప

1050 SQX0894378
పపరర: లలత కలమఖరగ అసకస

4140 SQX1382191
పపరర: సరసబశవరరవప సరమణల

95-10/440

భరస : మణరళకకషష� యఖలవరగస
ఇసటట ననస:33-20-877
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర శరమ� యఖలవరగస
ఇసటట ననస:33-20-877
వయససస:72
లస: పప

4139 SQX1381821
పపరర: లకడమ సరమణల

1035 SQX2369106
పపరర: చనవల అనల కలమఖర

95-10/439

1049 AP151010435126
పపరర: ససబబబరరవప ఆలఖ

95-11/61

తసడడ:డ సప మయఖ
ఇసటట ననస:33-1-9
వయససస:80
లస: పప
95-10/694

1052 SQX2458651
పపరర: నవలటటరగ జజజ నమమ నవలటటరగ

95-10/695

భసధసవప: దడవరపలర శరఖమ పడసరద శరఖమ పడసరద భరస : దడవరపలర శరఖమ పడసరద శరఖమ పడసరద
ఇసటట ననస:33-1-10
ఇసటట ననస:33-1-10
వయససస:71
లస: పప
వయససస:67
లస: ససస స
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1053 SQX2294411
పపరర: బబబణరరవప దరరశమణల

95-10/696

తసడడ:డ దడవరనసదస దరరశమణల
ఇసటట ననస:33-1-10
వయససస:41
లస: పప
1056 AP151010435247
పపరర: ఏససదనసస కరబబ తష

95-11/64

95-11/67

95-11/70

95-11/72

95-11/73

95-11/368

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:33-1-18
వయససస:49
లస: ససస స

95-11/347

95-11/76

1078 SQX2431443
పపరర: వనసకట రమణమమ దరగర

95-11/74

95-10/697

1064 JBV2842318
పపరర: సరమఖమ జఖస పప లనవడడ

95-11/69

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:33-1-13
వయససస:72
లస: ససస స
1067 SQX0775197
పపరర: సరళళదడవ బబ డడడ

95-11/346

1070 JBV2842219
పపరర: తషలససబబయ� నసననసవతష�

95-11/348

1073 SQX0173716
పపరర: ఆదదననరరయణ చటటటమయరగ

95-11/75

తసడడ:డ చనమలర యఖ
ఇసటట ననస:33-1-16
వయససస:44
లస: పప
95-10/701

1076 SQX2394906
పపరర: ఆదదతఖ లసగరల

95-10/702

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:33-1-17
వయససస:22
లస: పప
95-10/691

భరస : జజకబ దరగర
ఇసటట ననస:33-01-18
వయససస:49
లస: ససస స
95-11/442

1061 SQX2152254
పపరర: పడమల బబ సతష

భరస : సప మఖ
ర ననయక� �
ఇసటట ననస:33.1.14
వయససస:55
లస: ససస స

1072 SQX0189019
పపరర: పరరశత చటటటమయరగ

1075 SQX2453702
పపరర: మకతషఖసజయ నకక

95-11/66

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:33.1.13
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ధనవరధన గణజలరర మయడడ
ఇసటట ననస:33-1-17
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:33-1-17
వయససస:47
లస: ససస స
1080 SQX2406254
పపరర: వనసకట రమణమమ దరగర

95-11/71

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:33-1-16
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ చటటటమయరగ
ఇసటట ననస:33-1-16
వయససస:20
లస: పప
1077 SQX0591180
పపరర: ససనత దదడనడ

95-10/882

1066 AP151010435103
పపరర: శరఖసపడసరదస దడవరపలర

1069 SQX1502765
పపరర: హహమలత నసనసవరత

1058 SQX0240200
పపరర: శకకరసత కకలఖర

భరస : దయకర బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-1-13
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మఖ
ర నసనసవరత
ఇసటట ననస:33.1.14
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ భబనస ననయక భకరఖ
ఇసటట ననస:33-1-15
వయససస:41
లస: పప
1074 SQX1995687
పపరర: రవ తడజ చటటటమయరగ

95-11/68

తసడడ:డ ఆససరరశదస
ఇసటట ననస:33-1-13
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సప మఖ
ర ననయక
ఇసటట ననస:33-1-14
వయససస:36
లస: పప
1071 SQX1502773
పపరర: నసద కలమఖర భకరఖ

1060 AP151010435499
పపరర: రరమఖరరవప కకలఖర

1063 SQX2555308
పపరర: దయకర బబ డడడ

95-11/63

తసడడ:డ రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:33-1-12
వయససస:32
లస: పప

భసధసవప: పడమల బబ సతష
ఇసటట ననస:33-1-13
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమసససదరరరవప
ఇసటట ననస:33-1-13
వయససస:38
లస: పప
1068 JBV2830289
పపరర: శకనవరసరనయక నసననసరవతష

95-11/65

Deleted

భసధసవప: పడమల బబ సతష
ఇసటట ననస:33-1-13
వయససస:40
లస: పప
1065 SQX0173864
పపరర: దయఖకర బబ డడడ

1057 AP151010438073
పపరర: పరరశత కకలఖర

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:33-1-12
వయససస:58
లస: పప
95-10/881

1055 SQX1243823
పపరర: ససనల కలమఖర దడవరపలర

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద దడవరపలర
ఇసటట ననస:33-1-10
వయససస:34
లస: పప

భరస : రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:33-1-12
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమఖరరవప
ఇసటట ననస:33-1-12
వయససస:34
లస: పప
1062 SQX2553683
పపరర: దయఖకర బబ డడ

95-11/62

భరస : శరఖసపడసరద
ఇసటట ననస:33-1-10
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నధననయయలల
ఇసటట ననస:33-1-10
వయససస:85
లస: పప
1059 SQX0240150
పపరర: ఉమఖ మహహశ కకలఖర

1054 AP151010438318
పపరర: జజజ నమమ దడవరపలర

1081 SQX2430874
పపరర: ఉష రరణణ డనరగస
తసడడ:డ డక/ఓ జజకబ డనరగస
ఇసటట ననస:33-1-18 old.7-17-338/3
వయససస:30
లస: ససస స

1079 SQX2431369
పపరర: జజకబ డనరగస

95-11/441

తసడడ:డ పప లయఖ డనరగస
ఇసటట ననస:33-1-18
వయససస:54
లస: పప
95-9/931

1082 SQX2438307
పపరర: పడదదప కలమఖర డనరగస

95-11/443

Deleted

తసడడ:డ జజకబ డనరగస
ఇసటట ననస:33-1-18 old 7-17-338/3
వయససస:26
లస: పప
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1083 SQX2458891
పపరర: దదపసస సటటపఅల
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95-10/704

భరస : మదన మహన గణజలరర మయడడ
ఇసటట ననస:33-1-20
వయససస:37
లస: ససస స
1086 SQX0189050
పపరర: ససజనససధనఖవళ గణజరర మయడడ�

95-11/79

95-11/82

95-11/83

95-11/86

95-10/705

95-11/88

95-11/91

భరస : కరకసత కలమఖర పససమరగస
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:30
లస: ససస స

1096 SQX0775130
పపరర: సరహ ఎమల కరరక

1099 SQX2290476
పపరర: మమమటట గరకస బబసబబ

1102 AP151010438147
పపరర: కరరకలకడమ

1105 AP151010438032
పపరర: ససతతషమమ కరరక

95-11/94

1108 AP151010435433
పపరర: ససధనకర కరరక

95-11/349

1111 SQX2419273
పపరర: పరల దదపక కరక
తసడడ:డ ఆనసద పడసరద కరక
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:29
లస: పప

1091 SQX1527037
పపరర: ససనల కలమఖర బబ డడడ

95-10/179

1094 AP151010435396
పపరర: జరమస పరల కరరక

95-11/85

1097 SQX1363225
పపరర: దడవ కకరణ కరరక

95-10/180

తసడడ:డ పపరరషప తస మ రరవప కరరక
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:26
లస: పప
95-10/706

1100 SQX1208827
పపరర: బబర ససస కరరక

95-11/87

తసడడ:డ ససధనకర కరరక
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:25
లస: ససస స
95-11/89

1103 AP151010438503
పపరర: రతనశక కరరక

95-11/90

భరస : ససధకర
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:47
లస: ససస స
95-11/92

1106 SQX1208785
పపరర: ననయల కరరక

95-11/93

తసడడ:డ ససధనకర కరరక
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:26
లస: పప
95-11/95

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:50
లస: పప
95-11/444

95-11/81

తసడడ:డ చనన దననయలల
ఇసటట ననస:33-1-21
వయససస:58
లస: పప

భరస : జజకబ
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకబ
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:49
లస: పప
1110 SQX2279297
పపరర: కరరణ శక పససమరగస

95-11/84

భరస : ఆనసదపడసరదస
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపరరసప తస మఖ రరవప
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:49
లస: ససస స
1107 AP151010435497
పపరర: ఆనసదపడసరదస కరరక�

1093 SQX0173732
పపరర: దననయయల పరల కరరక

1088 SQX0173773
పపరర: ధనవరద న గణజరర మయడడ

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-1-21
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ డడవడ రరజ బబసబబ
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదపడసరద కరరక
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:27
లస: ససస స
1104 AP151010438033
పపరర: శకలతకలమఖరగ కరరక

95-10/178

తసడడ:డ జరమస పరల
ఇసటట ననస:33.1.21
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : డడవడ రరజ బబసబబ
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:50
లస: ససస స
1101 SQX1208801
పపరర: దదపసక కరరక

1090 SQX1265504
పపరర: కరఖధరగన దసగగరసపపడడ

95-11/78

తసడడ:డ శరఖమమహనరరవప
ఇసటట ననస:33-1-20
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జరమస పరల
ఇసటట ననస:33-1-21
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనదననయలల
ఇసటట ననస:33-1-21
వయససస:67
లస: పప
1098 SQX2290526
పపరర: లడడయఖ గరకస బబసబబ

95-11/80

భరస : భబగఖ రరడడ దసగగరసపపడడ
ఇసటట ననస:33-1-20/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జరమస పరల
ఇసటట ననస:33-1-21
వయససస:55
లస: ససస స
1095 AP151010435008
పపరర: డడవడ ననలసన కరరక

1087 SQX0173823
పపరర: మదననమహన గణజరర మయడడ

1085 SQX0555433
పపరర: వనమఖ వజయకలమఖరగ

భరస : వజడబబబణ
ఇసటట ననస:33-1-20
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమమహనరరవప
ఇసటట ననస:33-1-20
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ దనసస
ఇసటట ననస:33-1-20
వయససస:48
లస: పప
1092 AP151010438473
పపరర: మఖరర రరట రరణణ కరరక

95-11/77

తలర : ససభబషసణణ
ఇసటట ననస:33-1-20
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శరఖమమహనరరవప
ఇసటట ననస:33-1-20
వయససస:74
లస: ససస స
1089 SQX0409896
పపరర: వజడబబబణ వనమఖ

1084 SQX0554808
పపరర: గగరరకమణచసచ శరసత

1109 AP151010435094
పపరర: పపరరషప తస మ రరవప కరరక

95-11/96

తసడడ:డ జజకబ కరరక
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:58
లస: పప
95-11/445

1112 SQX2398618
పపరర: కరరణ శక పససమరగస

95-11/446

భరస : కరకసత కలమఖర కరకసత కలమఖర
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:29
లస: ససస స
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1113 SQX2290542
పపరర: ససలశయ గరకస బబసబబ
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95-11/447

భరస : ననయల కరక
ఇసటట ననస:33-1-22
వయససస:24
లస: ససస స
1116 SQX0481820
పపరర: అనతన బబ జజల

95-11/99

95-11/102

95-11/105

95-11/108

95-10/182

95-11/109

95-11/112

భరస : వనసకట దసరర పడసరద దబబకకటట
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:24
లస: ససస స

1126 SQX1686120
పపరర: హహహమఖవత పప దదల

1129 SQX1688423
పపరర: శవరరమ కకషష బబపటర

1132 AP151010438412
పపరర: లకడమ బబయ రమఖవతష

1135 SQX1495580
పపరర: దతనసతడయ
డ
రరమఖవతష

95-11/115

95-1/85

1121 SQX0483560
పపరర: శకనవరసరరవప బబ జజల

95-11/104

1124 SQX0483917
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ జజల

95-11/107

1127 SQX1780063
పపరర: శకనవరస రరవప పప దదల

95-10/181

తసడడ:డ పరపయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:33-1-25
వయససస:45
లస: పప
95-10/183

1130 SQX2288124
పపరర: సరయ కలమఖర పరతరర పలర

95-11/110

1133 SQX0508853
పపరర: శవ గరపస

95-11/111

తసడడ:డ రరసబబబణ
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:29
లస: పప
95-11/113

1136 AP151010435079
పపరర: ససరగ పరతరర పసలర

భరస : ఆసజనవయణలల
ఇసటట ననస:33-1-28
వయససస:52
లస: ససస స

95-11/114

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:52
లస: పప

95-11/116 1139 SQX1972561
1138 SQX1522227
పపరర: హనసమసతరరవప కకపపపరరవపరగ
పపరర: ననగ మణణ దబబకకటట

1141 JBV2842169
పపరర: జయలకడమ మమకర

95-10/714

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ పరతరర పలర
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రరమణలల కకపపపరరవపరగ
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:60
లస: పప
95-11/118

95-11/101

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:33-1-24
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వలల ననయక రరమఖవతష
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:58
లస: పప
1140 SQX1975192
పపరర: ననగమణణ దబబకకటట

95-11/106

భరస : వరలలననయక
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబణ
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:30
లస: పప
1137 JBV2830164
పపరర: రరసబబబణ దబబకకటట

1123 SQX0483826
పపరర: సరసబయఖ బబ జజల

1118 SQX1462894
పపరర: సమఖధననస అలర డడ

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:33-1-24
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబపటర
ఇసటట ననస:33-1-26
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరసబబబణ�
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:50
లస: ససస స
1134 SQX0508846
పపరర: వనసకట దసరర పడసరద దబబకకటట

95-11/103

భరస : శకనవరస రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:33-1-25
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవరరమ కకషష బబపటర
ఇసటట ననస:33-1-26
వయససస:24
లస: ససస స
1131 JBV2842086
పపరర: నరమల� దబబకకటట �

1120 SQX1282185
పపరర: సరయరరస బబ జజల

95-11/98

భరస : శరమయఖల అలర డడ
ఇసటట ననస:33-1-24
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:33-1-24
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ననగ భయశరనస అలఖరడడ
ఇసటట ననస:33-1-24
వయససస:57
లస: పప
1128 SQX1688456
పపరర: శవకలమఖరగ బబపటర

95-11/100

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ జజల
ఇసటట ననస:33-1-24
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శరమయఖల అలర డడ
ఇసటట ననస:33-1-24
వయససస:35
లస: పప
1125 SQX1462902
పపరర: శరమయఖల అలఖరడడ

1117 SQX0481788
పపరర: ససతమమ బబ జజల

1115 SQX1408989
పపరర: పడవనస గణజలరర మయడడ

తసడడ:డ జయరరవ గణజలరర మయడడ
ఇసటట ననస:33-1-23
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:33-1-24
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గణరవయఖ
ఇసటట ననస:33-1-24
వయససస:70
లస: ససస స
1122 SQX1462910
పపరర: ననగ భయషణస అలర డడ

95-11/97

భరస : పడవణ గణజలరర మయడడ
ఇసటట ననస:33-1-23
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:33-1-24
వయససస:34
లస: ససస స
1119 SQX0481887
పపరర: శరభమమ బబ జజల

1114 SQX1408997
పపరర: మమరగ దసడడ

95-11/117

భరస : వనసకట దసరర పడసరద దబబకకటట
ఇసటట ననస:33-1-27
వయససస:24
లస: ససస స
95-11/119

1142 JBV2830255
పపరర: రమమషచసదడ మమకర

95-11/120

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల
ఇసటట ననస:33-1-28
వయససస:34
లస: పప
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1143 JBV2830248
పపరర: ఆసజనవయణలల మమకర
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95-11/121

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:33-1-28
వయససస:56
లస: పప
1146 SQX0064840
పపరర: ఆదసబ షపక

95-11/123

95-11/126

95-10/184

95-10/716

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:33-1-34
వయససస:21
లస: ససస స
1158 AP151010435253
పపరర: శకనవరసరరడడడ లకకకరరడడడ

95-11/131

95-11/133

తసడడ:డ రవ కలమఖర పపరస
ఇసటట ననస:33-1-38
వయససస:19
లస: పప

95-10/185

1154 SQX1310606
పపరర: గగరరసశర రరడడడ బబ మఖమరరడడ

95-10/186

1157 SQX0064196
పపరర: సససదరమమ అలవరల

95-11/129

1159 SQX2480267
పపరర: భబనసశక మదదదరరల

1162 SQX2481794
పపరర: భబనసశక మదదదరరల

1165 AP151010438143
పపరర: ససజజత శవరరతడ

1168 AP151010435372
పపరర: వనసకటససబబయఖ శవరరతడ

1171 SQX2416196
పపరర: భవరన సరయ దనరబబ యన
భరస : వరహలల దనరబబ యన
ఇసటట ననస:33-1-39
వయససస:23
లస: ససస స

95-11/130

భరస : ననసర రరడడడ
ఇసటట ననస:33-1-34
వయససస:67
లస: ససస స
95-10/717

95-11/452

95-11/135

1160 AP151010438131
పపరర: మదదదరరల రమణ

95-11/132

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:33-1-36
వయససస:57
లస: ససస స
1163 SQX2558237
పపరర: పవన కలఖఖణ మదదదరరల

95-11/627

తసడడ:డ చచననకరశవరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-1-36
వయససస:18
లస: పప
1166 AP151010438196
పపరర: శవపరరశత శవరరతడ

95-11/136

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:33-1-37
వయససస:62
లస: ససస స
95-11/138

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:33-1-37
వయససస:50
లస: పప
95-10/875

95-11/128

1156 JBV2842391
పపరర: సతఖవత లకకకరరడడడ

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:33-1-37
వయససస:46
లస: ససస స
95-11/137

1151 SQX0680181
పపరర: మలలర శశర రరవప శనకరకయల

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద రరడడడ బబ మఖమరరడడ
ఇసటట ననస:33-1-34
వయససస:27
లస: పప

Deleted

95-11/134

95-11/125

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద రరడడడ బబ మఖమరరడడ
ఇసటట ననస:33-1-34
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చచననకరశవరరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-1-36
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:33-1-37
వయససస:44
లస: పప
1170 SQX2497808
పపరర: రఘణ రరస పపరస

1153 SQX1310580
పపరర: చనణణకఖ రరడడ బబ మఖమరరడడ

1148 SQX0317149
పపరర: శవ శసకర రరవప కరరసకక

తసడడ:డ బడహమ నసదస
ఇసటట ననస:33-1-32
వయససస:31
లస: పప

Deleted

భరస : శవనననరరయణ
ఇసటట ననస:33-1-37
వయససస:36
లస: ససస స
1167 AP151010435451
పపరర: శకమనననరరయణ శవరరతడ

95-11/127

తసడడ:డ చచననకరశవరరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-1-36
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:33-1-36
వయససస:41
లస: పప
1164 SQX0305995
పపరర: శవరరతడ పదమ

1150 SQX0063685
పపరర: దసరర శనకరకయల

95-11/122

తసడడ:డ చసతయఖ
ఇసటట ననస:33-1-31
వయససస:46
లస: పప

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:33-1-34
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:33-1-34
వయససస:46
లస: పప
1161 AP151010435214
పపరర: చచననకరశశరరరవప మదదదరరల

95-11/124

తలర : రరధమమ
ఇసటట ననస:33-1-32
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర రరమఖవతష
ఇసటట ననస:33-1-33
వయససస:21
లస: పప
1155 SQX2415032
పపరర: తరరపఠమమ పడసరదస

1147 AP151010438557
పపరర: ఎలజబబతశననలయఖ పససపపలలటట

1145 SQX0065193
పపరర: మరరబ షపక

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:33-1-30
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజరశశరరరవప
ఇసటట ననస:33-1-31
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వవదనసతస
ఇసటట ననస:33-1-31
వయససస:62
లస: పప
1152 SQX1770171
పపరర: లఖత కలమఖర రరమఖవతష

95-10/715

భసధసవప: సశరరప లకడమ అలర డడ
ఇసటట ననస:33-1-29
వయససస:59
లస: పప

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:33-1-30
వయససస:56
లస: ససస స
1149 AP151010435013
పపరర: రరజరశశరరరవప పససపపలలటట

1144 SQX2321065
పపరర: దశరథ బబ లర పలర

1169 AP151010435056
పపరర: ససబబబరరవప శవరరతడ

95-11/350

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:33.1.37
వయససస:70
లస: పప
95-10/718

1172 JBV2842201
పపరర: కలరరక దనలకకమ

95-11/139

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇసటట ననస:33-1-39
వయససస:42
లస: ససస స

Page 251 of 350

1173 JBV2830271
పపరర: వనసకటకకషష� కలరరక�
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95-11/140

తసడడ:డ బసవపపననయఖ� �
ఇసటట ననస:33-1-39
వయససస:35
లస: పప
1176 AP151010435557
పపరర: వనసకటటశశరరర కలరరక

95-11/352

95-11/144

95-11/147

95-11/170

95-11/467

95-10/768

95-10/770

తలర : కకరణమయ కనగరల
ఇసటట ననస:33-2-43
వయససస:21
లస: ససస స

1186 AP151010435505
పపరర: సరసబయఖ పడసరదస

1189 SQX2471126
పపరర: రరచకకసడ ససరరష

1192 SQX2222818
పపరర: కకరణ కలమఖర ఉయయఖరర

1195 SQX2204154
పపరర: లకడమ శకలసతల సజల

95-11/469

1198 SQX2234169
పపరర: పడమల రరయణణ

95-11/171

1201 SQX2264265
పపరర: శకనవరసరరవప ననలస
తసడడ:డ బదరగ ననరరయణ ననలస
ఇసటట ననస:33-2-45
వయససస:47
లస: పప

1181 SQX1243864
పపరర: రరజశశఖర అలఖరడడ

95-11/146

1184 AP151010438311
పపరర: లకకమదడవమమ పడసరదస

95-11/169

1187 AP151010435397
పపరర: పససచలయఖ పసడసరగ

95-11/172

తసడడ:డ గరవసదయఖ
ఇసటట ననస:33-2
వయససస:57
లస: పప
95-11/468

1190 SQX2222826
పపరర: ఉదయ కలమఖర ఉయయఖరర

95-10/767

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ ఉయయఖరర
ఇసటట ననస:33-2-42
వయససస:61
లస: పప
95-10/769

1193 NDX2629137
పపరర: కకరణమయ కనగరల

94-9/772

తలర : పడమల రరయణణ
ఇసటట ననస:33-2-43
వయససస:43
లస: ససస స
95-10/771

1196 SQX2204188
పపరర: తడజరశ చసదడ సజల

95-10/772

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప సజల
ఇసటట ననస:33-2-43
వయససస:25
లస: పప
95-11/470

భసధసవప: కకరణమయ రరయణణ
ఇసటట ననస:33-2-43
వయససస:60
లస: ససస స
95-11/472

95-11/143

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:33-2
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర సజల
ఇసటట ననస:33-2-43
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమదనస రరయన
ఇసటట ననస:33-2-43
వయససస:68
లస: పప
1200 SQX2279370
పపరర: సరయ మమఘన కనగరల

95-11/168

తసడడ:డ ఉదయ కలమఖర ఉయయఖరర
ఇసటట ననస:33-2-42
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సజల
ఇసటట ననస:33-2-43
వయససస:60
లస: పప
1197 SQX2279230
పపరర: కకటట ననరరయణ రరయన

1183 AP151010438492
పపరర: కకటటశశరమమ పసడసరగ

1178 SQX1462936
పపరర: మరగయమమ అలర డడ

తసడడ:డ కరసత రరవప అలఖరడడ
ఇసటట ననస:33-1-40
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరచకకసడ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:33-2-41/7
వయససస:35
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమఖర ఉయయఖరర
ఇసటట ననస:33-2-42
వయససస:57
లస: ససస స
1194 SQX2204261
పపరర: రరజ చసదడ శశఖర రరవప సజల

95-11/145

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:33-2
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరరశ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-2-41
వయససస:25
లస: ససస స
1191 SQX2222834
పపరర: సరయ కలమఖరగ ఉయయఖరర

1180 AP151010438123
పపరర: అవశమమ అలర డడ

95-11/351

భరస : ననగ భయషణస అలర డడ
ఇసటట ననస:33-1-40
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పససచలయఖ
ఇసటట ననస:33-2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పససచలయఖ
ఇసటట ననస:33-2
వయససస:34
లస: పప
1188 SQX2197721
పపరర: అరరణ రరచకకసడ

95-11/142

భరస : ననగరభయషణస
ఇసటట ననస:33-1-40
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభయషణస
ఇసటట ననస:33-1-40
వయససస:47
లస: పప
1185 JBV2831584
పపరర: శకనస పసడసరగ

1177 SQX1462928
పపరర: పసడయఖసక అలఖరడడ

1175 SQX0063701
పపరర: వనజకలమఖరగ కలరరక

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:33.1.39
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసత రరవప అలఖరడడ
ఇసటట ననస:33-1-40
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:33-1-40
వయససస:41
లస: ససస స
1182 AP151010435024
పపరర: కరసతనరరవప అలర డడ

95-11/141

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:33-1-39
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:33.1.39
వయససస:40
లస: పప
1179 AP151010438124
పపరర: రమఖదడవ అలర డడ

1174 AP151010435192
పపరర: ననగరశశరరరవప కలరరక

1199 SQX2280261
పపరర: హరగ చసదన కనగరల

95-11/471

తలర : కకరణమయ కనగరల
ఇసటట ననస:33-2-43
వయససస:22
లస: ససస స
95-10/773

1202 SQX2264554
పపరర: ఝనస లకడమ ననలస

95-10/774

భరస : శకనవరసరరవప ననలస
ఇసటట ననస:33-2-45
వయససస:42
లస: ససస స
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1203 SQX2399194
పపరర: పడవలర క ననళస
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95-11/473

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననళస
ఇసటట ననస:33-2-45
వయససస:19
లస: ససస స
1206 SQX1543132
పపరర: వనసకట రరవప గగటటటపరటట

95-14/248

95-10/775

95-14/251

95-14/1154

95-14/255

95-10/776

95-11/475

95-10/779

95-14/254

1219 SQX1586306
పపరర: జజనస ఎస

1222 SQX2295442
పపరర: జజఖత చసదన మమమలఖ

1225 SQX2467199
పపరర: సససగణ ససధకర

1228 SQX2204352
పపరర: భవన ఎకకసటట

95-11/479

1231 SQX1785245
పపరర: హరగష రరడడ యకకసటట
తసడడ:డ కకటట రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:33-2-54
వయససస:32
లస: పప

1211 SQX1169128
పపరర: మలలర శశరగ గణరకస

95-14/250

1214 SQX1502807
పపరర: ససరరష దబణబకలటట

95-14/253

1217 SQX2295459
పపరర: కవఖ పడతమ మమమలఖ

95-11/474

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:33-2-51/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-14/256

1220 SQX1586215
పపరర: సరయ బబబణ మమమలఖ

95-14/257

తసడడ:డ కకషష మయరగస మమమలఖ
ఇసటట ననస:33-2-52
వయససస:45
లస: పప
95-10/777

1223 SQX2262715
పపరర: జజఖత చసదన మమమలఖ

95-10/778

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమలఖ
ఇసటట ననస:33-2-52/1
వయససస:21
లస: ససస స
95-11/476

1226 SQX2473593
పపరర: సససగణ గసగర

95-11/477

భరస : సససగణ ససధకర
ఇసటట ననస:33-2-53
వయససస:34
లస: ససస స
95-10/780

భరస : హరగశ రరడడడ ఎకకసటట
ఇసటట ననస:33-2-54
వయససస:23
లస: ససస స

Deleted

భరస : కకటట రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:33-2-54
వయససస:49
లస: ససస స

1216 SQX1777572
పపరర: భబగఖ రరజ తనడడగగరగ

95-8/1478

తసడడ:డ అసకమమ రరవప దబణబకలటట
ఇసటట ననస:33-2-50
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సససగణ శకరరమలల
ఇసటట ననస:33-2-53
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ ఎకకసటట
ఇసటట ననస:33-2-54
వయససస:27
లస: పప
1230 SQX2350866
పపరర: శరరద యకకసటట

95-14/252

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:33-2-52/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:33-2-52/1
వయససస:46
లస: ససస స
1227 SQX2204303
పపరర: ఆదదతఖ రరడడడ ఎకకసటట

1213 SQX1502815
పపరర: అఖల గణరకస

1208 SQX2195295
పపరర: శవకలమఖరగ గణరకస

భరస : ఆసజనవయణలల గణరకస
ఇసటట ననస:33-2-50
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకషష మయరగస మమమలఖ
ఇసటట ననస:33-2-52
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమయరగస
ఇసటట ననస:33-2-52/1
వయససస:55
లస: పప
1224 SQX2295467
పపరర: రరధ మమమలఖ

95-14/249

తసడడ:డ మహన రరవప తనడడగగరగ
ఇసటట ననస:33-2-51
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరయ బబబణ మమమలఖ
ఇసటట ననస:33-2-52
వయససస:41
లస: ససస స
1221 SQX2295434
పపరర: శకనవరస రరవప మమమలఖ

1210 SQX1169151
పపరర: మమనక గణరకస

95-14/247

భరస : సరసబశవరరవప గణరకస
ఇసటట ననస:33-2-50
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస గణరకస
ఇసటట ననస:33-2-50
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:33-2-50
వయససస:44
లస: ససస స
1218 SQX1586264
పపరర: లకడమ మమమలఖ

95-11/175

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గణరకస
ఇసటట ననస:33-2-50
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గణఱఱ స
ఇసటట ననస:33-2-50
వయససస:73
లస: ససస స
1215 SQX2512812
పపరర: గణరకస రరజరశశరగ

1207 AP151010435507
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరక

1205 SQX1366542
పపరర: అసజల గగటటటపరటట

భరస : వనసకట రరవప గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:33-2-48
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపననయఖ
ఇసటట ననస:33-2-49
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ భదడయఖ
ఇసటట ననస:33-2-50
వయససస:18
లస: పప
1212 SQX0652255
పపరర: వనసకరయమమ గణఱఱ స

95-14/878

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చసకర
ఇసటట ననస:33-2-45
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గరపయఖ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:33-2-48
వయససస:53
లస: పప
1209 SQX2333920
పపరర: కరరగసక మదదదరరల

1204 SQX2083970
పపరర: మహన కకషష చసకర

1229 SQX2354306
పపరర: కకటట రరడడడ యకకసటట

95-11/478

తసడడ:డ నరగస రరడడడ
ఇసటట ననస:33-2-54
వయససస:62
లస: పప
95-14/258

1232 SQX1785252
పపరర: కకటట రరడడడ యకకసటట

95-14/259

తసడడ:డ నరగస రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:33-2-54
వయససస:62
లస: పప
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1233 SQX1826791
పపరర: శరరద యకకసటట
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95-34/440

Deleted

భరస : కకటట రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:33-2-54
వయససస:49
లస: ససస స

1236 SQX2029627
పపరర: కటబరగ ననగరశశర రరవప

95-14/879

తసడడ:డ కటబరగ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:33-2-58
వయససస:48
లస: పప
1239 SQX2029643
పపరర: కటబరగ రమణ

95-197/505

95-14/1020

95-11/180

95-11/182

95-11/185

95-3/1322

95-11/188

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:33-3
వయససస:36
లస: పప
1260 SQX2003333
పపరర: పవన కలఖఖణ చడబబడ లల
తసడడ:డ భబసకర రరవప చడబబడ లల
ఇసటట ననస:33-3-64
వయససస:23
లస: పప

95-10/781

1243 SQX1156950
పపరర: ససమఖ బబలగరపరల

1246 AP151010435427
పపరర: సరసబశవరరవప దదసతనల

1249 SQX1542092
పపరర: అశశక కలమఖర గరళళ

1252 SQX1882604
పపరర: ససరరష గరగణలమయడడ

1255 SQX1670629
పపరర: పడవణ కలమఖర పసదద బబ యన

95-11/178

95-189/1260

1241 SQX2120038
పపరర: రమమశ మనన పరటట

95-14/1019

1244 AP151010438501
పపరర: కలససమకలమఖరగ దథసతనల

95-11/181

1247 SQX1157008
పపరర: సరహహతఖ దదసతల

95-11/357

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దదసతల
ఇసటట ననస:33.2. 60
వయససస:28
లస: ససస స
95-11/183

1250 SQX0173666
పపరర: భబసకరరరవప మదనదల

95-11/184

తసడడ:డ ఏససదనసస
ఇసటట ననస:33-2-62
వయససస:47
లస: పప
95-11/186

95-11/611
1253 SQX2488195
పపరర: గరగణలమయడడ భబనసమత
గరగణలమయడడ పడసరద
భరస : గరగణలమయడడ పడసరద హహసపబసద
ఇసటట ననస:33-2-63
వయససస:57
లస: ససస స

95-12/643

1256 JBV2842300
పపరర: ఉషరరరణణ పడసరదస

95-11/187

తసడడ:డ ననగ మలలర సశర రరవప పసదద బబ యన
ఇసటట ననస:33-2-127
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ననగససరరష
ఇసటట ననస:33-3
వయససస:34
లస: ససస స

1258 SQX1112853
పపరర: వరన మఖడడరళళ

1259 SQX1023126
పపరర: వనసకయఖ బబబణ బబ సతష

1261 SQX1090513
పపరర: జజఖత సప మలఖ
భరస : కలమఖర సప మలఖ
ఇసటట ననస:33-3-64
వయససస:33
లస: ససస స

95-11/179

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:33-2-60
వయససస:56
లస: ససస స

95-12/644

భరస : గణరరబడహమస జసగలపలర
ఇసటట ననస:33-3-62
వయససస:42
లస: ససస స
95-10/619

1238 SQX2029668
పపరర: కటబరగ ననగరరజ

తసడడ:డ ననగయఖ మనన పరటట
ఇసటట ననస:33-2-59
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద గరగణలమయడడ
ఇసటట ననస:33-2-63
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప డథరనల
ఇసటట ననస:33-2-78
వయససస:19
లస: పప
1257 JBV2830925
పపరర: ననగససరరష పడసరదస

1240 SQX2392942
పపరర: రరసమహన పపలపరటట

95-11/177

తసడడ:డ కటబరగ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:33-2-58
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గరళళ
ఇసటట ననస:33-2-62
వయససస:29
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:33-2-63
వయససస:38
లస: ససస స
1254 SQX2202190
పపరర: రరకరశ డథరనల

95-14/880

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:33-2- 60
వయససస:57
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:33-2-62
వయససస:45
లస: ససస స
1251 SQX0064162
పపరర: కకకషషవవణణ గణసడన

1237 SQX2007177
పపరర: కటబరగ ననగలకకమ వరగర న

1235 JBV2842029
పపరర: పరరశత కజలస

భరస : భబవనననరరయణ
ఇసటట ననస:33-2-57
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : ససవర శసకర బబలగరపరల
ఇసటట ననస:33-2-60
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబయబరరమణలల మణపరపళర
ఇసటట ననస:33-2-60
వయససస:48
లస: పప
1248 AP151010438280
పపరర: భబగఖలకడమ మదనదల

భరస : పపడమ కలమఖర కజజస
ఇసటట ననస:33-2-57
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పపలపరటట
ఇసటట ననస:33-2-59
వయససస:68
లస: పప

భరస : రమమశ మనన పరటట
ఇసటట ననస:33-2-59
వయససస:32
లస: ససస స
1245 SQX1589847
పపరర: అపరప రరవప మణపరపళర

95-11/176

తసడడ:డ కటబరగ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:33-2-58
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : కటబరగ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:33-2-58
వయససస:44
లస: ససస స
1242 SQX2120061
పపరర: నరమల మనన పరటట

1234 SQX1262740
పపరర: దమయసత ఘసటసరల

95-12/645

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ సతష
ఇసటట ననస:33-3-63
వయససస:26
లస: పప
95-12/646

1262 SQX1090562
పపరర: అమరరశశరగ అనసతనవన

95-12/647

భరస : రరజజ అనసతనవన
ఇసటట ననస:33-3-64
వయససస:35
లస: ససస స
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1263 SQX1090554
పపరర: రరజజ అనసతనవన
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95-12/648

తసడడ:డ అపరప రరవప అనసతనవన
ఇసటట ననస:33-3-64
వయససస:45
లస: పప
1266 SQX1993062
పపరర: మఖధనర షర షపక

95-12/1283

Deleted
95-12/651

1267 SQX2472611
పపరర: ఆకరశ చలర పలర

1270 SQX1953801
పపరర: తడజససశ పసదదపలర
తసడడ:డ పరగశదర రరవప పసదదపలర
ఇసటట ననస:33-3-74
వయససస:29
లస: పప

1272 SQX2470797
పపరర: చగకక ఆనసద అనసప

1273 NDX3046372
పపరర: దదపసస భవన ఈమన

95-11/500

తలర : చగకక జమమశ వరణణ
ఇసటట ననస:33-3-74
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:33-3-75
వయససస:52
లస: పప
1278 NDX2833937
పపరర: పదమ శక రరమ

94-136/913

95-10/622

95-10/797

తసడడ:డ ససపత కలమఖర
ఇసటట ననస:33-3-80
వయససస:31
లస: పప

1282 SQX2011880
పపరర: శశకక అలఖరడడ

1285 SQX2347797
పపరర: ససరరశ కలమఖర కలరపరటట

95-10/189

1288 SQX1245761
పపరర: మఖధవ కకట

1291 SQX0894451
పపరర: శరగషశరగష పసలర
భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:33-3-81
వయససస:63
లస: ససస స

1271 SQX2413516
పపరర: జమమశ వరణణ దకకకమఖలఖ

95-10/795

1274 SQX1779990
పపరర: వవవక సససదర రరజశశఖర రరడడడ
ఈమన
తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:33-3-75
వయససస:23
లస: పప

95-10/188

95-11/501

1277 SQX2412922
పపరర: శత రవమమ చటట

95-11/502

భరస : వనసకట రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:33-3-75
వయససస:48
లస: ససస స
95-10/620

1280 SQX2104057
పపరర: వజయ కలమఖరగ అలఖరడడ

95-10/621

భరస : రరమ రరవప అలఖరడడ
ఇసటట ననస:33-3-76
వయససస:47
లస: ససస స
95-10/623

1283 SQX2204683
పపరర: రతనస బబతనళ

95-10/796

తసడడ:డ గరబడయయల బబతనళ
ఇసటట ననస:33-3-76
వయససస:71
లస: పప
95-11/503

1286 SQX2350213
పపరర: హహమలత భబసకర తషరగమమలర

95-11/504

భరస : ససరరశ కలమఖర తషరగమమలర
ఇసటట ననస:33-3-76
వయససస:45
లస: ససస స
95-10/190

భరస : శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:33-3-77
వయససస:42
లస: ససస స
95-11/190

95-12/650

94-42/833

తసడడ:డ నకరప రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:33-3-76
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయల షపక
ఇసటట ననస:33-3-77
వయససస:24
లస: ససస స
1290 SQX0771675
పపరర: సరలమన దదరజ మణడడమఖల

1279 SQX2104032
పపరర: రరమఖరరవప అలఖరడడ

1268 SQX1882281
పపరర: వలర గరపరలస

తసడడ:డ డననయల దకకకమఖలఖ
ఇసటట ననస:33-3-74
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప అలఖరడడ
ఇసటట ననస:33-3-76
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రతనస వనలలగణ
ఇసటట ననస:33-3-76
వయససస:65
లస: ససస స
1287 SQX1360288
పపరర: నజజమ షపక

95-10/187

తసడడ:డ కకటయఖ అలఖరడడ
ఇసటట ననస:33-3-76
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప అలఖరడడ
ఇసటట ననస:33-3-76
వయససస:21
లస: ససస స
1284 SQX2202778
పపరర: కలమఖరగ వనలలగణ

1276 SQX2399335
పపరర: వనసకట రరడడడ ఈమన

95-12/1282

భరస : ఉమఖ మహహశశర రరవప గరపరలస
ఇసటట ననస:33-3-69
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:33-3-75
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరశమ శక రరమ
ఇసటట ననస:33-3-76
వయససస:50
లస: ససస స
1281 SQX2011898
పపరర: కకతక అలఖరడడ

95-10/794

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:33-3-75
వయససస:18
లస: ససస స
95-10/874

1265 SQX2003291
పపరర: భబసకర రరవప చడబబ లల

తసడడ:డ ననగణలల చడబబ లల
ఇసటట ననస:33-3-64
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబబణ చలర పలర
ఇసటట ననస:33-3-65
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ఉమఖ మహహశశర రరవప గరపరలస
ఇసటట ననస:33-3-69
వయససస:28
లస: పప

1275 SQX2497790
పపరర: వనసకట రరడడడ ఈమన

95-12/649

తసడడ:డ ననగణలల చడబబడ లల
ఇసటట ననస:33-3-64
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:33-3-64
వయససస:41
లస: పప

1269 SQX1882273
పపరర: సరయ కలమఖర గరపరలస

1264 SQX1891316
పపరర: భబసకర రరవప చడబబడ లల

1289 SQX0771667
పపరర: జజఏల మననజ మణడడమల

95-11/189

తసడడ:డ ససపత కలమఖర
ఇసటట ననస:33-3-80
వయససస:28
లస: పప
95-11/191

1292 SQX0892679
పపరర: ససరగతడజససరగతడజ పసలర

95-11/192

తసడడ:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:33-3- 81
వయససస:36
లస: పప
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1293 SQX0679993
పపరర: శశధర పసలర
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95-11/193

తసడడ:డ ససధనకర పసలర
ఇసటట ననస:33-3- 81
వయససస:38
లస: పప
1296 SQX0482232
పపరర: రమఖదడవ గణమమడడ

95-11/195

95-12/654

95-12/657

తసడడ:డ రరఘవపలల అననవరపప
ఇసటట ననస:33-3-85
వయససస:68
లస: పప
1305 SQX2135994
పపరర: రరకరశ సససగ బలరరస సససగ

95-11/505

95-11/197

95-12/655

1303 SQX2382802
పపరర: బబలఖజ కతడ

95-10/798

1309 JBV2843043
పపరర: సతఖవత బబ లశశటట

95-11/200

1312 SQX0411546
పపరర: శరకవణణ జననన

1315 SQX0315838
పపరర: ననరరయణ నలర పరటట

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:33-3-91
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:33-3-91
వయససస:55
లస: పప

95-12/658
1317 SQX0082164
పపరర: హదసరసడయఖన కలమఖరగ
బబ రరగడడ
తసడడ:డ ఆనసద ససపత కలమఖర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:33-3-93
వయససస:37
లస: ససస స

1318 SQX0059220
పపరర: షసలఖ శరసత పసడయ బబ రరగడడ

1320 SQX0059238
పపరర: దదన కలమఖరగ బబ రరగడడ

95-12/661

భరస : ఆనసద ససపత కలమఖర borugadda
ఇసటట ననస:33-3-93
వయససస:62
లస: ససస స

95-12/653

1301 JBV2830180
పపరర: బణజలబబబణ స లకకనడడ

95-12/656

1304 SQX2371284
పపరర: ఆదదలకడమ కతడ

95-10/799

భసధసవప: వజయకలమఖర సససగ కతడ
ఇసటట ననస:33-3-87
వయససస:30
లస: ససస స
95-181/1276

95-11/196
1307 SQX0064709
పపరర: అసజన పడసనన కలమఖరగ బబ లశశటట

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:33-3-90
వయససస:35
లస: ససస స
95-11/198

1310 JBV2831717
పపరర: రమమష బబ లశశటట

95-11/199

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:33-3-90
వయససస:43
లస: పప
95-11/201

తసడడ:డ గణరరననథస
ఇసటట ననస:33-3-91
వయససస:30
లస: ససస స
95-11/203

1298 SQX1090539
పపరర: అరరణ కలమఖరగ దనవపలకరగ

తసడడ:డ రరజజరరవప స లకకనడడ
ఇసటట ననస:33-3-85
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:33-3-90
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:33-3-90
వయససస:75
లస: పప
1314 SQX0593467
పపరర: నరరశ నలర పరటట

1300 SQX0489435
పపరర: వనసకట నరరసదర కలమఖర
అననవరపప
తసడడ:డ సరసబశవరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:33-3-85
వయససస:37
లస: పప

1306 SQX2485829
పపరర: రరకరశ సససగ బబ ననడల

95-10/191

తసడడ:డ పడససగగ దనవపలకరగ
ఇసటట ననస:33-3-85
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరస సససగ బబ ననడల
ఇసటట ననస:33-3-87
వయససస:26
లస: పప

భరస : సలలమనస ధనరరజ
ఇసటట ననస:33-3-90
వయససస:45
లస: ససస స
1311 JBV2831782
పపరర: ససరఖననరరయణ బబ లశశటట

95-12/652

తసడడ:డ హనసమఖన సససగ కతడ
ఇసటట ననస:33-3-87
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషష సససగ బలరరస సససగ
ఇసటట ననస:33-3-87
వయససస:26
లస: పప
1308 SQX0775247
పపరర: ససమలత నలస

1297 SQX0679134
పపరర: మఖధవ ససరగశశటట

1295 SQX1310739
పపరర: లఖవణఖ బబయ కతడ

తసడడ:డ హనసమఖన సససగ కతడ
ఇసటట ననస:33-3-82
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ససరగశశటట
ఇసటట ననస:33-3-85
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగభయషణస ససరగశశటట
ఇసటట ననస:33-3-85
వయససస:73
లస: ససస స
1302 SQX0489427
పపరర: సరసబశవరరవప అననవరపప

95-11/194

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:33-3-81
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-3-84
వయససస:47
లస: ససస స
1299 SQX1090570
పపరర: ససబదడమమ ససరగశశటట

1294 SQX0894444
పపరర: ససధనకర పసలర

1313 SQX0846717
పపరర: ససరరష నలర పరటట

95-11/202

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:33-3-91
వయససస:29
లస: పప
95-11/204

1316 SQX2097467
పపరర: శకనవరస రరవప బబ కక

95-11/380

తసడడ:డ వనసకట రరవప బబ కక
ఇసటట ననస:33-3-91
వయససస:52
లస: పప
95-12/659

తసడడ:డ ఆనసద ససపత కలమఖర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:33-3-93
వయససస:38
లస: ససస స

1319 SQX0303743
పపరర: ఈదరమయడడ బబలజజఖత
ఈదరమయడడ
భరస : పవన పడసరద ఈదరమయడడ
ఇసటట ననస:33-3-93
వయససస:46
లస: ససస స

95-12/662 1322 SQX0059030
1321 SQX0058958
పపరర: పడదదప వజయ కలమఖర బబ రరగడడ
పపరర: ఆనసద ససపత కలమఖర
బబ రరగడడ
తసడడ:డ ఆనసద ససపత కలమఖర బబ రరగడడ
తసడడ:డ లకథర బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:33-3-93
ఇసటట ననస:33-3-93
వయససస:33
లస: పప
వయససస:38
లస: పప

95-12/660

95-12/663
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1323 SQX1891068
పపరర: జరసమయళల రరహహ నవలటటరగ

95-10/192

తసడడ:డ కకశశర బబబణ నవలటటరగ
ఇసటట ననస:33-3-94
వయససస:43
లస: పప
95-12/664

1329 SQX1994565
పపరర: జజసఫ ఆదరర కసచరర

95-10/624

1327 SQX0470211
పపరర: రరజజ కలమఖరగ బసకర

1330 SQX1425298
పపరర: వనసకట రమణణ రరమల

95-14/262

భరస : మదసససధన రరవప గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-3-98
వయససస:71
లస: ససస స
1335 SQX0065219
పపరర: అలన పడతతఖష బబజలస

95-14/264

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:33-3-100
వయససస:29
లస: ససస స
1338 AP151010438490
పపరర: బబజలస గరకససదననస
భరస : వనసకటడతనస
ఇసటట ననస:33-3-100
వయససస:59
లస: ససస స
1341 SQX0481721
పపరర: మమరగ మఖరర రరట గసటబ
భరస : దడవసహయస
ఇసటట ననస:33-3-104
వయససస:40
లస: ససస స

1336 SQX0065078
పపరర: పసడయఖసక తడజససశన బబజలస

95-11/207

95-11/214

1347 SQX0916114
పపరర: యయనవనటట సరయబబబబ యయనవనటట

95-12/668

1339 AP151010435395
పపరర: వనసకటరతనస బబజలస

95-11/210

1342 SQX0303313
పపరర: గసటబ మఖరస మమ

1345 SQX0916130
పపరర: అజత గరదన గరదన

1348 SQX2527299
పపరర: కకకసటఫర అనల మసడడరగ

95-11/212

1351 SQX1363993
పపరర: వజయ కలమఖర అలయఖస
మణనయఖ చసతనబతస న
తసడడ:డ వజయ కలమఖర అలయఖస మణనయఖ చ తసడడ:డ ఎలషర చసతబతస న
ఇసటట ననస:33-3-105
ఇసటట ననస:33-3-105
వయససస:27
లస: పప
వయససస:56
లస: పప

1337 SQX0064246
పపరర: నలమ పసడయదరగరన బబజలస

95-11/208

95-12/665
1340 SQX0916148
పపరర: గకతస కకపపపరవరరగ కకపపపరరవరరగ

1343 SQX0483669
పపరర: ససధనకర గసటబ

95-11/213

తసడడ:డ దడవ సహయస
ఇసటట ననస:33-3-104
వయససస:37
లస: పప
95-12/666

1346 SQX0916122
పపరర: వవసకట ససబబ లకకమ యయనవనటట

95-12/667

భరస : సరయ బబబబ యయనవనటట
ఇసటట ననస:33-3-104
వయససస:61
లస: ససస స
95-12/1427

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మసడడరగ
ఇసటట ననస:33-3-104
వయససస:45
లస: పప
95-12/670

95-14/1028

తసడడ:డ మనసమన రరవప కకపపపరరవరరగ
ఇసటట ననస:33-3-102
వయససస:28
లస: పప

భరస : అజరయఖ గరదన
ఇసటట ననస:33-3-104
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదనడమ యయనవనటట
ఇసటట ననస:33-3-104
వయససస:64
లస: పప

95-14/265

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:33-3-100
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:33-3-104
వయససస:68
లస: ససస స

1344 SQX0483644
పపరర: రరబరట వలసన జయకలమఖర
గసటబ
తసడడ:డ దడవ సహయస
ఇసటట ననస:33-3-104
వయససస:42
లస: పప

1331 SQX1278333
పపరర: యవ కకషష రరమల

భరస : శశరగ వర పడసరద బణరగక
ఇసటట ననస:33-3-98
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నలఖసబరస
ఇసటట ననస:33-3-100
వయససస:62
లస: పప
95-11/211

95-14/263

95-14/1027 1334 SQX2148278
1333 SQX2149383
పపరర: మదసససధన రరవప గరచపరతల
పపరర: వర కరకసత బణరగక

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:33-3-100
వయససస:32
లస: ససస స
95-11/209

1328 SQX0470245
పపరర: బబబణరరవప బసకర

తసడడ:డ అదద శశష గగరగ రరవప రరమల
ఇసటట ననస:33-3-98
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-3-98
వయససస:66
లస: పప
95-11/206

95-11/205

తసడడ:డ వరయఖ బసకర
ఇసటట ననస:33-3-94
వయససస:51
లస: పప

భరస : అదద శశషగగరగ రరవప రరమల
ఇసటట ననస:33-3-98
వయససస:50
లస: ససస స
95-14/1026

1325 SQX1891233
పపరర: లలత కలమఖరగ వసధఖ

భరస : కకశశర బబబణ నవలటటరగ
ఇసటట ననస:33-3-94
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బబబణరరవప బసకర
ఇసటట ననస:33-3-94
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసక కసచరర
ఇసటట ననస:33-3-95
వయససస:18
లస: పప

1350 SQX1364074
పపరర: కకరసటన చసతనబతస న

95-10/193

తసడడ:డ కకశశర బబబణ నవలటటరగ
ఇసటట ననస:33-3-94
వయససస:43
లస: పప

1326 SQX0233320
పపరర: జరసమఎల రరహహ నవలటటరగ
నవలటటరగ
తసడడ:డ కకశశర బబబణ నవలటటరగ
ఇసటట ననస:33-3-94
వయససస:42
లస: పప

1332 SQX2148310
పపరర: హకదయ మమరగ బణరగక

1324 SQX1891076
పపరర: జరసమయళల రరహహ నవలటటరగ

1349 SQX1362995
పపరర: తడజజమనససశన చసతనబతస న

95-12/669

తసడడ:డ వజయ కలమఖర అలయఖస మణనయఖ చ
ఇసటట ననస:33-3-105
వయససస:25
లస: పప
95-12/671

1352 SQX1090588
పపరర: నళన వజడ కలమఖరగ గగలర మయడడ

95-12/672

భరస : సప లమన గగళరమయడడ
ఇసటట ననస:33-3-107
వయససస:48
లస: ససస స
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1353 SQX2477677
పపరర: సరసశత రరవనళళ
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95-12/1380

భరస : రరవనళర మహన
ఇసటట ననస:33-3-107
వయససస:27
లస: ససస స
1356 SQX1247643
పపరర: శరసత బబయ బబ సదదల

95-12/675

95-12/678

95-12/681

1360 SQX0915959
పపరర: ససశల దనస నవలటటరగ

1363 SQX1834431
పపరర: ససనల యననస

95-12/684

1366 SQX1983543
పపరర: అలస మమరగ ఇసజరటట

భరస : మరగయఖ మననహర కలమఖర బతష
స ల
ఇసటట ననస:33-3-110
వయససస:46
లస: ససస స

1369 SQX1983378
పపరర: మరగయ మననహర కలమఖర
బతషల
తసడడ:డ కకపరనసదస బతషల
ఇసటట ననస:33-3-110
వయససస:54
లస: పప

1371 SQX2394229
పపరర: నరమల పపసదదటబ

1372 SQX2043255
పపరర: సశరరజఖ లకడమ దదననపపడడ

95-11/481

భరస : వనసఫ పపసదదటబ
ఇసటట ననస:33-3-112
వయససస:36
లస: ససస స
1374 SQX1995562
పపరర: సరయ ససధ కరకకరరల

95-11/375

తసడడ:డ ఆరరగఖస కమల
ఇసటట ననస:33-3-123
వయససస:53
లస: పప

95-12/682

95-10/616

95-12/689

1378 SQX2004372
పపరర: అశశక కలమఖర మణడడమల

95-12/677

1361 SQX1891274
పపరర: శశటట కలమఖర చననస

95-12/680

1364 SQX0082198
పపరర: జజసఫ సరటనర నవలటటరగ

95-12/683

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నవలటటరగ
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:58
లస: పప
95-12/685

95-188/45

1367 SQX2195105
పపరర: మరగయఖ మననహర కలమఖర
బతషల
తసడడ:డ కకపరనసదస బతషల
ఇసటట ననస:33-3-110
వయససస:53
లస: పప
1370 NDX2611556
పపరర: రమమశ పపసదదటబ

95-12/1381

94-5/982

భసధసవప: నరమల పపసదదటబ
ఇసటట ననస:33-3-112
వయససస:39
లస: పప
95-4/904

1373 SQX1995703
పపరర: కరసతమమ కరకకరరల

95-10/615

భరస : కకటయఖ కరకకరరల
ఇసటట ననస:33-3-118
వయససస:57
లస: ససస స
95-12/686

భరస : వవణణ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:33-3-119
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అశశక కలమఖర మణడడమల
ఇసటట ననస:33-3-121
వయససస:23
లస: ససస స
1380 SQX1328385
పపరర: శశరరయఖ కమల

1375 SQX0064121
పపరర: కకటటశశరమమ తనడడశశటట తనడడశశటట

1358 SQX0082172
పపరర: మమలనన జజఖత నవలటటరగ

తసడడ:డ రరమణ చననస
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఉపపసదడ శరమ కకపలర
ఇసటట ననస:33-3-114
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : దడవ రరజ కరకకరరల
ఇసటట ననస:33-3-118
వయససస:27
లస: ససస స
1377 SQX2004398
పపరర: ససభదడ మణడడమల

95-12/679

భరస : మరగయ మననహర కలమఖర బతషల
ఇసటట ననస:33-3-110
వయససస:47
లస: ససస స
95-12/1382

95-12/674

భరస : జజసఫ సరటనర నవలటటరగ
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ యననస
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ నరరకలళళ
ఇసటట ననస:33-3-109
వయససస:24
లస: పప
1368 SQX2195139
పపరర: అలస మమరగ ఇసజరటట

95-12/676

తసడడ:డ జజసఫ సరటనర నవలటటరగ
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమణల బళళ
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:34
లస: పప
1365 SQX1363126
పపరర: గరపరల కకషష నరరకలళళ

1357 SQX1809243
పపరర: వనసకటటసశరమమ యననస

1355 SQX1414457
పపరర: రరజఖ లకడమ మఖగణలకరగ

భరస : లసగయఖ మఖగణలకరగ
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససనల యననస
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనల యననస
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:25
లస: పప
1362 SQX0315283
పపరర: అనతన బలర

95-12/673

తసడడ:డ ససనల యననస
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రసజత సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:33-3-108
వయససస:36
లస: ససస స
1359 SQX1789502
పపరర: ససదదప కలమఖర యననస

1354 SQX1756972
పపరర: శరకవరణణ యననస

1376 SQX0451138
పపరర: వవణణ తనడడశశటట

95-12/687

తసడడ:డ శవయఖ తనడడశశటట
ఇసటట ననస:33-3-119
వయససస:36
లస: పప
95-11/376

1379 SQX1328393
పపరర: శశ కలమఖరగ పరలకర

తసడడ:డ వజయ భబసకర మణడడమల
ఇసటట ననస:33-3-121
వయససస:23
లస: పప

భరస : శశరరయఖ కమల
ఇసటట ననస:33-3-123
వయససస:52
లస: ససస స

95-12/690
1381 SQX0772137
పపరర: నరసజన వరపడసరద తలతతటట
తలతతటట
తసడడ:డ వలయస భకస వతసలలఖడడ తలతతటట
ఇసటట ననస:33-3-123
వయససస:67
లస: పప

1382 SQX0174573
పపరర: శకనవరసరరవప చచరర రపలర

95-12/688

95-11/215

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:33-3-125
వయససస:39
లస: పప
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1383 SQX0174771
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప
పసదద బబ యన
తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:33-3-125
వయససస:51
లస: పప
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1386 SQX0226886
పపరర: ససనత తనళళళరగ తనళళ
ర రగ

95-11/216

95-12/692

95-12/695

తసడడ:డ భబగఖరరజ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:33-3-126
వయససస:37
లస: పప
1392 SQX1573519
పపరర: వనసకట పదనమవత దదసత రరడడ

95-10/194

95-11/218

95-11/221

95-12/696

1399 SQX0174847
పపరర: ననగరశశర రరవప దనవపలకరగ

95-12/698

1402 SQX1008671
పపరర: శక అరచన చచరర రపలర చచరర రపలర

95-10/617

భరస : కరశవరరవప చనమరగస
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:35
లస: ససస స

1405 SQX1670694
పపరర: కకటటశశరగ పసదద బబ యన

1391 SQX2102929
పపరర: శక పసడయ పసదద బబ యన

95-11/219

95-11/222

1400 SQX1328187
పపరర: నవఖ శక చచరర రపలర

95-12/699

1403 SQX1328567
పపరర: జజఖత చనమరగస

95-12/700

భరస : సరసబశవ రరవప చనమరగస
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:35
లస: ససస స
95-12/702

1406 SQX0555631
పపరర: సరగగరగ శరఖమల సరగరగ

1409 SQX1310663
పపరర: రరఖ కటబరపప

తసడడ:డ ననగ మలలర సశర రరవప పసదద బబ యన
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:32
లస: పప
1410 SQX1391606
పపరర: జవన ససమ కటబరపప

1411 SQX2197861
పపరర: శకహరగ బబబణ దనసరగ

95-10/785

తసడడ:డ అమమయఖ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-3-128
వయససస:48
లస: పప

95-12/697

తసడడ:డ గణరరబడహమస చచరర రపలర
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:24
లస: ససస స

95-12/705

తసడడ:డ సశదడశ కలమఖర కటబరపప
ఇసటట ననస:33-3-128
వయససస:25
లస: ససస స

95-11/220

తసడడ:డ ననగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:30
లస: పప

1408 SQX1670702
పపరర: ననగ మలలర సశర రరవప
పసదదదబబ యన
తసడడ:డ రరమయఖ పసదద బబ యన
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:51
లస: పప

95-10/196

95-11/217

1397 SQX0174896
పపరర: దశరధ పసదద బబ యన

భరస : కకషషమయరగస సరగరగ
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:70
లస: ససస స

95-12/704

95-4/905

1394 SQX0189795
పపరర: కకటటశశరగ పసదద బబ యన

భరస : ననగ మలలర సశర రరవప పసదద బబ యన
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:47
లస: ససస స

1407 SQX1670645
పపరర: దశరథ పసదదదబబ యన

95-12/694

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చచరర రపలర
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:32
లస: ససస స
95-12/701

1388 SQX0189704
పపరర: చననమఖమయ రరకటట రరకటట

భరస : పడవణ కలమఖర పసదద బబ యన
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:34
లస: పప

భరస : దశరథ పసదదదబబ యన
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:25
లస: ససస స
1404 SQX1328526
పపరర: రతన కలమఖరగ చనమరగస

1390 SQX0174656
పపరర: మధసబబబణ తనళళళరగ talluri

1396 SQX0174862
పపరర: పడసరద దనవపలకరగ

95-12/691

భరస : మధసబబబణ రరకటట
ఇసటట ననస:33-3-126
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనవపలకరగ
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనవపలకరగ
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:33
లస: పప
1401 SQX1670660
పపరర: మఖధవ లత పసదద బబ యన

95-12/693

తసడడ:డ పడవణ కలమఖర పసదద బబ యన
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:29
లస: పప
1398 SQX0443937
పపరర: ససబడహమణఖస దనవపలకరగ

1387 SQX0189894
పపరర: శవపరరశత కసచరగణసట
కసచరకలసట
భరస : వనసకటటశశరరర కసచరకలసట
ఇసటట ననస:33-3-126
వయససస:36
లస: ససస స

1393 SQX1993757
పపరర: శక పసడయ పసదద బబ యన

1385 SQX0916106
పపరర: ససతనరరమమమ గసజకలసట

భరస : హరగ కకషష గసజకలసట
ఇసటట ననస:33-3-126
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భబగఖరరజ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:33-3-126
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట అపపరరడడడ దదసత రరడడడ
ఇసటట ననస:33-3-127
వయససస:24
లస: ససస స
1395 SQX0174805
పపరర: పడవణ కలమఖర పసదద బబ యన

95-11/482

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:33-3-126
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అశశక తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:33-3-126
వయససస:34
లస: ససస స
1389 SQX0227066
పపరర: అశశక తనళళళరగ తనళళ
ర రగ

1384 SQX2444800
పపరర: మహమమద షరగఫ షపక

95-12/703

95-10/195

తసడడ:డ సశదడశ కలమఖర కటబరపప
ఇసటట ననస:33-3-128
వయససస:24
లస: ససస స
1412 SQX2199925
పపరర: ససశల దనసరగ

95-10/786

భరస : శకహరగ బబబణ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-3-128
వయససస:42
లస: ససస స
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1413 SQX2350981
పపరర: సశదడశ కలమఖర కటబరపప

95-11/483

తసడడ:డ జవ రతనస కటబరపప
ఇసటట ననస:33-3-128
వయససస:67
లస: పప
1416 SQX1630011
పపరర: రవ కకరణ కటబరగ

95-14/266

95-14/1021

95-12/707

95-11/488

95-10/199

95-10/202

95-12/710

భరస : గరపస మలబబ యనన
ఇసటట ననస:33-3-140
వయససస:22
లస: ససస స

95-12/708

1424 SQX2466282
పపరర: కషరటల ససత

95-11/487

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:33-3-132
వయససస:45
లస: ససస స
95-10/197

1429 SQX1780022
పపరర: కకషష ససదదప నసతకటటట

1432 SQX2145639
పపరర: వనజ కలమఖరగ అవపల

1435 AP151010438440
పపరర: తరరపతమమ juturi

95-14/1022

1438 SQX2388346
పపరర: తరరపతయఖ పరసడడటట

95-10/200

1441 AP151010438224
పపరర: రరడడడ వనసకరయమమ రరడడ
భరస : సరసబశవరరవప రరడడ
ఇసటట ననస:33-3-140
వయససస:57
లస: ససస స

95-10/198

1430 SQX1780030
పపరర: శవ పడసరద నసతకటటట

95-10/201

తసడడ:డ సతఖననరరయణ నసతకటటట
ఇసటట ననస:33-3-133
వయససస:49
లస: పప
95-10/787

1433 AP151010438057
పపరర: నరసమమ కకణతనల కకణతనల

95-12/709

భరస : ససబబబరరవప కకణతనల
ఇసటట ననస:33-3-138
వయససస:40
లస: ససస స
95-12/711

1436 AP151010435517
పపరర: రరజ జటటరగ జటటరగ

95-12/712

తసడడ:డ తరపతయఖ జటటరగ
ఇసటట ననస:33-3-138
వయససస:52
లస: పప
95-10/788

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల పరసడడటట
ఇసటట ననస:33-3-139,
వయససస:42
లస: పప
95-11/377

1427 SQX1780048
పపరర: ససజజత నసతకటటట
భరస : శవ పడసరద నసతకటటట
ఇసటట ననస:33-3-133
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గరవసదరరవప juturi
ఇసటట ననస:33-3-138
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : తరరపతయఖ పరసడడటట
ఇసటట ననస:33-3-139
వయససస:37
లస: ససస స
1440 SQX2003820
పపరర: పపషప మలబబ యనన

95-12/706

తసడడ:డ శవరరస అవపల
ఇసటట ననస:33-3-133
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజ జటటరగ
ఇసటట ననస:33-3-138
వయససస:45
లస: ససస స
1437 SQX2374601
పపరర: తడవవణణ పరసడడటట

1426 SQX1780055
పపరర: సరయ దదపసస నసతకటటట

95-11/486

1421 SQX0772046
పపరర: వనసకట రరమఖనసజయఖ
తరరమలశశటట
తసడడ:డ రరమణలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:33-3-129
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద నసతకటటట
ఇసటట ననస:33-3-133
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:33-3-133
వయససస:62
లస: పప
1434 AP151010438443
పపరర: మణనన జటటరగ జటటరగ

1423 SQX0315341
పపరర: నరసససహరరవప గసగణరగ

1418 SQX2145811
పపరర: రగన దనసరగ

95-11/223

తసడడ:డ శవ పడసరద నసతకటటట
ఇసటట ననస:33-3-133
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శవరరస ఆవపల
ఇసటట ననస:33-3-133
వయససస:58
లస: ససస స
1431 SQX1688365
పపరర: శవరరస ఆవపల

1420 AP151010435098
పపరర: జజజ నపడకరశరరవప పపలర గయర

95-11/485

తసడడ:డ జగగశ బబబణ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-3-128, FLAT NO-5
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎరయఖ గసగయరగ
ఇసటట ననస:33-3-130
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:33-3-132
వయససస:24
లస: పప
1428 SQX1780006
పపరర: ఇసదదర దడవ ఆవపల

95-14/267

తసడడ:డ జకకయఖ
ఇసటట ననస:33-3-129
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ జజఖత బబబణ మఖసపలర
ఇసటట ననస:33-3-130
వయససస:29
లస: ససస స
1425 SQX2399186
పపరర: అజయ శకవతసవ కసరసల

1417 SQX1629906
పపరర: ససదదప కలమఖర కటబరగ

1415 SQX2325603
పపరర: లలరరర రరణణ కసచరర

భరస : సశదడశ కలమఖర కటబరపప
ఇసటట ననస:33-3-128
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కటరగ
ఇసటట ననస:33-3-128
వయససస:25
లస: పప

భరస : జగగశ బబబణ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-3-128, FLAT No-5
వయససస:52
లస: ససస స
1422 SQX0775445
పపరర: మమనక మఖసపలర మఖసపలర

95-11/484

భసధసవప: జజఖత జజనసన శలస
ఇసటట ననస:33-3-128
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటబరగ
ఇసటట ననస:33-3-128
వయససస:23
లస: పప
1419 SQX2145779
పపరర: జజఖత జజనసన శలస

1414 SQX2230084
పపరర: జగగశ బబబణ దనసరగ

1439 SQX0058982
పపరర: మలర కరరరలన రరవప లసబణమలర

95-11/224

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:33-3-140
వయససస:49
లస: పప
95-12/713

1442 SQX0189936
పపరర: రమణమమ గసడడకకట

95-11/225

భరస : వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:33-3-141
వయససస:52
లస: ససస స
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1443 AP151010438062
పపరర: చనతరరపతమమ వవలకపరగ

95-11/226

భరస : చనవరయఖ
ఇసటట ననస:33-3-141
వయససస:57
లస: ససస స
1446 AP151010438453
పపరర: ససబబబయమమ మలలర బబ యన

95-12/715

95-14/1024

95-12/716

95-12/718

1453 SQX1353812
పపరర: ససబడహమణఖస కరరనటట

1456 AP151010438140
పపరర: రరణణ బసకర బసకర

95-11/489

1459 SQX2405066
పపరర: కరరక పడవణ రరజ కలమఖర

95-14/269

1462 SQX0775239
పపరర: ఇసదస దనసఖస దనసఖస

95-12/719

95-12/724

1467 AP151010435411
పపరర: బడహమయఖ రరబబవరపప
రరబబవరపప
తసడడ:డ కకసడయఖ రరబబవరపప
ఇసటట ననస:33-3-147
వయససస:62
లస: పప

95-12/727

1470 SQX1891282
పపరర: ననగరరజ కకణతల

95-12/729

1465 AP151010438489
పపరర: యణననసన rebbavarapu

95-11/490

తసడడ:డ వరయఖ వవలకపరగ
ఇసటట ననస:33-3-141
వయససస:39
లస: పప
1451 SQX0189563
పపరర: సరరజన దడవ చననస

95-11/229

1454 SQX0063990
పపరర: ససజనఖ బసకర బసకర

95-12/717

1457 SQX0508135
పపరర: ససరరష బసకర

95-12/720

1460 SQX1993013
పపరర: పడవణ రరజ కలమఖర కరరక

95-12/1279

తసడడ:డ కరరక
ఇసటట ననస:33-3-146
వయససస:20
లస: పప
95-12/722

1463 SQX0775205
పపరర: హహమబసదస దనసఖస దనసఖస

95-12/723

తసడడ:డ వవణణ ఉదయ గరకలల దనసఖస
ఇసటట ననస:33-3-147
వయససస:36
లస: ససస స
95-12/725

భరస : బడహమయఖ రరబబవరపప
ఇసటట ననస:33-3-147
వయససస:57
లస: ససస స

1466 SQX1123108
పపరర: ఖఖజజ షపక

95-12/726

తసడడ:డ ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:33-3-147
వయససస:43
లస: పప

1468 SQX0771691
పపరర: వవణణ ఉదయ గరకలల దనసఖస
దనసఖస
తసడడ:డ వనసకనన దనసఖస
ఇసటట ననస:33-3-147
వయససస:67
లస: పప

95-12/728

1471 SQX1891308
పపరర: ససబబబరరవప కకణతల

95-12/730

తసడడ:డ కకటయఖ కకణతల
ఇసటట ననస:33-3-149
వయససస:49
లస: పప

95-14/1023

తసడడ:డ వజయ కలమఖర బసకర
ఇసటట ననస:33-3-143
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వవణణ ఉదయ గరకలల దనసఖస
ఇసటట ననస:33-3-147
వయససస:34
లస: ససస స

1464 AP151010438225
పపరర: బబ దనపరటట రమణమమ
bodanapati
భరస : రరమణ బబ ధనపరటట
ఇసటట ననస:33-3-147
వయససస:47
లస: ససస స

1448 SQX2180404
పపరర: అసకమమ వవలకపరగ

తసడడ:డ వజయ కలమఖర బసకర
ఇసటట ననస:33-3-143
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ యససఫ
ఇసటట ననస:33-3-146
వయససస:20
లస: పప
95-12/721

95-12/714

భరస : రవసదడబబబణ
ఇసటట ననస:33-3-142
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వజయకలమఖర బసకర
ఇసటట ననస:33-3-143
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వవణణ ఉదయ గరకలల దనసఖస
ఇసటట ననస:33-3-147
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకణతల
ఇసటట ననస:33-3-149
వయససస:20
లస: పప

95-11/228

తలర : శవమమ కరరనటట
ఇసటట ననస:33-3-142/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : యససఫ
ఇసటట ననస:33-3-146
వయససస:40
లస: ససస స
1461 SQX0775361
పపరర: సససధసపసడయ దనసఖస దనసఖస

1450 SQX0082149
పపరర: లకడమ పడసనన కసదసకకరగ
భరస : వనసకట గగరగపస
డ రద
ఇసటట ననస:33-3-142
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమఖర బసకర
ఇసటట ననస:33-3-143
వయససస:38
లస: ససస స
1458 SQX2405330
పపరర: కరరక సరళ

95-14/268

Deleted

తసడడ:డ వరరరఘవపలల గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-3-142
వయససస:32
లస: పప
1455 SQX0555466
పపరర: బసకర దదవఖ బసకర

1447 SQX1609157
పపరర: ఆదదలకడమ వవలపపరగ

1445 SQX1364181
పపరర: ఝఖనస కకసడడడ

భరస : పప లలశశర రరవప కకసడడడ
ఇసటట ననస:33-3-141
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అసకమమ వవలపపరగ
ఇసటట ననస:33-3-141
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అసకమమ వవలకపరగ
ఇసటట ననస:33-3-141
వయససస:35
లస: ససస స
1452 SQX0451153
పపరర: ససబడమణఖస గసడడకకట

95-11/227

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:33-3-141
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పరమణలయఖ మలలర బబ యన
ఇసటట ననస:33-3-141
వయససస:57
లస: ససస స
1449 SQX2180362
పపరర: ఆదదలకడమ వవలకపరగ

1444 AP151010438054
పపరర: అచచమమ వవలకపరగ

1469 SQX2205458
పపరర: వనసకటటశశరరర కకణతల

95-10/789

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకణతల
ఇసటట ననస:33-3-149
వయససస:22
లస: పప
1472 SQX2003416
పపరర: వనసకటటశశరరర కకణతల

95-120/663

తసడడ:డ ససబబరరవప కకణతల
ఇసటట ననస:33-3-149
వయససస:23
లస: పప
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1473 SQX0593426
పపరర: ననగ లకమణ సససహ కతడ

95-12/731

తసడడ:డ జగణరరస సససహ కతడ
ఇసటట ననస:33-3-150
వయససస:31
లస: పప
1476 SQX0538959
పపరర: రతనకలమఖరగ కనపరల కనపరల

95-12/734

95-12/737

95-12/740

95-12/1280

95-11/378

95-12/746

భరస : సరసబశవరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:33-3-157
వయససస:70
లస: ససస స
1494 SQX1994789
పపరర: బల మయరగస ఠగటట

1480 SQX0505941
పపరర: ననగయఖ కనపరల కనపరల

95-10/618

95-12/736

తసడడ:డ బబడ తడర జజనఅననన వరకత
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:32
లస: పప
95-12/738

1481 SQX1197236
పపరర: చననకకసడయఖ మగణలక
ర రర

95-12/741 1484 JBV2830198
1483 SQX0315606
పపరర: వనసకట నరసయఖ మణదడబబ యన
పపరర: కకష
క ష రరపప లల రరపప లల

1486 SQX2006690
పపరర: మధస మగలలరరగ

95-12/742

తసడడ:డ చనయనన రరపప లల
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:66
లస: పప
95-12/1281

95-12/743
1487 SQX0065284
పపరర: శవననరరయణమమ ఆవపలమసద
ఆవపలమసద
భరస : ససజవ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-3-153
వయససస:34
లస: ససస స

95-12/744 1490 SQX1357178
1489 SQX0305870
పపరర: గసజకలసట చచడడశశరగ గసజకలసట
పపరర: ఝఖనస రరణణ కలరక

95-12/745

భరస : ఉమఖ మహహశశరరరవప గసజకలసట
ఇసటట ననస:33-3-157
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ కలరక
ఇసటట ననస:33-3-157
వయససస:47
లస: ససస స

1492 SQX1590364
పపరర: బబల ననగ సరయ కలరరక

1493 SQX1033414
పపరర: సరసబయఖ కలరరక కలరరక

1495 SQX1994805
పపరర: కకరస గ ఠగటట

95-12/747

95-12/748

తసడడ:డ వనసకట సరసబ శవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:33-3-157
వయససస:51
లస: పప
95-11/379

భరస : బలరరమ మయరగస ఠగటట
ఇసటట ననస:33-3-159
వయససస:26
లస: ససస స

1496 SQX1822469
పపరర: జజజ నవశశర గసజకలసట

95-10/203

తసడడ:డ ఉమఖమహహశశరరరవప గసజకలసట
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప గసజకలసట
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమఖమహహశశర రరవప గసజకలసట
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:23
లస: ససస స

95-12/750
1499 SQX0064576
పపరర: సరయ శరగష మసగళగగరగ
మసగళగగరగ
తసడడ:డ వనసకట రమణమయరగస మసగళగగరగ
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:29
లస: ససస స

1500 SQX1577545
పపరర: కకరస గ తతతడ

1501 SQX0472597
పపరర: శరరధన దడవ టబగణరర టబగయరర

95-12/753
1502 SQX0063800
పపరర: పదనమవత మసగళగగరగ మసగళగగరగ

భరస : బల రరమ మయరగస తతతడ
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:35
లస: ససస స

95-11/491

95-12/751

1498 SQX1542191
పపరర: భబగఖ శక గసజకలసట

95-12/739

తసడడ:డ చననకకసడయఖ మగణలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:33-3-157
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నవ రతనస ఠగటట
ఇసటట ననస:33-3-159
వయససస:32
లస: పప
1497 SQX2192276
పపరర: చరడడశశరగ గసజకలసట

1478 SQX1622258
పపరర: కకప వజయ వరకత

తసడడ:డ చనకకసడయఖ మగలలరరగ
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరజశశఖర కకనటటనకరర
ఇసటట ననస:33-3-154
వయససస:31
లస: ససస స
1491 SQX0306274
పపరర: కలరరక శవలకడమ కలరరక

95-12/735

తసడడ:డ వనసకయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకషష రరపప లల
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:51
లస: ససస స
1488 SQX1995018
పపరర: సశపన పసడయ కకనటటనకరర

1477 SQX1628587
పపరర: గరపస కకషష అదసకక

తసడడ:డ సరశమయయలల కనపరల
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చన హజరత మగణలక
ర రర
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:46
లస: పప
1485 SQX2003861
పపరర: అసకమమ రరపప లల

95-12/733
1475 SQX1033455
పపరర: మణతస మమ మగణలకరగ
మగణలకరగ
భరస : చన కకసడయఖ మగణలకరగ మగణలకరగ
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబణ అదసకక
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరపప లల
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:33
లస: పప
1482 SQX1364140
పపరర: చన కకసడయఖ మగణలక
ర రర

95-12/732

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరగకపరటట
ఇసటట ననస:33-3-151
వయససస:39
లస: పప

భరస : ననగయఖ కనపరల
ఇసటట ననస:33-3-152
వయససస:41
లస: ససస స
1479 JBV2830594
పపరర: శకనస రరపప లల

1474 SQX0314880
పపరర: వజయ భబసకర గరగకపరటట

95-12/749

95-12/752

భరస : బబలఖజ గసగరరరమ సససగ కతడ కతడ
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మయరగస మసగళగగరగ
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:53
లస: ససస స
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1503 SQX0410134
పపరర: రరకరశ కలమఖర మసగళగగరగ

95-12/754

తసడడ:డ వనసకట రమణ మయరగస మసగళగగరగ
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:32
లస: పప

1504 SQX0680058
పపరర: శకనవరస రరవప ససరసశశటట

95-12/755

తసడడ:డ ననగభయషణస శరసశశటట
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:34
లస: పప

1505 SQX0489443
పపరర: వజయ కలమఖర సససగ కతడ

తసడడ:డ హరగ ననరరయణసససగ కతడ
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:40
లస: పప

95-12/757 1507 SQX0772103
95-12/758 1508 SQX1577537
1506 SQX0489419
పపరర: బబలఖజ గసగరరరస సససగ కతడ కతడ
పపరర: వనసకటటశశరరర తషమమల తషమమల
పపరర: బల రరమ మయరగస తతతడ

తసడడ:డ హరగననరరయణ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:43
లస: పప

95-12/760 1510 JBV2830578
1509 JBV2830511
పపరర: ఉమఖమహహశశరరరవప గసజకలసట
పపరర: ఆదదననరరయణ గసజకలసట

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ గసజకలసట
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:45
లస: పప
1512 SQX2333375
పపరర: వనసకట కరశలఖశ ననథ శవరస
తసడడ:డ ననరరయణ పడసరద శవరస
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:20
లస: పప

1513 SQX0104661
పపరర: ననగలకడమ సవరస

95-12/761

95-12/762
1511 SQX0410415
పపరర: వనసకట రమణ మయరగస మసగళగగరగ

తసడడ:డ రరధ కకషషదనస మసగళగగరగ
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:59
లస: పప
95-12/763

భరస : వనసకట రరవప సవరస
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:35
లస: ససస స

1514 SQX0322933
పపరర: అరవపలర జజఖత అరవపలర

95-12/764

భరస : రరమయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:35
లస: ససస స

1515 SQX0448720
పపరర: రమఖదడవ మణళరపపడడ
మణళళపపడడ
భరస : వనసకటటశశరరర మణళళపపడడ
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:35
లస: ససస స

95-12/765

1518 SQX0527895
పపరర: రమఖదడవ సవరస

95-12/768

1519 AP151010438296
పపరర: ససధనరరణణ వవమవరపప
వవమవరపప
భరస : పడసరద బబబణ వవమవరపప
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:49
లస: ససస స

95-12/769

1520 AP151010438571
పపరర: ననగరసదడమమ మణళళపపడడ
మణళళపపడడ
భరస : శవరదదననరరయణ మణళళపపడడ
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:57
లస: ససస స

95-12/770

95-12/771

1522 AP151010438113
పపరర: సతనఖదడవ అతస లకరగ అతస లకరగ

95-12/772

1523 SQX0322669
పపరర: అకలపరగస రరమయఖ ఆకలపరగస

95-12/773

భరస : గజపత రరవప సవరస
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ దశరధరరమయఖ అతస లకరగ
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ సవరస గజపత రరవప
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:49
లస: పప
1530 SQX2325314
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప చససడసరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చససడసరగ
ఇసటట ననస:33-3-166
వయససస:59
లస: పప

1528 SQX2204725
పపరర: వజయ లకడమ ననమల

95-12/775

1526 AP151010435538
పపరర: హనసమతపడసరదసబబబణ
వవమవరపప వవమవరపప
తసడడ:డ లకమయఖ వవమవరపప
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:54
లస: పప

95-12/776

95-10/790

1529 SQX2204642
పపరర: ననగ సరయ ననమల

95-10/791

భరస : సతఖననరరయణ ననమల
ఇసటట ననస:33-3-166
వయససస:48
లస: ససస స
95-11/493

1531 SQX2325066
పపరర: ససజజత చససడసరగ
భరస : చసదడశశఖర రరవప చససడసరగ
ఇసటట ననస:33-3-166
వయససస:57
లస: ససస స

95-12/767

తసడడ:డ కకటయఖ ఆకలపరగస
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గజపతరరవప సవరస
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:49
లస: పప
95-155/716

1517 SQX1527102
పపరర: అరరణణశశరగ అతస లకరగ
భరస : నసదకలమఖర అతస లకరగ
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దశరధరరమయఖ అతస లకరగ
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:67
లస: ససస స

95-12/774 1525 SQX0060905
1524 AP151010435034
పపరర: నసదకలమఖర అతస లకరగ అతస లకరగ
పపరర: హరగపస
డ రదరరవప సవరస

1527 SQX2089274
పపరర: సవరస ననరరయణ పడసరద

95-12/766

భరస : దశరధరరమయఖ అతస లకరగ
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హరగ పడసరద రరవప సవరస
ఇసటట ననస:33-3-161
వయససస:46
లస: ససస స
1521 SQX0632976
పపరర: వనసకట సతఖవత సవరస

1516 AP151010438291
పపరర: మఖధవ అతస లకరగ అతస లకరగ

95-12/759

తసడడ:డ నవ రతనస తతతడ
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ గసజకలసట
ఇసటట ననస:33-3-160
వయససస:64
లస: పప
95-11/492

95-12/756

తలర : వజయ లకడమ ననమల
ఇసటట ననస:33-3-166
వయససస:26
లస: పప
95-11/494

1532 SQX1609124
పపరర: ససజజత చససడసరగ

95-14/270

భరస : చసదడ శశఖర రరవప చససడసరగ
ఇసటట ననస:33-3-166
వయససస:55
లస: ససస స
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1533 SQX1609116
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప చససడసరగ

95-14/271

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చససడసరగ
ఇసటట ననస:33-3-166
వయససస:60
లస: పప
95-12/778

1539 SQX0959171
పపరర: జరరమయఖ చసతలపపడడ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ ననగయఖ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:33-3-168
వయససస:67
లస: పప

95-12/781

1542 SQX1258335
పపరర: రరధ మఖధవ కలరరక

95-14/272

95-14/275

95-12/784

95-12/779

1538 SQX1090489
పపరర: వజయ పడసరద వరరనల

95-12/780

1540 SQX1608779
పపరర: వనసకటరరవప గవపలపలర

95-12/782

తసడడ:డ వ వ ఆసజనవయణలల వరరనల
ఇసటట ననస:33-3-168
వయససస:40
లస: పప

1543 SQX1261288
పపరర: యశశద కలరరక

1546 SQX1543355
పపరర: వనసకరటరరజ కలరరక

1549 SQX0723544
పపరర: పడమల గణరకస గణరకస

95-11/231

1552 SQX1013291
పపరర: యగరశశరరరవప మఖడపరటట

95-14/273

తసడడ:డ ససధనకరరరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-3-176
వయససస:31
లస: ససస స

1555 SQX0059287
పపరర: రరబబకరక మదదదరరల

95-14/276

తసడడ:డ రరమరరడడడ జజసఫ రరడడడ గగటటటమణకకల
ఇసటట ననస:33-3-176
వయససస:32
లస: పప
95-12/792
1560 SQX0847020
పపరర: జజసఫ ఇమఖమనయయలల మదదదరరల
మదదదరరల
తసడడ:డ రరజరశశరరరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-3-176
వయససస:52
లస: పప

1544 SQX1586181
పపరర: శరకవణణ కలరరక

95-14/274

1547 SQX2170918
పపరర: వ కకషష పసడయ రరమల

95-14/1025

తసడడ:డ ఆదదశశష గగరగ రరవప రరమల
ఇసటట ననస:33-3-170
వయససస:27
లస: ససస స
95-4/742

1550 JBV2842623
పపరర: శవకలమఖరగ మఖడపరటట

95-11/230

భరస : కకషషమయరగస
ఇసటట ననస:33-3-174
వయససస:50
లస: ససస స
95-14/277

1553 JBV2831048
పపరర: చచననకరశవరరవప వరపనవన

95-12/785

తసడడ:డ చచననయఖ వరపనవన
ఇసటట ననస:33-3-175
వయససస:50
లస: పప
95-12/787

భరస : శరఖమ సససదర మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-3-176
వయససస:34
లస: ససస స
95-12/789

95-12/783

తసడడ:డ వనసకట రరజ కలరరక
ఇసటట ననస:33-3-170
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మయరగస మఖడపరటట
ఇసటట ననస:33-3-174
వయససస:26
లస: పప
95-12/786

1541 SQX0315721
పపరర: బబపయఖ యరకసశశటట
తసడడ:డ అసజయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:33-3-170
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గణరకస
ఇసటట ననస:33-3-174
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-3-174
వయససస:55
లస: పప

1557 SQX0410282
పపరర: జయపరల రరడడడ గగటటటమణకకల

1537 SQX0959163
పపరర: ససనల చసతలపపడడ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ జరరమయఖ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:33-3-168
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:33-3-170
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప చచనననబబ యన
ఇసటట ననస:33-3-172
వయససస:25
లస: పప

1554 SQX0064956
పపరర: ఆలసర మదదదరరల మదదదరరల

95-12/777

భరస : రరమకకషష మగగలపప
ఇసటట ననస:33-3-170
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరజ కలరరక
ఇసటట ననస:33-3-170
వయససస:52
లస: ససస స

1551 JBV2831253
పపరర: కకషషమయరగస మఖడపరటట

1535 SQX0959189
పపరర: ససనత చసతలపపడడ
చసతలపపడడ
తసడడ:డ జరరమయఖ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:33-3-168
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గవపలపలర
ఇసటట ననస:33-3-169
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరజ కలరరక
ఇసటట ననస:33-3-170
వయససస:28
లస: ససస స

1548 SQX1208843
పపరర: రరజరశ కలమఖర చచనననబబ యన

95-10/792

భరస : ననదచళర రరధన కకషషమయరగస
ఇసటట ననస:33-3-168
వయససస:68
లస: ససస స

1536 SQX1208868
పపరర: ససవర వనసకట హరర వరరన
బబ కరక
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ కరక
ఇసటట ననస:33-3-168
వయససస:25
లస: పప

1545 SQX1586314
పపరర: పదనమవత కలరరక

1534 SQX2440840
పపరర: ననదచళర బబబ సరరజన

1556 SQX1622274
పపరర: ససరఖ పడకరశ మదదదరరల

95-12/788

తసడడ:డ జజసఫ వననద కలమఖర మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-3-176
వయససస:22
లస: పప

1558 SQX0233221
పపరర: శరఖమ సససదర రరవప మదదదరరల
మదదదరరల
తసడడ:డ ససధనకరరరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-3-176
వయససస:42
లస: పప

95-12/790

95-12/791
1559 SQX0175430
పపరర: జజసఫ వననద కలమఖర మఖదదదరరల
మదదదరరల
తసడడ:డ రరజరశశరరరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-3-176
వయససస:50
లస: పప

1561 SQX1609215
పపరర: కలససమ కలమఖరగ మదదదరరల

95-14/278

1562 SQX1609223
పపరర: రరజరష రరషన మదదదరరల

భరస : జజసఫ వననద కలమఖర మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-3-176
వయససస:45
లస: ససస స

95-14/279

తసడడ:డ జజసఫ వననద కలమఖర మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-3-176
వయససస:24
లస: పప
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1563 SQX2326957
పపరర: గకరగ శసకర హరగ యకకసటట

95-11/495

భసధసవప: ససరరశ రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:33-3-178
వయససస:65
లస: ససస స
1566 SQX1629930
పపరర: సరయ మమఘన కనగల

95-14/280

95-11/497

95-12/796

95-12/798

భరస : బబల రరమయఖ నరరకవపల
ఇసటట ననస:33-3-220
వయససస:76
లస: ససస స
1578 SQX0314997
పపరర: ననగరరజ ననమఖల

95-12/802

95-12/805

95-12/808

తసడడ:డ ససరరసదడబబబణ వనసప
ఇసటట ననస:33-4-158
వయససస:37
లస: పప

95-10/793

95-12/811

1571 SQX0983619
పపరర: వననద కలమఖర బసకర బసకర

1574 SQX1577511
పపరర: సరయ పడసనన ననమల
భరస : శక హరర ననమల
ఇసటట ననస:33-3-220
వయససస:22
లస: ససస స

1576 SQX1488866
పపరర: కకటటశశర రరవప కకటన

1577 SQX0082248
పపరర: మహలకడమ లసబణ lambu

95-12/799

1579 SQX1090547
పపరర: కకషష అయఖపప మసడల

1582 SQX0064535
పపరర: సరరజన బబజలస బబజలస

1585 SQX0064337
పపరర: పదనమవత వనసపర వనసప

1588 SQX1363043
పపరర: సరయ కలమఖర వనసప

1591 AP151010435210
పపరర: సతఖననరరయణపడసరదస వనసపర
వనసప
తసడడ:డ రరధనకకకషషమయరగస వనసప
ఇసటట ననస:33-4-158
వయససస:47
లస: పప

95-12/795

95-12/797

95-12/801

భరస : మలర కరరరలన రరవప లసబణ
ఇసటట ననస:33-3-260
వయససస:41
లస: ససస స
95-12/803

1580 SQX0175141
పపరర: వనసకటటశశరరర కసచరగణసట

95-12/804

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల కసచరకలసట
ఇసటట ననస:33-4-120
వయససస:38
లస: పప
95-12/806

1583 SQX1328443
పపరర: మరగసన గణజలరర పపడడ

95-12/807

తసడడ:డ ఇమఖమనసయల గణజలరర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-121
వయససస:30
లస: పప
95-12/809

1586 AP151010438481
పపరర: అరరణ వనసపర వనసప

95-12/810

భరస : దసరరరపడసరదస వనసప
ఇసటట ననస:33-4-158
వయససస:46
లస: ససస స
95-12/812

తసడడ:డ దసరరర పడసరద వనసప
ఇసటట ననస:33-4-158
వయససస:26
లస: పప
95-12/814

95-14/282

తసడడ:డ ననరరయణ బబబణ నల
ఇసటట ననస:33-3-218, Flat No. 3, 1st Floor
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ వనసప
ఇసటట ననస:33-4-158
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససరరసదడ బబబణ వనసప
ఇసటట ననస:33-4-158
వయససస:59
లస: ససస స
1590 SQX0467621
పపరర: వనసప రరధనకకకషష మయరగస వనసప

1573 SQX2353571
పపరర: గరపరల కకషష నల

1568 SQX1609231
పపరర: కకరణమయ కనగరల

తసడడ:డ బబబణ రరవప బసకర
ఇసటట ననస:33-3-194
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమణ బబజలస
ఇసటట ననస:33-4-121
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : గణరవయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:33-4-157
వయససస:44
లస: ససస స
1587 SQX0065318
పపరర: లకడమ గకరగ వనసపర వనసప

95-12/794

తసడడ:డ శశఖర మసడల
ఇసటట ననస:33-3-341
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఇమఖమనయయల గణజలరర పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-121
వయససస:60
లస: ససస స
1584 SQX0915892
పపరర: శవ కలమఖరగ కసబబల

1570 SQX0189670
పపరర: ససషరమ ఈదసలమయడడ

95-12/793

తసడడ:డ కకటట ననరరయణ రరయన
ఇసటట ననస:33-3-180
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగ రరజ కకటన
ఇసటట ననస:33-3-220
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననమఖల
ఇసటట ననస:33-3-315
వయససస:49
లస: పప
1581 SQX1264910
పపరర: వససత కలమఖరగ గణసడనల

95-14/281

భరస : జరసమల రరహహ ఈదసలమయడడ
ఇసటట ననస:33-3-193
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకణతనల
ఇసటట ననస:33-3-194
వయససస:27
లస: పప
1575 SQX1531202
పపరర: భబరత నరరకవపల

1567 SQX1609249
పపరర: హరగచసదన కనగరల

1565 SQX0846642
పపరర: ననసచనరయఖ పసతగరన

తసడడ:డ రరమయఖ పసతగరన
ఇసటట ననస:33-3-178
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ భబసకర కనగరల
ఇసటట ననస:33-3-180
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ కళళస
ఇసటట ననస:33-3-181
వయససస:71
లస: ససస స
1572 SQX0993378
పపరర: గరపయఖ కకణతల కకణతనల

95-11/496

తసడడ:డ కకసడ రరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:33-3-178
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ భబసకర కనగల
ఇసటట ననస:33-3-180
వయససస:22
లస: ససస స
1569 SQX2279933
పపరర: శవ సశతసతడమఖమ కళళస

1564 SQX2344919
పపరర: నరరశ రరడడడ యకకసటట

1589 SQX0470799
పపరర: ససధనకర బబబణ వనసపర

95-12/813

తసడడ:డ ససరరసదడబబబణ వనసప
ఇసటట ననస:33-4-158
వయససస:35
లస: పప
95-12/815

1592 AP151010435035
పపరర: దసరరరపడసరదస వనసపర వనసప

95-12/816

తసడడ:డ రరధనకకకషషమయరగస వనసప
ఇసటట ననస:33-4-158
వయససస:50
లస: పప
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1593 SQX0915918
పపరర: గణరవయఖ కసబబల
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95-12/817

తసడడ:డ కకటయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:33-4-158
వయససస:53
లస: పప

1594 SQX0467787
పపరర: ససరరసదడబబబణ వనసపర

95-12/818

తసడడ:డ రరధనకకషషమయరగస వనసప
ఇసటట ననస:33-4-158
వయససస:63
లస: పప

1595 SQX1008705
పపరర: సససగమమ తసగర తసగర

95-12/819

భరస : ససతనరరమయఖ తసగర
ఇసటట ననస:33-4-159
వయససస:26
లస: ససస స

95-12/820 1597 AP151010435659
1596 AP151010435154
పపరర: ఆనల కలమఖర వరనపప వరనపప
పపరర: కకరణ కలమఖర వరనపప
veernapu
తసడడ:డ డడవడ పరల వరనపప
తసడడ:డ డడవడ పరల వరనపప
ఇసటట ననస:33-4-159
ఇసటట ననస:33-4-159
వయససస:42
లస: పప
వయససస:44
లస: పప

95-12/821

1599 SQX0915934
పపరర: ససరరఖఖ వసగయరగ వసగయరగ

95-12/824

1601 SQX0233148
పపరర: కలససమసత కలమఖర చరసరన
చరసరన
తసడడ:డ వవణణ గరపరల రరడడ చరసరన
ఇసటట ననస:33-4-160
వయససస:32
లస: పప

95-12/825

95-12/827

1604 SQX0771659
పపరర: ఏడడకకసడలరరవప గణసటటపలర
గణసటటపలర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:33-4-160
వయససస:42
లస: పప

95-12/828

95-12/830

1607 SQX0082123
పపరర: వనసగమఖసబ తతమఖటట

95-12/831

95-12/823

తసడడ:డ అదన రరజ వసగయరగ
ఇసటట ననస:33-4-160
వయససస:38
లస: ససస స
95-12/826

1605 AP151010435377
పపరర: వవణణగరపరల రరడడడ చరసరన
చరసరన
తసడడ:డ బబపసరరడడడ చరసరన
ఇసటట ననస:33-4-160
వయససస:58
లస: పప

95-12/829

1608 SQX0302547
పపరర: ననమఖల ననగమణణ ననమఖల

95-12/832

తసడడ:డ ఆదమ రరజ వసగయరగ
ఇసటట ననస:33-4-160
వయససస:35
లస: పప

1609 SQX0915900
పపరర: కకలర పర కకటటలసగమమ కకలర పర

భరస : ననసరయఖ తతమఖటట
ఇసటట ననస:33-4-161
వయససస:38
లస: ససస స
95-12/833

భరస : వవసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:33-4-161
వయససస:43
లస: ససస స
95-12/835

తసడడ:డ కకటయఖ తతమఖటట
ఇసటట ననస:33-4-161
వయససస:43
లస: పప

1612 SQX0315028
పపరర: శకనవరసరరవప ననమఖల

95-12/838

1617 SQX0978403
పపరర: లకడమ దడవ గకసధద గకసధద

95-14/285

95-12/836

1613 SQX0916080
పపరర: లకకమ కరసతస బబ కక

95-12/837

95-12/839 1616 JBV2855997
1615 SQX0959148
పపరర: భరత చసతలపపడడ చసతలపపడడ
పపరర: రరణణ యరకగణసటర

1618 SQX0978395
పపరర: అనల కలమఖర గకసధద పపలవరగస

1621 SQX2458206
పపరర: ససనత ఇమఖలఖ
భరస : పపడమ కలమఖర ఇమఖలఖ
ఇసటట ననస:33-4-185
వయససస:40
లస: ససస స

95-14/284

భరస : లసగయఖ యయరకగణసటర
ఇసటట ననస:33-4-183
వయససస:40
లస: ససస స
95-14/286

తసడడ:డ తషలససరరమ గకసధద పపలవరగస
ఇసటట ననస:33-4-183
వయససస:35
లస: పప
94-44/850

95-12/834

భరస : శకనవరస రరవప బబ కక
ఇసటట ననస:33-4-168
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ జరరమయఖ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-168
వయససస:32
లస: పప

భరస : తషలససరరమ గకసధద గకసధద
ఇసటట ననస:33-4-183
వయససస:54
లస: ససస స

1610 SQX0915942
పపరర: మలర కరరరలన కకలర పర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:33-4-161
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల ననమఖల
ఇసటట ననస:33-4-161
వయససస:44
లస: పప

1614 SQX0959155
పపరర: లలత కలమఖరగ చసతలపపడడ
చసతలపపడడ
భరస : జరరమయఖ చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-168
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మససస ఇమఖలఖ
ఇసటట ననస:33-4-185
వయససస:71
లస: ససస స

1606 SQX1542126
పపరర: మమనక మమకరపత
భరస : నరసససహరరవప మమకరపత
ఇసటట ననస:33-4-161
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ననమఖల
ఇసటట ననస:33-4-161
వయససస:38
లస: ససస స

1620 NDX3145596
పపరర: ససపప ర ఇమఖలఖ

1603 SQX1112879
పపరర: సశరరప కలమఖర వసగయరగ

95-12/822

భరస : సశరరప కలమఖర వసగయరగ
ఇసటట ననస:33-4-160
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వవణణగరపరల రరడడ చరసరన
ఇసటట ననస:33-4-160
వయససస:53
లస: ససస స

1602 SQX0233098
పపరర: హహమసత కలమఖర చరసరన
చరసరన
తసడడ:డ వవణణ గరపరల రరడడ చరసరన
ఇసటట ననస:33-4-160
వయససస:34
లస: పప

1611 SQX0059048
పపరర: ననసరయఖ తషమఖటట

1600 AP151010438495
పపరర: వజయలకకమ చరసరన చరసరన

1598 SQX1112861
పపరర: భబరత వసగయరగ

1619 SQX1992932
పపరర: ససబబమమ యఖరరరగసటబర

95-14/881

భరస : మమగమ యఖరరరగసటబర
ఇసటట ననస:33-4-184
వయససస:70
లస: ససస స
95-12/1383

1622 SQX2293603
పపరర: సరటలన పరలపరగస

95-11/506

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ పరలపరగస
ఇసటట ననస:33-4-186 , 1 LINE
వయససస:53
లస: పప
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1623 SQX2293892
పపరర: ససశల పరలపరగస
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95-11/507

భరస : సరటలన పరలపరగస
ఇసటట ననస:33-4-186 , 1 LINE
వయససస:48
లస: ససస స
1626 SQX0153650
పపరర: అననపపరష నసతకకక

95-14/289

95-14/292

95-14/884

95-14/887

95-14/293

95-14/296

95-14/299

తసడడ:డ మజరస ఐమఖలర
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:44
లస: పప

1636 SQX2004307
పపరర: వనసకటటశశరరర కరకరర

1639 SQX0652222
పపరర: వనసకట రతనస పపజల

1642 SQX0907030
పపరర: రవలల తషపరకలల

1645 JBV2855781
పపరర: తరరమల రరవప యయనసబబరర

95-14/302

1648 AP151010441387
పపరర: వనసకటసరశమ ఏనసబరర

95-14/888

1651 SQX1994938
పపరర: పపడమ చసద పపల
తసడడ:డ యయసప బణ పపల
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:22
లస: పప

1631 SQX1993120
పపరర: జయమమ వకరకపపటట

95-14/883

1634 SQX2009264
పపరర: లఖవణఖ సరకర

95-14/886

1637 SQX2003531
పపరర: పడవణ కలమఖర కకలకకపపడక

95-14/889

తసడడ:డ మణరళమహన రరవప కకలకకపపడక
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:20
లస: పప
95-14/294

1640 SQX0522672
పపరర: తడవవణణ ఇమళళ

95-14/295

భరస : రమమశ ఇమళళ
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:34
లస: ససస స
95-14/297

1643 AP151010441353
పపరర: రతస మమ ఏనసబరర

95-14/298

భరస : భయషణస ఏనసబరర
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:67
లస: ససస స
95-14/300

1646 JBV2855815
పపరర: బడహమయఖ యయనసబబరర

95-14/301

తసడడ:డ భయశరనస ఏనసబరర
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:34
లస: పప
95-14/303

తసడడ:డ భయషణస� ఏనసబరర
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:50
లస: పప
95-14/890

95-14/291

భరస : శరఖస కకరణ సరకర
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భయశరనస ఏనసబరర
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవసరశమ తషపరకలల
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:40
లస: పప
1650 SQX2005387
పపరర: రమమశ ఐమఖలర

95-14/885

భరస : రరఘవసరశమ తషపరకలల
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : ధనలకడమ పపల
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:25
లస: పప
1647 SQX0907063
పపరర: పపరషచసదడరరవప తషపరకలల

1633 SQX2003432
పపరర: పడశరసత సరకర

1628 AP151010441203
పపరర: వజయమమ గణడడపపడడ

భరస : జయ రరజ వకరకపపటట
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శశషగగరగరరవప పపజల
ఇసటట ననస:33-4-189
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటసరశమ ఏనసబరర
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:44
లస: ససస స
1644 SQX1822501
పపరర: వజయ కలమఖర పపల

95-14/882

తసడడ:డ శకనస కరకరర
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:33-4-189
వయససస:22
లస: ససస స
1641 AP151010441354
పపరర: వనసకరయమమ ఏనసబరర

1630 SQX2003390
పపరర: లకడమ రరజఖస నసతకకక

95-14/288

భరస : సప మయఖ గణడడపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరజ సరకర
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:30
లస: పప

భరస : పడశరసత వకరకపపటట
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:28
లస: ససస స
1638 SQX1882521
పపరర: శరకవణణ పపజల

95-14/290

భరస : అపపరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శకనస కరకరర
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:47
లస: ససస స
1635 SQX1994169
పపరర: లఖవణఖ వ

1627 AP151010441214
పపరర: సశరష కలమఖరగ గణడడపపడడ

1625 SQX1586223
పపరర: జజనస నసతకకక

భరస : వనయ కలమఖర నసతకకక
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ గణడడపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ గణడడపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:30
లస: పప
1632 SQX2004208
పపరర: రమణమమ కరకరర

95-14/287

తసడడ:డ జయరరజ సరక
ఇసటట ననస:33-4-187
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ apparao నసతకకక
ఇసటట ననస:33-4-188
వయససస:35
లస: ససస స
1629 SQX0605071
పపరర: ససరరసదడ కలమఖర గణడడపపడడ

1624 SQX1419564
పపరర: శరఖమ కకరణ సకర

1649 SQX1409714
పపరర: రరఘవ సరశమ తషపరకలల

95-14/304

తసడడ:డ వనసకట సరశమ తషపరకలల
ఇసటట ననస:33-4-190
వయససస:81
లస: పప
95-140/515

1652 AP151010441426
పపరర: వనసకరయమమ వవమణల

95-14/305

భరస : రరధనకకకషష ర వవమణల
ఇసటట ననస:33-4-191
వయససస:67
లస: ససస స
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1653 SQX1844919
పపరర: తడజ సరయ ననధ వవమణల

95-14/306

తసడడ:డ వజయ కలమఖర వవమణల
ఇసటట ననస:33-4-191
వయససస:22
లస: పప
1656 SQX1277194
పపరర: మమమనర బబబణ పపలవరగర

95-14/309

95-14/891

95-14/313

95-14/315

95-14/318

95-14/1029

95-14/322

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరగటట
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:25
లస: పప

1666 SQX0153551
పపరర: సరరజన తనడడగగరగ

1669 SQX1882539
పపరర: అరరలన రరవప బటట గగరగ

1672 SQX2371672
పపరర: ససజజత మసచస

1675 AP151010441355
పపరర: జజన మసచస

95-14/325

1678 SQX1629880
పపరర: నరరసదడ గడడడ పరటట

95-14/316

1681 SQX0771782
పపరర: బబబణరరవప పరగటట పరగటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప పరగటట
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:29
లస: పప

1661 JBV2855294
పపరర: రవబబబణ కకడసరగ

95-14/312

1664 SQX1993104
పపరర: కకటటశశర రరవప కకడసరగ

95-14/892

1667 SQX1522334
పపరర: గరపసబసదసకలమఖర పరలడడగణ

95-14/317

తసడడ:డ పరలడడగణ ననగరసదసడడడ పరలడడగణ
ఇసటట ననస:33-4-197
వయససస:28
లస: పప
95-14/319

1670 SQX0230185
పపరర: సససదరరరవప తనడడగగరగ

95-14/320

తసడడ:డ పడకరష రరవప తనడడగగరగ
ఇసటట ననస:33-4-197
వయససస:62
లస: పప
95-14/1030

1673 AP151010441097
పపరర: ససశల మసచస

95-14/321

భరస : జజన మసచస
ఇసటట ననస:33-4-199
వయససస:40
లస: ససస స
95-14/323

1676 SQX1495671
పపరర: లకడమ కకరణమయ గడడడపరటట

95-14/324

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:33-4-201
వయససస:28
లస: ససస స
95-14/326

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:33-4-201
వయససస:31
లస: పప
95-12/840

95-14/310

తసడడ:డ రరజరరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:33-4-195
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మససస మసచస
ఇసటట ననస:33-4-199
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప గడడడపరటట
ఇసటట ననస:33-4-201
వయససస:50
లస: ససస స
1680 SQX1494657
పపరర: అశశక కలమఖర పరగటట

95-14/314

భరస : ఇసరసక మసచస
ఇసటట ననస:33-4-198/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసక మసచస
ఇసటట ననస:33-4-199
వయససస:23
లస: పప
1677 SQX0153528
పపరర: లకడమ గడడడ పరటట

1663 AP151010441399
పపరర: పడకరశరరవప కకడసరగ

1658 AP151010441221
పపరర: మఖరస మమ బసడనరగ

తసడడ:డ పడకరశరరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:33-4-194
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బటట గగరగ
ఇసటట ననస:33-4-197
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మససస మసచస
ఇసటట ననస:33-4-198/1
వయససస:52
లస: పప
1674 SQX1586256
పపరర: వననద కలమఖర మసచస

95-14/311

భరస : సససదరరరవప తనడడగగరగ
ఇసటట ననస:33-4-197
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప తనడడగగరగ
ఇసటట ననస:33-4-197
వయససస:33
లస: పప
1671 SQX2391555
పపరర: ఇసరసక మసచస

1660 AP151010441386
పపరర: ఉమఖదడవ కకడసరగ

95-14/308

భరస : వరరసరశమ బసడనరగ
ఇసటట ననస:33-4-193
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:33-4-194
వయససస:57
లస: పప

భరస : శశరగ కరకరన
ఇసటట ననస:33-4-196
వయససస:52
లస: ససస స
1668 SQX0153577
పపరర: పడతనప తనడడగగరగ

95-11/381

భరస : కకటటశశరరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:33-4-194
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:33-4-194
వయససస:36
లస: పప
1665 AP151010441163
పపరర: మఖణణకఖస కరకరన

1657 SQX2003309
పపరర: జయపడద కకడసరగ

1655 SQX1277178
పపరర: నళన పపలవరగర

భరస : మమమనర బబబణ పపలవరగర
ఇసటట ననస:33-4-192
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రవ బబబణ కకడసరగ
ఇసటట ననస:33-4-193
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పడకరశ రరవప కకడసరగ
ఇసటట ననస:33-4-193
వయససస:53
లస: ససస స
1662 JBV2854867
పపరర: రవ బబబణ కకడసరగ

95-14/307

తసడడ:డ వనసకయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:33-4-191
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ చసకకయఖ పపలవరగర
ఇసటట ననస:33-4-192
వయససస:46
లస: పప
1659 SQX2003358
పపరర: రరదమమ కకడసరగ

1654 AP151010441425
పపరర: రరధనకకకషష వవమణల

1679 SQX0153502
పపరర: సరసబశవరరవప గడడడపరటట

95-14/327

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:33-4-201
వయససస:55
లస: పప
95-12/841

1682 SQX1629914
పపరర: శరగష పరగత

95-14/328

భరస : అశశక కలమఖర పరగత
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:22
లస: ససస స
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1683 SQX1543322
పపరర: మఖరగయఖ కలమఖరగ పరగత

95-14/329

భరస : సరగర బబబణ పరగత
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:29
లస: ససస స
1686 SQX0102657
పపరర: మమరగ గణసటటరర

95-14/332

95-14/335

95-12/1284

95-14/337

95-14/340

95-14/343

95-14/894

తసడడ:డ బణడడ ననయక రరమఖవతష
ఇసటట ననస:33-4-208
వయససస:35
లస: పప

1696 SQX1112960
పపరర: భబగఖ జజఖత పచచల

1699 JBV2855575
పపరర: రరవమమ పచచల

1702 AP151010441243
పపరర: రమణమమ మలలర

1705 SQX2004711
పపరర: రమణ గగలర పలర

95-14/346

1708 AP151010441443
పపరర: ససససలఖబబయ భయకఖ

95-14/338

1711 AP151010441344
పపరర: శకనసననయక భయకఖ
తసడడ:డ బబలఖఖననయక� భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-208
వయససస:40
లస: పప

1691 SQX2145522
పపరర: అశశక కలమఖర పరగటట

95-14/1017

1694 SQX2004315
పపరర: ఉమదడవ పనసగరతష

95-12/1286

1697 SQX0230003
పపరర: బబలసరశమ పచచల

95-14/339

తసడడ:డ ఆరష యఖ పచచల
ఇసటట ననస:33-4-204
వయససస:35
లస: పప
95-14/341

1700 AP151010441543
పపరర: అరర యఖ పచచల

95-14/342

తసడడ:డ ఎలమసద పచచల
ఇసటట ననస:33-4-205
వయససస:77
లస: పప
95-14/344

1703 SQX2004166
పపరర: డననయల పప ససపప గయ

95-14/893

తసడడ:డ సససదర రరవప పప ససపప గయ
ఇసటట ననస:33-4-207
వయససస:36
లస: పప
95-14/895

1706 SQX1430750
పపరర: భబరర వ రరమఖవతష

95-14/345

భరస : కకటట ననయక రరమఖవతష
ఇసటట ననస:33-4-208
వయససస:28
లస: ససస స
95-14/347

భరస : బబలఖఖననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-208
వయససస:42
లస: ససస స
95-14/349

95-14/334

భరస : శసకర పనసగగతష
ఇసటట ననస:33-4-203
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ గగలర పలర
ఇసటట ననస:33-4-207
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలఖఖననయక భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-208
వయససస:33
లస: ససస స
1710 SQX1430735
పపరర: కకటట ననయక రరమఖవతష

95-12/1285

భరస : శకనవరసరరవప మలలర
ఇసటట ననస:33-4-207
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : డననయల పప ససపప గయ
ఇసటట ననస:33-4-207
వయససస:34
లస: ససస స
1707 SQX0470252
పపరర: మలలర శశరగబబయ భయకరఖ

1693 SQX1993864
పపరర: మధవ గరడడ

1688 SQX1543314
పపరర: సరగర బబబణ పరగత

తసడడ:డ ససబబరరవప పరగటట
ఇసటట ననస:33/4/202/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : అరర యఖ పచచల
ఇసటట ననస:33-4-205
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలలర
ఇసటట ననస:33-4-207
వయససస:29
లస: ససస స
1704 SQX2003168
పపరర: వరమమ పప ససపప గయ

95-14/336

భరస : రరజ పచచల
ఇసటట ననస:33-4-204
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అరర యఖ పచచల
ఇసటట ననస:33-4-204
వయససస:41
లస: పప
1701 SQX1522326
పపరర: పడశరసత మలలర

1690 AP151010441357
పపరర: ససబబబరరవప పరగత

95-14/331

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరగత
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:33
లస: పప

భరస : రవ కలమఖర గరడడ
ఇసటట ననస:33-4-202/3
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రవ కలమఖర పచచల
ఇసటట ననస:33-4-204
వయససస:34
లస: ససస స
1698 AP151010441048
పపరర: రరజ పచచల

95-14/333

తసడడ:డ మణసలయఖ పరగత
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప గరడడ
ఇసటట ననస:33-4-202/3
వయససస:25
లస: పప
1695 JBV2855559
పపరర: నరమల పచచల

1687 SQX0907014
పపరర: రమమష పరగత

1685 AP151010441099
పపరర: మణతనఖలమమ పరగత

భరస : ససబబబరరవప పరగత
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పరగత
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ దనస పపల
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:43
లస: పప
1692 SQX1993989
పపరర: రవ కలమఖర గరడడ

95-14/330

భరస : ససరరష పపల
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శరఖమరరజ గణసటటరర
ఇసటట ననస:33-4-202
వయససస:58
లస: ససస స
1689 SQX1419531
పపరర: ససరరష పపల

1684 SQX1522300
పపరర: ససవరష రతనస గణసటటరర

1709 SQX1409763
పపరర: కమల బబయ భకరఖ

95-14/348

భరస : బలఖ ననయక భకరఖ
ఇసటట ననస:33-4-208
వయససస:59
లస: ససస స
95-14/350

1712 SQX0907188
పపరర: శవరరమపడసరద గరరసటర

95-14/351

తసడడ:డ మలర కరరరలనరరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:33-4-208
వయససస:54
లస: పప
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95-14/352

తసడడ:డ లకమయఖ మలలర
ఇసటట ననస:33-4-208
వయససస:54
లస: పప
1716 SQX1629997
పపరర: ససనల కలమఖర బబతపపడడ

95-14/353

95-14/1031

95-11/622

95-12/842

1728 SQX0907055
పపరర: ఫరతమఖ సయఖద

95-14/358

95-14/361

95-14/356

1726 SQX0316950
పపరర: చచసచయఖ మహసకరళ

1729 SQX0907006
పపరర: షరజదద

1732 SQX1891415
పపరర: గరయతడ బబలర

95-14/363

1735 SQX0083824
పపరర: సరగర బబబణ చలకర

95-12/843

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:33-4-214
వయససస:25
లస: ససస స

1738 JBV2854255
పపరర: అనత బణలఖర

95-14/359

1741 SQX1891514
పపరర: రతన కలమఖరగ ధరణణకకట
భరస : రమమశ ధరణణకకట
ఇసటట ననస:33-4-215
వయససస:30
లస: ససస స

95-214/58

1724 SQX2382927
పపరర: శకనవరసరరవప రవనల

95-14/1033

1727 SQX1277681
పపరర: అమనన సయఖద

95-14/357

1730 SQX0907089
పపరర: మసరసన వల సయఖద

95-14/360

తసడడ:డ ఖఖదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:33-4-212
వయససస:36
లస: పప
95-14/362

1733 SQX1993005
పపరర: రమఖ చలక

95-12/1287

తసడడ:డ చన గరపస చలక
ఇసటట ననస:33-4-213
వయససస:25
లస: ససస స
95-14/364

1736 SQX0084053
పపరర: చన గరపస చలకర

95-14/365

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ చలకర
ఇసటట ననస:33-4-213
వయససస:52
లస: పప
95-14/366

భరస : రవబబబణ బణ లఖర
ఇసటట ననస:33-4-214
వయససస:35
లస: ససస స
95-14/368

1721 SQX1782333
పపరర: అనల కలమఖర బబతపపడడ

తసడడ:డ ఖఖదర వరల షరజజదద సయఖద
ఇసటట ననస:33-4-212
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ చన గరపస చలకర
ఇసటట ననస:33-4-213
వయససస:28
లస: పప
95-12/844

95-14/355

తసడడ:డ వర సరశమ రవనల
ఇసటట ననస:33-4-211
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ లసగయఖ బబలర
ఇసటట ననస:33-4-212/7
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చన గరపస చలకర
ఇసటట ననస:33-4-213
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరరన బణ లఖర
ఇసటట ననస:33-4-214
వయససస:45
లస: పప

1723 JBV2854354
పపరర: కలపన మటట పపడడ

1718 SQX1629989
పపరర: అనల కలమఖర బబతపపడడ

తసడడ:డ బబల సరశమ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-210
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబరర వల సయఖద
ఇసటట ననస:33-4-212
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నసర సయఖద
ఇసటట ననస:33-4-212
వయససస:53
లస: పప

1740 JBV2854081
పపరర: రవబబబణ బణలఖర

95-14/1032

తసడడ:డ తరరపతననయణ
డ మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-4-212
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఖఖదర వల సయఖద
ఇసటట ననస:33-4-212
వయససస:27
లస: ససస స

1737 SQX1033521
పపరర: పరవన పసడయ రరవపరగ

1720 SQX2370575
పపరర: జయ శక మమకల

95-11/382

తసడడ:డ బబల సరశమ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-210
వయససస:31
లస: పప

భరస : శకనవరసస మటట పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-211
వయససస:37
లస: ససస స

1725 SQX0305615
పపరర: మహసకరళ లకకమదడవ
మహసకరళ
భరస : చచసచయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-4-212
వయససస:65
లస: ససస స

1734 SQX0084012
పపరర: రమఖదడవ చలకర

95-14/354

భరస : బల సరశమ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-210
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప రవనల
ఇసటట ననస:33-4-211
వయససస:44
లస: ససస స

1731 SQX0907048
పపరర: ఖఖదర వల సయఖద

1717 SQX1891530
పపరర: అనల కలమఖర బబతపపడడ

1715 SQX1994490
పపరర: సససధస గణగణరలలతష

తసడడ:డ వనసకట రమణ గణగణరలలతష
ఇసటట ననస:33-4-209 4TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : జయశక బబతపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-210
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశరరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-210
వయససస:50
లస: పప
1722 SQX2517787
పపరర: ససధఖ రరణణ రవనల

95-11/510

తసడడ:డ కకటటయ ననయక
ఇసటట ననస:33-4-209
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బబల సరశమ బబతపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-210
వయససస:27
లస: పప
1719 SQX2391852
పపరర: బల సరశమ బబతపపడడ

1714 SQX2412740
పపరర: వనసకట రమణ గణగణరలలతష

1739 JBV2855773
పపరర: భబసకరరరవప బణలఖర

95-14/367

తసడడ:డ ఎమమనలల బణ లఖర
ఇసటట ననస:33-4-214
వయససస:39
లస: పప
95-14/369

1742 SQX0230144
పపరర: రమమష ధరణణకకట

95-14/370

తసడడ:డ హహణనమసతనరరవప కకట
ఇసటట ననస:33-4-215
వయససస:34
లస: పప
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1743 JBV2854966
పపరర: వజయమమ మటట పపడడ

95-14/371

భరస : బబ ససబబబణ మటబటవపడడ
ఇసటట ననస:33-4-216
వయససస:45
లస: ససస స
1746 SQX1992965
పపరర: రతన కలమఖరగ మటబపపడక

95-14/897

95-14/376

95-14/379

95-14/382

95-14/385

95-14/898

95-14/389

95-14/393

తలర : వనసకటబడవమమ ఉలర సనవన
ఇసటట ననస:33-4-221
వయససస:76
లస: ససస స
1770 SQX2003150
పపరర: ససతతషమమ బణలర
భరస : కకటటశశర రరవప బణలర
ఇసటట ననస:33-4-222
వయససస:32
లస: ససస స

1751 SQX0522912
పపరర: పవతడన మఖనసకకసడ

95-14/378

1753 AP151010441440
పపరర: జజన బబబణ మఖనసకకసడ

తసడడ:డ జజన బబబణ మఖనసకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-217
వయససస:30
లస: పప
95-14/380

1756 SQX0652164
పపరర: శశషమమ గరచపరతల

1759 SQX0419044
పపరర: చసదడకలమఖర కనపరగస

1762 SQX0065110
పపరర: పదమ బణలర

95-12/1288

95-14/383

95-14/381

1757 SQX0471821
పపరర: ననగరరజ చకటట

95-14/384

తసడడ:డ వససత రరవప CHEEKATI
ఇసటట ననస:33-4-218
వయససస:32
లస: పప
95-14/386

1760 SQX0470260
పపరర: వరణణ రరణణ కకమణమ

95-14/387

భరస : ఆరరగఖ సరశమ కసపల కకమణమ
ఇసటట ననస:33-4-219
వయససస:57
లస: ససస స
95-12/845

1763 SQX1586157
పపరర: హవల gochipatala

95-14/388

భరస : గరపస gochipatala
ఇసటట ననస:33-4-220
వయససస:23
లస: ససస స

1765 AP151010441301
పపరర: శరఖమయఖల గరచపరతల
గరచపరతల
తసడడ:డ కకటయఖ� గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-4-220
వయససస:58
లస: పప

95-14/391

1768 SQX0102715
పపరర: సరలఖమన రరజ ఉలర సనవన
ఉలర సనవన
తసడడ:డ దడవదననస ఉలర సనవన
ఇసటట ననస:33-4-221
వయససస:46
లస: పప

95-14/394

1771 SQX0300103
పపరర: జజషస మమరగ దడవళర

95-14/395

భరస : వరరసరశమ దడవళర
ఇసటట ననస:33-4-223
వయససస:38
లస: ససస స

1754 SQX1419861
పపరర: ససధ చకటట
భరస : అశశక కలమఖర చకటట
ఇసటట ననస:33-4-218
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమఖరరవప బణరగక
ఇసటట ననస:33-4-220
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరఖమణల గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-4-220
వయససస:52
లస: ససస స
1767 SQX0153379
పపరర: దడవదననస ఉలర సనవన

95-14/377

తసడడ:డ ససబబబరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:33-4-218
వయససస:43
లస: పప

భరస : రతనస గగససపరతషలఖ
ఇసటట ననస:33-4-219
వయససస:36
లస: ససస స
1764 AP151010441132
పపరర: తషలశమమ గరచపరతల

95-14/375

భరస : మసరసన గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-4-218
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-4-218
వయససస:33
లస: పప
1761 SQX1994110
పపరర: అననమమ గగససపరతషలఖ

1748 AP151010441420
పపరర: ససలలచన కలమఖరగ మఖనసకకసడ
మఖనసకకసడ
భరస : జజన బబబణ మఖనసకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-217
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ లఖజరస మఖనసకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-217
వయససస:59
లస: పప

భరస : చసదడకలమఖర కనపరగస
ఇసటట ననస:33-4-218
వయససస:36
లస: ససస స
1758 SQX0652123
పపరర: రతనస గరచపరతల

1750 SQX0737148
పపరర: వలయస కరర మఖనసకకసడ

95-14/373

95-14/374

తసడడ:డ జజన బబబణ మఖనసకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-217
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజషనస నగడడ
ఇసటట ననస:33-4-217
వయససస:57
లస: పప
1755 SQX0419085
పపరర: నరమల జజఖత కనపరగస

1747 SQX0153346
పపరర: ససనసద నగడడ

1745 SQX0522854
పపరర: ససరరష కలమఖర మటట పపడడ

తసడడ:డ బబ స బబబణ మటట పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-216
వయససస:31
లస: పప

భరస : వససతరరవప నగడడ
ఇసటట ననస:33-4-217
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబబణ మఖనసకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-217
వయససస:26
లస: పప
1752 SQX0470187
పపరర: వససతరరవప నగడడ

95-14/372

తసడడ:డ బబ స బబబణ మటబటపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-216
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బబ స బబబణ మటబపపడక
ఇసటట ననస:33-4-216
వయససస:23
లస: ససస స
1749 SQX0950105
పపరర: టటనన గగల ఫసన మఖనసకకసడ

1744 SQX1522292
పపరర: బసవయఖ బబబణ మటబటపపడడ

1766 SQX0102707
పపరర: మరగయమమ ఉలర సనవన

95-14/392

భరస : సరలమననడజ� ఉలర సనవన
ఇసటట ననస:33-4-221
వయససస:44
లస: ససస స
1769 SQX2004414
పపరర: సతఖ రసజన బబబణ వవజరసడర

95-14/899

తసడడ:డ పడసరద రరవప వవజరసడర
ఇసటట ననస:33-4-221
వయససస:50
లస: పప
1772 JBV2855625
పపరర: వరమమ బణలఖర

95-14/396

భరస : సరమయయలల బణ లఖర
ఇసటట ననస:33-4-223
వయససస:40
లస: ససస స

Page 271 of 350

1773 JBV2855104
పపరర: ససశల బణలఖర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50
95-14/397

భరస : శశషయఖ� బణలఖ
ఇసటట ననస:33-4-223
వయససస:55
లస: ససస స
1776 SQX0676700
పపరర: కకటటశశర రరవప చరరగయరగ

95-14/400

95-14/403

95-14/405

95-14/408

95-14/410

95-14/413

95-14/415

తసడడ:డ ససరరష బబబణ గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-4-231
వయససస:23
లస: పప

1786 SQX1992635
పపరర: భగఖమమ రరవపరగ

1789 AP151010441480
పపరర: జయచసదడశశఖర రరవపరగ

1792 SQX0059113
పపరర: వనసకటటశశరరర దడవరకకసడ

1795 AP151010441402
పపరర: ససధనఖరరణణ రరవనల

95-14/418

1798 AP151010441427
పపరర: మలలర శశరగ గరచపరతల

95-11/383

1801 SQX0300087
పపరర: గణసటటరర మణకకసటట
తసడడ:డ వరయఖ మణకకసటట
ఇసటట ననస:33-4-231
వయససస:55
లస: పప

1781 JBV1550045
పపరర: రతన సరరజన వనలద లల

95-14/404

1784 AP151010441135
పపరర: నసరగయదనసస బణరగక

95-14/407

1787 JBV2855971
పపరర: వజయశరసత రరవపరగ

95-14/409

భరస : ససరరష బబబణ రరవపరగ
ఇసటట ననస:33-4-225
వయససస:34
లస: ససస స
95-14/411

1790 SQX1629971
పపరర: లఖవణఖ konduri

95-14/412

భరస : మషప మదస
ద రగ
ఇసటట ననస:33-4-227
వయససస:25
లస: ససస స
95-12/846

1793 JBV1551035
పపరర: రజన రరవనల

95-14/414

తసడడ:డ కకరణ రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-229
వయససస:35
లస: ససస స
95-14/416

1796 AP151010441119
పపరర: జయమమ రరవనల

95-14/417

భరస : జయరరవప రరవనల రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-229
వయససస:52
లస: ససస స
95-14/419

భరస : suresh babu గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-4-230
వయససస:42
లస: ససస స
95-14/421

95-14/402

తసడడ:డ ఎలమసద బణరగక
ఇసటట ననస:33-4-224
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసస రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-229
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-229
వయససస:47
లస: పప
1800 SQX1835610
పపరర: పడదదప చసద గరచపరతల

95-14/406

తసడడ:డ సరసబయఖ దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-228
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరరసరశమ రర వవల
ఇసటట ననస:33-4-229
వయససస:40
లస: ససస స
1797 AP151010441392
పపరర: శకనవరసస రరవనల

1783 SQX1208934
పపరర: రరమ రరవప బణరగక

1778 JBV2855492
పపరర: సరమయయలల బణలఖర బణలఖర

భరస : మరగయఖదనసస వనలద లలఖ
ఇసటట ననస:33-4-224
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ భయషణస రరవపరగ
ఇసటట ననస:33-4-225
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల మదస
ద రగ
ఇసటట ననస:33-4-227
వయససస:31
లస: పప
1794 AP151010441400
పపరర: సరళ రరవవల

95-14/900

భరస : భయషణస రరవపరగ
ఇసటట ననస:33-4-225
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : భయషణస రరవపరగ
ఇసటట ననస:33-4-225
వయససస:45
లస: ససస స
1791 SQX1180041
పపరర: మషప మదస
ద రగ

1780 SQX2004620
పపరర: కలఖఖణణ చరరగయరగ

95-14/399

తసడడ:డ దడవసహయస బణ లఖర
ఇసటట ననస:33-4-223
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఏలమసద బణరగక
ఇసటట ననస:33-4-224
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఎల మసద బణరగక
ఇసటట ననస:33-4-224
వయససస:49
లస: పప
1788 AP151010441359
పపరర: suresh babu రరవపరగ

95-14/401

భరస : కకటటశశర రరవప చరరగయరగ
ఇసటట ననస:33-4-223
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కలమఖర రరజ బణరగక
ఇసటట ననస:33-4-224
వయససస:45
లస: ససస స
1785 AP151010441451
పపరర: కలమఖరరకజ బణరగక

1777 SQX0462978
పపరర: రవ కకశశర మటట పపడడ

1775 SQX1430800
పపరర: సలఖమన రరజ బణలఖర

తసడడ:డ సరశమ బణలఖర
ఇసటట ననస:33-4-223
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబ స బబబణ మటట పపడడ
ఇసటట ననస:33-4-223
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ bulla
ఇసటట ననస:33-4-223
వయససస:60
లస: పప
1782 JBV2855831
పపరర: పసచచమమ బణరగక

95-14/398

తసడడ:డ సరశమ బణలఖర
ఇసటట ననస:33-4-223
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నవహమయ చరరగణరగ
ఇసటట ననస:33-4-223
వయససస:33
లస: పప
1779 SQX0847327
పపరర: శశషయఖ బణలఖర

1774 SQX1430784
పపరర: కకశశర బణలఖర

1799 AP151010441023
పపరర: ససరరష బబబణ గరచపరతల

95-14/420

తసడడ:డ యబణ గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-4-230
వయససస:46
లస: పప
95-14/422

1802 SQX2003549
పపరర: ససరరశ బబబణ గరచపరతల

95-14/901

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-4-231
వయససస:48
లస: పప
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1803 SQX2003515
పపరర: మలర శశరగ గరచపరతల
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95-14/902

భరస : ససరరశ బబబణ గరచపరతల
ఇసటట ననస:33-4-231
వయససస:47
లస: ససస స
1806 AP151010441279
పపరర: సశరష కలమఖరగ పపరస

95-14/424

95-14/427

తసడడ:డ భబసకర మమకల
ఇసటట ననస:33-4-236
వయససస:30
లస: పప
1815 SQX0227389
పపరర: శశషగగరగ దదపపలపపడడ
doppalapudi
తసడడ:డ బబసరరగగ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-237
వయససస:46
లస: పప

95-12/849

1818 SQX1606716
పపరర: లకమయఖ బబ కరక

95-14/431

1810 AP151010441407
పపరర: సరరజన పపరరమలర

95-12/852

1811 AP151010441408
పపరర: అరరలనరరవప పసరరమఖళ

95-14/429

95-12/1290

1822 AP151010435349
పపరర: కకటటశశరరరవప వవలలపల వవలలపల

1828 SQX0471938
పపరర: ససరరష బబబణ కకయఖలమయడడ

95-12/850

1831 SQX2084754
పపరర: చనయ దదవఖ చనమరగస
తలర : కకటటశశరమమ చనమరగస
ఇసటట ననస:33-4-241
వయససస:18
లస: ససస స

1817 SQX1606724
పపరర: ననగ మణణ బబ కరక

95-14/430

1820 AP151010438063
పపరర: ససగణణమమ వవలలపల వవలలపల

95-12/851

భరస : తరరపరలల వవలలపల
ఇసటట ననస:33-4-239
వయససస:67
లస: ససస స
95-12/853

1823 AP151010435053
పపరర: తరరపరల వవలలపల వవలలపల

95-12/854

తసడడ:డ పపలర యఖ వవలలపల
ఇసటట ననస:33-4-239
వయససస:77
లస: పప
95-14/433

1826 SQX1425223
పపరర: అనరరధ పడతసపరటట

95-14/434

తలర : ససవరష కలమఖరగ కకయలమయడడ
ఇసటట ననస:33-4-240
వయససస:24
లస: పప
95-14/436

తసడడ:డ పపననయఖ కకయఖలమయడడ
ఇసటట ననస:33-4-240
వయససస:45
లస: పప
95-14/438

95-12/848

భరస : లకమయఖ బబ కరక
ఇసటట ననస:33-4-237
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస కకయఖలమయడడ
ఇసటట ననస:33-4-240
వయససస:72
లస: ససస స
95-14/435

1814 SQX1670553
పపరర: అవననశ దథపరలపపడడ
తసడడ:డ శశషగగరగ దథపరలపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-237
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరల వవలలపల
ఇసటట ననస:33-4-239
వయససస:50
లస: పప

తలర : ససవరష కలమఖరగ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:33-4-240
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ లకసలయఖ చమఖరగరస
ఇసటట ననస:33-4-241
వయససస:45
లస: పప

95-14/428

భరస : కకటటశశరరరవప వవలలపల
ఇసటట ననస:33-4-239
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకయఖలమయడడ
ఇసటట ననస:33-4-240
వయససస:52
లస: ససస స

1830 SQX1891464
పపరర: ఎలర యఖ చనమరగస

95-14/426

95-12/847

1819 AP151010438064
పపరర: ససజజత వవలలపల వవలలపల

95-14/432 1825 SQX0471946
1824 SQX1425249
పపరర: ససవరష కలమఖరగ కకయఖలమయడడ
పపరర: పడమల కకయఖలమయడడ

1827 SQX1425207
పపరర: అనసరరప పడతసపరటట

1808 SQX0595553
పపరర: కకరణ కలమఖర పరటటబసడర
పతబసడర
తసడడ:డ దడవదనసస పతబసడర
ఇసటట ననస:33-4-234
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ పపరరమలర
ఇసటట ననస:33-4-235
వయససస:77
లస: పప

1813 SQX0190421
పపరర: శరఖమల దదపపలపపడడ
దదపపలపపడడ
భరస : శశషగగరగ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-237
వయససస:38
లస: ససస స
1816 SQX2003952
పపరర: బణలలర మఖమయ ఏనవలపఅల

95-14/423

95-14/425

భరస : శవ ఏనవలపఅల
ఇసటట ననస:33-4-237
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ డడవడ బబ కరక
ఇసటట ననస:33-4-237
వయససస:46
లస: పప
1821 SQX0799981
పపరర: మఖధస ససదనరరవప నసతకకక
నసతకకక
తసడడ:డ రరమఖరరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:33-4-239
వయససస:44
లస: పప

1807 AP151010441278
పపరర: దడవదనసస పపరస

భరస : అరరలనరరవప పపరరమలర
ఇసటట ననస:33-4-235
వయససస:67
లస: ససస స
95-12/1289

1805 SQX0652107
పపరర: వనసకట మకర జజఖత పపరస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపరస
ఇసటట ననస:33-4-233
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప పపరస
ఇసటట ననస:33-4-233
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ యకకబణ పతబసడర
ఇసటట ననస:33-4-234
వయససస:57
లస: పప
1812 SQX1995752
పపరర: పడశరసత మమకల

95-14/1034

తసడడ:డ పడసరదరరవప వవజరసడర
ఇసటట ననస:33-4-231
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పపరస
ఇసటట ననస:33-4-233
వయససస:52
లస: ససస స
1809 AP151010441212
పపరర: దడవదనసస పతబసడర

1804 SQX2410389
పపరర: సతఖ రసజన బబబణ వవజరసడర

1829 SQX1586165
పపరర: కకటటశశరమమ చనమరగస

95-14/437

భరస : ఏలర యఖ చనమరగస
ఇసటట ననస:33-4-241
వయససస:40
లస: ససస స
95-14/903

1832 SQX0522961
పపరర: లలఖ కలమఖరగ కకలర పరర

95-14/439

భరస : కకటటశశర రరవప కకలర పరర
ఇసటట ననస:33-4-242
వయససస:34
లస: ససస స
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1833 SQX0978296
పపరర: ససజజత మకరకన
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95-14/440

భరస : శకనవరస రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:33-4-242
వయససస:35
లస: ససస స
1836 SQX0978304
పపరర: రసగ రరవప మకరకన

95-14/443

95-14/446

95-14/904

1840 AP151010441226
పపరర: పడసరదస మమకల మమకల

1843 SQX2342483
పపరర: గరకస జయ వనమ

95-14/449

1846 AP151010441509
పపరర: దడవదనసస వనమ

1849 SQX1409664
పపరర: ఊరగమళ దడవ గణసత

తసడడ:డ సరలమన రరజ పసరరమళర
ఇసటట ననస:33/4/244/C FLAT NO-403
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రతనస గణసత
ఇసటట ననస:33-4-245
వయససస:78
లస: ససస స

1851 SQX0737122
పపరర: వసశ కసచరర

1852 SQX0574863
పపరర: సశరరప రరణణ రరయపపడడ

95-14/453

తసడడ:డ హరమన జజసఫ కసచరర
ఇసటట ననస:33-4-245
వయససస:30
లస: పప
1854 AP151010441367
పపరర: కమలఖబబయ రరయపపడడ

95-14/456

తసడడ:డ సరసబయఖ కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-247
వయససస:33
లస: ససస స

95-11/511

95-14/459

1841 AP151010441094
పపరర: పడకరశరరవప కకడసరగ పడకరశస

1844 SQX2128635
పపరర: రజత వనమఖ

95-11/512

95-14/450

1847 SQX2150415
పపరర: రజత వనమఖ

95-14/1035

భరస : ససనల ఎజడ వనమఖ
ఇసటట ననస:33-4-244
వయససస:29
లస: ససస స
95-14/451

1850 SQX1409573
పపరర: శక హరర దడవరపలర

95-14/452

తసడడ:డ ఆలలలలడ కలమఖర రరజ దడవరపలర
ఇసటట ననస:33-4-245
వయససస:25
లస: పప
95-14/454

1853 AP151010441371
పపరర: రరజరమరగ ననలటటరగ

భరస : సరసబయఖ కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-247
వయససస:44
లస: ససస స

95-14/455

భరస : వజయపడతనప ననలటటరగ
ఇసటట ననస:33-4-246
వయససస:45
లస: ససస స
95-14/457

1856 AP151010441417
పపరర: వజయపడతనఫ ననలటటరగ

95-14/458

తసడడ:డ దనసస ననలటటరగ
ఇసటట ననస:33-4-246
వయససస:48
లస: పప

95-11/513 1859 SQX1013317
1858 SQX2398311
పపరర: నవ రతన కలమఖరగ అమరరరపపడక
పపరర: భవరన కరడనడకలసడ

1861 AP151010441414
పపరర: రసగమమ కరసడడకకసడ కనపరల

95-14/448

Deleted

భరస : డడవడ నరగకణరరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:33-4-247
వయససస:67
లస: ససస స
95-14/461

95-14/445

భరస : ససనల ఎజడ వనమఖ
ఇసటట ననస:33-4-244
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-246
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరయపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-246
వయససస:79
లస: పప
1860 JBV2854230
పపరర: రరజరశశరగ కరసడడకకసడ

1855 AP151010441195
పపరర: అరవసదకలమఖర రరయపపడడ

1838 AP151010441093
పపరర: వరణణ మమకల

తసడడ:డ పడకరశస మమకల
ఇసటట ననస:33-4-243
వయససస:51
లస: పప

భరస : అరవసద కలమఖర రరయపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-246
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-246
వయససస:71
లస: ససస స
1857 AP151010441541
పపరర: రరజజరరవప రరయపపడడ

95-14/447

తసడడ:డ ఆనసదరరవప వనమఖ
ఇసటట ననస:33-4-244
వయససస:67
లస: పప
94-95/759

95-14/442

భరస : అజత కలమఖర మమకల
ఇసటట ననస:33-4-243
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : దడవదనస వనమ
ఇసటట ననస:33-4-244
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవదనస ఎజజడ
ఇసటట ననస:33-4-244
వయససస:29
లస: పప
1848 NDX2559474
పపరర: నతత పడవలర క పసరరమళర

95-14/444

తసడడ:డ పడకరశస మమకల
ఇసటట ననస:33-4-243
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అజత కలమఖర మమకల
ఇసటట ననస:33-4-243
వయససస:21
లస: పప
1845 SQX0604884
పపరర: వనమఖ ససనల ఎజజడ

1837 JBV2854818
పపరర: ససజజత బసకర

1835 SQX0522680
పపరర: కకటటశశర రరవప కకలర పర

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:33-4-242
వయససస:39
లస: పప

భరస : పడసరద బసక
ఇసటట ననస:33-4-243
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:33-4-243
వయససస:52
లస: ససస స
1842 SQX2003143
పపరర: జయదడవ పడకరశ మమకల

95-14/441

భరస : రసగ రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:33-4-242
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖఖ మకరకన
ఇసటట ననస:33-4-242
వయససస:40
లస: పప
1839 AP151010441418
పపరర: రమణమమ మకరకన

1834 SQX0978288
పపరర: ససజజత మకరకన

95-14/460

తసడడ:డ సరసబయఖ కరడనడకలసడ
ఇసటట ననస:33-4-247
వయససస:28
లస: ససస స
95-14/462

1862 AP151010441331
పపరర: డడవడ నరగకణరరవప కకరరకలల

95-14/463

తసడడ:డ పడకరశరరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:33-4-247
వయససస:68
లస: పప

Page 274 of 350

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-50

1863 SQX2403780
పపరర: మణణకరసత సరయ మసగళగగరగ

95-10/802

1864 AP151010441446
పపరర: ససగణణమమ పడగఖస

తసడడ:డ వనసకట చల వవణణ గరపరల మసగళగగరగ
ఇసటట ననస:33-4-250
వయససస:22
లస: పప

భరస : జకరయఖఖ పడగఖస
ఇసటట ననస:33-4-250
వయససస:65
లస: ససస స

1866 SQX2398683
పపరర: గరకస మఖణణకఖస పసడగఖస

1867 SQX1844935
పపరర: వజయ లకడమ మకరకన

95-14/1036

భరస : రవ కలమఖర వసపపగళర
ఇసటట ననస:33-4-250
వయససస:44
లస: ససస స
1869 SQX2371029
పపరర: వనసకట కకషషవనణణ మకరకన

95-14/1037

95-11/235

95-11/384

95-11/387

95-14/468

95-14/471

భరస : రవ దనసరగ
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:44
లస: ససస స

1879 SQX2009256
పపరర: ననగరసదడస ఉయఖల

1882 AP151010441412
పపరర: రమణమమ తతకల

1885 SQX2481604
పపరర: కరణ తడజ వసపపగళళ

95-14/473

1888 JBV2854099
పపరర: ఉమ Madsara

95-11/385

1891 AP151010441619
పపరర: ససతమమ మగల
భరస : కకషష మగల
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:77
లస: ససస స

1871 SQX0063669
పపరర: సరరజనమమ నలస

95-11/234

1874 SQX0227314
పపరర: సలలమఖన ధనరరజ నలస

95-11/237

1877 SQX2005379
పపరర: వరసస ఉయఖల

95-11/386

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉయఖల
ఇసటట ననస:33-4-253
వయససస:26
లస: పప
95-12/1291

1880 SQX2009207
పపరర: వనసకటటశశరరర ఊయల

95-14/905

తసడడ:డ మణతయఖ ఊయల
ఇసటట ననస:33-4-253
వయససస:49
లస: పప
95-14/469

1883 SQX0748053
పపరర: తరరపతమమ తతకల తతకల

95-14/470

భరస : పకకరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:33-4-255
వయససస:54
లస: ససస స
95-12/1384

1886 SQX1663681
పపరర: రమఖ దనసరగ

95-14/472

తసడడ:డ రవ కలమఖర దనసరగ
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:24
లస: ససస స
95-14/474

భరస : రరసబబబణ madsara
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:38
లస: ససస స
95-14/476

95-14/467

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:33-4-252
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమఖర వసపపగళళ
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమఖర దనసరగ
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:34
లస: ససస స
1890 AP151010441409
పపరర: ఇసదదర దనసరగ

95-11/236

భరస : శసకరర తతకల
ఇసటట ననస:33-4-255
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకరర తతకల
ఇసటట ననస:33-4-255
వయససస:47
లస: పప
1887 SQX1663707
పపరర: అనసష దనసరగ

1876 SQX2009686
పపరర: వర బబబణ ఉయఖల

1868 SQX1543280
పపరర: మహహశ బబబణ యలగల

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:33-4-252
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వర బబబణ ఉయఖల
ఇసటట ననస:33-4-253
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర తతకల
ఇసటట ననస:33-4-255
వయససస:27
లస: ససస స
1884 AP151010441411
పపరర: శసకరర తతకల తతకల

95-11/233

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉయఖల
ఇసటట ననస:33-4-253
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసబ
ఇసటట ననస:33-4-253
వయససస:20
లస: ససస స
1881 SQX0737601
పపరర: కకషషవవణణ తతకల

1873 SQX0556605
పపరర: నలస జయశరసత రరజ

95-14/465

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర యలగల
ఇసటట ననస:33-4-251
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:33-4-252
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఉయఖల
ఇసటట ననస:33-4-253
వయససస:45
లస: ససస స
1878 SQX2006625
పపరర: జజణణవ కలసబ

95-14/466

భరస : రతనరరజ
ఇసటట ననస:33-4-252
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:33-4-252
వయససస:47
లస: పప
1875 SQX2009249
పపరర: ననగమమ ఉయఖల

1870 SQX0064865
పపరర: రరతషమణణ నలస

1865 AP151010441027
పపరర: జకరయఖ పడగఖస

తసడడ:డ పసడమయఖ పడగఖస
ఇసటట ననస:33-4-250
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ రసగ రరవప మకరకన
ఇసటట ననస:33-4-251
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప మకరకన
ఇసటట ననస:33-4-251
వయససస:20
లస: ససస స
1872 SQX0174763
పపరర: రతనరరజ నలస

95-14/464

1889 AP151010441461
పపరర: ఆదదలకడమ మగగల మగల

95-14/475

భరస : కకషష మగల
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:40
లస: ససస స
95-14/477

1892 SQX1663673
పపరర: యయసప బణ దనసరగ

95-14/478

తసడడ:డ రవ కలమఖర దనసరగ
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:21
లస: పప
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95-14/479

తసడడ:డ శసకరర తతకల
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:33
లస: పప
1896 SQX2398691
పపరర: జయసత వసపపగళళ

95-14/1038

95-14/484

95-14/487

95-14/490

95-14/493

95-12/855

95-14/496

తసడడ:డ పడసరదస కకడవటట
ఇసటట ననస:33-4-261
వయససస:35
లస: పప

1906 SQX0153411
పపరర: ననరరయణ ఆవపలమసద

1909 SQX0153395
పపరర: ససజవయఖ ఆవపలమసద

1912 SQX0516559
పపరర: అసకమమ పలలర పప గణ పలలర పప గణ

1915 SQX1785260
పపరర: అనల ఇససకపలర

95-14/499

1918 AP151010441540
పపరర: వజయ మమకల

95-14/491

1921 SQX0652131
పపరర: శశరగ కకడవటట
తసడడ:డ పడసరదరరవప కకడవటట
ఇసటట ననస:33-4-261
వయససస:42
లస: పప

1901 JBV2854222
పపరర: దసరర కరసడడకకసడ

95-14/486

1904 AP151010441394
పపరర: ఎలమసద కరసడడకకసడ

95-14/489

1907 SQX0153320
పపరర: తరరపతమమ ఆవపలమసద

95-14/492

భరస : రమణయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-4-259
వయససస:39
లస: ససస స
95-14/494

1910 SQX0153304
పపరర: రమణయఖ ఆవపలమసద

95-14/495

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-4-259
వయససస:43
లస: పప
95-12/856

1913 SQX0514612
పపరర: పపషపరరజ పలలర పప గణ పలలర పప గణ

95-12/857

తసడడ:డ పసలల పలలర పప గణ
ఇసటట ననస:33-4-260
వయససస:53
లస: పప
95-14/497

1916 JBV2854073
పపరర: రరబకర కకడవటట

95-14/498

భరస : శశరగ కకడవటట
ఇసటట ననస:33-4-261
వయససస:34
లస: ససస స
95-14/500

భరస : భబసకరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:33-4-261
వయససస:45
లస: ససస స
95-14/502

95-14/483

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-258
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అనల ఇససకపలర
ఇసటట ననస:33-4-260
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవ బబబణ కకడసరగ
ఇసటట ననస:33-4-261
వయససస:35
లస: ససస స
1920 JBV2855963
పపరర: రరజ కకడవటట

95-14/488

భరస : పసలల పలలర పప గణ
ఇసటట ననస:33-4-260
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : అనల ఇససకపలర
ఇసటట ననస:33-4-260
వయససస:29
లస: ససస స
1917 JBV2854875
పపరర: జయపడద కకడసరగ

1903 SQX1261437
పపరర: షరరరన జటటరగ

1898 SQX1169029
పపరర: రరజశశఖర కరసడడకకసడ

తసడడ:డ ఎలమసద కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-258
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-4-259
వయససస:39
లస: పప

భరస : పపషపరరజ పలలర పప గణ
ఇసటట ననస:33-4-260
వయససస:48
లస: ససస స
1914 SQX1785179
పపరర: పడశరసత ఇససకపలర

95-14/485

భరస : ససజవయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33--4-259
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:33-4-259
వయససస:60
లస: ససస స
1911 SQX0516542
పపరర: లలత పలలర పప గణ పలలర పప గణ

1900 SQX1261478
పపరర: శశషరరతనస గసడడకకట

95-14/481

తసడడ:డ మలర మసద కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-257
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస జటటరగ
ఇసటట ననస:33-4-258
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససబడహమణఖస కరరనటట
ఇసటట ననస:33-4-259
వయససస:29
లస: ససస స
1908 SQX0153288
పపరర: రమణమమ ఆవపలమసద

95-14/482

భరస : అసజ బబబణ గసడడకకట
ఇసటట ననస:33-4-258
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఎలమసద కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-258
వయససస:45
లస: ససస స
1905 SQX1353713
పపరర: తరరపతమమ కరరనటట

1897 SQX1168955
పపరర: సరయకకషష కరసడడకకసడ

1895 SQX0153254
పపరర: రవ దనసరగ

తసడడ:డ ఆనసదరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మలర మసద కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-257
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద కరసడడ కకసడ
ఇసటట ననస:33-4-257
వయససస:28
లస: పప
1902 AP151010441393
పపరర: ననగమణణ కరసడడకకసడ

95-14/480

తసడడ:డ లకమయఖ madsara
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమఖర వసపపగళళ
ఇసటట ననస:33-4-256
వయససస:21
లస: పప
1899 SQX1180025
పపరర: దసరర పడసరద కరసడడ కకసడ

1894 JBV2854180
పపరర: రరసబబబణ ఏమ Madsara

1919 SQX1208942
పపరర: పడవణ మమకల

95-14/501

తసడడ:డ భబసకరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:33-4-261
వయససస:27
లస: పప
95-14/503

1922 SQX0847426
పపరర: భబసకరరరవప మమకల

95-14/504

తసడడ:డ ఆనసదరరవప మమకల
ఇసటట ననస:33-4-261
వయససస:47
లస: పప
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1923 AP151010441471
పపరర: పడసరదరరవప కకడవటట

95-14/505

తసడడ:డ ససబబయఖ కకడవటట
ఇసటట ననస:33-4-261
వయససస:60
లస: పప
1926 AP151010441323
పపరర: మమరగజజతసత క న పర ల

95-14/507

95-12/1293

95-14/509

95-14/512

95-12/858

95-12/861

95-14/515

భరస : పడసరదరరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:33-4-267
వయససస:52
లస: ససస స

1934 SQX1076398
పపరర: ససదదప కసచరర

1939 SQX0064683
పపరర: సరశత ఉయఖఖల ఉయఖఖల

1942 SQX0978346
పపరర: మమరగ జజఖసన కకమయమ కకమణమ

1945 SQX0153619
పపరర: పడమల దడవ కకమమ

95-14/518

1948 SQX1775188
పపరర: శరమయఖల రరజ పసలర

95-11/388

1951 JBV2831824
పపరర: మరగయదడవరపడసరదరరవప
ఆపసపకటర అపసపకటర
తసడడ:డ ననరయఖ అపసపకటర
ఇసటట ననస:33-4-267
వయససస:57
లస: పప

95-14/511

1937 SQX1996982
పపరర: మమరగ జడ

95-11/389

భరస : ననగరజ జడ
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:32
లస: ససస స
95-12/859

1940 SQX0484261
పపరర: జజసఫ దదలప కలమఖర ఏ
అపసపకటర
తసడడ:డ పడసరదరరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:31
లస: పప

95-12/860

95-14/513

1943 SQX0470229
పపరర: రరఖ కకమణమ

95-14/514

తసడడ:డ మకతషఖసజయరరవప కకమమ
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:29
లస: ససస స
95-14/516

1946 SQX1775204
పపరర: లలత కలమఖరగ పసలర

95-14/517

భరస : శరమయఖల రరజ పసలర
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:66
లస: ససస స
95-14/519

తసడడ:డ బబసజమన పసలర
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:67
లస: పప
95-12/862

95-86/1124

తసడడ:డ హరమమమన జజసఫ కసచరర
ఇసటట ననస:33-4-265
వయససస:27
లస: పప

భరస : మకతషఖసజయరరవప కకమమ
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మకతషఖసజయరరవప కకమణమ
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:28
లస: పప
1950 JBV2843316
పపరర: మమరగసరరజన అపసపకటర అపసపకటర

95-14/510

తసడడ:డ ఎస జయ రరవప కకమణమ
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:33
లస: ససస స
1947 SQX0906974
పపరర: రరకరష కకమణమ

1936 SQX1996933
పపరర: దడవ కరరణమమ జడ

95-12/1292

1931 SQX2239044
పపరర: వనసకట సరయ కలమఖర
కరకలనసరగ
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరకలనసరగ
ఇసటట ననస:33-4-264, 5/3 Lane
వయససస:24
లస: పప

భరస : రమమష ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:33
లస: పప
1944 SQX0443077
పపరర: లకకమ తరరపతమమ రరచకకసడ

1933 AP151010441116
పపరర: వజయకలమఖరగ కసచచరర

1928 SQX2004687
పపరర: జజషషవ కనపరల

95-11/514

భరస : జయ రరవప జడ
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప అపసపకటర
ఇసటట ననస:33-4-266
వయససస:29
లస: ససస స
1941 SQX0175745
పపరర: బబల శశరగ అపసపకటర

1930 SQX2220549
పపరర: ససధ రరణణ కరకలనసరగ

95-14/506

తసడడ:డ బణలర బబబణ కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-263
వయససస:20
లస: పప

భరస : జజసఫ కసచచరర
ఇసటట ననస:33-4-265
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస కసచరర
ఇసటట ననస:33-4-265
వయససస:62
లస: పప
1938 SQX0481648
పపరర: పడభబవత ఎ అపసపకటర

95-14/508

భరస : వనసకట సరయ కరకలనసరగ
ఇసటట ననస:33-4-264, 5/3 Lane
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హహరమన జజసఫ కసచరర
ఇసటట ననస:33-4-265
వయససస:30
లస: ససస స
1935 AP151010441117
పపరర: హహరమన జజసఫ కసచరర

1927 AP151010441307
పపరర: మఖణణకఖరరవప కనపరల

1925 JBV2854040
పపరర: ఏససమణణ కనపరల

భరస : బణలర బబబణ కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-262
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయయలల కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-262
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బణలర బబబణ కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-263
వయససస:20
లస: పప
1932 SQX1197384
పపరర: సససధస కసచరర

95-14/906

భరస : రరజ కకకడ వటట
ఇసటట ననస:33-4-261
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మఖణణకఖరరవప కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-262
వయససస:42
లస: ససస స
1929 SQX2004703
పపరర: అజయ కలమఖర కనపరల

1924 SQX2003523
పపరర: జజఖత కకడవటట

1949 NDX3255528
పపరర: శక పదమ అపసపకటర

94-76/1095

భరస : పపడమ కలమఖర అపసపకటర
ఇసటట ననస:33-4-267
వయససస:42
లస: ససస స
95-12/863

1952 SQX0906966
పపరర: పపడమకలమఖర అపసపకటర

95-14/520

తసడడ:డ ననరయఖ appikatla
ఇసటట ననస:33-4-267
వయససస:43
లస: పప
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1953 SQX1522243
పపరర: వ ఆర భగవత లకడమ కకటడ

95-12/864

తసడడ:డ వశశననథస కకటడ
ఇసటట ననస:33-4-268
వయససస:34
లస: ససస స
1956 JBV2854339
పపరర: హలల రరజకలమఖరగ బలజరపలర

95-14/522

95-14/525

95-14/528

95-12/868

95-14/529

95-11/515

95-11/238

తసడడ:డ శవయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:33-4-272
వయససస:28
లస: ససస స

1966 SQX0451120
పపరర: కకరణ కలమఖర కనపరల

1969 SQX1304831
పపరర: రరజరష కనపరల

1972 SQX0059055
పపరర: వనసకట పపపరపల

1975 SQX0505263
పపరర: గరపస మణదడబబ యన

95-11/241

1978 SQX2237568
పపరర: లలత పటపగఅలఖ

95-12/869

1981 SQX2143527
పపరర: లకడమ మణదడబబ యన
భరస : నగరజ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:33-4-272
వయససస:27
లస: ససస స

1961 JBV2854719
పపరర: పడసరదస గణరగసదపలర

95-14/527

1964 SQX0322917
పపరర: నలక
ర రగ ససపపరష మమ నలక
ర రగ

95-12/867

1967 SQX1992601
పపరర: వకకటరగయ కనపరల

95-12/1294

భరస : దనవదస కకరణ కలమఖర
ఇసటట ననస:33-4-270
వయససస:26
లస: ససస స
95-14/530

1970 SQX2552974
పపరర: మజరస కనపరల

95-14/531

తసడడ:డ ఇశరకయయలల కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-270
వయససస:57
లస: పప
95-12/870

1973 SQX1168989
పపరర: అమకతరరజ గరతకల

95-14/532

తసడడ:డ పడభయదనస gotikala
ఇసటట ననస:33-4-271
వయససస:45
లస: పప
95-11/239

1976 SQX0505529
పపరర: ననగరరజ మణదడబబ యన

95-11/240

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:33-4-272
వయససస:33
లస: పప
95-11/516

భరస : రరమచసదడరరవప పటపగఅలఖ
ఇసటట ననస:33-4-272
వయససస:59
లస: ససస స
95-14/1039

95-14/524

భరస : యయసప బణ నలక
ర రగ
ఇసటట ననస:33-4-270
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:33-4-272
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:33-4-272
వయససస:54
లస: పప
1980 SQX2144400
పపరర: ననగలకడమ మణదడబబ యన

95-12/866

తసడడ:డ యఖకకబణ పపపరపల
ఇసటట ననస:33-4-271
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:33-4-272
వయససస:49
లస: ససస స
1977 SQX0505891
పపరర: శవయఖ మణదడబబ యన

1963 SQX0065102
పపరర: రతనజజఖత కనపరల కనపరల

1958 AP151010441574
పపరర: గగరగరరజ బలజరపలర

తసడడ:డ పప తషరరజ గణరగసదపలర
ఇసటట ననస:33-4-269
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మజరస కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-270
వయససస:26
లస: పప

భరస : అమకత రరజ గగటటకల
ఇసటట ననస:33-4-271
వయససస:38
లస: ససస స
1974 SQX0507582
పపరర: సరమఖమ జఖస మణదడబబ యన

95-14/526

తసడడ:డ మజరశ కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-270
వయససస:32
లస: పప

భరస : యజరసస కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-270
వయససస:49
లస: ససస స
1971 SQX2362465
పపరర: రరజజన గగటటకల

1960 JBV2854388
పపరర: వజయమమ గణరగసదపలర

95-14/521

తసడడ:డ బకకలల బలజరపలర
ఇసటట ననస:33-4-268
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ మజరస కనపరల
ఇసటట ననస:33-4-270
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసకర మమకల
ఇసటట ననస:33-4-270
వయససస:27
లస: పప
1968 AP151010441324
పపరర: దయఖమణణ కనపరల

95-14/523

భరస : పప తషరరజ గణరగసదపలర
ఇసటట ననస:33-4-269
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గణరగసదపలర
ఇసటట ననస:33-4-269
వయససస:77
లస: పప
1965 SQX1208892
పపరర: పడవణ మమకల

1957 JBV2854883
పపరర: ససజజత బలజరపలర

1955 JBV2854321
పపరర: మమరగసభణఖలఖ బలజరపలర

తసడడ:డ గగరగరరజ బలజరపలర
ఇసటట ననస:33-4-268
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గగరగరరజ బలజరపలర
ఇసటట ననస:33-4-268
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : పడసరదస గణరగసదపలర
ఇసటట ననస:33-4-269
వయససస:40
లస: ససస స
1962 JBV2854206
పపరర: పప తషరరజ గణరగసదపలర

95-12/865

భరస : గగరగరరజ బలజరపలర
ఇసటట ననస:33-4-268
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గగరగరరజ బలజరపలర
ఇసటట ననస:33-4-268
వయససస:38
లస: ససస స
1959 JBV2854396
పపరర: బబబశరసత గణరగసదపలర

1954 SQX0065334
పపరర: ససహససన బలజరపలర బలజరపలర

1979 SQX2307080
పపరర: సశరష కలమఖరగ బర

95-12/1385

భరస : శకనవరస రరవప పటపగఅలఖ
ఇసటట ననస:33-4-272
వయససస:37
లస: ససస స
95-14/1040

1982 SQX2143519
పపరర: మహలకడమ మణదడబబ యన

95-14/1041

భరస : గరపస మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:33-4-272
వయససస:24
లస: ససస స
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95-11/242

తసడడ:డ సరసబయఖ కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-274
వయససస:28
లస: పప
1986 AP151010441413
పపరర: సరసబయఖ కరసడడకకసడ

95-14/535

95-11/244

95-11/245

95-11/519

95-10/803

95-11/248

95-11/251

భరస : మఖనక రరవప బబబణ బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-4-279
వయససస:33
లస: ససస స

1996 SQX2388619
పపరర: రతన కలమఖరగ మమడడ

1999 SQX2459097
పపరర: ననగ రరస సససగ కతడ

2002 SQX1688738
పపరర: జజఖత బబయ కతడ

2005 AP151010438447
పపరర: దసరరరబయ కతడ

95-11/254

2008 SQX2140994
పపరర: రరదనశల బబలఖజ సససగ

95-11/520

2011 SQX1688845
పపరర: వనతన శశ కరరణ కలమఖరగ
బబ డనడ
భరస : రతననకర బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-4-279
వయససస:34
లస: ససస స

1991 SQX2398964
పపరర: పవన నరగససగ కకస క

95-11/518

1994 AP151010435422
పపరర: హనసమఖన సససహ కతడ

95-11/247

1997 SQX1328252
పపరర: చనయపత అనసపరగస

95-12/871

తసడడ:డ మరగయ దనస అనసపరగస
ఇసటట ననస:33-4-277
వయససస:27
లస: పప
95-10/804

2000 SQX2439651
పపరర: ననగ వనసకట శరగష బబయ కఠగక

95-10/805

తసడడ:డ జగయరరమ కఠగక
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:27
లస: ససస స
95-11/249

2003 AP151010438445
పపరర: కకకషషవవణణబబయ కతడ

95-11/250

భరస : లకమణ సససగ
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:41
లస: ససస స
95-11/252

2006 SQX1688654
పపరర: బబలఖజ సససగ రరడవల

95-11/253

తసడడ:డ హరగ కకషష సససగ రరడవల
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:37
లస: పప
95-11/521

తసడడ:డ రరదనశల హరగ కకషష సససగ
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:36
లస: పప
95-11/256

95-11/243

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:33-4-277
వయససస:54
లస: పప

భరస : జగణరరమ సససగ
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససగ
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:59
లస: పప
2010 SQX1688779
పపరర: హరగ శరగష బబ డడడ

95-11/246

భరస : ననగలకమణ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకషష సససగ
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:50
లస: ససస స
2007 AP151010435324
పపరర: జగణరరమ సససగ కతడ

1993 SQX0846915
పపరర: బబలఖజ సససగ కతడ

1988 SQX1688605
పపరర: పవన నరగససగ కతడ

తసడడ:డ లకమణ సససగ కకస క
ఇసటట ననస:33-4-276/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జగయరరమ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:30
లస: పప

భరస : నగరస సససగ కతడ
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:24
లస: ససస స
2004 SQX0305896
పపరర: బబ సదదల జమణననబబయ

95-11/517

భరస : చసదడ శశఖర మమడడ
ఇసటట ననస:33-4-277
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగ కకషష సససగ రగవదల
ఇసటట ననస:33-4-278
వయససస:36
లస: పప
2001 SQX1688696
పపరర: వరలకడమ బబయ కతడ

1990 SQX2413011
పపరర: పవన ననరర సససగ కతడ

95-14/534

తసడడ:డ లకమణ సససహ నరసససగ
ఇసటట ననస:33-4-276
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ హనసమఖనససగ
ఇసటట ననస:33-4-277
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పడభణదనస మమడడ
ఇసటట ననస:33-4-277
వయససస:47
లస: పప
1998 SQX2446649
పపరర: బబలఖజ సససగ రగదవల

95-14/536

తసడడ:డ లకమణ సససగ
ఇసటట ననస:33-4-276/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : హనసమఖనససససగ
ఇసటట ననస:33-4-277
వయససస:49
లస: ససస స
1995 SQX2329100
పపరర: చసదడ శశఖర మమడడ

1987 SQX1979210
పపరర: రసగమమ కరసడడకకసడ

1985 JBV2855385
పపరర: దసరరరరరవప కరసడడకకసడ

తసడడ:డ సరసబయఖ కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-274
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-274
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససగ
ఇసటట ననస:33-4-276
వయససస:49
లస: పప
1992 AP151010438446
పపరర: శరఖమఖబబయ కతడ

95-14/533

తసడడ:డ సరసబయఖ కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-274
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమణలల కరసడడకకసడ
ఇసటట ననస:33-4-274
వయససస:52
లస: పప
1989 AP151010435343
పపరర: లకమణసససగ కతడ

1984 SQX1169235
పపరర: శవ పరరశత కరసడడకకసడ

2009 SQX0064477
పపరర: ననగలకకమ బబయ కతడ

95-11/255

తసడడ:డ జగణరరస సససగ
ఇసటట ననస:33-4-279
వయససస:30
లస: ససస స
95-11/257

2012 AP151010438034
పపరర: ఆనఎలజబబత బబ డడడ

95-11/258

భరస : ససదనకర
ఇసటట ననస:33-4-279
వయససస:59
లస: ససస స
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2013 SQX1688803
పపరర: మఖణణకర బబబణ బబ డడడ

95-11/259

తసడడ:డ ససధనకర బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-4-279
వయససస:32
లస: పప
2016 SQX1590307
పపరర: వనసకటననగ లకడమ ఉయఖఖల

95-12/872

95-12/875

95-14/539

95-12/878

95-12/1295

2026 SQX0229963
పపరర: సరసబయఖ ఉయఖఖల ఉయఖఖల

2029 SQX1992833
పపరర: ఉమ దడవ కలసభ

95-14/541

2032 SQX1278143
పపరర: మధసకర కకచపపడడ

2035 SQX0227025
పపరర: ఫపర రరనస ననసటటసగరల జనపలర
జనపలర
తసడడ:డ డడవడ జనపలర
ఇసటట ననస:33-4-285/1
వయససస:34
లస: ససస స

95-12/884 2038 AP151010435292
2037 AP151010438295
పపరర: నరమల కలమఖరగ జనపలర జనపలర
పపరర: డడవడ జనపలర జనపలర

భరస : డడవడ జనపలర
ఇసటట ననస:33-4-285/1
వయససస:57
లస: ససస స
2040 AP151010438298
పపరర: అనసరరధ కలరరక కలరరక
భరస : అసకమమ కలరరక
ఇసటట ననస:33-4-286
వయససస:48
లస: ససస స

95-14/540

2024 SQX0065433
పపరర: ససజజత ఉయఖఖల ఉయఖఖల

95-12/879

2041 SQX0505412
పపరర: బసవపపననయఖ కలరరక కలరరక
తసడడ:డ చనన అసకమమ కలరరక
ఇసటట ననస:33-4-286
వయససస:31
లస: పప

2027 AP151010435228
పపరర: రరమయఖ ఉయఖఖల ఉయఖఖల

95-12/880

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-284
వయససస:82
లస: పప
95-12/1296

2030 NDX3017472
పపరర: ససయన కలమఖరగ కకచపపడడ

94-64/896

భరస : మధసకర కకచపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-284/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-14/542

2033 SQX1278119
పపరర: రరజజ రరవప కకచపపడడ

95-14/543

తసడడ:డ జజజ నయఖ కకచపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-285
వయససస:65
లస: పప
95-12/882

2036 SQX0190496
పపరర: పడసనన మమరగ జనపలర

95-12/883

తసడడ:డ డడవడ జనపలర
ఇసటట ననస:33-4-285/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-12/885

తసడడ:డ అరల యఖ జనపలర
ఇసటట ననస:33-4-285/1
వయససస:62
లస: పప
95-12/887

95-12/877

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-284
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-285
వయససస:38
లస: పప
95-12/881

95-12/874

95-14/538
2021 SQX1629898
పపరర: VENKATA NAGA LAKSHMI
KUMBHA
భరస : KISHORE VUYYALA
ఇసటట ననస:33-4-282
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసబయఖ కలసభ
ఇసటట ననస:33-4-284
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరజజ రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:33-4-285
వయససస:58
లస: ససస స
2034 SQX0064568
పపరర: ఏసపటరరమ జజఖత జజనపలర
జజనపలర
తసడడ:డ డడవడ జజనపలర
ఇసటట ననస:33-4-285/1
వయససస:29
లస: ససస స

2023 SQX1586249
పపరర: కకశశర ఉయఖఖల

2018 SQX0059303
పపరర: వనసకట రతనస పపజల

95-12/876

తసడడ:డ రరమయఖ ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-284
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వపయఅలఖ
ఇసటట ననస:33-4-284
వయససస:25
లస: పప
2031 SQX1278044
పపరర: మమరగ కకచపపడడ

2020 SQX0846865
పపరర: పపలర యఖ ఉయఖఖల ఉయఖఖల

95-11/261

భరస : శశషగగరగ రరవప పపజల
ఇసటట ననస:33-4-282
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-282
వయససస:32
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-284
వయససస:46
లస: ససస స
2028 SQX1992817
పపరర: ఫణణసదడ వపయఅలఖ

95-12/873

తసడడ:డ రరమయఖ ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-282
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ pullaiah VUYYALA
ఇసటట ననస:33-4-282
వయససస:26
లస: పప
2025 SQX0064022
పపరర: నరమల ఉయఖఖల ఉయఖఖల

2017 AP151010438230
పపరర: రమణ ఉయఖఖల ఉయఖఖల

2015 AP151010435062
పపరర: ససధనకర బబ డడడ

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:33-4-279
వయససస:69
లస: పప

భరస : పపలర యఖ ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-282
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడ
ఇసటట ననస:33-4-282
వయససస:25
లస: పప
2022 SQX1630029
పపరర: శసకర రరవప vuyyala

95-11/260

తసడడ:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:33-4-279
వయససస:33
లస: పప

భరస : కకశశర ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-282
వయససస:28
లస: ససస స
2019 SQX1362938
పపరర: వనసకటటష మమడ

2014 SQX0410399
పపరర: రతననకర బబ డడడ

2039 SQX0507632
పపరర: రరధ కలరరక కలరరక

95-12/886

భరస : చనన అసకమమ కలరరక
ఇసటట ననస:33-4-286
వయససస:47
లస: ససస స
95-12/888

2042 JBV2831709
పపరర: ససరరష బబబణ కలరరక కలరరక

95-12/889

తసడడ:డ బసవశసకరరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:33-4-286
వయససస:40
లస: పప
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2043 AP151010435335
పపరర: శకనస కలరరక కలరరక

95-12/890

తసడడ:డ బసవశసకరరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:33-4-286
వయససస:47
లస: పప
2046 SQX1838036
పపరర: వనసకట సతఖవరణణ కలరరక

95-137/23

95-12/1297

95-12/895

భరస : జయరరజ రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-292
వయససస:28
లస: ససస స

95-12/892

95-14/546

తసడడ:డ శరససన రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-292
వయససస:31
లస: పప

2050 SQX1180082
పపరర: బయఖలఖ వవలలపల

95-14/545

95-12/900

2053 AP151010438072
పపరర: ససభబగఖస రరయల రరవనల

95-12/896

తసడడ:డ బబ యయజ రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-293
వయససస:40
లస: పప

95-12/898

95-12/902

భరస : యఖకకబణ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:33-4-294
వయససస:57
లస: ససస స

95-14/1042

95-12/904

2067 SQX1112911
పపరర: లడడఆ వవదస వవమవరపప

95-14/547

2054 AP151010435207
పపరర: శరఖససన రరవనల

2057 SQX0799973
పపరర: జయ రరజ రరవనల రరవనల

95-12/899

2060 SQX0775312
పపరర: ససమత గగరరకపరటట గగరరకపరటట

95-12/901

తసడడ:డ దననయయలల బబబణ వవమవరపప
ఇసటట ననస:33-4-295
వయససస:26
లస: పప

2065 SQX1090471
పపరర: వనసకటటసశర రరవప వవమవరపప

95-12/905

2066 SQX1487777
పపరర: డడనయల బబబణ వవమవరపప

2068 SQX1112903
పపరర: పరల దనవద రరజ వవమవరపప

95-14/548

తసడడ:డ హహచ పడసరద బబబణ వవమవరపప
ఇసటట ననస:33-4-296
వయససస:31
లస: పప

2
SQX1996453
పపరర: వసససధర పప క

తసడడ:డ వనసకట రతనస పప క
ఇసటట ననస:1-34-131
వయససస:21
లస: ససస స

95-12/906

తసడడ:డ లకమయఖ వనసవరపప
ఇసటట ననస:33-4-296
వయససస:60
లస: పప
2069 SZO0017962
పపరర: ననగరశశర రరవప ఉపపపలకరగ

95-21/1110

95-12/1298

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉపపపలకరగ
ఇసటట ననస:33-4-296 Satyaveda Nilaya
వయససస:29
లస: పప
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95-25/1263

95-12/897

95-12/903 2063 NDX1581629
94-137/605
2062 SQX0772111
పపరర: ననగరశశరరరవప గగరరకపరటట గగరరకపరటట
పపరర: సలఖమన సతఖ రరజ వవమవరపప

తసడడ:డ రరమయఖ వవమవరపప
ఇసటట ననస:33-4-296
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హహచ పడసరద బబబణ వవమవరపప
ఇసటట ననస:33-4-296
వయససస:29
లస: ససస స

95-12/894

భరస : రరమఖరరవప గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:33-4-294
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:33-4-294
వయససస:30
లస: పప

2064 SQX1487785
పపరర: జజససఫ సతఖ పడకరశ రరజ
వవమవరపప
తసడడ:డ దననఅల బబబణ వనసవరపప
ఇసటట ననస:33-4-296
వయససస:28
లస: పప

2051 SQX1629799
పపరర: చలకర జజఖత రరణణ చలకర

తసడడ:డ బబ యయజ రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-293
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబ యయజ రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-293
వయససస:18
లస: ససస స

2061 AP151010438071
పపరర: సరరజన గగరరకపరటట గగరరకపరటట

95-12/893

తసడడ:డ బబనన రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-292
వయససస:72
లస: పప

2056 AP151010438297
పపరర: లలత రరవనల రరవనల

2059 SQX2371789
పపరర: బబర ససస రరవనల

2048 AP151010435333
పపరర: రమమష ఉయఖఖల ఉయఖఖల

తసడడ:డ వరరసరశమ చలకర
ఇసటట ననస:33-4-292
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబ యయజ రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-293
వయససస:57
లస: ససస స

2058 SQX0799965
పపరర: ననగరశశర రరవప రరవవల రరవనల

95-14/544

తసడడ:డ రరమయఖ ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-287
వయససస:42
లస: పప

భరస : శరఖససన రరవనల
ఇసటట ననస:33-4-292
వయససస:62
లస: ససస స

2055 SQX1261569
పపరర: అరరణ కలమఖర రరవనల

భరస : సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:1-20-610
వయససస:36
లస: ససస స

2047 AP151010438228
పపరర: ననగరతనస ఉయఖఖల ఉయఖఖల

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వవలలపల
ఇసటట ననస:33-4-289
వయససస:26
లస: ససస స

2052 SQX1590257
పపరర: కనకమమ రరవనల

2045 SQX1835628
పపరర: వరనల రరణణ కలరరక

తసడడ:డ అసకమమరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:33-4-286
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:33-4-287
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష ఉయఖల
ఇసటట ననస:33-4-287
వయససస:22
లస: పప

1
SQX2430221
పపరర: శశశదనబ షపక

95-12/891

తసడడ:డ శసకరరరవప కలరరక
ఇసటట ననస:33-4-286
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:33-4-286
వయససస:25
లస: ససస స
2049 SQX1996511
పపరర: నరరసదడ ఉయఖల

2044 SQX0506261
పపరర: అసకమమరరవప కలరరక కలరరక

3
పపరర: అనలలకమఖర కలలవ

95-10/877

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలలవ
ఇసటట ననస:1/57-63
వయససస:25
లస: పప
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4
SQX2074896
పపరర: రమఖ శక చచరరకకరగ
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95-10/580

తసడడ:డ రమఖసజనఉలక చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:1-61
వయససస:20
లస: ససస స
7
SQX1814136
పపరర: సరమఖమ జఖస పప లలబబ యన

95-25/2

95-20/553

95-21/1316

95-25/1271

95-20/774

95-23/594

95-12/2

14
SQX2518108
పపరర: సససదరఖ రరణణ జజలఖదద

17
SQX2094340
పపరర: మధవ లత కలరక

20
SQX1257170
పపరర: ననగయర బ కకమరగగరగ

23
SQX1813583
పపరర: ఆసజనవయణలల దడరసగణల

26
SQX2100774
పపరర: పఠరన బబబ సజత పఠరన

95-10/13

29
SQX2033843
పపరర: మహహసదడ చచదరగ శరఖమయరగ

95-11/624

32
SQX1976257
పపరర: శకవఖ మలర వరపప
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మలర రవరపప
ఇసటట ననస:4-8-200/1
వయససస:22
లస: ససస స

12
SQX1691377
పపరర: ధనలకడమ వవమణలఖక

95-22/3

15
SQX2349264
పపరర: మహన రరవప గణమమడడ

95-11/539

తసడడ:డ వర సరశమ గణమమడడ
ఇసటట ననస:3-9-525
వయససస:65
లస: పప
95-20/556

18
SQX0188557
పపరర: జజఖత� చచరర రపలర �

95-10/9

తసడడ:డ అసకయఖ� చచరర రపలర
ఇసటట ననస:3-18-825
వయససస:37
లస: ససస స
95-25/3

21
SQX2036838
పపరర: అశశన సరయ జగడస

95-23/593

భరస : వనసకటటష ఆకరశఅపప
ఇసటట ననస:3-126-10/a
వయససస:22
లస: ససస స
95-23/1

24
SQX2446359
పపరర: రమదడవ వనండమణల

95-25/1270

భరస : జమలయఖ వనండమణల
ఇసటట ననస:3-126-10C/91
వయససస:26
లస: ససస స
95-10/636

27
SQX1962224
పపరర: గరయతడ మహహసదడన

95-10/12

తసడడ:డ మహహసదడన మహహసదడన
ఇసటట ననస:4-3-14/A
వయససస:23
లస: ససస స
95-20/625

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శరఖమయరగ
ఇసటట ననస:4-5-20,2/1 cut road
వయససస:18
లస: పప
95-20/626

95-27/1

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల వవమణల
ఇసటట ననస:2-14-272
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ పఠరన మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:4-3-10
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కరఎమఎహహనడనడన కలపపన
ఇసటట ననస:4-3-14/A
వయససస:23
లస: ససస స
31
SQX2032456
పపరర: ననగ సతఖ సరయ సరఖమనలఅల
దనసరగ
తసడడ:డ రసగ సరయ దనసరగ
ఇసటట ననస:4-5-29/70
వయససస:18
లస: పప

95-21/1114

తసడడ:డ శకనస దడరసగణల
ఇసటట ననస:3-126-10A/1-9
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరస పపతనసల
ఇసటట ననస:3-178-120
వయససస:35
లస: ససస స
28
SQX1962992
పపరర: గరయతడ మహహసదడన

11
SQX2018679
పపరర: దదపసస కసభసపరటట

95-25/1207

తసడడ:డ ససలఖసన సయఖద
ఇసటట ననస:2-14-8/27/123
వయససస:68
లస: పప

భరస : గరపస కకమరగగరగ
ఇసటట ననస:3-20-2820/7
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవ శసకర రరవప ఆకరశపప
ఇసటట ననస:3-126-10a
వయససస:41
లస: ససస స
25
SQX1809300
పపరర: లలత కలమఖరగ పపతనసల

9
SQX1792480
పపరర: అమర జజన సయఖద

భరస : మధవ లత కలరక
ఇసటట ననస:3-15-78/10A
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పప తషలకరయఖ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:3-20-1803
వయససస:41
లస: ససస స
22
SQX2036911
పపరర: మహ లకడమ ఆకరశఅపప

95-22/1

భరస : కకకసటఫర అనల జజలఖదద
ఇసటట ననస:3-3-104
వయససస:34
లస: ససస స

భసధసవప: నరరసదడ కలమఖర గరగణల
ఇసటట ననస:3-13-653
వయససస:18
లస: పప
19
SQX2529311
పపరర: ససలలంథచన ఓరరగసటట

8
SQX1690981
పపరర: పడమల నలపరటట

భసధసవప: రరజ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:2-14-159/80
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ కసయఖ మరరపపడడ
ఇసటట ననస:2-20-378
వయససస:49
లస: పప
16
SQX2227247
పపరర: చసదడశశఖర గరగణల

6
SQX1987627
పపరర: చలవనసదడ వనసకట వవణణ గరపరల
రరయణడడ
తసడడ:డ చలవనసదడ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:1-101
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నళపరటట
ఇసటట ననస:2-6-10/A
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : భబరగవ బడడ
ఇసటట ననస:2-14-17
వయససస:22
లస: ససస స
13
SQX2379295
పపరర: వనసకటటశశరరర మరరపపడడ

95-10/4

భరస : ససజయ కలమఖర కకకమలర
ఇసటట ననస:1-92
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల పప లలబబ యన
ఇసటట ననస:1-102
వయససస:35
లస: ససస స
10
SQX2098267
పపరర: పడశరసత బడడ

5
SQX1976281
పపరర: మనస కకకమలర

95-10/14

95-20/3
30
SQX1811090
పపరర: వ యస యస సరయకకషష
బడడడ పపడడ
తసడడ:డ వ యస ససబడహమణఖస బడడడపపడడ
ఇసటట ననస:4-5-29/56A
వయససస:24
లస: పప

33
SQX2103794
పపరర: పవన బబలఖగణబబబలఖ

95-10/637

తలర : మధవ లత బబలఖగణబబబలఖ
ఇసటట ననస:4-8-317
వయససస:18
లస: ససస స
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34
SQX1976679
పపరర: చసదన ఇసకకలలర
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95-23/2

తసడడ:డ వరరసజనవయ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:4/14/2
వయససస:19
లస: ససస స
37
SQX1896075
పపరర: మమలఖనన పఠరన

95-23/4

95-10/15

95-23/631

95-12/1332

తసడడ:డ రరజరశశర శరమ లకకరరజ
ఇసటట ననస:6-5-84
వయససస:18
లస: ససస స
49
SQX2036986
పపరర: సరయ అలలఖఖ చససడసరగ

95-12/1330

95-26/1

95-20/636

తసడడ:డ మణనసరశమ పప ల
ఇసటట ననస:7-6-160
వయససస:34
లస: ససస స

95-12/1398

95-25/1467

45
పపరర: చసదన సప నట నవన

95-25/1260

47
SQX1987650
పపరర: నవవదదత శక వవమయరగ

48
SQX2082345
పపరర: హరగకకషష పసనపరల

95-12/1328

56
SQX1630268
పపరర: షససక చటటట బ

59
SQX2090819
పపరర: సరశత కరలల

62
SQX2498178
పపరర: నరరసదడ కలమఖర అడడససమలర
తసడడ:డ రమణయఖ అడడససమలర
ఇసటట ననస:7-6-198
వయససస:33
లస: పప

95-12/1329

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పసనపరల
ఇసటట ననస:6-11-62
వయససస:63
లస: పప

50
SQX1981919
పపరర: మణసరసక అహమమద మహమమద

53
SQX1978634
పపరర: శలఖర బ షపక

95-23/720

95-24/762

తసడడ:డ పడభబకర రరవప సప నట నవన
ఇసటట ననస:5-76-15
వయససస:25
లస: ససస స

95-10/16

51
SQX2108751
పపరర: ససజనఖ ససడనబకలసన

95-20/630

తసడడ:డ మఖరగర కలమఖర ససడనబకలసన
ఇసటట ననస:6-30-1157
వయససస:18
లస: ససస స
95-25/4

54
SQX2513257
పపరర: బబ స మసడ

95-150/657

తసడడ:డ బల లసగయఖ మసడ
ఇసటట ననస:7-2-231/84
వయససస:42
లస: పప
95-20/4

57
SQX2503894
పపరర: దసరర వరడడ

95-25/1495

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:7-2-232/10
వయససస:46
లస: ససస స
95-24/682

భరస : దడవదనసస కరలల
ఇసటట ననస:7-6-1/22
వయససస:27
లస: ససస స
95-25/1469

42
SQX2477461
పపరర: సరయ కకషష మమక

తసడడ:డ వనసకటరరవప గవపలపలర
ఇసటట ననస:4th line,Ratnapuri Colony
వయససస:35
లస: పప

భరస : షససక చటటట bi
ఇసటట ననస:7-2-231/154
వయససస:93
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వవమయఖ
ఇసటట ననస:7-3-30
వయససస:32
లస: ససస స
61
SQX2440048
పపరర: పరరవత పప ల

44
SQX2245777
పపరర: రవకలమఖర గవపలపలర

39
SQX2454809
పపరర: ససత మహలకడమ బణడడత

తసడడ:డ రసబబబణ సరయ కకషష
ఇసటట ననస:4-16-224
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:7-2-68/1
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజ రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:7-2-231/134
వయససస:36
లస: ససస స
58
SQX2429546
పపరర: వనసకకసడ పడథసఖష

95-25/1395

తసడడ:డ హహసపసన మహమమద
ఇసటట ననస:6-15-1/A
వయససస:51
లస: పప

భరస : గరపరల కకషష పపలచచరర
ఇసటట ననస:6-244-54
వయససస:35
లస: ససస స
55
SQX2098358
పపరర: నరజ దనసరగ

41
SQX2451219
పపరర: ధన లకడమ పపననటట

95-23/630

భరస : శకనవరసరరవప బణడడత
ఇసటట ననస:4-15-117/156
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ శకనవరస వవమయరగ
ఇసటట ననస:6-11-57
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అచసఖత రరస చససడసరగ
ఇసటట ననస:6-11-62
వయససస:28
లస: ససస స
52
SQX1815257
పపరర: కలమఖరగ పపలచచరర

95-27/1019

భరస : వనసకటటశశరరర పపననటట
ఇసటట ననస:4-16-57
వయససస:48
లస: ససస స

తలర : పరమమశశరగ రరమననధస
ఇసటట ననస:4-1486/7
వయససస:21
లస: ససస స
46
SQX2104495
పపరర: అలలఖఖ లకకరరజ

38
SQX2319382
పపరర: జజఖత వలలర పప

36
SQX2074037
పపరర: గరపస కకషష గరనసగణసటర

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గరనసగణసటర
ఇసటట ననస:4-14-86
వయససస:19
లస: పప

భరస : మణణకసఠ వలలర పప
ఇసటట ననస:4-15-117/69
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస కలమఖర కసభస
ఇసటట ననస:4-15-126/160
వయససస:21
లస: ససస స
43
SQX2087310
పపరర: మణరళకకషష రరమననధస

95-23/629

తసడడ:డ ససనల కలమఖర వరపనన
ఇసటట ననస:4-14-4/1
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన పఠరన
ఇసటట ననస:4-14-226/A-11
వయససస:21
లస: ససస స
40
SQX1891043
పపరర: షరరరన రరజ ఖసభస

35
SQX2033900
పపరర: ససషసమథ వరపనన

60
SQX2536076
పపరర: కమలమమ ససరరపలర

95-20/782

భరస : నరసససహ ససరరపలర
ఇసటట ననస:7-6-85/617
వయససస:65
లస: ససస స
95-27/1061

63
SQX2105559
పపరర: నవన బబబణ వనండమణల

95-20/638

Deleted

తలర : రరజరశశరగ వవమణల
ఇసటట ననస:7-6-225
వయససస:19
లస: పప
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64
SQX2085983
పపరర: రవ కలమఖర మఖరరప
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95-10/661

భసధసవప: అరరణ దడవ మఖరరప
ఇసటట ననస:7-6-252
వయససస:41
లస: పప
67
SQX2540003
పపరర: సలస షపక

95-25/1506

95-25/1474

95-20/17

95-20/790

95-25/1478

95-25/1258

తసడడ:డ ఖఖసససపసరర షపక
ఇసటట ననస:7-7-35
వయససస:36
లస: పప

80
SQX2379543
పపరర: రమజ షపక

83
SQX2406767
పపరర: కకటట లకడమ కరనసకలరగస

95-20/793

86
SQX2522811
పపరర: చననరరజయఖ మసడ

95-20/18

89
SQX2457562
పపరర: జజజపప కళళ

95-25/1479

95-25/1480

95-143/1029

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:7-7-541/A
వయససస:20
లస: పప

75
SQX2543049
పపరర: శవకలమఖరగ పలర పప

95-20/788

78
SQX1808443
పపరర: లకమమమ ఉపటబల

95-152/1

81
SQX0886200
పపరర: పవరన గడడ స

95-20/642

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:7-6-881
వయససస:27
లస: ససస స
84
SQX2449155
పపరర: శశఖర ననలర కరగ

95-25/1481

87
SQX1985738
పపరర: జకకయఖ చసతగణసటర

95-141/500

తసడడ:డ లలవ చసతగణసటర
ఇసటట ననస:7-6-1060/2
వయససస:30
లస: పప
95-27/1057

Deleted

92
SQX2414647
పపరర: బబలకకషష ఓరరచ

95-20/16

తసడడ:డ శశషయఖ ననలర కరగ
ఇసటట ననస:7-6-934/3
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శశరయఖ కళళ
ఇసటట ననస:7-6-1149/2
వయససస:28
లస: పప
95-12/527

72
SQX1802230
పపరర: వర భదడ ఆరర

భరస : చనన కకషషయఖ ఉపటబల
ఇసటట ననస:7-6-848-301
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ దదబబయఖ మసడ
ఇసటట ననస:7-6-1020/2
వయససస:58
లస: పప
95-25/1257

95-26/880

భరస : చసదడయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:7-6-847
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవపడడ కరనసకలరగస
ఇసటట ననస:7-6-921/2
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ శఖఖ
ఇసటట ననస:7-6-1083
వయససస:23
లస: ససస స
91
SQX0227256
పపరర: మహబయబ బబషర షపక

95-25/1476

Deleted

తసడడ:డ రవ గణడడపరటట
ఇసటట ననస:7-6-967
వయససస:31
లస: పప
88
SQX2092112
పపరర: శరసతకలమఖరగ శఖఖ

77
SQX1802248
పపరర: ససరరష తరరమలశశటట

69
SQX2102325
పపరర: ననగభణషణస ననలపరటట

భరస : రరమ కకషష ఆరర
ఇసటట ననస:7-6-846/12
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హహససబనడ
ఇసటట ననస:7-6-864/174/456
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:7-6-910
వయససస:22
లస: పప
85
SQX2546968
పపరర: రవసదడ గణడడపరటట

95-25/1475

తసడడ:డ ససధనకర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:7-6-848/175/389
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప ఏలల
ఇసటట ననస:7-6-849
వయససస:22
లస: పప
82
SQX1990167
పపరర: కనగసటట లల కకషష

74
SQX2462224
పపరర: ఆసజనవయణలల కకకకకలగడడ

95-25/1473

తసడడ:డ జజసఫ ననలపరటట
ఇసటట ననస:7-6-846/7
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అయఖనన కకకకకలగడడ
ఇసటట ననస:7-6-846/174B
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ పలర పప
ఇసటట ననస:7-6-847
వయససస:20
లస: పప
79
SQX2347144
పపరర: తరరపతయఖ ఏలల

95-26/2

భరస : కకటటశశర రరవప భమవరపప
ఇసటట ననస:7-6-846/10B
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల కకకకకలగడనడ
ఇసటట ననస:7-6-846/174B
వయససస:24
లస: పప
76
SQX2543247
పపరర: దసరరరపడసరద పలర పప

68
SQX1772680
పపరర: దనసరగ శకలకడమ

71
SQX2261709
పపరర: వనసకటటశశరమమ భమవరపప

66
SQX2237097
పపరర: భరత కరసత కకతస పలర

తసడడ:డ సప లలమన రరజ కకతస పలర
ఇసటట ననస:7-6-827
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:7-6-846/7
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల భమవరపప
ఇసటట ననస:7-6-846/10B
వయససస:35
లస: పప
73
SQX1810852
పపరర: ససతతష కలమఖర కకకకకలగడనడ

95-25/1470

భరస : వనసకట రరవప మఖలఖదద
ఇసటట ననస:7-6-295
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-6-846/5
వయససస:41
లస: పప
70
SQX2261584
పపరర: కకటటశశర రరవప భమవరపప

65
SQX2404127
పపరర: లకడమ మఖలఖదద

95-20/741

90
SQX2205995
పపరర: వనసకటటశశరరర లనర నవడక

95-41/846

తలర : అనససయమమ లనర నవడక
ఇసటట ననస:7-7-12 kakumanuvari thota
వయససస:39
లస: పప
93
SQX1962372
పపరర: కసదన దసరర

95-42/19

భరస : గసగరరజ
ఇసటట ననస:7-8-2
వయససస:62
లస: ససస స
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94
SQX1884063
పపరర: ఉమఖ మహహష ఆవపలమసద

95-40/58

95
SQX1884006
పపరర: ననసచనరమమ సటర

95-41/10

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసస ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:7-8-12
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరసస ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:7-8-12
వయససస:33
లస: ససస స

97
SQX2467769
పపరర: మనషర కళళ

98
SQX1975176
పపరర: గణసటటరర హరగక

95-27/1058

Deleted

భరస : జజజపప కళళ
ఇసటట ననస:7-8-1149/2
వయససస:22
లస: ససస స
100
SQX2336949
పపరర: లకడమ అడచపప

95-12/1399

Deleted

భరస : సతఖననరరయణ అడచపప
ఇసటట ననస:7-10-149/6
వయససస:58
లస: ససస స

103
SQX2097632
పపరర: మహహసదడ కలమఖర బబచస

95-12/1334

తసడడ:డ రమమహ కలమఖర బబచస
ఇసటట ననస:7-11-28
వయససస:21
లస: పప
106
SQX1903020
పపరర: కకరణమయ వజజల

95-30/67

95-12/1401

110
SQX2067957
పపరర: బబ నడ జజనకకరరస

95-181/2

113
SQX2529204
పపరర: వనసకట ససబడహమణఖస
పరమఖతషమన
తసడడ:డ లకకమకరసతస పరమఖతషమన
ఇసటట ననస:7-16-264/3
వయససస:49
లస: పప

95-10/643
115
SQX1985779
పపరర: తరరమలశశటట రవసదడ బబబణ
తరరమలశశటట
తసడడ:డ తరరమలశశటట శకనవరస రరవప తరరమలశశట
ఇసటట ననస:7-16-316/42
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస దడవనవన
ఇసటట ననస:7-16-316/44
వయససస:23
లస: ససస స

118
SQX2103141
పపరర: దదపసక మణదడగడ

119
SQX2456085
పపరర: ససధఖ కకనవటట

95-10/645

తసడడ:డ రరమణ మణదడగడ
ఇసటట ననస:7-17-21
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:7-17-51/3
వయససస:21
లస: ససస స

116
SQX1844869
పపరర: నశశసత దడవనవన

95-143/1011

122
SQX2453975
పపరర: సరసబశవ రరవప గణరకస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గణరకస
ఇసటట ననస:7-17-74
వయససస:59
లస: పప

102
SQX2056331
పపరర: సరయ శరత చసదడ కలకక

95-40/894

105
SQX1776996
పపరర: రరకరశ మమడసరన

95-40/59

తసడడ:డ తరరపతయఖ మమడసరన
ఇసటట ననస:7-11-191
వయససస:21
లస: పప
95-30/1101

108
SQX2307593
పపరర: మరరననసర సయఖద

95-12/1400

భరస : మమలఖల సయఖద
ఇసటట ననస:7-14-148/B , 1 LINE
వయససస:62
లస: ససస స
95-10/642

95-150/658

111
SQX2530780
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప
నడడకకరర
తసడడ:డ ధరమరరవప నడడకకరర
ఇసటట ననస:7-16-207
వయససస:33
లస: పప

95-20/776

114
SQX2270262
పపరర: శకనవరస రరవప దరగశ

95-10/819

తసడడ:డ వనసకట గరపరల రరవప దరగశ
ఇసటట ననస:7-16-291
వయససస:26
లస: పప
95-12/8

117
SQX2295335
పపరర: ఏన ఏల పవన చలలమణకరగ

95-41/803

తసడడ:డ ఏచ ఏమ వ పడసరద రరవప చలలమణకరగ
ఇసటట ననస:7-16-869
వయససస:18
లస: ససస స
95-25/1399

భరస : మలర కరరరలన కకనవటట
ఇసటట ననస:7-17-21/15
వయససస:55
లస: ససస స
95-10/18

95-25/1398

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలకక
ఇసటట ననస:7-11-21
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ బబ నడ కలర దనస
ఇసటట ననస:7-16-176
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస తషమమలచచరరవప
ఇసటట ననస:7-16-252/55 7/4
వయససస:21
లస: పప

121
SQX1890920
పపరర: తనడడబబ యన కమల

95-40/893

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల మమమసకర
ఇసటట ననస:7-12-1814/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:7-14-148/B , 1 LINE
వయససస:26
లస: ససస స
112
SQX1883560
పపరర: రవ తడజ తషమమలచచరరవప

107
SQX2183598
పపరర: ససరరశ బబబణ మమమసకర

99
SQX2356558
పపరర: గణరకస రరజరశశరగ
భరస : జ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:7-10-36
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రమమశ ఆదడసగగ
ఇసటట ననస:7-11-148
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రమమశ కలమఖర వజజల
ఇసటట ననస:7-12-30
వయససస:39
లస: ససస స
109
SQX2307551
పపరర: హససన షపక

95-10/17

తసడడ:డ మలలర శశరరవప తననరర
ఇసటట ననస:7-11-21
వయససస:25
లస: ససస స
104
SQX2506764
పపరర: లకడమ ఆదడసగగ

95-42/20

తసడడ:డ మహబయబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-8-26
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గణసటటరర యలర మసదయఖ
ఇసటట ననస:7-10-18 , 3/3TH LINE
వయససస:23
లస: ససస స
101
SQX2040277
పపరర: రమఖ తననరర

96
SQX1818566
పపరర: సలస షపక

120
SQX2512895
పపరర: ఆబబల సరటనర గగటటటమణకకల

95-23/756

తసడడ:డ అనసత రరవప గగటటటమణకకల
ఇసటట ననస:7-17-21/24/B
వయససస:18
లస: పప
95-10/862

123
SQX2025377
పపరర: అరరణ కలరరబ

95-10/659

భరస : ససనల కలమఖర కలరరబ
ఇసటట ననస:7-17-81
వయససస:20
లస: ససస స
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95-20/751

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప శఖఖ
ఇసటట ననస:7-17-84/5
వయససస:50
లస: పప
127
SQX0749168
పపరర: రరణణకర జజనననదసల

95-44/18

95-10/644

95-9/1002

95-9/938

Deleted
95-9/1006

తసడడ:డ కకటయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:7-17-297
వయససస:49
లస: ససస స
142
SQX2448017
పపరర: ససడర రరవప వరససకలల

95-9/1009

95-31/21

95-10/19

భరస : రరజన బబబణ బబ దసద
ఇసటట ననస:7-17-309
వయససస:51
లస: ససస స
151
SQX2047843
పపరర: వనసకటనగలకడమ తషమమమటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషమమమటట
ఇసటట ననస:7-17-312
వయససస:26
లస: ససస స

134
SQX2423333
పపరర: మణరరణనలన దదననపపడడ

95-9/1003

132
SQX2142875
పపరర: బలరరమ చసదడ రరవపరగ

135
SQX2331965
పపరర: భవన బయతషకకరగ

భసధసవప: వససత రరవప సతషలకరగ
ఇసటట ననస:7/17/290
వయససస:52
లస: పప

143
SQX2382307
పపరర: జయయసదడ చటటమయరగ

146
SQX2458297
పపరర: సరయ లకడమ కకసడ

95-9/1007

141
SQX2445674
పపరర: కనన మలర బబ యన

95-9/1008

తసడడ:డ శరసబయఖ మలర బబ యన
ఇసటట ననస:7-17-297
వయససస:30
లస: పప
95-9/1010

144
SQX2368942
పపరర: సరయ గణణశ పటబపపరరజ

95-9/1011

తసడడ:డ బబలకకషష పటబపపరరజ
ఇసటట ననస:7-17-301
వయససస:19
లస: పప
95-10/821

147
SQX2035913
పపరర: యజరజ శశర నఖల వపపపపటటరగ
తసడడ:డ కకటటరతనస వపపపపటటరగ
ఇసటట ననస:7-17-307/A
వయససస:18
లస: పప

149
SQX2416915
పపరర: కకటటశశర లసగరల

150
SQX2385193
పపరర: ససత లసగరల

తలర : రరమ దడవ మదర
ఇసటట ననస:7-17-316
వయససస:19
లస: ససస స

95-9/1005

భరస : శరసబయఖ మలర బబ యన
ఇసటట ననస:7-17-297
వయససస:65
లస: ససస స

భసధసవప: అనసత కకషష మహన రతననకరస
ఇసటట ననస:7-17-307
వయససస:51
లస: ససస స

152
SQX2109478
పపరర: దదవఖ శక కకసడడడ

95-9/1001

95-9/1004

95-34/505 138
137
SQX2219467
SQX2401834
పపరర: వజయ ససపతకలమఖర యఖజల
పపరర: రవసదడమమ మలర బబ యన

140
SQX2417574
పపరర: పదమ చటటటమయరగ

95-44/20

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:7-17-287/2
వయససస:34
లస: ససస స

95-11/557

తసడడ:డ వరరసరశమ లసగరల
ఇసటట ననస:7-17-309-18/11
వయససస:74
లస: పప
95-4/1029

129
SQX0749341
పపరర: ఆసజనవయణలల జజనననదసల

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:7-17-287
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమఖరరవప చటటమయరగ
ఇసటట ననస:7-17-299
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరరక
ఇసటట ననస:7-17-302
వయససస:22
లస: పప
148
SQX1821586
పపరర: శరసత కలమఖరగ బబ దసద

95-6/1224

భరస : శకనవరసరరవప చటటటమయరగ
ఇసటట ననస:7-17-297
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ వరససకలల
ఇసటట ననస:7-17-297/A
వయససస:52
లస: పప
145
SQX1968155
పపరర: ననగబబబణ పరరక

131
SQX2351591
పపరర: వనసషషవ ససగణరల

95-44/17

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:7-17-160
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష పడసరద దదననపపడడ
ఇసటట ననస:7-17-287/2
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: వససత రరవప సతషలకరగ
ఇసటట ననస:7/17/290
వయససస:52
లస: పప
139
SQX2419422
పపరర: ననగమమ పపడథత

95-44/19

తసడడ:డ రమమశ బబబణ ససగణరల
ఇసటట ననస:7-17-287
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబణ
ఇసటట ననస:7-17-287
వయససస:19
లస: ససస స
136
SQX2272763
పపరర: వజయ ససపతకలమఖర యఖజల

128
SQX1528589
పపరర: రరమకకషష జజనననడడల

126
SQX0749176
పపరర: సశపన జజనననదసల

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:7-17-160
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల జజనననడడల
ఇసటట ననస:7-17-160
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:7-17-194
వయససస:21
లస: పప
133
SQX2462208
పపరర: వనసషషవ ససగణరల

95-30/1102

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యయనసగసటట
ఇసటట ననస:7-17-92
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయణలల
ఇసటట ననస:7-17-160
వయససస:63
లస: ససస స
130
SQX2042943
పపరర: రరధకకషష మయరగస కలరపరటట

125
SQX2351625
పపరర: అమయలఖ యయనసగసటట

95-10/646

95-11/558

భరస : కకటటశశర రరవప లసగరల
ఇసటట ననస:7-17-309-18/11
వయససస:62
లస: ససస స
95-10/647

153
SQX2111631
పపరర: దదవఖ శక కకసడడడ

95-10/648

తలర : రమ దడవ కకసడడడ
ఇసటట ననస:7-17-316
వయససస:19
లస: ససస స
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154
SQX2199263
పపరర: మర బ షపక
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95-10/820

భరస : సససద షపక
ఇసటట ననస:7-17/316/2
వయససస:33
లస: ససస స
157
SQX2122331
పపరర: సడవసత లకరకకలల

95-10/828

తసడడ:డ వలర భ రరయణడడ లకరకకలల
ఇసటట ననస:7-17-316/3
వయససస:19
లస: ససస స
160
SQX2096733
పపరర: పదమజ రమఖవతష

95-10/653

తసడడ:డ హనసమ ననయక రమఖవతష
ఇసటట ననస:7-17-316/7
వయససస:27
లస: ససస స
163
SQX2127850
పపరర: చసతయఖ కకటటట

95-10/822

95-10/824

భరస : దనసస శకనస
ఇసటట ననస:7-17-316/26/1
వయససస:22
లస: ససస స
172
SQX1960624
పపరర: రవతడజ పససపపలలటట

95-10/26

95-10/651

162
SQX1891084
పపరర: శవ రరమకకషష పపలలకకరర

164
SQX2127827
పపరర: చసతమమ కకటటట

167
SQX2189264
పపరర: అనసష నరరకలలపరటట

170
SQX1960640
పపరర: బణజల షపక

173
SQX2105518
పపరర: జయశక పససపపలలటట

తసడడ:డ కలమఖర సరశమ పపలలకకరర
ఇసటట ననస:7-17-316/10
వయససస:20
లస: పప
95-10/823

165
SQX2104362
పపరర: రరజఖ లకడమ శసకర శశటట

95-10/649

భరస : లకమయఖ శసకర శశటట
ఇసటట ననస:7-17-316/15
వయససస:45
లస: ససస స
95-10/825

168
SQX1961432
పపరర: లకకమ దసరర బబ గరదసల

95-10/23

భరస : వనసకట ససరరష కలమఖర బబ గరదసల
ఇసటట ననస:7-17-316/24
వయససస:33
లస: ససస స
95-10/24

171
SQX1802008
పపరర: వజయ భబసకర ఇసడర

95-10/25

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:7-17-316/27/3
వయససస:24
లస: పప
95-3/1166

174
SQX2103570
పపరర: రవ తడజ పససపపలలటట

95-10/650

176
SQX1844679
పపరర: సప నస సససగ ధదవరకర

177
SQX2278091
పపరర: నవన కలమఖర గరజల

95-10/27

182
SQX2138204
పపరర: ననగమలలర శశరగ రరచకకసడ
భరస : నగరజ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:7-17-318
వయససస:33
లస: ససస స

95-10/830

తసడడ:డ గసగర పడసరద గరజల
ఇసటట ననస:7-17-316/D
వయససస:24
లస: పప
95-10/832

భరస : శకనవరస రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:7-17-316F
వయససస:46
లస: ససస స
95-10/833

95-10/22

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-17-316/27/3,7/7TH LINE
వయససస:23
లస: పప

179
SQX2289254
పపరర: మఖలత రరచకకసడ

భసధసవప: ననగరజ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:7-17-318
వయససస:65
లస: పప

95-10/829

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-17-316/27/3,7/7TH LINE
వయససస:18
లస: ససస స

178
SQX2278083
పపరర: రమఖ హరగక గరజల

181
SQX2409357
పపరర: సప మయఖ రరచకకసడ

95-10/652

161
SQX2311207
పపరర: రసగ వరడడటట

తసడడ:డ ససనల కలమఖర ధదవరకర
ఇసటట ననస:7-17-316/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గసగర పడసరద గరజల
ఇసటట ననస:7-17-316/D
వయససస:23
లస: ససస స

159
SQX2097137
పపరర: రరణణక దడవ రమఖవతష
భరస : హనసమ ననయక రమఖవతష
ఇసటట ననస:7-17-316/7
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మసససదరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-17-316/27/3,7/7TH LINE
వయససస:20
లస: పప
95-10/831

95-10/827

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:7-17-316/3 (33-18-31)
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:7-17-316/27
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-17-316/27/3
వయససస:24
లస: పప
175
SQX2103463
పపరర: మహహశ బబబణ పససపపలలటట

95-19/1419

భరస : యయససరతనస నరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:7-17-316/18
వయససస:41
లస: ససస స
95-10/826

156
SQX2120764
పపరర: చచసతనఖ లకరకకలల

తసడడ:డ వలర భ రరయణడడ లకరకకలల
ఇసటట ననస:7-17-316/3
వయససస:21
లస: పప

భరస : చసతయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:7-17-316/11-1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల నరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:7-17-316/18
వయససస:43
లస: పప
169
SQX2410165
పపరర: దనసస జవనజజఖత

158
SQX2366748
పపరర: ననగరశశర రరవప లకరకకలల

95-10/20

భసధసవప: అలవవలమసగమఖమ బబయ
ఇసటట ననస:7-17-316/7
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరవప కకటటట
ఇసటట ననస:7-17-316/11-1
వయససస:53
లస: పప
166
SQX2119121
పపరర: యయససరతనస నరరకలలపరటట

155
SQX1960608
పపరర: సరయ వనసకట మణణ కసఠ
కకకషటపరటట
తసడడ:డ మయ బడహమ చనరగ కకకషటపరటట
ఇసటట ననస:7-17-316/3
వయససస:21
లస: పప

180
NDX2679629
పపరర: ససబబ రరవప కసదచపప

94-176/1342

తసడడ:డ అపపరరవప కసదచపప
ఇసటట ననస:7-17-317/1
వయససస:25
లస: పప
95-10/834

183
SQX2323970
పపరర: పదనమవత వలర సగణల

95-10/835

తసడడ:డ వర సరశమ వలర సగణల
ఇసటట ననస:7-17-318
వయససస:22
లస: ససస స
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పపరర: ననగరళర శరగష
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95-10/836

తసడడ:డ బడహమయఖ ననగరళర
ఇసటట ననస:7-17-321
వయససస:27
లస: ససస స
187
SQX2416113
పపరర: శవ నరరకలలఖర

95-10/837

95-10/839

95-4/1476

196
SQX2168250
పపరర: ససజజత బబయ బబణనవతష

95-10/842

భరస : వనసకటటశశరరర రమఖవతష
ఇసటట ననస:7-17-331
వయససస:39
లస: ససస స
95-11/565

95-10/845

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబ జల
ఇసటట ననస:7-17-337/1
వయససస:26
లస: పప
95-11/567

తసడడ:డ రమణయఖ దదడర
ఇసటట ననస:7-17-344/1a
వయససస:37
లస: పప

194
SQX2520849
పపరర: గగరరశశర రరడడడ బబ మమరరడడడ

95-10/847

95-4/1477

95-10/28

192
SQX2422178
పపరర: తషలశమమ అటర

95-10/840

195
SQX2201721
పపరర: వనసకటటశశరరర రమఖవతష

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద రరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:7-17-331
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పపల సససగ రమఖవతష
ఇసటట ననస:7-17-331
వయససస:46
లస: పప

197
SQX2201762
పపరర: షణణమక బబయ రరమవత

198
SQX2415446
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ లకకకరరడడడ

95-10/843

200
SQX1801984
పపరర: యససఫ కరరక

95-10/40

201
SQX1807478
పపరర: శకనవరస రరవప పప దదల

తసడడ:డ శఖఖమణణ కరరక
ఇసటట ననస:7-17-334, AMARAVATHI ROA
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:7-17-337
వయససస:45
లస: పప

203
SQX2290625
పపరర: వజయ కరసత బబసబబ

204
SQX2290740
పపరర: డడవడ రరజ బబసబబ

206
SQX2305639
పపరర: వనసకట శవ పడసరద కసదసకకరగ

209
SQX2097517
పపరర: శరఖమ పడసరద దడవరపలర

212
SQX1477521
పపరర: వనసకట శశధర శవరరతడ
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:7-17-345
వయససస:24
లస: పప

95-10/841

95-10/844

తసడడ:డ శకనవరస రరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:7-17-331
వయససస:18
లస: పప

95-10/846

95-14/7

95-11/566

తసడడ:డ లకథర బబసబబ
ఇసటట ననస:7-17-337/2
వయససస:57
లస: పప
95-11/568

207
SQX2305969
పపరర: అరరణ కసదసకకరగ

95-11/569

భరస : వనసకట శవ పడసరద కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:7-17-340
వయససస:34
లస: ససస స
95-11/401

తసడడ:డ ఆశరరశదస దడవరపలర
ఇసటట ననస:7-17-342 NEW-33-1-10
వయససస:62
లస: పప
95-11/570

189
SQX1844711
పపరర: దసరర బబ జజల

భరస : ఉతస మ రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:7-17-330
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:7-17-340
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబణరరవప దరరశమణల
ఇసటట ననస:7-17-342
వయససస:32
లస: ససస స
211
SQX2399152
పపరర: వనసకటబదదడ దదడర dodla

95-10/654

తసడడ:డ డడవడ రరజ బబసబబ
ఇసటట ననస:7-17-337/2
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద పడసరద కరక
ఇసటట ననస:7-17-337/2
వయససస:27
లస: ససస స
208
SQX2335024
పపరర: పడససన దరరశమణల

191
SQX1989144
పపరర: షపక మసరసన వల

95-10/886

భరస : శవరరమ కకషష బబ జజల
ఇసటట ననస:7-17-329
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర రరమవత
ఇసటట ననస:7-17-331
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ దశరథ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:7-17-334
వయససస:29
లస: పప

205
SQX2455103
పపరర: దదపసక కరక

95-10/838

తసడడ:డ షపక మసరసన
ఇసటట ననస:7-17-330
వయససస:57
లస: పప

193
SQX2520500
పపరర: వనసకట శవ పడసరద రరడడడ
బబ మమరరడడడ
తసడడ:డ పనకరల రరడడడ బబ మమరరడడడ
ఇసటట ననస:7-17-331
వయససస:58
లస: పప

202
SQX2241925
పపరర: హరరవరగరన బబ జల

188
SQX2287506
పపరర: సరయ కకరణ ననరబబ యన

186
SQX2558070
పపరర: మరఖకలమఖర గణడడసస

భరస : కనకససననదర గణడడసస
ఇసటట ననస:7-17-321
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననరబబ యన
ఇసటట ననస:7-17-326
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మణణకఖస దరసనపప
ఇసటట ననస:7-17-329
వయససస:39
లస: పప

199
SQX2253052
పపరర: పడదదప బబ లర పలర

95-10/885

తసడడ:డ ననగ భయషణస కణక
ఇసటట ననస:7-17-321
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ నరరకలలఖర
ఇసటట ననస:7-17-326
వయససస:41
లస: పప
190
SQX2136778
పపరర: శకనవరస రరవప దరసనపప

185
SQX2557890
పపరర: సససదర గసట కణక

210
SQX2442861
పపరర: తరరపఠమమ దదడర

95-9/1013

భరస : వనసకటబదదడ దదడర dodla
ఇసటట ననస:7-17-344/1a
వయససస:32
లస: ససస స
95-11/3

213
SQX2386019
పపరర: మరగస సతఖవవదస గణజలరర పపడడ

95-8/1329

భరస : రరసమహన పపలపరటట
ఇసటట ననస:07-17-345/3
వయససస:66
లస: ససస స
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214
SQX2093078
పపరర: ఉమ బసవవశశరరరవప కలరక

95-4/1030

తసడడ:డ నగరశశరరరవప కలరక
ఇసటట ననస:7-17-346
వయససస:19
లస: పప
217
SQX2504223
పపరర: సననగరపఅల మసగమమ

95-11/613

95-9/1015

95-10/848

95-10/849

95-8/1519

95-10/655

తసడడ:డ జవన సస ఏ ఏస
ఇసటట ననస:7-17-369/4/1/A
వయససస:22
లస: ససస స

227
SQX2383099
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ జల

230
SQX1807023
పపరర: దసరర భబనస పసడయ కసదసకకరగ

233
SQX2375871
పపరర: శవ జజఖత బబయ కఠగక

95-11/576

236
SQX2467777
పపరర: పకథదశ కరసత గణసటట

95-11/575

239
SQX1891217
పపరర: రవతడజ పసదదపలర

95-9/28

242
SQX2010981
పపరర: మహహమ షరరరన తతమఖటట
తలర : రరజ వలఖససన మత
ఇసటట ననస:7-17-369/5
వయససస:22
లస: ససస స

95-9/1017

225
SQX2221950
పపరర: రరధదక ససరరపలర

95-11/574

228
SQX2036945
పపరర: దదనవశ రరజననలడ గగటటకల

95-9/808

231
SQX1807072
పపరర: రరమకకకషష కసదసకకరగ

95-10/30

తసడడ:డ ననగమలలర సశరరరవప కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:7-17-369
వయససస:36
లస: పప
95-10/850

234
SQX2168045
పపరర: జయ తడజరససశన ఆరర

95-10/851

తసడడ:డ మఖతయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:7-17-369
వయససస:19
లస: ససస స
95-11/577

237
SQX1807163
పపరర: రరజకలమఖరగ కసదసకకరగ

95-12/9

భరస : ననగమలలర సశర రరవప కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:7-17-369
వయససస:56
లస: ససస స
95-10/32

తసడడ:డ పరగశదరలల పసదదపలర
ఇసటట ననస:7-17-369/4/1/A
వయససస:27
లస: పప
95-11/592

222
SQX2451813
పపరర: వనసకట నరరయణమమ పపతతట

తసడడ:డ జజషషవర గగటటకల
ఇసటట ననస:7-17-366/A
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పవన పడసరద గణసటట
ఇసటట ననస:7-17-369
వయససస:22
లస: పప
95-10/31

95-10/29

తసడడ:డ రమఖరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:7-17-360/1A
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమఖన సససగ కఠగక
ఇసటట ననస:7-17-369
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పరగశదర రరవప పసదదపలర
ఇసటట ననస:7-17-369/4/1/A
వయససస:57
లస: ససస స
241
SQX2398634
పపరర: షససన మనస చగకక

95-11/573

భరస : రరమకకషష కసదసకక
ర రగ
ఇసటట ననస:7-17-369
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస యయలలససరగ
ఇసటట ననస:7-17-369
వయససస:23
లస: ససస స
238
SQX1891209
పపరర: నరమల పసదదపలర

224
SQX2246619
పపరర: బబలఖజ ససరరపలర

219
SQX1801992
పపరర: రరజరష మణనగరలపలర

భరస : ననగరశశర రరవప పపతతట
ఇసటట ననస:7-17-355
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ జల
ఇసటట ననస:7-17-366
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకషషరరవప లసగగనవన
ఇసటట ననస:7-17-369
వయససస:58
లస: ససస స
235
SQX2398576
పపరర: ఆదదలకడమ యయలలససరగ

95-9/1016

Deleted

తసడడ:డ పడసరద గణసటట
ఇసటట ననస:7-17-369
వయససస:49
లస: పప
232
SQX2001873
పపరర: వజయలకడమ లసగగనవన

221
SQX2453611
పపరర: లలత యనమల

95-11/572

తసడడ:డ ససబబబరరవప మణనగరలపలర
ఇసటట ననస:7-17-353
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రమఖరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:7-17-360/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:7-17-360/1, 2ND LINE
వయససస:38
లస: ససస స
229
SQX2464204
పపరర: పవన పడసరద గణసటట

95-9/1014

భరస : సససదర బబబణ తషమమలగణసట
ఇసటట ననస:7-17-354/1, 1st Line
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమఖరరవప
ఇసటట ననస:7-17-360/1
వయససస:18
లస: పప
226
SQX2425932
పపరర: శకలతన వలవవటట

218
SQX2416246
పపరర: రరజ కలమఖరగ మణనగరల పలర

216
SQX2294312
పపరర: రససలబ షపక

భరస : షరగఫ మహమమద
ఇసటట ననస:7-17-349-18/14
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరజరశ మణనగరల పలర
ఇసటట ననస:7-17-353
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : ససవరరస మమ చకటట
ఇసటట ననస:7-17-354/1
వయససస:41
లస: ససస స
223
SQX2186716
పపరర: బబలఖజ ససరరపలర

95-11/571

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-17-348
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:7-17-350/1ET
వయససస:60
లస: ససస స
220
SQX2450575
పపరర: ససలకణ తషమమలగణసట

215
SQX2397800
పపరర: దసరరర పసడసరగ

240
SQX1891183
పపరర: పరగశదర రరవప పసదదపలర

95-10/33

తసడడ:డ ససదరరనస పసదదపలర
ఇసటట ననస:7-17-369/4/1/A
వయససస:62
లస: పప
95-9/810

243
SQX1770148
పపరర: జజసఫ రరజరసదడ భబతనళ

95-10/34

తసడడ:డ రతనస భబతనళ
ఇసటట ననస:7-17-369/5
వయససస:42
లస: పప
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244
SQX2086411
పపరర: మససస తషమఖటట
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95-10/656

తలర : రరజ వలఖససన తషమఖటట
ఇసటట ననస:7-17-369/5
వయససస:24
లస: పప
247
SQX2029379
పపరర: వనసషషవ కకట

95-9/811

95-11/626

95-40/1184

తసడడ:డ సతఖననదస
ఇసటట ననస:7-17-369/8A
వయససస:51
లస: పప
256
SQX2546380
పపరర: వనసగమమ నలర పరటట

95-3/1439

251
SQX2419703
పపరర: కరరగసక కకట

95-11/580

95-10/858

252
SQX2464667
పపరర: బబ లమమరర వససధ
భరస : ఆగససటన పరల చసదడ
ఇసటట ననస:7-17-369/8A
వయససస:47
లస: ససస స

254
NDX3057148
పపరర: కకరస గ గరల

255
SQX2105245
పపరర: పకథదశ ససకకశ మమడడ

94-81/961

260
SQX2127223
పపరర: వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట

263
SQX2399368
పపరర: తరరపతమమ ససదదరరస

95-11/578

95-10/852

261
SQX2127140
పపరర: భకస తరరమలశశటట

95-11/585

271
SQX2517803
పపరర: బచచల కలరపరటట ససజత
కలరపరటట
భరస : బచచల కలరపరటట శకనస కలరపరటట
ఇసటట ననస:7-17-369/18/9
వయససస:31
లస: ససస స

272
SQX1802024
పపరర: తడవవణణ వటటటకకటట
భరస : నవన చచదరగ వటటటకకటట
ఇసటట ననస:7-17-369/18/11
వయససస:30
లస: ససస స

95-14/9

తసడడ:డ జగగశ బబబణ దనసరగ
ఇసటట ననస:7-17-369/18/4,FLAT NO.5,VIJ
వయససస:21
లస: ససస స
95-12/1333

తసడడ:డ ససబబబరరవప శరరభటర
ఇసటట ననస:7 17 369 18 5
వయససస:64
లస: పప
95-11/623

95-12/10

తసడడ:డ నరసయఖ మఖస పలర
ఇసటట ననస:7-17-369-18/4
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ తషమమడడ
ఇసటట ననస:7-17-369/18/4
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ డననయల బబబణ ఉదడరగయడడ
ఇసటట ననస:7-17-369/18-5
వయససస:22
లస: పప

95-10/853

264
SQX1807106
పపరర: జజఖత బబబణ మఖస పలర

95-12/1151 267
266
SQX0159806
SQX1807494
పపరర: ససబడహమణఖస తషమమడడ తషమమడడ
పపరర: మన మఖధసరగ దనసరగ

269
SQX2019701
పపరర: నరశసహరరవప శరరభటర

95-11/579

భరస : వనసకటటశశరరర తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:7-17-369/17/18
వయససస:49
లస: ససస స

265
SQX0159855
పపరర: చనమణసడడశశరగ తషమమడడ
తషమమడడ
భరస : ససబడహమణఖస తషమమడడ
ఇసటట ననస:7-17-369/18/4
వయససస:39
లస: ససస స

95-10/35

95-9/809

తసడడ:డ దనసస వనమ
ఇసటట ననస:7-17-369/14
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయఖ ససదదరరస
ఇసటట ననస:7-17-369/18/4
వయససస:53
లస: ససస స

268
SQX1967777
పపరర: డడవడ షసఫసరడ ఉదడరగయడడ

95-10/859

258
SQX2346096
పపరర: బబల వజడ బబబణ వనమ

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ రరజ మహల
ఇసటట ననస:7-17-369/17A
వయససస:19
లస: ససస స
95-12/1148

95-11/593

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మమడడ
ఇసటట ననస:7-17-369/11
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:7-17-369/17/18
వయససస:54
లస: పప
95-11/581

249
SQX2409332
పపరర: పప లవరపప సరయ దదపసస

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:7-17-369/6, 5TH LANE, MAL
వయససస:18
లస: పప

257
SQX2398774
పపరర: జయ లకడమ వనమ

94-177/469

తసడడ:డ పప లవరపప శకనవరసయఖ
ఇసటట ననస:7-17-369/6
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : దనసస వనమ
ఇసటట ననస:7-17-369/14
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : బల వజడ బబబణ వనమ
ఇసటట ననస:7-17-369/14
వయససస:42
లస: ససస స
262
SQX2398147
పపరర: హరగపసడయ మహల

95-9/1018

తసడడ:డ శకనస గరల
ఇసటట ననస:7-17-369/11
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ నలర పరటట
ఇసటట ననస:7-17-369/12
వయససస:51
లస: ససస స
259
SQX2413086
పపరర: ససహహ
హ దన ససనలక వనమ

248
SQX2414852
పపరర: పప లవరపప పదమ

246
NDX2651750
పపరర: కరరగసక కకట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:7-17-369/6
వయససస:18
లస: పప

భరస : పప లవరపప ససనవసససయఖ
ఇసటట ననస:7-17-369/6
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ సదదల లకమణ సససగ
ఇసటట ననస:7-17-369/6A
వయససస:53
లస: పప
253
SQX2472710
పపరర: ఆగససటన పరల చసదడ

95-12/1426

భసధసవప: మహహమ షరరరణ తషమఖటట
ఇసటట ననస:7-17-369/5
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస కకట
ఇసటట ననస:7-17-369/6
వయససస:18
లస: ససస స
250
SQX2518264
పపరర: బబ సదదల కకషష సససగ

245
SQX2519239
పపరర: రరజ వలఖససన తషమఖటట

270
SQX1807049
పపరర: వజయ లకడమ తతకల

95-9/29

భరస : జననరర న రరవప తతకల
ఇసటట ననస:7-17-369/18/7
వయససస:39
లస: ససస స
95-10/36

273
SQX2446672
పపరర: మధవ మఖగణలకరగ

95-10/854

భరస : అదద ననరరయణ మఖగణలకరగ
ఇసటట ననస:7-17-369/18/11
వయససస:34
లస: ససస స
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274
SQX2399426
పపరర: రవసదడ బబబణ చననస
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95-11/582

తసడడ:డ మరగశర చననస
ఇసటట ననస:7-17-369/18/11A
వయససస:62
లస: పప
277
SQX2256048
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ పప తరర సక

95-13/1445

95-11/588

తసడడ:డ మణసలయఖ మమడసరన
ఇసటట ననస:7-17-369/18-14
వయససస:57
లస: పప
95-14/8

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:7-17-369/18/20
వయససస:59
లస: పప
95-8/1520

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల
ఇసటట ననస:7-17-369/18/A1
వయససస:34
లస: పప

95-11/589

284
SQX1801943
పపరర: నరమల దడవ చటటటనవన

287
SQX2417202
పపరర: వర రరఘవమమ కకడవళళళరగ

95-10/856

తసడడ:డ మదనమహన రరవప యరర గడడ
ఇసటట ననస:7-17-369/18B
వయససస:24
లస: ససస స

290
SQX0064204
పపరర: శకదడవ తనళళళరగ తనళళ
ర రగ

95-10/38

భరస : శకధర అతస లకరగ
ఇసటట ననస:7-17-369/35
వయససస:36
లస: ససస స

293
SQX2118875
పపరర: వజయ కలమఖర కలరరక

95-11/586

తసడడ:డ ననగభయషణస ససరగశశటట
ఇసటట ననస:7-17-369/37C
వయససస:34
లస: పప
95-14/1101

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:7-17-369/A
వయససస:19
లస: పప

296
SQX2205433
పపరర: ననగ మననజ తరరమలశశటట

95-12/933

95-10/37

285
SQX1789825
పపరర: మలర కరరరలన రరవప చటటటనవన

288
SQX2418796
పపరర: భబణణ పడకరశ కకడవళళళరగ

291
SQX2241420
పపరర: పరరశత పడసరదస

Deleted

95-10/857

294
SQX2394872
పపరర: ననగలకడమ గసజకలసట

95-11/590

భరస : ఆదదననరరయణ గసజకలసట
ఇసటట ననస:7-17-369/37
వయససస:57
లస: ససస స
95-10/855

297
SQX2187649
పపరర: మననజ కలమఖర కనసమయరగ
తసడడ:డ జగగలవన కలమఖర కనసమయరగ
ఇసటట ననస:7-17-369/A
వయససస:21
లస: పప

299
SQX2134476
పపరర: లకడమ దడదదపఖ చరరకకరగ

300
SQX1787548
పపరర: వదనఖధరగ కకసడడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడక
ఇసటట ననస:7-17-382
వయససస:19
లస: పప

95-11/587

95-12/1403

తసడడ:డ వనసకట రరమఖనసజయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:7-17-369/1810
వయససస:18
లస: పప

302
SQX2248706
పపరర: శశరసక సరయ అడక

95-14/10

భరస : రరజరశ పడసరదస
ఇసటట ననస:7-17-369/33
వయససస:32
లస: ససస స

95-11/594

తసడడ:డ శకనవరససలల చరరకకరగ
ఇసటట ననస:7-17-377
వయససస:18
లస: ససస స
95-12/1339

282
SQX1801935
పపరర: నళనదడవ మమడడశశటట

తసడడ:డ మలఖఖదదడ కకడవళళళరగ
ఇసటట ననస:7-17-369/18/A/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కలరరక
ఇసటట ననస:7-17-369/37
వయససస:22
లస: పప
95-11/591

95-28/517

తసడడ:డ రరశయఖ చటటటనవన
ఇసటట ననస:7-17-369/18/A
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖఖరరలనరరవప తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:7-17-369/33
వయససస:46
లస: ససస స
95-11/621

279
SQX2095222
పపరర: రమణణ బబయ వరడడత

భరస : వనసకరటరతనస మమడడశశటట
ఇసటట ననస:7-17-369/18/20
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : మలఖఖదదడ కకడవళళళరగ
ఇసటట ననస:7-17-369/18/A/1
వయససస:42
లస: ససస స

289
SQX2213973
పపరర: దసరర పసడయసకర యరర గడడ

తసడడ:డ ససరజజ ననయక మఖళళవతష
ఇసటట ననస:07-17-382
వయససస:34
లస: ససస స

281
SQX2418788
పపరర: లకడమ కసఠమమ మమడసరన

95-11/584

తసడడ:డ హన ననయక పనసగగఠర
ఇసటట ననస:7-17-369/18/12/A
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరలన రరవప చటటటనవన
ఇసటట ననస:7-17-369/18/A
వయససస:54
లస: ససస స

286
SQX2428258
పపరర: రరజరష తతట

301
SQX2262202
పపరర: కకరణమయ మఖళళవతష

95-13/1446

భరస : రమణయఖ మమడసరన
ఇసటట ననస:7-17-369/18-14
వయససస:53
లస: ససస స

283
SQX1789817
పపరర: వనసకరటరతనస మమడడశశటట

298
SQX2397867
పపరర: వనసకట గరపస ఆవపలమసద

278
SQX2310571
పపరర: వసశ కకషష ననయక వడడత

276
SQX2371003
పపరర: వనసకట రరఘవవసదడ మమడసరన

తసడడ:డ రమణయఖ మమడసరన
ఇసటట ననస:7-17-369/18/11H
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట మసగ ననయక వడడత
ఇసటట ననస:7-17-369/18/12/A
వయససస:18
లస: పప

280
SQX2409480
పపరర: రమణయఖ మమడసరన

295
SQX2402568
పపరర: శకనవరసరరవప ససంరరగశశటట

95-11/583

తసడడ:డ రవసదడ బబబణ చననస
ఇసటట ననస:7-17-369/18/11A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:7-17-369/18/12
వయససస:30
లస: ససస స

292
SQX2517688
పపరర: ససధఖ వపరగమమలర ఖ

275
SQX2403681
పపరర: షససన చననస

95-12/1404

95-8/45

భరస : ససబబయఖ కటటట డ
ఇసటట ననస:7-17-381
వయససస:37
లస: ససస స
95-14/1102

303
SQX2519007
పపరర: రరణణ తలక
ర రగ

95-14/1155

భరస : మణతఖలరరవప తలక
ర రగ
ఇసటట ననస:7-17-385
వయససస:30
లస: ససస స
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304
SQX2454692
పపరర: గరయతడ గసడడకకట
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95-34/517

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:7-17-390
వయససస:20
లస: ససస స
307
NDX3230794
పపరర: మఘస భబరత

94-65/1257

95-14/1105

95-14/11

95-12/1406

95-11/596

95-11/4

95-4/1430

తసడడ:డ మహన రరవప జజనస
ఇసటట ననస:7-17-419
వయససస:23
లస: పప

317
SQX2538270
పపరర: మఖణణకఖ రరవప వలపరర

320
SQX2546653
పపరర: ససదనన వలపరర

323
SQX1964063
పపరర: ననగలకడమ దసరగర

326
SQX2454007
పపరర: ననగ శకదడవ ఇరగ

95-14/1156

329
SQX2520286
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ జజనస

95-7/1240

332
SQX1807122
పపరర: వవణణ శరరద యకకసటట
భరస : కకటటరరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:7-17-419/1
వయససస:49
లస: ససస స

312
SQX1963339
పపరర: వనసకట రతనస గవపలపలర

95-12/11

315
SQX2250348
పపరర: శకనవరస రరడడడ కళళస

95-11/595

318
SQX2545192
పపరర: ససమణణ వనమఖ

95-8/1625

భరస : మఖణణకఖ రరవప వలపరర
ఇసటట ననస:7-17-415
వయససస:41
లస: ససస స
95-13/1558

321
SQX2513836
పపరర: సరసబబడజఖమమ కకలర

95-20/757

భరస : చసదడరరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:7-17-415
వయససస:72
లస: ససస స
95-12/12

324
NDX3012028
పపరర: శవయఖ కరసరభబధ

94-65/1207

తసడడ:డ ససబబరరవప కరసరభబధ
ఇసటట ననస:7-17-419
వయససస:39
లస: పప
95-13/1447

327
SQX1807403
పపరర: శవ జజఖత జజనస

95-14/12

భరస : మహన రరవప జజనస
ఇసటట ననస:7-17-419
వయససస:52
లస: ససస స
95-14/1157

తసడడ:డ మహన రరవప జజనస
ఇసటట ననస:7-17-419
వయససస:22
లస: పప
95-15/32

95-14/1104

తసడడ:డ రమ రరడడడ కళళస
ఇసటట ననస:7-17-414
వయససస:49
లస: పప

భరస : అపపరరవప ఇరగ
ఇసటట ననస:7-17-419
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రరవప జజనస
ఇసటట ననస:7-17-419
వయససస:29
లస: పప
331
SQX1807544
పపరర: వనసకట సరయ కకరణ జజనస

95-14/1167

భరస : డననయల రవనల
ఇసటట ననస:7-17-416
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబల శకనస కరసరభబధ
ఇసటట ననస:7-17-419
వయససస:36
లస: ససస స
328
SQX2520278
పపరర: జజనస శకనవరస

314
SQX2549996
పపరర: వనసకటరరవప గవలపఅల

309
SQX2181386
పపరర: చనన వరయఖ వవలకపరగ

భరస : వనసకట రరవప గవపలపలర
ఇసటట ననస:7-17-411/B
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖణణకఖ రరవప వలపరర
ఇసటట ననస:7-17-415
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప రరవనల
ఇసటట ననస:7-17-416
వయససస:29
లస: ససస స
325
SQX2284131
పపరర: కలమఖరగ కరసరభబధ

95-14/1106

తసడడ:డ పడభబకర రరవప వలపరర
ఇసటట ననస:7-17-415
వయససస:50
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర కకలర
ఇసటట ననస:7-17-415
వయససస:72
లస: ససస స
322
SQX1965839
పపరర: వనమల రరవనల

311
SQX2251791
పపరర: రరణణ పడతసపరటట

94-98/810

తసడడ:డ పసద వరయఖ వవలకపరగ
ఇసటట ననస:7-17-406/3
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గవలపఅల
ఇసటట ననస:7-17-411/B
వయససస:61
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ కళళస
ఇసటట ననస:7-17-414
వయససస:43
లస: ససస స
319
SQX2316529
పపరర: సరమమజఖస కకలర

95-12/1405

తసడడ:డ రరజ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:7-17-407
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గవపలపలర
ఇసటట ననస:7-17-411/B
వయససస:62
లస: పప
316
SQX2191948
పపరర: రరకకమణణ దడవ కళళస

308
SQX2260156
పపరర: తరరపరతమమ వవలకపరగ

306
NDX2984409
పపరర: సరటలన పరలపరగస

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:7-17-402/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : చనన వరయఖ వవలకపరగ
ఇసటట ననస:7-17-406/3
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శరసబయఖ వవలకపరగ
ఇసటట ననస:7-17-406/3
వయససస:25
లస: ససస స
313
SQX1963354
పపరర: వనసకటరరవప గవపలపలర

95-34/518

తసడడ:డ వనసకట రరవప గసడడకకట
ఇసటట ననస:7-17-390 2ND LINE
వయససస:18
లస: పప

భరస : మఘస బల గణరవయఖ
ఇసటట ననస:7-17-402/2
వయససస:41
లస: ససస స
310
SQX2180461
పపరర: తరరపతమమ వవలకపరగ

305
SQX2443992
పపరర: రరజరశ గసడడకకట

330
SQX2520294
పపరర: మహన రరవప జజనస

95-14/1158

తసడడ:డ వనసకట కకషష మయరగస జజనస
ఇసటట ననస:7-17-419
వయససస:62
లస: పప
95-12/13

333
SQX1807486
పపరర: హరగశ రరడడడ యకకసటట

95-14/13

తసడడ:డ కకటటరరడడడ యకకసటట
ఇసటట ననస:7-17-419/1
వయససస:32
లస: పప
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334
SQX2262749
పపరర: శకనవరస రరవప మమమలఖ
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95-10/860

తసడడ:డ కకషష మయరగస మమమలఖ
ఇసటట ననస:7-17-420/1
వయససస:54
లస: పప
337
SQX1960665
పపరర: వనయ కలమఖర గణరకస

95-10/39

95-12/14

95-11/599

346
SQX2005692
పపరర: కలపన తనడడగగరగ

95-14/983

Deleted

95-17/946

తసడడ:డ పడకఏహ రరవప కకమమథదటట
ఇసటట ననస:7-17-424
వయససస:59
లస: పప

95-14/14

344
SQX2058261
పపరర: పడసనన రరణణ పరగళర

95-12/1335

తసడడ:డ మహనరరవప పగరఈఇయఖ
ఇసటట ననస:7-17-424
వయససస:20
లస: ససస స
347
SQX2483113
పపరర: హరగ నరసససహ రరవప
తనడడబబ యన
తసడడ:డ అసజయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:7-17-424
వయససస:28
లస: పప
350
SQX2398980
పపరర: అసకమమ ననమఖల

95-11/602

353
SQX1891407
పపరర: కకదసడ రరమయఖ శరగగగరగ

భరస : వరనఅలఖ వజయ పడసరద
ఇసటట ననస:7-17-424-A-1
వయససస:35
లస: ససస స

356
SQX2545549
పపరర: వనసకట దసరర షరగమల వడనడదద

95-14/1107

95-11/600

359
SQX2382836
పపరర: నగరజ మఖరరప

342
SQX2268118
పపరర: రజన కలరక

95-12/1408

345
SQX1802099
పపరర: మరగయమమ కకరపరటట

95-14/15

348
SQX2361244
పపరర: షరలలమ రరజ పగడనల

95-14/1108

తసడడ:డ మహనరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:7-17-424
వయససస:18
లస: పప
351
NDX2480804
పపరర: శక లకడమ శరగగగరగ

94-176/4

భరస : కకదసడ రరమయఖ శరగగగరగ
ఇసటట ననస:7-17-424/a/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-14/16

354
SQX1989631
పపరర: వనసకట అరవసద బబ కక

95-7/1254

357
SQX2545861
పపరర: లతశక వడనడదద

95-7/1255

భరస : శకనవరసరరవప వడనడదద
ఇసటట ననస:7-17-428
వయససస:45
లస: ససస స
95-14/1110

360
SQX2543445
పపరర: శకనవరస రరవప వడనడదద

95-20/791

తసడడ:డ వజయ భబసకర రరవప తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:7-17-428
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససలర
ఇసటట ననస:7-17-428
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప వడనడదద
ఇసటట ననస:7-17-428
వయససస:46
లస: పప

361
SQX2156347
పపరర: సరవతడ తషమయమరగ

95-11/603
362
SQX1277442
పపరర: వజయ భబసకర రరవప
తనడడబబ యన
తసడడ:డ ననగభణషణస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:7-17-428, NEW 33-3-162
వయససస:51
లస: పప

363
SQX2331890
పపరర: ఆదదతనఖన తచననల

భరస : నగగరరడడడ తషమయమరగ
ఇసటట ననస:7-17-428/1
వయససస:41
లస: ససస స

95-12/1409

95-14/984

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ కక
ఇసటట ననస:7-17-424/A/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వడనడదద
ఇసటట ననస:7-17-428
వయససస:18
లస: ససస స
95-12/15

95-11/598

భరస : కకటటశశర రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:7/17/424
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ శరగగగరగ
ఇసటట ననస:7-17-424/a/1
వయససస:55
లస: పప
95-14/1109

339
SQX2314722
పపరర: రవరరజ తనడడగగరగ

భరస : వనసకట కకషష కలరక
ఇసటట ననస:7-17-423/A
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయణలల ననమఖల
ఇసటట ననస:7-17-424/2
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-17-424/A/1
వయససస:50
లస: ససస స

358
SQX1891266
పపరర: గకతస సరయ తనడడబబ యన

341
SQX1802081
పపరర: వజయ కలమఖర గణరకస

95-12/1407

తసడడ:డ మహన రరవప తనడడగగరగ
ఇసటట ననస:7-17-422
వయససస:21
లస: పప

Deleted

భరస : పడభణదనస మఖడడగణల
ఇసటట ననస:7-17-424
వయససస:29
లస: ససస స

355
SQX2245454
పపరర: వరనఅలఖ శకదడవ

95-10/861

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గణరకస
ఇసటట ననస:7-17-422
వయససస:32
లస: పప

343
SQX2445534
పపరర: హరగ నరసససహ రరవప
తనడడబబ యన
తసడడ:డ అసజయఖ తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:7-17-424
వయససస:28
లస: పప

352
SQX2375269
పపరర: మమరగ పససపపలలటట

338
SQX2248854
పపరర: ససశల తనడడగగరగ

336
SQX2478725
పపరర: కవఖ పడతమ మమమలఖ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమమలఖ
ఇసటట ననస:7-17-420/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహన రరవప తనడడగగరగ
ఇసటట ననస:7-17-422
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమఖర గణరకస
ఇసటట ననస:7-17-422
వయససస:24
లస: ససస స

349
SQX2460228
పపరర: సతఖనసదస కకమమథదటట

95-11/597

భరస : శకనవరస రరవప మమమలఖ
ఇసటట ననస:7-17-420/1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల గణరకస
ఇసటట ననస:7-17-421
వయససస:22
లస: పప
340
SQX1802040
పపరర: పరవన గణరకస

335
SQX2354850
పపరర: రరధ మమమలఖ

95-14/1111

తసడడ:డ డడవడ రతన రరజ తచననల
ఇసటట ననస:7-17-429
వయససస:20
లస: పప
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364
SQX1977909
పపరర: పవన శవ సరయ సవరస

95-14/17

తసడడ:డ హరగ పడసరద రరవప సవరస
ఇసటట ననస:7-17-429/1
వయససస:20
లస: పప
367
SQX2314011
పపరర: రమఖరరవప గగరరకపరటట

373
SQX2180230
పపరర: వజయమమ కళళగణసట

95-12/1410

368
SQX2547131
పపరర: మజరస కరగక

95-14/987

371
SQX2172591
పపరర: గరపసరరజ ఉయఖఖల

374
SQX2230514
పపరర: సమయయయలల కలర గణసట

తసడడ:డ పపడమ కలమఖర అపసపకటర
ఇసటట ననస:7-17-445
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కసడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-17-447
వయససస:23
లస: పప
95-14/989

95-14/991

383
SQX2171346
పపరర: బసవరరజఖస మరగక

386
SQX2407161
పపరర: మణణకఖస కరరక

95-14/992

389
SQX2093854
పపరర: మణణకఖస కరరక

95-14/18

తసడడ:డ జజన ఎలయఖ మణకకరగ
ఇసటట ననస:7-17-449/4,FLAT NO-404,BLO
వయససస:24
లస: పప

392
SQX1835578
పపరర: జజన ఎలయఖ మణకకరగ

372
SQX2180255
పపరర: పరల కళళగణసట

95-14/1113

375
SQX2090272
పపరర: ఆసటటన వరగబబ ఈనన

95-45/1053

378
SQX1807411
పపరర: లకడమ తరరపతమమ కసడడకకసడ

95-14/19

తసడడ:డ సరసబయఖ కసడడకకసడ
ఇసటట ననస:7-17-447
వయససస:22
లస: ససస స
95-14/1117

381
SQX2113611
పపరర: అజత కలమఖర మసచస

95-14/988

తసడడ:డ ఇసరస
ఇసటట ననస:7-17-449
వయససస:21
లస: పప
95-14/1118

384
SQX2452175
పపరర: రహహల రరజపరలలస

95-14/1119

భరస : కకటటశశరరరవప రరజపరలలస
ఇసటట ననస:7-17-449
వయససస:38
లస: ససస స
95-11/604

387
SQX2465789
పపరర: మహన కరరక

95-12/1413

తసడడ:డ ననగ రతనస
ఇసటట ననస:7-17-449/3F
వయససస:54
లస: పప
95-14/993

భరస : మణరళమహన కరరక
ఇసటట ననస:7-17-449/3F
వయససస:47
లస: ససస స
95-14/27

95-43/913

తసడడ:డ ససరరశ వరగబబ ఈనన
ఇసటట ననస:7-17-444
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహన
ఇసటట ననస:7-17-449/3F
వయససస:48
లస: ససస స

భసధసవప: మణణకరయమ కరరక
ఇసటట ననస:7-17-449/3F
వయససస:53
లస: పప
391
SQX1835586
పపరర: అఖల మణకకరగ

95-14/1115

భరస : వరసజనవయణలల మరగక
ఇసటట ననస:7-17-449
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : అజయ కలమఖర బరరదసల
ఇసటట ననస:7-17-449/3A
వయససస:28
లస: ససస స
388
SQX2093813
పపరర: మహన కరరక

380
SQX2367902
పపరర: శకలకడమ చసడసరగ

369
SQX2459592
పపరర: మజరస కరగక

తసడడ:డ సరమయయలల కళళగణసట
ఇసటట ననస:7-17-438/A
వయససస:62
లస: పప

భరస : చచననసన కకషషయఖ చసడసరగ
ఇసటట ననస:7-17-448/8/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసక
ఇసటట ననస:7-17-449
వయససస:19
లస: ససస స
385
SQX2037240
పపరర: సశరరప బరరదసల

95-14/1112

తసడడ:డ శసకర తతకఅలఖ
ఇసటట ననస:7-17-446
వయససస:22
లస: ససస స
95-14/20

95-14/986

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప కరగక
ఇసటట ననస:7-17-432
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ పసలల కలర గణసట
ఇసటట ననస:7-17-438/A
వయససస:28
లస: పప

95-14/1116 377
376
SQX2403863
SQX1807361
పపరర: ససరఖ అజయ ససదడవ అపసపకటర
పపరర: పరవన తతకల

382
SQX2113082
పపరర: వదఖ మసచస

95-4/1493

తసడడ:డ హనసమసత రరవప ఉయఖఖల
ఇసటట ననస:7-17-438
వయససస:22
లస: పప
95-14/1114

366
SQX2093656
పపరర: వనసకట కరశలఖశననథ శవరస

తసడడ:డ ననరరయణ పడసరద శవరస
ఇసటట ననస:7-17-429/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరద రరవప కరగక
ఇసటట ననస:7-17-432
వయససస:29
లస: పప

భరస : పరల కళళగణసట
ఇసటట ననస:7-17-438/A
వయససస:57
లస: ససస స

379
SQX1807445
పపరర: శకనవరస కసడడకకసడ

95-14/985

తసడడ:డ తరరపతయఖ నమమల
ఇసటట ననస:7-17-429/1
వయససస:62
లస: పప

భసధసవప: యఖకకబణ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:7-17-430
వయససస:33
లస: పప
370
SQX2068294
పపరర: ఆరరన జజన శరమణఖయయల
జరనపఅల
తసడడ:డ డడవడ జరనపఅల
ఇసటట ననస:7-17-437/A
వయససస:23
లస: పప

365
SQX1993138
పపరర: వనసకట సరశమ నమమల

390
SQX2321073
పపరర: జజఖతఖత కరరక

95-14/1127

తలర : సతనఖనసదస కరరక
ఇసటట ననస:7-17-449/3F
వయససస:26
లస: ససస స
95-14/28

తసడడ:డ మననహరస మణకకరగ
ఇసటట ననస:7-17-449/4,FLAT NO-404,BLO
వయససస:60
లస: పప

393
SQX1835602
పపరర: పడమల జల

95-14/29

భరస : పడకరశ రరవప కనననకసటట
ఇసటట ననస:7-17-449/4,FLAT NO-405,BLO
వయససస:64
లస: ససస స
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394
SQX1835594
పపరర: పడకరశ రరవప కనననగసటట

95-14/30

395
SQX1964832
పపరర: పరల కకరణ మదనదల

తసడడ:డ శశషయఖ కనననగసటట
ఇసటట ననస:7-17-449/4,FLAT NO-405,BLO
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ చచసచస రరమయఖ మదనదల
ఇసటట ననస:7-17-449/7
వయససస:23
లస: పప

397
NDX2528487
పపరర: రఘణననథ బబబణ దడవశశటట

398
SQX1985704
పపరర: రఘణననథ బబబణ దడవశశటట

94-100/19

తసడడ:డ శకనవరస రరవప డచవనసజవనసవనసవనస
ఇసటట ననస:7-17-449-9
వయససస:29
లస: పప
400
SQX2120814
పపరర: శరసత భణలకడమ అసకరల

95-14/22

396
SQX2367696
పపరర: చచనన కకషషయఖ చసడసరగ

తసడడ:డ చచసచసననరరయణ చసడసరగ
ఇసటట ననస:7-17-449/8/2
వయససస:37
లస: పప
95-141/499

399
SQX1891498
పపరర: జజఖత బబబణ కరక

95-14/23

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దడవశశటట
తసడడ:డ మహన కరక
ఇసటట ననస:7-17-449-9 - SreepadamApartm ఇసటట ననస:7-17-449/10
వయససస:28
లస: పప
వయససస:32
లస: పప
95-14/1120

401
SQX2141117
పపరర: జజసఫ అరరణ కలమఖర మమకల

95-14/1121

402
SQX2471399
పపరర: సరసబ శవ రరవప పపరస

95-14/1122

భరస : జజసఫ అరరణ కలమఖర మమకల
ఇసటట ననస:7-17-449/10 NEW 33-7-435
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస మమకల
ఇసటట ననస:7-17-449/10 NEW 33-7-435
వయససస:46
లస: పప

భసధసవప: శకనవరస రరవప మరర
ఇసటట ననస:7-17-449/13A
వయససస:53
లస: పప

403
SQX2471449
పపరర: పపరస సశరష కలమఖరగ

404
FYY5034368
పపరర: బడహమయఖ కకట

405
SQX1977024
పపరర: కమలదన కకట

95-14/1123

భసధసవప: శకనవరస రరవప మరర
ఇసటట ననస:7-17-449/13A
వయససస:53
లస: ససస స
406
FYY5034376
పపరర: వజయ లకడమ కకట

95-14/26

94-99/849

95-14/1125

94-97/861

95-7/1118

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప పటపగఅలఖ
ఇసటట ననస:7-17-450/a
వయససస:31
లస: ససస స
421
SQX2306645
పపరర: శకనవరస రరవప పటపగఅలఖ
తలర : లలత
ఇసటట ననస:7-17-450/a
వయససస:38
లస: పప

410
SQX2271872
పపరర: అఖల రవనల

413
SQX2321198
పపరర: పరరశత ననరలశశటట

416
NDX2905271
పపరర: చచసతనఖ గకసథద

95-12/1411

95-14/1124

411
SQX2481745
పపరర: వనసకట కకషష కకశశర మలలర

95-14/1126

414
SQX2101244
పపరర: వదఖ మసచస

95-3/1167

తసడడ:డ ఇసరక మసచస
ఇసటట ననస:7-17-449/38
వయససస:19
లస: ససస స
94-99/850

417
SQX1891555
పపరర: మమరగ జజఖసట త కకమణమ

95-14/31

భరస : అనల కలమఖర గకసథద
ఇసటట ననస:7-17-449/43 1VA LINE
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మకతషఖసజయరరవప కకమణమ
ఇసటట ననస:7-17-449/B
వయససస:25
లస: ససస స

419
SQX1990860
పపరర: ననగరరజ మణదడబబ యన

420
SQX2221620
పపరర: హరగకకషష వరపనవన

422
SQX2186617
పపరర: అనసరరధ వరపనవన

95-12/1412

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలలర
ఇసటట ననస:7-17-449/31
వయససస:33
లస: పప

95-10/657

తసడడ:డ శవయఖ మణదడబబ యన
ఇసటట ననస:7-17-450/A
వయససస:33
లస: పప
95-13/1448

408
SQX2395200
పపరర: శరగష కకట
తసడడ:డ బడహమయఖ కకట
ఇసటట ననస:7-17-449/18
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:7-17-449/33
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నజర హహసససఆన సయఖద
ఇసటట ననస:7-17-449/39
వయససస:50
లస: ససస స
418
SQX2075919
పపరర: దసరర భవన పటపగఅలఖ

95-14/990

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రవనల
ఇసటట ననస:7-17-449/29
వయససస:18
లస: పప

భరస : హరగయఖ ననయక రరపరవథ
ఇసటట ననస:7-17-449/32
వయససస:51
లస: ససస స
415
NDX3126679
పపరర: గకససయఖ సయఖద

407
SQX1994714
పపరర: బడహమయఖ కకట

95-14/25

తసడడ:డ బడహమయఖ కకట
ఇసటట ననస:7-17-449/18
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకట
ఇసటట ననస:7-17-449/18
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ చసచయఖ కనపరరగర
ఇసటట ననస:7-17-449/24A
వయససస:72
లస: పప
412
SQX2254407
పపరర: సప న బబయ రరపరవథ

95-14/24

తసడడ:డ వరయఖ కకట
ఇసటట ననస:7-17-449/18
వయససస:50
లస: పప

భరస : బడహమయఖ కకట
ఇసటట ననస:7-17-449/18
వయససస:39
లస: ససస స
409
NDX2925808
పపరర: ససబబరరవప కనపరరగర

95-14/1128

95-12/1414

భసధసవప: అనసరరధ వరపనవన
ఇసటట ననస:7-17-450/a
వయససస:21
లస: పప
95-12/1415

భసధసవప: హరగకకషష వరపనవన
ఇసటట ననస:7-17-450/a (new 33-4-273)
వయససస:25
లస: ససస స

423
SQX0604900
పపరర: గరపస గరచపరతల

95-14/1152

తసడడ:డ శరఖమమఖలల గరచపరతల
ఇసటట ననస:7-17-471/1
వయససస:32
లస: పప

Page 295 of 350

424
SQX2002970
పపరర: అశశక కలమఖర చకటట
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95-14/981

తసడడ:డ వససత రరవప చకటట
ఇసటట ననస:7-17-.472
వయససస:34
లస: పప
427
SQX2171015
పపరర: మణణ కకలకకపపడక

425
SQX2007185
పపరర: మన కలమఖరగ చకటట

భరస : వససత రరవప చకటట
ఇసటట ననస:7-17-472
వయససస:54
లస: ససస స
95-14/1129

430
SQX2477552
పపరర: సరయలల దనమయలఖర

431
SQX2352904
పపరర: లఖవణఖ దనమయలఖర

95-14/1130

తసడడ:డ పససటయఖ
ఇసటట ననస:7-17-481/1
వయససస:34
లస: పప
95-14/1133

436
SQX2453561
పపరర: రరణణ శరసతలత గడడ స

95-14/1135

Deleted
95-14/36

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:7-17-505/1
వయససస:28
లస: పప

448
SQX1709757
పపరర: పదనమవత చసతరరడడడ

95-14/1138

తసడడ:డ మసగగ రరడడడ చసతరరడడడ
ఇసటట ననస:7-17-511
వయససస:49
లస: పప

95-34/5

437
SQX1807189
పపరర: అశశక బబ జజల

95-12/16

తసడడ:డ శకనవరస బబ జజల
ఇసటట ననస:7-17-505/1
వయససస:33
లస: పప

443
SQX2020519
పపరర: పసడత గగలర పపడడ

95-14/1139

95-129/9

432
SQX2477289
పపరర: లకడమ తషలశ కలపపస

95-14/1132

435
SQX2453421
పపరర: రరణణ శరసతలత గడడ స

95-14/1134

438
SQX1807452
పపరర: ననగలకడమ బబ జజల

95-14/35

భరస : అశశక బబ జజల
ఇసటట ననస:7-17-505/1
వయససస:31
లస: ససస స
95-14/1136

441
SQX2464980
పపరర: ససరరశ యయరరవ

95-14/1137

తలర : లకడమ యయరరవ
ఇసటట ననస:7-17-505/1
వయససస:20
లస: పప
95-14/995

444
SQX2020543
పపరర: దదనవశ గగలర పపడడ

95-14/996

తసడడ:డ వనసకటబడవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:7-17-507
వయససస:18
లస: పప

95-14/1140 447
446
SQX2398642
SQX1709443
పపరర: సశరరప లకడమ కలమఖరగ చచరరకకరగ
పపరర: లకడమ కరవఖ చసతరరడడ

95-129/8

భరస : హహమ సససదర శకనవరస చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:7-17-508
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదన రరడడ చసతరరడడడ
ఇసటట ననస:7-17-511
వయససస:23
లస: ససస స

449
SQX1709559
పపరర: వనసకట రరవమమ చసతరరడడ

450
SQX1709377
పపరర: మణణకసఠ రరడడడ చసతరరడడడ

95-129/10

తలర : సససదన రరడడడ చసతరరడడడ
ఇసటట ననస:7-17-511
వయససస:40
లస: ససస స
95-129/12

95-14/34

భరస : సతశ కలమఖర అమరస లకరగ
ఇసటట ననస:7-17-497
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:7-17-507
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదన రరడడడ చసతరరడడడ
ఇసటట ననస:7-17-511
వయససస:25
లస: ససస స
451
SQX1709401
పపరర: సససదన రరడడడ చసతరరడడడ

434
SQX1851203
పపరర: లఖవణఖ శనకరకయల

440
SQX2473981
పపరర: లకడమ యయరరవ

429
SQX1885680
పపరర: సరయలల దనణమణళర

తసడడ:డ రసగ రరవప కలపపస
ఇసటట ననస:7-17-482/A
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పరమమశశర యయరరవ
ఇసటట ననస:7-17-505/1
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ శశఖర సరక
ఇసటట ననస:7-17-506/A
వయససస:38
లస: పప
445
SQX2398345
పపరర: హహమ సససదర శకనవరస
చచరరకకరగ
తసడడ:డ రరమహన రరవప చచరరకకరగ
ఇసటట ననస:7-17-508
వయససస:38
లస: పప

95-14/1131

తసడడ:డ హరగననథనబబణ శనకరకయల
ఇసటట ననస:7-17-494
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సతశ కలమఖర అమరస లకరగ
ఇసటట ననస:7-17-497
వయససస:42
లస: ససస స

95-14/32

తసడడ:డ పససటయఖ దనణమణళర
ఇసటట ననస:7-17-481/1
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరయలల దనమయలఖర
ఇసటట ననస:7-17-481/1
వయససస:30
లస: ససస స

433
SQX2171528
పపరర: షణణమఖ వనసకట శవ సరయ
కలపపస
తసడడ:డ రసగరరరవప కలపపస
ఇసటట ననస:7-17-482/A
వయససస:18
లస: పప

442
SQX2146728
పపరర: చకకవరగస సరక

95-14/33

Deleted

భరస : సరయలల దనణమణళర
ఇసటట ననస:7-17-481/1
వయససస:30
లస: ససస స

426
SQX1807510
పపరర: శరగష పరగత

భరస : అశశక కలమఖర పరగత
ఇసటట ననస:7-17-481
వయససస:22
లస: ససస స

428
SQX1885672
పపరర: లఖవణఖ దనణమణళర

భరస : మణరళమహన రరవప కకలకకపపడక
ఇసటట ననస:7-17-481
వయససస:35
లస: ససస స

439
SQX1807379
పపరర: జగధదశ బబ జజల

95-14/994

452
SQX2250421
పపరర: సవత రరయపప డ లల
భరస : ననగరరజ శరససస స రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:7-17-514
వయససస:40
లస: ససస స

95-129/11

తసడడ:డ సససదన రరడడ చననథనరరడడ
ఇసటట ననస:7-17-511
వయససస:21
లస: పప
95-14/1141

453
SQX2284958
పపరర: బడమమయఖ పరతతరగ

95-14/1142

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరతతరగ
ఇసటట ననస:7-17-516
వయససస:47
లస: పప
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454
SQX1849991
పపరర: సరయ వసశ బబ జజల
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95-14/37

తసడడ:డ శశ కలమఖర బబ జజల
ఇసటట ననస:7-17-523
వయససస:24
లస: పప
457
SQX1708908
పపరర: అలలకఖ పససగళ

95-129/13

95-14/998

95-14/1143

భరస : రవ బబబణ ససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:7-17-536/4
వయససస:33
లస: ససస స
466
SQX2253268
పపరర: మలర శశరగ నడమనసరర

95-12/1416

95-121/1

95-121/728

95-24/1

481
NDX2932663
పపరర: శశశదనబ షపక
భరస : హహమస వల షపక
ఇసటట ననస:7-20-29
వయససస:27
లస: ససస స

465
SQX2382265
పపరర: శవ రరమ కకషష కరవదద

95-14/40

467
SSY0014647
పపరర: మణసటబజ బబగస షపక

470
SQX2069938
పపరర: రమణ పససపపలలటట

473
SQX2490076
పపరర: బ అననపపరష దడవ చలర సశశటట

482
SQX1664952
పపరర: రజయఖ షపక
తసడడ:డ ఖఖదదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-20-30
వయససస:20
లస: ససస స

95-10/863

94-138/751

468
SQX2018331
పపరర: లకడమ శరసత కలమఖరగ
తరరమలశశటట
భరస : శరసబయఖ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:7-18-61/10
వయససస:36
లస: ససస స

95-19/1284

95-121/726

471
SQX2070118
పపరర: ననగరసదడ వకక అమరస లకరగ

95-121/727

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అమరస లకరగ
ఇసటట ననస:7-18-61/13
వయససస:19
లస: పప
95-21/1525

474
SQX2385144
పపరర: ససధనకర ససదసల

95-21/1500

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ససదసల
ఇసటట ననస:7-20-5
వయససస:19
లస: పప

476
SQX1981596
పపరర: అచచమమ వజజడల

479
SQX2443067
పపరర: మసరసణణ షపక

95-14/999

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప కరవదద
ఇసటట ననస:7-17-803
వయససస:22
లస: పప

95-21/1

477
SQX2440857
పపరర: అలషర షపక

95-21/1473

తసడడ:డ ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-20-17
వయససస:20
లస: ససస స
95-21/1492

భరస : కరగమణలర షపక
ఇసటట ననస:7-20-27
వయససస:42
లస: ససస స
94-140/731

462
SQX1992148
పపరర: రవ కలమఖర ననననపరగ

464
SQX1757277
పపరర: వనసకట రరవప దథపరలపపడడ

Deleted

భరస : ఆనసద రరవప బసదన
ఇసటట ననస:7-20-26
వయససస:33
లస: ససస స

95-14/39

తసడడ:డ రతనస ననననపరగ
ఇసటట ననస:7-17-536/2
వయససస:40
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప వజజడల
ఇసటట ననస:7-20-12/2
వయససస:61
లస: ససస స
95-21/2

459
SQX1802107
పపరర: ననగమణణ చలస చరర

తసడడ:డ పప తష రరజ యయనసమణల
ఇసటట ననస:7-17-533,GOPALA KRISHNA C
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రసబబబణ పయఖఖవపల
ఇసటట ననస:7-20-1
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : ననగరసదడమమ బబ రరగడడ
ఇసటట ననస:7-20-11
వయససస:22
లస: పప
478
SQX1933779
పపరర: కలమఖరగ బసదన

95-14/41

భరస : రరమచసదడరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-18-61/11
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప అమరస లకరగ
ఇసటట ననస:7-18-61/13
వయససస:19
లస: ససస స
475
SQX1978238
పపరర: రరమఖరరవప బబ రరగడడ

461
SQX1802297
పపరర: నవన యయనసమణల

95-14/38

భరస : వర రరఘవపలల చలస చరర
ఇసటట ననస:7-17-532/2
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మణసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:7-18-56/1
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతష కలమఖర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:7-18-61/11
వయససస:24
లస: ససస స
472
SQX2070068
పపరర: ససరగ అమరస లకరగ

95-220/2

తసడడ:డ కకటయఖ దథపరలపపడడ
ఇసటట ననస:7-17-536/8
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నడమనసరర
ఇసటట ననస:7-18-34
వయససస:20
లస: ససస స
469
SQX1849553
పపరర: ననగలకడమ పససపపలలటట

458
SQX1688340
పపరర: హరర సనకలల

456
SQX1689058
పపరర: సరయ ససషమ ఏళససరగ

తసడడ:డ అదద శశషయఖ ఏళససరగ
ఇసటట ననస:7-17-524
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బ పస లసగయఖ సనకలల
ఇసటట ననస:7-17-524
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస తడరరకలటటట
ఇసటట ననస:7-17-532/3
వయససస:20
లస: పప
463
SQX2397750
పపరర: హహమలత ససదదరరడడడ

95-14/997

తసడడ:డ ససబడమణఖస టటరరకకటటట
ఇసటట ననస:7-17-523/3
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజజ ఈశశర రరవప పససగళ
ఇసటట ననస:7-17-524
వయససస:22
లస: ససస స
460
SQX2093631
పపరర: కకరణ కలమఖర తడరరకలటటట

455
SQX2093623
పపరర: నవన కలమఖర టటరరకకటటట

480
SQX1896208
పపరర: మహహశ బబబణ కకలర పపడడ

95-24/2

తసడడ:డ పడసరద కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:7-20-27
వయససస:28
లస: పప
95-21/3

483
SQX1802255
పపరర: రరచత కమల కటట

95-21/4

తసడడ:డ మననజ కలమఖర కటట
ఇసటట ననస:7-20-30
వయససస:21
లస: ససస స
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95-21/5

తసడడ:డ ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:7-20-30
వయససస:25
లస: ససస స
487
SQX1850163
పపరర: శశషగగరగ తతట

485
SQX2444065
పపరర: ససననడఏయవథద అసబటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:7-20-32
వయససస:36
లస: ససస స
95-21/31

488
SQX2515369
పపరర: తతట లకడమ

తసడడ:డ ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:7-20-38 3RD LINE SARADA C
వయససస:44
లస: పప

భరస : తతట శశషగగరగ
ఇసటట ననస:7-20-38, 3 LINE
వయససస:42
లస: ససస స

490
SQX1898345
పపరర: సరసబరరడడడ కలరగక

491
SQX1988641
పపరర: లకడమ గణజలల

95-25/5

తసడడ:డ సససపడ రరడడడ కలరగక
ఇసటట ననస:7-20-43
వయససస:74
లస: పప
493
SQX2445658
పపరర: పడశరసత కలమఖర ననగళర

95-21/1504

95-21/1305

95-21/6

95-21/8

95-21/1506

తసడడ:డ కకషష మయరగస గకసథద
ఇసటట ననస:7-20-106/A
వయససస:36
లస: పప

95-21/1505

503
SQX1850262
పపరర: వజయ లకడమ బసకర

506
SQX2335115
పపరర: లకడమ నకకకన

95-21/1455

509
SQX2315711
పపరర: సరమమజఖస గకసథద

95-21/1306

512
SQX2315760
పపరర: పపజత గకసథద
భరస : వర వనసకట సతష గకసథద
ఇసటట ననస:7-20-106/A
వయససస:28
లస: ససస స

492
SQX2391878
పపరర: భవన కకసడనరర

95-21/1503

495
SQX2459006
పపరర: రమణ ఉపపపథనలఖ

95-25/1444

498
MLJ1325497
పపరర: సతఖ కకరణ కలమఖర పలలర కకసడ

95-21/1542

తసడడ:డ ససజవరరవప పలలర కకస డ
ఇసటట ననస:7-20-81
వయససస:39
లస: పప
95-21/7

501
SQX1998657
పపరర: కకరణ కలమఖర కరర పపడడ

95-25/1255

తసడడ:డ డడవడ రతనస కరర పపడడ
ఇసటట ననస:7-20-86
వయససస:41
లస: పప
95-22/4

95-21/1524
504
SQX2488799
పపరర: శవ వనసకట ననగ జజఖత చరరకవపరగ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:7-20-94
వయససస:24
లస: ససస స
95-21/1454

507
SQX1973916
పపరర: రమఖదడవ పడనల

95-21/9

తసడడ:డ మణరళ పడనల
ఇసటట ననస:7-20-106
వయససస:22
లస: ససస స
95-21/1456

భరస : కకషషమయరగస గకసథద
ఇసటట ననస:7-20-106/A
వయససస:70
లస: ససస స
95-21/1458

95-21/1498

భరస : బకస ఉపపపథనలఖ
ఇసటట ననస:7-20-67
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లకమణ రరవప నకకకన
ఇసటట ననస:7-20-104
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఉదదసటట
ఇసటట ననస:7-20-106
వయససస:33
లస: పప
511
SQX2315745
పపరర: వర వనసకట సతష గకసథద

500
SQX1972587
పపరర: గరయతడ మహలకడమ ససధ

489
SQX2415537
పపరర: శక ఆసజనవయమ బబడడశ

తసడడ:డ అనల కలమఖర కకసడనరర
ఇసటట ననస:7-20-60
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప బబ గరల
ఇసటట ననస:7-20-87
వయససస:56
లస: ససస స

భసధసవప: ససరరశ సన
ఇసటట ననస:7-20-98
వయససస:61
లస: పప
508
SQX2250066
పపరర: ననగ భబనస ఉదదసటట

95-21/1302

భరస : రరజరశ ససధ
ఇసటట ననస:7-20-85
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప జగణసట
ఇసటట ననస:7-20-86/1
వయససస:41
లస: ససస స
505
SQX2473106
పపరర: నరసససహరరవప జజజలరగ

497
SQX2109007
పపరర: పడసరద అలర స

95-25/1429

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల బబడడశ
ఇసటట ననస:7-20-40
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జననరర న రరవప అలర స
ఇసటట ననస:7-20-75
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరయ ససధ
ఇసటట ననస:7-20-85
వయససస:57
లస: పప
502
SQX1812270
పపరర: మమరగ కలమఖరగ జగణసట

95-21/1531

తసడడ:డ పడభబకర ననగళర
ఇసటట ననస:7-20-66/1
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప ఏసరర లఖ
ఇసటట ననస:7-20-72
వయససస:22
లస: ససస స
499
SQX1972595
పపరర: రరజరశ ససధ

494
SQX2406072
పపరర: భబనస పడకరష ననగళర

486
SQX2118388
పపరర: అబణదల ఖఖశస సరహహబ షపక

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-20-34
వయససస:19
లస: పప

భరస : అనల కలమఖర గణజలల
ఇసటట ననస:7-20-46
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర ననగళర
ఇసటట ననస:7-20-66/1
వయససస:19
లస: పప
496
SQX2076933
పపరర: తరరమల దడవ ఏసరర లఖ

95-21/1493

510
SQX2315695
పపరర: రజఖలకడమ గకసథద

95-21/1457

భరస : కకటటశశర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:7-20-106/a
వయససస:43
లస: ససస స
95-21/1459

513
SQX1850494
పపరర: గణరర పడసనన పపలమరగర

95-26/4

భరస : వ యస ఆర కకషష పడసరద పపలమరగర
ఇసటట ననస:7-20-110
వయససస:22
లస: ససస స
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514
SQX1976265
పపరర: గణరర పడసనన పపలమఖరఢక

95-27/2

515
NDX2549970
పపరర: వనసకట బడహమస మఖరగశశటట

భరస : వఎసఆర కకషష పడసరద పపలమఖరఢక
ఇసటట ననస:7-20-110
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబణ మఖరగశశటట
ఇసటట ననస:7-20-112
వయససస:23
లస: పప

517
SQX2022309
పపరర: రరస పడసరద బల బబ మమల

518
NDX2938306
పపరర: శరసత కలమఖరగ నమమగడడ

95-27/965

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బల బబ మమల
ఇసటట ననస:7-20-121
వయససస:18
లస: పప
520
SQX2109072
పపరర: మహలకడమ ధననరససపఅల

95-27/966

95-21/11

95-24/766

95-23/723

95-21/1467

95-27/971

95-24/767

530
SQX2523637
పపరర: కకరణ కలమఖర అరగగల

533
SQX1970110
పపరర: సరయ దసరర రరవప మఖరరకకసడ

536
SQX2265304
పపరర: గకసప బబష షపక

95-35/930

539
NYT0494690
పపరర: కరక మమరగ

95-21/1534

తసడడ:డ రరజ తనళళరగ
ఇసటట ననస:7-20-152, 34-6-267 NEW
వయససస:22
లస: పప

542
NDX2597011
పపరర: కకపరకకరణ దసడడడ
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:7-20-153
వయససస:19
లస: పప

522
SQX2232791
పపరర: సతఖవత బలర

95-21/1464

525
SQX2465318
పపరర: గకస షపక

95-24/765

528
SQX2262665
పపరర: హహసపన షపక

95-25/1418

531
SQX2424943
పపరర: పసదదరగ దనసస

95-21/1466

తసడడ:డ శరమణఖయయల జజన
ఇసటట ననస:7-20-134/1
వయససస:47
లస: పప
95-21/13

534
SQX2418259
పపరర: పరరశత మఖరరకకసడ

95-21/1468

భరస : తరరపతయఖ మఖరరకకసడ
ఇసటట ననస:7-20-134/4
వయససస:38
లస: ససస స
95-20/714

537
SQX2003804
పపరర: తరరపత రరవప వవలకపరగ

95-24/675

తసడడ:డ రరశయఖ వవలకపరగ
ఇసటట ననస:7-20-136
వయససస:21
లస: పప
95-23/724

భరస : కరక బల శశరగ
ఇసటట ననస:7-20-150
వయససస:52
లస: ససస స
95-21/39

95-21/10

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:7-20-130/1
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఫహహస బబష షపక
ఇసటట ననస:7-20-136
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పసచయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:7-20-139/B
వయససస:20
లస: పప
541
SQX1792209
పపరర: అజయ వరమ తనళళరగ

527
SQX2152395
పపరర: శలమ షపక

519
SQX1811652
పపరర: వనసకటటసశర రరవప శలస

తసడడ:డ హహసరసనన వల షపక
ఇసటట ననస:7-20-130 1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ మఖరరకకసడ
ఇసటట ననస:7-20-134/4
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరననరరయణ మణపపపరగ
ఇసటట ననస:7-20-135
వయససస:30
లస: ససస స
538
SQX2496990
పపరర: సతశ బబబణ అననవరపప

95-21/12

భసధసవప: వనసకట గణణష రరజ రరవ
ఇసటట ననస:7-20-133/A
వయససస:22
లస: పప

భరస : దనసస
ఇసటట ననస:7-20-134/1
వయససస:42
లస: ససస స
535
SQX1988484
పపరర: అరచన కలమఖరగ కనగగరగ

524
SQX1811694
పపరర: మలలర శశరగ శలస

95-27/3

భరస : రమఖరరవప
ఇసటట ననస:7-20-128
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదర షపక
ఇసటట ననస:7-20-130/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవప అసదచ
ఇసటట ననస:7-20-133
వయససస:52
లస: ససస స
532
SQX2428332
పపరర: పసదదరగ మయర

95-27/967

భరస : జలచసదసడడడ శలస
ఇసటట ననస:7-20-130/1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:7-20-130 1
వయససస:23
లస: ససస స
529
SQX2352128
పపరర: పరరశత అసదచ

521
SQX2108603
పపరర: మదన కలమఖర ధనరరజపఅల

516
SQX1850684
పపరర: ననగ వనసకట నవన
బబలబబ మమల
తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:7-20-121
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వర బబబణ శలస
ఇసటట ననస:7-20-126/214
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ధనరరజపఅల
ఇసటట ననస:7-20-127
వయససస:23
లస: పప

భరస : జలచసదసడడడ శలస
ఇసటట ననస:7-20-130/1
వయససస:65
లస: ససస స
526
SQX2480812
పపరర: శరహహన బబగస షపక

94-99/853

భరస : వనసకటటశశరరర నమమగడడ
ఇసటట ననస:7-20-125
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పప లయఖ ధననరససపఅల
ఇసటట ననస:7-20-127
వయససస:27
లస: ససస స
523
SQX1811603
పపరర: మలలర శశరగ శలస

94-136/823

540
SQX1965912
పపరర: అజత వరమ తనళళ
ర రగ

95-21/15

తసడడ:డ రరజ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:7-20-152
వయససస:20
లస: పప
94-136/824

543
SQX1915404
పపరర: కకపరకకరణ దసడడడ

95-152/2

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప దసడడడ
ఇసటట ననస:7-20-153
వయససస:20
లస: పప
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544
SQX2442408
పపరర: లకడమ కసదసకకరగ
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95-21/1470

భరస : రసబబబణ కసదసకకరగ
ఇసటట ననస:7-20-156
వయససస:42
లస: ససస స
547
SQX2304830
పపరర: వజయలకడమ నసకల

95-21/1471

భరస : సతఖననరరయణ నసకల
ఇసటట ననస:7-20-159
వయససస:59
లస: ససస స
550
NDX2560175
పపరర: కకషష సరశత సశరనలఖ

94-136/826

95-27/4

తసడడ:డ ఆడమ శరఫస దసదచకలల
ఇసటట ననస:7-20-179
వయససస:48
లస: పప
559
SQX2280287
పపరర: బషసద అల దసదచకలల
తసడడ:డ ఆడమసరహహబ దసదచకలల
ఇసటట ననస:7-20-179
వయససస:19
లస: పప
562
SQX1967256
పపరర: వరలకడమ గకరగపటనస

95-21/21

95-21/1479

భరస : గగగగ
ఇసటట ననస:7-20-200
వయససస:23
లస: ససస స
568
SQX1998749
పపరర: రరజరశశరగ బరక

తసడడ:డ నలఖసభరస గడడ స
ఇసటట ననస:7-20-218
వయససస:64
లస: పప

551
SQX1887579
పపరర: నరసమమ కకసడ

554
SQX1955020
పపరర: రగయఖజ షపక

557
SQX2280246
పపరర: సలమ బబగణమ షపక

560
SQX1802271
పపరర: దదర ప గకరగపటనస

563
SQX1811926
పపరర: లకడమ నళపరటట

95-21/1300

95-21/16

95-24/3

555
SQX1665140
పపరర: ఈశశరమమ యరక

95-21/1475

558
SQX2274223
పపరర: అఫప డ జ దసదచకలల

95-21/1476

తసడడ:డ ఆడమసరహహబ దసదచకలల
ఇసటట ననస:7-20-179
వయససస:21
లస: ససస స
95-21/19

561
SQX1967199
పపరర: వజయ కలమఖర గకరగపటనస

95-21/20

భసధసవప: వర లకడమ గకరగపటనస
ఇసటట ననస:7-20-180
వయససస:57
లస: పప
95-21/22

564
SQX2458560
పపరర: రరడడడ గరపస

566
SQX2414381
పపరర: ససరరశ కరక

567
SQX1933761
పపరర: రమఖ కటబరగ

తసడడ:డ గలయఖ ఉటటట
ఇసటట ననస:7-20-227
వయససస:46
లస: పప

95-21/18

తసడడ:డ ససరరఖ రరవప యరక
ఇసటట ననస:7-20-177
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ
ఇసటట ననస:7-20-200
వయససస:37
లస: పప

572
SQX2449445
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఉటటట

95-21/17

తసడడ:డ పరసడడ బబసరవ
ఇసటట ననస:7-20-172
వయససస:22
లస: పప

95-21/1480

95-21/1478

95-21/23

తసడడ:డ బణజల కటబరగ
ఇసటట ననస:7-20-208
వయససస:20
లస: ససస స
95-21/1481

భరస : ఆనసద గరపస బబ పపన
ఇసటట ననస:7-20-212
వయససస:20
లస: ససస స
95-21/24

552
SQX1812213
పపరర: కకషప ర బబసరవ

భరస : ఉమ వనసకట దసరర పడసరద నళపరటట
ఇసటట ననస:7-20-184
వయససస:47
లస: ససస స

569
SQX2259034
పపరర: శకలత బబ పపన

94-136/22

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సశరరషల
ఇసటట ననస:7-20-168
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పదనమరరవప కరక
ఇసటట ననస:7-20-202
వయససస:44
లస: పప

భరస : బరక
ఇసటట ననస:7-20-209
వయససస:70
లస: ససస స
571
SQX1879345
పపరర: జజసఫ గడడ స

549
NDX2394328
పపరర: గరపస శకనవరస రరవప సశరరషల

95-21/1472

తసడడ:డ వజయ కలమఖర గకరగపటనస
ఇసటట ననస:7-20-180
వయససస:30
లస: పప

భరస : వజయ కలమఖర గకరగపటనస
ఇసటట ననస:7-20-180
వయససస:54
లస: ససస స
565
SQX2456366
పపరర: డహజ

548
SQX2446789
పపరర: శవ నగరజ బసడరర

భరస : ఆడమసరహహబ దసదచకలల
ఇసటట ననస:7-20-179
వయససస:45
లస: ససస స
95-21/1477

95-1/1211

తసడడ:డ ననగయఖ కకమణమ
ఇసటట ననస:7-20-159
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:7-20-176
వయససస:25
లస: పప
95-21/1474

546
SQX2024016
పపరర: మమరగ బబబణ కకమణమ

తసడడ:డ ఉమఖమహహశశర రరవప కరమణ
డ కలరగ
ఇసటట ననస:7-20-157
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకపరరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:7-20-169
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ గరగణల
ఇసటట ననస:7-20-173
వయససస:55
లస: ససస స
556
SQX2280212
పపరర: ఆడమసరహహబ దసదచకలల

94-136/825

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:7-20-166
వయససస:34
లస: పప

భరస : గరపస శకనవరస రరవప సశరనలఖ
ఇసటట ననస:7-20-168
వయససస:30
లస: ససస స
553
SQX1693894
పపరర: లకడమ గరగణల

545
NDX2562452
పపరర: లలకరశ కరమణ
డ కలరగ

570
SQX2415180
పపరర: ధన లకడమ దడసరబబ ఈనన

95-21/1482

భరస : శవ సతఖ పపరష వర పడసరద దడసరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:7-20-217
వయససస:43
లస: ససస స
95-21/1483

573
SQX1692433
పపరర: శబయఖ షపక

95-24/4

భరస : గకసస షపక
ఇసటట ననస:7-20-227
వయససస:25
లస: ససస స
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574
SQX1692276
పపరర: గకస షపక
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95-24/5

భరస : ఖసదసదస షపక
ఇసటట ననస:7-20-227
వయససస:42
లస: ససస స
577
SQX1802305
పపరర: పపషపలత గరలపప తషల

575
SQX1692417
పపరర: గకస షపక

95-24/6

తసడడ:డ మగణబల షపక
ఇసటట ననస:7-20-227
వయససస:28
లస: పప
95-21/37

578
SQX1792043
పపరర: చసదడ శశఖర గరలపప తషల

576
SQX1666106
పపరర: ఖసదసదస షపక

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:7-20-227
వయససస:47
లస: పప
95-21/38

579
SQX1934090
పపరర: ఖతజ షపక

భరస : చసదడ శశఖర గరలపప తషల
ఇసటట ననస:7-20-228,SARADACOLONY
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసనన గరలపప తషల
ఇసటట ననస:7-20-228,SARADACOLONY
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:7-20-230
వయససస:33
లస: ససస స

580
SQX1879352
పపరర: లకమమమ కరవల

581
SQX1850239
పపరర: బబల కకషష కరవల

582
SQX2338499
పపరర: రరమకకషష కవల

95-21/26

భరస : బబల కకషష కరవల
ఇసటట ననస:7-20-232
వయససస:63
లస: ససస స
583
SQX2359925
పపరర: శకపత టట
తసడడ:డ శవ పడసరద టట
ఇసటట ననస:7-20-232
వయససస:21
లస: పప
586
SQX2523835
పపరర: నవజవన చడకకరగ

95-20/769

95-21/1490

95-25/6

94-136/985

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:7-20-293/2
వయససస:20
లస: ససస స

590
SQX2427474
పపరర: రతన శశభ భవనస

593
SQX1666221
పపరర: పరరశత శవరరతడ

596
NDX2836021
పపరర: రవ కకషప ర మరక

95-21/29

599
SQX1934066
పపరర: కకషష రరవప వరర నపప

95-21/1491

602
SQX2499861
పపరర: కకటటశశరగ టటరరకకటటట
భరస : ననగరరజ టటరరకకటటట
ఇసటట ననస:7-20-294
వయససస:38
లస: ససస స

95-21/1487

588
SQX2402766
పపరర: ససలలచన చడకకరగ

95-21/1489

591
NDX2570232
పపరర: ఎడవరరడ ఎననక బణరగక

94-136/827

తసడడ:డ ఎడవరరడ ఎననక బణరగక
ఇసటట ననస:7-20-249
వయససస:20
లస: పప
95-25/7

594
NDX2458222
పపరర: ససరరఖ కలమఖరగ మరక

94-136/23

భరస : రవకకశశర మరక
ఇసటట ననస:7-20-264
వయససస:25
లస: ససస స
94-136/986

597
SQX2021780
పపరర: బల వసశ కకటటట

95-21/1301

తసడడ:డ వకటర ఆసథథన కకటటట
ఇసటట ననస:7-20-266
వయససస:18
లస: పప
95-21/30

తసడడ:డ నరసససహ మయరగస వరర నపప
ఇసటట ననస:7-20-272
వయససస:52
లస: పప
95-22/1111

585
SQX2384063
పపరర: మరగయమమ పలర పరటట

భరస : రతన బబబణ చడకకరగ
ఇసటట ననస:7-20-246
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మరక
ఇసటట ననస:7-20-264
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకషష రరవప వరరనపప
ఇసటట ననస:7-20-272
వయససస:52
లస: ససస స
601
SQX2391829
పపరర: మసరసన షపక

95-21/1488

భరస : వజయ కలమఖర శవరరతడ
ఇసటట ననస:7-20-257
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మరక
ఇసటట ననస:7-20-264
వయససస:34
లస: పప
598
SQX1934082
పపరర: మసజల దడవ చసత

587
SQX2403269
పపరర: జజసఫ చడకకరగ

95-21/1484

భరస : ఏలయఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:7-20-245
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరడడడ భవనస
ఇసటట ననస:7-20-246
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : హనసమసత రరవప బణదసదల
ఇసటట ననస:7-20-251
వయససస:39
లస: ససస స
595
NDX2836203
పపరర: రవ కకషప ర మరక

95-21/1486

తసడడ:డ శరమణఖయయల చడకకరగ
ఇసటట ననస:7-20-246
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ నసఖటన చడకకరగ
ఇసటట ననస:7-20-246
వయససస:23
లస: ససస స
592
SQX1896398
పపరర: హహపససబ బణదసదల

584
SQX2405645
పపరర: ఏలయ పలర పరటట

95-21/25

తసడడ:డ బబలకకషష కవల
ఇసటట ననస:7-20-232
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దడవదనస పలర పరటట
ఇసటట ననస:7-20-245
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ చడకకరగ
ఇసటట ననస:7-20-246
వయససస:36
లస: పప
589
SQX2430528
పపరర: నరమల చడకకరగ

95-21/28

తసడడ:డ రరమ కకషష కరవల
ఇసటట ననస:7-20-232
వయససస:68
లస: పప
95-21/1485

95-24/7

600
SQX2418499
పపరర: రరజరశ గసట

95-23/725

తసడడ:డ వరభదడ రరవప గసట
ఇసటట ననస:7-20-292
వయససస:19
లస: పప
95-22/1121

603
SQX2075349
పపరర: రరచత కమల కటట

95-20/632

తసడడ:డ మననజ కలమఖర కటట
ఇసటట ననస:7-20-300
వయససస:20
లస: ససస స
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604
SQX1812916
పపరర: కకషష బతష
స ల
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95-22/5

తసడడ:డ యఖకకబణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:7-20-301
వయససస:38
లస: పప
607
SQX2507655
పపరర: మమరగస కనపరగస

605
SQX1966779
పపరర: జగదదశ బబబణ కనపరగస

తసడడ:డ వననద బబబణ కనపరగస
ఇసటట ననస:7-20-302
వయససస:21
లస: పప
95-22/1122

608
SQX2250025
పపరర: జజఖత శశసఠగ

భరస : వననద బబబణ కనపరగస
ఇసటట ననస:7-20-302 34-12-559
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బబల జజజపప చనన బతస న
ఇసటట ననస:7-20-306
వయససస:33
లస: ససస స

610
SQX2347938
పపరర: గణణశకలమఖర కకట

611
SQX2321792
పపరర: దదవఖ కకట

95-22/1113

తసడడ:డ మహనరరవప కకట
ఇసటట ననస:7-20-308
వయససస:18
లస: పప
613
NDX2465821
పపరర: దనవదస పరటటబసడర

94-136/24

95-25/1428

95-20/21

95-20/22

భరస : గణణశ
ఇసటట ననస:7-20-380
వయససస:51
లస: ససస స

95-21/1494

626
SQX1893734
పపరర: ఫణణ కలమఖర దదడడ క

95-21/1496

95-22/1123

629
SQX2380335
పపరర: ననగ దసరర తరరమల రరవప
కసరబడ
తసడడ:డ రరస బబబణ కసరబడ
ఇసటట ననస:7-20-349
వయససస:24
లస: పప
632
ZTZ1296756
పపరర: గరయతడ
భరస : సతశ భబసరవ
ఇసటట ననస:7-20-380
వయససస:27
లస: ససస స

612
SQX1933746
పపరర: అభల బణరగక

95-22/8

615
SQX2010270
పపరర: ననగరజ కరలలవకకల

95-20/633

618
SQX2463206
పపరర: రజన లఖస

95-25/1427

Deleted

భరస : పరరసకలశస కకవవలకకసడ
ఇసటట ననస:7-20-325
వయససస:23
లస: ససస స

95-20/20

621
SQX2417095
పపరర: శవ శసకర నసబయరగ

95-22/1114

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నసబయరగ
ఇసటట ననస:7-20-329
వయససస:34
లస: పప
95-20/634

624
SQX2123461
పపరర: సరయచరణ తతట

95-20/715

తసడడ:డ పప లయఖ చరణ
ఇసటట ననస:7-20-332
వయససస:22
లస: పప
95-20/23

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:7-20-333
వయససస:21
లస: పప

భసధసవప: ననగ లకడమ కసరబడ
ఇసటట ననస:7-20-349
వయససస:33
లస: పప
631
SQX2511178
పపరర: వరయల పదనమవత

623
SQX2010668
పపరర: పపడమ జజఖత మయననవరత

95-22/1112

తసడడ:డ వనసకయఖ కరలలవకకల
ఇసటట ననస:7-20-322/A
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కళసకరలల
ఇసటట ననస:7-20-332
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:7-20-333
వయససస:19
లస: ససస స
628
SQX2388510
పపరర: రసబబబణ కసరబడ

95-22/9

భరస : మసరసన సరహహబ షససక
ఇసటట ననస:7-20-329
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ బబజలస
ఇసటట ననస:7-20-330
వయససస:46
లస: ససస స
625
SQX1893759
పపరర: ససజనఖ దదడడ క

620
SQX1262567
పపరర: జరసననబ షససక

609
SQX2478808
పపరర: షపక ననన

భరస : వనసకట ననగరశశర రరవప బణరగక
ఇసటట ననస:7-20-315/A
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పరరసకలశస కకవవలకకసడ
ఇసటట ననస:7-20-325
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: దదవనన బడడగణ
ఇసటట ననస:7-20-327
వయససస:33
లస: పప
622
SQX1810829
పపరర: కరగమణననసర షపక

95-23/726

614
SQX1792407
పపరర: ననదస యసఖసఖసఖస

617
SQX2465961
పపరర: రజన లఖస

95-22/7

భరస : షపక మరవల
ఇసటట ననస:7-20-308
వయససస:41
లస: ససస స

Deleted

భరస : నగరజ కరలలవకకల
ఇసటట ననస:7-20-322/A
వయససస:36
లస: ససస స
619
SQX2363729
పపరర: శసకర రరవప రగయఖల

95-25/1426

తసడడ:డ పపనన రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:7-20-322
వయససస:21
లస: పప
95-22/1016

606
SQX1966985
పపరర: కనపరగస సతశ బబబణ

తసడడ:డ వననద బబబణ కనపరగస
ఇసటట ననస:7-20-302
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహన రరవప కకట
ఇసటట ననస:7-20-308
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పదమ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:7-20-322
వయససస:53
లస: పప
616
SQX2010288
పపరర: ననగ లకడమ కరలలవకకల

95-22/6

627
SQX2454999
పపరర: దదడడ క సరసబ శవ రరవప

95-21/1495

భసధసవప: దదడడ క పదనమవత దదడడ క పదనమవత
ఇసటట ననస:7-20-333
వయససస:43
లస: పప
95-25/1430

630
SQX1979970
పపరర: మరగయమమ చదరర

95-22/10

భరస : మహన చదరర
ఇసటట ననస:7-20-356
వయససస:22
లస: ససస స
95-25/8

633
SQX2026813
పపరర: చసదడ కరసత వరమ మమడడ

95-26/876

తసడడ:డ శరమణఖయయల దనస మమడడ
ఇసటట ననస:7-20-388
వయససస:22
లస: పప
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634
SQX1881556
పపరర: ఉదయ మదనసస
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95-22/11

635
SQX2309623
పపరర: రరహహల మదనసస

95-25/1431

636
SQX2224376
పపరర: వనసకట హహమ బసదస వపపరర

తసడడ:డ శరమయఖల వరర పడసరద మదనసస
ఇసటట ననస:7-20-390
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శరమణఖయయల వర పడసరద మదనసస
ఇసటట ననస:7-20-390
వయససస:19
లస: పప

తలర : వపపరర ససగణణ
ఇసటట ననస:7-20-396
వయససస:21
లస: ససస స

637
SQX2110294
పపరర: సరయ పపడమ మయననగగటట

638
SQX2465870
పపరర: వజయ లకకమ నసససమల

639
SQX2462596
పపరర: వజయ లకకమ నసససమల

95-22/1017

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మయననగగటట
ఇసటట ననస:7-20-398
వయససస:20
లస: పప
640
NDX2889301
పపరర: భబరత మఖవపరగ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసససమల
ఇసటట ననస:7-20-398
వయససస:45
లస: ససస స
94-136/987

భరస : శకనవరస రరవప మఖవపరగ
ఇసటట ననస:7-20-399
వయససస:41
లస: ససస స
643
SQX2051589
పపరర: తడననథ మఖవపరగ

95-24/676

95-22/1116

95-21/33

95-22/1117

647
SQX1994375
పపరర: ససలలచన మదనసస

650
SQX2021277
పపరర: బబసజమమన అసదసగణల

653
SQX1896422
పపరర: తడజశక సససగసశశటట

95-25/12

656
SQX2075539
పపరర: బల ససబడమణఖస పరరచసరగ

తసడడ:డ బల ససబడమణఖస పరరచసరగ
ఇసటట ననస:7-20-464
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జనసన షపక
ఇసటట ననస:7-20-476
వయససస:27
లస: పప

95-25/1251

95-22/1018

662
SQX2413649
పపరర: నగరశ గకడ కరటస
తసడడ:డ మయకరస య
క ఖ కరటస
ఇసటట ననస:7-20-480
వయససస:30
లస: పప

95-21/1499

648
SQX1792431
పపరర: ససనల కలమఖర ననరరసస

95-22/12

651
SQX1898386
పపరర: సతష రరజ బళర

95-25/10

తసడడ:డ శకనవరసస బళర
ఇసటట ననస:7-20-455
వయససస:20
లస: పప
95-25/11

654
SQX2023141
పపరర: మసగమమ శసగసశశటట

95-25/1252

భరస : కకటటశశరరవప శసగసశశటట
ఇసటట ననస:7-20-457
వయససస:76
లస: ససస స
95-25/1253

657
SQX2124147
పపరర: జయ లకడమ పరరచసరగ

95-25/1433

భరస : బల ససబడమణఖస పరరచసరగ
ఇసటట ననస:7-20-464
వయససస:47
లస: ససస స
95-37/817

తసడడ:డ రసబబబణ వనసప
ఇసటట ననస:7-20-474
వయససస:19
లస: పప
95-25/13

645
SQX2469260
పపరర: పడశరసత రసతష

తసడడ:డ వనసకటబడవప ననరరసస
ఇసటట ననస:7/20/424
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మణన సరశమ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:7-20-464
వయససస:59
లస: పప

95-25/1434 659
658
SQX2124188
SQX2023992
పపరర: ననగ మలలర శశరరరవప పరరచసరగ
పపరర: సతష వనసప

95-21/1497

భరస : సతఖ బబబణ రసతష
ఇసటట ననస:7-20-405
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడవణ కలమఖర సససగసశశటట
ఇసటట ననస:7-20-457
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చననకరససలల షపక
ఇసటట ననస:7-20-458
వయససస:21
లస: ససస స

661
SQX1879394
పపరర: సలస షపక

95-21/32

తసడడ:డ పడభణదనసస అసదసగణల
ఇసటట ననస:7-20-443
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: నవన శసగసశశటట
ఇసటట ననస:7-20-457
వయససస:19
లస: పప
655
SQX1850387
పపరర: అమనన షపక

644
SQX1967264
పపరర: శరణ కలమఖర నసజరటట

642
SQX2254605
పపరర: శకనవరస రరవప మఖవపరగ
తసడడ:డ తరరననలల మఖవపరగ
ఇసటట ననస:7-20-399
వయససస:46
లస: పప

భరస : దడవ కలమఖర మదనసస
ఇసటట ననస:7-20-407,6th line
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప ననగస
ఇసటట ననస:7-20-438
వయససస:23
లస: పప
652
SQX2285245
పపరర: శకకరసత శసగసశశటట

95-20/635

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప నసజరటట
ఇసటట ననస:7-20-400
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససభబశ చసదడ మమడబలమ
ఇసటట ననస:7-20-406
వయససస:49
లస: ససస స
649
SQX1979673
పపరర: సరయ మణణకరసత ననగస

641
SQX1990480
పపరర: బబల కకషష మఖవపరగ

95-25/1432

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నసససమల
ఇసటట ననస:7-20-398
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మఖవపరగ
ఇసటట ననస:7-20-399
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనస మఖవపరగ
ఇసటట ననస:7-20-399
వయససస:23
లస: పప
646
SQX2474484
పపరర: సప ఫసయ రరణణ ససలగరల

95-22/1115

95-20/716

660
SQX2018661
పపరర: శశఖర బబబణ పరడథదవరడన

95-21/1303

తలర : రరమ దడవ పరడథదవరడన
ఇసటట ననస:7-20-475
వయససస:24
లస: పప
95-25/1435

663
NDX1612788
పపరర: పదమజ కరరర కరరళ

94-138/221

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కరరళ
ఇసటట ననస:7-20-482
వయససస:46
లస: ససస స
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94-138/226
664
NDX1612846
పపరర: శకనవరస రరవప వలర భబపపరస
వలర భబపపరస
తసడడ:డ మణరహరగ రరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:7-20-482
వయససస:49
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-20-482
వయససస:45
లస: ససస స

667
SQX1898063
పపరర: సరయ దదపసస వలర భబపపరస

668
SQX1966753
పపరర: మహహత వనసకట శక దసరర మదదద

95-25/14

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వలర భబపపరస
ఇసటట ననస:7-20-482
వయససస:20
లస: ససస స
670
SQX2441509
పపరర: దదవనమమ పలర పరటట

95-25/1436

671
SQX1989102
పపరర: కకటటశశర రరవప మమడసరగ

95-23/728

674
SQX2351823
పపరర: గరపస సరయ కలమఖర పలలతపరటట

తసడడ:డ పపలర యఖ పపదథట
ఇసటట ననస:7-20-509
వయససస:27
లస: పప

677
SQX1958198
పపరర: పపలర యఖ పపదథట

తసడడ:డ వనసకట శవ రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:7-20-519
వయససస:18
లస: పప
682
SQX2505824
పపరర: యయమమమలఖ శకలత

95-20/750

95-25/1438

తసడడ:డ వనసకలసఠ రరవప అకకక
ఇసటట ననస:7-20-548
వయససస:21
లస: పప

686
NDX2599744
పపరర: ఉష కకరణ బరరదసల

95-23/733

689
SQX2436467
పపరర: ససధఖ రరణణ బరరదసల

95-23/729

692
SQX2415545
పపరర: అనసష కసడడ
భరస : రరమణ కసడడ
ఇసటట ననస:7-20-549
వయససస:27
లస: ససస స

672
SQX2251155
పపరర: ససధదర మమడసరగ

95-21/1501

675
SQX1958214
పపరర: పరరశత పపడతన

95-23/5

భరస : పపలర యఖ పపడతన
ఇసటట ననస:7-20-509
వయససస:47
లస: ససస స
95-23/7

678
SQX1958248
పపరర: శసకర ససతనరగ

95-23/8

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ససతనరగ
ఇసటట ననస:7-20-510
వయససస:33
లస: పప
95-23/730

681
SQX2433381
పపరర: రరవలర ససగణణ

95-23/731

భరస : వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:7-20-529
వయససస:32
లస: ససస స
95-25/1437

684
SQX1896026
పపరర: పస . వ. ఎస ననగరశశర రరవప

95-23/9

తసడడ:డ పస .బకలల
ఇసటట ననస:7-20-537
వయససస:30
లస: పప
94-137/639

687
SQX2166890
పపరర: బఉలఖ బరరదసల

95-23/732

తసడడ:డ ఏసస రతనస బరరదసల
ఇసటట ననస:7-20-545
వయససస:20
లస: ససస స
95-24/772

తసడడ:డ ఏసస రతనస బరరదసల
ఇసటట ననస:7-20-545
వయససస:25
లస: ససస స
95-23/763

95-22/1119

తసడడ:డ ఇరగమయఖ మమడసరగ
ఇసటట ననస:7-20-504, SARADA COLONY
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బరరదసల
ఇసటట ననస:7-20-545
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససరతనస బరరదసల
ఇసటట ననస:7-20-545
వయససస:18
లస: ససస స
691
SQX2552206
పపరర: వసశ కకషష అకకక

95-24/677

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇసటట ననస:7-20-535
వయససస:18
లస: పప

భరస : రహమఖన బబష షపక
ఇసటట ననస:7-20-542
వయససస:56
లస: ససస స
688
SQX2435766
పపరర: అఖల బరరదసల

683
SQX2355303
పపరర: సరయ మణణ కసట

669
SQX2172393
పపరర: లకడమ ననరరయణ డడరసగణల
తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:7-20-494
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రమణలల
ఇసటట ననస:7-20-529
వయససస:35
లస: పప

భరస : కరసత కలమఖర వరససమలర
ఇసటట ననస:7-20-532
వయససస:34
లస: ససస స
685
SQX2391571
పపరర: కరగమణననసర షపక

95-22/13

తసడడ:డ వరయఖ పపదథట
ఇసటట ననస:7-20-509
వయససస:57
లస: పప

95-21/1502 680
679
SQX2397362
SQX2436095
పపరర: యశశసత వనసకట సరయ పడసరదస
పపరర: రరవలర వనసకటయఖ

95-23/727

Deleted

తసడడ:డ కకషష రరవప పడతపరటట
ఇసటట ననస:7-20-506
వయససస:22
లస: పప
95-23/6

666
SQX2466340
పపరర: శకనవరస రరవప వలర భబపపరస

భసధసవప: పదమజ కరర
ఇసటట ననస:7-20-482
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఇరమయఖ మమడసరగ
ఇసటట ననస:7-20-504
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకషష రరవప పడతపరటట
ఇసటట ననస:7-20-506
వయససస:42
లస: ససస స
676
SQX1958164
పపరర: చచనన కరశవపలల పపదథట

95-22/1118

తసడడ:డ బబలఖజ మదదద
ఇసటట ననస:7-20-484
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఏలయఖ పలర పరటట
ఇసటట ననస:7-20-503
వయససస:26
లస: ససస స
673
SQX2348902
పపరర: ననగ లకడమ పడతపరటట

665
SQX2462968
పపరర: పదమజ కరర

690
SQX2439701
పపరర: ఉష కకరణ బరరదసల

95-25/1439

తసడడ:డ కకటయఖ బరరదసల
ఇసటట ననస:7-20-545
వయససస:27
లస: ససస స
95-23/734

693
SQX1678465
పపరర: మణణకయఖమమ మననవ

95-38/9

భరస : కకటయఖ మననవ
ఇసటట ననస:7-20-555
వయససస:44
లస: ససస స
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694
SQX2512002
పపరర: రవ వరమ కకటటట
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95-23/755

తసడడ:డ వకటర ఆసథథన కకటటట
ఇసటట ననస:7-20-557
వయససస:18
లస: పప
697
SQX0507624
పపరర: శరగష రరణణ రరవనల రరవనల

95-12/1027

95-20/767

95-23/10

95-25/15

95-23/13

భరస : రరజరశ గణసజ
ఇసటట ననస:7-20-610
వయససస:21
లస: ససస స
715
SQX2358554
పపరర: ననగ మలర శశరగ మమరరగణ

95-25/1442

95-23/742

తసడడ:డ బబబణ రరవప గదచద
ఇసటట ననస:7-20-616 14TH LINE
వయససస:27
లస: ససస స

95-23/737

95-22/1120

722
SQX1966712
పపరర: ఇమఖమ న షపక
తసడడ:డ ఖజ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-20-621
వయససస:22
లస: పప

705
SQX2436723
పపరర: షరగమల షపక

95-23/736

708
SQX1834308
పపరర: మమకల యగరసదడ శకనవరస

95-23/12

711
SQX2432714
పపరర: రరజరశ గణసజ

95-23/738

714
SQX2442275
పపరర: తడవవణణ మమరరగణ

95-23/740

తసడడ:డ ననగరరజ మమరరగణ
ఇసటట ననస:7-20-611
వయససస:18
లస: ససస స
95-23/741

717
SQX1936749
పపరర: అవననష బబ మమ

95-23/14

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప బబ మమ
ఇసటట ననస:7-20-615
వయససస:20
లస: పప
95-23/743

తసడడ:డ జజసఫ పసతల
ఇసటట ననస:7-20-615
వయససస:48
లస: పప
95-25/38

95-23/637

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గణసజ
ఇసటట ననస:7-20-610
వయససస:23
లస: పప

716
SQX2133650
పపరర: కకషష పసడయసకర హనసమసతష

719
SQX2420339
పపరర: రతన పడసరద పసతల

702
SQX2033496
పపరర: నతన రరపప లల

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రరవప మమకల
ఇసటట ననస:7-20-605
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మఖణణకరఖల రరవప హనసమసతష
ఇసటట ననస:7-20-612
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జజసఫ పసతల
ఇసటట ననస:7-20-615
వయససస:74
లస: ససస స
721
SQX1802396
పపరర: కవత గదచద

95-25/1441

710
SQX2436657
పపరర: శకనవరస రరవప గణసజ

713
SQX2358372
పపరర: ననగరరజ మమరరగణ

95-23/636

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-20-596
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమపత మమరరగణ
ఇసటట ననస:7-20-611
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగరరజ మమరరగణ
ఇసటట ననస:7-20-611
వయససస:37
లస: ససస స
718
SQX2375228
పపరర: కరసససయఖమఖ పసతల

95-23/721

తసడడ:డ వనసకయఖ గణసజ
ఇసటట ననస:7-20-610
వయససస:43
లస: పప
95-23/739

699
SQX1998756
పపరర: భబగఖ లకడమ తనతరరడడ

తలర : జయ లకడమ
ఇసటట ననస:7-20-582
వయససస:20
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:7-20-596
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరశయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:7-20-609
వయససస:21
లస: ససస స
712
SQX2426740
పపరర: మధవ లత గణసజ

95-25/1440

704
SQX2350585
పపరర: షణణమఖ సససకరగ

707
SQX2463396
పపరర: మఖబణల షపక

95-23/735

భరస : బల మణకలసదర రరడడడ తనతరరడడడ
ఇసటట ననస:7-20-573
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : సససదనమమ సససకరగ
ఇసటట ననస:7/20/591
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:7-20-596
వయససస:22
లస: ససస స
709
SQX1958263
పపరర: వనసకట లఖవణఖ బతష
స ల

95-23/635

తసడడ:డ జజవఅ రతనస లస
ఇసటట ననస:7-20-576
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద యలర మసదల
ఇసటట ననస:7-20-589/A
వయససస:23
లస: పప
706
SQX1975952
పపరర: షరగమల షపక

698
SQX2001824
పపరర: ననగ సతఖవత తనతరరడడ

701
SQX2450179
పపరర: జవహర బబబణ లస

696
SQX2413912
పపరర: గకహలకడమ పగడనల

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:7-20-565
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : తరచస రరడడడ తనతరరడడ
ఇసటట ననస:7-20-573
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ జవన రతనస లస
ఇసటట ననస:7-20-576
వయససస:21
లస: పప
703
SQX1813146
పపరర: గణణశ యలర మసదల

95-25/1254

తసడడ:డ మహన రరవప కకచపపడడ
ఇసటట ననస:7-20-558
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమఖరరవప రరవనల
ఇసటట ననస:7-20-567
వయససస:37
లస: ససస స
700
SQX2523553
పపరర: డచనస రరజ లస

695
SQX2046464
పపరర: అనవశశ కలమఖర కకచపపడడ

720
SQX2382786
పపరర: ససమత పసతల

95-23/744

భరస : రతన పడసరద పసతల
ఇసటట ననస:7-20-615
వయససస:39
లస: ససస స
95-23/15

723
SQX2560738
పపరర: వజయ గరసధద చసత

95-23/764

తలర : ఇసదదరర దడవ చసత
ఇసటట ననస:7-20-628
వయససస:52
లస: పప
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724
SQX2335149
పపరర: అనసష కకరపరటట
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95-23/745

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:7-20-632
వయససస:20
లస: ససస స
727
SQX2194504
పపరర: చనరరరస మఖతసగగ

95-23/746

95-23/748

95-23/16

95-24/9

95-24/774

95-24/777

తసడడ:డ కకసడయఖ వలలటట
ఇసటట ననస:7-20-702
వయససస:43
లస: పప

737
SQX1958669
పపరర: బణజల ధరమవరపప

740
SQX2466266
పపరర: ససరరశ తసబ జజననలగడడ

743
SQX1776590
పపరర: రరసబబబణ వసకలడ

95-25/1508

746
SQX1776574
పపరర: శమమ షపక

95-24/10

95-24/779

749
SQX2248615
పపరర: సప మ శశఖర సరయ ధడరజ
ఘసటశరల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:7-20-700
వయససస:20
లస: పప
752
SQX1805324
పపరర: గకశయబబగస షపక
భరస : చనన ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:7-20-709
వయససస:25
లస: ససస స

95-23/754

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:7-20-657
వయససస:25
లస: పప
732
SQX1776434
పపరర: లకరరలన ననగ రరజజ వరసస

95-22/14

735
SQX2398584
పపరర: కకశక నలస

95-25/1443

738
SQX2420172
పపరర: సరలమన రరజ గడడ స

95-25/1445

తసడడ:డ శకనస గడడ స
ఇసటట ననస:7-20-676/9
వయససస:25
లస: పప
95-24/775

741
SQX2473486
పపరర: సప న జజననలగడడ

95-24/776

భరస : ససరరశ తసబ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:7-20-680
వయససస:34
లస: ససస స
95-24/11

744
SQX2540573
పపరర: అససఫ మహమమద

95-20/785

తసడడ:డ ఖససస మహమమద
ఇసటట ననస:7-20-689
వయససస:32
లస: పప
95-23/17

భరస : ఫజలఖర షపక
ఇసటట ననస:7-20-692
వయససస:35
లస: ససస స
95-24/12

729
SQX2511996
పపరర: అకబర షపక

తసడడ:డ వర వనసకట సతఖననరరయణ నలమ
ఇసటట ననస:7-20-669
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరజ వసకలడ
ఇసటట ననస:7-20-680/1
వయససస:26
లస: పప

తలర : రమమష కకసడమణదద
ఇసటట ననస:7-20-693/1
వయససస:22
లస: పప
751
SQX2353878
పపరర: రరమ రరవప వలలటట

95-23/750

తసడడ:డ పపలఖర రరవప జజననలగడడ
ఇసటట ననస:7-20-680
వయససస:37
లస: పప

భరస : కరససస మహమమద
ఇసటట ననస:7-20-689
వయససస:49
లస: ససస స
748
SQX1958677
పపరర: అనల కలమఖర కకసడమణదద

734
SQX2499986
పపరర: ఉమదడవ పడవల

95-21/1304

తసడడ:డ సప మ నవర సశర రరవప వరసస
ఇసటట ననస:7-20-669
వయససస:45
లస: పప

భరస : శక రరమణలల ధరమవరపప
ఇసటట ననస:7-20-671
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలర
ఇసటట ననస:7-20-680
వయససస:25
లస: ససస స
745
SQX2543080
పపరర: శహననజ జబ మహమమద

95-24/773

తలర : సరయకకషష పడవల
ఇసటట ననస:7-20-669
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:7-20-678
వయససస:18
లస: పప
742
SQX2257442
పపరర: రరజ రరజరశశరగ చలర

731
SQX2380020
పపరర: ఖఖదర బఇవనస పటట న
భరస : మహబణలఖర ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:7-20-658
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బకస ఉపపపతల
ఇసటట ననస:7-20-671
వయససస:21
లస: ససస స
739
SQX2278331
పపరర: కకరణ కలమఖర అడపరల

95-23/747

Deleted

భరస : లకరలన ననగ రరజజ వరసస
ఇసటట ననస:7-20-669
వయససస:39
లస: ససస స
736
SQX1958404
పపరర: లకడమ దడవ ఉపపపతల

728
SQX2461085
పపరర: రరమ రరవప కనపరరగర

726
SQX2037273
పపరర: సతశ కలమఖర నసతకకక

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నసతకకక
ఇసటట ననస:7-20-649
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పసలల కనపరరగర
ఇసటట ననస:7-20-653/2
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన ఖఖన పఠరన
ఇసటట ననస:7-20-658
వయససస:54
లస: పప
733
SQX1776558
పపరర: వశరలకడమ వరసస

95-23/761

భరస : హససబసడ
ఇసటట ననస:7-20-638
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరగర మఖతసగగ
ఇసటట ననస:7-20-651
వయససస:38
లస: పప
730
SQX2372290
పపరర: మహబణలఖర ఖఖన పటట న

725
SJC0758286
పపరర: అమత కలమఖర గరరర

747
SQX1776566
పపరర: ఫజలఖర షపక

95-23/18

తసడడ:డ అబణదల జలల షపక
ఇసటట ననస:7-20-692
వయససస:39
లస: పప
95-24/778

750
SQX1776483
పపరర: మలర శశరగ పతస పరటట

95-23/19

భరస : భబసకర రరవప పతస పరటట
ఇసటట ననస:7-20-702
వయససస:22
లస: ససస స
95-23/20

753
SQX2109015
పపరర: వనసకట మణరళమహన రరవప
అలఖసపత
తసడడ:డ లకరశసతలయఖ అలఖసపత
ఇసటట ననస:7-20-709
వయససస:56
లస: పప

95-23/638
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754
SQX2108470
పపరర: లకడమ అలర సశశటట
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95-23/639

755
SQX1826676
పపరర: మఖభణ ససబబన షపక

భరస : వనసకట మహన అలర సశశటట
ఇసటట ననస:7-20-709
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:7-20-709
వయససస:28
లస: పప

95-24/780
757
SQX2154235
పపరర: తడననథ కకషష వసశ పడశరసత
మనవలస
తసడడ:డ తడననథ కకషష వసశ పడశరసత చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:7-20-714
వయససస:18
లస: పప

758
SQX2354413
పపరర: రతస యఖ కకమర బటటటన
తసడడ:డ బకలల కకమర బటటటన
ఇసటట ననస:7-20-716
వయససస:66
లస: పప

760
SQX1666171
పపరర: మలర క జసపరల

761
SQX2286193
పపరర: మణరళ కకట

95-24/14

భరస : ససవర కకషష జసపరల
ఇసటట ననస:7-20-721
వయససస:25
లస: ససస స
763
SQX1813344
పపరర: ననసచనరయఖ పప తరర సక

95-23/22

95-24/17

95-23/24

95-24/786

95-24/787

భరస : మమలఖల షపక
ఇసటట ననస:7-20-748
వయససస:52
లస: ససస స

95-24/15

773
SQX1972223
పపరర: దనసత గగరగ షపక

776
SQX2309102
పపరర: మణరరద బ షపక

95-25/1447

779
SQX2365773
పపరర: హహసరసనన బఇవనస షపక

95-24/18

782
SQX2417772
పపరర: బబ షపక
భరస : ఖఖశస షపక
ఇసటట ననస:7-20-750/1
వయససస:40
లస: ససస స

762
SQX2277929
పపరర: రరధ కకట

95-24/784

765
SQX1958701
పపరర: లకడమ గరమఖలపరటట

95-24/16

768
SQX1802313
పపరర: చననమమయ యరరసన

95-23/23

భరస : చనన యరరసన
ఇసటట ననస:7-20-722/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-24/678

771
SQX2162428
పపరర: మనసష నసదదగరమ

95-24/785

భరస : వనయ నసదదగరమ
ఇసటట ననస:7-20-728
వయససస:26
లస: ససస స
95-23/25

774
SQX2419596
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

95-25/1446

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:7-20-741/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-24/788

777
SQX2522068
పపరర: అలబక షపక

95-20/764

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-20-745
వయససస:49
లస: పప
95-24/789

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-20-748
వయససస:73
లస: ససస స
95-24/791

95-24/782

భరస : నరసససహ రరవప గరమఖలపరటట
ఇసటట ననస:7-20-722
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : లఖలఖర షపక
ఇసటట ననస:7-20-743/1
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: సరబర షపక
ఇసటట ననస:7-20-745
వయససస:49
లస: పప
781
SQX2399665
పపరర: హససన షపక

770
SQX2021350
పపరర: డడవడ రరజ నసదదగరమ

759
SQX2390078
పపరర: మరగయమమ గడడడ

భరస : మణరళ కకట
ఇసటట ననస:7-20-721
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గదనశల మహబయబ షపక
ఇసటట ననస:7-20-737
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పసద హహసపన షపక
ఇసటట ననస:7-20-743/1
వయససస:61
లస: పప
778
SQX2481844
పపరర: అలఖహబక షపక

95-24/783

తసడడ:డ జజన పడసరద రరవప నసదదగరమ
ఇసటట ననస:7-20-728
వయససస:43
లస: పప

భరస : హహనసర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:7-20-734
వయససస:73
లస: ససస స
775
SQX2407724
పపరర: హహసపన షపక

767
SQX1954338
పపరర: నరసససహ రరవప గమలపరటట

95-23/21

భరస : రతస యఖ కర
ఇసటట ననస:7-20-716
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల గమలపరటట
ఇసటట ననస:7-20-722
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ దఇడడ యరరసన
ఇసటట ననస:7-20-722/1
వయససస:41
లస: పప
772
SQX2373439
పపరర: పసరరమబ సయఖద

95-24/781

భరస : దసరర రరవప గరమఖలపరటట
ఇసటట ననస:7-20-722
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప గరమఖలపరటట
ఇసటట ననస:7-20-722
వయససస:28
లస: పప
769
SQX1802321
పపరర: చనన యరరసన

764
SQX1958610
పపరర: పదమ గరమఖలపరటట

756
SQX1776509
పపరర: హహమ పడసనన మఖనవలస

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మఖనవలస
ఇసటట ననస:7-20-714
వయససస:22
లస: ససస స

భసధసవప: మణరళ కకట
ఇసటట ననస:7-20-721
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప తరర సక
ఇసటట ననస:7-20-722
వయససస:47
లస: పప
766
SQX1958594
పపరర: దసరర రరవప గరమఖలపరటట

95-24/13

780
SQX2399749
పపరర: మమలఖల షపక

95-24/790

తసడడ:డ హహనసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-20-748
వయససస:54
లస: పప
95-25/1448

783
SQX2019230
పపరర: షరహహన షపక

95-23/640

తసడడ:డ పసదద పసర షపక
ఇసటట ననస:7-20-752
వయససస:19
లస: ససస స
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784
SQX2019180
పపరర: హససన షపక
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95-24/679

భరస : పసదద పసర షపక
ఇసటట ననస:7-20-752
వయససస:38
లస: ససస స
787
SQX2436525
పపరర: పరలడడగణ ననగరరరలన

95-25/1449

95-24/794

95-24/20

95-24/797

95-24/800

95-24/801

95-24/21

భరస : ననగరరజ గయడడరగ
ఇసటట ననస:7-20-807
వయససస:28
లస: ససస స

95-24/796

800
SQX1776467
పపరర: ననగయర బ సయఖద

803
SQX2381861
పపరర: పదనమవత కలమఖర

806
SQX1845726
పపరర: దడనసశరరరరవ బబససన

95-25/1454

809
SQX2247757
పపరర: రరజరశ జమమ

95-24/798

812
SQX2416071
పపరర: వజయ కలమఖర పపపల
తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:7-20-808
వయససస:43
లస: పప

95-25/1450

795
SQX2458479
పపరర: మహబయబ షపక

95-25/1451

798
SQX2415966
పపరర: మధస దడవరపప

95-24/799

తసడడ:డ కకసడయఖ దడవరపప
ఇసటట ననస:7-20-775
వయససస:21
లస: పప
95-23/26

801
SQX2518371
పపరర: పరస జజఖత సరరరకలకరక

95-23/758

తసడడ:డ యహ సరసరరకలకరక
ఇసటట ననస:7-20-787
వయససస:22
లస: ససస స
95-25/1452

804
SQX2117125
పపరర: మహహశ బబబణ గయడసరర

95-25/1453

తసడడ:డ మలఖఖదదడ గయడసరర
ఇసటట ననస:7-20-798
వయససస:18
లస: పప
95-24/22

807
SQX1850353
పపరర: ననగరశశరరరవప బబససన

95-24/23

తసడడ:డ అపరపరరవప బబససన
ఇసటట ననస:7-20-802
వయససస:65
లస: పప
95-24/802

తసడడ:డ అబడహస జమమ
ఇసటట ననస:7-20-803
వయససస:22
లస: పప
95-23/29

792
SQX2448496
పపరర: పడమల పపల

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:7-20-771
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప బబససన
ఇసటట ననస:7-20-802
వయససస:41
లస: పప

భరస : గరపస అనవమ
ఇసటట ననస:7-20-802
వయససస:50
లస: ససస స
811
SQX1776491
పపరర: కకకషషవవణణ గయడడరగ

797
SQX2430429
పపరర: గణసటట మరగయమమ

95-26/5

Deleted

భరస : ననగరసదడ కలమఖర కలమఖర
ఇసటట ననస:7-20-788
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప బబససన
ఇసటట ననస:7-20-802
వయససస:63
లస: ససస స
808
SQX2430254
పపరర: అననపపరష అనవమ

794
SQX2474559
పపరర: రబయఖబ షపక

789
SQX0660753
పపరర: పవన కలమఖర దదసడపరగస

భరస : బబనరగల బబబణ రరవప పపల
ఇసటట ననస:7-20-761
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హమ జర సయఖద
ఇసటట ననస:7-20-780
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబబణ దనసరగ
ఇసటట ననస:7-20-787
వయససస:23
లస: పప
805
SQX1850361
పపరర: వనసకట రమణ బబససన

95-24/795

భరస : ఏసస పడస
ఇసటట ననస:7-20-773/A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకకల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:7-20-777/1
వయససస:24
లస: పప
802
SQX2467884
పపరర: ససనల దనసరగ

791
SQX2448090
పపరర: పడమల పపల

95-24/793

తసడడ:డ కకకషష
ఇసటట ననస:7-20-760
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసర షపక
ఇసటట ననస:7-20-771
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:7-20-773/A
వయససస:43
లస: పప
799
SQX2146868
పపరర: శకకల శవ కకషష

95-24/19

భరస : బబనరగల బబబణ రరవప పపల
ఇసటట ననస:7-20-761
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : చనన బబష షపక
ఇసటట ననస:7-20-771
వయససస:22
లస: ససస స
796
SQX2427714
పపరర: గణసటట ఏసస పడస

788
SQX1693092
పపరర: ససమలత చడరర

786
SQX2373009
పపరర: బణడడసరహహబ షపక

తసడడ:డ ఉనసనక సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-20-757
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ చడరర
ఇసటట ననస:7-20-760
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సడక పపల
ఇసటట ననస:7-20-761
వయససస:68
లస: పప
793
SQX1845742
పపరర: అరగరయఖ షపక

95-24/792

భరస : పరలడడగణ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:7-20-757
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ పరలడడగణ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:7-20-757
వయససస:32
లస: పప
790
SQX2448272
పపరర: బబనరగల బబబణ రరవప పపల

785
SQX2436889
పపరర: పరలడడగణ వరమమ

810
SQX1776517
పపరర: లఖత గయడడరగ

95-23/28

భరస : అచచరరవప గయడడరగ
ఇసటట ననస:7-20-807
వయససస:24
లస: ససస స
95-25/1455

813
SQX1954296
పపరర: కరరణ చససడడ

95-24/24

Deleted

తసడడ:డ ఆదదయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:7-20-810/F
వయససస:20
లస: ససస స
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814
SQX1666312
పపరర: ననగ శశషష దసడడబబ యన

95-25/16

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:7-20-811
వయససస:22
లస: పప
817
SQX1898170
పపరర: యణగసధర బబబణ

95-24/803

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఉననస
ఇసటట ననస:7-20-816
వయససస:27
లస: పప
95-25/18

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:7-20-817/1
వయససస:22
లస: పప

818
SQX1899293
పపరర: షకకర పటబన

95-20/766

భరస : కకట జలలర డ
ఇసటట ననస:7-20-826
వయససస:68
లస: ససస స

821
SQX2524544
పపరర: ఆధద లకడమ జలలర డ

95-27/5

95-25/20

తసడడ:డ రరమఖ రరవప కరశన
ఇసటట ననస:7-20-826
వయససస:44
లస: పప

824
SQX2516144
పపరర: పరకననటట ఏలజరబబఠ మలలర ర

95-20/770

95-25/22

829
SQX1693340
పపరర: కరరణ మణడడమల

95-24/26

827
SQX1666304
పపరర: సరయ కలమఖర యలర మసదల

భరస : అనల కలమఖర మణడడమల
ఇసటట ననస:7-20-837
వయససస:23
లస: ససస స

95-26/1026

95-24/27

తసడడ:డ అమర సయఖద
ఇసటట ననస:7-20-842
వయససస:51
లస: పప

833
SQX1958453
పపరర: లకమయఖ గణసటట

95-25/23

95-24/29

భరస : కకటటశశరరవప కకదనమబటటటన
ఇసటట ననస:7-20-850
వయససస:39
లస: ససస స

836
SQX2055432
పపరర: ససధఖ మసరల

95-25/24

95-20/772

తసడడ:డ శవరరడడడ నలస
ఇసటట ననస:7-20-859
వయససస:29
లస: పప

839
SQX2446391
పపరర: రరణణక దడవ శరనస

95-24/28

భరస : వనసకట పడసరద రరవప దవపలకరగ
ఇసటట ననస:7-20-867
వయససస:48
లస: ససస స

842
SQX2412492
పపరర: శకనవరస యఖగరరలఖ
తసడడ:డ దసరర పడసరద యఖగరరలఖ
ఇసటట ననస:7-20-868
వయససస:41
లస: పప

95-25/21

828
SQX1835859
పపరర: నసదదన అననపరరడడడ

95-24/25

831
SQX1772672
పపరర: రమఖకకషష దడవనవన

95-26/6

834
SQX2415016
పపరర: ఆదదలకడమ మకరకన

95-25/1456

భరస : గణరవయఖ మకరకన
ఇసటట ననస:7-20-845
వయససస:40
లస: ససస స
95-24/680

837
SQX2451011
పపరర: ససభబన షపక

95-25/1457

తసడడ:డ మగయగల షపక
ఇసటట ననస:7-20-858/A
వయససస:23
లస: పప
95-25/1458

భరస : రసబబబణ శరనస
ఇసటట ననస:7-20-859
వయససస:44
లస: ససస స
95-25/1459

825
SQX1666213
పపరర: గణణశ యలమసదల

భరస : పడసరద రరవప దడవనవన
ఇసటట ననస:7-20-839
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబన మసరల
ఇసటట ననస:7-20-850
వయససస:25
లస: ససస స

838
SQX2525616
పపరర: నగరజ నలస

95-25/19

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడ అననపరరడడడ
ఇసటట ననస:7-20-836
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జవయఖ గణసటట
ఇసటట ననస:7-20-843
వయససస:25
లస: పప

835
SQX1896323
పపరర: జరసమమ కకదనమబటటటన

822
SQX1802370
పపరర: పదమ కరశన

తసడడ:డ పడసరద యలమసదల
ఇసటట ననస:7-20-827
వయససస:23
లస: పప

భరస : దడవసపనపత
ఇసటట ననస:7-20-839
వయససస:28
లస: ససస స

832
SQX1958412
పపరర: సరబ జజన సయఖద

95-27/6

Deleted

తసడడ:డ పడసరద యలర మసదల
ఇసటట ననస:7-20-827
వయససస:23
లస: పప
830
SQX1776616
పపరర: రరణణగరదడవ దడవసపనపత

819
SQX1899277
పపరర: బబబణ షపక

భరస : శకనవరస కరశన
ఇసటట ననస:7-20-826
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పరకననటట జయ రరవప
ఇసటట ననస:7-20-826/2
వయససస:35
లస: ససస స

826
SQX1776624
పపరర: మణణ వనసకట సరయ కలమఖర
యలర మసడల
తసడడ:డ పడసరద యలర మసదల
ఇసటట ననస:7-20-827
వయససస:24
లస: పప

95-25/17

తసడడ:డ షరగఫ షపక
ఇసటట ననస:7-20-818/1853
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననరరయణ జలలర డ
ఇసటట ననస:7-20-826
వయససస:41
లస: ససస స

823
SQX1802388
పపరర: శకనవరస కరశన

816
SQX1898295
పపరర: చరణ కలమఖర గరర

తలర : ససశల
ఇసటట ననస:7-20-816
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబబణ ఖఖన పటబన
ఇసటట ననస:7-20-818/1853
వయససస:45
లస: ససస స

820
SQX2522613
పపరర: కకటటశశరమమ జలలర డ

841
SQX2385029
పపరర: ధన లకడమ దవపలకరగ

815
SQX2143329
పపరర: సప మయఖలక ఉననస

840
SQX2525202
పపరర: రమణ మణరరగణలఖ

95-25/1503

భరస : కనకరరవప మణరరగణలఖ
ఇసటట ననస:7-20-859
వయససస:45
లస: ససస స
95-24/804

843
SQX2413474
పపరర: పదమ యఖగరరలఖ

95-25/1460

భరస : శకనస యఖగరరలఖ
ఇసటట ననస:7-20-868
వయససస:32
లస: ససస స
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844
SQX2427979
పపరర: ఖఖదర బబష షపక
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95-24/805

తసడడ:డ మహమయద బబష షపక
ఇసటట ననస:7-20-870
వయససస:27
లస: పప
95-24/681

తసడడ:డ సతఖ వర సరశమ రజనల
ఇసటట ననస:7-20-873
వయససస:23
లస: పప
95-25/1461

95-25/1463

95-25/1501

95-26/10

తసడడ:డ అదద ననరరయణ వపలవలపపడడ
ఇసటట ననస:7-20-916/1B
వయససస:44
లస: పప

863
SQX1898881
పపరర: పటబన అనవర ఖఖన
తసడడ:డ ఇబడహహస ఖఖన
ఇసటట ననస:7-20-926
వయససస:49
లస: పప

865
SQX2393379
పపరర: శకనవరస గరజల

866
SQX2563658
పపరర: గగణ శరసత కలమఖరగ

95-25/1477

తసడడ:డ లకమయఖ గరజల
ఇసటట ననస:7-68-48/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : రరజరశ పడకరశ కరర పపడడ
ఇసటట ననస:07-201-149
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ననమలపపరగ
ఇసటట ననస:7-6351/1E
వయససస:51
లస: పప

95-26/1011

869
SQX2524981
పపరర: కలమఖరగ బయదదసలఖ

872
SQX2299667
పపరర: నవన కలమఖర జటటరగ
తసడడ:డ రరజ జటటరగ
ఇసటట ననస:7-17369/18
వయససస:24
లస: పప

95-24/806

855
SQX1978022
పపరర: రమణ పసబ

95-26/8

858
SQX1898600
పపరర: వపలవలపపడడ లకడమ

95-26/9

95-26/11

861
SQX1962018
పపరర: పపరష ససత మహలకడమ
కరమరరజగడడ
భరస : మణకరసశశర రరవప
ఇసటట ననస:7-20-925
వయససస:42
లస: ససస స

95-26/12

864
SQX2039139
పపరర: శకనవరసరరవప సరణణసపత

95-25/27

95-21/1308

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సరణణసపత
ఇసటట ననస:7-20-937
వయససస:51
లస: పప
95-43/948

867
SQX2406015
పపరర: మలర క షపక

95-24/808

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:7-70-758
వయససస:44
లస: ససస స
95-20/771

భరస : వనసకటటశశరరర బయదదసలఖ
ఇసటట ననస:7-220-1300/24
వయససస:42
లస: ససస స
95-36/28

852
SQX2274553
పపరర: బబల శశరగ అమరస ల

భరస : చసటట వపలవలపపడడ
ఇసటట ననస:7-20-916/1B
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గగణ యషయఖ
ఇసటట ననస:7-69-848/37
వయససస:32
లస: ససస స
95-21/1311

95-24/31

భరస : సరసబశవ రరవప పసబ
ఇసటట ననస:7-20-900/3
వయససస:25
లస: ససస స

860
SQX1772797
పపరర: శకకరనస కకమయమరగ

భసధసవప: పపరష ససత మహలకడమ కరమరరజగడడ
ఇసటట ననస:7-20-925
వయససస:46
లస: పప

871
SQX1802578
పపరర: నరసససహరరవప ననమలపపరగ

95-25/26

తసడడ:డ వనసకట ససవర రరవప కకమయమరగ
ఇసటట ననస:7-20-919
వయససస:26
లస: పప
95-25/28

849
SQX1693027
పపరర: కకషష పసడయఖ మలర స పలర

తసడడ:డ పరడనసస అమరస ల
ఇసటట ననస:7-20-892
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరసబబబణ కరకరర
ఇసటట ననస:7-20-906
వయససస:32
లస: ససస స

859
SQX1898584
పపరర: చసటట వపలఖవరలఖపపడడ

868
SQX2473627
పపరర: ఝనస రరణణ కరర పపడడ

95-25/1462

854
SQX1965458
పపరర: జజఖత మటమరగక

857
SQX2415875
పపరర: శవ కరకరర

95-24/30

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల మలర స పలర
ఇసటట ననస:7-20-887
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సరమయయలల మటమరగక
ఇసటట ననస:7-20-900/3
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవ కలమఖర ఏలకరగ
ఇసటట ననస:7-20-902
వయససస:32
లస: ససస స

862
SQX1962109
పపరర: మణకరసశశర రరవప కరమరరజగడడ

95-25/25

భరస : మమగర ననయక ఖరతవథ
ఇసటట ననస:7-20-889
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ అరవపలర
ఇసటట ననస:7-20-893
వయససస:18
లస: పప
856
SQX2515401
పపరర: ఉష రరణణ ఏలకరగ

848
SQX1805217
పపరర: చనన ననగయర షపక

851
SQX2117117
పపరర: కమల బబయ ఖరతవథ

846
SQX1984210
పపరర: కకషష వసశ రజనల

తసడడ:డ సతఖ వర సరశమ రజనల
ఇసటట ననస:7-20-873
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఖఖససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:7-20-881/7
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదననపపడడ
ఇసటట ననస:7-20-887
వయససస:18
లస: పప
853
SQX2134211
పపరర: కకటటశశర రరవప అరవపలర

95-26/7

భరస : సరసబ శవ రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:07-20-872
వయససస:37
లస: ససస స

847
SQX1990365
పపరర: కకషష భరత రజనల

850
SQX2418333
పపరర: సరయ రవ తడజ దదననపపడడ

845
SQX1802420
పపరర: భయలకడమ రరచకకసడ

870
SQX2388056
పపరర: ఎసపస రర రరణణ బటటట

95-23/749

తసడడ:డ ఆనసద రరవప బటటట
ఇసటట ననస:7-520-1359
వయససస:19
లస: ససస స
95-12/1402

873
SQX1800317
పపరర: ససగణణ గణగణలలతష

95-162/1

తసడడ:డ వనసకట రమణ గణగణలలతష
ఇసటట ననస:7-20580
వయససస:34
లస: ససస స
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874
SQX2527109
పపరర: జజససపసన కనపరరగర
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95-23/760

భరస : రమఖరరవప కనపరరగర
ఇసటట ననస:7-20653/2
వయససస:38
లస: ససస స
877
SQX2528917
పపరర: రతన కలమఖరగ శకనవరసరరవప

95-39/1060

95-22/1019

95-39/16

95-10/662

95-10/43

884
SQX2108330
పపరర: రరపర రరణణ బసడడ

887
SQX2037786
పపరర: జహహర షపక

890
SQX1814839
పపరర: రమఖదడవ కరళళరగ

94-210/1075

Deleted
95-20/26

893
SQX1893650
పపరర: దదపసక వరకర

95-20/643

882
NDX2666824
పపరర: రవ తడజ తతటకకర

94-213/812

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:8-11-59
వయససస:20
లస: పప
95-10/671

885
NDX3028214
పపరర: నగరజ దడవర శశటట

94-212/975

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దడవర శశటట
ఇసటట ననస:8-14-1099
వయససస:35
లస: పప
95-10/663

888
SQX2037869
పపరర: యససమన షపక

95-10/664

భరస : జబబసర షపక
ఇసటట ననస:8-15-36A
వయససస:28
లస: ససస స
95-38/10

896
NDX3234663
పపరర: పదమ వత గరడడకకయఖ
భరస : రరస బబబణ గరడడకకయఖ
ఇసటట ననస:8-68/A
వయససస:45
లస: ససస స

95-10/668
898
SQX2104156
పపరర: వనసకట రసగరరయ నకసససహ
మయరగస తషమమలగణసట
తసడడ:డ శకరరమ చసదడ మయరగస తషమమలగణసట
ఇసటట ననస:9-10-43
వయససస:20
లస: పప

899
SQX1890979
పపరర: సరయ పసడయసకర కకలర
తసడడ:డ జగననధస కకలర
ఇసటట ననస:9-10-75
వయససస:23
లస: ససస స

901
SQX2090116
పపరర: కలఖఖణణ బచసచ

902
SQX1813948
పపరర: బబలఖజ ననహహ హ పరణణదడపప

95-20/644

95-20/25

తసడడ:డ రరమ పడసరద బబబణ వరకర
ఇసటట ననస:8-19-95
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బణజల యఖటగగరగ
ఇసటట ననస:8-27-111 3RD LANE
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమమశ బబబణ బచసచ
ఇసటట ననస:9-11-114/A
వయససస:29
లస: ససస స

879
SQX2082899
పపరర: రరకసర షపక

891
SQX2080299
పపరర: లల వసశ కకషష పససపపలలటట

95-43/825

భరస : ససరరష రరడడడ కరళళరగ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:8-18-45/1 1ST LINE NEAR PAR ఇసటట ననస:8-19/1-198
వయససస:21
లస: ససస స
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:8-19-58/2
వయససస:26
లస: పప

895
SQX1973262
పపరర: వజయ రరజ యఖటగగరగ

95-24/48

తసడడ:డ అబణదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:8-15-36A
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సటటట
ఇసటట ననస:8-15-45
వయససస:41
లస: ససస స
892
NDX3135290
పపరర: అరవసద గరరర

881
SQX1826684
పపరర: ననరరయణమమ బబ న

95-27/1039

తసడడ:డ ననగణల మరసరహహబ బబబర షపక
ఇసటట ననస:8-8-98
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సతష బబబణ బసడడ
ఇసటట ననస:8-13-70/B
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబణదల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:8-15-36A
వయససస:38
లస: పప
889
SQX1890938
పపరర: పరరశత సటటట

95-10/42

భరస : కకటటశశరరరవప బబ న
ఇసటట ననస:8-10-96/1
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : పపతషరర జరరక
ఇసటట ననస:8-12-639
వయససస:44
లస: ససస స
886
SQX2037901
పపరర: జజమర షపక

878
SQX1891019
పపరర: ననగరరజ దనరర

876
SQX2367043
పపరర: మమరగ సరగమఖలఖ

తసడడ:డ బబబణ రరవప సరగమఖలఖ
ఇసటట ననస:7-201300/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ దనరర
ఇసటట ననస:8-8-48/A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శవలసగ రరడడడ శలశపటట డ
ఇసటట ననస:8-10-22
వయససస:19
లస: ససస స
883
SQX0116442
పపరర: మరగయమమ జరరక

95-20/713

భసధసవప: దనసస బబబణ మఖడ
ఇసటట ననస:7_6_473
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మణవశ మణవశ
ఇసటట ననస:8-3-297/1
వయససస:44
లస: ససస స
880
SQX2001238
పపరర: రమఖ శలశపటట డ

875
SQX2455707
పపరర: కరలరతనమ మఖడ

తసడడ:డ ఆనదతనరరవ పరణణదడపప
ఇసటట ననస:9-217/A
వయససస:54
లస: పప

894
SQX2086254
పపరర: పడశసథ దదపసక పప గగరగ

95-10/665

భరస : మణణకరసత సరశమ పప గగరగ
ఇసటట ననస:8-20-33/31
వయససస:33
లస: ససస స
94-211/1303

897
SQX2093052
పపరర: పవన కలమఖర సరణణసపత

95-25/1259

తసడడ:డ శరఖస కలమఖర సరణణసపత
ఇసటట ననస:9-6-42
వయససస:19
లస: పప
95-10/44

900
SQX2082972
పపరర: అలలఖఖ బబ మమశశటట

95-10/667

తలర : అలలఖఖ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:9-10-102
వయససస:19
లస: ససస స
95-25/40

903
SQX1691534
పపరర: మమరగ గరకస పప నస గన

95-22/26

తసడడ:డ పసటర పరల పప నస గన
ఇసటట ననస:10-10-460
వయససస:24
లస: ససస స
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904
SQX1691435
పపరర: ససధ రరణణ లఖవపనసరగ
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95-22/27

భరస : అచరరడడడ లఖవపనసరగ
ఇసటట ననస:10-10-460
వయససస:36
లస: ససస స
907
SQX1691468
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ లఖవపనసరగ

95-22/30

908
SQX1651512
పపరర: బబజజన అబణదల

95-38/11

95-20/27

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకయ
ఇసటట ననస:11-50A
వయససస:23
లస: పప
916
SQX1810175
పపరర: సరసబ శవర రరవప వకకలగడడ

914
SQX2442184
పపరర: వరరసజనవయ రరడడడ ఏలకరగ

917
SQX1802669
పపరర: వజయబబబణ ఓరరచ

తసడడ:డ పడసరద వకకలగడడ
ఇసటట ననస:11-493/1,NAGARALU 1ST LINE
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చనన తరరపతయఖ ఓరరచ
ఇసటట ననస:11-503
వయససస:27
లస: పప

919
SQX1810506
పపరర: ఈసర పసరరమఖళ పలర వ

920
SQX2025351
పపరర: అనల కలమఖర తలర

95-35/18

తసడడ:డ హనసమయఖ పలర వ
ఇసటట ననస:11-945/6
వయససస:44
లస: పప
922
SQX2015618
పపరర: ససధకర రరడడడ మలర వరపప

95-10/576

95-20/29

భరస : పడతనప రరడడడ
ఇసటట ననస:19-15-317/204
వయససస:21
లస: ససస స

926
SQX2004174
పపరర: శక లత గయమఖమదదలఖ

95-22/954

929
SQX2006377
పపరర: పపరష చసడడ మదదసరన

95-21/1313

932
SQX1934033
పపరర: ఖససస వల సయఖద
తసడడ:డ ఖమర సయఖద
ఇసటట ననస:19-18-7
వయససస:20
లస: పప

95-39/907

912
SQX2408003
పపరర: సరసబశవ రరవప గరరసటర

95-13/1165

915
SQX2074581
పపరర: హహమ హరర గణమమ

95-38/777

తసడడ:డ రరజయఖ గణమమ
ఇసటట ననస:11-380 /1
వయససస:18
లస: ససస స
95-45/28

918
SQX2406049
పపరర: అసజల మఖగణలకరగ

95-13/1166

Deleted

భరస : హహమరరవ మఖగణలకరగ
ఇసటట ననస:11-599
వయససస:36
లస: ససస స
95-24/615

921
NDX2817740
పపరర: షపక మసరసన వల

94-212/877

తసడడ:డ ససలఖసన
ఇసటట ననస:12-25-245
వయససస:46
లస: పప
95-21/1112

924
SQX2244143
పపరర: సరయ దసరర అకకల

95-12/1347

తలర : కకటటశశరమమ అకకల
ఇసటట ననస:18-68,D/O DURGA PRASAD,
వయససస:18
లస: ససస స
95-12/1251

927
SQX2038420
పపరర: కకరణ వడచడ సపపడడ

95-12/1252

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప వడచడసపపడడ
ఇసటట ననస:19-8-81 PLOT NUMBER 301
వయససస:22
లస: పప
95-20/551

తసడడ:డ ననగ పడసరద మదదసరన
ఇసటట ననస:19-15-317/193
వయససస:30
లస: పప
95-20/31

909
SQX2243244
పపరర: పదనమవత మడచపలర

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:11-19-857/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ గయమఖమదదలఖ
ఇసటట ననస:19-8-31/B
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : కకరణణకమఖర కకకకలగడడ
ఇసటట ననస:19-15-223
వయససస:28
లస: ససస స
931
SQX1881515
పపరర: చడరరకలల భయలకడమ

95-20/548

తసడడ:డ బబలఖజ హరగమఖణణకరఖమ
ఇసటట ననస:18-11-99
వయససస:28
లస: పప

భరస : దదలలర అహమమద షపక
ఇసటట ననస:19-3-2
వయససస:32
లస: ససస స
928
SQX1998533
పపరర: ననగ మలర శశరగ కకకకలగడడ

923
SQX2094464
పపరర: చరసజవ హరగమఖణణకరఖమ

95-22/29

భరస : రరమ చరగ మడచపలర
ఇసటట ననస:11-2-223
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తలర గసగధర రరవప తలర
ఇసటట ననస:12-15-12
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఫరదర ఫరదర
ఇసటట ననస:12-146
వయససస:18
లస: పప
925
SQX1845288
పపరర: ఆఫసయ షపక

95-13/26

తసడడ:డ వనసకట శవ రరడడడ ఏలకరగ
ఇసటట ననస:11-338
వయససస:30
లస: పప
95-20/28

906
SQX1691575
పపరర: జజన బబబణ పప తగన

తసడడ:డ పసటర పరల పప నస గన
ఇసటట ననస:10-10-460
వయససస:27
లస: పప

భరస : హమద ఖఖన లలట అబణదల
ఇసటట ననస:10-F2
వయససస:50
లస: ససస స

911
SQX2026094
పపరర: వనసకట కమల సరయ పసడయ
మమఘన తటవరగస
తసడడ:డ పస వ యస యస యస మయరగస పరనస తసడడ:డ సరయరరస తటవరగస
ఇసటట ననస:11-3-98
ఇసటట ననస:11-4-55
వయససస:40
లస: పప
వయససస:19
లస: ససస స
913
SQX1810787
పపరర: బసవపపననయఖ కకయ

95-22/28

భరస : కకటట రరడడడ లఖవపనసరగ
ఇసటట ననస:10-10-460
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన వనసకటటసశర రరడడ లఖవపనసరగ
ఇసటట ననస:10-10-460
వయససస:41
లస: పప
910
SQX1814920
పపరర: సతఖ ననగ కకరణ పరనసగగపలర

905
SQX1691492
పపరర: రరశమమ లఖవపనసరగ

930
SQX1811025
పపరర: వనసకట రరడడడ అననపరరడడడ

95-20/30

తసడడ:డ చచననన రరడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-15-317/200
వయససస:22
లస: పప
95-21/43

933
SQX2262657
పపరర: కకటటశశర రరవప ననయక
గణగణరలలతష
తసడడ:డ శకనస ననయక గణగణరలలతష
ఇసటట ననస:20-07-327
వయససస:20
లస: పప

95-21/1315
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934
SQX2004489
పపరర: వనసకటలకడమ కకతల
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95-10/584

భరస : పపరష రరవప కకతల
ఇసటట ననస:20-18-1/C
వయససస:43
లస: ససస స
937
SQX1792456
పపరర: కరరణ కలమఖర దనడవననధసల

95-25/41

95-27/43

95-23/644

భరస : ఏడడకకసడలల అదదసకక
ఇసటట ననస:23-7-1980
వయససస:41
లస: ససస స
946
SQX2467553
పపరర: కరగశరమ షపక

95-25/1268

Deleted
95-20/35

భరస : ససవర శసకర పడసరద గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:24-25-40
వయససస:44
లస: ససస స
952
MLJ1341163
పపరర: మఖరస మమ పసడతల

95-27/45

95-25/1269

తసడడ:డ పపలర యఖ� కరవరదద
ఇసటట ననస:31-18-1542
వయససస:41
లస: పప

947
SQX1970334
పపరర: దసరర భవన కకలలకకసడ

95-25/1266

953
MLJ1341056
పపరర: చననపప పసడతల

956
SQX1958644
పపరర: ససబణబలల జటటరగ

95-10/57

959
SQX0046284
పపరర: వనసకట ననగరరరలన� కకలక
ర రర�

962
SQX2299584
పపరర: మసరసన షపక
తసడడ:డ పసర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:31-20-912
వయససస:78
లస: పప

942
SQX2081826
పపరర: చచసతనఖ పడసరద చన

95-20/554

945
SQX2474476
పపరర: కరగశరమ షపక

95-25/1267

Deleted

95-10/55

948
SQX1978394
పపరర: కకమల గడడ స

95-20/34

భరస : శకనవరస గడడ స
ఇసటట ననస:24-23-32
వయససస:20
లస: ససస స
95-10/590

951
SQX1850403
పపరర: తరరమల కకసడ ఎససటరగ

95-25/42

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:26/39/129/235
వయససస:34
లస: ససస స
95-27/46

954
AP151000075128
పపరర: పడకరశరరవప పసడతల

95-27/47

తసడడ:డ నరసయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:26-757-2
వయససస:77
లస: పప
95-24/50

957
SQX1958461
పపరర: దసరర పడసరద కకణతనల

95-24/51

తలర : గరవసదమమ కకణతనల
ఇసటట ననస:30-20-29/215
వయససస:21
లస: పప
95-10/58

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప కకలక
ర రగ
ఇసటట ననస:31-18-143
వయససస:30
లస: పప
95-10/60

95-27/44

తసడడ:డ చస బబష షపక
ఇసటట ననస:23/A
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:24-7-11
వయససస:25
లస: ససస స
950
SQX2035459
పపరర: హరగకకషష గసజ

939
SQX0623454
పపరర: బబలరరజ పసడతల

తసడడ:డ చన
ఇసటట ననస:23-6-84/A
వయససస:20
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప జటటరగ
ఇసటట ననస:30-20-29/215
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ ననలదల
ఇసటట ననస:31-18-123
వయససస:36
లస: పప
961
SQX0489336
పపరర: శకనస కరవరదద�

944
SQX2465284
పపరర: రహహమణననసర బబగణమ షపక

95-20/33

తసడడ:డ వనసకయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:26/757/2
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబబణరరవప
ఇసటట ననస:30-10-743
వయససస:51
లస: ససస స
958
SQX0846659
పపరర: ససరరసదడకలమఖర నలదనల

941
SQX1893676
పపరర: వర వనసకట రరమసరశమ
వసదమఖసస
తసడడ:డ ససబబబరరవప వసదమఖసస
ఇసటట ననస:23-6-27/A
వయససస:77
లస: పప

95-10/52

తసడడ:డ నరసససహరరవప పసడతల
ఇసటట ననస:22-528-28
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సన ఆఫ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:25-37
వయససస:18
లస: పప

భరస : చననపప పసడతల
ఇసటట ననస:26-757-2
వయససస:45
లస: ససస స
955
SQX2247443
పపరర: వజయ కకల

95-21/1113

భరస : చస బబష షపక
ఇసటట ననస:23/A
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చస బబష షపక
ఇసటట ననస:23/A
వయససస:22
లస: ససస స
949
SQX1810274
పపరర: జయలకడమ గగటటటపరటట

938
SQX2003085
పపరర: ననగమమ దసదచకలల

936
SQX1807064
పపరర: సరయ బబబబ మలలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలలల
ఇసటట ననస:20-18-194/B
వయససస:65
లస: పప

భరస : ననగయఖ దసదచకలల
ఇసటట ననస:20-318
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : భబగఖరరజ పసడతల
ఇసటట ననస:22-528-|29
వయససస:28
లస: ససస స
943
SQX2175909
పపరర: రమణ అదదసకక

95-10/51

భరస : శకనవరసరరవప బటటటల
ఇసటట ననస:20-18-123
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : రరవత దనడవననధసల
ఇసటట ననస:20-26-18
వయససస:26
లస: పప
940
SQX0695999
పపరర: పసచచమమ పసడతల

935
SQX1882729
పపరర: రతన కలమఖరగ బటటటల

960
SQX0226753
పపరర: భవరన చలవనసదడస చనలవవసదడస

95-10/59

తసడడ:డ ససబడహమణఖ చనలవవసదడస
ఇసటట ననస:31-18-145
వయససస:30
లస: ససస స
95-10/675

963
SQX0775122
పపరర: రమణ పససపపలలటట పససపపలలటట

95-12/23

భరస : రవ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:31-21-1904
వయససస:46
లస: ససస స
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964
SQX0775148
పపరర: యసకరయమమ ర ర
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95-12/24

భరస : కకటయఖ ర
ఇసటట ననస:31-21-1904
వయససస:70
లస: ససస స
967
SQX1677830
పపరర: లకడమ తరరమలశశటట

95-22/34

95-10/64

95-10/67

95-10/70

95-10/73

95-10/76

985
SQX1326330
పపరర: దడవరరజ కరకకరరల

95-10/79

తసడడ:డ కరసతమమ కరకకరరల
ఇసటట ననస:32-18-124
వయససస:36
లస: పప

95-10/68

977
SQX1234509
పపరర: షపర వల షపక

980
SQX1983394
పపరర: దదవఖ శక కకసడసరర

95-10/82

95-10/71

972
JBV2842805
పపరర: రమఖదడవ� శవరరతడ�

95-10/66

975
SQX1571083
పపరర: రరపకళ కరక

95-10/69

978
SQX1355685
పపరర: శకధర చససడసరర

95-10/72

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప చససడసరర
ఇసటట ననస:32-18-122
వయససస:44
లస: పప
95-10/74

981
SQX0188417
పపరర: మఖధవ నలదనల

95-10/75

తసడడ:డ ససనలలకమఖర ననలదల
ఇసటట ననస:32-18-123
వయససస:38
లస: ససస స

983
AP151010438546
పపరర: రజనకలమఖరగ పరటటబసడర
పరటటబసడర
భరస : వజయకలమఖర పరటటబసడర
ఇసటట ననస:32-18-124
వయససస:45
లస: ససస స

95-10/77

986
SQX1577024
పపరర: పమడడ వనసకట శశషష పమడడ

95-10/80

987
AP151010435475
పపరర: సతఖననరరయణ నలదనల
నలదనల
తసడడ:డ వరయఖ నలదనల
ఇసటట ననస:32-18-124
వయససస:67
లస: పప

95-10/81

95-10/83

990
SQX1779917
పపరర: ననగరశశరగ రరవపరగ

95-10/84

989
SQX1802016
పపరర: రరధ నభబనసపపడడ

992
AP151010438353
పపరర: బడహహమశశరమమ నభబనసపపడడ
నభబనసపపడడ
భరస : ససతనరమయఖ నభబనసపపడడ
ఇసటట ననస:32-18-127
వయససస:57
లస: ససస స

984
AP151010438341
పపరర: దయమమ పరటటబసడర పరటటబసడర

95-10/78

భరస : రరమణలల పరటటబసడర
ఇసటట ననస:32-18-124
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : బడహమనసదస నభబనసపపడడ
ఇసటట ననస:32-18-127
వయససస:43
లస: ససస స
95-10/85

95-10/594

భరస : ఓబబద ససకలమఖర కరక
ఇసటట ననస:32-18-122
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పమడడ
ఇసటట ననస:32-18-124
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద పరటటబసడర పతబసడర
ఇసటట ననస:32-18-124
వయససస:78
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ నభసపపడడ
ఇసటట ననస:32-18-127
వయససస:42
లస: ససస స

974
SQX1355677
పపరర: మమహర జజఖత చససడసరర

969
SQX2015626
పపరర: లకడమ యయనన

భరస : సదనశవ రరవప� శవరరతడ
ఇసటట ననస:32-18-122
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : రరమ దడవ కకసడసరర
ఇసటట ననస:32-18-122
వయససస:20
లస: ససస స

982
SQX0799833
పపరర: శకనవరసరరవప కడడయఖల
కడడయఖల
తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ కడడయఖల
ఇసటట ననస:32-18-123
వయససస:39
లస: పప

991
SQX1780113
పపరర: లకడమ నభసపపడడ

95-10/65

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:32-18-122
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కలకపరదనస కరక
ఇసటట ననస:32-18-122
వయససస:49
లస: పప

988
JBV1551399
పపరర: రరమణలల పరటటబసడర పరటటబసడర

971
SQX0489591
పపరర: రమణ కరవరదద కరవరదద

95-178/6

భరస : సననఖశ రరవప యయనన
ఇసటట ననస:32-11-9932
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకధర చససడసరర
ఇసటట ననస:32-18-122
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరచయఖ కకసడడడరర
ఇసటట ననస:32-18-122
వయససస:54
లస: ససస స
979
SQX1571091
పపరర: ఓబబద ససకలమఖర కరక

95-12/1371

భరస : శకనస కరవరదద
ఇసటట ననస:32-17-1542
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:32-18-122
వయససస:38
లస: ససస స
976
AP151010438420
పపరర: లకడమ కకసడడడరర కకసడడడరర

968
SQX2455624
పపరర: ససబబరరవప మఖమడనల

966
SQX1973098
పపరర: భబసకర రరవప రచమసటట

తసడడ:డ సరశమణలల రచమసటట
ఇసటట ననస:31-137/7
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:32-5-985
వయససస:59
లస: పప

భరస : మఖలఖదదడ బబ లర నవనయయ
ఇసటట ననస:32-15-143
వయససస:33
లస: ససస స
973
SQX1094663
పపరర: పదమ ఆరరబసడర

95-152/853

భరస : మఖవపలల లసగస ఆకరశపప
ఇసటట ననస:31-126-10a
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : లకడమ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:32-1-44
వయససస:63
లస: ససస స
970
SQX0978916
పపరర: లఖవణఖ బబ లర నవన bollineni

965
SQX2090652
పపరర: సరసబడజఖస ఆకరశఅపప

భరస : పపరష చసదడ రరవప రరవపరగ
ఇసటట ననస:32-18-127
వయససస:42
లస: ససస స
95-10/86

993
SQX0444653
పపరర: పపరష చసదడరరవప� రరవపరగ�

95-10/87

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:32-18-127
వయససస:48
లస: పప
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994
SQX1779891
పపరర: ససతనరరమయఖ నభబనసపపడడ

95-10/88

తసడడ:డ నరసససహయఖ నభబనసపపడడ
ఇసటట ననస:32-18-127
వయససస:63
లస: పప
997
AP151010438465
పపరర: పరరశత తషమమమటట తషమమమటట

95-10/91

భరస : ననగరశశరరరవప తషమమమటట
ఇసటట ననస:32-18-128
వయససస:62
లస: ససస స
1000 JBV2831386
పపరర: వరరననరరయణ� తషమమమటట�

95-10/94

95-10/175

95-10/680

95-11/410

95-33/494

95-33/497

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:33-1
వయససస:43
లస: ససస స

1002 AP151010438352
పపరర: లకడమ నరసమమ తషమమమటట

95-10/174

1004 SQX2117257
పపరర: అనసత రరజ యఖదవ మటర

1007 SQX1589854
పపరర: వనసకట రమణ రరచకకసడ

1010 SQX2118222
పపరర: ఝనస రరణణ కటటపక

1013 SQX1795335
పపరర: దడవకలమఖరగ గసదనడల

1016 SQX0538967
పపరర: పడమలఖరరణణ మమడసరన

95-12/640

1019 SQX2480515
పపరర: దసరర వసశ ససకలల

95-12/1374

1022 SQX0315622
పపరర: భబరత కలమఖర భటటట
తసడడ:డ శవరరమకకకషష
ఇసటట ననస:33-1
వయససస:29
లస: పప

1005 SQX2144285
పపరర: దడవ కలమఖరగ గసడనడల

95-10/679

భరస : జయఖనసదస గసడనడల
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:60
లస: ససస స
95-11/20

1008 SQX2118982
పపరర: జయఖనసదస గసడనడల

95-11/409

తసడడ:డ ఆశరరశదస గసడనడల
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:68
లస: పప
95-11/411

1011 SQX1795327
పపరర: ఝఖనసరరణణ గసడనడల

95-33/493

భరస : ససనల గసడనడల
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:28
లస: ససస స
95-33/495

1014 SQX1795301
పపరర: ససనల గసడనడల

95-33/496

తసడడ:డ జయఖనసదస గసడనడల
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:39
లస: పప
95-12/638

1017 SQX0192112
పపరర: జగనననదమమ తలకకసడడపరటట

95-12/639

భరస : పరపరరరవప తలకకసడడపరటట
ఇసటట ననస:32-201805
వయససస:65
లస: ససస స
95-10/692

తలర : శక దడవ ససకలల
ఇసటట ననస:33-1
వయససస:18
లస: పప
95-11/43

95-10/90

భరస : సరసబశవరరవప తషమమమటట
ఇసటట ననస:32-28-129
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప మమడసరన
ఇసటట ననస:32-201800
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ జసపరల
ఇసటట ననస:32-201820
వయససస:48
లస: పప
1021 SQX0776203
పపరర: లలతనదడవ బటటట

95-10/173

భరస : జయఖనసదస గసదనడల
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస గసడనడల
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:68
లస: పప
1018 SQX0846667
పపరర: రమణయఖ జసపరల

95-10/93

భరస : ససనల
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : దదనయయలల వవలలపల
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:35
లస: ససస స
1015 SQX1795350
పపరర: జయఖనసదస గసడనడల

999
AP151010435115
పపరర: ననగరశశరరరవప తషమమమటట
తషమమమటట
తసడడ:డ నరసససహహలల తషమమమటట
ఇసటట ననస:32-18-128
వయససస:65
లస: పప

భరస : లకడమ ననరరయణ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జయఖనసదస గసడనడల
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:38
లస: పప
1012 SQX1795319
పపరర: అనతన వవలలపల

95-10/92

తసడడ:డ తరరపతయఖ మటర
ఇసటట ననస:32-74 Srinagar 7/7
వయససస:19
లస: పప

భసధసవప: రజన కలమఖరగ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:32-124
వయససస:51
లస: పప
1009 SQX2118966
పపరర: ససనల గసడనడల

998
SQX0483479
పపరర: వర కకషప ర తషమమమటట� తషమమమటట

1001 SQX0188383
పపరర: శకలకడమ బబలలససపరటట

996
SQX1482298
పపరర: పదనమవత తషమమమటట

భరస : శకనవరసరరవప తషమమమటట
ఇసటట ననస:32-18-128
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మరరశశర రరవప బబలలససపత
ఇసటట ననస:32-28-129
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖధవరరవప కకనతసకర
ఇసటట ననస:32-28-1540
వయససస:55
లస: పప
1006 SQX2187326
పపరర: వజయ కలమఖర పరటటబసడర

95-10/89

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప� తషమమమటట
ఇసటట ననస:32-18-128
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� �తషమమటట
ఇసటట ననస:32-18-128/1
వయససస:35
లస: పప
1003 SQX1424209
పపరర: చసదడ మమళ కకనతసకర

995
SQX0481564
పపరర: ధరణణ కలమఖరగ తషమమమటట
తషమమమటట
భరస : వర కకషప ర తషమమమటట
ఇసటట ననస:32-18-128
వయససస:34
లస: ససస స

1020 SQX1094606
పపరర: చనసదదన దడవ బటటట

95-11/42

తసడడ:డ శవ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:33-1
వయససస:26
లస: ససస స
95-11/44

1023 SQX0410043
పపరర: సరయ ససబడహమణఖస ససకలల

95-11/45

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:33-1
వయససస:42
లస: పప
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95-11/46

తసడడ:డ వరరసజనవయణలల
ఇసటట ననస:33-1
వయససస:47
లస: పప

1025 SQX2417541
పపరర: పడభణకలమఖర గగటటకఅలఖ

95-10/693

తసడడ:డ జజషషవర గగటటకఅలఖ
ఇసటట ననస:33-1-1
వయససస:20
లస: పప

1027 AP151010438237
పపరర: తననరర రరజఖలకడమ

95-11/48

భరస : చసదడస
ఇసటట ననస:33-1-1
వయససస:47
లస: ససస స

1028 AP151010438236
పపరర: తరరపతమమ తననరర

95-10/703

తసడడ:డ కలయనరరజ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:33-1-2
వయససస:37
లస: పప
1033 SQX2138428
పపరర: హనసమఖత రరవప గరళళ

1031 SQX0189423
పపరర: శరరద అకకల

95-11/49

తసడడ:డ కకసడయఖ గరళళ
ఇసటట ననస:33-1-6
వయససస:57
లస: పప

1034 SQX2138469
పపరర: పదమ గరళళ

1029 SQX0174193
పపరర: జజషషవర గగటటకల

95-11/50

తసడడ:డ పడభణదనసస
ఇసటట ననస:33-1-1
వయససస:48
లస: పప
95-11/51

భరస : వరరసజనవయణలల
ఇసటట ననస:33-1-3
వయససస:55
లస: ససస స
95-11/453

95-11/47

భరస : జజషషవర
ఇసటట ననస:33-1-1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : చసదడస లలటట
ఇసటట ననస:33-1-1
వయససస:60
లస: ససస స

1030 SQX2343580
పపరర: అమకతరరజ జజననలగడడ

1026 SQX0189456
పపరర: జజఖత గగటటకల

1032 SQX0174227
పపరర: వరరసజనవయణలల అకకల
తసడడ:డ బసవ మలర కరరరలనరరవప
ఇసటట ననస:33-1-3
వయససస:62
లస: పప

95-11/454

భరస : హనసమఖత రరవప గరళళ
ఇసటట ననస:33-1-6
వయససస:49
లస: ససస స
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4141 SQX1381755
పపరర: వనసకట ధనలకడమ అడడదపలర

95-32/622

భరస : మణరహరగ రరవప అడడదపలర
ఇసటట ననస:33-20-878
వయససస:45
లస: ససస స
4144 NDX2462034
పపరర: ససభబన ఇకలకరగస

4147 SQX1414143
పపరర: ససహససన తచలగలపపడడ

94-9/580

95-32/626

95-32/629

94-9/771

4148 SQX1414226
పపరర: ససతతష కలమఖర పడతసపరటట

4151 SQX2104313
పపరర: పవన కలమఖర మలర డడ

95-10/443

4154 SAA1470376
పపరర: వనసకట ససబబరరరవప సమయల

95-32/627

4157 SQX0047829
పపరర: రమమష శలస� సప మణల
తసడడ:డ శశషయఖ� సప మణల
ఇసటట ననస:33-20-882
వయససస:51
లస: పప

4146 SQX1290188
పపరర: కలససమఖసజల పచచపరల

95-32/625

4149 SQX1414192
పపరర: రరకరశ కలమఖర పడతసపరటట

95-32/628

తసడడ:డ శరమయఖల కలమఖర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:33-20-879
వయససస:33
లస: పప
95-10/608

4152 SQX2409845
పపరర: పవన కలమఖర మలర డడ

95-10/748

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:33-20-881
వయససస:18
లస: పప
93-55/1045

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సమయల
ఇసటట ననస:33-20-882
వయససస:43
లస: పప
95-10/445

95-32/624

తలర : ససదరరన లకడమ పచచపరల
ఇసటట ననస:33-20-879
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలర డడ
ఇసటట ననస:33-20-881
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ యయసస రతనస నరరకలలర పరటట
ఇసటట ననస:33-20-881/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యస
ఇసటట ననస:33-20-882
వయససస:35
లస: పప

4145 NDX2608875
పపరర: జరగనన ఇకలకరగస

4143 SQX1290105
పపరర: మననజ కలమఖర అడడడపలర

తసడడ:డ మణరహరగరరవప అడడడపలర
ఇసటట ననస:33-20-878
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమణల కలమఖర పడతసపరటట
ఇసటట ననస:33-20-879
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బబబణ రరవప
ఇసటట ననస:33-20-880
వయససస:31
లస: ససస స
4153 SQX1650910
పపరర: కలమఖర రరజజ నరరకలలర పరటట

95-32/623

భరస : ససభబన ఇకలకరగస
ఇసటట ననస:33-20-879
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శరఖమణల కలమఖర తచలగలపపడడ
ఇసటట ననస:33-20-879
వయససస:64
లస: ససస స
4150 SQX1363779
పపరర: రరషమ బసకర

4142 SQX1290089
పపరర: హరరవరరన అడడడ పలర

తసడడ:డ మణరహరగ రరవప అడడడపలర
ఇసటట ననస:33-20-878
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ఇకలకరగస
ఇసటట ననస:33-20-879
వయససస:49
లస: పప

4156 SQX0329979
పపరర: యస ఓసకరర యస

95-11/52

95-10/444
4155 SQX0047209
పపరర: సప మణలవనసకరయఖమమ సప మణల

భరస : వనసకటటశశరరర సప మణల
ఇసటట ననస:33-20-882
వయససస:58
లస: ససస స
95-10/446

4158 SQX0047886
పపరర: వనసకటటశశరరర� సప మణల�

95-10/447

తసడడ:డ ఓసకరర సప మణల
ఇసటట ననస:33-20-882
వయససస:68
లస: పప
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4159 SQX2179273
పపరర: అసబక సమయల
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95-32/785

భరస : శవయఖ సమయల
ఇసటట ననస:33-20-882
వయససస:22
లస: ససస స
4162 SQX0511394
పపరర: సరరజన యయనసగసటట�

95-15/799

95-10/451

95-10/454

తసడడ:డ నరసససహరరవప వపననవ
ఇసటట ననస:33-20-888
వయససస:75
లస: పప
4171 SQX0554824
పపరర: షపక ఆషర� షససక

95-10/455

4166 SQX0489393
పపరర: ననగ వనసకట మహర�
గణతస కకసడ�
తసడడ:డ శకహరగ రరవప� ఘణతకకసడ
ఇసటట ననస:33-20-888
వయససస:50
లస: పప

95-10/452

4169 SQX2204139
పపరర: మధవ గణతస కకసడ

95-10/749

4172 JBV2544054
పపరర: లకడమ� తరరమలశశటట �

95-10/456

4175 SQX2204105
పపరర: వనసకయమమ థసమమమటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప థసమమమటట
ఇసటట ననస:33-20-894
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శరసబయఖ లకరకకలల
ఇసటట ననస:33-20-896
వయససస:48
లస: పప
4183 SQX1967785
పపరర: శకలకడమ రరయసస

భరస : సరసబశవ రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:33-20-899
వయససస:31
లస: ససస స

95-15/800

95-10/461

4184 SQX2002731
పపరర: అమరరశశర రరవప రరయసస

95-10/750

4187 SQX1423813
పపరర: గకహ లకడమ పప దదల
భరస : కకసడల రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:33-20-899
వయససస:58
లస: ససస స

95-10/453

4170 SQX2428068
పపరర: నహరగక గణతస కకసడ

95-33/644

4173 JBV1522010
పపరర: సతషరబబణ తరరమల శశటట

95-15/801

4176 SQX2203206
పపరర: శకనవరస రరవప థసమమమటట

95-10/751

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప థసమమమటట
ఇసటట ననస:33-20-894
వయససస:40
లస: పప
95-10/457

4179 JBV2842698
పపరర: వరణణ లకరకకలల

95-10/458

భరస : వర లకరకకలల
ఇసటట ననస:33-20-896
వయససస:43
లస: ససస స
95-10/459

4182 SQX1960616
పపరర: అమరరశశర రరవప రరయసస

95-10/460

తసడడ:డ ససరగ బబబణ
ఇసటట ననస:33-20-896/1
వయససస:42
లస: పప
95-10/610

తసడడ:డ ససరగబబబణ రరయసస
ఇసటట ననస:33-20-896/1
వయససస:39
లస: పప
95-10/463

4167 SQX0846758
పపరర: జననరరన రరవప ఉననవ

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:33-20-891
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లసగరరజ రరయసస
ఇసటట ననస:33-20-896/1
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : ససరగబబబణ రరయసస
ఇసటట ననస:33-20-896/1
వయససస:51
లస: ససస స
4186 SQX1779826
పపరర: పదనమవత నరరడర

4181 SQX1891142
పపరర: సతఖవత రరయసస

95-10/450

తసడడ:డ వనసకట మమహర
ఇసటట ననస:33-20-888
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ� తషరరమమలర
ఇసటట ననస:33-20-895
వయససస:32
లస: ససస స
95-10/753

4164 SQX1651074
పపరర: ననగమలలర శశరగ ససరగపపరపప

తసడడ:డ నరసససహస ఉనననవర
ఇసటట ననస:33-20-888
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప థసమమమటట
ఇసటట ననస:33-20-894
వయససస:45
లస: ససస స

95-10/752 4178 SQX0481457
4177 SQX2203362
పపరర: వనసకట ననగ సరయరరస థసమమమటట
పపరర: లకడమ తషరగమమళళ� తషరగమల

95-10/449

భరస : వనసకట సరసబశవరరవప ససరగపపరపప
ఇసటట ననస:33-20-888
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతషరబబణ� �
ఇసటట ననస:33-20-891
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ సరగగరగ
ఇసటట ననస:33-20-894
వయససస:42
లస: పప

4180 SQX2201689
పపరర: వలర భ రరయణడడ లకరకకలల

95-10/609

భరస : ననగవనసకట మహర గణతస కకసడ
ఇసటట ననస:33-20-888
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సమమద బబషర� షససక
ఇసటట ననస:33-20-889
వయససస:50
లస: ససస స
4174 SQX1245712
పపరర: వనసకట ననరరయణ సరగగరగ

4163 SQX2025567
పపరర: శకనవరసరరవప రరమశశటట

4161 SQX0771451
పపరర: ఆదదశశషయఖ గవన

తసడడ:డ యఖననదద గవన
ఇసటట ననస:33-20-884
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:33-20-886
వయససస:57
లస: పప

భరస : జననరరనరరవప వపననవ
ఇసటట ననస:33-20-888
వయససస:66
లస: ససస స
4168 SQX1651108
పపరర: జననరరనరరవప వపననవ

95-10/448

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:33-20-883
వయససస:22
లస: పప

భరస : గణపత�
ఇసటట ననస:33-20-885
వయససస:45
లస: ససస స
4165 SQX1651116
పపరర: హహహమఖవత వపననవ

4160 SQX1779867
పపరర: తరరపత రరయణడడ చసతపలర

4185 SQX1779925
పపరర: ససజజత శకలస

95-10/462

భరస : రమమష శకలస
ఇసటట ననస:33-20-899
వయససస:24
లస: ససస స
95-10/464

4188 SQX1779834
పపరర: గరవరర న డడరసగణల

95-10/465

తసడడ:డ గరవసదస డడరసగణల
ఇసటట ననస:33-20-899
వయససస:32
లస: పప
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4189 SQX0047837
పపరర: శశషయఖ శలస
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95-10/466

తసడడ:డ రరమయఖ శలస
ఇసటట ననస:33-20-899
వయససస:52
లస: పప
4192 JBV3719598
పపరర: ననగమణణ� కరలలవ�

95-33/524

95-6/720

95-10/470

95-10/754

95-10/475

95-10/478

95-10/480

తసడడ:డ ననరరయణ మయరగస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:33-20-906
వయససస:46
లస: పప

95-10/471

4200 SQX0330563
పపరర: సతఖననరరయణ పడసరద గణరరజజ

95-10/472

తసడడ:డ రరమఖరరవప గణరరజజ
ఇసటట ననస:33-20-902
వయససస:62
లస: పప
95-10/473

4205 SQX0771428
పపరర: ఆలలఖ రరడడడ కనసబబ తషల

4208 SQX2325215
పపరర: రజన సరశత కనసబబ తషల

4211 SQX1650902
పపరర: సలఖమన షపక

95-10/483

4214 SQX1779883
పపరర: శరఖమల రరణణ పససపపలలటట

95-10/476

4217 SQX2516698
పపరర: పససపపలలటట దసరర
భరస : పససపపలలటట ససరరశ
ఇసటట ననస:33-20-906
వయససస:37
లస: ససస స

95-10/474

4206 SQX0509976
పపరర: శకరరమమయరగస గణసటటరర

95-10/477

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ శరససస స గణసటటరర
ఇసటట ననస:33-20-904
వయససస:53
లస: పప
95-10/755

4209 SQX1589755
పపరర: అసమత షపక

95-10/479

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:33-20-905
వయససస:37
లస: ససస స
95-10/481

4212 SQX1589763
పపరర: మసరసన వల షపక

95-10/482

తసడడ:డ ఘన సససదన షపక
ఇసటట ననస:33-20-905
వయససస:43
లస: పప
95-10/484

తసడడ:డ ససరరష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:33-20-906
వయససస:22
లస: ససస స
95-10/486

4203 AP151010438024
పపరర: మఖబణన షపక
భరస : బణడచ షససక
ఇసటట ననస:33-20-904
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:33-20-905
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సహ బ జజన షపక
ఇసటట ననస:33-20-905
వయససస:70
లస: పప
4216 SQX0047803
పపరర: ససరరష పససపపలలటట

95-10/469

తసడడ:డ రఘణ రరమ రరడడ కనసబబ తషల
ఇసటట ననస:33-20-904
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఘన సససదన షపక
ఇసటట ననస:33-20-905
వయససస:63
లస: ససస స
4213 SQX1589748
పపరర: ఘన సససదన షపక

4202 SQX0188631
పపరర: రజన కనసబబ తషల

95-33/526

4197 SQX1882711
పపరర: ఆర బ తడపపర సససదరగ దడవ
గణరరజ
తసడడ:డ యస యన పడసరద గణరరజ
ఇసటట ననస:33-20-902
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రఘణరరమరరడడడ కనసబబ తషల
ఇసటట ననస:33-20-904
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరడ�డడ రఘణరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:33-20-904
వయససస:61
లస: పప
4210 SQX1599671
పపరర: మహబయబ షపక

4199 SQX1822451
పపరర: శకనవరసరరవప మదదదనవన

4194 JBV3719622
పపరర: కకటటశశర రరవప� కరలలవ�

95-8/1232

తసడడ:డ రఘణరరమరరడడడ కనసబబ తషల
ఇసటట ననస:33-20-904
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రఘణరరమరరడడడ కనసబబ తషల
ఇసటట ననస:33-20-904
వయససస:54
లస: ససస స
4207 SQX0173351
పపరర: రఘణరరమరరడడడ కనసబబ తషల�

4196 SQX1844489
పపరర: అజయ కలమఖర మదదదనవన

95-10/468

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:33-20-901
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మదదదనవన
ఇసటట ననస:33-20-902
వయససస:53
లస: పప

భరస : గణరరజ సతఖననరరయ పడసరద
ఇసటట ననస:33-20-902
వయససస:57
లస: ససస స
4204 SQX0188599
పపరర: అనసరరధ కనసబబ తషల

95-33/525

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మదదదనవన
ఇసటట ననస:33-20-902
వయససస:29
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ పడసరద గణరరజ
ఇసటట ననస:33-20-902
వయససస:59
లస: ససస స
4201 SQX2282044
పపరర: గణరరజ పదమజ

4193 SQX1278242
పపరర: కకషప ర కలమఖర కరలలవ

4191 SQX1983519
పపరర: ఇమఖమ షపక

తసడడ:డ పసరయఖ షపక
ఇసటట ననస:33-20-900
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కరలలవ
ఇసటట ననస:33-20-901
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మదదదనవన
ఇసటట ననస:33-20-902
వయససస:29
లస: పప
4198 SQX0082107
పపరర: పదమజ గణరరజ

95-10/467

తసడడ:డ ఇననయఖ షపక
ఇసటట ననస:33-20-900
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:33-20-901
వయససస:38
లస: ససస స
4195 SQX1822329
పపరర: అజయ కలమఖర మదదదనవన

4190 SQX1983220
పపరర: పపరయఖ షపక

4215 SQX0047258
పపరర: జజనకక పససపపలలటట

95-10/485

తసడడ:డ ననరరయణ మయరగస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:33-20-906
వయససస:66
లస: ససస స
95-10/879

4218 SQX0799908
పపరర: శశషష తషరకర

95-10/487

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషరకర
ఇసటట ననస:33-20-907
వయససస:37
లస: పప
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4219 SQX0799890
పపరర: రరజరష తషరకర
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95-10/488

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషరకర
ఇసటట ననస:33-20-907
వయససస:38
లస: పప
95-33/645

భసధసవప: శకనవరస రరవప ససరవరపప
ఇసటట ననస:33-20-910/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-10/757

తసడడ:డ బబలకకటటరరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:33-20-911
వయససస:32
లస: పప
95-10/883

4231 SQX2324069
పపరర: సససదనవల షపక

95-10/760

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:33-20-912
వయససస:30
లస: పప
95-60/1084

95-10/491

భరస : ఈశశర రరవప అమరగశశటట
ఇసటట ననస:33-20-918
వయససస:46
లస: ససస స
4243 SQX1533620
పపరర: సససదనబ షపక
భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:33-20-921
వయససస:35
లస: ససస స
4246 SQX1533661
పపరర: సససడవఅల షపక
తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:33-20-921
వయససస:35
లస: పప

4227 SQX1890946
పపరర: అసజల దడవ చసతల చచరరవప

95-10/758

4229 AP151010435340
పపరర: వనసకటటశశరరర చసతలచచరరవప
చసతలచచరరవప
తసడడ:డ వనసకటయఖ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:33-20-911/1
వయససస:65
లస: పప

95-10/884

4232 SQX2028298
పపరర: ననగరసదడమణణ కనవనపలర

95-1/1068

4235 JBV2842714
పపరర: రరణణక తతరగస

4238 SQX1779941
పపరర: శశఖర తషమయమరర

4241 SQX0799924
పపరర: ఈశశర రరవప అమరగశశటట

4244 SQX1533653
పపరర: ఖఖశసబ షపక

4247 AP151010435323
పపరర: హహసపసన షర షపక షపక
తసడడ:డ ఖఖసససషర షపక
ఇసటట ననస:33-20-921
వయససస:77
లస: పప

95-10/489

భరస : వనసకట అనల కలమఖర దనసరగ
ఇసటట ననస:33-20-911/1
వయససస:38
లస: ససస స
4230 SQX2324051
పపరర: ఖససస బ షపక

95-10/759

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:33-20-912
వయససస:68
లస: ససస స
4233 SAA0966699
పపరర: శకనవరసరరవప కనవనపలర

95-10/614

భసధసవప: జజఖత కనవనపలర
ఇసటట ననస:33-20-914
వయససస:37
లస: పప
95-10/490

4236 SQX2515443
పపరర: సససగయఖ ఇసడర

95-13/1544

తసడడ:డ లకమయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:33-20-915
వయససస:58
లస: పప
95-10/492

4239 SQX0978957
పపరర: ననగ మమనక అమరగశశటట
అమరగశశటట
తసడడ:డ ఈశశర రరవప అమరగశశటట
ఇసటట ననస:33-20-918
వయససస:26
లస: ససస స

95-10/493

95-10/495

4242 SQX0846733
పపరర: ననరరయణ మయరగస పససపపలలటట

95-10/496

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:33-20-918
వయససస:26
లస: పప
95-10/498

భరస : పసదద బబజ షపక
ఇసటట ననస:33-20-921
వయససస:35
లస: ససస స
95-10/500

95-10/756

4226 SQX2118651
పపరర: భబరర వ ససగస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అమరగశశటట
ఇసటట ననస:33-20-918
వయససస:61
లస: పప
95-10/497

4224 SQX2127181
పపరర: ససబబబరరడడడ ససగస
తసడడ:డ పసచడ రరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:33-20-911
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ననగ రరజ తషమయమరర
ఇసటట ననస:33-20-917
వయససస:34
లస: పప
95-10/494

95-10/612

తసడడ:డ పసతచకర గసగరరజ
ఇసటట ననస:33-20-910 7/7TH LINE
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటననగరరజ తతరగస
ఇసటట ననస:33-20-915
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శశఖర తషమయమరర
ఇసటట ననస:33-20-917
వయససస:34
లస: ససస స
4240 SQX0978965
పపరర: ససధన రరణణ అమరగశశటట

95-10/613

భరస : వనసకటటశశరరరవప కనవనపలర
ఇసటట ననస:33-20-914
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కనవనపలర
ఇసటట ననస:33-20-914
వయససస:32
లస: ససస స
4237 SQX1779933
పపరర: వనజ తషమయమరర

4223 SQX2023588
పపరర: పసతచకర సతఖననరరయణ

4221 SQX2102150
పపరర: యయశశదన కరలలపప

భరస : సతఖననరరయణ పసచక
ఇసటట ననస:33-20-910
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నగగరరడడడ ససగస
ఇసటట ననస:33-20-911
వయససస:31
లస: ససస స

4228 AP151010438106
పపరర: ఆదదలకడమ చసతలచచరరవప
చసతలచచరరవప
భరస : బడహమయఖ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:33-20-911/1
వయససస:60
లస: ససస స

4234 SQX0170340
పపరర: జజఖత కనవనపలర

95-10/611

తసడడ:డ గసగరరజ పసచక
ఇసటట ననస:33-20-910
వయససస:51
లస: పప

4222 SQX2363745
పపరర: వజయ ససరవరపప

4225 SQX2118628
పపరర: నగగరరడడడ ససగస

4220 SQX2104701
పపరర: సతఖననరరయణ పసచసచక

4245 SQX1533646
పపరర: జహహర షపక

95-10/499

భరస : సససదన వరల షపక
ఇసటట ననస:33-20-921
వయససస:36
లస: ససస స
95-10/501

4248 SQX1533604
పపరర: బబజ షపక

95-10/502

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:33-20-922
వయససస:40
లస: పప
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4249 SQX1891175
పపరర: సతష బబబణ పప దదల
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95-10/503

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:33-20-923
వయససస:30
లస: పప
4252 SQX1326298
పపరర: భబగఖ లకడమ ఇసడర

95-10/504

95-10/507

95-10/510

95-10/514

95-10/517

95-33/528

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-20-927
వయససస:52
లస: ససస స
4270 SQX1097675
పపరర: వనసకటటసశరరర దనసస

95-10/508

4259 SQX1482272
పపరర: రమఖదడవ కరకరర

4262 SQX0678730
పపరర: వనసకట ససబబమమ కర

95-33/531

4265 SQX1779735
పపరర: జవన జజఖత దనసస

4254 SQX0073742
పపరర: వరర శక గనపర

95-10/506

4257 SQX1482215
పపరర: పసద శశశ రరడడ బణతషకలరగ

95-10/509

తసడడ:డ వర రరడడడ బణతషకలరగ
ఇసటట ననస:33-20-925
వయససస:34
లస: పప
95-10/512

4260 SQX0591776
పపరర: శశ� గరజల�

95-10/513

భరస : చనరరమఖరరవప� గరజల
ఇసటట ననస:33-20-926
వయససస:33
లస: ససస స
95-10/515

భరస : కకషషయఖ కర
ఇసటట ననస:33-20-926
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:33-20-926
వయససస:56
లస: పప
4267 SQX1097782
పపరర: జయమమ దనసస

4256 SQX1513911
పపరర: శవ కకటటశశరగ గణప

95-10/761

తసడడ:డ కకషరషరరడ�డడ గనపర
ఇసటట ననస:33-20-925
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:33-20-926
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల బ
ఇసటట ననస:33-20-926
వయససస:39
లస: ససస స
4264 SQX0173393
పపరర: కకషషయఖ కరకరర

95-10/505

భరస : వనసకట కకషష రరడడడ గణప
ఇసటట ననస:33-20-925
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరగ రరడడడ గణప
ఇసటట ననస:33-20-925
వయససస:59
లస: పప
4261 SQX0678847
పపరర: అననపపరరష దడవ బ

4253 SQX1779750
పపరర: వజయ భబసకర ఇసడర

4251 SQX2133692
పపరర: శవ పరరశత పప దదల

భరస : సరసబశవ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:33-20-923
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:33-20-924
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకషరషరరడ�డడ గనపర
ఇసటట ననస:33-20-925
వయససస:31
లస: ససస స
4258 SQX1528381
పపరర: వనసకట కకషష రరడడడ గణప

95-10/511

తసడడ:డ పరపయఖ పప దదల
ఇసటట ననస:33-20-923
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:33-20-924
వయససస:26
లస: ససస స
4255 SQX0073718
పపరర: ససషరమ రరడడ గనపర

4250 SQX1542050
పపరర: సరసబశవ రరవప పప దదల

4263 JBV2830693
పపరర: నరసససహరరవప గరజల

95-10/516

తసడడ:డ చనరరమఖరరవప గరజల
ఇసటట ననస:33-20-926
వయససస:38
లస: పప
95-10/518

4266 SQX0985317
పపరర: మణసతనజ పపతడనన పపతడనన

భరస : శకనస దనసస
ఇసటట ననస:33-20-927
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహబబబణ జజన పపతడనన
ఇసటట ననస:33-20-927
వయససస:39
లస: ససస స

95-33/529
4268 SQX1597238
పపరర: కపలవరయ ఆసజనవయణలల
కపలవరయ
తసడడ:డ కపలవరయ సరసబయఖ కపలవరయ
ఇసటట ననస:33-20-927
వయససస:31
లస: పప

4269 SQX1097790
పపరర: శకనస దనసస
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-20-927
వయససస:33
లస: పప

4271 SQX1651058
పపరర: శకలకడమ రరమననధస

4272 SQX1651090
పపరర: సదనశవ రరవప రరమననధస

95-10/519

95-33/527

95-33/530

95-10/520

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:33-20-927
వయససస:56
లస: పప

భరస : సదనశవ రరవప రరమననధస
ఇసటట ననస:33-20-928
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవరరవప రరమననధస
ఇసటట ననస:33-20-928
వయససస:65
లస: పప

95-10/521
4273 SQX0559112
పపరర: తరరమలశశటట రరజరసదడపస
డ రద�
తరరమలశశటట
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప� తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:33-20-929
వయససస:30
లస: పప

95-10/522
4274 SQX0559187
పపరర: తరరమలశశటట నరసససహరరవప�
తరరమలశశటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప� తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:33-20-929
వయససస:32
లస: పప

95-33/532
4275 JBV2808335
పపరర: లకడమ నరసమమ� తరరమలశశటట �

95-33/533 4277 SQX1651041
4276 JBV2808343
పపరర: సరసబశవ రరవప� తరరమలశశటట �
పపరర: తడజశశన తరగవధద

తసడడ:డ పరనయఖ� �
ఇసటట ననస:33-20-929
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చచననయఖ తరగవధద
ఇసటట ననస:33-20-931
వయససస:25
లస: ససస స

95-10/523

భరస : సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:33-20-929
వయససస:43
లస: ససస స
4278 SQX0555326
పపరర: తరగవధద పదనమవత తరగవధద

95-10/524

భరస : బబననగగరగ రరవప తరగ ఇదద
ఇసటట ననస:33-20-931
వయససస:33
లస: ససస స
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4279 AP151010438103
పపరర: లకడమ తరరవదద

95-10/525

భరస : చచననయఖ తరరవదద
ఇసటట ననస:33-20-931
వయససస:57
లస: ససస స
4282 SQX0559146
పపరర: చచననగగరగ రరవప తరగవధద

95-10/528

95-32/786

95-10/763

95-10/532

95-10/878

95-15/802

95-12/1195

భరస : ససరగబబబణ మలర పసదదద
ఇసటట ననస:33-22-1925
వయససస:46
లస: ససస స

4292 AP151010438159
పపరర: వజయలకడమ గరళరమయడడ

4295 SQX2012425
పపరర: రఘణ బబబణ బలలససపరటట

4298 AP151010435376
పపరర: సతఖననరరయణ బటబడ బటబడ

4301 SQX0190876
పపరర: దసరర తరరదనసస

95-12/1198

4304 JBV2831816
పపరర: వనసకటరమణ మలలర ల

95-10/533

4307 AP151010438594
పపరర: మలర క మలర పసదద మలర పసదద
భరస : శకనవరసస మలర పసదద
ఇసటట ననస:33-22-1925
వయససస:46
లస: ససస స

4287 SQX2326478
పపరర: మఖరస వనసకట శకనవరస రరవప

95-10/762

4290 SQX1265470
పపరర: శరకవరణణ శరఖమల

95-10/531

4293 JBV2830545
పపరర: భబసకరరరవప గరళరమయడడ

95-10/534

తసడడ:డ చసడడమమళశశరదనసస గరళరమయడడ
ఇసటట ననస:33-20-936
వయససస:65
లస: పప
95-13/1140

4296 SQX2012441
పపరర: శవ ననగ రవ తడజ బలలససపరటట

95-15/876

తసడడ:డ మరరశశర రరవప బలలససపరటట
ఇసటట ననస:33-21
వయససస:22
లస: పప
95-12/1194

95-10/535
4299 SQX1651082
పపరర: వనసకట సరయ మణరళ కకషష
ససరగపపరపప
తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప ససరగపపరపప
ఇసటట ననస:33-22-888
వయససస:22
లస: పప

95-12/1196

4302 SQX1128884
పపరర: మసగ దడవరకకసడ మసగ

95-12/1197

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప మసగ
ఇసటట ననస:33-22-1923
వయససస:27
లస: ససస స
95-12/1199

తసడడ:డ నవరరళళళ మలలర ల
ఇసటట ననస:33-22-1923
వయససస:63
లస: పప
95-12/1201

95-10/530

భరస : రవసదడ రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:33-20-935
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ తరరదనసస
ఇసటట ననస:33-22-1922
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ మలలర ల
ఇసటట ననస:33-22-1923
వయససస:49
లస: ససస స
4306 AP151010438593
పపరర: అమఖమజ మలర పసదదద మలర పసదదద

95-10/764

తసడడ:డ ససబబబరరవప బటబడ
ఇసటట ననస:33-21-1917
వయససస:67
లస: పప

భరస : పరపరరరవప రరసస
ఇసటట ననస:33-22-1920
వయససస:65
లస: ససస స
4303 JBV2843308
పపరర: గసగ మలలర ల

4289 SQX2331247
పపరర: మరస కరరగసక

4284 SQX1391135
పపరర: శకనవరస రరవప చతస న

తసడడ:డ మఖరస కకటయఖ
ఇసటట ననస:33-20-934
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మరరశశరరరవ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:33-21
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చననసరసబరరడడడ A
ఇసటట ననస:33-21/1
వయససస:42
లస: పప
4300 SQX0482075
పపరర: సశరరజఖలకడమ రరసస రరసస

95-32/787

భరస : భబసకరవప గరళరమయడడ
ఇసటట ననస:33-20-936
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ససనరయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:33-20-951
వయససస:53
లస: ససస స
4297 SQX1884766
పపరర: a బబబణల రరడడడ

4286 JBV2531945
పపరర: దడవ రరయవరపప

95-10/527

తసడడ:డ అశశక కలమఖర చతస న
ఇసటట ననస:33-20-933
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మరస శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:33-20-934
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రసగర రరడడడ శరఖమల
ఇసటట ననస:33-20-935
వయససస:51
లస: పప
4294 SQX2515484
పపరర: లకడమ ఇసడర

95-10/529

భరస : రరజ రరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:33-20-933
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మఖరస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:33-20-934
వయససస:46
లస: ససస స
4291 SQX1265496
పపరర: రవసదడ రరడడడ శరఖమల

4283 SQX1390798
పపరర: అసజన దడవ చతస న

4281 SQX0559088
పపరర: తరగవధద హరగపస
డ రద తరగవధద

తసడడ:డ చచననయఖ తరగవధదతడతడ-20-931
ఇసటట ననస:33-20-931
వయససస:32
లస: పప

భరస : అశశక కలమఖర చతస న
ఇసటట ననస:33-20-933
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హరగ పడసరద రరయవరపప
ఇసటట ననస:33-20-933
వయససస:60
లస: పప
4288 SQX2326437
పపరర: మఖరస ధన లకడమ

95-10/526

భరస : మఖణణకఖరరవప తరరవధద
ఇసటట ననస:33-20-931
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ చచననయఖ తరగవధద
ఇసటట ననస:33-20-931
వయససస:40
లస: పప
4285 SQX2210011
పపరర: రరజరరవప రరయవరపప

4280 SQX0446104
పపరర: ధనలకడమ తరరవధద

4305 SQX0411579
పపరర: మఖధవ మలర పసదద

95-12/1200

భరస : పడసరదస మలర పసదదద
ఇసటట ననస:33-22-1925
వయససస:35
లస: ససస స
95-12/1202

4308 AP151010438595
పపరర: సరసశత మలర పసదద మలర పసదద

95-12/1203

భరస : గరసధద మలర పసదద
ఇసటట ననస:33-22-1925
వయససస:78
లస: ససస స
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4309 SQX1542241
పపరర: శకనవరస రరవప మఖలపసదద

95-12/1204

తసడడ:డ గరసధద మఖలపసదద
ఇసటట ననస:33-22-1925
వయససస:51
లస: పప
4312 SQX0481846
పపరర: సరరజ పరశతస పరశతస

95-12/1207

95-12/1210

95-12/1213

95-37/13

తసడడ:డ ఖససస షపక
ఇసటట ననస:33-24
వయససస:29
లస: పప
4327 SQX1495564
పపరర: భవరనపడసరద గణసడడమమడ

95-11/321

95-32/630

తసడడ:డ యగయఖ యఖడదనఓఉడక
ఇసటట ననస:33/33-85/1
వయససస:46
లస: పప

95-10/765

4328 SQX2322592
పపరర: శకనవరససలల చరర

4331 SQX1382357
పపరర: ఆదదలకడమ మదదదరరల

95-6/721

4334 SQX1382019
పపరర: ననగ లకడమ చగకకర

95-10/782

4337 SQX0654517
పపరర: సరశత గగడడగణల
భరస : వసశ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:33-36
వయససస:34
లస: ససస స

4323 SQX2438141
పపరర: ససబబ రరవప కసదచపప

95-10/766

4326 SQX0064972
పపరర: శకదడవ గణసడడమమడ

95-11/320

భరస : భవరన పడసరద
ఇసటట ననస:33-26
వయససస:47
లస: ససస స
95-10/783

4329 SQX2415891
పపరర: శవ పరరశత గరజల

95-10/784

Deleted

భరస : నరసససహరరవప గరజల
ఇసటట ననస:33-27, 2 nd line
వయససస:32
లస: ససస స
95-32/631

4332 SQX1381508
పపరర: సరరశశశర రరవప మదదదరరల

95-32/632

తసడడ:డ గణరవయఖ మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-28
వయససస:33
లస: పప
95-32/633

భరస : దసరరరరరవప చగకకర
ఇసటట ననస:33-29
వయససస:45
లస: ససస స
95-21/1120

95-11/466

తసడడ:డ అపప రరవప కసదచపప
ఇసటట ననస:33-24
వయససస:26
లస: పప

భరస : చచననకరశవ రరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-28
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస మమడసరగ
ఇసటట ననస:33/29
వయససస:77
లస: ససస స
4336 SQX1997642
పపరర: గణరవయఖ యఖడదనఓఉడక

4325 SQX2371722
పపరర: రరధకలమఖరగ గణసడడమమడ

4320 SQX2247799
పపరర: వనసకట సరయ ననథ బతషల
తసడడ:డ కకషష బతషల
ఇసటట ననస:33-23
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-27
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరరశశశర రరవప మదదదరరల
ఇసటట ననస:33-28
వయససస:33
లస: ససస స
4333 SQX1964006
పపరర: పడమల దడవ మమడసరగ

95-11/319

భరస : కకషషమహన గణసడడమమడ
ఇసటట ననస:33-26
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమహన గణసడడమమడ
ఇసటట ననస:33-26
వయససస:55
లస: పప
4330 SQX1381698
పపరర: అసజల మదదదరరల

4322 SQX2414035
పపరర: నవన డడవడ రరజ గరళళమయడడ

95-12/1212

భరస : శవశసకరరరవప తతటట
ఇసటట ననస:33-22-1942
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇజయఖ గరళళమయడడ
ఇసటట ననస:33-24
వయససస:45
లస: పప
95-13/1141

95-12/1209
4314 SQX0772210
పపరర: శకనవరసరరవప పరశతస పరశతస

95-12/1211 4317 AP151010438244
4316 SQX0772426
పపరర: కకటటశశరరరవప పరశతస పరశతస
పపరర: తతటట కరళళశశరగ తతటట

4319 SQX1304153
పపరర: సరయ జయశక బతష
స ల

95-12/1206

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరశతస
ఇసటట ననస:33-22-1931
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషష బతష
స ల
ఇసటట ననస:33-23
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష కకడవల
ఇసటట ననస:33-23-1190
వయససస:24
లస: ససస స
4324 SQX1999051
పపరర: మసరసన వల షపక

95-12/1208

తలర : వరలకడమ పరశతస
ఇసటట ననస:33-22-1931
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ గరపరలరరవప బటబడ
ఇసటట ననస:33-22-1942
వయససస:32
లస: పప
4321 SQX1774181
పపరర: ఉదయలకడమ కకడవల

4313 SQX0775221
పపరర: ధనలకడమ పరశతస పరశతస

4311 SQX0775346
పపరర: సరరజ పరశతస పరశతస

భరస : వనసకటరరవప పరశతస
ఇసటట ననస:33-22-1931
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప పరశతస
ఇసటట ననస:33-22-1931
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పరశతస
ఇసటట ననస:33-22-1931
వయససస:37
లస: పప
4318 SQX0772012
పపరర: రరఘవవసదడరరవప బటబడ బటబడ

95-12/1205

భరస : శకనవరసరరవప పరశతస
ఇసటట ననస:33-22-1931
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప పరశతస
ఇసటట ననస:33-22-1931
వయససస:32
లస: ససస స
4315 SQX0771956
పపరర: వనసకటబడవప పరశతస పరశతస

4310 SQX0775262
పపరర: ననగలకడమ పరశతస పరశతస

4335 SQX0047894
పపరర: శవననగరశశరరరవప శసకరశశటట

95-10/536

తసడడ:డ లకమయఖ శసకరశశటట
ఇసటట ననస:33-29-156
వయససస:31
లస: పప
95-15/803

4338 SQX0653006
పపరర: వసశ కకషష వరమ గగడడగణల

95-15/804

తసడడ:డ మణరళవరమ
ఇసటట ననస:33-36
వయససస:47
లస: పప
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95-15/805

భరస : మణరళ కకషష గణసటటపలర
ఇసటట ననస:33-37
వయససస:26
లస: ససస స
4342 SQX1431758
పపరర: యఖదగగరగ సరయ బబలరస

95-15/808

95-32/788

94-75/1289

95-12/1214

95-33/646

95-10/800

95-11/325

భరస : జజఫర అల ఎసడక
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:43
లస: ససస స

4355 SQX2476265
పపరర: మధస చసతమఖ
ర లఖ

4358 SQX2204055
పపరర: ససషమ జకలకల

4361 AP151010438565
పపరర: లకకమదడవ అసకళర

95-11/508

4364 SQX2325264
పపరర: హరగ బబబణ జకలకల

4367 SQX0481879
పపరర: పరరశతమమ సకకననల సకకననల
భరస : లకకమననరరయణ సకకననల
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:60
లస: ససస స

95-32/634

95-11/323

95-12/1215

4353 JBV2831410
పపరర: లలకరనసదరరవప ననమణల

95-12/1216

తసడడ:డ జజకకబ ననమణల
ఇసటట ననస:33-41
వయససస:67
లస: పప
95-33/647

4356 SQX2453892
పపరర: వననననల కసదనరపప

95-33/648

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసదనరపప
ఇసటట ననస:33-41
వయససస:18
లస: ససస స
95-10/801

4359 AP151010438567
పపరర: ససనత అసకరళర

95-11/324

భరస : మణరళమహన
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:41
లస: ససస స
95-11/326

4362 AP151010435243
పపరర: చనవనసకయఖ అసకరళర

95-11/327

తసడడ:డ ననగదనసస
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:77
లస: పప
95-11/509

తసడడ:డ వదఖ బబసకరయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:41
లస: పప
95-12/1218

4347 SQX1206607
పపరర: రరజవ సససహ బబపటర

4350 SQX1373695
పపరర: సరయ నరరసదడ కలమఖర
రరచకకసడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-41
వయససస:24
లస: పప

భరస : చనవనసకయఖ
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశరరవప కకరనవలఖ
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:43
లస: పప
4366 SQX0059295
పపరర: షరబబబన బబ మహమమద

4352 JBV2842938
పపరర: పరరశత ననమణల

95-15/1042

95-11/322

భరస : హరగబబబణ జకలకల
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చనవనసకయఖ
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:46
లస: ససస స
4363 SQX2272995
పపరర: శకనవరస రరవప కకరనవలఖ

4349 SQX1373786
పపరర: కలపన రరణణ రరచకకసడ

4344 SQX2400331
పపరర: ననగ వవనమలమఖమ పసత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:33-39
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషష చసతమఖ
ర లఖ
ఇసటట ననస:33-41
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయ భబసకరయఖ జకలకల
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:41
లస: పప
4360 AP151010438568
పపరర: ససజజత అసకరళర

95-15/1043

భరస : లలకరనసదరరవప ననమణల
ఇసటట ననస:33-41
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కసదనరపప
ఇసటట ననస:33-41
వయససస:44
లస: ససస స
4357 SQX2201606
పపరర: హరగ బబబణ జకలకల

4346 SQX2171783
పపరర: ననగ ససజనఖ బబపటర

95-15/807

తలర : భబసకర రరవప పసత
ఇసటట ననస:33-37
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:33-41
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ లలకరనసదరరవప nomula
ఇసటట ననస:33-41
వయససస:33
లస: ససస స
4354 SQX2477032
పపరర: లకడమ కసదనరపప

95-15/809

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:33-39
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మధస చసఠమఖలఖ
ఇసటట ననస:33-41
వయససస:23
లస: ససస స
4351 SQX0190926
పపరర: ససధనఖకకరణ ననమణల

4343 SQX1431782
పపరర: ననగరశశర రరవప బబలరస

4341 SQX1609298
పపరర: రరప మహ దడవ గణసటటపలర

భరస : శసకరరరవప గణసటటపలర
ఇసటట ననస:33-37
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస బబలరస
ఇసటట ననస:33-37
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప తనటటకకసడ
ఇసటట ననస:33-37
వయససస:33
లస: పప
4348 NDX2966224
పపరర: ససపడజ చసఠమఖలఖ

95-15/806

భరస : ననగరశశర రరవప బబలరస
ఇసటట ననస:33-37
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప బబలరస
ఇసటట ననస:33-37
వయససస:29
లస: పప
4345 SQX2444792
పపరర: కకటటశశర రరవప తనటటకకసడ

4340 SQX1431816
పపరర: శక దడవ బబలరస

4365 SQX1494517
పపరర: ననగ లకడమ చసతపటర

95-12/1217

భరస : లకమణ చసతపటర
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:28
లస: ససస స
95-12/1219

4368 AP151010438261
పపరర: మసరసన బ పఠరన పఠరన

95-12/1220

భరస : పకకర అహమద పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:77
లస: ససస స
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4369 SQX0330258
పపరర: పఠరన షమర పఠరన
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95-12/1221

తసడడ:డ రజజక పఠరన
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:29
లస: పప
4372 SQX1010404
పపరర: ససజ కవ రరజ జజలఖ

95-11/328

4373 SQX0149203
పపరర: ఇసదదర టబకల టబకల

95-11/329

4376 NDX2895639
పపరర: మర బ షపక
భరస : మరయఖ
ఇసటట ననస:33-45
వయససస:58
లస: ససస స

4378 SQX1495812
పపరర: నలమ దదపసస మమకల

4379 SQX1495796
పపరర: సరళ మమకల

95-11/330

తసడడ:డ రరజజరరవప మమకల
ఇసటట ననస:33-45
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప మమకల
ఇసటట ననస:33-45
వయససస:31
లస: పప
4384 SQX2454296
పపరర: శశషష చతనడల

95-33/649

95-13/920

95-13/1143

తసడడ:డ మధస కకటపరటట
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:27
లస: ససస స

95-11/331

4388 SQX0760595
పపరర: వనసకటటశశరరర మరగయఖల

4391 SQX2150647
పపరర: నవన కలమఖర ససగ

95-13/1389

95-13/922

4394 SQX1993856
పపరర: ఉమ వనసకట దసరర పడసరద
నలర పరటట
తసడడ:డ రరమమయరగస నలర పరటట
ఇసటట ననస:33-49
వయససస:55
లస: పప
4397 SQX1533695
పపరర: వనసకరటరమణ గయడడరగ
భరస : వనసగళళరరవప గయడడరగ
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:38
లస: ససస స

95-12/1225

4377 SQX2199966
పపరర: సప మశశఖర చతడల

95-10/807

4380 SQX1495804
పపరర: రరకరష మమకల

95-11/332

తసడడ:డ రరజజరరవప మమకల
ఇసటట ననస:33-45
వయససస:29
లస: పప
95-11/334

4383 SQX2288074
పపరర: సప మ శశఖర చతకల

95-15/1045

తసడడ:డ శశషష చతకల
ఇసటట ననస:33-45
వయససస:18
లస: పప
95-11/335

4386 SQX1262708
పపరర: గణణష దడవరపలర

95-11/337

తసడడ:డ అశశక దడవరపలర
ఇసటట ననస:33-47
వయససస:25
లస: పప
95-13/921

4389 SQX1998103
పపరర: శకనవరసరరవప నడడబబడ లల

95-13/1142

తసడడ:డ వరయఖ నడడబబడ లల
ఇసటట ననస:33-48
వయససస:34
లస: పప
95-13/1388

తసడడ:డ రరజ ససగ
ఇసటట ననస:33-48
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ డడవడ రరజ గయడసరగ
ఇసటట ననస:33-49
వయససస:32
లస: ససస స
4396 SQX1190297
పపరర: చసదన కకటపరటట

4385 SQX0303503
పపరర: జయలకడమ నసజరటట

4374 SQX0059097
పపరర: ససరగల మరగస మఖతసగగ

తసడడ:డ శశషష చతడల
ఇసటట ననస:33-45
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ మరగయఖల
ఇసటట ననస:33-48
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నడడబబడ లల
ఇసటట ననస:33-48
వయససస:27
లస: ససస స
4393 SQX2261493
పపరర: కకటటశశరగ గయడసరగ

94-134/758

భరస : శకనవరస నసజరటట
ఇసటట ననస:33-46
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గణడడమమటర
ఇసటట ననస:33-48
వయససస:27
లస: పప
4390 SQX1998111
పపరర: లకడమ నడడబబడ లల

4382 SQX1495788
పపరర: రరజజరరవప మమకల

95-12/1223

తసడడ:డ శకరరమణలల మఖతసగగ
ఇసటట ననస:33-43
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహస మమకల
ఇసటట ననస:33-45
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమయరగస
ఇసటట ననస:33-45
వయససస:44
లస: పప
4387 SQX1430636
పపరర: బబజ గణడడమమటర

95-12/1224

భరస : రరజజరరవప మమకల
ఇసటట ననస:33-45
వయససస:54
లస: ససస స
95-11/333

4371 SQX0047621
పపరర: జజఫర ఆల మహమమద

తసడడ:డ ఇబడహహస ఎసడక
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరగరసధద టబకల
ఇసటట ననస:33-43
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయలల రరజ తతటర పరలలపప
ఇసటట ననస:33-44
వయససస:53
లస: పప

4381 SQX1515966
పపరర: మహహష మమకల

95-12/1222

తసడడ:డ యగయఖ చసతపటర
ఇసటట ననస:33-42
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:33-43
వయససస:54
లస: పప
4375 SQX1485078
పపరర: రరయల బబబణ తతటర పరలలపప

4370 SQX1494533
పపరర: లకమణ చసతపటర

4392 SQX1998061
పపరర: వజయ లకడమ గణడడమమటర

95-12/1323

భరస : సరసబశవ గణడడమమటర
ఇసటట ననస:33-49
వయససస:58
లస: ససస స
95-21/1123

4395 SQX1999564
పపరర: నవన గణడడమమటర

95-74/541

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గణడడమమటర
ఇసటట ననస:33-49
వయససస:24
లస: పప
95-13/923

4398 SQX0392159
పపరర: ససబబలకడమ వవమణల

95-13/924

భరస : నరసససహరరవప వవమణల
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:40
లస: ససస స
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4399 SQX1179986
పపరర: లలత కకటపరటట
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95-13/925

భరస : మధస కకటపరటట
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:43
లస: ససస స
4402 SQX1807221
పపరర: శకనవరస శకతపప

95-13/928

95-13/931

4408 SQX1381458
పపరర: ససబడహమణఖస శరఖమయరగ

95-32/637

95-13/932

95-10/811

95-10/814

95-3/1093

4412 SQX0247692
పపరర: లకడమ పసడతల

4415 SQX2201465
పపరర: కకషష వవణణ నమమగడడ

4418 SQX2397784
పపరర: వర వససత రరవప నమమగడడ

95-11/525

4421 SQX0247734
పపరర: పదమజ గరల

95-13/933

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరల
ఇసటట ననస:33-53
వయససస:60
లస: పప

4424 SQX1503102
పపరర: ననసచనరమమ పసదద బబ యన

95-10/812

4427 SQX1503045
పపరర: చసదడశశఖర పసదద బబ యన
తసడడ:డ వనసకటపయఖ పసదద బబ యన
ఇసటట ననస:33-56
వయససస:43
లస: పప

95-32/636

4410 SQX2221679
పపరర: వన కలమఖరగ బబ రరగడడ

95-12/1392

4413 SQX0247676
పపరర: వనసకటటశశరరర పసడతల

95-13/934

4416 SQX2201424
పపరర: చసదడ కరసత నమమగడడ

95-10/813

తసడడ:డ వర వససతరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:33-53
వయససస:35
లస: పప
95-11/523

4419 SQX2398170
పపరర: చసదడకరసత నమమగడడ

95-11/524

తసడడ:డ వర వసత రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:33-53
వయససస:35
లస: పప
95-13/935

4422 JBV2842359
పపరర: సతఖవత గరల

95-13/936

భరస : వనసకటశవరరవప గరల
ఇసటట ననస:33-53
వయససస:54
లస: ససస స
95-19/72

భరస : చసదడశశఖర పసదద బబ యన
ఇసటట ననస:33-56
వయససస:39
లస: ససస స
95-19/74

4407 SQX1381631
పపరర: శకనవరస రరవప గకతషకటర

తసడడ:డ అసకయఖ పసడతల
ఇసటట ననస:33-52
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటశవరరవప గరల
ఇసటట ననస:33-53
వయససస:34
లస: ససస స
95-13/937

95-13/930

భరస : డడవడ బడడగణ
ఇసటట ననస:33-51
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరతనస నమమగడడ
ఇసటట ననస:33-53
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వర వససత రరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:33-53
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వరరశశరరరవప పటట పప
ఇసటట ననస:33-56
వయససస:33
లస: పప

4409 SQX1998962
పపరర: పవన కలఖఖణ నసబయరగ

4404 SQX1662998
పపరర: వనసగళ రరవప గయడడరగ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గకతషకటర
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:45
లస: పప

భరస : వర వససతరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:33-53
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వససతరరవప నమమగడడ
ఇసటట ననస:33-53
వయససస:34
లస: పప

4426 SQX1503136
పపరర: వరరశశరరరవప పటట పప

95-32/635

భరస : వనసకటటశశరరర పసడతల
ఇసటట ననస:33-52
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నమమగడడ
ఇసటట ననస:33-53
వయససస:62
లస: పప

4423 JBV2830636
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గరల

4406 SQX1290055
పపరర: మధసలత గకతషకటర

95-13/927

తసడడ:డ పసదద కకసడయఖ గయడడరగ
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస నసబయరగ
ఇసటట ననస:33-51
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసడతల
ఇసటట ననస:33-52
వయససస:33
లస: ససస స

4420 SQX2398162
పపరర: రవ కరసత నమమగడడ

95-13/929

భరస : శకనవరస రరవప గకతషకటర
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప శరఖమయరగ
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:45
లస: పప

4417 SQX2201390
పపరర: రవకరసత నమమగడడ

4403 SQX0391961
పపరర: నరసససహరరవప వవమణల

4401 SQX1190347
పపరర: మననజ కకటపరటట

తసడడ:డ మధస కకటపరటట
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ వవమణల
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:58
లస: పప

4405 SQX0077610
పపరర: అచసఖతననసద శరమ
వసకరయలపరటట
తసడడ:డ ననగభయషణస వసకరయలపరటట
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:76
లస: పప

4414 SQX2201515
పపరర: వర వససతరరవప నమమగడడ

95-13/926

తసడడ:డ వనసగళరవప గయడడరగ
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప శకతపప
ఇసటట ననస:33-50
వయససస:27
లస: పప

4411 SQX0247718
పపరర: హహహమఖవత పసడతల

4400 SQX1533687
పపరర: సరయ కకకషష గయడడరగ

4425 SQX0544775
పపరర: ఆదదలకడమ దడవరరడడడ�

95-19/73

భరస : గరపరలరరడడడ�
ఇసటట ననస:33-56
వయససస:47
లస: ససస స
95-19/75

4428 SQX1503037
పపరర: శవ ననగరశశర రరవప పటట పప

95-19/76

తసడడ:డ లకమయఖ పటట పప
ఇసటట ననస:33-56
వయససస:66
లస: పప
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95-32/789

4430 MLJ1410323
పపరర: వనసకటసతఖవత సవతనల

తసడడ:డ థసగర సరయ కకరణ థసగర ససత రరస
ఇసటట ననస:33-56
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:33-56
వయససస:41
లస: ససస స

4432 SQX0514091
పపరర: శరకవణణ కకటపరటట

4433 SQX0460634
పపరర: వరమమ కకటపరటట

95-13/938

భరస : పడభబకర కకటపరటట
ఇసటట ననస:33-57
వయససస:30
లస: ససస స
4435 SQX2131829
పపరర: ఉదయ కకరణ రతననవత

95-13/1391

95-13/942

95-13/1392

95-13/947

95-30/82

4445 SQX0882886
పపరర: మలఖఖదదడ కరకరర

4448 SQX2239143
పపరర: సప న బడడగణ

95-12/1226

4451 SQX1408724
పపరర: వవణణగరపరల పతసవ

95-13/945

4454 SQX0544700
పపరర: భబగఖలకడమ తమటస

95-13/948

భరస : లలట ససత రరమసరశమ మణలలకలటర
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:75
లస: ససస స

4457 SQX0546382
పపరర: అచసఖత తమటస
తసడడ:డ వనసకట శవయఖ తమటస
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:34
లస: పప

95-13/941

4440 SQX0540385
పపరర: ననగరశశర రరవప ఆరవ

95-13/944

4443 SQX1663632
పపరర: ససమసత కరకరర

95-13/946

4446 SQX2265437
పపరర: కనక దసరర ఇసడర

95-15/1046

భరస : సప మ శశఖర రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:33-61
వయససస:53
లస: ససస స
95-30/976

95-34/442

4449 SQX2238939
పపరర: కలపణ మట

95-10/815

భరస : కకరణ కలమఖర మట
ఇసటట ననస:33-62
వయససస:18
లస: ససస స
4452 SQX1287714
పపరర: లకడమ సరమఖమ జఖస తమటస

95-13/949

భరస : అచసఖత తమటస
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:27
లస: ససస స
95-13/951

భరస : వనసకట శవయఖ తమటస
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:45
లస: ససస స
95-13/953

4437 SQX0540369
పపరర: ససశల ఆరవ

తసడడ:డ మలఖఖదదడ కరకరర
ఇసటట ననస:33-60
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసగయఖ పతసవ
ఇసటట ననస:33-63
వయససస:25
లస: పప
95-13/950

95-13/940

తసడడ:డ ఆదయఖ ఆరవ
ఇసటట ననస:33-59
వయససస:39
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ వనసకట శవయఖ తమటస
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:29
లస: ససస స
4456 SQX1216531
పపరర: లకడమ నరసమమ మణలలకలటర

95-13/943

తసడడ:డ డడవడ బడడగణ
ఇసటట ననస:33-61
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ జజననలగడడ యలమసధయఖ
ఇసటట ననస:33-63
వయససస:31
లస: పప
4453 SQX0544668
పపరర: రరగససధ తమటస

4442 SQX0882878
పపరర: పదనమవత కరకరర

4434 SQX0460626
పపరర: పడభబకర కకటపరటట

తసడడ:డ ఆదయఖ ఆరవ
ఇసటట ననస:33-59
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:33-60
వయససస:59
లస: పప

భరస : దదనవష దథనవపపడడ
ఇసటట ననస:33-61
వయససస:31
లస: ససస స
4450 SQX1844828
పపరర: జజననలగడడ వజయ కలమఖర

95-10/537

భరస : మలఖఖదదడ కరకరర
ఇసటట ననస:33-60
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మలఖఖదదడ కరకరర
ఇసటట ననస:33-60
వయససస:24
లస: పప
4447 SQX1951110
పపరర: సరహహత దథనవపపడడ

4439 SQX0054049
పపరర: కకసడమమ ఆరవ

95-36/38

తసడడ:డ మఖలఖఖదదడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:33-57
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆదచయఖ ఆరవ
ఇసటట ననస:33-59
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నగరశశరరరవప అరవ
ఇసటట ననస:33-59
వయససస:18
లస: ససస స
4444 SQX1282375
పపరర: ససనల కలమఖర కరకరర

95-13/939

తసడడ:డ ససబడహమణఖస పపలతతట
ఇసటట ననస:33--58
వయససస:58
లస: పప

భరస : ననగరశశరరవప ఆరవ
ఇసటట ననస:33-59
వయససస:36
లస: ససస స
4441 SQX2217321
పపరర: వససత అరవ

4436 SQX1513937
పపరర: కకషష పపలతతట

4431 MLJ1410372
పపరర: ససరయఖ సవతనల

తసడడ:డ ససరయఖ
ఇసటట ననస:33-56
వయససస:49
లస: పప

భరస : మఖలఖఖదదడ కకటపరటట
ఇసటట ననస:33-57
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రతననవత
ఇసటట ననస:33-57
వయససస:18
లస: పప
4438 SQX0540328
పపరర: ననగలకడమ ఆరవ

95-36/37

4455 SQX1180009
పపరర: పదనమవత మణలలకలటర

95-13/952

భరస : లలకననథ శరమ మణలలకలటర
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:49
లస: ససస స
95-13/954

4458 SQX0882894
పపరర: ససరరశ పప తష లకరగ

95-13/955

తలర : ఆదదలకకమ పప తష లకరగ
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:45
లస: పప
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4459 SQX1190487
పపరర: లలకననథ శరమ మణలలకలటర

95-13/956

4460 SQX0544767
పపరర: వనసకటశవయఖ తమటస

తసడడ:డ లలట ససత రరమసరశమ మణలలకలటర
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ తమటస
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:57
లస: పప

4462 SQX2381598
పపరర: రవ కకరణ యకమ

4463 SQX2428134
పపరర: రవ కకరణ యకమమ

95-33/651

Deleted

భరస : రవ కకరణ యకమమ
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:27
లస: ససస స

4468 SQX2543510
పపరర: అశశక కలమఖర బబజలస

95-20/792

తలర : సరరజన బబజలస
ఇసటట ననస:33-66
వయససస:29
లస: పప
4471 SQX1995042
పపరర: నరమల చచనసనపలర

95-32/677

95-33/655

95-13/960

95-13/963

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరచసరగ
ఇసటట ననస:33-70/1
వయససస:37
లస: పప

4470 SQX1995000
పపరర: వర బడహమచనరగ చచనసనపలర

95-32/676

తసడడ:డ సతఖ యగరనసద రరవప చచనసనపలర
ఇసటట ననస:33-66
వయససస:63
లస: పప
95-23/645

4481 SQX0540575
పపరర: శరరద పరరచసరగ

95-13/966

4484 SQX0758383
పపరర: శవపరరశత పరరచసరగ

95-33/656

4487 SQX0250696
పపరర: కకషష పరరచసరగ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరచసరగ
ఇసటట ననస:33-70/1
వయససస:37
లస: పప

95-13/958

4476 SQX0758359
పపరర: అమర ననగరశశరగ కకలర పరర

95-13/959

భరస : వర లసగస కకలర పరర
ఇసటట ననస:33-68
వయససస:34
లస: ససస స
95-13/961

4479 SQX0760983
పపరర: రరమకకటటశశర రరవప కకలర పరర

95-13/962

తసడడ:డ వరలసగస కకలర పరర
ఇసటట ననస:33-68
వయససస:60
లస: పప
95-13/964

4482 SQX1807213
పపరర: పపరష చసదడ రరవప పరరచసరగ

95-13/965

తసడడ:డ మణన సరశమ పరరచసరగ
ఇసటట ననస:33-70
వయససస:51
లస: పప
95-13/967

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పరరచసరగ
ఇసటట ననస:33-70/1
వయససస:30
లస: ససస స
95-13/969

4473 SQX1283910
పపరర: జగదదష బబబణ మలఖరరపప
తసడడ:డ ననగరశశర రరవప మలఖరరపప
ఇసటట ననస:33-67
వయససస:30
లస: పప

భరస : పపరష చసదనడ రరవప పరరచసరగ
ఇసటట ననస:33-70
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కకషష పరరచసరగ
ఇసటట ననస:33-70/1
వయససస:28
లస: ససస స
4486 SQX0790105
పపరర: కకశశర పరరచసరగ

4478 SQX0758409
పపరర: వర లసగస కకలర పరర

భరస : రవ కకరణ యకమ
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:27
లస: ససస స

95-32/638

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప కకలర పరర
ఇసటట ననస:33-68
వయససస:39
లస: పప

భరస : మధస ససధడన రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:33-70
వయససస:25
లస: ససస స
4483 SQX1958057
పపరర: వనత పరరచసరగ

4475 SQX2442168
పపరర: పవన కలమఖర తరణణ

95-33/653

95-12/1227

తసడడ:డ సససదర వవణణ గరపరల తరణణ
ఇసటట ననస:33-67
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమకకటటశశర రరవప కకలర పరర
ఇసటట ననస:33-68
వయససస:58
లస: ససస స
4480 SQX1807254
పపరర: సరయ కకషష ఇసటటరర

4472 SQX2419737
పపరర: నరమల చచనసనపలర

4464 SQX2374361
పపరర: జయసత యకమ

4467 SQX0059410
పపరర: ననగ వనసకట శవ కలమఖరగ
మఖచవరపప
భరస : రమమశ మఖచవరపప
ఇసటట ననస:33-65
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలఖఖదదడ గడడడ
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:43
లస: ససస స
4469 JBV3719408
పపరర: సతఖవత అమరగశశటట

95-33/650

95-35/706

భరస : వర బడహమ చరగ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:33-66,
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సససదర వవణణ గరపరల తరణణ
ఇసటట ననస:33-67
వయససస:51
లస: ససస స
4477 SQX0758433
పపరర: కకటటలసగమమ కకలర పరర

4466 SQX2417061
పపరర: రమదడవ గడడడ

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:33-66
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వర బడహమ చరగ చచనసనపలర
ఇసటట ననస:33-66
వయససస:53
లస: ససస స
4474 SQX2442986
పపరర: శరగష తరణణ

95-33/652

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప యకమమ
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:35
లస: పప
95-33/654

4461 SQX2364339
పపరర: ధనలకడమ సరధస

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:58
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప యకమ
ఇసటట ననస:33-64
వయససస:35
లస: పప
4465 SQX2432771
పపరర: జయసత యకమమ

95-13/957

4485 SQX0250712
పపరర: అనససరఖ పరరచసరగ

95-13/968

భరస : వనసకటటశశరరర పరరచసరగ
ఇసటట ననస:33-70/1
వయససస:60
లస: ససస స
95-13/970

4488 SQX1993781
పపరర: వనత పరరచసరగ

95-13/1144

భరస : కకషష పరరచసరగ
ఇసటట ననస:33-70/1
వయససస:27
లస: ససస స
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4489 SQX0540419
పపరర: శరఖమల పసడడటట
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95-13/971

తసడడ:డ వరయఖ పసడడటట
ఇసటట ననస:33-72
వయససస:32
లస: ససస స
4492 SQX0250514
పపరర: ననగరరరలన పసదదటట

95-13/974

95-14/1085

95-14/815

95-25/1274

95-14/816

95-14/818

95-14/1088

తసడడ:డ మహన తనళళళరగ
ఇసటట ననస:33-76/8
వయససస:27
లస: పప

4502 SQX1665371
పపరర: రరజ గరబపత

4505 SQX0604975
పపరర: ననగరతనస ననవనపప గణ

4508 SQX1353887
పపరర: గణరవమమ గరరనపపడడ

4511 SQX2465862
పపరర: నవన గరరనపపడడ

95-14/820

4514 SQX0737726
పపరర: శరసత తనళళళరగ

95-22/35

4517 SQX2448850
పపరర: అశశన తనళళ
ర రగ
భరస : రరజ తనళళ
ర రగ
ఇసటట ననస:33-76/8
వయససస:18
లస: ససస స

4497 SQX0300046
పపరర: రరధమమ నలర గణసడర

95-14/814

4500 SQX2447563
పపరర: దసరర భవన నలఖగగనననజ

95-14/1086

4503 SQX1665330
పపరర: రరజ గరబపత

95-22/36

తసడడ:డ అమమయఖ గరబపత
ఇసటట ననస:33-76/3
వయససస:41
లస: పప
95-14/817

4506 SQX1990878
పపరర: రమఖ జజఖత ననననపరగ

95-14/946

తసడడ:డ రవ కలమఖర ననననపరగ
ఇసటట ననస:33-76/4
వయససస:20
లస: ససస స
95-14/819

4509 SQX2475242
పపరర: వనసకటటశశరరర గరగనపపడడ

95-14/1087

తసడడ:డ ఏసస గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:33-76/7
వయససస:49
లస: పప
95-14/1089

4512 SQX2472009
పపరర: గరగనపపడడ సరళ

95-14/1090

తసడడ:డ గరగనపపడడ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-76/7
వయససస:21
లస: ససస స
95-14/821

తసడడ:డ మహన రరవప తనళళళరగ
ఇసటట ననస:33-76/8
వయససస:28
లస: ససస స
95-14/823

95-13/976

తసడడ:డ వవణణగగపరల నలఖగయనననజ
ఇసటట ననస:33-76/2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:33-76/7
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహన తనళళళరగ
ఇసటట ననస:33-76/8
వయససస:26
లస: ససస స
4516 SQX0958272
పపరర: తనళళళరగ రరజ

95-14/945

భరస : భబసకర రరవప గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:33-76/6
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : గరగనపపడడ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:33-76/7
వయససస:44
లస: ససస స
4513 SQX0958264
పపరర: తనళళళరగ మమరగ

4499 SQX1995844
పపరర: ననగమమ నలర గగసడ

4494 SQX0790097
పపరర: వరయఖ పసదదటట

భరస : వవణణగరపరల నలర గణసడర
ఇసటట ననస:33-76/2
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల ననవనపప గణ
ఇసటట ననస:33-76/4
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమఖరరవప జలకరసత
ఇసటట ననస:33-76/6
వయససస:26
లస: ససస స
4510 SQX2481224
పపరర: గరగనపపడడ సతఖవత

95-21/1320

భరస : రరజ గరబపత
ఇసటట ననస:33-76/3
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రవ ననవనపప గణ
ఇసటట ననస:33-76/4
వయససస:34
లస: ససస స
4507 SQX1304872
పపరర: శరగష జలకరసత

4496 SQX2438109
పపరర: అనససరఖ గణవశల

95-13/973

తసడడ:డ గరపయఖ పసడడటట
ఇసటట ననస:33-72
వయససస:64
లస: పప

భరస : ననగయఖ నలర గగసడ
ఇసటట ననస:33-76/2
వయససస:72
లస: ససస స

తలర : రరధమమ నలఖగగనననజ
ఇసటట ననస:33/76/2
వయససస:21
లస: పప
4504 SQX0605055
పపరర: ససనత ననవనపప గణ

95-13/975

భరస : రరజయఖ గణవశల
ఇసటట ననస:33-76
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగయఖ ననలర ఖ
ఇసటట ననస:33-76/2
వయససస:47
లస: పప
4501 SQX2249100
పపరర: గసగధర నలఖగగనననజ

4493 SQX1027219
పపరర: పపడమ కలమఖర కలసపరటట

4491 SQX0250654
పపరర: మమరగ రతన కలమఖరగ పసడడటట

భరస : వరయఖ పసడడటట
ఇసటట ననస:33-72
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప కలసపరటట
ఇసటట ననస:33-72
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గణవశల
ఇసటట ననస:33-76
వయససస:48
లస: పప
4498 SQX0299560
పపరర: గరవసద వవణణగరపరల

95-13/972

తసడడ:డ జజన పరల పసడడటట
ఇసటట ననస:33-72
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పసడడటట
ఇసటట ననస:33-72
వయససస:30
లస: పప
4495 SQX2435105
పపరర: రరజయఖ గణవశల

4490 SQX0250621
పపరర: ససససలఖ పసడడటట

4515 SQX1425389
పపరర: ననగరసదడమమ

95-14/822

భరస : మహన తనళళళరగ
ఇసటట ననస:33-76/8
వయససస:49
లస: ససస స
95-21/1321

4518 SQX0676817
పపరర: చననమఖయ కకటబ

95-14/824

తసడడ:డ వనసగయఖ కకట
ఇసటట ననస:33-77/1
వయససస:54
లస: పప

Page 328 of 350

4519 SQX0676957
పపరర: వనసగయఖ కకటబ
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95-14/825

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ కకట
ఇసటట ననస:33-77/1
వయససస:69
లస: పప
4522 SQX1891357
పపరర: వరలకడమ సశనగల

95-13/977

95-13/1146

95-2/1308

95-21/1323

Deleted
95-4/902

తసడడ:డ మణణ పససపపలఖటట
ఇసటట ననస:33/87
వయససస:20
లస: ససస స
4537 SQX1586231
పపరర: యయసస రతనస అనననమలలస

95-14/830

95-14/954

భరస : దయబబలక
ఇసటట ననస:33-89/3
వయససస:47
లస: ససస స

95-5/775

4532 SQX1997287
పపరర: కకమల యదదనపపడడ

95-23/595

తసడడ:డ గణరవయఖ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:33-85/1
వయససస:20
లస: ససస స
4535 SQX2330694
పపరర: లకడమ కరరనతనపప

4538 SQX2022275
పపరర: చసదడ బరక

4541 SQX2397982
పపరర: ససరగబబబణ జజననలగడడ

95-21/1324

4544 SQX1076240
పపరర: ససనల ననననపరగ

4547 SQX1425306
పపరర: ననగణర బ షపక
భరస : ననగణల మరర షపక
ఇసటట ననస:33-90
వయససస:32
లస: ససస స

4527 SQX2366854
పపరర: గరపస శనగల

95-14/1091

4530 SQX2250595
పపరర: యదదనపపడడ కకటటశశర రరవప

95-21/1322

4533 SQX1826726
పపరర: మణణ పససపపలలటట

95-27/48

తసడడ:డ మహన పససపపలలటట
ఇసటట ననస:33-86
వయససస:53
లస: పప
95-4/1458

4536 SQX1586199
పపరర: శశభరరణణ అనననమలలస

95-14/829

భరస : లకమణ రరవప అనననమలలస
ఇసటట ననస:33-88
వయససస:42
లస: ససస స
95-14/952

4539 SQX2011708
పపరర: నగరజ గసగవరపప

95-14/953

తసడడ:డ కకషషయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:33-88/1
వయససస:59
లస: పప
95-13/1423

4542 SQX2397990
పపరర: మమరగ పదమ మసడడ

95-13/1424

భరస : ససరగ బబబణ
ఇసటట ననస:33-88-500
వయససస:51
లస: ససస స
95-14/831

తసడడ:డ దనయ బబలల ననననపరగ
ఇసటట ననస:33-89/3
వయససస:30
లస: పప
95-14/1092

95-13/1145

తసడడ:డ యదదనపపడడ గణరవయఖ
ఇసటట ననస:33-85/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఇజయఖ
ఇసటట ననస:33-88-500
వయససస:56
లస: పప

భరస : సమమలల
ఇసటట ననస:33-89/1
వయససస:38
లస: ససస స
4546 SQX2152197
పపరర: రరమ ననననపరగ

4529 SQX1998715
పపరర: కకటటశశర రరవప యదదనపపడడ

4524 SQX2011922
పపరర: కకటటశశరగ సపనగఅలఖ

తసడడ:డ రరమణ శనగల
ఇసటట ననస:33-84
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బరక
ఇసటట ననస:33-88
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగరజ గసగవరపప
ఇసటట ననస:33-88/1
వయససస:51
లస: ససస స
4543 SQX2257624
పపరర: సశరరప గసగవరపప

95-13/1147

భరస : ననగరసదడ రరవప కరరనతనపప
ఇసటట ననస:33/87
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణ రరవప అనననమలలస
ఇసటట ననస:33-88
వయససస:24
లస: పప
4540 SQX2011690
పపరర: సరసబడజఖస గసగవరపప

4526 SQX2010692
పపరర: మధస సపనగలఖ

95-20/765

భరస : రరమణ సపనగఅలఖ
ఇసటట ననస:33-84
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గణరవయఖ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:33-85/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గణరవయఖ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:33-85/1
వయససస:21
లస: పప
4534 SQX2049914
పపరర: వనసకటటష పససపపలఖటట

95-13/978

తసడడ:డ రరమణ సపనగఅలఖ
ఇసటట ననస:33-84
వయససస:22
లస: పప

భరస : గణరవయఖ యదదనపపడడ
ఇసటట ననస:33-85/1
వయససస:42
లస: ససస స
4531 SQX2252336
పపరర: కకటటశశర రరవప యదదనపపడడ

4523 SQX1891340
పపరర: గగవసదమమ కమమసపటట

4521 SQX2522357
పపరర: గసగవరపప సరసబబడజఖస

భరస : గసగవరపప ననగరరజ
ఇసటట ననస:33-83/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఎలర యఖ కమమసపటట
ఇసటట ననస:33-84
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ మణటట యఖ సపనగఅలఖ
ఇసటట ననస:33-84
వయససస:43
లస: పప
4528 SQX1997733
పపరర: ఆదదలకడమ యదదనపపడడ

95-14/826

భరస : ననగరశశర రరవప మమమల
ఇసటట ననస:33-78/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : గరపస ససనగలల
ఇసటట ననస:33-84
వయససస:22
లస: ససస స
4525 SQX2011914
పపరర: రరమణ సపనగఅలఖ

4520 SQX1354026
పపరర: చననమమఖయ మమమల

4545 SQX1076224
పపరర: దనయ బబలల ననననపరగ

95-14/832

తసడడ:డ రరఘవపలల ననననపరగ
ఇసటట ననస:33-89/3
వయససస:61
లస: పప
95-14/833

4548 SQX0299966
పపరర: షపక ననగయర మరర శరయక

95-14/834

తసడడ:డ రసజన శరయక
ఇసటట ననస:33-90
వయససస:32
లస: పప
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95-14/955

భరస : బడహమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:33-90
వయససస:38
లస: ససస స
4552 SQX1998673
పపరర: లఖరరడ మమరగ మణససగణ

95-14/957

95-14/960

95-26/824

4556 SQX2259885
పపరర: వరరసజనవయణలల మణససగణ

4559 SQX2000172
పపరర: కకటటశశర రరవప మణససగణ

95-21/1325

Deleted

4562 SQX0540211
పపరర: వజయ మఖధల

95-13/984

తసడడ:డ శరఖమల రరవప కలరరమ
ఇసటట ననస:33-99
వయససస:58
లస: పప
4570 SQX2218709
పపరర: రరమణడడ పచచపరల

95-13/1432

భరస : రమణయఖ మసదనడడ
ఇసటట ననస:33-99/105
వయససస:77
లస: ససస స

95-27/943

4571 SQX1430495
పపరర: అనసరరధ మసదలపప

95-13/1433

4574 SQX2216703
పపరర: ఉమదడవ దడవథస

95-13/979

4577 SQX1284470
పపరర: తచలర ఖ కకసడయఖ మసదనడడ
తసడడ:డ రమణయఖ మసదనడడ
ఇసటట ననస:33-99/105
వయససస:85
లస: పప

4557 SQX2399244
పపరర: ననగరశశర రరవప మణససగణ

95-25/1279

4560 SQX1893544
పపరర: తరపరతమమ మణససగణ

95-224/68

4563 JBV2842813
పపరర: వనసకటరమణమమ మఖదనల

95-13/980

భరస : వనసకటతమమయఖ మఖదనల
ఇసటట ననస:33-94
వయససస:62
లస: ససస స
95-13/982

4566 SQX1663517
పపరర: ససనతన కకలలకలల

95-13/983

భరస : పరసడడరసగ పడసరద కలరరమ
ఇసటట ననస:33-99
వయససస:46
లస: ససస స
95-13/1430

4569 SQX2218733
పపరర: పప శమమ ఏలలపపరగ

95-13/1431

తసడడ:డ మసగరరవప ఏలలపపరగ
ఇసటట ననస:33-99
వయససస:42
లస: ససస స
95-13/985

4572 SQX1284157
పపరర: బబనరగలననధ మసదలపప

95-13/986

తసడడ:డ ససబబ రరవప మసదలపప
ఇసటట ననస:33-99/104
వయససస:54
లస: పప
95-13/1434

భరస : పరరర సరరధద దడవథస
ఇసటట ననస:33-99/104
వయససస:40
లస: ససస స
95-13/987

95-14/959

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మణససగణ
ఇసటట ననస:33-90-8
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బబనరగల ననధ మసదలపప
ఇసటట ననస:33-99/104
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప దడవథస
ఇసటట ననస:33-99/104
వయససస:48
లస: పప
4576 SQX1284132
పపరర: చచసచస బసరశమమ మసదనడడ

4568 SQX2217263
పపరర: శకరరమ మయరగస గణసటక

4554 SQX1998913
పపరర: వరసజనవయణలల మణససగణ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మణససగణ
ఇసటట ననస:33-90/8
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప గణసటక
ఇసటట ననస:33-99
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సప మనన పచచపరల
ఇసటట ననస:33-99
వయససస:42
లస: పప
4573 SQX2216687
పపరర: పరరరసరరధద దడవథస

95-25/1278

భరస : ననగరసదడ రరవప మఖధల
ఇసటట ననస:33-94
వయససస:72
లస: ససస స

95-13/981 4565 SQX0540229
4564 JBV2831071
పపరర: వనసకట ననగరసదడ రరవప మఖదనల
పపరర: వనసకట శవ ననగ భబసకర రరవప
మఖదల
తసడడ:డ వనసకట తమయఖ మఖదనల
తసడడ:డ తమమయఖ మఖదల
ఇసటట ననస:33-94
ఇసటట ననస:33-94
వయససస:38
లస: పప
వయససస:41
లస: పప

95-25/1277

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మణససగణ
ఇసటట ననస:33-90/8
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మణససగణ
ఇసటట ననస:33-90/8
వయససస:19
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద తనవనరర
ఇసటట ననస:33-90/11
వయససస:20
లస: ససస స

4567 SQX1663541
పపరర: పరసడడ రసగ పడసరద కలరరమ

95-14/958

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మణససగణ
ఇసటట ననస:33-90/8
వయససస:26
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప మణససగణ
ఇసటట ననస:33-90/8
వయససస:48
లస: ససస స
4561 SQX2396539
పపరర: పసడయసకర తనవనరర

4553 SQX2000701
పపరర: కకటటశశర రరవప మణససగణ

4551 SQX2314151
పపరర: లకడమ తరరపత

భరస : రరమణ తరరపత
ఇసటట ననస:33-90/7
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నగయల మణససగణ
ఇసటట ననస:33-90/8
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మణససగణ
ఇసటట ననస:33-90/8
వయససస:19
లస: ససస స
4558 SQX2000198
పపరర: లకడమ మణససగణ

95-14/956

తసడడ:డ బడహమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:33-90
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నగయల మణససగణ
ఇసటట ననస:33-90/8
వయససస:73
లస: ససస స
4555 SQX1998798
పపరర: పపషపవత మణససగణ

4550 SQX2005346
పపరర: వర లకడమ బతష
స ల

95-13/1435
4575 SQX2216711
పపరర: సరయ శక వనసకట శరకవణణ దడవథస

తసడడ:డ పరరర సరరధద దడవథస
ఇసటట ననస:33-99/104
వయససస:19
లస: ససస స
95-13/988

4578 SQX1430412
పపరర: చసడడ పసడయఖ దసడడబబ యన

95-13/989

భరస : మణరళ కకషష దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:33-99/108
వయససస:40
లస: ససస స
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4579 SQX1384916
పపరర: మణరళ కకషష దసడడబబ యన

95-13/990

4580 SQX1284884
పపరర: అనల చసద మఖడసస

తసడడ:డ మహన గణరవయఖ దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:33-99/108
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర మఖడసస
ఇసటట ననస:33-99/112
వయససస:39
లస: పప

4582 SQX2216653
పపరర: శశశలజ తలకకల

4583 SQX2216646
పపరర: మహహసదడ కలమఖర కనపరగస

95-13/1436

భరస : మహహసదడ కనపరగస
ఇసటట ననస:33-99/205
వయససస:42
లస: ససస స
95-13/994

తసడడ:డ రరమసరశమ కకట
ఇసటట ననస:33-99-207
వయససస:69
లస: పప
95-13/997

తసడడ:డ సదనశవరరవప ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-99/211
వయససస:31
లస: పప

4589 SQX1284637
పపరర: సదనశవరరవప ఏలకరగ

95-13/1000

4592 SQX1430537
పపరర: కకదసడ రరమఖరరవప మదదద

తసడడ:డ అదద ననరరయణ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-99/304
వయససస:48
లస: పప

4597 SQX1287003
పపరర: ససజజత బతస న

4598 SQX1287599
పపరర: లకడమ ననరరయణ బతస న

95-13/1005

భరస : లకడమ ననరరయణ బతస న
ఇసటట ననస:33-99/310
వయససస:33
లస: ససస స

4587 SQX1284173
పపరర: హనసమసత రరవప మఖడడగణల

95-13/996

తసడడ:డ ధనససజయ మఖడడగణల
ఇసటట ననస:33-99/209
వయససస:72
లస: పప
95-13/998

4590 SQX1430479
పపరర: లకడమ పడనసష మదదద

95-13/999

భరస : రరమఖరరవప మదదద
ఇసటట ననస:33-99/301
వయససస:28
లస: ససస స
95-13/1001

95-13/1002
4593 SQX1608977
పపరర: వనసకట సరయ శశశతన గగలర పపడడ

తసడడ:డ వనసకట ససవర ననగరసదడస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-99-304
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ ననగరసదడస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-99-304
వయససస:18
లస: ససస స
95-13/1006

4599 SQX1533729
పపరర: దదపసక మరపకరయల

95-13/1007

భరస : వనసకట మణరళ కకషష మరపకరయల
ఇసటట ననస:33-99/311
వయససస:28
లస: ససస స

95-13/1008

95-13/1009
4601 SQX1533745
పపరర: వనసకట మణరళ కకషష
మరపకరయల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరపకరయల
ఇసటట ననస:33-99/311
వయససస:32
లస: పప

95-13/1010
4602 SQX1533778
పపరర: వనసకట వసశ కకషష
మరపకరయల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరపకరయల
ఇసటట ననస:33-99/311
వయససస:34
లస: పప

95-13/1012

4604 SQX1493915
పపరర: మలలర శశరగ పతకమయరగ

4605 JBV2831683
పపరర: శకనవరసరరవప పతకమయరగ

భరస : శకనవరస రరవప పరతకమయరగ
ఇసటట ననస:33-99/401
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పతకమయరగ
ఇసటట ననస:33-99/401
వయససస:63
లస: పప

95-13/993

తసడడ:డ వనసకట రతనస బతస న
ఇసటట ననస:33-99/310
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట పడసరద చసదన
ఇసటట ననస:33-99/311
వయససస:40
లస: ససస స

4606 JBV2830651
పపరర: తరరపతయఖ పతకమయరగ

4584 SQX1663442
పపరర: రరజఖలకడమ కకట

95-13/1004 4596 SQX2174647
95-13/1438
4595 SQX1284447
పపరర: వనసకట శవ ననగరసదడస గగలర పపడడ
పపరర: వనసకట సరయ రరవత గగలర పపడడ

భరస : వనసకట శవ ననగరసదడస గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:33-99/304
వయససస:46
లస: ససస స

4603 SQX1533711
పపరర: ససరరఖ పరతకమయరగ

95-13/995

తసడడ:డ వరయఖ మదదద
ఇసటట ననస:33-99/301
వయససస:58
లస: పప
95-13/1003

95-13/992

భరస : వనసకటటసశరరర కకట
ఇసటట ననస:33-99-207
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప ఏలకరగ
ఇసటట ననస:33-99/211
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకదసడ రరమఖరరవప మదదద
ఇసటట ననస:33-99/301
వయససస:48
లస: ససస స

4600 SQX1312461
పపరర: అనతన రరణణ చసదన

95-13/1437

భరస : హనసమసత రరవప మఖడడగణల
ఇసటట ననస:33-99/209
వయససస:67
లస: ససస స

4588 SQX1284728
పపరర: వనసకటటశ ఏలకరగ

4594 SQX1284421
పపరర: రమ దడవ గగలర పపడడ

4586 SQX1284199
పపరర: లకడమ బబయ మఖడడగణల

4581 SQX1430198
పపరర: శకపసడయ యరకస

తసడడ:డ కరసతయఖ యరకస
ఇసటట ననస:33-99/202
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప కనపరగస
ఇసటట ననస:33-99/205
వయససస:39
లస: పప

4585 SQX1663509
పపరర: వనసకటటసశరరర కకట

4591 SQX1430420
పపరర: సరసబబడజఖస మదదద

95-13/991

95-13/1013

భరస : తరరపతయఖ పతకమయరగ
ఇసటట ననస:33-99/401
వయససస:53
లస: ససస స
95-13/1015

4607 SQX1430404
పపరర: భవరన పరవపలకరగ
భరస : రరమకకషష పరవపలకరగ
ఇసటట ననస:33-99/402
వయససస:36
లస: ససస స

95-13/1014

తసడడ:డ తరరపతయఖ పతకమయరగ
ఇసటట ననస:33-99/401
వయససస:36
లస: పప
95-13/1016

4608 SQX1284116
పపరర: రమణమమ కకలఖర

95-13/1017

భరస : వనసగయఖ కకలఖర
ఇసటట ననస:33-99/402
వయససస:87
లస: ససస స
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4609 SQX1430354
పపరర: రరమకకషష పరవపలకరగ
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95-13/1018

తసడడ:డ వనసకట సరశమ పరవపలకరగ
ఇసటట ననస:33-99/402
వయససస:42
లస: పప
4612 SQX1622324
పపరర: వనసకట రమణమమ పపలవరగర

95-13/1021

95-13/1440

95-3/1096

95-13/1023

95-13/1026

95-13/1029

95-13/1032

తసడడ:డ వనసకటయఖ తలపనవన
ఇసటట ననస:33-100/201
వయససస:52
లస: పప

4622 SQX1663566
పపరర: సరయ శక భబరర వ కలరరమ

4625 SQX1502781
పపరర: వజయ కలమఖర కకలమరర

4628 SQX1284660
పపరర: చసదడ శశఖర మఖడసస

4631 SQX1348235
పపరర: ననగ లకడమ తలపనవన

95-13/1035

4634 SQX1430289
పపరర: రమమష గణనపనవన

95-13/1024

4637 SQX1542373
పపరర: ససబబయఖ గణణనపనవన
తసడడ:డ చచసచయఖ గణణనపనవన
ఇసటట ననస:33-100/201
వయససస:63
లస: పప

4617 SQX2033264
పపరర: లకడమ ససజజత లకకకజ

95-1/1070

4620 SQX2033272
పపరర: ససషమసత జజననలగడడ

95-13/1151

95-13/1025
4623 SQX1284538
పపరర: అదద లకమమమ దసడడబబ యన

భరస : మహన గణరవయఖ దసడడబబ యన
ఇసటట ననస:33-100/108
వయససస:63
లస: ససస స
95-13/1027

95-13/1028
4626 SQX1284686
పపరర: మఖ చనహ వలలసతన మఖడసస

భరస : అనల చసద మఖడసస
ఇసటట ననస:33-100/112
వయససస:38
లస: ససస స
95-13/1030

4629 SQX1542985
పపరర: వజయ లకడమ గణణనపనవన

95-13/1031

భరస : రమమశ గణణనపనవన
ఇసటట ననస:33-100/201
వయససస:28
లస: ససస స
95-13/1033

4632 SQX1543009
పపరర: అనసరరధ నమమగడడ
భరస : లకడమ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:33-100/201
వయససస:36
లస: ససస స

95-13/1036

తసడడ:డ ససబబయఖ గణనపనవన
ఇసటట ననస:33-100/201
వయససస:33
లస: పప
95-13/1038

95-13/1439

తసడడ:డ పరల పడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:33-99 PLOT NO 404
వయససస:33
లస: పప

భరస : రమమశ తలపనవన
ఇసటట ననస:33-100/201
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ గణణనపనవన
ఇసటట ననస:33-100/201
వయససస:58
లస: ససస స
4636 SQX1284082
పపరర: రమణయఖ తలపనవన

95-13/1150

తసడడ:డ జరసస రతనస మఖడసస
ఇసటట ననస:33-100/112
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ తలపనవన
ఇసటట ననస:33-100/201
వయససస:29
లస: ససస స
4633 SQX1542381
పపరర: ససబబమమ గణణనపనవన

4619 SQX2026821
పపరర: శరఖమలదడవ కటట

4614 SQX2218865
పపరర: వనసకటటశశరరర మహసకరళ

భరస : ససషమసత జజననలగడడ
ఇసటట ననస:33-99 PLOT NO 404
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలమరర
ఇసటట ననస:33-100/109
వయససస:39
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర మఖడసస
ఇసటట ననస:33-100/112
వయససస:59
లస: ససస స
4630 SQX1284058
పపరర: లఖవణఖ తలపనవన

95-13/1441

తసడడ:డ పరసడడరసగ పడసరద కలరరమ
ఇసటట ననస:33-100
వయససస:22
లస: పప

భరస : వజయ కలమఖర కకలమరర
ఇసటట ననస:33-100/109
వయససస:40
లస: ససస స
4627 SQX1284751
పపరర: హహహమఖవత మఖడసస

4616 SQX2198752
పపరర: శక రమ గణసటక

95-13/1020

తసడడ:డ చన మఖలకకసడయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-99-412
వయససస:32
లస: పప

భరస : పరల పడసరద జజననలగడడ
ఇసటట ననస:33-99 PLOT NO 404
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగ పడసరద కలరరమ
ఇసటట ననస:33-100
వయససస:28
లస: ససస స
4624 SQX1502799
పపరర: రరజరశశరగ బబయ కకలమరర

95-13/1022

భరస : శకరరమ మయరగస గణసటక
ఇసటట ననస:33-99-511
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ దదబబయఖ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:33-99 PLOT NO 404
వయససస:61
లస: పప
4621 SQX1663624
పపరర: శవ ననగ మణమ ధసల కలరరమ

4613 SQX1663475
పపరర: శకనవరస పపలవరగర

4611 SQX1663582
పపరర: శకలత పపలవరగస

భరస : శకనవరస పపలవరగస
ఇసటట ననస:33-99/405
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపలవరగర
ఇసటట ననస:33-99/405
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మహసకరళ
ఇసటట ననస:33-99-412
వయససస:24
లస: ససస స
4618 SQX2026839
పపరర: పరల పడసరద జజననలగడడ

95-13/1019

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపలవరగస
ఇసటట ననస:33-99/405
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పపలవరగర
ఇసటట ననస:33-99/405
వయససస:57
లస: ససస స
4615 SQX2218931
పపరర: ననగ శరగష మహసకరళ

4610 SQX1622316
పపరర: లకడమ శకత పపలవరగస

4635 SQX1179531
పపరర: రమమశ తలపనవన

95-13/1034

లలటట నమమగడడ
95-13/1037

తసడడ:డ రమణయఖ తలపనవన
ఇసటట ననస:33-100/201
వయససస:34
లస: పప
95-13/1039

4638 SQX1542936
పపరర: వయల మమడడద

95-13/1040

భరస : భబణణ మమడడద
ఇసటట ననస:33-100/204
వయససస:62
లస: ససస స
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4639 SQX1542928
పపరర: భబణణ మమడడద
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95-13/1041

తసడడ:డ గణటస మమడడద
ఇసటట ననస:33-100/204
వయససస:66
లస: పప
4642 SQX2218915
పపరర: లకడమ గకతమ కకపపరపప

95-13/1209

95-13/1044

95-13/1047

95-13/1050

95-13/1053

95-13/1056

95-13/1059

తసడడ:డ శశషయఖ పప నసనరర
ఇసటట ననస:33-100/410
వయససస:46
లస: పప

4652 SQX1663434
పపరర: హహసపసనబ జ

4655 SQX0319608
పపరర: శకలకడమ బబ పరప

95-13/1062

95-13/1051

4647 SQX1663483
పపరర: బబలకకషష వననగళళ

95-13/1046

4650 SQX0246702
పపరర: మలర ఖఖరరలనరరవప ఆరర

95-13/1049

4653 SQX1663467
పపరర: ఖఖససస జ

95-13/1052

తసడడ:డ ఖఖజవఅల జ
ఇసటట ననస:33-100/403
వయససస:29
లస: పప
95-13/1054

4656 SQX1284074
పపరర: శకనవరసరరవప బబ పరప

95-13/1055

తసడడ:డ కకషష పడసరద బబ ప
ఇసటట ననస:33-100/407
వయససస:39
లస: పప

95-13/1057 4659 SQX1285015
4658 SQX1284967
పపరర: వనసకట గకరగ శసకర దనమఖచరర
పపరర: శకనవరసరరవప దనమఖచరర

4661 SQX1430172
పపరర: వరలకడమ మదసద

4664 SQX2216752
పపరర: ఏన వ ఏ రచన లకడమ మడడడ

4667 JBV2843100
పపరర: మమత మహసకరళ
భరస : నరసససహరరవప మహస కరళ
ఇసటట ననస:33-100/412
వయససస:38
లస: ససస స

95-13/1058

తలర : వనసకటటసశరరర దనమఖచరర
ఇసటట ననస:33-100/408
వయససస:48
లస: పప
95-13/1060

4662 SQX1194224
పపరర: పవన కలమఖర మదసద

95-13/1061

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదసద
ఇసటట ననస:33-100/409
వయససస:31
లస: పప
95-13/1210

భరస : పవన కలమఖర మడడడ
ఇసటట ననస:33-100/409
వయససస:21
లస: ససస స
95-13/1064

95-13/1043

తసడడ:డ పపరయఖ ఆరర
ఇసటట ననస:33-100/401
వయససస:68
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మదసద
ఇసటట ననస:33-100/409
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష రరవప మదసద
ఇసటట ననస:33-100/409
వయససస:59
లస: పప
4666 SQX1663491
పపరర: ససధనకర పప నసనరర

95-13/1048

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనమఖచరర
ఇసటట ననస:33-100/408
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మదసద
ఇసటట ననస:33-100/409
వయససస:26
లస: ససస స
4663 SQX1429589
పపరర: శకనవరసరరవప మదసద

4649 SQX0428474
పపరర: శకననద ఆరర

4644 SQX1190164
పపరర: ననగరశశర రరవప బబ డడడ

తసడడ:డ ధరరమరరవప వననగళ
ఇసటట ననస:33-100/303
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బబ పరప
ఇసటట ననస:33-100/407
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దనమఖచరర
ఇసటట ననస:33-100/408
వయససస:25
లస: పప
4660 SQX1430149
పపరర: వనసకటలకడమ పరవన మదసద

95-13/1045

భరస : ఖఖజవఅల జ
ఇసటట ననస:33-100/403
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమయరగస కకలర పర
ఇసటట ననస:33-100/403
వయససస:45
లస: పప
4657 SQX1284991
పపరర: వనసకట సరయ దనమఖచరర

4646 SQX1190172
పపరర: హరగశ కలమఖర బబ డడడ

95-13/1208

తసడడ:డ గణరరవవసశర రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-100/302
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖఖరరలనరరవప ఆరర
ఇసటట ననస:33-100/401
వయససస:43
లస: పప

భరస : హరగ కకషన కకలర పర
ఇసటట ననస:33-100/403
వయససస:40
లస: ససస స
4654 SQX1542969
పపరర: హరగ కకషన కకలర పర

95-13/1042

తసడడ:డ గణరరవవసశర రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-100/303
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకననధ ఆరర
ఇసటట ననస:33-100/401
వయససస:33
లస: ససస స
4651 SQX1542977
పపరర: లకడమ ససకనఖ కకలర పర

4643 SQX1190180
పపరర: వనసకట సససధనమమ బబ డడడ

4641 SQX2216828
పపరర: గణరర మయరగస కకపపరపప

తసడడ:డ మలర కరరరలన రరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:33-100/212
వయససస:41
లస: పప

భరస : గణరరవవసశర రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-100/302
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ బబ డడడ
ఇసటట ననస:33-100/302
వయససస:62
లస: పప
4648 SQX0246736
పపరర: ససనత ఆరర

95-13/1207

భసధసవప: గణరరమయరగస కకపపరపప
ఇసటట ననస:33-100/212
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : గణరర మయరగస కకపపరపప
ఇసటట ననస:33-100/212
వయససస:29
లస: ససస స
4645 SQX1190156
పపరర: గణరరవవసశర రరవప బబ డడడ

4640 SQX2218964
పపరర: వజయ కలమఖరగ కకపపరపప

4665 SQX1663533
పపరర: లలకర కలఖఖణణ పప నసనరర

95-13/1063

భరస : ససధనకర రరవప పప నసనరర
ఇసటట ననస:33-100/410
వయససస:38
లస: ససస స
95-13/1065

4668 JBV2843084
పపరర: వజయలకడమ రరయవరపప

95-13/1066

భరస : శకనవరసరరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:33-100/412
వయససస:40
లస: ససస స
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95-13/1067
4669 SQX0760819
పపరర: మహన కకషష కలమఖరగ
బసడర మయడడ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బసడర మయడడ
ఇసటట ననస:33-100/412
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప చడబబడ లల
ఇసటట ననస:33-100/412
వయససస:54
లస: ససస స

4672 SQX1216382
పపరర: వనసకట నరరసదడ రరయవరపప

4673 JBV2831626
పపరర: నరసససహరరవప మహసకరళ

95-13/1070

తసడడ:డ శకనవరససలల రరయవరపప
ఇసటట ననస:33-100/412
వయససస:23
లస: పప
4675 SQX0760561
పపరర: సరసబశవ రరవప చడబబడ లల

95-13/1073

95-13/1076

95-11/367

95-13/1080

95-13/1114

95-13/1081

భరస : కకషష రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:33-110
వయససస:54
లస: ససస స

95-13/1077

4685 SQX1997311
పపరర: రరణణ బరక

4688 SQX2010395
పపరర: ససరరష యడవలర

4691 JBV2830321
పపరర: రవసదడరరడడడ దసడడ

95-2/1305

4694 SQX2000115
పపరర: సరశత దసడడ

95-13/1078

4697 SQX1996875
పపరర: పదనమవత దసడడ
భరస : రవసదడ రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:33-110
వయససస:40
లస: ససస స

4677 SQX1958040
పపరర: కనఖ కలమఖరగ గసజ

95-13/1075

4680 SQX2117554
పపరర: హరగణణ రరయవరపప

95-13/1211

4683 SQX0246918
పపరర: నలమమ మఖమళళపలర

95-13/1079

భరస : పసదగణరవయఖ మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:33-107
వయససస:55
లస: ససస స
95-13/1112

4686 SQX2000537
పపరర: నగరజ యడవలర

95-13/1113

తసడడ:డ ననసచనరయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:33-107
వయససస:32
లస: పప
95-13/1115

4689 SQX2336345
పపరర: మయలస శకనవరస

95-33/635

తసడడ:డ మయలస ఫణణ సరయకకషష
ఇసటట ననస:33-107
వయససస:19
లస: పప
95-13/1082

4692 SQX2216844
పపరర: మణరళ కకషష రరడడడ దసడడ

95-13/1220

తసడడ:డ కకషష రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:33-109
వయససస:27
లస: పప
95-5/770

భరస : మధస దసడడ
ఇసటట ననస:33-110
వయససస:30
లస: ససస స
95-12/1276

95-13/1072

తసడడ:డ శకనవరససలల రరయవరపప
ఇసటట ననస:33-105
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగరరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:33-109
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:33-110
వయససస:19
లస: ససస స
4696 SQX1997451
పపరర: రమణమమ దసడడ

4682 SQX0468819
పపరర: ఉమఖమహహశశరగ మఖమళళపలర

4674 JBV2830420
పపరర: శకనవరసరరవప రరయవరపప

భరస : వనసకట రమణనరరవప గసజ
ఇసటట ననస:33-100/504 YAGANTIGARAND
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ కకసడ
ఇసటట ననస:33-107
వయససస:24
లస: పప

భరస : రవసదడరరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:33-109
వయససస:42
లస: ససస స
4693 SQX1997444
పపరర: గరయతడ దసడడ

95-13/1074

భరస : శసకర కలమఖర బరక
ఇసటట ననస:33-107
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ తడవలర
ఇసటట ననస:33-107
వయససస:28
లస: ససస స
4690 JBV2843142
పపరర: పదనమవత దసడడ

4679 SQX1663525
పపరర: శవపడసరద రరవప సజజల

95-13/1069

తసడడ:డ రమణయఖ రరయవరపప
ఇసటట ననస:33-100/412
వయససస:44
లస: పప

భరస : పసదగణరరసరశమ మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:33-107
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖలఖఖదదడ మఖమళరపలర
ఇసటట ననస:33-107
వయససస:44
లస: పప
4687 SQX2000602
పపరర: రమదడవ యడవలర

95-13/1071

తసడడ:డ హనసమసత రరవప సజజల
ఇసటట ననస:33-100/509
వయససస:69
లస: పప

భరస : ననసచనరయఖ తడవలర
ఇసటట ననస:33-107
వయససస:51
లస: ససస స
4684 SQX0456343
పపరర: పసదగణరరసరశమ మఖమళళపలర

4676 JBV2831634
పపరర: మహసకరళ మఖలఖఖదదడ

4671 JBV2843092
పపరర: వనసకటలకమమమ మహసకరళ

భరస : మఖలఖఖదదడ మహస కరళ
ఇసటట ననస:33-100/412
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ మహస కరళ
ఇసటట ననస:33-100/412
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవపడసరదరరవప సజజల
ఇసటట ననస:33-100/509
వయససస:59
లస: ససస స
4681 SQX2000792
పపరర: వనసకటటశశరమమ యడవలర

95-13/1068

తసడడ:డ మఖలఖఖదదడ మహస కరళ
ఇసటట ననస:33-100/412
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ చడబబడ లల
ఇసటట ననస:33-100/412
వయససస:63
లస: పప
4678 SQX1663459
పపరర: జయలకడమ సజజల

4670 SQX0760728
పపరర: రమఖదడవ చడబబడ లల

4695 SQX2000131
పపరర: మణరళకకషష రరడడడ దసడడ

95-10/596

తసడడ:డ కకషష రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:33-110
వయససస:26
లస: పప
95-21/1121

4698 SQX2000081
పపరర: మదసససధన రరడడడ దసడడ

95-21/1122

తసడడ:డ కకషష రరడడడ దసడడ
ఇసటట ననస:33-110
వయససస:30
లస: పప
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95-10/713

తలర : పదమ మమడ
ఇసటట ననస:33-127
వయససస:18
లస: పప
4702 SQX1180108
పపరర: చసదడకళ ససరపనవన

4700 SQX2010650
పపరర: పసడయసకర తనననరర

95-10/601

భరస : దసరర పడసరద తనననరర
ఇసటట ననస:33-148/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-14/836

4703 SQX1180090
పపరర: వజయ లకడమ ససరపనవన

4701 SQX2011989
పపరర: దసరర పస
డ రద తనననరర

95-25/1210

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తనననరర
ఇసటట ననస:33-148/1
వయససస:20
లస: పప
95-14/837

95-14/838
4704 SQX1180124
పపరర: వనసకట దసరర పడసరద ససరపనవన

భరస : వనసకట దసరర పడసరద ససరపనవన
ఇసటట ననస:33-150
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఉదయ భబసకర రరవప ససరపనవన
ఇసటట ననస:33-150
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ భబసకర రరవప ససరపనవన
ఇసటట ననస:33-150
వయససస:47
లస: పప

95-14/839
4705 SQX1180116
పపరర: ఉదయ భబసకర రరవప
ససరపనవన
తసడడ:డ ససరఖపడకరశ రరవప లలట ససరపనవన
ఇసటట ననస:33-150
వయససస:72
లస: పప

4706 SQX2003911
పపరర: సరయ కలమఖర వనసప

4707 SQX1300276
పపరర: జగదదశ బబబణ వనసప

తసడడ:డ దసరర పస
డ రద వనసప
ఇసటట ననస:33-158
వయససస:26
లస: పప

4708 SQX1094689
పపరర: సరయ కలమఖర వనసపర

4709 SQX2003846
పపరర: లకడమ శరగష బసడడ

95-11/339

తసడడ:డ దసరర పడసరద
ఇసటట ననస:33-158
వయససస:26
లస: పప
4711 SQX1994979
పపరర: శరకవణణ వనసప

95-11/372

95-40/872

95-12/1228

95-10/602

4718 AP151010438087
పపరర: కకటమమ కకలర పర kollipara

4721 SQX1494640
పపరర: ననగ పడవళక కలరసగగ

95-12/1233

4724 SQX0591529
పపరర: లకడమ భబయ కకరరక కకరరక

94-65/1274

4727 SQX1494632
పపరర: ససబడమణఖ౦ కలరసగగ
తసడడ:డ శశషయఖ కర
ఇసటట ననస:33-163
వయససస:54
లస: పప

4713 SQX1992981
పపరర: ససశల నశరసకరరరవప

95-19/1172

4716 SQX1995489
పపరర: పపషపలత కకలర పర

95-11/373

భరస : మలర కరరరలన కకలర పర
ఇసటట ననస:33-161
వయససస:24
లస: ససస స
95-12/1229

4719 AP151010435289
పపరర: కకటటవరయఖ పప లకరగ

95-12/1230

తసడడ:డ బబలకకటయఖ పప లకరగ
ఇసటట ననస:33-161
వయససస:41
లస: పప
95-12/1231

4722 SQX0591453
పపరర: కవత ననయక డడ� డడ

95-12/1232

భరస : భరత సససగ ననయక డడ
ఇసటట ననస:33-163
వయససస:37
లస: ససస స
95-12/1234

భరస : నరగససగ ననయక కకరరక
ఇసటట ననస:33-163
వయససస:70
లస: ససస స
95-12/1236

95-11/371

భరస : సరసబశవ రరవప నసరససకర రరవప
ఇసటట ననస:33-158
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖ0 కర
ఇసటట ననస:33-163
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస కలరసగగ
ఇసటట ననస:33-163
వయససస:49
లస: ససస స
4726 SQX0931964
పపరర: ననగ వవసకట మహహశ కటకమ
కటకస
తసడడ:డ అపరప రరవప కటకమ కటకస
ఇసటట ననస:33-163
వయససస:32
లస: పప

95-12/1277

భరస : వరలసగస kollipara
ఇసటట ననస:33-161
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ గరసధద బవశశటట
ఇసటట ననస:33-162
వయససస:21
లస: పప
4723 SQX1494624
పపరర: శరరద దడవ కలరసగగ

4715 NDX3267036
పపరర: లకడమ పసడయసకర మఖకకరరడడ

4710 SQX2003887
పపరర: జగదదశ బబబణ వనసప
తసడడ:డ దసరర పడసరద వనసప
ఇసటట ననస:33-158
వయససస:24
లస: పప

భరస : బణచచ రరడడడ మఖకకరరడడడ
ఇసటట ననస:33-160
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:33-161
వయససస:42
లస: ససస స
4720 SQX1992569
పపరర: వసశ కకషష బవశశటట

95-11/370

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద వనసప
ఇసటట ననస:33-158
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరధకకషష మయరగస వనసప
ఇసటట ననస:33-158
వయససస:32
లస: ససస స
4717 AP151010438088
పపరర: కకటటలసగమమ కకలర పర కకలర పర

4712 SQX2004646
పపరర: రరజ వనసప

95-11/338

తసడడ:డ దసరర పడసరద వనసప
ఇసటట ననస:33-158
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కకషషరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:33-158
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ పడసరద వనసప
ఇసటట ననస:33-158
వయససస:20
లస: ససస స
4714 SQX2005957
పపరర: భవన వనసప

95-5/771

4725 SQX1622266
పపరర: గకతమ కలరసగగ

95-12/1235

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస కలరసగగ
ఇసటట ననస:33-163
వయససస:23
లస: పప
95-12/1237

4728 AP151010438331
పపరర: ససశల అబయబరగ అబయబరగ

95-12/1238

భరస : రమణయఖ అబయబరగ
ఇసటట ననస:33-164
వయససస:44
లస: ససస స
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4729 AP151010438181
పపరర: మహలకకమ అబయబరగ అబయబరగ

95-12/1239

భరస : రతస యఖ అబయబరగ
ఇసటట ననస:33-164
వయససస:44
లస: ససస స
4732 AP151010435144
పపరర: చచసచయఖ అబయబరగ అబయబరగ

95-12/1242

95-10/720

95-10/722

95-10/725

95-193/33

95-10/541

95-21/1125

95-22/39

తసడడ:డ వనసకటదనసస బసడనరర
ఇసటట ననస:34-1-2
వయససస:69
లస: పప

95-10/719

భరస : సరసబయఖ బబ జల
ఇసటట ననస:33-165
వయససస:25
లస: ససస స
4737 SQX1992718
పపరర: పదమ బబ జల

95-13/1131

4740 SQX2308401
పపరర: శకనవరస రరవప పడసరదస

95-12/1243 4743 SQX1452895
4742 SQX0916049
పపరర: చసదస ననయక భయకరఖ భయకరఖ
పపరర: ఆశ షపక

తసడడ:డ మసతడయఖ ననయక భయకరఖ భయకరఖ
ఇసటట ననస:33-4321
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఉసరమన అల షపక
ఇసటట ననస:33-04351
వయససస:33
లస: ససస స

4745 SQX1452796
పపరర: ఉసరమన అల షపక

4746 SQX0576934
పపరర: మహమద అరరర ద�

95-193/34

4748 SQX0846774
పపరర: ససకలమఖర బబబణ వటటటకకటట

4751 AP151000063101
పపరర: ఆదదలకడమ మరగక మరగక

4754 MLJ3574258
పపరర: రమణ బసడనరర

4757 SQX0665018
పపరర: మసరసన బ సయఖద
భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:34-1-2
వయససస:41
లస: ససస స

95-10/724

95-193/32

95-193/35

తసడడ:డ మహబయబ అలఖస�
ఇసటట ననస:33-04351
వయససస:36
లస: పప
95-10/542

4749 NDX2390961
పపరర: దసరర పడసరద చసతపలర

94-55/644

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప చసతపలర
ఇసటట ననస:33A/9/5
వయససస:49
లస: పప
95-22/37

4752 AP151000063098
పపరర: కకటటశశరమమ నననబబ యన
ననననబబ యన
భరస : రరమకకటయఖ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:34-1-1
వయససస:66
లస: ససస స

95-22/38

95-22/40

4755 MLJ3567377
పపరర: శకహరగ బసడనరర

95-22/41

భరస : వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:34-1-2
వయససస:66
లస: ససస స
95-22/42

4734 SQX2416089
పపరర: కలపన బబ జల

తసడడ:డ బబలయఖ పడసరదస
ఇసటట ననస:33-177
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప మరగక
ఇసటట ననస:34-1-1
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ ననననబబ యన
ఇసటట ననస:34-1-1
వయససస:42
లస: పప
4756 MLJ3567385
పపరర: వనసకటటశశరరర బసడనరర

95-10/723

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వటటటకకటట
ఇసటట ననస:33-19852
వయససస:42
లస: పప

భరస : ననమణయఖలల ఉననస
ఇసటట ననస:34-0-29/269
వయససస:27
లస: ససస స
4753 MLJ1334739
పపరర: వరయఖ ననననబబ యన

4739 SQX2200939
పపరర: బబలఖజ ససరరపలర

95-12/1241

భరస : శకనవరస రరవప బబ జల
ఇసటట ననస:33-165
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబయబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:33-04351
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకయఖ శసకరశశటట
ఇసటట ననస:33-19156
వయససస:33
లస: పప
4750 SQX1999697
పపరర: కవత ఉననస

95-12/1278

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:33-174
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకసడయఖ గగరన పలర
ఇసటట ననస:33-04351
వయససస:33
లస: పప
4747 AP151010435208
పపరర: లకమయఖ శసకరశశటట శసకరశశటట

4736 SQX2009702
పపరర: అరరణ పలగరన
తసడడ:డ సరసశత పలగరన
ఇసటట ననస:33-165
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ జజల
ఇసటట ననస:33-177
వయససస:30
లస: పప
4744 SQX1302660
పపరర: చలపత గగన పలర

95-3/1092

Deleted

తసడడ:డ వనసకట రమఖరరవప ససరరపలర
ఇసటట ననస:33-174
వయససస:25
లస: ససస స
4741 SQX2416055
పపరర: సరసబయఖ బబ జజల

4733 SQX2004547
పపరర: ననగరశశర రరడడడ అటర

4731 AP151010435290
పపరర: రమణయఖ అబయబరగ అబయబరగ

తసడడ:డ చచసచయఖ అబయబరగ
ఇసటట ననస:33-164
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఉతస మ రరడడడ అటర
ఇసటట ననస:33-165
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పడసరదస
ఇసటట ననస:33-165
వయససస:18
లస: పప
4738 SQX2200913
పపరర: రరధదక ససరరపలర

95-12/1240

తసడడ:డ చచసచయఖ అబయబరగ
ఇసటట ననస:33-164
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ అబయబరగ
ఇసటట ననస:33-164
వయససస:77
లస: పప
4735 SQX2415495
పపరర: వనసకటటశశరరర పడసరదస

4730 AP151010435520
పపరర: రతస యఖ అబయబరగ అబయబరగ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసడనరర
ఇసటట ననస:34-1-2
వయససస:33
లస: పప
95-25/44

4758 SQX0385880
పపరర: సతష కలమఖర గరపరలస

95-25/709

తలర : అరచననకలమఖరగ
ఇసటట ననస:34..1.2
వయససస:31
లస: పప
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95-21/1338

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ
ఇసటట ననస:34-1-3
వయససస:29
లస: పప
4762 SQX2417301
పపరర: వనసకటటశశరరర కలసచల

95-22/1039

95-22/45

95-22/47

95-22/50

95-22/53

95-22/55

95-22/58

4772 AP151000063016
పపరర: పరరశత పలలకకరగ పలలకలరగ

4775 SQX1664655
పపరర: జయసత దసగగరనవన

4778 MLJ3574209
పపరర: కలమఖరగ కలసబబల

4781 MLJ2842953
పపరర: తరరపతమమ దసగగరనవన

95-22/61

4784 SQX1677848
పపరర: నసద కకషప ర దసగగరనవన

95-22/51

4787 MLJ3564200
పపరర: వనసకట రమణ సపననపత
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప సపననపత
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:49
లస: పప

4767 MLJ3574175
పపరర: శరసత తననరర

95-22/46

4770 SQX1036749
పపరర: మలలర శశరగ పలలకకరగ

95-22/49

4773 MLJ1338086
పపరర: బబజ బబబణ పలలకకరగ

95-22/52

తసడడ:డ బబసవయఖ పలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-1-8
వయససస:39
లస: పప
95-20/37

4776 SQX1630821
పపరర: sireesha సపననపత

95-22/54

తసడడ:డ sireesha senapathi
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:23
లస: ససస స
95-22/56

4779 MLJ2842946
పపరర: ససనత దసగగరనవన

95-22/57

భరస : మలర ఖఖరరలనరరవప దసగగరనవన
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:40
లస: ససస స
95-22/59

4782 MLJ3574217
పపరర: పప లమమ కలసబబల

95-22/60

భరస : చనన వనసకటటశశరరర కలసబబల
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:51
లస: ససస స
95-22/62

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:25
లస: పప
95-22/64

95-22/44

భరస : బబజ బబబణ పలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-1-8
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప దసగగరనవన
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మలలర శశరరరవప బలలర
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:53
లస: ససస స
4786 SQX1036574
పపరర: కకటటశశర రరవప వలసపలఖ
వలసపలఖ
తసడడ:డ జజలయఖ వలసపలఖ
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:32
లస: పప

95-22/48

భరస : కకటటశశరరరవప కలసబబల
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ సపననపత
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:46
లస: ససస స
4783 MLJ3574225
పపరర: పదనమ బలలర

4769 MLJ3567336
పపరర: సరసబశవరరవప� తననరర�

4764 MLJ1320829
పపరర: వనసకటటశశరమమ మణఖఖల

భరస : సరసబశవరరవప� తననరర
ఇసటట ననస:34-1-7
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగససహ రరవప దసగగరనవన
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ తననరర
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:32
లస: ససస స
4780 MLJ3570397
పపరర: సతఖవత సపననపత

95-20/567

భరస : బసవయఖ పలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-1-8
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరజ బబజలస
ఇసటట ననస:34-1-8
వయససస:51
లస: పప
4777 MLJ3574191
పపరర: మసరసనమమ తననరర

4766 SQX2005353
పపరర: శరసత తనర

95-22/1038

తసడడ:డ సరసబయఖ తచలర మమకల
ఇసటట ననస:34-1-5
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తననరర
ఇసటట ననస:34-1-7
వయససస:36
లస: పప

భరస : ననగరరజ షససక
ఇసటట ననస:34-1-8
వయససస:46
లస: ససస స
4774 MLJ3564259
పపరర: ననగరరజ బబజలస బబజలస

95-22/43

భరస : సరసబశవ రరవప తనర
ఇసటట ననస:34-1-7
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల తననరర
ఇసటట ననస:34-1-7
వయససస:53
లస: ససస స
4771 MLJ3570462
పపరర: కరగమణననసర షససక

4763 MLJ3574290
పపరర: సరరజన పగడనల

4761 SQX2462844
పపరర: ఆదస సరహహబ షపక

తసడడ:డ ఇబడహహస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-1-3
వయససస:64
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప� పగడనల
ఇసటట ననస:34-1-4
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససబబబణ తచలర మమకల
ఇసటట ననస:34-1-5
వయససస:34
లస: పప
4768 AP151000063545
పపరర: సరమఖమ జఖస తననరర తననరర

95-21/1339

భరస : మఖబణ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:34-1-3
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల కలసచనల
ఇసటట ననస:34-1-3
వయససస:53
లస: పప
4765 MLJ3567526
పపరర: వనసకటకకకషష తచలర మమకల

4760 SQX2245942
పపరర: మఖరర రరట పరమణ

4785 SQX1465914
పపరర: చసదడ శశఖర సపననపత

95-22/63

తసడడ:డ వనసకట రమణ సపననపత
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:29
లస: పప
95-22/65

4788 AP151000060283
పపరర: నరసససహరరవప దసగగరనవన

95-22/66

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ దసగగరనవన
ఇసటట ననస:34-1-9
వయససస:54
లస: పప
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4789 MLJ3567351
పపరర: కకటటశశరరరవప కలసచనల

95-22/67

తసడడ:డ ఏడడక�ంసడలల కలసచనల
ఇసటట ననస:34-1-10
వయససస:36
లస: పప
4792 SQX0983254
పపరర: గరపమమ గనసపలర

95-25/46

95-22/69

భరస : చకకవరగస దనసరగ
ఇసటట ననస:34-1-11
వయససస:35
లస: ససస స
4798 MLJ1321868
పపరర: సరమఖమ జఖస ననలఖదద

95-22/72

భరస : మరగయదనసస ననలదద
ఇసటట ననస:34-1-11
వయససస:64
లస: ససస స
4801 MLJ1320399
పపరర: మరగయదనసస ననలఖదద

95-22/75

95-22/80

95-22/82

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:34-1-15
వయససస:59
లస: ససస స
4813 SQX1826650
పపరర: కకటటశశరరరవప మమడడశశటట

భరస : నగయల మరర షపక
ఇసటట ననస:34-1-16
వయససస:32
లస: ససస స

95-22/70
4796 SQX1630839
పపరర: వనసకట ననగ శవ కరమమససరగ
పసదదదభభటర
భరస : వనసకట ననగ శవ కరమమశశరగ పపదద భభటర
ఇసటట ననస:34-1-11
వయససస:39
లస: ససస స

4797 MLJ3574324
పపరర: శరఖమలఖదడవ ననలఖదద
భరస : కకరణ కలమఖర ననలదద
ఇసటట ననస:34-1-11
వయససస:41
లస: ససస స

4799 MLJ1321876
పపరర: చకకవరగస ననలఖదద

4800 MLJ1320381
పపరర: కకరణ కలమఖర ననలఖదద

95-22/73

4802 SQX1514067
పపరర: ధనరరజ కకవనలకకసడన

4805 NDX0085977
పపరర: కలశల కలమఖర కకవనలకకసడ

4808 SQX1630797
పపరర: ససశల కటకస

4811 MLJ3570363
పపరర: హహసపనబ షపక షపక

95-22/88

4814 SQX1850189
పపరర: వరహహద బబగస నసరరబషర

95-22/78

4817 SQX0642694
పపరర: పసద వనసకటబచనరగ
తసడడ:డ చన హనసమసతయఖ
ఇసటట ననస:34-1-16
వయససస:40
లస: ససస స

95-25/48

95-22/71

95-22/74

4803 SQX2115897
పపరర: మమరగ కర కకవవలకకసడ

95-22/79

భరస : ధనరరజ కకవనలకకసడ
ఇసటట ననస:34-1-13
వయససస:53
లస: ససస స
95-22/81

4806 SQX2470896
పపరర: రజన లఖస

95-22/1022

భరస : పరరసకలశస కకవవలకకసడ
ఇసటట ననస:34-1-13
వయససస:23
లస: ససస స
95-22/83

4809 SQX1826643
పపరర: మలర శవరగ మమడడససటట

95-22/84

భరస : కకటటశశరరరవప మమడడససటట
ఇసటట ననస:34-1-15
వయససస:43
లస: ససస స
95-22/86

4812 SQX1630805
పపరర: బబల బడహమస కటకస

95-22/87

తసడడ:డ రసగయఖ కటకస
ఇసటట ననస:34-1-15
వయససస:22
లస: పప
95-21/48

భరస : అబయబరర సరహహబ నసరరగషర
ఇసటట ననస:34-1-16
వయససస:66
లస: ససస స
95-25/50

95-25/45

తసడడ:డ మరగయదనసస ననలదద
ఇసటట ననస:34-1-11
వయససస:44
లస: పప

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-1-15
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:34-1-15
వయససస:60
లస: పప
4816 SQX1595083
పపరర: వరహహడ షపక

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:34-1-10
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససశల కటకస
ఇసటట ననస:34-1-15
వయససస:41
లస: ససస స
95-22/85

4794 SQX1058214
పపరర: మణలగల శకనవరసస

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:34-1-10
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనరరజ కకవనలకకసడ
ఇసటట ననస:34-1-13
వయససస:34
లస: పప

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:34-1-15
వయససస:37
లస: ససస స
4810 AP151000063222
పపరర: మసరసన బ షపక షపక

95-25/47

తసడడ:డ పరరసకలశస కకవనలకకసడన
ఇసటట ననస:34-1-12
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ధనరరజ కకవనలకకసడ
ఇసటట ననస:34-1-13
వయససస:31
లస: పప
4807 MLJ3570371
పపరర: షకకలఖ షపక

4793 SQX0983247
పపరర: మఖధవ మణలగరల

4791 SQX0983221
పపరర: ఆషర షపక

తసడడ:డ గన సససదన
ఇసటట ననస:34-1-10
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మరగయదనసస ననలదద
ఇసటట ననస:34-1-11
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ జజకకబణ ననలదద
ఇసటట ననస:34-1-11
వయససస:74
లస: పప
4804 SQX2115954
పపరర: పరరసకలశస కకవవలకకసడ

95-22/68

తసడడ:డ మఖలకకసడయఖ దసగగరనవన
ఇసటట ననస:34-1-10
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:34-1-10
వయససస:29
లస: ససస స
4795 SQX1665520
పపరర: దదవఖ జజషన దనసరగ

4790 MLJ2837144
పపరర: మలర ఖఖరరలనరరవప దసగగరనవన

4815 SQX1441591
పపరర: సరసశత బబ లఖర

95-25/49

భరస : కరకనదసరరర పరమమశశర రరవప బబ లఖర
ఇసటట ననస:34-1-16
వయససస:31
లస: ససస స
95-25/51

4818 SQX1599879
పపరర: మసరసన బ షపక

95-25/52

భరస : నబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-1-16
వయససస:56
లస: ససస స
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4819 SQX0125583
పపరర: ననగమణణమమ అననవరపప

95-25/53

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:34-1-16
వయససస:76
లస: ససస స
4822 MLJ3571619
పపరర: ససజజత వలర భనవన

95-21/50

95-21/53

95-21/56

95-21/1336

95-21/61

95-21/63

95-21/57

4832 MLJ3568813
పపరర: శకదడవ వడర మయడడ

4835 SQX2011179
పపరర: వనసకట రమణ వడర మయడడ

4838 AP151000060233
పపరర: ననగణలల దథనవటట

95-21/66

4841 SQX1812338
పపరర: శక లకడమ నరరకలళళపరటట

95-21/59

4844 MLJ1320621
పపరర: సరవతడ నరరకలళళపరటట

భరస : వనసకట రరవప నరరకలళళపరటట నరకలళళపరటట
ఇసటట ననస:34-1-24
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననసకటటశశరరర నరకలళళపరటట
ఇసటట ననస:34-1-24
వయససస:68
లస: ససస స

4846 MLJ3562667
పపరర: చసదడశశఖర సరయబబబణ
నరరకలళళపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నరకలళళపరటట
ఇసటట ననస:34-1-24
వయససస:42
లస: పప

4847 SQX1195909
పపరర: వనసకట రరవప నరరకలళళపరటట

95-21/72

4827 SQX0479626
పపరర: ససధనఖరరణణ నలర బబ యన

95-21/55

4830 SQX1419762
పపరర: ననగరశశర రరవప నలలర బబ యన

95-21/58

4833 MLJ1330877
పపరర: వజయలకడమ ఆవపల

95-21/60

భరస : సరసబశవ రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:34-1-20
వయససస:57
లస: ససస స
95-21/1147

4836 MLJ1321124
పపరర: వరలకడమ దథనవటట

95-21/62

భరస : ననగణలల దథనవటట
ఇసటట ననస:34-1-21
వయససస:38
లస: ససస స
95-21/64

4839 AP151000060188
పపరర: సరసబశవ రరవప దథనవటట

95-21/65

తసడడ:డ పరపయఖ డథనవటట
ఇసటట ననస:34-1-21
వయససస:47
లస: పప
95-21/67

తసడడ:డ వనసకటరరవప నరరకలళళపరటట
ఇసటట ననస:34-1-24
వయససస:22
లస: ససస స
95-21/69

95-21/52

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ నలలర బబ యన
ఇసటట ననస:34-1-19
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ దథనవటట
ఇసటట ననస:34-1-21
వయససస:45
లస: పప

భరస : ససనల కలమఖర బబ డడడ
ఇసటట ననస:34-1-23
వయససస:45
లస: ససస స
4843 SQX1195917
పపరర: పపలర మమ నరరకలళళపరటట

4829 MLJ3562683
పపరర: ఆనసద రతడనశ నలలర బబ యన

4824 MLJ3571593
పపరర: ఉదయలకడమ వలర భనవన

భరస : హనసమసతరరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:34-1-19
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస వడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-1-20
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప దథనవటట
ఇసటట ననస:34-1-21
వయససస:40
లస: ససస స
4840 MLJ3571486
పపరర: సరరజన బబ డడడ

95-21/54

భరస : ససబడహమణఖస వడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-1-20
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద వడర మయడడ
ఇసటట ననస:34-1-20
వయససస:40
లస: పప
4837 MLJ1320654
పపరర: లత దథనవటట

4826 MLJ3565389
పపరర: కలటటసబరరవప వలర భనవన

95-21/49

భరస : రరజబబబణ వలర భనవన
ఇసటట ననస:34-1-18
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగరశశర రరవప నలలర బబ యన
ఇసటట ననస:34-1-19
వయససస:30
లస: పప

భరస : ననగరశశర రరవప ననలలబబ ఈనన
ఇసటట ననస:34-1-19
వయససస:57
లస: ససస స
4834 MLJ3562741
పపరర: ససబడమణఖస వడర మయడడ

95-21/51

తసడడ:డ రరజజబబబణ వలర భనవన
ఇసటట ననస:34-1-18
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగరశశరరరవప నలలర బబ యన
ఇసటట ననస:34-1-19
వయససస:56
లస: ససస స
4831 SQX2440626
పపరర: శవ సరమమజఖస ననలలబబ ఈనన

4823 MLJ3571601
పపరర: జజఖతరరణణ వలర భనవన

4821 SQX1850171
పపరర: అబయబరర సరహహబ నసరరబష

తసడడ:డ బడడ సరహహబ నసరరబష
ఇసటట ననస:34-1-17
వయససస:71
లస: పప

భరస : కలటటసబరరవప వలర భనవన
ఇసటట ననస:34-1-18
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజబబబణ వలర భనవన
ఇసటట ననస:34-1-18
వయససస:46
లస: పప
4828 AP151000063299
పపరర: శవసరమఖమ జఖస నలలర బబ యన

95-25/54

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:34-1-16
వయససస:41
లస: పప

భరస : దసరరరపడసరద వలర భనవన
ఇసటట ననస:34-1-18
వయససస:39
లస: ససస స
4825 MLJ3565397
పపరర: దసరరరపడసరద వలర భనవన

4820 SQX0113209
పపరర: సరసబశవరరవప మసచకలపపడడ

4842 MLJ1320613
పపరర: భబరత నరరకలళళపరటట

95-21/68

భరస : చసదడశశఖరసరయబబబణ నరకలళళపరటట
ఇసటట ననస:34-1-24
వయససస:31
లస: ససస స
95-21/70

4845 SQX1665298
పపరర: బషసర షపక

95-21/71

తసడడ:డ శకనస బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-1-24
వయససస:20
లస: పప
95-21/73

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర నరరకలళళపరటట నరకలళళపరట
ఇసటట ననస:34-1-24
వయససస:50
లస: పప

4848 MLJ1320605
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నరరకలళళపరటట

95-21/74

తసడడ:డ మణతనఖలల నరకలళళపరటట
ఇసటట ననస:34-1-24
వయససస:76
లస: పప
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95-21/75

భరస : కకషప ర మయల
ఇసటట ననస:34-1-25
వయససస:28
లస: ససస స
4852 SQX1330604
పపరర: శకలకడమ యఖగసటట

95-21/78

95-21/81

95-21/83

95-21/86

95-21/89

95-21/92

95-8/1284

తసడడ:డ వరయఖ దదనకకసడ
ఇసటట ననస:34-1-29
వయససస:40
లస: పప

4862 MLJ1341890
పపరర: సతఖవత దడవళళ

4865 SQX1624148
పపరర: రరజ బతష
స ల

4868 SQX2162832
పపరర: పడసరద బబబణ గగరరకపరటట

4871 SQX2011450
పపరర: సరశత మణలకపరర

95-21/93

4874 SQX1624122
పపరర: కలమఖరగ నరరకవపల

95-21/87

4877 MLJ1341619
పపరర: లకడమదడవ దదనకకసడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప donakonda
ఇసటట ననస:34-1-29
వయససస:34
లస: పప

4857 SQX1845536
పపరర: అబడహస ఇమఖనసయయల రరజ షపక

95-21/82

4860 SQX0560193
పపరర: కకటటశశరగ దడవనళళ

95-21/85

4863 SQX1169946
పపరర: వనసకరయమమ పరవతష
స ల

95-21/88

భరస : నరసససహ రరవప పరవతషల
ఇసటట ననస:34-1-27
వయససస:50
లస: ససస స
95-21/90

4866 SQX1624106
పపరర: ననగరరజ తమమశశటట

95-21/91

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస: 34-1-27
వయససస:47
లస: పప
95-27/973

4869 SQX2162808
పపరర: దడవ కలమఖరగ గగరరకపరటట

95-27/974

భరస : పడసరద బబబణ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:34-1-28
వయససస:52
లస: ససస స
95-10/628

4872 SQX2128163
పపరర: వర బడహమఖమ అలగనసరర

95-20/651

తసడడ:డ రరజరసదడ కలమఖర అలగనసరర
ఇసటట ననస:34-1-29
వయససస:25
లస: పప
95-21/94

భరస : పడసరద రరవప నరరకవపల
ఇసటట ననస: 34-1-29
వయససస:72
లస: ససస స
95-21/96

95-21/80

భరస : శకనస దడవనళళ
ఇసటట ననస:34-1-27
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పడసరద మణలకపరర
ఇసటట ననస:34-1-29
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబబ రరవప దదనకకసడ
ఇసటట ననస:34-1-29
వయససస:35
లస: ససస స
4876 SQX1141019
పపరర: ససబబబరరవప దదనకకసడ

95-21/84

తసడడ:డ ఇసరక గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:34-1-28
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససధనకర రరవప మణలకపరర
ఇసటట ననస:34-1-29
వయససస:34
లస: పప
4873 SQX1354349
పపరర: లకడమ దడవ దదనకకసడ

4859 SQX1624114
పపరర: శక లకడమ బతష
స ల

4854 SQX1330570
పపరర: పవన కలమఖర యఖగసటట

తసడడ:డ శకధర బబబణ షపక
ఇసటట ననస:34-1-26
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస: 34-1-27
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమదనస తమమశశటట
ఇసటట ననస: 34-1-27
వయససస:72
లస: పప
4870 SQX2011732
పపరర: పడసరద మణలకపరర

95-20/795

భరస : వరరరఘవపలల దడవనళళ
ఇసటట ననస:34-1-27
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-1-27
వయససస:73
లస: ససస స
4867 SQX1530972
పపరర: వనసకటటసశరరర తమమశశటట

4856 AP151010417624
పపరర: బబబ పరరరరనస shaik

95-21/77

తసడడ:డ వర వససత రరవప యఖగసటట
ఇసటట ననస:34-1-25/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస: 34-1-27
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-1-27
వయససస:46
లస: ససస స
4864 AP151000063393
పపరర: ననగరసదడమమ తమమశశటట

95-21/79

భరస : ససలఖర shaik
ఇసటట ననస:34-1-26
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆజజద షపక
ఇసటట ననస:34-1-26
వయససస:47
లస: పప
4861 AP151000063403
పపరర: కకసడమమ తమమశశటట

4853 MLJ1328491
పపరర: కకషషకలమఖరగ యఖగసటట

4851 SQX0743799
పపరర: సససమన దనరర

తసడడ:డ పడభణదనసస దన రర
ఇసటట ననస:34-1-25
వయససస:30
లస: పప

భరస : వర వససత రరవప యఖగసటట
ఇసటట ననస:34-1-25/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప యఖగసటట
ఇసటట ననస:34-1-25/1
వయససస:47
లస: పప
4858 SQX0890830
పపరర: శకధర బబబణ షపక

95-21/76

భరస : పడభణదనసస దన రర
ఇసటట ననస:34-1-25
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వర వససత రరవప యఖగసటట
ఇసటట ననస:34-1-25/1
వయససస:24
లస: ససస స
4855 MLJ1328509
పపరర: వర వససతనరరవప యఖగసటట

4850 SQX0793877
పపరర: వజయమమ దనరర

4875 SQX1624130
పపరర: నవన నరరకవపల

95-21/95

తసడడ:డ పడసరద రరవప నరరకవపలల
ఇసటట ననస: 34-1-29
వయససస:72
లస: పప
95-27/49

4878 SQX2167724
పపరర: దడవ అలగనసరర

95-27/975

భరస : వర బడహమస అలగనసరర
ఇసటట ననస:34-1-29
వయససస:27
లస: ససస స
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4879 SQX2167716
పపరర: వర బడహమస అలగనసరర

95-27/976

తసడడ:డ రరజరసదడ కలమఖర అలగనసరర
ఇసటట ననస:34-1-29
వయససస:25
లస: పప
4882 MLJ3571643
పపరర: శవ కకటటశశరగ చలఖర

95-21/98

95-21/101

95-21/1149

4897 SQX2455244
పపరర: బడమమయఖ ఇరగదదసడర

95-21/106

95-21/109

95-21/1342

భరస : కరశయఖ� derangula
ఇసటట ననస:34-1-33
వయససస:40
లస: ససస స

95-21/104

4892 SQX1330554
పపరర: ఆనసద గరపస బబ పపన

4895 SQX1665017
పపరర: వనసకట లకడమ ఇరగదళళళ

4898 SQX1845353
పపరర: లకడమ పడసనన జజగగ

95-21/113

4901 MLJ1325471
పపరర: ననగలకడమ జజగగ

4904 SQX1354422
పపరర: హహసపసన షపక

4907 MLJ1348655
పపరర: మలలర శశరగ� కలసచనల�
భరస : చనన� kunchala
ఇసటట ననస:34-1-33
వయససస:45
లస: ససస స

95-21/103

4890 SQX1624023
పపరర: ససజజత మననవ

95-21/105

4893 SQX1330513
పపరర: వ యస ఆర కకషష పడసరద
పపలమరగర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపలమరగర
ఇసటట ననస:34-1-31
వయససస:29
లస: పప

95-21/110

4896 SQX2455426
పపరర: కణక రరజ ఏరరగదదనననజ

95-21/108

95-21/1341

తసడడ:డ కకటయఖ ఏరరగదదనననజ
ఇసటట ననస:34-1-32
వయససస:38
లస: పప
95-21/111

4899 MLJ3568763
పపరర: హహమలతన జజగగ

95-21/112

భరస : వనసకట ననరరయణ జజగగ
ఇసటట ననస:34-1-32/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-21/114

4902 MLJ3562709
పపరర: వనసకట ననరరయణ జజగగ

95-21/115

తసడడ:డ చన నరసససహరరవప జజగగ
ఇసటట ననస:34-1-32/1
వయససస:37
లస: పప
95-21/117

తసడడ:డ సససదసలల షపక
ఇసటట ననస:34-1-32/1
వయససస:43
లస: పప
95-27/50

4887 MLJ1340371
పపరర: లసగరరరజ తమమశశటట

95-21/107

భరస : నరసససహరరవప జజగగ
ఇసటట ననస:34-1-32/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-21/116

95-21/100

భరస : వదనఖ సరగర మననవ
ఇసటట ననస:34-1-31
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప జజగగ
ఇసటట ననస:34/1-32/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ చన నరసససహరరవప జజగగ
ఇసటట ననస:34-1-32/1
వయససస:40
లస: పప
4906 MLJ1341643
పపరర: ఆదదలకడమ� డడరసగణల�

4889 SQX1624098
పపరర: ననగలకడమ పరబతష
స ల

4884 MLJ1341114
పపరర: రమణమమ తమమశశటట

తసడడ:డ గణరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-1-30
వయససస:58
లస: పప

భరస : ననగరరజ ఇరగదళళళ
ఇసటట ననస:34-1-32
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:34-1-32/1
వయససస:35
లస: ససస స
4903 AP151000060305
పపరర: నరసససహరరవప జజగగ

95-21/102

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ పపన
ఇసటట ననస:34-1-31
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కణక రరజ ఇరగదదసడర
ఇసటట ననస:34-1-32
వయససస:21
లస: పప
4900 SQX1354448
పపరర: రసజజన బ షపక

4886 MLJ3565413
పపరర: రవబబబణ తమమశశటట

95-21/97

భరస : లసగరరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-1-30
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : వనసకరయఖమమ పరబతష
స ల
ఇసటట ననస:34-1-31
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:34-1-31
వయససస:37
లస: ససస స
4894 MLJ1346030
పపరర: కనకరదసరరర పడసరదరరజ
యరగదదసడర
తసడడ:డ లసగరరజ యరగరనసడర
ఇసటట ననస:34-1-31
వయససస:38
లస: పప

95-21/99

తసడడ:డ గణరవయఖ తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-1-30
వయససస:34
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దడవళర
ఇసటట ననస:34-1-30
వయససస:28
లస: ససస స
4891 SQX1330612
పపరర: వనసకట రమణ తరరమల శశటట

4883 MLJ3571668
పపరర: వనసకటటశశరమమ తమమశశటట

4881 MLJ3571635
పపరర: మహలకడమ వలలర పప

భరస : శకనవరసరరవప వలలర పప
ఇసటట ననస:34-1-30
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవననగరశశరరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-1-30
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల దడవళళ
ఇసటట ననస:34-1-30
వయససస:28
లస: పప
4888 SQX2008118
పపరర: భయ లకడమ దడవళర

95-20/794

తలర : వనసకట రమణ ఠమమసపటట
ఇసటట ననస:34-1-30
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమఖసజనవయణలల చలఖర
ఇసటట ననస:34-1-30
వయససస:33
లస: ససస స
4885 SQX1354398
పపరర: శకనవరస రరవప దడవళళ

4880 SQX2550747
పపరర: శవ శసకర ఠమమసపటట

4905 SQX1141027
పపరర: అకకమమ జరషట

95-21/118

భరస : వనసకటటశశరరర జరసస ర
ఇసటట ననస:34-1-33
వయససస:48
లస: ససస స
95-27/51

4908 MLJ1341361
పపరర: కరశయఖ� డడరసగణల�

95-27/52

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ� derangula
ఇసటట ననస:34-1-33
వయససస:45
లస: పప
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95-21/1150

తసడడ:డ నరసససహరరవప జజగగ
ఇసటట ననస:34-1-33/1
వయససస:19
లస: పప
4912 AP151000063155
పపరర: అమననబ షపక

95-21/121

95-21/124

95-21/127

95-21/130

95-21/133

95-21/136

95-21/139

భరస : రరఘవయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:34-1-42
వయససస:68
లస: ససస స

4922 SQX1665223
పపరర: హనసమసత రరవప ససగస

4925 SQX1624015
పపరర: శకనసవరస వడడడ పరటట

4928 SQX1630276
పపరర: ససమయఖ షపక

4931 AP151000060436
పపరర: కకషషసరరజ శరగశశటట

95-21/1151

4934 SQX2011237
పపరర: పవనకళళఖణ ససరగశశటట

95-21/131

4937 SQX1001528
పపరర: రగయల జజయ పరలకరయల
తసడడ:డ జవన పరలకరయల
ఇసటట ననస:34-1-42
వయససస:26
లస: పప

4917 SQX1545245
పపరర: మసరసన షపక

95-21/126

4920 SQX0166272
పపరర: మమలఖబ షపక

95-21/129

4923 SQX1545500
పపరర: ఖఖదర బబషర షపక

95-21/132

తసడడ:డ దసస గగరగ షపక
ఇసటట ననస:34-1-37
వయససస:58
లస: పప
95-21/134

4926 SQX1845312
పపరర: జయకకషష చరదన

95-21/135

తసడడ:డ బబడచర చనరగ చరదన
ఇసటట ననస:34-1-38
వయససస:34
లస: పప
95-21/137

4929 MLJ1320662
పపరర: పదనమవత శరగశశటట

95-21/138

భరస : కకషషసరరజ శరగశశటట
ఇసటట ననస:34-1-40
వయససస:38
లస: ససస స
95-21/140

4932 MLJ3562758
పపరర: ససబబయఖ శరగససటట

95-21/141

తసడడ:డ కకటయఖ శరగశశటట
ఇసటట ననస:34-1-40
వయససస:66
లస: పప
95-21/1152

తసడడ:డ కకషషస రరజ ససరగశశటట
ఇసటట ననస:34-1-40
వయససస:19
లస: పప
95-21/142

95-21/123

భరస : ఖఖదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:34-1-37
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప శరగశశటట
ఇసటట ననస:34-1-40
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:34-1-40
వయససస:25
లస: ససస స
4936 SQX0890814
పపరర: రరజఖస పరలకరయల

95-21/128

భరస : మఖబణ శభబనన షపక
ఇసటట ననస:34-1-40
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ శరగశశటట
ఇసటట ననస:34-1-40
వయససస:62
లస: ససస స
4933 SQX2010353
పపరర: ససమయఖ షపక

4919 SQX1664994
పపరర: అనసష ససగస

4914 AP151000060103
పపరర: బణడడ షపక

తసడడ:డ అబణదలఖర షపక
ఇసటట ననస:34-1-36
వయససస:39
లస: పప

తలర : దడవ పడససననసబ వడడడ పరటట
ఇసటట ననస:34-1-38
వయససస:31
లస: పప

భరస : పడకరశ రరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:34-1-39
వయససస:63
లస: ససస స
4930 AP151000063153
పపరర: ఆదదలకడమ శరగశశటట

95-21/125

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససగస
ఇసటట ననస:34-1-37
వయససస:29
లస: పప

భరస : వ వ ఎస అర శరమ వడడడపరటట
ఇసటట ననస:34-1-38
వయససస:63
లస: ససస స
4927 SQX1624031
పపరర: సరరజన దనసరగ

4916 AP151000063009
పపరర: చన ఖఖసససబ షపక

95-21/120

తసడడ:డ ఇమఖమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-1-35
వయససస:76
లస: పప

భరస : హనసమసతష రరవప ససగస
ఇసటట ననస:34-1-37
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖఖససస షపక
ఇసటట ననస:34-1-37
వయససస:58
లస: ససస స
4924 SQX1624171
పపరర: దడవ పడససననసబ వడడడ పరటట

95-21/122

భరస : అబయ
ద లఖర షపక
ఇసటట ననస:34-1-36
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ రజయఖ షపక
ఇసటట ననస:34-1-37
వయససస:21
లస: ససస స
4921 SQX1545229
పపరర: సఖనబ షపక

4913 SQX1419325
పపరర: వనసకటటశశర రరవప షపక

4911 SQX1419309
పపరర: ఇమఖమ వల షపక

తసడడ:డ బణడడ షపక
ఇసటట ననస:34-1-34
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బణడడ షపక
ఇసటట ననస:34-1-35
వయససస:33
లస: పప

భరస : మసరసన షపక షపక
ఇసటట ననస:34-1-36
వయససస:32
లస: ససస స
4918 SQX1630292
పపరర: రజయఖ షపక

95-21/119

భరస : ఇమఖమ వల షపక
ఇసటట ననస:34-1-34
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బణడడ షపక
ఇసటట ననస:34-1-35
వయససస:61
లస: ససస స
4915 SQX1545203
పపరర: ఖఖససస బ షపక

4910 MLJ3568797
పపరర: మసరసన బ షపక

4935 SQX2417319
పపరర: ససమయఖ షపక

95-21/1343

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:34-1-40
వయససస:25
లస: ససస స
95-21/143

4938 SQX1244391
పపరర: పరరయఖ కకయఖఖన

95-21/144

తసడడ:డ సరశమణలల కకయఖఖన
ఇసటట ననస:34-1-42
వయససస:39
లస: పప
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95-21/145

తసడడ:డ రరఘవయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:34-1-42
వయససస:56
లస: పప
4942 MLJ3571700
పపరర: సశజన మసడడడ

95-21/148

95-21/151

95-21/154

95-21/1345

95-22/91

95-25/55

తసడడ:డ ససబబ రరవప ససగగకవప
ఇసటట ననస:34-1-46
వయససస:32
లస: పప

4952 SQX1996446
పపరర: పరమమశశరగ గరజరటట

4955 SQX1996719
పపరర: జకరయఖ గగలర పటట

4958 SQX0385864
పపరర: వనసకట రరమససరరసదడ అననస

95-22/92

4961 SQX1630847
పపరర: మహహష గరడడ దనసరగ

95-22/975

4964 SQX2170314
పపరర: కలమఖరగ ససగగకవప

95-21/1153

4947 SQX1354455
పపరర: శకకర పడమద మసడడడ

95-21/153

4950 SQX2432250
పపరర: ఫరతమ బఇవనస షపక

95-21/1344

4953 MLJ3571650
పపరర: వనసకటలకడమ తమమశశటట

95-22/89

భరస : లసగరరజ బసడనరర
ఇసటట ననస:34-1-44
వయససస:31
లస: ససస స
95-22/973

4956 SQX2362838
పపరర: జరసన బ షపక

95-22/1059

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:34-1-44
వయససస:63
లస: ససస స
95-25/56

4959 NDX2562734
పపరర: బబబణరరవప కకసడసరగ

94-82/789

తసడడ:డ నగరశశరరరవప కకసడసరగ
ఇసటట ననస:34-1-46
వయససస:58
లస: పప
95-22/93

4962 MLJ3567484
పపరర: వనసకరటబడవప దనసరగ

95-22/94

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప దనసరగ
ఇసటట ననస:34-1-46
వయససస:59
లస: పప
95-22/1060

భరస : వనసకట ససబబరరవప ససగగకవప
ఇసటట ననస:34-1-46 2ND LINE
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ససగగకవప
ఇసటట ననస:34-1-46 2ND LINE
వయససస:32
లస: పప

95-21/150

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహష గకడ దనసరగ
ఇసటట ననస:34-1-46
వయససస:28
లస: పప

95-22/1062 4967 SQX2170306
4966 SQX2154912
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప ససగగకవప
పపరర: వనసకటటశశరరర ససగగకవప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ససగగకవప
ఇసటట ననస:34-1-46 2ND LINE
వయససస:36
లస: పప

95-21/155

తసడడ:డ కరశవరరవప
ఇసటట ననస:34-1-45
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప దనసరగ
ఇసటట ననస:34-1-46
వయససస:50
లస: ససస స
4963 SQX2098564
పపరర: వనసకటటశశరరర ససగగకవప

4949 SQX1260496
పపరర: బడవరరచనరగ చరడ

4944 SQX1503201
పపరర: పరరశత చరడ

తసడడ:డ శరమయఖల జజన మసడడడ
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగలర పటట
ఇసటట ననస:34-1-44
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల తతట
ఇసటట ననస:34-1-45
వయససస:25
లస: ససస స
4960 MLJ3574357
పపరర: వనసకటరమణ దనసరగ

95-21/152

భరస : జకకయఖ గరజరటట
ఇసటట ననస:34-1-44
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షససక
ఇసటట ననస:34-1-44
వయససస:67
లస: పప
4957 SQX1257063
పపరర: భణవనవశశరగ తతట

4946 SQX1139626
పపరర: ఈశశర రరవప మఖవపరగ

95-21/147

భరస : భడవరరచనరగ చరడ
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశరరపచనరగ చరడ
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:27
లస: పప
4954 SQX0976357
పపరర: మసరసన సరహహబ షపక షససక

95-21/149

తసడడ:డ సతఖ రరవప మఖవపరగ
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శరమయఖల జజన మసడడడ
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:43
లస: పప
4951 SQX2432235
పపరర: మసరసన వల షపక

4943 MLJ3571775
పపరర: రరమకకటమమ మసజల

4941 MLJ3568821
పపరర: ఉషర రరణణ మసడడడ

భరస : శకధర పడమద మసడడడ
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప మసజల
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శరఖమణల జజన మసడడడ
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:61
లస: ససస స
4948 AP151000060153
పపరర: శకధర పడవణ మసడడడ

95-21/146

భరస : శకనవరస వడడడ పరటట
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకధర పడవణ మసడడడ
ఇసటట ననస:34-1-43
వయససస:36
లస: ససస స
4945 AP151000063301
పపరర: రవ కలమఖరగ మసడడడ

4940 SQX1419341
పపరర: లకడమ వడడడ పరటట

4965 SQX2150522
పపరర: శక లకడమ కకతస మఖసస

95-22/1061

భరస : శక కలమఖర కకతస మఖసస
ఇసటట ననస:34-1-46 2ND LINE
వయససస:40
లస: ససస స
95-22/1063

4968 MLJ3570470
పపరర: ననగమణణ తతట తతట

95-22/95

భరస : పప లయఖ తతట
ఇసటట ననస:34-1-47
వయససస:46
లస: ససస స
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4969 AP151000063207
పపరర: వనసకటనరసమమ తతట తతట

95-22/96

భరస : కకషరషరరవప తతట
ఇసటట ననస:34-1-47
వయససస:81
లస: ససస స
4972 NDX2266757
పపరర: మఖనస తతమణల

94-82/753

94-168/47

4976 AP151000063417
పపరర: పదనమవత దదడడ క దదటట క

95-22/101

4979 MLJ1320373
పపరర: బసవయఖ దదటట క దదటట క

95-22/1066

4982 SQX1316760
పపరర: జగదదశశరగ తతట
తసడడ:డ ఆసజనవయణలల తతట
ఇసటట ననస:34-1-49
వయససస:23
లస: ససస స

4984 MLJ2842474
పపరర: శవకలమఖరగ తతట తతట

4985 AP151000063030
పపరర: సరసబబడజఖస తతట తతట

95-22/105

భరస : ఆసజనవయణలల తతట
ఇసటట ననస:34-1-49
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:34-1-49
వయససస:48
లస: పప
95-22/110

4993 MLJ3564275
పపరర: గణరవయఖ బతష
స ల బతష
స ల

95-22/113

95-22/102

4991 AP151000063017
పపరర: శవమమ బతష
స ల బతష
స ల

4994 SQX2436335
పపరర: అమకతయఖ కధనల

95-22/103

4997 SQX2436616
పపరర: లఖలల పడసరద కధనల
తసడడ:డ అమకతయఖ కథనల
ఇసటట ననస:34-1-51
వయససస:19
లస: పప

4977 SQX1473578
పపరర: మననరసజన చసకక

95-22/100

4980 SQX2031136
పపరర: ఫణణ కలమఖర దదడడ క

95-22/976

4983 SQX0539155
పపరర: శకలకడమ తతట తతట

95-22/104

భరస : శవ రరఘవ తతట
ఇసటట ననస:34-1-49
వయససస:42
లస: ససస స
95-22/106

4986 MLJ3564226
పపరర: ఆసజనవయణలల తతట

95-22/107

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:34-1-49
వయససస:46
లస: పప
95-22/977

4989 SQX1373893
పపరర: ననగమణణ బబ య

95-22/109

భరస : బసవరరజ బబ య
ఇసటట ననస:34-1-50
వయససస:28
లస: ససస స
95-22/111

4992 SQX1373760
పపరర: బసవరరజ బబ య

95-22/112

తసడడ:డ మలర యఖ బబ య
ఇసటట ననస:34-1-50
వయససస:31
లస: పప
95-22/1068

తసడడ:డ కకటయఖ కథనల
ఇసటట ననస:34-1-51
వయససస:41
లస: పప
95-22/1070

94-82/755

తసడడ:డ సరసబ ససయఖవ రరవప దదడడ క
ఇసటట ననస:34-1-48
వయససస:20
లస: పప

భరస : గణరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-1-50
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:34-1-50
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అమకతయఖ కథనల
ఇసటట ననస:34-1-51
వయససస:21
లస: ససస స

4988 SQX1994516
పపరర: యశశసత తతట

4974 NDX2266872
పపరర: మఖధవ రరవప తతమణల

తసడడ:డ థనమస చసకక
ఇసటట ననస:34-1-48
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరఘవ తతట
ఇసటట ననస:34-1-49
వయససస:21
లస: పప

4990 SQX0560177
పపరర: కకసడమమ ననరగబబ యన
నరగబబ యన
భరస : రరమణడడ నరగబబ యన
ఇసటట ననస:34-1-50
వయససస:37
లస: ససస స

4996 SQX2439776
పపరర: పసడయసకర కథనల

95-22/99

భరస : ససరఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:34-1-49
వయససస:71
లస: ససస స
95-22/108

95-22/98

తసడడ:డ గరపరల రరవప తతమణల
ఇసటట ననస:34-1-48
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పప లరరజ దదటట క
ఇసటట ననస:34-1-48
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ దదడడ క సరసబ శవ రరవప సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:34-1-48
వయససస:18
లస: ససస స

4987 MLJ2836096
పపరర: శవ రరఘవ తతట తతట

94-82/754

భరస : సరసబశవరరవప దదటట క
ఇసటట ననస:34-1-48
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ దదటట క
ఇసటట ననస:34-1-48
వయససస:61
లస: పప
4981 SQX2452621
పపరర: దదడడ క ససజనఖ దదడడ క

4973 NDX2266773
పపరర: రరణణ తతమణల

4971 SQX1594333
పపరర: పప లయఖ తతట

తసడడ:డ కకషష రరవప తతట
ఇసటట ననస:34-1-47
వయససస:53
లస: పప

భరస : మఖధవ రరవప తతమణల
ఇసటట ననస:34-1-48
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖధవరరవప తతమణల
ఇసటట ననస:34-1-48
వయససస:26
లస: ససస స
4978 AP151000060334
పపరర: సరసబశవరరవప దదటట క దదటట క

95-22/97

తసడడ:డ పప లయఖ తతట
ఇసటట ననస:34-1-47
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మఖధవ రరవప తతమణల
ఇసటట ననస:34-1-48
వయససస:23
లస: ససస స
4975 NDX2396968
పపరర: మఖధసరఖ తతమణల

4970 SQX1630813
పపరర: సరయ చరణ తతట

4995 SQX2445559
పపరర: ననగమణణ కధనల

95-22/1069

భరస : అమకతయఖ కథనల
ఇసటట ననస:34-1-51
వయససస:38
లస: ససస స
95-22/1071

4998 SQX1664630
పపరర: ననగమణణ చలఖసచనరగ

95-20/38

భరస : వర రరఘవపలల చలఖసచనరగ
ఇసటట ననస:34-1-52
వయససస:45
లస: ససస స
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4999 AP151000063224
పపరర: సరసబబడజఖస మణనసపప టట
మణనసపప టట
భరస : సరసబయఖ మణనసపప టట
ఇసటట ననస:34-1-53
వయససస:61
లస: ససస స
5002 SQX1664622
పపరర: కకరణ బబబణ మరగక

95-22/114

95-20/39

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరగక
ఇసటట ననస:34-1-54
వయససస:22
లస: పప
5005 MLJ1326040
పపరర: సరసబబడజఖస మరగక మరగక

95-22/117

95-22/1072

95-25/43

95-21/156

95-20/40

95-22/1077

భరస : రరశమన రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:34-2-56
వయససస:58
లస: ససస స

95-22/120

5012 SQX1341106
పపరర: బడహమయఖ దసగగర

5015 SQX1057695
పపరర: కరసరబబద వనసకటటశశరరర

5018 SQX1664747
పపరర: ససశల కలమఖర ననలటటరగ

5021 SQX2273126
పపరర: జజఖత నవలటటరగ

95-22/1080

5024 SQX1664697
పపరర: భకకలల మమకల

95-25/776

5027 SQX1362169
పపరర: ససధన రరణణ పసదద సటట
భరస : రవ కలమఖర పసదద సటట
ఇసటట ననస:34.2.56
వయససస:39
లస: ససస స

5007 MLJ3567534
పపరర: శకనవరసరరవప మరగక

95-22/119

5010 SQX1027532
పపరర: యహనమమ మమకల

95-22/121

5013 SQX1194265
పపరర: ఎసపస రర పసడయఖసక చలక

95-25/764

తసడడ:డ వకటర బబబణ చలక
ఇసటట ననస:34.2.5Y
వయససస:26
లస: ససస స
95-25/765

5016 SQX0385898
పపరర: సశరష కరసత� కరరక�

95-25/766

తసడడ:డ పరమణలల�
ఇసటట ననస:34.2.52
వయససస:34
లస: పప
95-20/41

5019 SQX1664663
పపరర: జజసఫ ససటతజ ననలటటరగ

95-20/42

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ననలటటరగ
ఇసటట ననస:34-2-55
వయససస:58
లస: పప
95-22/1078

5022 SQX2274306
పపరర: కకశశర బబబణ జజననల గడడ

95-22/1079

భసధసవప: ససవరరస జజననల గడడ
ఇసటట ననస:34-2-55
వయససస:45
లస: పప
95-20/43

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమకల
ఇసటట ననస:34-2-56
వయససస:43
లస: పప
95-22/123

95-20/566

భరస : బకకలల మమకల
ఇసటట ననస:34-1-56
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జజసఫ సరటనర నవలటటరగ
ఇసటట ననస:34-2-55
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కకశశర బబబణ జజననల గడడ
ఇసటట ననస:34-2-55
వయససస:44
లస: ససస స
5026 MLJ3574555
పపరర: శవకలమఖరగ ఏరరవ

5009 SQX0639906
పపరర: పపషప రరజఖస గరసస గరసస

5004 SQX1996560
పపరర: ననగలకడమ కకరరన

తసడడ:డ ననగరశశరరరవప మరగక
ఇసటట ననస:34-1-54
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ సరటనర ననలటటరగ
ఇసటట ననస:34-2-55
వయససస:28
లస: పప

భసధసవప: కకశశర బబబణ జజననలగడడ
ఇసటట ననస:34-2-55
వయససస:61
లస: ససస స
5023 SQX2272714
పపరర: ససవరరస జజననల గడడ

95-22/118

తసడడ:డ శవ పరశతనలల
ఇసటట ననస:34.2.52
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ సరటనర ననలటటరగ
ఇసటట ననస:34-2-55
వయససస:23
లస: ససస స
5020 SQX2287563
పపరర: లలరరద మమరగ జజననలగడడ

5006 SQX1850247
పపరర: కకరణ బబబణ మరగక

95-22/116

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకరరన
ఇసటట ననస:34-1-54
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ దసగగర
ఇసటట ననస:34.2 0.29.175
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప చచకక
ఇసటట ననస:34-2-29/112
వయససస:29
లస: పప
5017 SQX1664689
పపరర: జరమమ ననలటటరగ

95-20/565

భరస : యయసస రతనస గరసస
ఇసటట ననస:34-1-55
వయససస:65
లస: ససస స

తలర : ససశల�
ఇసటట ననస:34-1-.892
వయససస:34
లస: ససస స
5014 SQX1419481
పపరర: సరయ కలమఖర చచకక

5003 SQX2012656
పపరర: మసరసణణ షపక

5001 AP151000060124
పపరర: సరసబయఖ మణనస పప టటట పప టటట

తసడడ:డ అకకయఖ పప టటట
ఇసటట ననస:34-1-53
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ శకనస మరగక
ఇసటట ననస:34-1-54
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకరరష
ఇసటట ననస:34-1-54
వయససస:26
లస: ససస స
5011 SQX0611996
పపరర: అరరణకరకసత బతష
స ల�

95-22/115

భరస : కరగమణలర షపక
ఇసటట ననస:34-1-54
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మరగక
ఇసటట ననస:34-1-54
వయససస:45
లస: ససస స
5008 SQX2122315
పపరర: ననగ లకడమ కకరరన

5000 MLJ3564283
పపరర: వనసకటటష మణనసపప టట
మణనసపప టట
తసడడ:డ సరసబయఖ మణనసపప టట
ఇసటట ననస:34-1-53
వయససస:32
లస: పప

5025 MLJ3574563
పపరర: వజయ మమరగ ససజజత ఏరరవ

95-22/122

తసడడ:డ రరశమన రరడడడ ఏరరవ
ఇసటట ననస:34-2-56
వయససస:38
లస: ససస స
95-25/767

5028 SQX0125781
పపరర: వజయ మమరగ ససజజత యయరరవ�

95-25/768

తసడడ:డ రహహమఖన రరడడడ�
ఇసటట ననస:34.2.56
వయససస:38
లస: ససస స
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5029 SQX0125542
పపరర: శరసతకలమఖరగ యయరరవ�

95-25/769

తసడడ:డ రహహమఖన రరడడడ�
ఇసటట ననస:34.2.56
వయససస:41
లస: ససస స
5032 SQX2005304
పపరర: రసబబబణ కసరబడ

95-20/574

95-22/126

5038 MLJ1320126
పపరర: శకనవరసరరవప పలలకకరగ

95-22/129

95-22/132

95-22/134

95-21/157

95-22/130

5042 SQX2386688
పపరర: ససశల తమమశశటట

5045 SQX2161719
పపరర: శక హరగ తమమశశటట

5048 SQX1630763
పపరర: శవ పరరశత పపజల

95-22/138

5051 SQX0900365
పపరర: హహజ కయఖ రరజ మణకరకర

95-21/1388

భరస : జన షపక
ఇసటట ననస:34-2-66/2
వయససస:51
లస: ససస స

5054 SQX2003374
పపరర: లలల షపక

95-36/613

5057 AP151000063298
పపరర: ససతనరరమమమ కరవనవన
భరస : రసగననయకలలల కమనవన
ఇసటట ననస:34-2-68
వయససస:76
లస: ససస స

95-22/128

95-22/131
5040 MLJ3570496
పపరర: అనసతలకడమ పరలలకకరగ పలలకలరగ

5043 AP151000063032
పపరర: శవపరరశత పలలకకరగ పలలకలరగ

95-22/133

5046 AP151000063079
పపరర: రజన కలమఖరగ గసజ గసజ

95-22/135

భరస : గరవసదభజనయఖ గసజ
ఇసటట ననస:34-2-61
వయససస:76
లస: ససస స
95-22/136

5049 AP151000063233
పపరర: శవననగరసదడమమ చసగర చసగర

95-22/137

భరస : బబలయఖ చసగర
ఇసటట ననస:34-2-63
వయససస:56
లస: ససస స
95-22/139

5052 SQX0900357
పపరర: జజససఫ మణకరకర

95-22/140

తసడడ:డ జజససఫ దడవదననమ మణకరకర
ఇసటట ననస:34-2-65
వయససస:51
లస: పప
95-21/1218

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:34-2-66/2
వయససస:22
లస: పప
95-21/159

5037 SQX2115970
పపరర: దదనకర కకరరకలల

భరస : సరయబబబణ పలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-2-60
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జజససఫ దడవదననమ మణకరకర
ఇసటట ననస:34-2-65
వయససస:51
లస: పప
95-21/1217

95-22/125

భరస : పరసడడరసగరరరవప పలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-2-59
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవ పరరశత పపజల
ఇసటట ననస:34-2-63
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ చసగర
ఇసటట ననస:34-2-63
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సమమయఖ జజడడ
ఇసటట ననస:34-2-67
వయససస:55
లస: పప

5039 SQX1933662
పపరర: మసగ కకట

5034 SQX2115962
పపరర: అననపపరష కకరరకలల

తసడడ:డ ఆసజనవయణలల కలరరకలల
ఇసటట ననస:34-2-58
వయససస:34
లస: పప

తలర : ససశల తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-2-60
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ పపజల
ఇసటట ననస:34-2-63
వయససస:22
లస: ససస స

5056 MLJ3565611
పపరర: రరజజరరస జజడడ

95-22/127

భరస : శకనస తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-2-60
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-2-60
వయససస:48
లస: పప

5053 SQX2003986
పపరర: శశశదన బ షపక

5036 MLJ3564291
పపరర: వవణణగరపరల పలలకకరగ

95-20/44

భరస : ఆసజనవయణలల కలరరకలల
ఇసటట ననస:34-2-58
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటష లలసక
ఇసటట ననస:34-2-59
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పలలకకరగ
ఇసటట ననస:34-2-59
వయససస:37
లస: పప

5050 MLJ1344712
పపరర: బబలయఖ చసగర చసగర

95-22/124

తసడడ:డ శశషగగరగ రరవప పలలకకరగ
ఇసటట ననస:34-2-58
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శశషగగరగరరవప పలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-2-58
వయససస:38
లస: పప

5047 SQX1665074
పపరర: దసరర బవరన పపజల

5033 SQX1630771
పపరర: ననగలకడమ కరసరరబద

5031 SQX1664739
పపరర: నరసమమ కరసరబబద

భరస : ససబబబరరవప కరసరబబద
ఇసటట ననస:34-2-57
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : రరసబబబణ కరసరబద
ఇసటట ననస:34-2-57
వయససస:25
లస: ససస స

5035 AP151000063033
పపరర: వనసకటరమణ పలలకకరగ
పలలకలరగ
భరస : శశషగగరగరరవప పలలకలరగ
ఇసటట ననస:34-2-58
వయససస:56
లస: ససస స

5044 AP151000060114
పపరర: సరయబబబణ పలలకకరగ

95-25/770

భరస : రహహమఖన రరడడడ�
ఇసటట ననస:34.2.56
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబణ కసరబడ
ఇసటట ననస:34-2-57
వయససస:33
లస: పప

5041 MLJ1322528
పపరర: పరసడడరసగరరవప పలలకకరగ

5030 SQX0125930
పపరర: శవకలమఖరగ యయరరవ�

5055 MLJ3571999
పపరర: రమఖ జజడడ

95-21/158

భరస : రరజజరరస
ఇసటట ననస:34-2-67
వయససస:42
లస: ససస స
95-21/160

5058 SQX1887819
పపరర: రరమ రరవప బబతషలఖ

95-21/161

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల బబతషలఖ
ఇసటట ననస:34-2-68
వయససస:23
లస: పప
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5059 MLJ1332303
పపరర: అనల కలమఖర గణజలలల

95-21/162

తసడడ:డ శరసతయఖ గణజలల
ఇసటట ననస:34-2-68
వయససస:39
లస: పప
5062 AP151000063260
పపరర: షఫసయఖ బ షపక

95-21/164

95-21/1541

95-21/167

95-21/170

95-21/1389

95-21/173

95-21/1392

తసడడ:డ కకషష బబడడస
ఇసటట ననస:34-2-77
వయససస:27
లస: పప

5072 SQX1503227
పపరర: పడభబవత మఖవపరగ

5075 SQX2195709
పపరర: పరరశతమమ మఖవపరగ

5078 SQX1811884
పపరర: అపపల రరజ కనకస

5081 SQX2192227
పపరర: రరధ నకకకన

95-40/873

5084 SQX1571547
పపరర: ననగ సరయ రరస తతట

95-21/171

5087 MLJ3565488
పపరర: దసరరరరరవప మసజల
తసడడ:డ రరమణలల మసజల
ఇసటట ననస:34-2-77
వయససస:33
లస: పప

5067 MLJ3571858
పపరర: సరశత ఇరరగణల

95-21/166

5070 MLJ3565520
పపరర: దసరరరపడసరద ఇరరగణల

95-21/169

5073 SQX1503219
పపరర: సససహచలస మఖవపరగ

95-21/172

తసడడ:డ అపరపరరవప మఖవపరగ
ఇసటట ననస:34-2-74
వయససస:40
లస: పప
95-21/1390

5076 SQX2439305
పపరర: ససరఖ పడకరశ రరవప మవపరగ

95-21/1391

తసడడ:డ సతఖ రరవప మవపరగ
ఇసటట ననస:34-2-74
వయససస:29
లస: పప
95-21/174

5079 SQX2003754
పపరర: చసదడశశఖర నలర

95-21/1220

తసడడ:డ మణరళమహన రరవప నలర
ఇసటట ననస:34-2-75
వయససస:22
లస: పప
95-21/1393

5082 SQX2298842
పపరర: చసదడ శశఖర నలర

95-21/1394

తసడడ:డ మహన రరవప నలర
ఇసటట ననస:34-2-75
వయససస:21
లస: పప
95-21/175

తసడడ:డ శశషగగరగ తతట
ఇసటట ననస:34-2-76
వయససస:23
లస: పప
95-21/177

95-21/1540

తసడడ:డ బబలకకటట ఇరరగణల
ఇసటట ననస:34-2-71
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అపపలరరజ కనకస
ఇసటట ననస:34-2-75
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అపపలనరసయఖ కనకస
ఇసటట ననస:34-2-75
వయససస:74
లస: ససస స
5086 SQX1293588
పపరర: వవణణగరపరల బబడడస

95-21/168

తసడడ:డ అపపల నరసయఖ కనకస
ఇసటట ననస:34-2-75
వయససస:49
లస: పప

భరస : మహన రరవప నలర
ఇసటట ననస:34-2-75
వయససస:58
లస: ససస స
5083 SQX1995430
పపరర: ఈశశరమమ కనకస

5069 AP151000063346
పపరర: సరసశత గరససపరతల

5064 SQX2556751
పపరర: సరసబడజఖస పరలలటట

భరస : దసరరరపడసరద ఇరరగణల
ఇసటట ననస:34-2-71
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతనఖ రరవప మఖవపరగ
ఇసటట ననస:34-2-74
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అపపల రరజ కనకస
ఇసటట ననస:34-2-75
వయససస:44
లస: ససస స
5080 SQX2298651
పపరర: జయ లకడమ నలర

95-21/165

తసడడ:డ సససహ చలస మఖవపరగ
ఇసటట ననస:34-2-74
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసటటశ మఖవపరగ
ఇసటట ననస:34-2-74
వయససస:58
లస: పప
5077 SQX1812296
పపరర: లకడమ కనకస

5066 MLJ3571932
పపరర: అరరణ గరచపరతల

95-21/163

భరస : సరసబశవరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:34-2-70
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : గరపసననధ గరచపరతల
ఇసటట ననస:34-2-71
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఒసటటపపల
ఇసటట ననస:34-2-71
వయససస:39
లస: పప
5074 SQX2192219
పపరర: సతనఖ రరవప మఖవపరగ

95-21/1539

భరస : ననగరరజకకషప ర గరచపరతల
ఇసటట ననస:34-2-71
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మఖధవరరవప గరచపరతల
ఇసటట ననస:34-2-71
వయససస:36
లస: ససస స
5071 SQX1577743
పపరర: పడసరద ఒసటటపపల

5063 SQX2556744
పపరర: రరణణ పరలలటట

5061 MLJ1333640
పపరర: మఖబబలన షపక

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:34-2-69
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:34-2-70
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పరలలటట
ఇసటట ననస:34-2-70
వయససస:38
లస: పప
5068 MLJ3571924
పపరర: ననగలకడమ గరచపరతల

95-21/1219

భరస : వనసకట రరవప బయడడద
ఇసటట ననస:34-2-68
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అబయ
ద లఖర
ఇసటట ననస:34-2-69
వయససస:61
లస: ససస స
5065 SQX2556769
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పరలలటట

5060 SQX2009447
పపరర: భవరన బణడడద

5085 AP151000063089
పపరర: వనసకరయమమ తమమశశడడ

95-21/176

భరస : నరసససహరరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:34-2-77
వయససస:66
లస: ససస స
95-21/178

5088 MLJ1341064
పపరర: ననగమణణ పపజల

95-21/179

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:34-2-79
వయససస:49
లస: ససస స
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95-21/180

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:34-2-79
వయససస:28
లస: పప
5092 MLJ3572062
పపరర: రజత సటర

95-21/183

95-21/186

95-21/189

95-21/191

95-8/1623

95-21/1221

95-21/194

తసడడ:డ పపడమఖనసదస
ఇసటట ననస:34-2-88
వయససస:71
లస: పప

5102 SQX2009397
పపరర: ససరరష వనససదస

5105 SQX2492932
పపరర: సరయ కలసచల

5108 SQX0672543
పపరర: భబగఖలత కరశలఖ

5111 SQX0656702
పపరర: ససరరష బబబణ గడడ స

95-21/196

5114 MLJ2842763
పపరర: దడవకరరణమమ తతకల

95-2/1310

5117 SQX2009371
పపరర: వసశ గడడ స
తసడడ:డ రతననకర గడడ స
ఇసటట ననస:34-2-88
వయససస:19
లస: పప

5097 SQX1087551
పపరర: వనసకటటశ సప మన

95-21/188

5100 SQX1354471
పపరర: శశశలజ చవపకలకల

95-21/190

5103 SQX2009389
పపరర: రమదడవ వనససదస

95-20/575

భరస : ససరరష వనససదస
ఇసటట ననస:34-2-83
వయససస:33
లస: ససస స
95-21/1526

5106 SQX2009330
పపరర: వజయ దనశర

95-3/1103

భరస : రరజ దనశర
ఇసటట ననస:34-2-86
వయససస:54
లస: ససస స
95-21/192

5109 SQX0672493
పపరర: పడమలఖదడవ గడడ స

95-21/193

భరస : ససరరష బబబణ
ఇసటట ననస:34-2-87
వయససస:44
లస: ససస స
95-21/195

5112 SQX2410702
పపరర: వసశ �����

95-20/654

తసడడ:డ రతననకర �����
ఇసటట ననస:34-2-88
వయససస:18
లస: పప
95-21/197

భరస : మఖరరక
ఇసటట ననస:34-2-88
వయససస:61
లస: ససస స
95-21/199

95-21/185

భరస : శకనవరస చవపకలకల
ఇసటట ననస:34-2-82
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:34-2-87
వయససస:48
లస: పప

భరస : రతననకర
ఇసటట ననస:34-2-88
వయససస:40
లస: ససస స
5116 MLJ3565843
పపరర: మఖరక తతకల

95-21/1395

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:34-2-87
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:34-2-87
వయససస:38
లస: పప
5113 MLJ3572252
పపరర: అనసరరధ గడడ స

5099 SQX2375889
పపరర: తరరపతమమ మరరపపడడ

5094 SQX0538587
పపరర: సరసబశవపడడ సటర

తసడడ:డ రరమణ సప మన
ఇసటట ననస:34-2-81
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసచల
ఇసటట ననస:34-2-85
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర దదర
ఇసటట ననస:34-2-86
వయససస:32
లస: ససస స
5110 SQX0656611
పపరర: ననగయఖ కరశలఖ

95-21/187

తసడడ:డ అపపరరవప వనససదస
ఇసటట ననస:34-2-83
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలసచల
ఇసటట ననస:34-2-85
వయససస:19
లస: పప
5107 SQX2009462
పపరర: ససరఖ కలమఖరగ దదర

5096 MLJ1332204
పపరర: ససతనరరవమమ సప మన

95-21/182

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:34-2-80
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర మరరపపడడ
ఇసటట ననస:34-2-81
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస చవపకలకల
ఇసటట ననస:34-2-82
వయససస:26
లస: పప
5104 SQX2544427
పపరర: సరయ కలసచల

95-21/184

భరస : వనసకటటశశరరర సప మన
ఇసటట ననస:34-2-81
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప మన
ఇసటట ననస:34-2-81
వయససస:53
లస: పప
5101 SQX1354497
పపరర: సరయ తడజ చవపకలకల

5093 MLJ3565694
పపరర: రమమష కతనల

5091 SQX1189357
పపరర: మమత కతఅల

భరస : రమమశ కతఅల
ఇసటట ననస:34-2-80
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:34-2-80
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:34-2-80
వయససస:66
లస: పప
5098 SQX0639930
పపరర: రరమణ సప మనన

95-21/181

తసడడ:డ పప తరరజ
ఇసటట ననస:34-2-79
వయససస:44
లస: పప

భరస : సరసబశవపడడ
ఇసటట ననస:34-2-80
వయససస:31
లస: ససస స
5095 SQX0743849
పపరర: లకమయఖ సటర

5090 MLJ3565702
పపరర: మలలర శశరరరవప పపజల

5115 MLJ3565850
పపరర: రతననకరర గడడ స

95-21/198

తసడడ:డ వససతనరరవప
ఇసటట ననస:34-2-88
వయససస:40
లస: పప
95-25/1229

5118 SQX0456434
పపరర: ననగమణణ పమడడమళళ

95-21/200

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:34-2-90
వయససస:31
లస: ససస స
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5119 SQX0538603
పపరర: శకనవరస పమడడమళళ
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95-21/201

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:34-2-90
వయససస:35
లస: పప
5122 MLJ1327451
పపరర: శవ ననగలకడమ కననన

95-21/204

95-21/207

భరస : శసకర రరవప దసదదడలఖ
ఇసటట ననస:34-2-91/4
వయససస:26
లస: ససస స
5131 SQX1933787
పపరర: శవయఖ కరసరరరబబద

95-21/210

95-20/576

95-22/142

95-22/145

తసడడ:డ కకటయఖ కకన
ఇసటట ననస:34-2-96
వయససస:21
లస: పప

95-21/1396

5135 SQX2411999
పపరర: సరయ కలమఖర బరగగరలఖ

5138 MLJ1325489
పపరర: ససశల పలలర

5141 SQX0569897
పపరర: వరయఖ బరగగరల

95-21/1399

5144 MLJ3564317
పపరర: కకషప ర బబబణ కకనన కకనన

95-22/1125

5147 SQX1893502
పపరర: కకశశర బబబణ కకన
తసడడ:డ కకటయఖ కకన
ఇసటట ననస:34-2-96
వయససస:30
లస: పప

5127 SQX1965581
పపరర: కననన పడవణ చసద

95-21/209

5130 SQX2403301
పపరర: శసకరరవప దసదనఖల

95-21/1397

5133 SQX1664705
పపరర: కరరణ బబరగగరలఖ

95-20/45

తసడడ:డ యయససబబబణ బబరగగరలఖ
ఇసటట ననస:34-2-95
వయససస:32
లస: ససస స
95-21/1398

5136 MLJ1325505
పపరర: బబలకకటటశశరమమ బరగగరల

95-22/141

భరస : కకటటశశరరరవప బరగగరల
ఇసటట ననస:34-2-95
వయససస:40
లస: ససస స
95-22/143

5139 SQX0570044
పపరర: ఏసస పరదస బరగగరల

95-22/144

తసడడ:డ దడవయఖ బరగగరల
ఇసటట ననస:34-2-95
వయససస:38
లస: పప
95-22/146

5142 SQX1893353
పపరర: సశరష కకన

95-20/46

భరస : కకటయఖ కకన
ఇసటట ననస:34-2-96
వయససస:57
లస: ససస స
95-22/147

తసడడ:డ కకటయఖ కకనన
ఇసటట ననస:34-2-96
వయససస:32
లస: పప
95-22/1081

95-21/206

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ దసదనఖల
ఇసటట ననస:34-2-91/4
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ దడవయఖ బరగగరల
ఇసటట ననస:34-2-95
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మణతనఖలల కకన
ఇసటట ననస:34-2-96
వయససస:67
లస: పప
5146 SQX2416899
పపరర: మహహశ బబబణ కకన

5132 SQX2551885
పపరర: కకటటశశరగ కరసరబబద కసరబడ

5124 SQX0557439
పపరర: నవన చసద కననన

తలర : కననన శవ ననగ లకడమ
ఇసటట ననస:34-2-91
వయససస:26
లస: పప

భరస : దడవదననస పలలర
ఇసటట ననస:34-2-95
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ దడవయఖ బరగగరల
ఇసటట ననస:34-2-95
వయససస:46
లస: పప
5143 SQX2412476
పపరర: కకటయఖ కకన

95-21/208

తసడడ:డ వరయఖ బరగగరలఖ
ఇసటట ననస:34-2-95
వయససస:20
లస: పప

భరస : వరయఖ బరగగరల
ఇసటట ననస:34-2-95
వయససస:44
లస: ససస స
5140 MLJ1330794
పపరర: కకటటశశర రరవప బరగగరల

5126 MLJ3562832
పపరర: చలపతరరవప కలమఖర కకసడనరర

5129 SQX2374833
పపరర: లకడమ సరదసరర

95-21/203

తలర : శవ ననగలకడమ
ఇసటట ననస:34-2-91
వయససస:27
లస: పప

భరస : శవయఖ కరసరబబద
ఇసటట ననస:34-2-91/5
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఏసస బబబణ బరగగఅలఖ
ఇసటట ననస:34-2-95
వయససస:32
లస: ససస స
5137 MLJ1325539
పపరర: అరరణకలమఖరగ బరగగరల

95-21/205

భరస : వనసకయఖ సరదసరర
ఇసటట ననస:34-2-91/4
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:34-2-91/5
వయససస:41
లస: పప
5134 SQX2016806
పపరర: కరరణ బరగగఅలఖ

5123 AP151000063378
పపరర: మసగమమ కకసడనరర

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:34-2-91
వయససస:51
లస: పప
94-230/966

5121 AP151000063377
పపరర: పదమజ కకసడనరర

భరస : చలపతరరవప కలమఖర
ఇసటట ననస:34-2-91
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:34-2-91
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:34-2-91
వయససస:45
లస: పప
5128 NDX3066081
పపరర: రమణ దసదదడలఖ

95-21/202

తసడడ:డ ననసచనరయఖ పమడడమళళ
ఇసటట ననస:34-2-90
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:34-2-91
వయససస:47
లస: ససస స
5125 AP151000060430
పపరర: అనల కలమఖర� కకసడనరర�

5120 SQX0538538
పపరర: అపరపరరవప పమడడమళళ

5145 AP151000060076
పపరర: కకటయఖ కకనన కకనన

95-22/148

తసడడ:డ మణతనఖలల కకనన
ఇసటట ననస:34-2-96
వయససస:63
లస: పప
95-224/69

5148 SQX2014082
పపరర: రతన కకశశర బబబణ ససడడపప గయ

95-21/1222

తసడడ:డ లకమణ రరవప ససడడపప గయ
ఇసటట ననస:34-2-97
వయససస:36
లస: పప
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5149 SQX1936707
పపరర: కవత బబ స ససదచపప గణ
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95-22/149

తసడడ:డ లకమణ రరవప ససదచపప గణ
ఇసటట ననస:34-2-97
వయససస:33
లస: ససస స
95-22/152

తసడడ:డ లకమణ రరవప ససదచపప గణ
ఇసటట ననస:34-2-97
వయససస:37
లస: పప
95-21/1401

95-22/154

5156 SQX2453744
పపరర: మరగయదనసస దనసరగ

5159 AP151000060081
పపరర: రరజజరరవప దడవరపలర డచవరపలలర

95-22/156

5162 SQX0795591
పపరర: వరనన చసదన చసదన

తసడడ:డ యహన కటటటపప గణ
ఇసటట ననస:34-2-101
వయససస:30
లస: ససస స

5165 SQX1027540
పపరర: రరజజ కలమఖరగ వడర మయడడ

తలర : దచసవకటబకమమ గణజలరర పపడడ
ఇసటట ననస:34-2-101
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : యహన
ఇసటట ననస:34.2.101
వయససస:54
లస: ససస స
5173 SQX1571430
పపరర: రరతష చసతనబథదన

95-22/155

5171 SQX0797712
పపరర: పడవణ కటటటపప గణ

95-22/157

భరస : ఇసడయయలల చసతనబథదన
ఇసటట ననస:34-2O-29/113
వయససస:24
లస: ససస స

5174 SQX1571414
పపరర: శకనవరస రరవప పపరస

5157 SQX2408656
పపరర: డననయల దనసరగ

95-21/1403

5160 SQX2336675
పపరర: జజజ దనసరగ

95-22/1082

5163 MLJ3567658
పపరర: ససబబబరరవప కకలఖర

95-22/158

తసడడ:డ కకటయఖ కకలఖర
ఇసటట ననస:34-2-100
వయససస:71
లస: పప
95-22/160

5166 SQX0797639
పపరర: యహన కటటటపప గణ

95-22/161

తసడడ:డ చన పసచచయఖ కటటటపప గణ
ఇసటట ననస:34-2-101
వయససస:55
లస: పప
95-25/771

5169 SQX1006584
పపరర: పడశరసత కటటటపప గణ

95-25/772

భరస : వరనన చసదన
ఇసటట ననస:34.2.101
వయససస:32
లస: ససస స
95-25/774

తసడడ:డ యహన
ఇసటట ననస:34.2.101
వయససస:28
లస: పప
95-21/212

95-21/1400

తసడడ:డ జజసఫ దనసరగ
ఇసటట ననస:34-2-98
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ యహన కటటటపప గణ
ఇసటట ననస:34.2.101
వయససస:28
లస: ససస స
95-25/773

5154 SQX2339190
పపరర: చననమయయ దనసరగ

తసడడ:డ జజజ దనసరగ
ఇసటట ననస:34-2-98
వయససస:19
లస: పప

భరస : యహన కటటటపప గణ
ఇసటట ననస:34-2-101
వయససస:55
లస: ససస స

95-22/1076 5168 SQX0797811
5167 SQX2162402
పపరర: శరసత పసడయఖరననలన గణజలరర పపడడ
పపరర: శక పలర వ కటటటపప గణ

5170 SQX0797829
పపరర: రరజకలమఖరగ కటటట పప గణ

95-21/1402

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ చసదన
ఇసటట ననస:34-2-100
వయససస:38
లస: పప
95-22/159

95-22/151

భరస : జజజ దనసరగ
ఇసటట ననస:34-2-98
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ యబణ డచవరపలలర
ఇసటట ననస:34-2-98
వయససస:70
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కకలఖర
ఇసటట ననస:34-2-100
వయససస:66
లస: ససస స
5164 SQX1027524
పపరర: పడశరసత కటటటపప గణ

95-22/153

తసడడ:డ జజగగ దనసరగ
ఇసటట ననస:34-2-98
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబనరగల దడవరపరల
ఇసటట ననస:34-2-98
వయససస:42
లస: ససస స
5161 MLJ3574613
పపరర: మహనకలమఖరగ కకలఖర

5153 SQX1936731
పపరర: లకమణ రరవప ససదచపప గణ

5151 SQX1936723
పపరర: దదనమమ ససదచపప గణ

భరస : లకమణ రరవప ససదచపప గణ
ఇసటట ననస:34-2-97
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజ రతనస ససదచపప గణ
ఇసటట ననస:34-2-97
వయససస:70
లస: పప

తలర : ససకనఖ చదరర
ఇసటట ననస:34-2-98
వయససస:24
లస: పప
5158 MLJ3575784
పపరర: రతనస దడవరపలర

95-22/150

భరస : కకటయఖ కకనన
ఇసటట ననస:34-2-97
వయససస:59
లస: ససస స

5152 SQX1936715
పపరర: రతన కకషప ర బబబణ ససదచపప గణ

5155 SQX2393775
పపరర: మణరళమహన చదరర

5150 AP151000063103
పపరర: సశరష లత కకన కకనన

5172 SQX1571422
పపరర: కరసతమమ పపరస

95-21/211

భరస : శకనవరస రరవప పపరస
ఇసటట ననస:34-2O-29/113
వయససస:24
లస: ససస స
95-21/213

తసడడ:డ కకసడయఖ పపరస
ఇసటట ననస:34-2O-29/113
వయససస:27
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,985

ససత సలల
5,353

మతత స
10,338

4,985

5,353

10,338
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