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e

up

3oal6 - 6

tl6;ar45 5Oo Sp oSdS eog loargr

5oo 5p

efs06 ao

56 soar>

45

45

ooS 6p
oou5 dp

tss&q$o )5gO uou5 6'p

45-1 cD 45-31

45

arouS dar
a

Sg5ol $bS BaS aroDS 6'6)

45-66 tD 45-70

45

uor5

45

1

45

2

45

3

y5 aladr

45-3-105 cD 45-3-164

45

4

y.5

ala*d,l

45-4-165

45

5

y5

alado

45-5-218 eD 45-5-233

45

6

y.5 alardr

45-6-23/. cD 45-6-241

45

7

y.5 oardo

45-7-242

45

8

5fuo56

e{r

oO 56

45

I

tss-Lo$o oOca

so51oe5

45

10

45

11

46

arou5 8ar
a

46

aro>S 6ar
a

46

aroll5 66p

46

1

QeD

46

2

peu 5el

da.:
a

qF$&6

56!r€.1
ta
droo.r

ao5);rou5

d6 soarp

dp

toerolro OooS 6ar

fod D$5 (l)age,
s"op63 dp)
y5 ala6r

rule6
o$ledl

45-1 eD 45-33
45-1-1 .D 45-1-32
45-2-33 ..)) 45-2-104

$

$

45-4-217
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80o61
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uo>S 6a:
a

47

1

$oa0$5t.l 1$ oS
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48

DoarS

48

sou5 dar
c

n o6 $66

48

uouS dar
a

sJf i)3"6 dE,

48

DrooS dq;'r
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116
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5
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నగరపపలక సససస సపధధరణ ఎననకలల, 2021
ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ - మమఖ పతతస
నగరపపలక సససస పపరర

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-06

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 9356

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 10

1

0

0

1

2

94 / 18

0

1

0

1

3

94 / 42

1

0

0

1

4

94 / 103

0

1

0

1

5

94 / 104

0

4

0

4

6

94 / 105

3

0

0

3

7

94 / 108

7

14

0

21

8

94 / 114

0

4

0

4

9

94 / 115

0

2

0

2

10

94 / 121

1

0

0

1

11

94 / 122

1

1

0

2

12

94 / 144

0

1

0

1

13

94 / 169

0

1

0

1

14

94 / 220

0

1

0

1

15

95 / 1

4

4

0

8

16

95 / 2

4

4

0

8

17

95 / 3

1

3

0

4

18

95 / 4

6

2

0

8

19

95 / 5

4

4

0

8

20

95 / 6

2

4

0

6

21

95 / 7

0

1

0

1

22

95 / 8

1

2

0

3

23

95 / 9

1

0

0

1

24

95 / 14

1

0

0

1

25

95 / 15

1

0

0

1

26

95 / 16

1

0

0

1

27

95 / 18

1

1

0

2

28

95 / 22

0

6

0

6

29

95 / 25

0

1

0

1

30

95 / 26

0

3

0

3

31

95 / 28

4

2

0

6

32

95 / 29

1

1

0

2

33

95 / 30

0

1

0

1

34

95 / 34

1

0

0

1

35

95 / 39

1

0

0

1

36

95 / 40

1

1

0

2

37

95 / 44

1

0

0

1

38

95 / 46

1

1

0

2

39

95 / 47

1

0

0

1

40

95 / 48

0

1

0

1

41

95 / 49

1

1

0

2

42

95 / 56

0

2

0

2

43

95 / 57

0

1

0

1

44

95 / 60

1

2

0

3

45

95 / 62

3

5

0

8

46

95 / 65

1

0

0

1

47

95 / 68

1

0

0

1

48

95 / 70

0

2

0

2

49

95 / 71

2

1

0

3

50

95 / 73

4

5

0

9

51

95 / 74

1

0

0

1

52

95 / 78

1

0

0

1

53

95 / 79

4

2

0

6

54

95 / 81

1

1

0

2

55

95 / 84

0

1

0

1

56

95 / 85

1

0

0

1

57

95 / 86

2

1

0

3

58

95 / 88

2

0

0

2

59

95 / 89

0

1

0

1

60

95 / 90

0

2

0

2

61

95 / 91

174

164

0

338

62

95 / 92

4

5

0

9

63

95 / 93

92

97

0

189

64

95 / 94

228

262

0

490

65

95 / 95

11

10

0

21

66

95 / 96

2

2

0

4

67

95 / 97

0

1

0

1

68

95 / 99

4

3

0

7

69

95 / 100

2

1

0

3

70

95 / 101

291

317

0

608

71

95 / 102

401

376

0

777

72

95 / 103

297

291

0

588

73

95 / 104

594

636

0

1,230

74

95 / 105

452

503

0

955

75

95 / 106

215

235

0

450

76

95 / 107

344

352

0

696

77

95 / 108

226

246

0

472

78

95 / 109

0

7

0

7

79

95 / 110

0

1

0

1

80

95 / 111

1

0

0

1

81

95 / 112

280

278

0

558

82

95 / 113

135

128

0

263

83

95 / 114

86

104

0

190

84

95 / 115

94

104

0

198

85

95 / 116

69

61

0

130

86

95 / 117

106

100

0

206

87

95 / 118

267

276

0

543

88

95 / 122

90

96

0

186

89

95 / 123

14

12

0

26

90

95 / 124

4

1

0

5

91

95 / 130

1

1

0

2

92

95 / 134

0

1

0

1

93

95 / 136

1

0

0

1

94

95 / 141

1

1

0

2

95

95 / 143

1

0

0

1

96

95 / 144

0

1

0

1

97

95 / 146

2

1

0

3

98

95 / 166

1

0

0

1

99

95 / 169

1

0

0

1

100

95 / 180

1

1

0

2

101

95 / 181

0

1

0

1

102

95 / 182

1

0

0

1

103

95 / 188

1

0

0

1

104

95 / 190

1

0

0

1

105

95 / 211

0

1

0

1

106

95 / 214

1

0

0

1

107

95 / 215

1

0

0

1

108

95 / 223

3

3

0

6

109

1,095 / 114

0

2

0

2

110

1,095 / 115

1

2

0

3

111

1,095 / 116

0

1

0

1

112

1,095 / 117

0

1

0

1

113

1,095 / 118

3

1

0

4

114

1,095 / 120

4

2

0

6

115

1,095 / 121

0

1

0

1

116

1,095 / 122

2

3

0

5

117

1,095 / 125

2

1

0

3

118

1,095 / 126

4

5

0

9

119

1,095 / 127

0

1

0

1

120

1,095 / 129

1

0

0

1

121

1,095 / 130

1

2

0

3

4,595

4,801

0

9,396

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

5219 SQX0336909
పపరర: పపల రరప ననగశక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-104/1025

భరస : ససబబహహణఖస పపల
ఇసటట ననస:46-3-414
వయససస:59
లస: ససస స
5222 MLJ0853382
పపరర: ససబబమణఖస పపల

95-104/1028

5223 SQX0338251
పపరర: యయమయ వలసన జజమస

95-104/1031

5226 AP151000033246
పపరర: హనసమసతరరవప మమటరపలర
తసడడ:బ ననగజశశరరరవప మమటర పలర
ఇసటట ననస:46-3-416
వయససస:41
లస: పప

5228 SQX1268227
పపరర: మమనక బసడనరర

5229 AP151000036389
పపరర: ఉమయమహహశశరర బసడనరర

95-104/1033

తసడడ:బ రమమష బసడనరర
ఇసటట ననస:46-3-417
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటసరశమ బసడనరర
ఇసటట ననస:46-3-417
వయససస:41
లస: పప
5234 SQX0480178
పపరర: రతతమయలత ఆళళ

5232 SQX0479824
పపరర: అనడష బసడనరర

95-104/1039

5235 SQX0531293
పపరర: పరదస ననగలకడహ

తసడడ:బ వనసకట రరమయరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:46-3-418
వయససస:25
లస: పప

5238 SQX1047449
పపరర: ససదద నరర చకకవరరస రరమననధస

95-104/1046

తలర : మమరర ఉష వజయ నలబబ లల
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:24
లస: ససస స
5246 MLJ0858472
పపరర: లకడహ భమమరరడడడ
భరస : ననరరయణరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:41
లస: ససస స

5244 SQX1492834
పపరర: శకదదవ వవమల

95-104/1034

5247 SQX0186965
పపరర: జజనకకదదవ ఆలశఖస
భరస : శకనవరసరరడడడ ఆలశఖస
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:52
లస: ససస స

95-104/1030

5227 SQX2061042
పపరర: పపజత బసడనరర

95-101/604

5230 MLJ0858464
పపరర: రమమష బసడనరర

95-104/1035

తసడడ:బ మయధవరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:46-3-417
వయససస:41
లస: పప
95-104/1037

5233 SQX0987180
పపరర: పపదపప బ లల పరవన

95-104/1038

భరస : రవ కలమయర పపదపప బ లల
ఇసటట ననస:46-3-418
వయససస:35
లస: ససస స
95-104/1040

5236 AP151000036384
పపరర: వజయలకడహ బసడనరర

95-104/1041

భరస : వనసకటరరమయరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:46-3-418
వయససస:25
లస: ససస స
95-104/1043

5239 SQX0891606
పపరర: కకటస రరజ భభగఖలకడహ

95-104/1044

భరస : అమర ననద కకటస
ఇసటట ననస:46-3-419
వయససస:67
లస: ససస స
95-4/960

5242 SQX2060960
పపరర: తబవవణణ తచననల

95-101/605

తసడడ:బ శవ రరడడడ తచననల
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:24
లస: ససస స
95-104/1047

భరస : మమనరతతస వవమల
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:35
లస: ససస స
95-104/1049

5224 SQX0336495
పపరర: మమడతతటట లలయవత

తసడడ:బ రమమష బసడనరర
ఇసటట ననస:46-3-417
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరజసదబ ననధ రరమననధస
ఇసటట ననస:46-3-418
వయససస:36
లస: పప

95-104/1045 5241 SQX2084382
5240 SQX0891614
పపరర: కకటస రరజ అమర ననధ కకటస
పపరర: జజఖత సరయ మయధవ రరడడ
భమమరరడడడ
తసడడ:బ పపరరషప తస మ శరహ కకటస
తసడడ:బ ననరరయణ రరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-419
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:66
లస: పప
వయససస:21
లస: పప

5243 SQX1268292
పపరర: మనకర మమటటలడ య నలబబ లల

95-104/1032

భరస : ననగ శకనవరసరరవప పరదస
ఇసటట ననస:46-3-418
వయససస:35
లస: ససస స
95-104/1042

95-104/1027

భరస : రరధనకకషషమమరరస మమడతతటట
ఇసటట ననస:46-3-415/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:46-3-418
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:46-3-418
వయససస:25
లస: ససస స
5237 SQX0442087
పపరర: చచచతనఖ కకషష బసడనరర

95-104/1029

భరస : రమమష బసడనరర
ఇసటట ననస:46-3-417
వయససస:41
లస: ససస స
95-104/1036

5221 AP151000036288
పపరర: పపల ననగమణణ

భరస : సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:46-3-414
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ జజమస యయమయ
ఇసటట ననస:46-3-414
వయససస:59
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:46-3-416
వయససస:41
లస: ససస స

5231 MLJ0855981
పపరర: మయధవరరవప బసడనరర

95-104/1026

భరస : వనసకటటశశరరరవప మమదనబ
ఇసటట ననస:46-3-414
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:46-3-414
వయససస:38
లస: పప
5225 SQX1047415
పపరర: శక దదవ చససడడరర

5220 SQX0186858
పపరర: చసదదక
బ మమదనబ

5245 MLJ2478444
పపరర: భభరర వ భమససరరడడడ

95-104/1048

తసడడ:బ సరయరరడడడ భమససరరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:64
లస: ససస స
95-104/1050

5248 MLJ2478436
పపరర: వనసకటససబబమహ భమససరరడడడ

95-104/1051

భరస : సరయరరడడడ భమససరరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:64
లస: ససస స
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5249 SQX0267930
పపరర: హరర కకషరషరరడడడ ఆలశఖస

95-104/1052

తసడడ:బ శకనవరసరరడడడ ఆలశఖస
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:31
లస: పప
5252 SQX0187005
పపరర: శకనవరసరరడడడ ఆలశఖస

95-104/1055

95-104/1058

95-104/1061

భరస : శవయఖ ధనరవత
ఇసటట ననస:46-3-423
వయససస:41
లస: ససస స
5261 AP151000036297
పపరర: కమలమహ చససడడరర

5253 MLJ2475150
పపరర: సరయ రరడడడ బమససరరడడడ

5256 SQX1690601
పపరర: ససరజష కకయలతతపపడడ

95-104/1056

భరస : సతఖననరరయణ చససడడరర
ఇసటట ననస:46-3-423
వయససస:90
లస: ససస స

95-104/1059

5257 SQX1690684
పపరర: దదపసకర దనరరవత

5259 AP151000036296
పపరర: నళన చససడడరర

5260 AP151000036295
పపరర: ఇసదదరరదదవ చససడడరర

5264 AP151000033250 95-104/1067 5265 MLJ2475069
పపరర: ననగ సతఖననరరయణ చససడడరర
పపరర: పబసరద జజలయదద
తసడడ:బ మలర ఖయరరరన రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:46-3-423
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప జలయదద
ఇసటట ననస:46-3-423
వయససస:55
లస: పప

5267 SQX1047480
పపరర: పపషపసబకర రరమననధస

5268 MLJ2478097
పపరర: ససవర జజఖత జలయదద

భరస : ససరజసదబ ననధ రరమననధస
ఇసటట ననస:46-3-424
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పబసరద రరవప జలయదద
ఇసటట ననస:46-3-425
వయససస:44
లస: ససస స

95-104/1073
5270 SQX0745828
పపరర: వ యస ఎన హహచ ససతతష
కలమయర జలయదద
తసడడ:బ పబసరద రరవప జలయదద
ఇసటట ననస:46-3-425
వయససస:28
లస: పప

5271 SQX0745901
పపరర: శకనవరస కలమయర జలయదద

95-104/1057

95-104/1060

తసడడ:బ శవయఖ దనరరవత
ఇసటట ననస:46-3-423
వయససస:21
లస: ససస స

95-104/1062

95-104/1063

భరస : మలర ఖయరరరన రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:46-3-423
వయససస:67
లస: ససస స
95-104/1065

తసడడ:బ సరయ రరడడడ భమససరరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-423
వయససస:32
లస: పప

95-104/1070

5254 AP151000231107
పపరర: నరరసరరడడడ భమమరరడడడ

తసడడ:బ కసడనమలలర కకయలతతపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-422
వయససస:40
లస: పప

5262 SQX0891622
పపరర: దదనవష రరడడడ బమససరరడడడ

95-104/1054

తసడడ:బ బభలరరడడడ నరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:41
లస: పప

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:46-3-423
వయససస:43
లస: ససస స
95-104/1064

5251 AP151000231106
పపరర: ననరరయణరరడడడ భమమరరడడడ

తసడడ:బ నరరసరరడడడ భమమరరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ రసగనత బమససరరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససరజష కకయలతతపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-422
వయససస:27
లస: ససస స
5258 SQX0005645
పపరర: శవపరరశత దనరరవత

95-104/1053

తసడడ:బ మమన కకషషయఖ వవమల
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ అపసపరరడడడ ఆలశఖస
ఇసటట ననస:46-3-420
వయససస:58
లస: పప
5255 SQX1690650
పపరర: రజశహ కకయలతతపపడడ

5250 SQX1492818
పపరర: మమనరతతస వవమల

5263 SQX0004986
పపరర: దనరరవత శవయఖ

95-104/1066

తసడడ:బ మసగయఖ
ఇసటట ననస:46-3-423
వయససస:42
లస: పప
95-104/1068

95-104/1069
5266 MLJ0856278
పపరర: మలర కరరరరన రరవప చససడడరర

తసడడ:బ సతఖననరరయణ చససడడరర
ఇసటట ననస:46-3-423
వయససస:70
లస: పప
95-104/1071

95-104/1072
5269 MLJ2478105
పపరర: అలవవలలవనసకటననగపదహశకదదవ
తనడడకకసడ
భరస : లలయ వనసకట వరరసజనవయమలల తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:46-3-425
వయససస:44
లస: ససస స

95-104/1074

5272 AP151000267004 95-104/1075
పపరర: లలయ వనసకట వరరసజనవయమలల
తనడడకకసడ
తసడడ:బ రరమకకషష తనడడకకసడ
ఇసటట ననస:46-3-425
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ పబసరద రరవప జలయదద
ఇసటట ననస:46-3-425
వయససస:28
లస: పప

95-104/1076 5274 SQX0692095
95-104/1077 5275 SQX0692111
5273 SQX0692087
పపరర: ససకనఖ ఎస ఎన వ కకలర పర
పపరర: ఝయనస లకకహ కర ఎస ఎన వ బ
పపరర: గసగర పపరరషమ ఎస ఎన వ
కకలర పర
తసడడ:బ జననరరన రరవప కకలర పర
తసడడ:బ జననరర నరరవప కర ఎస ఎన వ బ
తసడడ:బ జననరరనరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:46-3-426
ఇసటట ననస:46-3-426
ఇసటట ననస:46-3-426
వయససస:28
లస: ససస స
వయససస:28
లస: ససస స
వయససస:28
లస: ససస స

95-104/1078

5276 SQX1690734
పపరర: యయమన లకడహ కలమయరర
అచసఖత
భరస : ననగజశశర రరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:46-3-426
వయససస:37
లస: ససస స

95-104/1081

95-104/1079

5277 MLJ2478188
పపరర: లకడహ సరరజ కకలర పర
భరస : జననరద నరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:46-3-426
వయససస:28
లస: ససస స

95-104/1080

5278 MLJ2478196
పపరర: వనసకటససబబమహ కకలర పర
భరస : పపలర యఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:46-3-426
వయససస:28
లస: ససస స

Page 6 of 317

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06

5279 MLJ0859538
పపరర: ననగజశశరరరవప అచసచత

95-104/1084

తసడడ:బ ససబభబరరవప అచసచత అచసఖత
ఇసటట ననస:46-3-426
వయససస:42
లస: పప

95-104/1083 5281 MLJ2475184
5280 SQX0442194
పపరర: వనసకట కకరణ కలమయర పసళర ళరరశశటట
పపరర: శవ వనసకట జననరర న రరవప
కకలర పర
తసడడ:బ హరర రరవప పసళళళరరశశటట
తసడడ:బ పపలర యఖ కకలర పర
ఇసటట ననస:46-3-426
ఇసటట ననస:46-3-426
వయససస:42
లస: పప
వయససస:28
లస: పప

5282 SQX0468165
పపరర: పప లలపలర వనసకటటసశర రరవప

5283 SQX2061612
పపరర: ఏ ఫసబన షపక

95-104/1086

95-104/1082

95-104/1085

తసడడ:బ వనసకట రసగయఖ పప లలపలర
ఇసటట ననస:46-3-426
వయససస:28
లస: పప
5285 SQX0441998
పపరర: వనసకట అనసరరధ పసళర ళరరశశటట

తసడడ:బ అబమరల సరమమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-427
వయససస:18
లస: ససస స
95-104/1087

భరస : సతఖననరరయణ పసళళళరరశశటట
ఇసటట ననస:46-3-427
వయససస:42
లస: ససస స
5288 SQX0336982
పపరర: షపక మహమహద రఫస

95-104/1090

95-104/1088

5289 SQX1880798
పపరర: అబమరల సమద షపక

95-104/1091

5292 SQX2442937
పపరర: అఫసబన షపక

95-101/73

5295 MLJ2478279
పపరర: వనజ లయలయ

భరస : పస కజ డడ ఎన ఆర ఎన మమరరస నలమ
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గరపరల లయలయ
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:42
లస: ససస స

5297 AP151000036301
పపరర: సతఖవవణణ పటతస

5298 SQX1620013
పపరర: దదవ పటతస

95-104/1095

95-104/1089

5290 SQX2061109
పపరర: హహమలత జకక

95-101/606

తసడడ:బ ననగరరజ జకక
ఇసటట ననస:46-3-428
వయససస:19
లస: ససస స
95-104/1269

తసడడ:బ అబమరల సమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-428
వయససస:18
లస: ససస స
95-104/1092

5287 SQX0337014
పపరర: షపక అనశర
తసడడ:బ మహమహద రఫస షపక
ఇసటట ననస:46-3-427
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:46-3-428
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ వశశననధ లయల లయలయ
ఇసటట ననస:46-3-428
వయససస:42
లస: పప
5294 AP151000036429
పపరర: ననగగణణష నలమ

5286 SQX0339184
పపరర: షపక నడరర హన

5284 SQX0336180
పపరర: షపక సలయహ
తసడడ:బ మహమహద రఫస షపక
ఇసటట ననస:46-3-427
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహమహద షపక
ఇసటట ననస:46-3-427
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ షసషషదదరన షపక
ఇసటట ననస:46-3-427
వయససస:42
లస: పప
5291 SQX0187054
పపరర: గరపరల లయలయ

95-102/754

5293 SQX1880806
పపరర: మమహర భభనస షపక

95-105/903

భరస : అబమరల సమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-428
వయససస:38
లస: ససస స
95-104/1093

5296 AP151000036302
పపరర: పటతస బబబ ససశల కలమయరర

భరస : వనసకటవరరటరరమచసదబ మమరరస పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:42
లస: ససస స
95-104/1096

5299 SQX0891671
పపరర: సరయ ననధ పటతస

95-104/1097

భరస : రరజశశఖర పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:64
లస: ససస స

95-104/1098
5300 SQX0005132
పపరర: వశశసరయసస పబవణ కలమయర
పటతస
తసడడ:బ వ వ ఆర సస మమరరస పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:30
లస: పప

95-104/1099 5302 SQX0005728
5301 SQX0004879
పపరర: సరయససధదర కలమయర పటతస
పపరర: సరయ ససచసదబ అనసరరప
కలమయర పటతస
తసడడ:బ వ వ ఆర ఆర సస మమరరస పటతస
తసడడ:బ రరజశశఖర పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:31
లస: పప
వయససస:32
లస: పప

95-104/1101 5304 SQX0612820
5303 SQX0612838
పపరర: లయలయ వశశననథ పబతనప బభలయజ
పపరర: లయలయ వఘఘతష బభలయజ

తసడడ:బ గరపరల లయల బభలయజ
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ రరజశశఖర పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:27
లస: పప

95-104/1102

5305 AP151000033402
పపరర: కజ డడ ఎన రరఘవ ననరరయణ
మమరరస పటతస
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:42
లస: పప

95-104/1105

5308 SQX0425751
పపరర: సతఖవవణణ పటతస

తసడడ:బ గరపరల లయల లయలయ
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:34
లస: పప

5306 AP151000033495 95-104/1104 5307 SQX1620021
పపరర: వనసకటవరరటరరమచసదబ మమరరస
పపరర: సరసబశవ రరవప పటతస
తసడడ:బ ననరరయణ పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:72
లస: పప

95-104/1094

95-104/1100

95-104/1103

95-105/904

భరస : రరజశశఖర పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:59
లస: ససస స
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95-105/905

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర పటతస
ఇసటట ననస:46-3-429
వయససస:66
లస: పప
5312 MLJ0857359
పపరర: నరశసహరరవప గరరసటర

95-104/1108

5313 SQX0480145
పపరర: వజయరతతస రతతస

95-104/1111

95-104/1114

5316 SQX1303155
పపరర: పబసనతలకడహ కకతస మయసస

తసడడ:బ లలట వనసకటటశశర రరవప సససగసశశటట
ఇసటట ననస:46-3-431
వయససస:59
లస: పప
95-104/1112

95-104/1115

5317 SQX0891689
పపరర: ససమయఖ తవరరర

95-104/1118

5323 MLJ0857235
పపరర: పబసనత ఆసజనవయమలల
కకతస మయసస
తసడడ:బ కకటటశశరరరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-3-432
వయససస:46
లస: పప

95-104/1119

5325 SQX1412451
పపరర: రతత శక మమటరపలర

95-104/1121

5326 SQX1619933
పపరర: ననగ అనసరరప మమటరపలర

95-104/1122

తసడడ:బ ఉమయ ననగ మహహశశరరరవప ఆకలతతట
ఇసటట ననస:46-3-432
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట ససబభబ రరవప మమటరపలర
ఇసటట ననస:46-3-433
వయససస:24
లస: ససస స

5327 SQX0746065
పపరర: వరరణ ఆకలరరత

5328 AP151000033494 95-104/1124 5329 SQX1641604
పపరర: వనసకట ససబభబ రరవప మమటరపలర
పపరర: రతత శ మమటరపలర

తసడడ:బ కకషరషరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:46-3-433
వయససస:34
లస: పప
5330 SQX1641588
పపరర: కకషష శ గసగరరజ

తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరవప మమటరపలర
ఇసటట ననస:46-3-433
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప మమటర పలర
ఇసటట ననస:46-3-433
వయససస:41
లస: పప
95-106/281

భరస : వనసకట ససబభరరవప మమటరపలర
ఇసటట ననస:46-3-433
వయససస:45
లస: ససస స

5331 SQX1641463
పపరర: ననగ అనరరప మమటరపలర

95-101/74

5334 SQX2148849
పపరర: రరజఖలకక ససరరపపరస

భరస : ససతనరరమయసజనవయమలల మయఘస
ఇసటట ననస:46-3-434
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబమణఖస ససరరపపరస
ఇసటట ననస:46-3-434
వయససస:22
లస: ససస స

5336 AP151000042104
పపరర: హహమలత మయఘస

5337 AP151000042103
పపరర: శవచసదబననగవరద నమహ

95-106/285

తసడడ:బ ససతనరరమయసజనవయమలల మయఘస
ఇసటట ననస:46-3-434
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయసజనవయమలల
ఇసటట ననస:46-3-434
వయససస:72
లస: ససస స

95-106/280

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప మమటరపలర
ఇసటట ననస:46-3-433
వయససస:24
లస: ససస స
95-106/282

తసడడ:బ వనసకట ససబభరరవప మమటరపలర
ఇసటట ననస:46-3-433
వయససస:23
లస: పప

5333 SQX1830298
పపరర: గరత కలమయరర మయఘస

95-104/1113

భరస : పబసననతసజనవయమలల కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-3-432
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ అసజయఖ పసససక
ఇసటట ననస:46-3-432
వయససస:44
లస: పప

95-104/1123

95-104/1110

95-104/1116
5320 MLJ0855593
పపరర: కకటటసడరఖపబభభవత కకతస మయసస

5322 SQX1429381
పపరర: అభయయనసద పసససక

95-104/1120

5314 SQX1689876
పపరర: రమమశ బభబమ సససగసశశటట

5319 MLJ0859033
పపరర: ఉష ఆకలతట

5321 AP151000036320
పపరర: షపక రహహమమనతసర

5324 MLJ0859025
పపరర: ననరరయణ మమరరస ఆకలతతట

95-104/1109

తసడడ:బ శకనవరస రరవప తవరరర
ఇసటట ననస:46-3-432
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననరరయణమమరరస ఆకలతతట
ఇసటట ననస:46-3-432
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : షకకల షపక
ఇసటట ననస:46-3-432
వయససస:55
లస: ససస స

95-104/1107

తసడడ:బ పబసనత ఆసజనవయమలల కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-3-432
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : chandrashekarguptha ఆకలతతట
ఇసటట ననస:46-3-432
వయససస:38
లస: ససస స
95-104/1117

5311 SQX1689645
పపరర: వజయ కలమయరర దనసరర

భరస : రమమష బభబమ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:46-3-431
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ లలరరరననథస రతతస
ఇసటట ననస:46-3-431
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ అహమహద షపక
ఇసటట ననస:46-3-431
వయససస:42
లస: పప
5318 MLJ0858993
పపరర: ససధనరరణణ ఆకలతట

95-104/1106

భరస : ఆదదననరరయణ ఓలలటట
ఇసటట ననస:46-3-430
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషషమమరరస గరరసటర
ఇసటట ననస:46-3-431
వయససస:49
లస: పప
5315 AP151000033274
పపరర: షకకల షపక

5310 SQX0336453
పపరర: ఓలలటట కమలకలమయరర

5332 SQX1641596
పపరర: వనసకట ససబభ రరవప మమటరపలర

95-106/283

తసడడ:బ నగజశర రరవప మమటరపలర
ఇసటట ననస:46-3-433
వయససస:49
లస: పప
95-101/653

5335 SQX1641620
పపరర: గరత కలమయరర మఘస

95-106/284

భరస : ససత రరమసజననయమలల మయఘస
ఇసటట ననస:46-3-434
వయససస:37
లస: ససస స
95-106/286

95-106/287
5338 SQX0687038
పపరర: జగననహహన ననగజసదబరరవప మయగస

తసడడ:బ ససతన రరమయసజనవయమలల మయగస
ఇసటట ననస:46-3-434
వయససస:44
లస: పప
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5339 SQX2148914
పపరర: ససబబరహణఖస ససరరపపరస

95-106/468

తసడడ:బ గరపరల కకషష ససరరపపరస
ఇసటట ననస:46-3-434
వయససస:48
లస: పప
5342 SQX1308973
పపరర: దదవఖశక కలరరవనలర

95-101/75

95-106/289

5348 SQX0836114
పపరర: పబతతఖష కసదసకలరర

95-106/292

5346 MLJ2484608
పపరర: శకమననతరరయణ కలరరవనళళ

5349 SQX0269746
పపరర: రరమయఖలకకహ మయఘస

95-106/295

5352 SQX0836122
పపరర: శశషరరతతస కసదసకలరర

తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:46-3-436
వయససస:47
లస: పప

5355 AP151000042074
పపరర: శసకరరరవప మయఘస

95-106/300

5358 SQX0186452
పపరర: ననగ ససకనఖ కకనకసడర
భరస : రమమశ కకనకసడర
ఇసటట ననస:46-3-438
వయససస:43
లస: ససస స

5360 SQX0553453
పపరర: రమమష కకనకసడర

5361 SQX0125443
పపరర: కకటటశశర రరవప కకనకకసడర

95-106/303

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప కకనకసడర
ఇసటట ననస:46-3-438
వయససస:48
లస: పప
95-101/77

భరస : శకరరమచసదబమమరరస పరనకరల
ఇసటట ననస:46-3-441
వయససస:52
లస: ససస స

95-106/293

భరస : అయఖపప అరవసద కలమయర రరచమలలర
ఇసటట ననస:46-3-442
వయససస:33
లస: ససస స

95-106/288

5347 MLJ0854653
పపరర: వనసకటటశశరరరరవ తనయ

95-106/291

5350 SQX0339655
పపరర: కసదసకలరర లకకహపబసనత�

95-106/294

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:46-3-436
వయససస:47
లస: ససస స
95-106/296

5353 SQX0186171
పపరర: ఆనసద కలమయర మయఘస

95-106/299

5356 SQX2061315
పపరర: సరసబశవ రరవప కకతస మయసస

95-106/301

5359 SQX0125294
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
కకనకసడర
తసడడ:బ కకటటశశర రరవప కకనకసడర
ఇసటట ననస:46-3-438
వయససస:43
లస: పప

95-106/304

5362 SQX2076974
పపరర: ననగ సరసబబజఖస కకతస మయసస

95-106/302

భరస : ససభభశవ రరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-3-439
వయససస:59
లస: ససస స

5364 SQX2081248
పపరర: ఉష రరణణ మయమడడ

5365 SQX1893957
పపరర: శకత కకపపరర

భరస : చసదబ మమళ కకపపరర
ఇసటట ననస:46-3-442
వయససస:44
లస: ససస స

95-101/607

తసడడ:బ చనత ససబబయఖ కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-3-438
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ చన వనసకట ససబబయఖ కకనకసడర
ఇసటట ననస:46-3-438
వయససస:76
లస: పప

5367 SQX1893882
పపరర: లకడహ కలమయరర కకపపరర

95-106/297

తసడడ:బ శసకర రరవప మయఘస
ఇసటట ననస:46-3-436
వయససస:34
లస: పప

95-95/1156

భరస : అరవసద కలమయర మయమడడ
ఇసటట ననస:46-3-442
వయససస:32
లస: ససస స
95-101/79

5344 MLJ2484723
పపరర: భవరనజజఖత కలరరవనళళ

తసడడ:బ నరసససహస
ఇసటట ననస:46-3-435
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప మయఘస
ఇసటట ననస:46-3-436
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప కకనకసడర
ఇసటట ననస:46-3-438
వయససస:36
లస: ససస స

5366 SQX1013721
పపరర: భవరన పరపప

95-106/290

భరస : ససబభబ రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-3-436
వయససస:75
లస: ససస స
95-106/298

95-106/470

భరస : శకమననతరరయణ కలరరవళళ
ఇసటట ననస:46-3-435
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:46-3-436
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప మయఘస
ఇసటట ననస:46-3-436
వయససస:58
లస: ససస స

5363 AP151000021255
పపరర: పదనహవత పరనకరల

95-101/76

తసడడ:బ ససబభబరరవప కలరరవళళ
ఇసటట ననస:46-3-435
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:46-3-436
వయససస:27
లస: ససస స

5357 SQX0125245
పపరర: పరమమశశరర కకనకసడర

5343 SQX1001767
పపరర: ససవర ననగజశశర రరవప ఏలలరర

5341 SQX2149029
పపరర: థసబన కలమయర ససరరపపరస

తసడడ:బ ససబబమణఖస ససరరపపరస
ఇసటట ననస:46-3-434
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ రరశయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:46-3-435
వయససస:57
లస: పప

5345 SQX1134501
పపరర: వనసకట సరయ ఉపపసదబ
కలరరవళళ
తసడడ:బ శకమననతరరయణ కలరరవళళ
ఇసటట ననస:46-3-435
వయససస:28
లస: పప

5354 SQX0836106
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కసదసకలరర

95-106/469

భరస : ససబబమణఖస ససరరపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-434
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ శకమననతరరయణ కలరరవనలర
ఇసటట ననస:46-3-435
వయససస:24
లస: ససస స

5351 AP151000042101
పపరర: లలతకలమయరర మయఘస

5340 SQX2148963
పపరర: గజ లకడహ ససరరపపడడ

95-91/665

95-101/78

తసడడ:బ చసదబమమళ కకపపరర
ఇసటట ననస:46-3-442
వయససస:24
లస: ససస స
95-101/80

5368 SQX1893981
పపరర: ససదదర కలమయర కకపపరర

95-101/81

తసడడ:బ చసదబమమళ కకపపరర
ఇసటట ననస:46-3-442
వయససస:28
లస: పప
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5369 SQX1013713
పపరర: అయఖపప అరవసద కలమయర
రరచమలలర
తసడడ:బ బభల కలమయరషష రరచమలలర
ఇసటట ననస:46-3-442
వయససస:34
లస: పప
5372 SQX1262211
పపరర: ఉష రరణణ మయమడడ

95-101/82

95-102/540

95-105/907

95-106/305

5376 MLJ0856641
పపరర: ససధనకర రరడడడ చననతరరడడ

95-101/87

భరస : ఆదదననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:46-3-444
వయససస:78
లస: ససస స
5384 SQX0910653
పపరర: రమణ రరడడడ గరసరల

95-101/90

తసడడ:బ వవసకటసరశమరజడకడ గరసరల
ఇసటట ననస:46-3-444
వయససస:73
లస: పప

95-105/908

భరస : శకనవరసరరవప గటట
ఇసటట ననస:46-3-544
వయససస:53
లస: ససస స
5390 SQX0163329
పపరర: గమసటటరర అయధనఖ రరమయఖ

95-101/94

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-4
వయససస:74
లస: పప

5379 SQX1174275
పపరర: పబశరసత కకసడదటట కకసడదటట

95-101/85

5382 SQX1174267
పపరర: వజయ మహన కకసడదటట
కకసడదటట
తసడడ:బ పరసడడ రసగర రరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:46--3-444
వయససస:39
లస: పప

95-101/88

5385 SQX0370122
పపరర: దనసరర ఆదదననరరయణ

95-101/91

తసడడ:బ శశషగరరర రరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:46-4-216
వయససస:22
లస: పప
5396 SQX0910687
పపరర: కకకకలయ అసజ హహసదస పరణకరల
తసడడ:బ శక రరమ చసదబ మమరరస పరనకరల
ఇసటట ననస:46-4-441
వయససస:26
లస: ససస స

5380 SQX0910661
పపరర: శశషమయహ గరసరల

5386 MLJ0854661
పపరర: సశరరజఖలకడహ తనయ

95-101/92

95-101/89

95-106/306

5389 SQX1641356
పపరర: మసరసన సరహహబ ష క
తసడడ:బ మసరసన ష క
ఇసటట ననస:46-4
వయససస:51
లస: పప

5391 SQX1619859
పపరర: వవణమ మయధవ గమసత

5392 SQX1619842
పపరర: లలయకకషష రరడడడ నసడడరర

భరస : రమమశ కకలఛన
ఇసటట ననస:46-4-441
వయససస:44
లస: ససస స

95-101/86

5383 SQX1580126
పపరర: వనసకట రమణ కలమయర దనసరర

భరస : అయధనఖ రరమయఖ� గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-4
వయససస:68
లస: ససస స

5397 SQX0371278
పపరర: కకలబనన గరయతబ

95-105/909

భరస : వనసకటటశశరరర తయయ
ఇసటట ననస:46-3-535
వయససస:74
లస: ససస స

95-102/541

95-101/93

95-102/542

తసడడ:బ తనరక రవసదబ రరడడడ నసడడరర
ఇసటట ననస:46-4-216
వయససస:22
లస: పప
95-102/544

తసడడ:బ శశషయఖ మమమలవరపప
ఇసటట ననస:46-4-216
వయససస:22
లస: పప
95-101/96

5377 MLJ0854901
పపరర: ససబభబరరడడడ చననతరరడడ

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:46-3-444
వయససస:51
లస: పప

5388 SQX0163261
పపరర: గమసటటరర దసరర మసగమహ�

5394 SQX1619768
పపరర: శశషగరరర రరవప మమమలవరపప

95-105/906

భరస : రమనరజడకడ గరసరల
ఇసటట ననస:46-3-444
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ మధససడధన రరవప గమసత
ఇసటట ననస:46-4-216
వయససస:23
లస: ససస స
95-102/543

5374 SQX0865915
పపరర: సరరజన గసగవరపప

తసడడ:బ రరమరరడడడ చననతరరడడ
ఇసటట ననస:46-3-443
వయససస:89
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:46-3-444
వయససస:83
లస: పప
95-106/307

95-101/84

భరస : నరసయఖ గసగవరపప
ఇసటట ననస:46-3-443
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వజయ మహన కకసడదటట
ఇసటట ననస:46-3-444
వయససస:36
లస: ససస స

5381 SQX0369629
పపరర: దనసరర అసజమహ

5393 SQX1619826
పపరర: పబవణ కలమయర మమమలవరపప

95-103/570

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ చననతరరడడ
ఇసటట ననస:46-3-443
వయససస:55
లస: పప

భరస : బభలచసదబరరవప బవరరశశటట
ఇసటట ననస:46-3-443
వయససస:59
లస: ససస స

5387 MLJ2484434
పపరర: లకడహ గటభట

5373 SQX2061885
పపరర: అరవసద కలమయర మయమడడ

5371 SQX1893924
పపరర: మమళ కకపపరరచసదబ

తసడడ:బ సడరఖ ననరరయణ కకపపరరచసదబ
ఇసటట ననస:46-3-442
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప మయమడడ
ఇసటట ననస:46-3-442
వయససస:39
లస: పప

భరస : ససబభబరరడడడ చననతరరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-443
వయససస:74
లస: ససస స
5378 AP151000042200
పపరర: పపషరపవత బవరరశశటట

95-101/83

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప మమడడ
ఇసటట ననస:46-3-442
వయససస:40
లస: పప

భరస : అరవసద కలమయర మయమడడ
ఇసటట ననస:46-3-442
వయససస:33
లస: ససస స
5375 MLJ0854323
పపరర: కకసలఖమహ చననతరరడడ

5370 SQX1893817
పపరర: అరవసద కలమయర మమడడ

5395 SQX1428649
పపరర: లతక సససధస పరనకరల

95-101/95

తసడడ:బ శక రరమ చసదబ మమరరస పరనకరల
ఇసటట ననస:46-4-441
వయససస:24
లస: ససస స
95-101/97

5398 SQX1296780
పపరర: సరయ పపబమ కకలచన

95-101/98

తసడడ:బ రమమష కకలచన
ఇసటట ననస:46-4-441
వయససస:24
లస: పప
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5399 SQX1354323
పపరర: రమమశ కకలచన
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95-101/99

తసడడ:బ శవ అవధనన కకలచన
ఇసటట ననస:46-4-441
వయససస:53
లస: పప
5402 AP151000021308
పపరర: వరకలమయరర శసగసశశటట �

95-101/102

95-101/105

95-101/108

95-101/111

95-101/113

95-101/115

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ ససరపప
ఇసటట ననస:46-4-451
వయససస:21
లస: పప
5420 AP151000018279
పపరర: ననగరరజ ఫణణదపప

95-101/118

భరస : ఆదదననరరయణ భటభబ
ఇసటట ననస:46-4-452
వయససస:45
లస: ససస స

95-101/109

5412 SQX1591115
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-215/96

95-102/789

95-101/654

5418 SQX0160788
పపరర: జగదదష గసజ

95-101/116

5424 SQX1428631
పపరర: మమనక బటబ

5427 MLJ2468544
పపరర: ఉమ చలర పలర
భరస : ననగజశశరరరవప చళళ పళర
ఇసటట ననస:46-4-452
వయససస:50
లస: ససస స

95-101/107

5410 AP151000018436
పపరర: జజన ఖయషరవల షపక

95-101/110

5413 SQX1686260
పపరర: దసరర పస
బ రద పససపపలలటట

95-101/112

5416 SQX1686195
పపరర: వనసకరటమహ దసడగమల

95-101/114

భరస : లకడహ ననరరయణ దసడగమల
ఇసటట ననస:46-4-450
వయససస:44
లస: ససస స
5419 MLJ0859512
పపరర: భభనసపబకరష గసజ

95-101/117

తసడడ:బ వనసకటసరసబశవరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-451
వయససస:41
లస: పప
95-101/608

5422 SQX1412295
పపరర: వనసకట రరడడడ ససరరరపప

95-102/546

తసడడ:బ తరరపత రరడడడ ససరరరపప
ఇసటట ననస:46-4-451
వయససస:44
లస: పప
95-101/119

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ బటబ
ఇసటట ననస:46-4-452
వయససస:24
లస: ససస స
95-101/121

5407 SQX0963595
పపరర: ఆషర షపక

తసడడ:బ రమమష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-4-449
వయససస:22
లస: పప

5415 SQX2323897
పపరర: లకడహ రసగననయకమహ
పససపపలలటట
భరస : రమమశ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-4-449
వయససస:44
లస: ససస స

5421 SQX2060986
పపరర: వనసకట రరడడడ సడరరరపప

95-101/104

తసడడ:బ కరశస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-4-448
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ తరరపత రరడడడ ససరరరపప
ఇసటట ననస:46-4-451
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-451
వయససస:64
లస: పప
5426 MLJ2468114
పపరర: అరరణకలమయరర బటభబ

5409 SQX1685999
పపరర: షపక జకకర అహహద

5404 AP151000021309
పపరర: సరమయమ జఖస సససగసశశటట

తసడడ:బ జజన బభష వల షపక
ఇసటట ననస:46-4-448
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-451
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ లకకహకరసతనరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-451
వయససస:64
లస: పప
5423 SQX2191740
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప గసజ

95-101/106

తసడడ:బ ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-4-448
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ రమమష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-4-449
వయససస:22
లస: పప
5417 SQX1686070
పపరర: నవన కలమయర రరడడ ససరపప

5406 AP151000018311
పపరర: సతఖననతరరయణ శసగసశశటట

95-101/101

భరస : బభబమరరవప సససగసససటట
ఇసటట ననస:46-4-447
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన భభషర వరల
ఇసటట ననస:46-4-448
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ ఉదరసడ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-4-448
వయససస:82
లస: పప
5414 SQX1686310
పపరర: జయరరస పససపపలలటట

95-101/103

తసడడ:బ బభబమరరవప సససగసససటట
ఇసటట ననస:46-4-447
వయససస:55
లస: పప

భరస : జజన భభషరవల షపక
ఇసటట ననస:46-4-448
వయససస:54
లస: ససస స
5411 MLJ0850537
పపరర: కరశససరహహబ షపక

5403 SQX0963470
పపరర: సససగమ సపటట రరజకలమయరర

5401 MLJ0850289
పపరర: ననగరరజజసదపబసరద మమడన

తసడడ:బ శకనవరసరరవప మమడన
ఇసటట ననస:46-4-446
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప సససగసససటట
ఇసటట ననస:46-4-447
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ సససగసశశటట
ఇసటట ననస:46-4-447
వయససస:26
లస: పప
5408 MLJ0851907
పపరర: షరరమమలయర

95-101/100

భరస : ననగరరజజసదపబసరదస మమడన
ఇసటట ననస:46-4-446
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ� సససగసససటట
ఇసటట ననస:46-4-447
వయససస:50
లస: ససస స
5405 SQX1031228
పపరర: పరరరసరరధద సససగసశశటట

5400 MLJ0852673
పపరర: ససగమణశక మమడన

5425 SQX1296616
పపరర: దసరర ససరరరపప

95-101/120

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ ససరరరపప
ఇసటట ననస:46-4-452
వయససస:40
లస: ససస స
95-101/122

5428 AP151000021230
పపరర: వనసకటరతతస బటభబ

95-101/123

భరస : వనసకటటశశరరర భటభబ
ఇసటట ననస:46-4-452
వయససస:77
లస: ససస స
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5429 SQX1686013
పపరర: వనసకటటశ బటబ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-101/124

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ బటబ
ఇసటట ననస:46-4-452
వయససస:21
లస: పప
5432 MLJ2465417
పపరర: ననగజశశరరరవప చలర పలర

95-101/127

95-101/130

95-102/547

95-101/135

95-146/38

95-101/139

భరస : కనకరరరవప గమమమహధదలయ
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:32
లస: ససస స
5450 AP151000021108
పపరర: కననఖకలమయరర గసజ

95-101/142

తసడడ:బ చనకకటయఖ గసజ
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:71
లస: పప

95-101/133

5442 MLJ2468122
పపరర: మలలర శశరర జజననతదసల

95-101/136

5451 MLJ2468569
పపరర: గసగరభవరన గసజ

95-101/145

5454 MLJ0859371
పపరర: బభలపబసరదస � కరటటరర�

95-146/39

95-101/140

5457 SQX0963538
పపరర: లలత బభయ లయలయ
భరస : లలకజష లయ ల
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:30
లస: ససస స

95-101/132

5440 SQX0910638
పపరర: లలయ కలమయరర గసజ

95-101/134

5443 AP151000018161
పపరర: నరసససహరరవప జజననతదసల

95-101/137

5446 SQX0369397
పపరర: గసజ నరహద�

95-101/138

తసడడ:బ రరమయరరవప� గసజ
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:30
లస: ససస స
5449 AP151000021460
పపరర: కనకవలర కరటటరర�

95-101/141

భరస : బభలపబసరదస� కరటటరర
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:49
లస: ససస స
95-101/143

5452 SQX0754572
పపరర: ఆసజనవయమలల గసజ

95-101/144

తసడడ:బ వనసకట రమణనరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:33
లస: పప
95-101/146

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప� కరటటరర
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:56
లస: పప
95-101/148

5437 AP151000018107
పపరర: శకనవరసరరవప చలయరపలర

తసడడ:బ రరమకకటయఖ జజననతదసల
ఇసటట ననస:46-4-454
వయససస:35
లస: పప

5445 SQX1748755
పపరర: ననగ శవ సరయ రరస
జజననతదసల
తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప జజననతదసల
ఇసటట ననస:46-4-454
వయససస:20
లస: పప
5448 SQX0088989
పపరర: వరసస సశరష �

95-101/129

తసడడ:బ వవసకట రమణనరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-454
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:43
లస: పప
5456 MLJ2465391
పపరర: సరసబశవరరవప గసజ

5439 SQX0963314
పపరర: జయ శక గసజ

5434 SQX1354356
పపరర: రమఖ జజననతడడల

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ చళళ పళర
ఇసటట ననస:46-4-453
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప� సశరరణన
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణనరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:63
లస: ససస స
5453 AP151000018553
పపరర: ననగజశశర రరవప గసజ

95-101/131

భరస : నరసససహరరవప జజననతదసల
ఇసటట ననస:46-4-454
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప జజననతదసల
ఇసటట ననస:46-4-454
వయససస:22
లస: ససస స
5447 SQX0910620
పపరర: మమబభరక బబగమ గమమమహదదలయ

5436 AP151000018103
పపరర: కకటటశశరరరవప చలయరపలర

95-101/126

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప జజననతడడల
ఇసటట ననస:46-4-453
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ వవసకట రమణ గసజ
ఇసటట ననస:46-4-454
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర జజననతదసల
ఇసటట ననస:46-4-454
వయససస:50
లస: ససస స
5444 SQX1748805
పపరర: శరకవఖ జజననతదసల

95-101/128

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ చళళ పళర
ఇసటట ననస:46-4-453
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:46-4-453
వయససస:24
లస: పప
5441 AP151000021238
పపరర: సరరజ జజననతదసల

5433 AP151000018122
పపరర: ఆదదననరరయణ బటభబ

5431 AP151000018367
పపరర: సతఖననతరరయణ బటభబ

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర భటభబ
ఇసటట ననస:46-4-452
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర భటభబ
ఇసటట ననస:46-4-452
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప జజననతదసల
ఇసటట ననస:46-4-453
వయససస:47
లస: ససస స
5438 SQX1374248
పపరర: సరయ రరస చలర పలర

95-101/125

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:46-4-452
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ చళళ పళర
ఇసటట ననస:46-4-452
వయససస:47
లస: పప
5435 SQX1260322
పపరర: సరరజ జజననతదసల

5430 SQX1262138
పపరర: శకకరసత చలర పలర

5455 SQX0588293
పపరర: సతఖననరరయణ గసజ�

95-101/147

తసడడ:బ చన కకటయఖ� గసజ
ఇసటట ననస:46-4-455
వయససస:58
లస: పప
95-101/149

5458 SQX0475236
పపరర: ససవరష కర�

95-101/150

భరస : నరసససహచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:35
లస: ససస స
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పపరర: ఆలయ జమమన బభయ�
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95-101/151

భరస : జజగజష� ఆలయ
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:40
లస: ససస స
95-101/154

5465 AP151000021459
పపరర: భభరతలకడహ కరటటరర

95-101/157

95-101/160

95-101/163

తసడడ:బ పబభభకర లయల లయలయ
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:82
లస: పప
95-101/168

భరస : వనసకట రరమ ససబభబరరవప కకరరవనలర
ఇసటట ననస:46-4-457
వయససస:61
లస: ససస స
5480 SQX0161018
పపరర: వనసకట రరమ ససబభబరరవప
కలరరవనళళ
తసడడ:బ ననగయఖ కకరరవనలర
ఇసటట ననస:46-4-457
వయససస:73
లస: పప

95-101/171

5483 SQX1112135
పపరర: రరస కలమయర జజననతడడల

95-101/174

5486 SQX2200426
పపరర: వనసకట సతఖ కకషష భభవరర శశటట

5469 SQX0370916
పపరర: లయలయ జజగజష�

95-101/161

5472 SQX0476085
పపరర: ఆసజనవయమలల యరకసశశటట

5475 SQX2090140
పపరర: మసగ ససగరన

95-101/164

తసడడ:బ రరమకసస అపరపరరవప భభవరర శశటట
ఇసటట ననస:46-4-460
వయససస:35
లస: పప

5470 SQX0371724
పపరర: లయలయ లలకజష�

95-101/162

5473 SQX0754713
పపరర: రరజగరపరలన పస

95-101/165

తసడడ:బ మణణ ననయర
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:53
లస: పప
95-94/500

5476 SQX1190123
పపరర: ససధనరరణణ కలరరవనళ

95-101/167

భరస : రరజవ ససగరన
ఇసటట ననస:46-4-457
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగ వనసకట రరఘవవసదబ గమపరస కలరరవనళ
ఇసటట ననస:46-4-457
వయససస:33
లస: ససస స

95-101/169
5478 SQX0144501
పపరర: ననగ వనసకట రరఘవవసదబ గమపరస
కలరరవనళళ
తసడడ:బ వనసకట రరఘవ ససబభబరరవప కకరరవనలర
ఇసటట ననస:46-4-457
వయససస:35
లస: పప

5479 SQX0608075
పపరర: లకడహ నరసససహ రరవప� గసజ�
తసడడ:బ రరమ కకటటశశర రరవప� గసజ
ఇసటట ననస:46-4-457
వయససస:39
లస: పప

5481 SQX0861005
పపరర: రమయ దదవ తతసడచపప

5482 SQX1112069
పపరర: వససథ లకడహ జజననతడడల

95-101/172

95-101/655 5485 SQX2200368
5484 SQX2200400
పపరర: రరమ కరశ అపపరరవప భభవరర శశటట
పపరర: లల కలమయరర భభవరర శశటట

5487 AP151000021102
పపరర: కనకవజయలకడహ గసజ�
భరస : రరమయరరవప� గసజ
ఇసటట ననస:46-4-461
వయససస:47
లస: ససస స

95-101/170

95-101/173

తసడడ:బ నరసససహ రరవప జజననతడడల
ఇసటట ననస:46-4-460
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల భభవరరసపత
ఇసటట ననస:46-4-460
వయససస:65
లస: పప
95-101/657

95-101/159

తసడడ:బ నరరససగ� లయ ల
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకషష రరవప తతసఢచపప
ఇసటట ననస:46-4-459
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహ రరవప జజననతడడల
ఇసటట ననస:46-4-460
వయససస:27
లస: పప

95-101/156
5464 SQX0370726
పపరర: తతనసగమసటర గకరర శసకర
తతనసగమసటర
తసడడ:బ ననగభమషణ రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ గకరర శసకర తతనగమసటల
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర యరమర శశటట
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:49
లస: పప
95-101/166

95-101/153

95-101/158 5467 SQX0369223
5466 AP151000021242
పపరర: వనసకటససబబమహ జజననతదసల�
పపరర: తతనసగమసటర వనసకట మననజ

తసడడ:బ నరరరసగమ� లయలయ
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:47
లస: పప

5477 SQX0161075
పపరర: సరవతబ కలరరవనళళ

95-101/155

భరస : శకమననతరరయణ� జజననతదసల
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవరచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:40
లస: పప

5474 MLJ0851550
పపరర: బభలయజలయల లయలయ

5463 SQX0370189
పపరర: లయల యశశద బభయ

5461 SQX0476093
పపరర: ససబబలకడహ పమడడ

భరస : ఆసజనవయమలల యరకసశశటట పమఢక
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : నరరససహ లయ ల
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:74
లస: ససస స

5471 MLJ0860502
పపరర: శకనవరసరరవప కరటటరర

95-101/152

భరస : శకనవరస రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:40
లస: ససస స

5462 SQX0372144
పపరర: వనసకట ససవరష రతతస
తతనసగమసటర
భరస : గకరర శసకర తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:46-4-456
వయససస:54
లస: ససస స

5468 SQX0474676
పపరర: నరసససహచనరరఖలల కర�

5460 SQX0371591
పపరర: కరటటరర ససశల

95-101/656

భరస : రరమకసస అపరపరరవప భభవరర శశటట
ఇసటట ననస:46-4-460
వయససస:63
లస: ససస స
95-101/175

5488 AP151000021100
పపరర: వరమహ గసజ

95-101/176

భరస : ససబభబరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-461
వయససస:54
లస: ససస స
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పపరర: పదహ గసజ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-101/177

భరస : రరమకకటటశశరరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-461
వయససస:55
లస: ససస స
5492 SQX1641349
పపరర: గగర రర రతతకలమయరర బమడడగర

95-101/180

95-101/183

95-101/186

5496 AP151000021483
పపరర: హబబమనతసర షపక

5499 MLJ0851253
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-102/548

95-101/191

తసడడ:బ ననగ ససరజష గరరక
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:25
లస: ససస స

5502 AP151000021547
పపరర: పరఖరరజజన షపక

5510 SQX1823491
పపరర: నరరష అచసఖత
భరస : ససమన అచసఖత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:30
లస: ససస స
5513 MLJ0856013
పపరర: ససకలమయరర అచసఖత

95-101/200

తసడడ:బ శకనవరసరరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:35
లస: పప

95-101/187

5497 SQX1262179
పపరర: మమమఖజల రతనతకర బమడడగజ

95-101/185

5500 SQX1641372
పపరర: ఇబబహహమ ష క

95-101/188

తసడడ:బ మసరసన ష క
ఇసటట ననస:46-4-462
వయససస:71
లస: పప
95-101/189

5503 SQX0910695
పపరర: మమనరబశర షపక

95-101/190

తసడడ:బ అబమరలయర షపక
ఇసటట ననస:46-4-463
వయససస:46
లస: పప

95-101/192
5505 SQX1580100
పపరర: ననగ వనసకట లకడహ పసబయయసక
అచసత
తసడడ:బ శకనవరసరరవప అచసత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:25
లస: ససస స

5506 SQX1823475
పపరర: ననగవనసకట లకడహ పసబయయసక
అచసఖత
తసడడ:బ శకనవరసరరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:25
లస: ససస స

95-101/193

5509 SQX0754424
పపరర: మమనక మదదరనవన

95-101/196

95-101/195

5511 MLJ2468239
పపరర: ససజజత అచసఖత

తసడడ:బ వనసకటభబమయఖ మదదరనవన
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:29
లస: ససస స
95-101/198

5514 SQX1112119
పపరర: కకరణ కలమయర చలకల

5517 MLJ2465508
పపరర: ఇబబహహససలమ� మహహద�
తసడడ:బ ఆదమ సరహహబ� �
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:55
లస: పప

5512 MLJ0855767
పపరర: వనజజకలమయరర అచసఖత

95-101/199

భరస : వనసకట శరత ఆచసఖత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:49
లస: ససస స
95-101/201

తసడడ:బ రరస పబసరద చలకల
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:27
లస: పప
95-101/203

95-101/182

తసడడ:బ దననయయలల బమడడగజ
ఇసటట ననస:46-4-462
వయససస:26
లస: పప

భరస : శసకర రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఆచసఖత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:51
లస: ససస స
5516 SQX1823517
పపరర: ససమన అచసఖత

95-101/184

భరస : ససమన అచసఖత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:30
లస: ససస స
95-101/197

5494 MLJ0851915
పపరర: షమహమ షపక

భరస : అబమరలయర షపక
ఇసటట ననస:46-4-463
వయససస:70
లస: ససస స

95-101/194 5508 SQX1580084
5507 SQX0754440
పపరర: ననగ వనసకట లకడహ ససషహ అచసఖత
పపరర: నరరషర అచసఖత

తసడడ:బ వనసకట శరత బభబమ ఆచసఖత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:26
లస: ససస స

95-101/179

భరస : ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:46-4-462
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:46-4-462
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:46-4-462
వయససస:31
లస: ససస స
5504 SQX1296814
పపరర: వనసకట ననగ నవఖ జజఖత గరరక

95-101/181

భరస : ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:46-4-462
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ బభబభ వరల పఠరన
ఇసటట ననస:46-4-462
వయససస:42
లస: పప
5501 SQX1619750
పపరర: గరరరర రతతకలమయరర బమడడగర

5493 AP151000021484
పపరర: హససన షపక మలర

5491 MLJ2465557
పపరర: రరమయరరవప గసజ

తసడడ:బ ససబభబరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-461
వయససస:62
లస: పప

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:46-4-462
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కరససససరహహబ ష క
ఇసటట ననస:46-4-462
వయససస:62
లస: ససస స
5498 SQX1067660
పపరర: హహసపన ఖయన పఠరన

95-101/178

తసడడ:బ ససబభబరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-461
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:46-4-462
వయససస:31
లస: ససస స
5495 SQX1641364
పపరర: జరచననబ ష క

5490 AP151000018112
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప గసజ

5515 SQX1001734
పపరర: ననగవవసకట ససమసత అచసఖత

95-101/202

తసడడ:బ శసకర రరవప ఆచసఖత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:28
లస: పప
95-101/204

5518 MLJ0859975
పపరర: వనసకట శరత బభబమ అచసఖత

95-101/205

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ ఆచసఖత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:56
లస: పప
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పపరర: శకనవరసరరవప అచసఖత
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95-101/206

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ ఆచసఖత
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:58
లస: పప
5522 MLJ0859926
పపరర: మననకలమయరర వనమయ

95-101/208

5523 SQX1001700
పపరర: కజసవ బభబమ వనమ

95-101/211

5526 SQX1260389
పపరర: ససలయసన షపక
తసడడ:బ ససలయర షపక
ఇసటట ననస:46-4-466
వయససస:29
లస: ససస స

5528 AP151000021041
పపరర: మసరసనమహ దనసరర దనసరర

5529 AP151000018066
పపరర: సతఖననతరరయణ దనసరర

95-101/214

భరస : లకహణరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:46-4-466
వయససస:72
లస: ససస స
95-105/911

భరస : గరపరలకకషషమమరరస నసదదపరటట
ఇసటట ననస:46-4-467
వయససస:52
లస: ససస స
5534 MLJ0853796
పపరర: కకటటససబభబరరవప నసదదపరటట

95-105/914

తసడడ:బ వనసకటరమణనరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:46-4-467
వయససస:65
లస: పప
5537 AP151000021411
పపరర: సడరఖపదహ పణణదపప
భరస : ననగరరజ ఫనదపప
ఇసటట ననస:46-4-468
వయససస:56
లస: ససస స
5540 SQX0910943
పపరర: రరమజననసర పరటణ

95-101/220

భరస : శకనవరసరరవప� కసడనబగమనట ళ
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:45
లస: ససస స
5546 AP151000021487
పపరర: లకడహ గసజ
భరస : చచననతరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:59
లస: ససస స

95-101/212

95-101/215

95-101/210

5527 SQX1685866
పపరర: శవ పరరశత దనసరర

95-101/213

5530 MLJ0858779
పపరర: లకడహ నసదదపరటట

95-105/910

తసడడ:బ లకహణరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:46-4-466
వయససస:52
లస: పప

భరస : చరసజవ నసదదపరటట
ఇసటట ననస:46-4-467
వయససస:40
లస: ససస స

95-105/912
5532 MLJ0858837
పపరర: చరసజవ శవ ననగ వనసకట రమణ
రరవప నసదదపరటట
తసడడ:బ కకటట ససబభబరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:46-4-467
వయససస:44
లస: పప

5533 AP151000039099
పపరర: గరపరల కకషషమమరరస నసదదపరటట

తసడడ:బ వనసకట రమణనరరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:46-4-467
వయససస:48
లస: పప

5535 SQX0910919
పపరర: ననగ దదవరఖ పణణదపప

5536 SQX0910927
పపరర: ననగససమఖ పణణదపప

95-101/216

5538 AP151000018350
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప గసజ

5541 SQX1260421
పపరర: తయయరరనవసర షపక

5544 SQX0406785
పపరర: పఠరన ఫరతమయ

5547 SQX1511394
పపరర: ఝయనస గసజ
భరస : పపలయరరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:66
లస: ససస స

95-105/913

95-101/217

తసడడ:బ ననగరరజ ఫనదపప
ఇసటట ననస:46-4-468
వయససస:30
లస: ససస స
95-101/219

5539 SQX2200632
పపరర: సరయ మయరరత బలర పలర

95-101/659

తసడడ:బ ససరజశ కలమయర బలర పలర
ఇసటట ననస:46-4-468
వయససస:19
లస: పప
95-101/221

5542 SQX0370494
పపరర: పఠరన సలయహ�

95-101/222

తసడడ:బ హహససచన ఖయన� పఠరన
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:29
లస: ససస స
95-101/224

భరస : హహససచన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:50
లస: ససస స
95-101/226

5524 MLJ0859918
పపరర: జగననహహననబవప వనమయ

భరస : వర వనసకట సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:46-4-466
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ ససలయర షపక
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:28
లస: ససస స
95-101/223

95-101/207

తసడడ:బ హరర కకషష రరవప వనమయ
ఇసటట ననస:46-4-465
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-468
వయససస:67
లస: పప

తలర : �ారతమయ పఠరన
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:26
లస: ససస స
5543 SQX0475939
పపరర: చసదబవరణణ కసడబగమసటర �

95-101/209

తసడడ:బ ననగరరజ ఫనదపప
ఇసటట ననస:46-4-468
వయససస:25
లస: ససస స
95-101/218

5521 SQX1001692
పపరర: మమనక వనమ

తసడడ:బ జగన మహన రరవప వనమయ
ఇసటట ననస:46-4-465
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ జగన మహన రరవప వనమయ
ఇసటట ననస:46-4-465
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ వర వనసకట సతఖననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:46-4-466
వయససస:20
లస: ససస స

5531 AP151000039098
పపరర: నరహల దదవ నసదదపరటట

95-101/658

తసడడ:బ అపపరరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:46-4-464
వయససస:60
లస: పప

భరస : జగన మహనరరవప వనమయ
ఇసటట ననస:46-4-465
వయససస:49
లస: ససస స
5525 SQX1893858
పపరర: యమకస లకడహ దనసరర

5520 SQX2308518
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తతసడచపప

5545 SQX1893437
పపరర: బబ జజన షపక

95-101/225

భరస : శలయర షపక
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:52
లస: ససస స
95-101/227

5548 SQX0704312
పపరర: కపసల దదవ గసజ

95-101/228

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:30
లస: పప
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5549 SQX1428698
పపరర: గకస షపక
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95-101/229

తసడడ:బ ఇసరహయల షపక
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:32
లస: పప
5552 AP151000018439
పపరర: చచననతరరవప గసజ

95-101/232

95-101/235

95-101/238

95-101/241

95-101/244

95-101/247

95-101/239

5562 SQX1067728
పపరర: హమదసనవసర పటభన

5565 SQX1206771
పపరర: ఫసరరజజ అల ఖయన

5568 SQX0703868
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప కకతస

95-101/250

5571 SQX0755033
పపరర: వనసకట దసరరర వసధనఖరరణణ టట

95-101/242

5574 AP151000021260
పపరర: చసదబబభయ తదలలకర

భరస : వనసకట దసరర పబసరద రరవప తచలకర
ఇసటట ననస:46-4-474
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటసతఖననరరయణ తచలకర
ఇసటట ననస:46-4-474
వయససస:77
లస: ససస స

95-101/256
5576 AP151000018331
పపరర: వనసకట దసరర పబసరద రరవప
తచలకర
తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ రరవప తచలకర
ఇసటట ననస:46-4-474
వయససస:56
లస: పప

5577 SQX2061257
పపరర: వనచషషవ పససపపలలటట
తసడడ:బ ననగరసదబ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-4-474
వయససస:19
లస: ససస స

5557 MLJ0850164
పపరర: కకషషకలమయరర� గరళర�

95-101/237

5560 SQX1000207
పపరర: ననగలకడహ ససగరశశటట

95-101/240

95-101/243
5563 AP151000021353
పపరర: ఆనతగజకస దయయమణణ పసదపపడడ

భరస : సససదరరరవప పసదపపడడ
ఇసటట ననస:46-4-472
వయససస:79
లస: ససస స
95-101/245

5566 MLJ2465375
పపరర: కనత జవహర రరవప బమసగ

95-101/246

తసడడ:బ సససదర రరవప బమసగ
ఇసటట ననస:46-4-472
వయససస:52
లస: పప
95-101/248

5569 SQX0704999
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ కకతస

95-101/249

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:46-4-473
వయససస:30
లస: పప
95-101/251

తసడడ:బ దసరరరపబసరద రరవప తచలకర
ఇసటట ననస:46-4-474
వయససస:28
లస: ససస స
95-101/253

95-101/234

భరస : పపరషచసద ససగరశశటట సససగసససటట
ఇసటట ననస:46-4-472
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:46-4-473
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ రరఘవయఖ కకతస
ఇసటట ననస:46-4-473
వయససస:57
లస: పప
5573 AP151000021268
పపరర: వనసకట రరప రరణణ తచలకర

5559 SQX1196261
పపరర: సశరష అనడష

5554 AP151000021250
పపరర: యజజతసబ సరదస

భరస : రరజజసదపబసరద� గరళర
ఇసటట ననస:46-4-471
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ అహ మహడనర ఖయన షపక
ఇసటట ననస:46-4-472
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ ఖయససస ఖయన పటభన
ఇసటట ననస:46-4-472
వయససస:74
లస: పప
5570 SQX0416396
పపరర: సతఖననరరయణ కకతనస

95-101/236

భరస : అహ మదసలర ఖయన పటభన
ఇసటట ననస:46-4-472
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ మమరళ ససగరశశటట సససగసససటట
ఇసటట ననస:46-4-472
వయససస:35
లస: పప
5567 SQX1067702
పపరర: అహ మదసలర ఖయన పటభన

5556 AP151000018338
పపరర: ఆసజనవయవరపబసరద సరదస

95-101/231

భరస : ఆసజనవయవరపబసరదస సరధస
ఇసటట ననస:46-4-470
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సశరష వరసస సశరష
ఇసటట ననస:46-4-472
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కననత జవరహర రరవప బమసగ
ఇసటట ననస:46-4-472
వయససస:39
లస: ససస స
5564 SQX1000199
పపరర: పపరషచసద ససగరశశటట

95-101/233

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర సరధస
ఇసటట ననస:46-4-470
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఉమయమహహశశరరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-471
వయససస:77
లస: ససస స
5561 MLJ2468486
పపరర: రతత జజఖత నకక

5553 SQX1511386
పపరర: పపలయరరరవప గసజ

5551 SQX0475962
పపరర: శకనవరస రరవప కర�

తసడడ:బ మమనశశర రరవప� కసడనబగమనట ళ
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ గసజ
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజనవయ వరపబసరద సరదస
ఇసటట ననస:46-4-470
వయససస:27
లస: పప
5558 MLJ0850602
పపరర: తషలసమహ గసజ

95-101/230

తసడడ:బ చచననత రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ పసదకకటయఖ గసజ
ఇసటట ననస:46-4-469
వయససస:67
లస: పప
5555 SQX1428607
పపరర: శకరరస సరదస

5550 SQX1511378
పపరర: వనసకట ఫణణ కలమయర గసజ

5572 MLJ0855916
పపరర: శశభ తచలలకర

95-101/252

భరస : దసరర రవకరసతరరవప తచలకర
ఇసటట ననస:46-4-474
వయససస:48
లస: ససస స
95-101/254

95-101/255
5575 SQX0369603
పపరర: వనసకట దసరర వనత కలమయర
తచలకర
తసడడ:బ వనసకట దసరర పబసరద రరవప తచలకర
ఇసటట ననస:46-4-474
వయససస:31
లస: పప

95-101/609

5578 SQX1830330
పపరర: వనసకట లకడహ శశశలజ తతట

95-101/257

భరస : చటటట కకసడల రరవప తతట
ఇసటట ననస:46-4-476
వయససస:30
లస: ససస స

Page 16 of 317

5579 SQX1830314
పపరర: ననగమణణ తతట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-101/258

భరస : సడరఖననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:46-4-476
వయససస:51
లస: ససస స
5582 SQX0550277
పపరర: దదసపరటట రవకలమయర�

95-101/261

5583 SQX0089425
పపరర: రరస పబసరద చలకల�

95-102/549

5586 SQX2061083
పపరర: శవరరమకకషష వనమమల
తసడడ:బ గమరవయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:46-4-478/1
వయససస:51
లస: పప

95-101/723
5588 SQX2551067
పపరర: బసదస శక సరయ లకకహ
కరకలమయనస
తసడడ:బ జతదసదబ ససతన రమణ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-4-478/1
వయససస:19
లస: ససస స

5589 SQX0475442
పపరర: పరరశత లసకపలర
భరస : వనసకట కకషరష రరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:46-4-478/2
వయససస:50
లస: ససస స

5591 SQX2129997
పపరర: శకనవరస రరవప ఉడత

5592 SQX2129963
పపరర: ననగమణణ ఉడత

95-101/661

తసడడ:బ ఉడత
ఇసటట ననస:46-4-478/2
వయససస:44
లస: పప

5595 MLJ2468262
పపరర: జయమహ� ఆతతహరర�

95-101/260

95-101/262

95-101/722
5584 SQX2550713
పపరర: సరయ వనసకట మణణ తలక
కరకలమయనస
తసడడ:బ జతదసదబససతన రమణ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-4-478
వయససస:18
లస: పప

95-101/610

5587 SQX2137347
పపరర: రమణ వనమమల

95-101/660

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:46-4-478/1
వయససస:39
లస: ససస స
95-101/263

5590 SQX0755108
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప లసకపలర

95-101/662

5593 AP151000021095
పపరర: సతఖవత తతనసగమసటర

95-101/267

5596 SQX0371633
పపరర: తతనసగమసటర గమరరపబసరద

భరస : గరసధద� ఆధడహరర
ఇసటట ననస:46-4-479
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప తషనగమనట ళ
ఇసటట ననస:46-4-479
వయససస:32
లస: పప

5597 MLJ2465128
పపరర: రమమష చసదబ పసడ

95-101/270
5598 SQX0370064
పపరర: ఉపపలపరటట మధససడధన
రరవప�
తసడడ:బ గరపరలకకషషమమరరస� ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:46-4-479
వయససస:69
లస: పప

5599 SQX0860981
పపరర: శలయప దదసడ
తసడడ:బ ఉమయ మహహశశ రరవప ధచసస
ఇసటట ననస:46-4-480
వయససస:30
లస: ససస స

5601 SQX0704338
పపరర: శసకర లకడహ అనడష దదసస

5602 MLJ0854562
పపరర: వససధనదదవ� కరకలమయనస�

తసడడ:బ జజగరరరవప పసడ
ఇసటట ననస:46-4-479
వయససస:45
లస: పప
5600 SQX0704353
పపరర: జజ యన సపసజత దదసస

95-101/272

తసడడ:బ భభసకర రరవప దదసస
ఇసటట ననస:46-4-480
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భభసకరరరవప ధచసస
ఇసటట ననస:46-4-480
వయససస:53
లస: ససస స
5606 MLJ0850438
పపరర: భభసకరరకవప దదసస
తసడడ:బ ససబబరరయమడడ ధచసస
ఇసటట ననస:46-4-480
వయససస:65
లస: పప

95-101/273

తసడడ:బ భభసకర రరవప దదసస
ఇసటట ననస:46-4-480
వయససస:31
లస: ససస స

95-101/275 5604 SQX1063221
5603 MLJ0853408
పపరర: వనసకటభకకటటసశరర అనడరరధ దదసస
పపరర: దదసస ననగ రరజజ పబకరష

తసడడ:బ భభసకర రరవప దదసస
ఇసటట ననస:46-4-480
వయససస:25
లస: పప
95-101/278

95-101/268

95-101/271

95-101/274

తసడడ:బ ఆనసదరరవప� కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-4-480
వయససస:41
లస: ససస స
95-101/276

5605 SQX0860999
పపరర: జయసత కలమయర దచసస

95-101/277

తసడడ:బ ఉమయ మహహశశర రరవప ధచసస
ఇసటట ననస:46-4-480
వయససస:27
లస: పప

95-102/550 5608 SQX1795814
5607 SQX1339648
పపరర: అనసత సరయ కలమయర మరరక
పపరర: అనసరరధ యలమసచల

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:46-4-481
వయససస:24
లస: పప

95-101/265

భరస : సరసబశవరరవప తషనగమనట ళ
ఇసటట ననస:46-4-479
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మధససడధన రరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:46-4-479
వయససస:64
లస: ససస స
95-101/269

95-101/264

తసడడ:బ రరమయఖ లసకపలర
ఇసటట ననస:46-4-478/2
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ఉడత
ఇసటట ననస:46-4-478/2
వయససస:41
లస: ససస స
95-101/266

5581 SQX0089441
పపరర: రతతకలమయరర చలకల�

భరస : రరమపబసరద� చలకల
ఇసటట ననస:46-4-478
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ� చలకల
ఇసటట ననస:46-4-478
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ రరస పబసరద చలకల
ఇసటట ననస:46-4-478
వయససస:26
లస: పప

5594 SQX0371344
పపరర: ఉపపలపరత ఇసదదర దదవ

95-101/259

తసడడ:బ సడరఖ ననరరయణ తతట
ఇసటట ననస:46-4-476
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ మహన రరవప� దదసపరటట
ఇసటట ననస:46-4-478
వయససస:34
లస: పప
5585 SQX1262047
పపరర: సడరరఖ పబకరష చలకల

5580 SQX1893585
పపరర: చటటట కకసడల రరవప తతట

95-101/279

భరస : లకడహననరరయణ శరససస స యలమసచల
ఇసటట ననస:46-4-482
వయససస:37
లస: ససస స
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5609 SQX1686112
పపరర: లకడహననరరయణ శరససస స
యలమసచల
తసడడ:బ ససబభబరరవప యలమసచల
ఇసటట ననస:46-4-482
వయససస:44
లస: పప

95-101/280

5612 SQX1823483
పపరర: తదజససశ కసభసపరటట

95-101/281

95-101/282

95-101/664

95-101/286

95-101/289

5619 MLJ0850107
పపరర: ఝయనస లకడహ దదసస

5622 AP151000018162
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యసగలశశటట

5625 SQX1354372
పపరర: సరయ లకడహ తషలల
ర రర

95-101/292

5628 SQX1823467
పపరర: పబభభకరరరవప తషళళళరర

5631 SQX1686211
పపరర: అసత షపక

తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ ససదర నబతషన
ఇసటట ననస:46-4-491
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ కరరమమలయర షపక
ఇసటట ననస:46-4-491
వయససస:25
లస: ససస స

5633 AP151000021206
పపరర: ఝయనసరరణణ శదరభతష
స న

5634 SQX0371773
పపరర: బదరర వసరలకక ననరపరరడడ

95-101/298

భరస : వనసకటసతఖననతరరయణ ససదర నబతషన
ఇసటట ననస:46-4-491
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ననరపరరడడడ
ఇసటట ననస:46-4-491
వయససస:63
లస: ససస స

5636 MLJ0852061
పపరర: ననగచసదబశశఖర� మమడడశశటట �

5637 SQX1174226
పపరర: ఆశర జజఖత గసగవరపప

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప� మమడడశశటట
ఇసటట ననస:46-4-491
వయససస:44
లస: పప

95-101/284

95-101/301

భరస : పసలల గసగరవరపప
ఇసటట ననస:46-4-492
వయససస:37
లస: ససస స

95-106/446

5617 SQX2127769
పపరర: ననగజశశర రరవప బబ మహడనల

95-101/663

5620 SQX0704379
పపరర: నరహల కలమయరర యసగలశశటట

95-101/285

భరస : రరజజశశర రరవప యరగళళససటట
ఇసటట ననస:46-4-486
వయససస:69
లస: ససస స
95-101/287

5623 MLJ0850123
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప దదసస

95-101/288

తసడడ:బ ససబభబరరయమడడ జసగసకకట
ఇసటట ననస:46-4-486
వయససస:65
లస: పప
95-101/290

5626 SQX1685684
పపరర: కరసరమహ తషలల
ర రర

95-101/291

భరస : పసచచయఖ తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:46-4-488
వయససస:52
లస: ససస స
95-101/293

తసడడ:బ పసచచయఖ తషళళళరర
ఇసటట ననస:46-4-488
వయససస:40
లస: పప
95-101/295

5614 SQX2113454
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గగలర

తసడడ:బ వనసకట రతతస బబ మహడనల
ఇసటట ననస:46-4-485
వయససస:68
లస: పప

భరస : పబభభకర రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:46-4-488
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచచయఖ తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:46-4-488
వయససస:38
లస: పప
5630 SQX1067033
పపరర: రరఘ వరససధ ససదద నభకలసన

95-101/283

తసడడ:బ రరజజశశరరరవప యరగళళససటట
ఇసటట ననస:46-4-486
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప తషలల
ర రర
ఇసటట ననస:46-4-488
వయససస:24
లస: ససస స
5627 SQX1685577
పపరర: సరసబశవ రరవప తషలల
ర రర

5616 MLJ0857821
పపరర: హరరననరరయణ� పరరరల�

95-8/1287

తలర : వనసకట రతతస గగలర
ఇసటట ననస:46-4-483
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఉమమహహశశర రరవప ధచసస
ఇసటట ననస:46-4-486
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ జమమహలయ
ఇసటట ననస:46-4-486
వయససస:85
లస: ససస స
5624 SQX1685502
పపరర: మమనక తషలల
ర రర

95-102/755

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� పరరరల
ఇసటట ననస:46-4-485
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప బబ మహడనల
ఇసటట ననస:46-4-485
వయససస:59
లస: ససస స
5621 SQX0704288
పపరర: రరజజశశరమహ జమమహల

5613 SQX2113546
పపరర: రవ కలమయర గగలర

5611 SQX2113850
పపరర: ఇసదదరర గగలర

భరస : వనసకటశశర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:46-4-483
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప గగలర
ఇసటట ననస:46-4-483
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప� బబ సమడనలయ
ఇసటట ననస:46-4-485
వయససస:41
లస: పప
5618 SQX2127629
పపరర: ననగ ససతనమణణ బబ మహడనల

94-169/982

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర బచసచ
ఇసటట ననస:46-4-483
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:46-4-483
వయససస:21
లస: ససస స
5615 SQX0089250
పపరర: వనసకట సతష బబ మహడనల�

5610 NDX2689693
పపరర: కకరస ర బచసచ

5629 SQX1685627
పపరర: పసచచయఖ తషలల
ర రర

95-101/294

తసడడ:బ వనసకట రమణయఖ
ఇసటట ననస:46-4-488
వయససస:69
లస: పప
95-101/296

5632 SQX0371195
పపరర: శకపపరరషమ ససదదపసస ససదద నబతష
స న

95-101/297

తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ ససదర నబతషన
ఇసటట ననస:46-4-491
వయససస:30
లస: ససస స
95-101/299

5635 SQX1686229
పపరర: ఇమయమ న షపక

95-101/300

తసడడ:బ కరరమమలయర షపక
ఇసటట ననస:46-4-491
వయససస:21
లస: పప
95-101/302

5638 AP151000021077
పపరర: వజయలకడహ కకలగరన

95-101/303

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకలయగరన
ఇసటట ననస:46-4-492
వయససస:52
లస: ససస స
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5639 SQX0704015
పపరర: వవణమగరపరల కకలగరన
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95-101/304

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కకలయగరన
ఇసటట ననస:46-4-492
వయససస:28
లస: పప
95-101/307

5645 SQX1685809
పపరర: పరరశన బబగస పఠరన

95-101/310

95-101/313

95-101/316

భరస : వనసకటటసశరరరరవ బడడగమ
ఇసటట ననస:46-4-498
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ కరమమశశరరరవప� నవలనసతల
ఇసటట ననస:46-4-520
వయససస:85
లస: పప
5660 SQX0963330
పపరర: వవసకట ననగ మధసలతన తవరశ

95-101/325

భరస : చనత రరజజ గజకస
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:51
లస: ససస స

95-101/317

5655 SQX1830355
పపరర: పదహ ఉపపలపరటట

5658 SQX1063064
పపరర: సప నస జరచన బలలర తబ balgotra

5661 SQX0754606
పపరర: జర యస రరజఖలకడహ

95-101/328

5664 SQX0150581
పపరర: కనఖకలమయరర కకలశశటట

95-101/320

5667 SQX1063049
పపరర: ధనలకడహ జరచన jain
భరస : మనహల jain
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:50
లస: ససస స

5653 SQX0910323
పపరర: సరమయమ జఖస బడడగమ

95-101/318

5656 SQX0475566
పపరర: మయధవ మరరక

95-101/321

భరస : శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:46-4-509
వయససస:41
లస: ససస స
95-101/323

5659 SQX1063080
పపరర: రజఖజరచన బభలలర థరర balgotra

95-101/324

భరస : భభరత కలమయర balgotra
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:32
లస: ససస స
95-101/326

5662 SQX0563593
పపరర: బబచసరన ఇసదసమత

95-101/327

భరస : కకరణ బబచసరన
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:39
లస: ససస స
95-101/329

భరస : బభబమ కకలససటట
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:41
లస: ససస స
95-101/331

95-101/315
5650 AP151000018193
పపరర: మలర కరరరరనరరవప చరరమయమళళ

తసడడ:బ వవసకటటశశర రరవప బడడగమ
ఇసటట ననస:46-4-498
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప జజలయదద
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వవణమగరపరల కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:41
లస: ససస స
5666 SQX1026385
పపరర: గజకస బచచలకలరర

5652 SQX1581132
పపరర: వసససధర బడడగమ

95-101/312

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప చరరమమళళ
ఇసటట ననస:46-4-494
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ మయన మల balgotra
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తవరశ
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:32
లస: ససస స
5663 SQX0704130
పపరర: ససనసద కరకలమయన

95-101/314

భరస : వనసకటటసశరరర ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:46-4-507
వయససస:32
లస: ససస స
95-101/322

95-101/309

తసడడ:బ ననగభమషణస కకలయగరన
ఇసటట ననస:46-4-493
వయససస:54
లస: పప

భరస : మలర కరరరరనరరవప బడడగమ
ఇసటట ననస:46-4-498
వయససస:30
లస: ససస స
95-101/319

5644 SQX1067348
పపరర: ససరరష కకలసన

95-101/311 5647 MLJ0851212
5646 SQX1067413
పపరర: ఆనసద కలమయర KOLASANI
పపరర: అశశక కలమయర కకలగరన

5649 AP151000021218
పపరర: వజయలకకహ చరరమయమళర

95-101/306

భరస : ఆనసద కలమయర కకలసన
ఇసటట ననస:46-4-493
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప చరరమమళళ
ఇసటట ననస:46-4-494
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవయఖ చరరమమళళ
ఇసటట ననస:46-4-494
వయససస:82
లస: పప

5657 AP151000018195
పపరర: గరపరలకకషషశరససస స నవలనడతషల�

95-101/308

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర కకలసన
ఇసటట ననస:46-4-493
వయససస:37
లస: పప

భరస : అశశక కలమయర కకలయగరన
ఇసటట ననస:46-4-494
వయససస:49
లస: ససస స

5654 SQX1524553
పపరర: కకటటశశరర బడడగమ

5643 SQX1685932
పపరర: జజఖత వవతబ

5641 AP151000018506
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకలగరన

తసడడ:బ ననగభమషణస కకలయగరన
ఇసటట ననస:46-4-492
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వర రరడడడ వవతబ
ఇసటట ననస:46-4-493
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఆశఫ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:46-4-493
వయససస:46
లస: ససస స

5651 AP151000018004
పపరర: ననగజశశరరరవప చరరమయమళళ

95-101/305

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర గసగరవరపప
ఇసటట ననస:46-4-492
వయససస:45
లస: పప

5642 AP151000018220
పపరర: వనసకటసతఖననతరరయణ
ససదర నబతష
స న
తసడడ:బ శకనవరసరరవప ససదర నబతషన
ఇసటట ననస:46-4-492
వయససస:58
లస: పప

5648 AP151000021078
పపరర: కలమయరర కకలగరన

5640 SQX1174192
పపరర: పసలల గసగవరపప

5665 SQX0704155
పపరర: అసజమహ కకలర

95-101/330

భరస : గసగరధర రరడడడ కకలర కకలర
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:46
లస: ససస స
95-101/332

5668 SQX0159418
పపరర: ఉమయరరజఖలకడహ

95-101/333

భరస : రరమయరరవప తవరశ
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:51
లస: ససస స
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5669 SQX0963348
పపరర: అనతపపరరష తవరశ
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95-101/334

95-101/335
5670 SQX1428755
పపరర: వనసకట తదజజశ కలమయర
శఖయకకలర
తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ మమరరస శఖయకకలర
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:24
లస: పప

5671 SQX1063098
పపరర: భభరత కలమయర బభలలర థరర
balgotra
తసడడ:బ మయన మల balgotra
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:33
లస: పప

95-101/336

95-101/337

5673 SQX0159780
పపరర: శకనవరసరరవప తవరశ

5674 SQX1428722
పపరర: ససబభబరరడడడ సరనకకమమహ

95-101/339

భరస : లకకహ ననరరయణ తవరశ
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:73
లస: ససస స
5672 SQX0159517
పపరర: ససమన కలమయర తవరశ
తసడడ:బ రరమయరరవప తవరశ
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ రరమయరరవప తవరశ
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:37
లస: పప

5675 MLJ1749571
పపరర: కకరణ బబచసరన

95-101/340

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర బబచసరన
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:41
లస: పప

5676 SQX1067306
పపరర: బభబమ కకలశశటట

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:41
లస: పప
95-101/341

తసడడ:బ ససబబ రరవప కకలససటట
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:46
లస: పప

5678 SQX0754457
పపరర: శకనవరస రరవప జజలయదద

95-101/343

తసడడ:బ ససబభబరరవప జజలయదద
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:49
లస: పప
5681 SQX0602003
పపరర: తవరశ రరమయరరవప

95-101/346

తసడడ:బ లకకహననరరయణ తవరశ
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:58
లస: పప
95-101/666

భరస : చనత నరసససహ రరవప కటకస
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:48
లస: ససస స

5679 SQX0754929
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణమమరరస
శఖయకకలర
తసడడ:బ మలర ఖయరరరన రరవప ససఖకకలల
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:50
లస: పప

95-101/344

95-102/792

తసడడ:బ సససకర వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:33
లస: పప

5682 SQX1428805
పపరర: అనసత లకడహ సరనకకమమహ

95-101/347

తసడడ:బ ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-5-56
వయససస:57
లస: పప
5693 SQX0910604
పపరర: తబసససమ మహమహద
భరస : అకబర మహమ ద
ఇసటట ననస:46-5-492
వయససస:32
లస: ససస స
5696 MLJ0857904
పపరర: షరతనజ బబగస

5688 SQX2303329
పపరర: సససకర రరజ శశఖర

తసడడ:బ అబమరల ససభభన మహమ ద
ఇసటట ననస:46-5-492
వయససస:70
లస: ససస స

5691 SQX1641570
పపరర: ఎసడరర రరణణ తష ళళరర

5694 SQX0160341
పపరర: వహహదన బబగస

5697 SQX0549550
పపరర: మహమహద అఫరల
తసడడ:బ అబమరల ససభభన మహమ ద
ఇసటట ననస:46-5-492
వయససస:66
లస: పప

95-101/345

95-101/665

95-102/791

భరస : సససకర ఉదయ చసదబ రరవప
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:46
లస: ససస స
95-102/793

5689 MLJ2484046
పపరర: శవరజ జసజనస

95-106/308

తసడడ:బ మహహశశరరరవప జసజనస
ఇసటట ననస:46-5-55O
వయససస:43
లస: పప
95-106/309

5692 SQX2061026
పపరర: ససత మహలకడహ చససడడరర

95-101/611

భరస : ససబబమణఖస చససడడడరర
ఇసటట ననస:46-5-463
వయససస:70
లస: ససస స
95-101/349

తసడడ:బ అబమరల ససభభన మహమ ద
ఇసటట ననస:46-5-492
వయససస:60
లస: ససస స
95-101/351

5683 SQX2201861
పపరర: చనత నరసససహ రరవప కటకస

95-101/667 5686 SQX2304186
5685 SQX2318723
పపరర: చసదబ సరయ సశరరప కరలలమణణ
పపరర: సససకర అదద శశషరమణణ

భరస : డదవడ రరజ తనళళరర
ఇసటట ననస:46-5-223
వయససస:43
లస: ససస స
95-101/348

5680 SQX1063130
పపరర: మయన మల జరచన balgotra

తసడడ:బ రరధ కకషష మమరరస కటకస
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ సససకర ఉదయ చసదబ రరవప
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:29
లస: పప
95-104/1125

95-101/342

తసడడ:బ జగకజర balgotra
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ వవణమగగపరల కరకలమణణ
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:18
లస: పప

5687 SQX2303352
పపరర: సససకర ఉదయ చసదబ రరవప

5677 SQX0834713
పపరర: భభణమ పబసరద మదనరల
తసడడ:బ రమణ రరవప మదనరల
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససబభబరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:46-5
వయససస:35
లస: ససస స

5684 SQX2202729
పపరర: యశశద కటకస

5690 SQX1690114
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-101/338

5695 SQX0160382
పపరర: నడరర హన బబగస మహమహద

95-101/350

భరస : అఫరల మహమ ద
ఇసటట ననస:46-5-492
వయససస:64
లస: ససస స
95-101/352

5698 SQX2026656
పపరర: ననగమర వల షపక

95-101/612

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:46-5-500
వయససస:23
లస: పప
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5699 SQX0000893
పపరర: అరరణ మసచ రరజ
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95-106/310

తసడడ:బ జజత పబకరశ సససగ మసచ రరజ
ఇసటట ననస:46-5-500
వయససస:34
లస: పప
5702 SQX1296657
పపరర: లల రరణణ రరవపరర

5700 SQX2039428
పపరర: మసరసన వల షపక

తసడడ:బ ఖససస శశశదన షపక
ఇసటట ననస:46-5-500
వయససస:44
లస: పప
95-101/353

తసడడ:బ వరరసరశమ రరవపరర
ఇసటట ననస:46-5-501
వయససస:47
లస: ససస స

5703 MLJ0856948
పపరర: సరవతబ పరమమలపరటట

తసడడ:బ సరసబయఖ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:46-5-501
వయససస:65
లస: పప

భరస : రరజజరరవప� గరల
ఇసటట ననస:46-5-502
వయససస:67
లస: ససస స
5711 SQX2062057
పపరర: భవన సవరస

95-103/572

95-101/363

5712 SQX1303551
పపరర: కకటటరతత నకకత జజర రర

5715 SQX0371914
పపరర: మయనవపలర శరరష

95-101/366

95-101/372

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర నసదదరరజ
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప జజరరర
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:52
లస: పప

95-101/375

5707 MLJ0853564
పపరర: ఓసకరరమహ� గరల�

95-101/355

95-101/357

5710 AP151000018048
పపరర: వరభదబకకషషకకషప ర మయచరరజ�

95-101/360

తసడడ:బ వనసకటశశషగరరరరరవప� మయచరరజ
ఇసటట ననస:46-5-505
వయససస:50
లస: పప
95-101/361

5713 SQX0371856
పపరర: నసదదరరజ వనసకట సతఖస
మసజర�
భరస : శకనవరస� నసదదరరజ
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:29
లస: ససస స

95-101/362

95-101/364

5716 MLJ0855510
పపరర: హహసబసదస జజర రర

95-101/365

భరస : శకనసవరసరరవప జజరరర
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:47
లస: ససస స

95-101/367 5719 SQX0910901
5718 SQX0369447
పపరర: నసదదరరజ శరసత పసబయదరరరన�
పపరర: గరమత జసగమకకటభ

95-101/369 5721 MLJ2468254
5720 SQX0101899
పపరర: లలయ సడరఖ కలమయరర మయనవపలర
పపరర: లకడహ కలమయరర� తతనసగమసటర �

5726 AP151000018179
పపరర: శకనవరసరరవప ఝజర రర

95-101/359

భరస : శకనవరస� నసదదరరజ
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరమచసదబరరవప మయననపలర
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:69
లస: ససస స

5704 MLJ2468031
పపరర: వమలయదదవ పరమమలపరటట

తసడడ:బ రరజజరరవప� గరల
ఇసటట ననస:46-5-502
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ అరవసద మనవపలర
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసప హహన గమపరస� �
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:48
లస: ససస స

5723 SQX0588418
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస

95-101/613

తసడడ:బ శకనవరస రరవప జజర రర
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రవ కలమయర చనత
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:36
లస: ససస స
5717 MLJ2468270
పపరర: ఉషరరరణణ� తతనసగమసటర �

5709 MLJ0850420
పపరర: ననగశవరరజజరరవప� గరల�

95-106/448

భరస : సరసబయఖ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:46-5-501
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశరరర� గరల
ఇసటట ననస:46-5-502
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకట చలమయఖ సవరస
ఇసటట ననస:46-5-505
వయససస:64
లస: ససస స
5714 SQX1296541
పపరర: అనసరరధ చనత

95-101/354

తసడడ:బ జయ రరమమలల పప దదల
ఇసటట ననస:46-5-501
వయససస:48
లస: పప
95-101/358

5701 SQX2028934
పపరర: రసడల బ షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:46-5-500
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగభమషణస పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:46-5-501
వయససస:62
లస: ససస స

95-101/356 5706 SQX2061174
5705 MLJ0851352
పపరర: ననగభమషణరరవప పరమమలపరటట
పపరర: చసజవ పప దదల

5708 MLJ0853572
పపరర: అసజనకలమయరర� గరల�

95-106/447

95-101/368

భరస : హనసమసతరరవప జసగసకకట
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:65
లస: ససస స
95-101/370

95-101/371
5722 SQX0910935
పపరర: సతఖ లకకహ నరససమమ జసగమకకటభ

భరస : భభసకరమమరరస� తతనడగమసటరళ
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతరరవప జసగసకకట
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:31
లస: పప

5724 SQX1296509
పపరర: రవ కలమయర చనత

95-101/374
5725 SQX0101881
పపరర: వనసకట ననగ అరవసద మయనవపలర

95-101/373

తసడడ:బ తరరపత రరవప చనత
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప మయననపలర
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:45
లస: పప

95-101/376
5727 MLJ2465193
పపరర: శకనవరసప హహన గమపరస�
తతనసగమసటర �
తసడడ:బ భభసకరమమరరస� thunuguntla
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:55
లస: పప

5728 SQX0371518
పపరర: నసదదరరజ శకనవరసస�

95-101/377

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ� నసదదరరజ
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:57
లస: పప
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95-101/378 5730 MLJ0857284
5729 SQX0910968
పపరర: హనసమసతరరవప జసగమకకటభ
పపరర: భభసకరమమరరస� తతనసగమసటర �

95-101/379

5731 SQX1428573
పపరర: వజయ శక పసరరమయళళ

95-101/380

తసడడ:బ సతనఖలకడహనరససమమ రరవప జసగసకకట
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ లకకహకరసతనరరవప� తషనగమనట ళ
ఇసటట ననస:46-5-506
వయససస:87
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పసరరమయళళ
ఇసటట ననస:46-5-507
వయససస:46
లస: ససస స

5732 SQX0579961
పపరర: సతఖవత� మసచనల�

5733 MLJ0857201
పపరర: మసరసనమహ ఉపపలపరటట� �

5734 SQX1067595
పపరర: మధన మసచనల

95-101/381

భరస : కకటటశశరరరవప� మసచనల
ఇసటట ననస:46-5-507
వయససస:60
లస: ససస స
5735 SQX1428565
పపరర: శకనవరసరరవప పసరరమయళర

భరస : అచసచతరరవప� ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:46-5-507
వయససస:62
లస: ససస స
95-101/384

తసడడ:బ దసరర రరవప పసరరమయళర
ఇసటట ననస:46-5-507
వయససస:45
లస: పప
5738 SQX0608109
పపరర: కకటటశశర రరవప మసచనల�

95-101/387

95-101/390

భరస : అహమహద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:46-5-507/1
వయససస:57
లస: ససస స
5744 SQX0754614
పపరర: యయససన షరరఫ మహమహద

95-101/393

95-15/884

95-101/614

95-169/772

భరస : రమణరరజ� మహళ
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జజన పరల మయరరకపపరస
ఇసటట ననస:46-5-507/1
వయససస:48
లస: ససస స

5742 SQX1260298
పపరర: ససదదప మయరరకపపరస

5743 SQX1260264
పపరర: బబనమ ర మయరరకపపరస

95-101/391

5745 AP151000018192
పపరర: అహమద షరరప మహమద

5748 SQX2088128
పపరర: అనస రరధన మసదలపప

5751 SQX2065449
పపరర: లకడహ పదనహవత శకననధరరజ

5754 SQX1641323
పపరర: తరపతమహ అడకర

5757 MLJ0852723
పపరర: రమయదదవ చసతన
భరస : ససతనరరమరరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:54
లస: ససస స

95-101/386

95-101/389

95-101/392

తసడడ:బ జజన పరల మయరరకపపరస
ఇసటట ననస:46-5-507/1
వయససస:25
లస: పప
95-101/394

5746 SQX2201986
పపరర: జగదదశ బభబమ మరరక

95-101/670

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:46-5-507/1
వయససస:19
లస: పప
95-99/615

5749 SQX0476028
పపరర: రమణమహ మరరక

95-101/395

భరస : రమణ మమరరస మ రరక
ఇసటట ననస:46-5-508
వయససస:58
లస: ససస స
95-115/515

95-166/1070
5752 SQX2056349
పపరర: వనసకట సరహహఠశరరహ శకననధరరజ

తసడడ:బ శకనవరస రరజ శకననధరరజ
ఇసటట ననస:46-5-508
వయససస:19
లస: పప
95-101/396

భరస : శకనవరసరరవప అడకర
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:24
లస: ససస స
95-101/398

5740 SQX1260249
పపరర: రరజ కలమయరర మయరరకపపరస

తసడడ:బ అహమహద షరరఫ మహమ ద
ఇసటట ననస:46-5-507/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరజ శకననధరరజ
ఇసటట ననస:46-5-508
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ శవశసకర మసదలపప
ఇసటట ననస:46-5-508
వయససస:20
లస: పప
5756 AP151000021414
పపరర: లకకహ పదనహవత మహళ�

95-101/388

భరస : శవ శసకర మసదలపప
ఇసటట ననస:46-5-508
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ శవ శసకర మసదలపప
ఇసటట ననస:46-5-508
వయససస:22
లస: పప
5753 SQX2057032
పపరర: ననగ అఖల కకషష మసదలపప

5739 SQX0370973
పపరర: మహమహద మమబభరకలనతసర

5737 SQX1260231
పపరర: జజన పరల మయరరకపపరస
తసడడ:బ జజన రరజ మయరరకపపరస
ఇసటట ననస:46-5-507
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ అజజ మహమహ ద
ఇసటట ననస:46-5-507/1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ కకషష మసదలపప
ఇసటట ననస:46-5-508
వయససస:44
లస: పప
5750 SQX2060846
పపరర: సరయ కకకషత మసదలపప

95-101/385

తసడడ:బ జజన పరల మయరరకపపరస
ఇసటట ననస:46-5-507/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ అహహద షరరఫ మహమ ద
ఇసటట ననస:46-5-507/1
వయససస:27
లస: పప
5747 SQX2088201
పపరర: శవ శసకర మసదలపప

5736 AP151000018180
పపరర: ననగజశశరరరవప ఝజర రర�

95-101/383

తసడడ:బ మహనరరవ మసచనల
ఇసటట ననస:46-5-507
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప� జజరరర
ఇసటట ననస:46-5-507
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ మయరరక� మసచనల
ఇసటట ననస:46-5-507
వయససస:62
లస: పప
5741 AP151000021174
పపరర: సమనన బబగస షపక

95-101/382

5755 SQX1428623
పపరర: రరజఖలకడహ మకకకల

95-101/397

తసడడ:బ అజయ కలమయర మకకకల
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:26
లస: ససస స
95-101/399

5758 MLJ0853614
పపరర: సరసశత� చసతన�

95-101/400

భరస : గరపరల రరడడడ� చసత
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:60
లస: ససస స
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5759 SQX1428672
పపరర: రరజజష కలమయర మకకకల

95-101/401

తసడడ:బ అజయ కలమయర మకకకల
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:24
లస: పప
5762 SQX1641331
పపరర: శకనవరసరరవప అడకర

95-101/404

95-101/407

95-144/542

95-101/412

95-101/671

95-101/616

95-101/418

భరస : ససరజసదబ సమమదనబల
ఇసటట ననస:46-5-514
వయససస:37
లస: ససస స

5772 MLJ2465268
పపరర: శసకరరకవప� కకతస మయసస�

5775 SQX0754499
పపరర: యయమన మరరససపలర

5778 SQX0101857
పపరర: రమయదదవ� మసవస�

5781 AP151000021023
పపరర: హనసమయయమహ మసనస

95-101/421

5784 SQX1459099
పపరర: కకటటశశర రరవప ననమలపపరర

95-101/413

5787 SQX1063148
పపరర: కరరణపసబ తనళళ
భరస : పబదదప రరడడడ తనళళళ
ఇసటట ననస:46-5-514
వయససస:44
లస: ససస స

95-101/409

5770 SQX0089086
పపరర: మసగమహ తరసదనసస�

95-101/411

5773 SQX2061307
పపరర: శరసత దదవ పరలవరడడ

95-101/615

తసడడ:బ శవ పబసరద రరవప పరలవరడడ
ఇసటట ననస:46-5-511
వయససస:29
లస: ససస స
95-101/414

5776 AP151000018426
పపరర: దసరరరపబసరద మరరససపలర

95-101/415

తసడడ:బ రరధనకకషరషరరవప మరరససప లర
ఇసటట ననస:46-5-512
వయససస:61
లస: పప
95-101/416

5779 SQX1492875
పపరర: శవ ననమలపపరర

95-101/417

భరస : కకటటశశర రరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:46-5-513
వయససస:49
లస: ససస స
95-101/419

5782 SQX0704189
పపరర: బభబమ ననమలపపరర

95-101/420

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప ననమలపపరర
ఇసటట ననస:46-5-513
వయససస:30
లస: పప
95-101/422

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర ననమలపపరర
ఇసటట ననస:46-5-513
వయససస:53
లస: పప
95-101/424

5767 MLJ0852277
పపరర: గరపరల రరడడడ చసతన

భరస : శకనవరసరరవప� తరసదనసస
ఇసటట ననస:46-5-511
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప మయసనస
ఇసటట ననస:46-5-513
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప మయసనస
ఇసటట ననస:46-5-513
వయససస:50
లస: పప
5786 SQX1351766
పపరర: మసజల సమమదనబల

95-101/410

భరస : రవకలమయర� మయసనస
ఇసటట ననస:46-5-513
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : దనమదర రరవప� మయసనస
ఇసటట ననస:46-5-513
వయససస:54
లస: ససస స
5783 SQX0160010
పపరర: రవకలమయర మసనస

5769 SQX0910703
పపరర: సరయలకకహ తరసదనసస

95-101/406

తసడడ:బ ఈశశర రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ దసరరరపబసరద మరరససపలర
ఇసటట ననస:46-5-512
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ ససభభశవ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:46-5-512
వయససస:30
లస: ససస స
5780 AP151000021399
పపరర: భవరన మసనస�

95-101/408

తసడడ:బ పపననతరరవప� తరసదనసస
ఇసటట ననస:46-5-511
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ శవ పబసరద రరవప పరలవరడడ
ఇసటట ననస:46-5-511
వయససస:28
లస: ససస స
5777 SQX2060820
పపరర: ననగలకడహ బబలరసకకసడ

5766 SQX0861013
పపరర: రమణ మమరరస మరరక

5764 AP151000018383
పపరర: వనసకటరరజ మహల
తసడడ:బ రమణరరజ మహల
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప తరసదనసస
ఇసటట ననస:46-5-511
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమకకకషషయఖ తరసదనసస
ఇసటట ననస:46-5-511
వయససస:56
లస: పప
5774 SQX2202612
పపరర: శరసత దదవ పరలవరడడ

95-101/405

తసడడ:బ బసవయఖ మరరక
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరజ శకననధ రరజ
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:21
లస: ససస స
5771 SQX0089128
పపరర: శకనవరసరరవప తరసదనసస

5763 MLJ0850388
పపరర: పరమమశశరరరడడడ చసతన

95-101/403
5761 SQX0475335
పపరర: హహమసత కలమయర రరడడ సస హహచ

తసడడ:బ ససతనరరమరరడడడ ఛసథరరడడడ
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ ససతనరరమరరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ఈశశర రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:62
లస: పప
5768 SQX2084390
పపరర: రరహహత శకననధ రరజ

95-101/402

తసడడ:బ శవ ననగజశశర రరవప మరస
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ చనయలమసద అడకర
ఇసటట ననస:46-5-509
వయససస:33
లస: పప
5765 MLJ0852988
పపరర: ససతనరరమరరడడడ చసతన

5760 SQX1262146
పపరర: ననగజసదబ బభబమ మరస

5785 AP151000018063
పపరర: దనమదరరరవప మసనస�

95-101/423

తసడడ:బ సరసబశవరరవప� మయసనస
ఇసటట ననస:46-5-513
వయససస:55
లస: పప
95-101/425

5788 SQX0371971
పపరర: యసడబపగ
బ డ రరజజశశరర

95-101/426

భరస : వనసకట పబసరద యరఢబ పబగడ
ఇసటట ననస:46-5-514
వయససస:47
లస: ససస స
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5789 AP151000021204
పపరర: ఈశశరర ససదర నబకలసన

95-101/427

భరస : మమరళ కకషష ససదర నబకలసన
ఇసటట ననస:46-5-514
వయససస:51
లస: ససస స
5792 SQX1063155
పపరర: తళళ పబదదప రరడడడ

95-101/430

95-101/433

95-101/436

95-101/439

తసడడ:బ గణణష కలమయర అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:46-5-519
వయససస:21
లస: ససస స
5804 SQX1279943
పపరర: మసగమహ కరరదస

95-101/442

95-101/432

95-101/434

5797 SQX1174200
పపరర: ససషహ జసగసకకట

95-101/435

భరస : నరసససహ రరవప జసగసకకట
ఇసటట ననస:46-5-517/1
వయససస:31
లస: ససస స

5799 SQX1174242
పపరర: ననగ సతఖ లకడహ నరసససహ
రరవప జసగసకకట
తసడడ:బ జయపబకరశ జసగసకకట
ఇసటట ననస:46-5-517/1
వయససస:32
లస: పప

95-101/437

5802 SQX1893635
పపరర: ఉమ దదవ అనసమలశశటట

95-101/440

5805 AP151000021391
పపరర: భభనసమత నవలనడతల�

95-101/445

5808 SQX1150424
పపరర: రవ కలమయర కరరడడ

5811 MLJ0852525
పపరర: మమరళకకషష నవలనడతల

5803 SQX1893569
పపరర: గణణశ కలమయర అనసమలశశటట

95-101/444
5806 AP151000021400
పపరర: వనసకటలలత కలమయరర
నవలనడతషల
భరస : వనసకటససబకమణఖశరససస స ననలయనడతల
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:72
లస: ససస స

95-101/446

5809 SQX0910315
పపరర: రరజశశఖర కరరదస

95-101/449

5812 MLJ0858696
పపరర: వనసకటటశశరరర కరరదస

5813 AP151000018374
పపరర: వరససదదవరరవప నవలనడతషల�

95-101/672 5815 SQX1262104
5814 SQX2200665
పపరర: వ.కజ.సస మహ లకడహ ననల నసతల
పపరర: ససజనఖ మదదర

5816 MLJ2468197
పపరర: రతతకలమయరర మదదర
భరస : ఆదదననరరయణ మదదర
ఇసటట ననస:46-5-522
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ వరసస దదవ రరవప ననల నసతల
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:18
లస: ససస స
95-101/453

5817 SQX0369793
పపరర: మయనసపరటట కకటటశశరమహ
భరస : చచనతయఖ మయనసపరటట
ఇసటట ననస:46-5-522
వయససస:53
లస: ససస స

95-101/447

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర ఖరరదస
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటససబబమణఖశరససస స నవలనసతల
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ కరమమశశరరరవప� నవలనసతల
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:69
లస: పప

95-101/441

95-101/443

తసడడ:బ వనసకటససబబమణఖశరససస స ననలయనడతల
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:47
లస: పప
95-101/451

95-101/438

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:46-5-519
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర కరరడడ
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:28
లస: పప
95-101/448

5800 AP151000018116
పపరర: జయపబకరశ జసగసకకట

తసడడ:బ సతఖలకకహనరసససహరరవప జసగసకకట
ఇసటట ననస:46-5-517/1
వయససస:62
లస: పప

భరస : వరససదదవరరవప� నవలనసతల
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : గరపరలకకషషశరససస �స నవలనసతల
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:76
లస: ససస స
5810 AP151000018098
పపరర: శకధర నవలనడతషల

5794 SQX1067538
పపరర: యయమన శక సససధడజజ శదర
భకలసన
తసడడ:బ మమరళ కకషష ససదర నబసత న
ఇసటట ననస:46-5-515
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గణణశ కలమయర అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:46-5-519
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర కరరదస
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:54
లస: ససస స
5807 AP151000021395
పపరర: పబసడన నవలనడతల�

5796 AP151000018015
పపరర: మమరళ కకషష ససదర నబకలసన

95-101/429

95-101/431

తసడడ:బ శకనవరస రరవప ససదర నబకలసన
ఇసటట ననస:46-5-515
వయససస:56
లస: పప

భరస : jaya prakash జసగసకకట
ఇసటట ననస:46-5-517/1
వయససస:57
లస: ససస స
5801 SQX1858588
పపరర: పపజత మణణ అనసమలశశటట

5793 SQX0963561
పపరర: వవసకట పబసరద యసడబ పబగడ

5791 SQX0963579
పపరర: యశశసత యసదబ పబగడ

తసడడ:బ వవసకట పబసరదస యరఢబ పబగడ
ఇసటట ననస:46-5-514
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర యరఢబ పబగడ
ఇసటట ననస:46-5-514
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ మమరళకకషష ససదర నబసత న
ఇసటట ననస:46-5-515
వయససస:28
లస: ససస స
5798 AP151000021059
పపరర: అసజన జసగసకకట

95-101/428

భరస : ససబబ రరవప సమమదనబల
ఇసటట ననస:46-5-514
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ వర రరడడడ తనళళళ
ఇసటట ననస:46-5-514
వయససస:46
లస: పప
5795 SQX0704106
పపరర: శకనజ ససదర నబకలసన

5790 SQX1067553
పపరర: లకడహ కలమయరర సమమదనబల

95-101/450

తసడడ:బ వనసకయఖ kareedu
ఇసటట ననస:46-5-520
వయససస:62
లస: పప
95-101/452

భరస : రవ తదజ మదదర
ఇసటట ననస:46-5-522
వయససస:31
లస: ససస స
95-101/454

5818 MLJ2468189
పపరర: అనసత లకడహ మదదర

95-101/455

తసడడ:బ రరమయఖ మదదర
ఇసటట ననస:46-5-522
వయససస:80
లస: ససస స
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95-101/456

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ మదదర
ఇసటట ననస:46-5-522
వయససస:32
లస: పప
5822 SQX0910729
పపరర: పబభభవత ఆకలరత

95-101/459

95-101/462

95-106/311

95-106/314

95-101/466

95-101/469

95-106/312

5832 SQX0369736
పపరర: గరల అరరణకలమయరర�

95-106/316

95-101/465

5827 SQX1619719
పపరర: హరర కకషష గమజరరర పపడడ

95-101/464

5830 MLJ0855734
పపరర: వనజజకడ పసదరపప బ లల

95-106/313

5833 SQX2061406
పపరర: మహమహద రఫస షపక

95-101/617

తసడడ:బ చన మమలయల షపక
ఇసటట ననస:46-5-531
వయససస:30
లస: పప

95-101/467 5836 MLJ0858217
5835 SQX1893528
పపరర: హహమ సరయ పసబయ చససడడరర
పపరర: శవపరరశత� గసటభ�

5838 SQX0161802
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� గసటభ�

5841 SQX1134527
పపరర: రవసదర రరడడడ చసత

5844 SQX1078774
పపరర: లకడహ రమఖ పసరరమయళర

95-101/468

భరస : వనసకటటశశరరరవప� గసటభ
ఇసటట ననస:46-5-534
వయససస:55
లస: ససస స
95-101/470

5839 SQX1895275
పపరర: తదజ శక చససడడరర

95-106/315

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:46-5-534
వయససస:21
లస: ససస స
95-106/317

తసడడ:బ యయలర య రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-534
వయససస:49
లస: పప
95-106/319

95-101/461

తసడడ:బ చలమయఖ పసదరపప బ లల
ఇసటట ననస:46-5-528
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉమయమహహశశరరరవప� గసటభ
ఇసటట ననస:46-5-534
వయససస:43
లస: పప

భరస : రవసదర రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-534
వయససస:44
లస: ససస స
5843 SQX1078766
పపరర: లకడహ మమనక పసరరమయళర

5829 MLJ0859215
పపరర: శకనవరసరబవప పసదరపప బ లల

5824 SQX0910711
పపరర: ససగమణమహ దసపసప

తసడడ:బ రరమ రరవప గమజరరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-5-525
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:46-5-534
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� గసటభ
ఇసటట ననస:46-5-534
వయససస:39
లస: పప
5840 SQX1134519
పపరర: ససనతన చసత

95-101/463

భరస : పబసరద రరవప� గరల
ఇసటట ననస:46-5-531
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ రవసదబ రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-534
వయససస:23
లస: ససస స
5837 SQX0161752
పపరర: కకరణ గసట�

5826 SQX1260363
పపరర: కలయఖణణ కకమహ

95-101/458

భరస : దడదడక దసపసప
ఇసటట ననస:46-5-523
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ చలమయఖ పసదరపప బ లల
ఇసటట ననస:46-5-527
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ చలమయఖ పసదరపప బ లల
ఇసటట ననస:46-5-528
వయససస:41
లస: ససస స
5834 SQX1893395
పపరర: శవ ననగ యశశశ చసత

95-101/460

భరస : భభసకర రరవప కకమహ
ఇసటట ననస:46-5-524
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ పసదరపప బ లల
ఇసటట ననస:46-5-527
వయససస:62
లస: ససస స
5831 MLJ0854000
పపరర: ససభభషసణణ పసదరపప బ లల

5823 SQX0910737
పపరర: ససబబజస ఆకలరత

5821 MLJ0858704
పపరర: ఆదదననరరయణ మదదర

తసడడ:బ రరమయఖ మదదర
ఇసటట ననస:46-5-522
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరశయఖ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:46-5-523
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ వవసకటసరశమ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:46-5-523
వయససస:43
లస: పప
5828 AP151000042075
పపరర: రరమడనఏవ పసదరపప బ లల

95-101/457

తసడడ:బ ననగజసదబరరడడడ కకలర కకళర
ఇసటట ననస:46-5-522
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:46-5-523
వయససస:35
లస: ససస స
5825 SQX0910745
పపరర: శవ ఆకలరత

5820 SQX0705012
పపరర: గసగరధర రరడడడ

5842 SQX1430867
పపరర: పబమల రరణణ బబ లశశటట

95-106/318

భరస : శకరరమ శవ పబసరద బబ లశశటట
ఇసటట ననస:46-5-535
వయససస:40
లస: ససస స
95-106/320

5845 SQX0125435
పపరర: పలర వ చసతన

95-106/321

తసడడ:బ ససపపరష గగపరల రరవప పసరరమయళర
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ ససపపరష గగపరల రరవప పసరరమయళర
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మలర ఖయరరరన రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:38
లస: ససస స

5846 SQX0295964
పపరర: వససత లకడహ� ఆమసచ�

5847 SQX0482844
పపరర: దదవరకడణ బయఖపపరరడడ

5848 SQX0836098
పపరర: ననగ ససలలచన కసదసకలరర

భరస : టట జ వ రరఘవవసదబ మమరరస�
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:38
లస: ససస స

95-106/322

భరస : రరజశశఖర రరడడడ బయఖపపరరడడడ
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:40
లస: ససస స

95-106/323

95-106/324

భరస : వనసకటటశశర రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:40
లస: ససస స
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5849 SQX0482604
పపరర: కకకషషవవణణ కరశపప
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95-106/325

భరస : మసరసన రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:43
లస: ససస స

5850 SQX1078758
పపరర: వనసకట పదనహవత పసరరమయళర

భరస : ససపపరష గగపరలరరవప పసరరమయళర
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:48
లస: ససస స

95-106/328 5853 SQX0125187
5852 MLJ0854810
పపరర: లకకహవసససధరరదదవ రరచమలలర
పపరర: పససచలమహ చసతన

భరస : బభలకకషషకకటటశశరరరవప రరచమలలర
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రఘమరరమరరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:64
లస: ససస స

5855 MLJ0854828
పపరర: కలససమకలమయరర రరచమలలర

5856 SQX1430941
పపరర: అవననష కసదసకలరర

95-106/331

భరస : శవశసకర రరచమలలర
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:76
లస: ససస స
5858 SQX0431932
పపరర: మహహష అయఖపప సమమదనబల

95-106/334

95-106/337

95-106/340

95-106/343

95-101/472

భరస : వనసకటటశశరరరవప అనతస
ఇసటట ననస:46-5-538
వయససస:61
లస: ససస స

5868 SQX0125203
పపరర: రఘమరరమరరడడడ చసతన

5871 SQX1347484
పపరర: యసపపప కడడయస

95-106/346

5874 SQX1535816
పపరర: నవహ ససలయసనన మహమహద

5877 MLJ0850826
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అనతస
తసడడ:బ సతఖననరరయణ అనతస
ఇసటట ననస:46-5-538
వయససస:66
లస: పప

95-106/330

5857 SQX1430875
పపరర: అవననష కసదసకలరర

95-106/333

95-106/336

95-106/338

5863 SQX0482935
పపరర: మసరసన రరడడడ కరశపప

95-106/339

తసడడ:బ చసదబ శశఖర రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:46
లస: పప
95-106/341

5866 MLJ2484764
పపరర: రవసదనబరరడడడ చసతన

95-106/342

తసడడ:బ మలయరరరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:53
లస: పప
95-106/344

5869 SQX1893767
పపరర: మమఘన అదద లకడహ కసదసకలరర

95-101/471

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-5-537
వయససస:22
లస: ససస స
95-101/473

5872 SQX1134543
పపరర: షరహహదన షసచక

95-106/345

భరస : సలస షసచక
ఇసటట ననస:46-5-537
వయససస:42
లస: ససస స
95-106/347

భరస : ససలలమయన షపక
ఇసటట ననస:46-5-538
వయససస:24
లస: ససస స
95-106/349

5854 SQX0482950
పపరర: ననరరయణమహ చసత

5860 SQX0295949
పపరర: టట జ వ రరఘవవసదబ మమరరస�
ఆమసచ�
తసడడ:బ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ సరశమ దనసస కడడయస
ఇసటట ననస:46-5-537
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ జజన అహమహద షసచక
ఇసటట ననస:46-5-537
వయససస:45
లస: పప
5876 MLJ0859595
పపరర: మసగరయమహ అనతస

5865 SQX0338509
పపరర: శకనవరసరరవప కసదసకలరర

భరస : మలర కరరరరన రరవప అమమలలతష
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:51
లస: ససస స

95-106/335

తసడడ:బ ఈశశర రరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:71
లస: పప

భరస : యసపపప కడడయస
ఇసటట ననస:46-5-537
వయససస:48
లస: ససస స
5873 SQX1134493
పపరర: సలస షసచక

5862 SQX0125146
పపరర: మలర ఖయరరరన రరడడడ చసతన

95-106/327

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ రమణన రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:54
లస: పప
5870 SQX1347526
పపరర: జయ లకడహ కకదమ

95-106/332

తసడడ:బ రఘమరరమరరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ మయధవయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:48
లస: పప
5867 SQX0687632
పపరర: వనసకట రరమరరడడడ కరశపప

5859 SQX0295931
పపరర: శకకకషష చచచతనఖ అమసచ

5851 SQX0836080
పపరర: వజయ లకడహ అమమలలతష

భరస : మలయరరరడడడ చసత
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల ఆమసచ
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ జజన మయయ షసచక
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:41
లస: పప
5864 SQX1430958
పపరర: చసదబశశఖర కకతత
స రర

95-106/329

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ కకషష మమరరస సమమదనబల
ఇసటట ననస:46-5-536
వయససస:29
లస: పప
5861 SQX0340711
పపరర: సలస బభషర షసచక

95-106/326

5875 SQX0553859
పపరర: గరయతబ అనతస

95-106/348

తసడడ:బ వనసకటటసశరరరవప అనతస
ఇసటట ననస:46-5-538
వయససస:28
లస: ససస స
95-106/350

5878 SQX0601534
పపరర: రరమకకషష బబ లశశటట

95-106/351

భరస : బభలకకషష బబ లశశటట
ఇసటట ననస:46-5-539
వయససస:43
లస: ససస స
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5879 SQX0186221
పపరర: యశశదదదవ బబ లశశటట
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95-106/352

భరస : బభలకకషష బబ లశశటట
ఇసటట ననస:46-5-539
వయససస:68
లస: ససస స
5882 SQX2060861
పపరర: ససధనరరన పససడచల

95-101/618

95-101/474

95-106/358

95-106/361

95-106/364

5897 SQX0270124
పపరర: చసదదక
బ గటభట గటట

95-106/367

95-106/359

5892 SQX1455717
పపరర: రరజజష కలమయర చసదదలల

5895 SQX0336974
పపరర: శకనవరసరరవప రరవపల

5898 SQX0270744
పపరర: మననజ కలమయర గటట

95-106/370

5901 SQX1641547
పపరర: సశపత కరలలపప

95-106/362

భరస : ననగజశశరరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:46-5-545
వయససస:55
లస: ససస స

5904 MLJ0857532
పపరర: జగదదష కలమయర గడడ స
తసడడ:బ ననగజశశరరరవప గడడ స
ఇసటట ననస:46-5-545
వయససస:38
లస: పప

95-106/376

5887 SQX1430917
పపరర: శవ ననగ శక రరచబతషన

5890 SQX1347377
పపరర: లకడహ కలమయరర శరణస

95-106/360

5893 SQX1895457
పపరర: వననద కలమయర చసదదలల

95-106/365

95-106/363

5896 SQX0431650
పపరర: సరసబశవరరవప చసదదలల

95-106/366

తసడడ:బ సతఖననరరయణ చసదదలల
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:57
లస: పప
95-106/368

5899 MLJ2484426
పపరర: శకనవరసరరవప గటభట

95-106/369

తసడడ:బ మలర ఖయరరరనరరవప గటట
ఇసటట ననస:46-5-544
వయససస:58
లస: పప
95-106/371

5902 SQX1641638
పపరర: మయధవ వసస

95-106/372

భరస : వనసకటశరరరవప వవసస
ఇసటట ననస:46-5-545
వయససస:39
లస: ససస స
95-106/374

5905 SQX1641539
పపరర: చసదబశశఖరరవప కరలలపప

95-106/375

తసడడ:బ గకరరరరరరవప కరలలపప
ఇసటట ననస:46-5-545
వయససస:40
లస: పప

95-106/377 5908 MLJ0857052
5907 SQX0421677
పపరర: వనసకట సప మ శశఖర రరవప బమరజర
పపరర: ననగజశశరరరవప గడడ స

తసడడ:బ బభపయఖ�
ఇసటట ననస:46-5-545
వయససస:62
లస: పప

95-106/357

తసడడ:బ వ సరసబశవ రరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:28
లస: పప

భరస : చసదబశశఖర కరలలపప
ఇసటట ననస:46-5-545
వయససస:34
లస: ససస స
95-106/373

95-106/355

భరస : సడరరఖ ననరరయణ శరణస
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప గటట
ఇసటట ననస:46-5-544
వయససస:30
లస: పప

భరస : కకరణ గసట
ఇసటట ననస:46-5-545
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహ రరవప వవసస
ఇసటట ననస:46-5-545
వయససస:43
లస: పప

5889 SQX0338269
పపరర: వనసకట ససబమబలల రరవపల

5884 SQX1959162
పపరర: జజజ న శక గగరరకపరటట

భరస : హహమ ససబబహహణణఖశశర రరవప రరచబతషన
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : వనసకటటశశరరర రరవపల
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప గటట
ఇసటట ననస:46-5-544
వయససస:32
లస: ససస స

5906 SQX1641646
పపరర: వనసకటటశరరరవప వసస

95-106/356

తసడడ:బ సరసబశవరరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:26
లస: పప

5894 SQX1430909
పపరర: హహమససబబహహణణఖశశర రరవప
రరచబతషన
తసడడ:బ పరనకరలల రరచబతషన
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:48
లస: పప

5903 MLJ0857474
పపరర: పరరశత గడడ స

5886 SQX1309138
పపరర: వనసకట లయవణఖ శరణస

95-106/354

తసడడ:బ భభసకర రరడడడ గగరరకపరటట
ఇసటట ననస:46-5-541
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరరఖ ననరరయణ శరణస
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:24
లస: పప

5900 SQX1430925
పపరర: నవఖ గసట

95-103/573

తసడడ:బ సడరరఖ ననరరయణ శరణస
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభబరరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:45
లస: ససస స
5891 SQX1309112
పపరర: సరయ ననగ శకనవరస శరణస

5883 SQX2061968
పపరర: సతఖననరరయణ పససడచల

5881 SQX0432005
పపరర: బభలకకషష బబ లశశటట

తసడడ:బ సతఖననరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:46-5-539
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహ రరవప పససడచల
ఇసటట ననస:46-5-540
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ మహన రరవప శరణస
ఇసటట ననస:46-5-542
వయససస:57
లస: పప
5888 SQX0431999
పపరర: కరమమశశరర చసదదలల

95-106/353

తసడడ:బ బభలకకషష బబ లశశటట
ఇసటట ననస:46-5-539
వయససస:46
లస: పప

భరస : సతఖననరరయ పససడచల
ఇసటట ననస:46-5-540
వయససస:48
లస: ససస స
5885 SQX1347344
పపరర: సడరరఖ ననరరయణ శరణస

5880 SQX0431700
పపరర: శకరరమశవపబసరద బబ లశశటట

95-106/378

తసడడ:బ పసచచయఖ గడడ స
ఇసటట ననస:46-5-545
వయససస:65
లస: పప
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95-106/449

భరస : జగదదశ కలమయర గడడ స
ఇసటట ననస:46-5-545
వయససస:36
లస: ససస స
5912 SQX0186288
పపరర: ననగరరజ కలమయరర యయలలరర

95-106/379

భరస : శకకరసత గసట
ఇసటట ననస:46-5-547
వయససస:28
లస: ససస స
95-106/381

భరస : వవసకటటశశర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:46-5-547
వయససస:51
లస: ససస స
5915 SQX0432062
పపరర: భభనసపబకరశ బమరరర

5910 SQX0687376
పపరర: అశశన గసటభ

5913 SQX0125336
పపరర: ఆదదలకడహ బమదల

తసడడ:బ సప మశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:46-5-547
వయససస:37
లస: పప

5916 SQX0228486
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ఏలలరర

95-106/382

5914 SQX0724500
పపరర: వనసకటటశశర రరవప ఏలలరర

95-106/383

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప ఎలల
ర రర
ఇసటట ననస:46-5-547
వయససస:28
లస: పప
95-106/385

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ ఏలలరర
ఇసటట ననస:46-5-547
వయససస:55
లస: పప

5917 SQX1623496
పపరర: పపజ బసడర

95-106/386

తసడడ:బ రరసబభబమ బసడర
ఇసటట ననస:46-5-548
వయససస:25
లస: ససస స

5918 SQX1859636
పపరర: ససభదబరతత లకడహ దదపసక
మయచదపలర
భరస : తరరమల రవచసదబ పపవరశడ
ఇసటట ననస:46-5-548
వయససస:42
లస: ససస స

95-106/387

5921 AP151000042039
పపరర: తరరమలరవచసదర పపవరశడ

95-106/390

95-106/391 5923 SQX0125377
5922 AP151000042020
పపరర: వనసకటససపతషకమయర పపవరశడ�
పపరర: వనసకట రరమ సరయ పబసరద
తనడదపలర
తసడడ:బ చరసజవరరవప�
తసడడ:బ రరమశరససస స
ఇసటట ననస:46-5-548
ఇసటట ననస:46-5-548
వయససస:51
లస: పప
వయససస:54
లస: పప

95-106/392

95-106/393

5925 SQX0186320
పపరర: వనసకట శకలకడహ మమతనఖల

95-106/395

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:46-5-548
వయససస:84
లస: పప
5927 MLJ2484566
పపరర: మరరయమహ� గనపలర �

95-106/396

95-106/399

తసడడ:బ మహహశశరరరవప జసజనస
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:41
లస: ససస స

5931 MLJ0858969
పపరర: ససభభషకమల � చససడడరర�

95-106/402

5934 AP151000042156
పపరర: వనసకటటశశరరర గసడడ

95-106/397

5937 MLJ0859124
పపరర: ససగమణకలమయరర చససడడరర
భరస : నరసససహమమరరస చససడడరర
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:67
లస: ససస స

5926 SQX0337790
పపరర: తనడదపల శకదదవ�

5929 AP151000042160
పపరర: ససమతబ గసడడ

95-106/398

భరస : వనసకటటశశరరర గసడడ
ఇసటట ననస:46-5-549
వయససస:71
లస: ససస స
95-106/400

5932 AP151000042378
పపరర: మయరరత శకధర మమతనఖల

95-106/401

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల మమతనఖల
ఇసటట ననస:46-5-549
వయససస:50
లస: పప
95-106/403

తసడడ:బ కనతయఖననయమడడ గసడడ
ఇసటట ననస:46-5-549
వయససస:73
లస: పప
95-106/405

95-106/389

భరస : వనసకట రరమసరయ పబసరద�
ఇసటట ననస:46-5-549
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహమమరరస �
ఇసటట ననస:46-5-549
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ రతతస� �
ఇసటట ననస:46-5-549
వయససస:59
లస: పప
5936 MLJ2484228
పపరర: శక లలత జసజనస

95-106/394

భరస : సరయబభబమ బరస
ఇసటట ననస:46-5-549
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల మమతనఖల
ఇసటట ననస:46-5-549
వయససస:74
లస: ససస స
5933 MLJ2484574
పపరర: రరమయఖ� గనపలర �

5928 MLJ2484673
పపరర: ససధనరరణణ బరస

5920 SQX1430842
పపరర: పబసరద చసతల
తసడడ:బ అపరప రరవప చసతల
ఇసటట ననస:46-5-548
వయససస:37
లస: పప

భరస : మయరరత శకధర మమతనఖల
ఇసటట ననస:46-5-549
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ� �
ఇసటట ననస:46-5-549
వయససస:54
లస: ససస స
5930 AP151000042511
పపరర: శరఖమలయదదవ మమతనఖల

95-106/388

భరస : చరసజవరరవప�
ఇసటట ననస:46-5-548
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ చరసజవరరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:46-5-548
వయససస:45
లస: పప
5924 AP151000042034
పపరర: చరసజవరరవప పపవరశడ

5919 AP151000042038
పపరర: కకషషకలమయరర పపవరశడ�

95-106/380

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప ఎలల
ర రర
ఇసటట ననస:46-5-547
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సప మశశఖర రరవప బమదల
ఇసటట ననస:46-5-547
వయససస:53
లస: ససస స
95-106/384

5911 SQX0125062
పపరర: వనసకటలకడహ భభరర వ యలల
ర రర

5935 SQX0105718
పపరర: వరలకడహ ననగభబచరర�

95-106/404

భరస : బభల గసగరధర తలక�
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:37
లస: ససస స
95-106/406

5938 MLJ2484756
పపరర: ససశల చచలసకలరరస

95-106/407

భరస : శశషగరరరరరవప చలసకలరరస
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:73
లస: ససస స
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5939 SQX0553487
పపరర: సరయ లలత కననత గసడడ

95-106/408

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర గసడడ
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:29
లస: పప
5942 MLJ0859256
పపరర: సతశకలమయర చససడడరర

95-106/411

95-106/414

తసడడ:బ సరఈ బభబమ బరస బరస
ఇసటట ననస:46-5-553
వయససస:27
లస: పప
5951 SQX0339762
పపరర: పసరరమయళర ననగ యమగజసదబ

5943 MLJ2484681
పపరర: సరయబభబమ బరస

95-106/412

5946 SQX1147983
పపరర: వనసకటటష ససకల

95-106/415

5949 SQX0554063
పపరర: యజజ దదపక బరస

95-106/418

95-106/471

తసడడ:బ లకడహ నరసససహమమరరస యమగజసదబ
ఇసటట ననస:46-5-554
వయససస:35
లస: పప
5954 SQX0724484
పపరర: ఉమయ కలమయర కలపప

5955 SQX1641430
పపరర: అనడష బబ లశశటట

95-106/423

తసడడ:బ కలటటసబ రరమశరహ కలపప
ఇసటట ననస:46-5-555
వయససస:49
లస: పప
5957 SQX1641422
పపరర: ససనలయబఘవనర స బబ లశశటట

5958 SQX0687087
పపరర: లకకహనరసససహరరవప బబ లశశటట

తసడడ:బ లకక నరసససహ రరవప బబ లససలటట
ఇసటట ననస:46-5-556
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ అకకసబబ టర బబ లశశటట
ఇసటట ననస:46-5-556
వయససస:63
లస: పప

5960 MLJ0853994
పపరర: పపషరపబభయ లయల

5961 MLJ0856138
పపరర: శరఖమయ
ర ల లయల

95-106/428

భరస : రరస లయల లయల
ఇసటట ననస:46-5-557
వయససస:46
లస: ససస స
5963 SQX1943935
పపరర: షసరరనన తర ల లయల
తసడడ:బ రరసలయల లయల
ఇసటట ననస:46-5-557
వయససస:24
లస: పప
5966 MLJ0858308
పపరర: రఘమననదనరల లయల
తసడడ:బ శరఖమయ
ర ల లయల
ఇసటట ననస:46-5-557
వయససస:74
లస: పప

5964 SQX1641497
పపరర: షసరరననథ లయల

95-106/426

5967 SQX1369322
పపరర: వరరష చసదబ
తసడడ:బ థనమస చసదబ
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:28
లస: ససస స

95-106/419
5950 SQX1347476
పపరర: వనసకట ననగజశశర రరవప అసకరల

5953 SQX0724443
పపరర: నరజ కలపప

95-106/421

5956 SQX0687368
పపరర: లకకహ ససససల బబ లశశటట

95-106/424

5959 MLJ0853986
పపరర: దరరరబభయ లయల

95-106/427

భరస : శరఖమయ
ర ల లయల
ఇసటట ననస:46-5-557
వయససస:46
లస: ససస స
95-106/429

5962 MLJ0853119
పపరర: శవ బభయ లయలయ

95-106/430

భరస : రఘమననథ లయలయ
ఇసటట ననస:46-5-557
వయససస:64
లస: ససస స
95-106/432

తసడడ:బ రరమ లయల లయల
ఇసటట ననస:46-5-557
వయససస:24
లస: పప
95-106/434

95-106/416

భరస : లకకహనరసససహరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:46-5-556
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రఘమననదనరల లయల
ఇసటట ననస:46-5-557
వయససస:54
లస: ససస స
95-106/431

5947 SQX1347443
పపరర: అసజల దదవ అసకరల

భరస : ఉమయ కలమయర కలపప
ఇసటట ననస:46-5-555
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససనరరఘవవసదబ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:46-5-556
వయససస:30
లస: ససస స
95-106/425

95-106/413

తసడడ:బ చనత కకసడయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:46-5-553
వయససస:45
లస: పప

5952 SQX2226819
పపరర: వనసకట సతఖ సరయ పదనహవత
పసలర లరర
భరస : వనసకట శశష చలపత రరవప
ఇసటట ననస:46-5-554
వయససస:58
లస: ససస స

95-106/422

5944 MLJ2484038
పపరర: మహహశశరరరవప జసజనస

భరస : వనసకట ననగజశశర రరవప అసకరల
ఇసటట ననస:46-5-553
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ సరయబభబమ బరస
ఇసటట ననస:46-5-553
వయససస:30
లస: పప
95-106/420

95-106/410

తసడడ:బ ససబభబరరవప జసజనస
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట సరశమ ససకల
ఇసటట ననస:46-5-551
వయససస:28
లస: పప
95-106/417

5941 SQX0105700
పపరర: బభలగసగరధర తలక ననగభబచరర

తసడడ:బ పపరయఖ ననగభబచర
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ బలరరసదనసస బరస
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననతరరయణ చససడడరర
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:69
లస: పప
5948 SQX0942334
పపరర: కకషష సరమయసథ బరస

95-106/409

తసడడ:బ మహహశశర రరవప జసజనస
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహమమరరస చససడడరర
ఇసటట ననస:46-5-550
వయససస:44
లస: పప
5945 MLJ0855585
పపరర: నరసససహమమరరస చససడడరర

5940 MLJ2484376
పపరర: కళళఖణ చకకవరరస జసజనస

5965 MLJ0854018
పపరర: రరస లయల లయల

95-106/433

తసడడ:బ మధససడదననరల లయల
ఇసటట ననస:46-5-557
వయససస:51
లస: పప
95-104/1126

5968 SQX0321752
పపరర: ససమఖ ఆరరబసడర

95-104/1128

తసడడ:బ పసచచయఖ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:36
లస: ససస స
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5969 SQX1300979
పపరర: కజజయ కలమయరర బరరక
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95-104/1130

భరస : వనచ ఎ అమర కలమయర బరరక
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:35
లస: ససస స
5972 SQX1369355
పపరర: నరహల చసదబ

95-104/1133

95-104/1136

95-104/1139

95-104/1142

5979 SQX0321828
పపరర: అషప క కకనస

5982 SQX0414649
పపరర: శకనవరససలల చచరరకలరర

95-101/668

5985 SQX1135079
పపరర: మనక గరరక

95-101/475

5988 AP151000021026
పపరర: అమరర పపడడ ఉషర ససలశయయ
భరస : ననగభమషణస amarlapudi.ar
ఇసటట ననస:46-6
వయససస:57
లస: ససస స

5990 SQX1078816
పపరర: రరజజ రరవప కసబభల

5991 SQX1016758
పపరర: శక లకడహ పపటటటట

95-106/435

తసడడ:బ ననరరయణ కసబభల
ఇసటట ననస:46-6-28
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:బ మహబమబ బబగ
ఇసటట ననస:46-6-278
వయససస:21
లస: పప
5996 SQX1570309
పపరర: తనతరర శరఖమ కలమయర
తసడడ:బ ననగజశశర రరవప తనతరర
ఇసటట ననస:46-8
వయససస:46
లస: పప

95-104/1140

95-104/1143

5977 SQX0414623
పపరర: షపక జజన బభషర

5980 SQX0321398
పపరర: శశఖర దనసరర

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప
ఇసటట ననస:46-9-330
వయససస:47
లస: ససస స

95-104/1141

5983 SQX0414599
పపరర: పసచచయఖ ఆరరబసడర

95-107/3

95-104/1144

5986 SQX0082370
పపరర: వనసకట పవన కలమయర గరజక

95-107/4

తసడడ:బ రరస పబసరద గరజక
ఇసటట ననస:46-5,F.NO.503
వయససస:32
లస: పప
95-101/476

5989 AP151000018033
పపరర: శరఖమమఖలలనరసజన కలమయర�
ఫసలఫ�
తసడడ:బ బభలపసబయన� philippines
ఇసటట ననస:46-6
వయససస:72
లస: పప

95-101/477

95-106/436

5992 SQX1078832
పపరర: మహబమబ ససబభన షపక

95-106/437

తసడడ:బ మరన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-6-72
వయససస:59
లస: పప

95-102/551 5995 SQX0911073
5994 SQX1620070
పపరర: జ వ ఎల నవఖ కకరస ర కసభసపరటట
పపరర: మరరస శకలకకహ మమరరరర

5997 MLJ1264456
పపరర: లకడహ చదలవరడ

95-104/1138

తసడడ:బ ససబబయఖ ఆరరబసడర
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:46-7-291
వయససస:23
లస: ససస స
95-101/479

95-104/1135

తసడడ:బ భమషణస దనసరర
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ బభబమ రరవప పసటటటట
ఇసటట ననస:46-6-42
వయససస:26
లస: ససస స
95-105/989

5974 SQX1300938
పపరర: బదదబ బభననవతష

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట పవన కలమయర గరరక
ఇసటట ననస:46-5,F.NO.503
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : యస వ సతఖననరరయణ మమరరస ససఖకకళళ
ఇసటట ననస:46-6
వయససస:47
లస: ససస స

5993 SQX2139384
పపరర: అబమరలయర బబగ

95-104/1137

తసడడ:బ నరసససహహలల చచరరకలరర
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ రరమయఖ కకట
ఇసటట ననస:46-5 kothapeta
వయససస:49
లస: పప
5987 SQX0754721
పపరర: వనసకట పదనహవత శఖయకకలర

5976 SQX0321141
పపరర: శకనవరసరరవప మలలర పరటట

95-104/1132

భరస : బదదల బభననవతష
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకయఖ కకనస
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ మసగరఖ ననయక బభననవతష
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:56
లస: పప
5984 SQX2447118
పపరర: ససరజశ కకట

95-104/1134

తసడడ:బ జజగమలల మలలర పరటట
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ మయరక కకసడదటట
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:46
లస: పప
5981 SQX1300912
పపరర: బదదల బభననవతష

5973 SQX1689967
పపరర: ససచదన బ షపక

5971 SQX0321174
పపరర: అసజనకలమయరర చచరరకలరర

భరస : శకనవరససలల చచరరకలరర
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరససలల చచరరకలరర
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:36
లస: పప
5978 SQX1300847
పపరర: శరమమఖల పబసరద కకసడదటట

95-104/1131

భరస : శరమమఖల పబసరద కకసడదటట
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : థనమస చసదబ
ఇసటట ననస:46-5-560
వయససస:28
లస: ససస స
5975 SQX0414656
పపరర: రరమకకకషష చచరరకలరర

5970 SQX1300896
పపరర: భభగఖ రజఖ బబ లర సపలర

95-101/478

భరస : శశఖర మమరరరర
ఇసటట ననస:46-8
వయససస:69
లస: ససస స
95-93/590

95-101/480
5998 MLJ0855726
పపరర: శరరర ససజనఖ సడమపసబయ ఫసలప

భసధసవప:
ఇసటట ననస:46-12
వయససస:37
లస: ససస స
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5999 SQX0475913
పపరర: షరరరర షరరరన�
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95-101/481

భరస : నరసజన కలమయర�
ఇసటట ననస:46-12
వయససస:40
లస: ససస స
6002 SQX0754986
పపరర: సరరజ తసగర

6000 SQX1428748
పపరర: ననగయఖ కనగసటట

తసడడ:బ మమతస యఖ కనగసటట
ఇసటట ననస:46-12
వయససస:40
లస: పప
95-101/484

భరస : లకకహననరరయణ తసగర
ఇసటట ననస:46-13
వయససస:72
లస: ససస స

6003 SQX0101980
పపరర: నరజసదబ మహమయటస

తసడడ:బ ససబభబరరవప మహమయటస
ఇసటట ననస:46-13
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ వససతరరవప యయరర గడడ
ఇసటట ననస:46.16-1097
వయససస:69
లస: పప
6011 SQX0754689
పపరర: రజన తవరశ

95-101/492

95-101/495

95-101/498

6012 SQX0628826
పపరర: కకషషకలమయరర కకతస మయసస�

6015 AP151000021116
పపరర: అనసరరధ తవరశ�

6018 MLJ2465144
పపరర: మమరళ తవరశ

95-101/501

6021 AP151000018329
పపరర: పపననతరరవప గమడడవరడ�

తసడడ:బ హనసమసతరరవప� గమడడవరడ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:57
లస: పప

తలర : ననరరయణమహ� గరపస
ఇసటట ననస:46-17-817
వయససస:41
లస: ససస స

95-101/493

95-101/496

6027 SQX1262195
పపరర: లకడహ పరవన కనగరలలపపల
భరస : రమమష కనగరలలపపల
ఇసటట ననస:46-19
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబయఖ� తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:46-13
వయససస:49
లస: పప
95-101/489
6007 SQX1260215
పపరర: చచసచస శశష జజజ న పబదదప కకనవరటట

6010 SQX0755009
పపరర: సబవసత తవరశ

95-101/491

6013 AP151000021082
పపరర: కరరణ కలమయరర కనగరలలపపల�

95-101/494

6016 AP151000021083
పపరర: శకలసతల కనగరలలపపల�

95-101/497

భరస : వనసకటటశశరరర� కరన గరరలలపల
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:70
లస: ససస స
95-101/499

6019 MLJ2465318
పపరర: లకహణ తవరశ

95-101/500

తసడడ:బ హరరగరపరల తవరశ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:42
లస: పప
95-101/502

6022 AP151000018141
పపరర: వనసకటరమమష కలమయర
కనగరపపల�
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� కరన గరరలలపల
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:52
లస: పప

95-101/503

95-101/505

6025 AP151000018232
పపరర: హరగరపరల తవరశ�

95-101/506

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర తవరశ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:59
లస: పప
95-18/981

95-101/486

భరస : వనసకటటశశరరర� కరన గరరలలపల
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతరరవప� గమడడవరడ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:52
లస: పప

95-101/504 6024 AP151000018233
6023 MLJ0851782
పపరర: ఆనసదహరవరపబసరదస గమడడవర�
పపరర: శకనవరసరరవప తవరశ

6004 AP151000018443
పపరర: శకచరణ తరరమలశశటట �

భరస : లకహణ తవరశ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ హరరగరపరల తవరశ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:49
లస: పప

6026 SQX0175984
పపరర: ఆదదలకడహ గరపస�

95-101/490

భరస : హరగరపరల� తవరశ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప� గమడడవరడ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:77
లస: ససస స
6020 SQX0628818
పపరర: చనతఏసస కకతస మయసస�

6009 SQX1226654
పపరర: తవశ మణణ దదవఖ భభరత

95-101/483

తసడడ:బ చచసచస శవ రరమయరరవప కకనవరటట
ఇసటట ననస:46-16
వయససస:24
లస: పప

భరస : చనతఏసస� కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� తవరశ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:50
లస: ససస స
6017 AP151000021084
పపరర: పబమల గమడడవరడ�

95-101/488

తసడడ:బ శకనవరస రరవప తవశ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శవకలమయర తవశ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:33
లస: ససస స
6014 AP151000021139
పపరర: లలయవససతకలమయరర తవరశ�

95-101/485

తసడడ:బ రరమసరశమ తసగర
ఇసటట ననస:46-13
వయససస:77
లస: పప
95-18/987

6001 MLJ0850131
పపరర: అరరణ� మహమయటస�

భరస : వనసకటటశశరరరవప� మహమయటస
ఇసటట ననస:46-13
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప మహమయటస
ఇసటట ననస:46-13
వయససస:31
లస: పప

95-101/487 6006 SQX0754598
6005 SQX0101998
పపరర: వనసకటటశశరరవప మహమయటస
పపరర: లకకహననరరయణ తసగర

6008 MLJ1412808
పపరర: వనసకటటశశరరరవప యయరర గడడ

95-101/482

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� తవరశ
ఇసటట ననస:46-17
వయససస:65
లస: పప
95-102/552

95-102/553
6028 SQX1344324
పపరర: చచసచస శశష పవన కలమయర
కకసజజటట
తసడడ:బ చచసచస శవ రరమయఖ కకసజజటట
ఇసటట ననస:46-19
వయససస:26
లస: పప
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6029 SQX1590026
పపరర: ననగ సరయ వనసకట కలమయరర
కకతస మయసస
తసడడ:బ ససబబమణఖఎస కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-20
వయససస:24
లస: ససస స

95-101/507

6032 SQX1279703
పపరర: రమఖ నళన తవశ

95-102/554

95-101/512

6044 SQX2082865
పపరర: సశరరజఖ లకడహ చలక

95-101/515

95-102/751

95-93/652

95-101/519

6039 SQX2061489
పపరర: సడరఖ ధరనష పసరరమయళర

95-101/522

95-101/525

6037 SQX0911081
పపరర: కరశ రరవప పసరరమయళళ

95-101/592

తసడడ:బ కకటయఖ చలక
ఇసటట ననస:46-23
వయససస:72
లస: పప

6045 MLJ2468494
పపరర: అరరణకలమయరర� గరధసశశటట �

6046 SQX1858299
పపరర: మహలకడహ చదకలరర

6051 AP151000021068
పపరర: వరలకడహ కరకలమయనస�

95-101/514

6040 SQX2200459
పపరర: సరయ రరఘవవసదబ అఖల
కరకలమయనస
తసడడ:బ ససరరసదబ బభబమ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-21/1
వయససస:18
లస: పప

95-101/516
6042 SQX1686047
పపరర: వ ఎన యస గరయతబ
పబతషఖష కరకలమయనస
తసడడ:బ ససరజసదబ బభబమ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-21/1BHASKAR DELUXE MA
వయససస:22
లస: ససస స

6048 AP151000021492
పపరర: మయధవ కరకలమయనస

95-101/511

తసడడ:బ వవసకట ససబబయఖ పసరరమయళళ
ఇసటట ననస:46-21/1
వయససస:55
లస: పప

95-101/517

95-101/651

6043 SQX2082956
పపరర: సరజశశర రరవప చలక

95-93/651

95-101/518

భరస : ననరరయణ రరవప చదకలరర
ఇసటట ననస:46-23-31
వయససస:28
లస: ససస స
95-101/520

భరస : ససరజసదబ బభబమ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రమమష బభబమ� కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:54
లస: ససస స
6053 SQX1428615
పపరర: గరతనననధ కరకలమయనస

95-101/513

భరస : ససబబహహణఖస� గరదసశశటట
ఇసటట ననస:46-23
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : మహన కకషష� కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:45
లస: ససస స
6050 AP151000021562
పపరర: పదదహన కరకలమయనస�

6036 AP151000021491
పపరర: భమననగసససదరర కరకలమనస�

6034 AP151000021493
పపరర: వనసకటపదనహవత కరకలమయనస
భరస : వనసకటదదవరకర కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-21/1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ బభలకరశ రరవప పసరరమయళర
ఇసటట ననస:46-21/1
వయససస:24
లస: పప

భరస : సరజశశశర రరవప చలక
ఇసటట ననస:46-23
వయససస:63
లస: ససస స
6047 MLJ0855478
పపరర: జయశక� కరకలమయనస�

95-101/510

భరస : మలర కరరరరనరరవప� కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-21/1
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-21-1
వయససస:32
లస: పప
6041 SQX2061711
పపరర: సరయ రరఘవవసదబ అఖల
కరకలమయనస
తసడడ:బ ససరరసదబ బభబమ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-21/1
వయససస:19
లస: పప

6033 SQX1066811
పపరర: హహమయవత కకలర పర

95-101/509
6031 MLJ0854315
పపరర: శకరరమమమరరస� కకమహలపరడడ�

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప� కకమహలపరటట
ఇసటట ననస:46-20
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరజజ రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:46-21
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : బభలయ కరసస రరవప పసరరమయళళ
ఇసటట ననస:46-21/1
వయససస:28
లస: ససస స
6038 AP151000018446
పపరర: వనసకటదదవరకర కరకలమయనస

95-101/508

భరస : శసకరరరవప� కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-20
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మహన మమరళ కకషష తవశ
ఇసటట ననస:46-20
వయససస:31
లస: ససస స
6035 SQX0963553
పపరర: లకకహ కకషష వవణణ పసరరమయళర

6030 MLJ2468353
పపరర: రమయదదవ కకతస మయసస�

95-101/521
6049 MLJ0855486
పపరర: ననగవనసకట పదహ� కరకలమయనస�

భరస : నరసససహరరవప� కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:47
లస: ససస స
95-101/523

6052 AP151000021067
పపరర: లలయవత కరకలమయనస�

భరస : వనసకటహనసమసతరరవప� కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : కలమయర� కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:24
లస: ససస స

6054 SQX0704924
పపరర: కరశలయశ ససమసత కరకలమయనస

6055 AP151000018447
పపరర: ససరజసదబ బభబమ కరకలమయనస

95-101/526

95-101/524

95-101/527

తసడడ:బ వనసకట హనసమసతరరవప గమపరస కరకలమయ
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట హనడమసత రరవ గమపరస కరకలమ తసడడ:బ మలర కరరరరన రరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-24
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:28
లస: పప
వయససస:52
లస: పప

6056 AP151000018306
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప
కరకలమయనస�
తసడడ:బ పబసరదరరవప� కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:54
లస: పప

95-101/529 6058 AP151000018537
6057 AP151000018538
పపరర: మహనకకషషమమరరస కరకలమయనస�
పపరర: రమమష బభబమ కరకలమయనస�

95-101/528

తసడడ:బ కలమయర� కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:56
లస: పప

95-101/530

తసడడ:బ కలమయర� కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:60
లస: పప
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95-101/531
6059 AP151000018054
పపరర: వనసకట హనసమతష రరవప గమపరస
కరకలమయనస
తసడడ:బ కలమయర కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-24
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర నవరరళర
ఇసటట ననస:46-26
వయససస:24
లస: ససస స

6062 SQX1581157
పపరర: వనసకటటశశరరర నవరరళర

6063 MLJ0854992
పపరర: ననగమలలర శశరర� వరదన�

95-101/534

తసడడ:బ రరమయఖ నవరరళర
ఇసటట ననస:46-26
వయససస:50
లస: పప
95-101/538

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� వరద
ఇసటట ననస:46-27
వయససస:42
లస: పప
95-101/541

భరస : వనసకట కకటటరతతగమపరస శఖయ కకలర
ఇసటట ననస:46-27
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ననగ శవ కలమయర కనకకచరర
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:32
లస: ససస స
95-104/1147

6066 MLJ0857334
పపరర: వనసకటటశశరరర� వరదన�

95-101/539

6072 SQX1268334
పపరర: సరయ లకడహ పరలలపప

6075 SQX1627860
పపరర: రరజజసదబ బహదసర రరట

6078 SQX0184747
పపరర: బభజ షపక
తసడడ:బ మమలయల శరయక
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:37
లస: పప

95-104/1153
6080 SQX1690957
పపరర: వనసకట సతఖ ననరరయణ
పబసరద గరవసదరరజ
తసడడ:బ శక మమరళ కకషష పబసరద గరవసదరరజ
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:44
లస: పప

6081 SQX0060087
పపరర: మమరళ కకషష పబసరద
గరవసదరరజల
తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:28
లస: పప

6067 AP151000018018
పపరర: కకషష చమకలరరస�

95-101/540

తసడడ:బ వనసకట రమణ రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:59
లస: పప
95-104/1145

95-104/1148

95-104/1146

6076 SQX1174325
పపరర: నడర అహమహద షపక

95-104/1149

తసడడ:బ కలలషర శరయక
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:37
లస: పప
95-104/1151

6079 SQX1577073
పపరర: బననద కరరరక

95-104/1152

తసడడ:బ ధన కరరరక
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:37
లస: పప
95-104/1154

95-101/544 6087 SQX0369652
6086 SQX0370783
పపరర: రరపలయవణఖ దసరర సరశత అదదరపలర
పపరర: లకకహ పబసనత కలమయర అదదరపలర

6082 AP151000018328
పపరర: ధన బభల కలమయర చలలవరదద

95-102/555

తసడడ:బ అనసతరరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:46-29
వయససస:25
లస: పప
95-101/652

భరస : లకడహ వర పబసనత కలమయర చలలవడడ
ఇసటట ననస:46-30
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసత రరవప అదచరపలర
ఇసటట ననస:46-32
వయససస:42
లస: ససస స

6073 SQX1174333
పపరర: అయయషర పరరశన షపక
భరస : నడర అహమహద శరయక
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:28
లస: ససస స

95-102/556 6084 SQX2141174
6083 AP151000018365
పపరర: అనసత సరసబశవరరవప చలలవరదద
పపరర: సశపత చలలవడడ

భరస : పబసనత కలమయర అదచరపలర
ఇసటట ననస:46-32
వయససస:36
లస: ససస స

95-101/537

95-101/542 6070 SQX1287763
95-101/543
6069 AP151000018449
పపరర: వనసకట కకటటరతతగమపరస శఖయకకలర
పపరర: మధససడదన రరవప నసదదపరటట

తసడడ:బ మమన బహదసర తటటచస
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ అనసతరరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:46-29
వయససస:25
లస: పప

6064 MLJ0854893
పపరర: అజయమకమయర� వరదన�

తసడడ:బ సరజశశశరరరవప� చమకలరత
ఇసటట ననస:46-27
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ మన బహదసర రరట రరట
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:23
లస: పప
95-104/1150

95-101/533

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� వరద
ఇసటట ననస:46-27
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పరలలపప
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:46-28
వయససస:28
లస: ససస స
6077 SQX1569781
పపరర: శరసతతష బహదసర తటటచస

95-101/536

తసడడ:బ మలర ఖయరరరనరరవప శఖయ కకలర
ఇసటట ననస:46-27
వయససస:60
లస: పప
95-102/787

6061 SQX1581173
పపరర: రవ తదజ నవరరళర

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర నవరరళర
ఇసటట ననస:46-26
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప� వరద
ఇసటట ననస:46-27
వయససస:64
లస: పప

6068 MLJ0857623
పపరర: వనసకటససజజత శఖయకకలర

6074 SQX0267427
పపరర: శక లలత దదవ గరవసదరరజల

95-101/532

భరస : వనసకటటశశరరర� వరద
ఇసటట ననస:46-27
వయససస:58
లస: ససస స

6065 MLJ0857847
పపరర: భభసకరరరవప� వరదన�

6071 SQX2327914
పపరర: వనసకట శరసత కనకకచరర

6060 SQX1581165
పపరర: వజయలకడహ బబ గర వరపప

95-101/545

6085 SQX1260413
పపరర: యశవసత రసగ సరయ
బమడడపరటట
తసడడ:బ శకనవరస మమరరస బమడడపరటట
ఇసటట ననస:46-31
వయససస:25
లస: పప

95-102/557

6088 SQX0143842
పపరర: నరహల అదదరపలర

95-101/546

భరస : హనసమసత రరవప అదచరపలర
ఇసటట ననస:46-32
వయససస:68
లస: ససస స

Page 33 of 317

6089 SQX0416404
పపరర: శరత చసదబ� కకలయర�

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-101/547

తసడడ:బ వనసకటపపయఖ� కకళర
ఇసటట ననస:46-32
వయససస:45
లస: పప
6092 SQX1547233
పపరర: వరణణ కరననల

95-102/559

95-102/562

95-101/551

95-102/563

95-102/566

95-102/569

6110 SQX0475327
పపరర: సడరఖకలమయరర మసడడకసటట�

95-101/554

95-101/552

6102 SQX0165050
పపరర: రరఘవ రవ శసకర పరరస

6105 AP151000018469
పపరర: రరమమహరరస కరననల

6108 MLJ2465250
పపరర: నరసససహగకడ కరననల

6111 SQX1466219
పపరర: రరమ బభబమ భభగఖస

95-102/564

భరస : వవసకట శవ ననగమ శవరడడ
ఇసటట ననస:46-38
వయససస:30
లస: ససస స

6114 SQX0369330
పపరర: నరహరర రరజఖలకడహ�

95-102/567

6117 SQX2112662
పపరర: లసగయఖ శవరడడ
తసడడ:బ గమరవయఖ శవరడడ
ఇసటట ననస:46-38
వయససస:69
లస: ససస స

95-101/550

6100 MLJ2465409
పపరర: రరమననధ� భభగరవతషల�

95-101/553

6103 SQX1190040
పపరర: గకతమ కకషష రరడడడ మమళళ

95-102/565

6106 AP151000018470
పపరర: చనతనరసససహగకడ కరననల

95-102/568

తసడడ:బ శకకరసత
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:25
లస: పప
95-102/570

95-102/788
6109 SQX2415263
పపరర: హహమ వనసకట మణణకరసత పవన
రరజజశ గరరక
తసడడ:బ రరమ చసదబ రరవప గరరక
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:22
లస: పప

95-101/555

6112 SQX1894260
పపరర: బబ షపక

95-102/571

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:46-33-60
వయససస:40
లస: ససస స
95-101/557

తలర : పబమల రరణణ� కకడడరర
ఇసటట ననస:46-38
వయససస:34
లస: ససస స
95-130/687

6097 SQX0369900
పపరర: కకణతస శకనవరస�

తసడడ:బ వనసకటటసశర రరడడడ మమళళ
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసత రరవప భభగఖస
ఇసటట ననస:46-33/1
వయససస:54
లస: పప
95-101/556

95-102/561

తసడడ:బ భభవననరరయణ� భభగరవతషల
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ శకకరసత
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:26
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ� మసడడకసటట
ఇసటట ననస:46-33/1
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : లసగయఖ శవరడడ
ఇసటట ననస:46-38
వయససస:59
లస: ససస స

6099 SQX0163030
పపరర: రరమ చసదబ రరవప� గరజక�

6094 MLJ2468361
పపరర: శశశలజ కరననల

తసడడ:బ ననగకకటటశశర రరవప� కకనతస
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:45
లస: పప

6107 AP151000018267
పపరర: ససరజష కలమయర బభబమ
కరకలమయనస
తసడడ:బ పబసరదరరవప
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:32
లస: పప

6116 SQX2113025
పపరర: హనసమయయమహ శవరడడ

95-101/549

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ శకకరసత
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:25
లస: పప

6113 SQX0911065
పపరర: శకవసత ససవరఢక

6096 SQX0163121
పపరర: ఉమ దదవ� గరజక�

95-102/558

భరస : నరసససహగకడ
ఇసటట ననస:46-32
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ� గరజక
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:25
లస: ససస స
6104 AP151000018471
పపరర: బమజరగకడ కరననల

95-102/560

భరస : రరమ చసదబరరవప� గరజక
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ పసదపపలర యఖ� కరటటరర
ఇసటట ననస:46-33
వయససస:48
లస: పప
6101 AP151000021512
పపరర: చసదబకలమయరర కరననల

6093 MLJ2468379
పపరర: ఇసదసమత కరననల

6091 SQX0550301
పపరర: కరననల శకలలఖ

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:46-32
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చనతనరసససహ గజజ
ఇసటట ననస:46-32
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చచనతకజశవరరవప
ఇసటట ననస:46-32
వయససస:25
లస: ససస స
6098 AP151000018021
పపరర: వజయకలమయర కరటటరర�

95-101/548

తసడడ:బ ససబబయఖ అదచరపలర
ఇసటట ననస:46-32
వయససస:70
లస: పప

భరస : రరమమరరస కరననల
ఇసటట ననస:46-32
వయససస:32
లస: ససస స
6095 AP151000021515
పపరర: శరసతకలమయరర కరననల

6090 SQX0161893
పపరర: అదచరపలర హనసమసతరరవప

6115 SQX0704205
పపరర: అజయ కలమయర గసజ

95-101/558

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-38
వయససస:28
లస: పప
95-180/789

6118 SQX2112233
పపరర: వనసకట శవ నగమ శవరడడ

95-180/790

తసడడ:బ లసగయఖ శవరడడ
ఇసటట ననస:46-38
వయససస:39
లస: పప
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95-101/559

భరస : చచననతరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-40
వయససస:35
లస: ససస స
6122 SQX0089326
పపరర: కకటట వవసకటటశశర రరవప అసదచ

95-101/562

95-102/573

95-102/576

95-102/579

95-102/582

6129 SQX0754655
పపరర: లలత సససగసశశటట

6132 AP151000018456
పపరర: భభసకరమమరరస గరటటటట

6135 SQX0089367
పపరర: అరరణ తషమహలగమసటర

95-101/564

6138 MLJ2465284
పపరర: రరజజషషకమయర� పసదదత�

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:45
లస: ససస స

6141 SQX0580183
పపరర: దసరరరననగమలలర శశరర సప మ

భరస : మమహనరరవప
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ రసగయఖ
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:54
లస: పప

95-102/580

6147 AP151000018459
పపరర: శకనవరసరరవప చలర గమసడర
తసడడ:బ పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:56
లస: పప

6127 SQX0754812
పపరర: శరరష సససగసశశటట

95-102/575

6130 SQX0754556
పపరర: శకనవరస సససగసశశటట

95-102/578

6133 MLJ2465235
పపరర: శకనవరసస చదలవరడ

95-102/581

తసడడ:బ గరపరలయబవప
ఇసటట ననస:46-45
వయససస:58
లస: పప
95-102/583

6136 AP151000018458
పపరర: శకరరమచసదబమమరరస
తషమహలగమసటర
తసడడ:బ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:46-46
వయససస:67
లస: పప

95-102/584

95-101/565

6139 AP151000018315
పపరర: రమమష కలమయర పసదదటట�

95-101/567

తసడడ:బ రరఘవయఖ� పదథద
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:72
లస: పప
95-102/586

6142 AP151000021454
పపరర: శకదదవ సప మ

95-102/587

భరస : చసదబశశఖర
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:51
లస: ససస స
95-102/589

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:64
లస: ససస స
95-102/591

95-102/572

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-45
వయససస:32
లస: పప

భరస : జయసడరఖపబసరదస
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:47
లస: ససస స

95-102/588 6144 SQX0163683
6143 AP151000021213
పపరర: అలవవలలమసగరతయయరర జసగరల
పపరర: పదనహవత గరలదదననత

6146 AP151000018460
పపరర: శకనవరసరరవప సప మ

95-102/577

తసడడ:బ రమమషషకమయర� పదథద
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:38
లస: పప
95-102/585

6124 AP151000021498
పపరర: ససనల కరకరపరరస

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-45
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకరరమచసదబమమరరస
ఇసటట ననస:46-46
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రమమష కలమయర� పదథద
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:58
లస: ససస స
6140 AP151000021453
పపరర: హహహమయవత సప మ

95-102/574

తసడడ:బ వరరరజ
ఇసటట ననస:46-45
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:46-45
వయససస:68
లస: పప
6137 MLJ2468403
పపరర: సరసబభబజఖలకడహ పసడడటట�

6126 AP151000018453
పపరర: లకహణరరవప కరకరపరరస

95-101/561

భరస : లకహణరరవప
ఇసటట ననస:46-41
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-45
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:46-45
వయససస:37
లస: పప
6134 SQX0754507
పపరర: వనసకటటశశరరర సససగసశశటట

95-101/563

తసడడ:బ ససతనపతరరవప
ఇసటట ననస:46-41
వయససస:53
లస: పప

భరస : రరవకలమయర
ఇసటట ననస:46-45
వయససస:39
లస: ససస స
6131 SQX0910331
పపరర: రవకలమయర చససడడరర

6123 SQX0089490
పపరర: మసరసన రరవప అసదచ

6121 SQX1206789
పపరర: ససశల గసజ

భరస : శకనవరస రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-40
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరదరరవప అసదద
ఇసటట ననస:46-40
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససతనపతరరవప
ఇసటట ననస:46-41
వయససస:72
లస: ససస స
6128 SQX0910349
పపరర: రరధదకర చససడడరర

95-101/560

భరస : మసరసననబవప అసదచ
ఇసటట ననస:46-40
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన రరవప అసదద
ఇసటట ననస:46-40
వయససస:30
లస: పప
6125 AP151000021497
పపరర: జయపబద కరకరపరరస

6120 SQX0089102
పపరర: శరఖమల అసదచ

6145 AP151000021408
పపరర: ఆదదలకడహ సప మ

95-102/590

భరస : హనసమయఖ
ఇసటట ననస:46-47
వయససస:77
లస: ససస స
95-102/592

6148 SQX1517632
పపరర: అఖలయ దదవ చలర గమసడర

95-102/593

తసడడ:బ శకనవరసరరవప చలర గమసడర
ఇసటట ననస:46-48
వయససస:26
లస: ససస స
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6149 SQX0911107
పపరర: ససమఖ శక పదనహవత చలర గమసడర

95-102/594

తసడడ:బ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:46-48
వయససస:29
లస: ససస స
6152 SQX0911099
పపరర: వ శవ రరమ కకరస ర చనలగమసదనర

95-102/597

6153 AP151000018135
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప జసగరల

95-102/600

6156 SQX0608091
పపరర: దసరరర సహససన జసగరల

తసడడ:బ ఉమయ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-49
వయససస:28
లస: పప

భరస : వశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:57
లస: ససస స
6167 MLJ0856385
పపరర: వనసకటనరజసదబ ఆకలరరత

95-102/611

తసడడ:బ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:67
లస: పప
6173 SQX2061786
పపరర: సప న అతస సటట
తసడడ:బ ససవరష రరజ అతస సటట
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:20
లస: ససస స
6176 AP151000021244
పపరర: అనసరరధ ఆకలరరత
భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:46-50/1
వయససస:49
లస: ససస స

95-102/607

6165 AP151000021173
పపరర: సతఖవత ఆకలరరత

95-102/609

6168 AP151000018515
పపరర: ససరజష ఆకలరరత

6171 SQX2061752
పపరర: ససవరష రరజ అటటసటట

6174 SQX2118453
పపరర: ధనససజయ రరమననధస

6177 AP151000021505
పపరర: రరజఖలకడహ ఆకలరరత
భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:46-50/1
వయససస:67
లస: ససస స

95-102/605

6163 SQX2207157
పపరర: పపబమ నడనన

95-102/790

6166 MLJ0855437
పపరర: రరఘవవసదబ ఆకలరరత

95-102/610

తసడడ:బ వశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:38
లస: పప
95-102/612

6169 AP151000018187
పపరర: వశశశశశరరరవప ఆకలరరత

95-102/613

తసడడ:బ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:65
లస: పప
95-102/756

6172 SQX2061802
పపరర: ససగమణ కలమయర అతస సటట

95-102/757

తసడడ:బ ససవరష రరజ అతస సటట
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:34
లస: పప
95-102/794

తసడడ:బ రరమదనసస రరమననధస
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:39
లస: పప
95-102/615

95-102/602

తలర : జజఖతరహయ నడనన
ఇసటట ననస:46-49
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ ఇజయయ డననయయల అటటనఖ
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:51
లస: పప
95-102/758

6157 SQX0998427
పపరర: సరరజన జజనతలగడడ

తసడడ:బ ఆదదశశష హజరరతచచయయ
ఇసటట ననస:46-49
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:63
లస: పప
95-102/614

95-102/599

భరస : గమరననదస జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:46-49
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ససరజశ
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:40
లస: పప
6170 AP151000018097
పపరర: హనసమసతరరవప ఆకలరరత

95-102/601

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-49
వయససస:69
లస: పప
95-102/608

95-102/596

భరస : పబవణ కలమయర
ఇసటట ననస:46-49
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉమయమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-49
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ మహనరరవప
ఇసటట ననస:46-49
వయససస:45
లస: పప

6154 SQX0963447
పపరర: లకకహ మమనక రరజ

95-102/604 6160 SQX0963512
6159 SQX0549881
పపరర: జసగరల ఎల యస ఆర శకకరసత
పపరర: పబవణ కలమయర రరజ రరజ

95-102/606 6162 AP151000018086
6161 AP151000018387
పపరర: వనసకటకకషష పపననతరరవప జసగరల
పపరర: మహనరరవప జసగరల

6164 AP151000021172
పపరర: కనకదసరర ఆకలరరత

95-102/598

భరస : వనసకటకకషషపపననతరరవప
ఇసటట ననస:46-49
వయససస:43
లస: ససస స
95-102/603

6151 AP151000021211
పపరర: పపబమలత జసగరల

భరస : ఉమయమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-48
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-48
వయససస:60
లస: పప

భరస : గరపరల కకషష
ఇసటట ననస:46-49
వయససస:38
లస: ససస స
6158 SQX0704429
పపరర: రజవసత కలమయర జసగరల

95-102/595

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:46-48
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:46-48
వయససస:31
లస: పప
6155 SQX0549980
పపరర: గసజ కనక దసరర

6150 AP151000021504
పపరర: ఉమయదదవ చలర గమసడర

6175 SQX2062016
పపరర: బభగరఖరరణణ అతస సటట

95-103/571

భరస : ససవరష రరజ అతస సటట
ఇసటట ననస:46-50
వయససస:49
లస: ససస స
95-102/616

6178 AP151000018129
పపరర: అమరరతధ ఆకలరరత

95-102/617

తసడడ:బ పపనతయఖ
ఇసటట ననస:46-50/1
వయససస:57
లస: పప
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6179 SQX1296772
పపరర: ఉదయ శసకర ఉపపనపలర

95-101/568

తసడడ:బ రవ కలమయర ఉపపనపలర
ఇసటట ననస:46-51
వయససస:25
లస: పప
6182 SQX1482595
పపరర: రరజజ సపసదన ఆకలరత

95-102/620

6183 SQX0089318
పపరర: పబవణ ఆకలరరత

95-102/623

6186 SQX0089177
పపరర: మహనకకషష ఆకలరరత

తసడడ:బ పపనతయఖ ఆకలరత
ఇసటట ననస:46-51-1
వయససస:70
లస: పప
95-102/628

95-102/631

95-102/634

95-102/637

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-55/1
వయససస:31
లస: పప

6201 MLJ0854372
పపరర: కనకదసరర గసజ

95-102/640

6204 SQX0910463
పపరర: హరర ననథ కయమఖరర

6207 SQX2200228
పపరర: శవ గసజ
తసడడ:బ ననగజశశరరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-55/1
వయససస:31
లస: పప

95-102/625

95-102/627

95-102/629

6193 SQX0549741
పపరర: గసజ సరసబభబజఖస

95-102/630

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:46-52/2
వయససస:32
లస: ససస స
95-102/632

6196 SQX0404434
పపరర: వనసకట ససబబమహ గసజ

95-102/633

భరస : శవలసగస
ఇసటట ననస:46-52/2
వయససస:32
లస: ససస స
95-102/635

6199 SQX1576851
పపరర: శసకర రరవప గసజ

95-102/636

తసడడ:బ బమలర యఖ గసజ
ఇసటట ననస:46-52/2
వయససస:78
లస: పప
95-102/638

6202 SQX0910455
పపరర: అరరణన కయమఖరర

95-102/639

భరస : హరరననథ
ఇసటట ననస:46-55
వయససస:45
లస: ససస స
95-102/641

తసడడ:బ రరమయ రరవప
ఇసటట ననస:46-55
వయససస:45
లస: పప
95-95/1157

6187 MLJ0857060
పపరర: భభసకర రరవప ఆకలరత

6190 AP151000021060
పపరర: లకకహశరఖమలకలససమకలమయరర
తతనసగమసటర
భరస : పబసరదరరవప
ఇసటట ననస:46-52
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గరపరలకకషష
ఇసటట ననస:46-55
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవ రరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-55
వయససస:45
లస: పప
6206 SQX2094795
పపరర: శవ గసజ

6198 SQX1003003
పపరర: సరసబశవ రరవప గసజ

95-102/622

95-102/626

తసడడ:బ శవలసగస
ఇసటట ననస:46-52/2
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:46-55
వయససస:26
లస: ససస స
6203 AP151000018463
పపరర: వనసకట రవ కలమయర కరర పపడడ

6195 SQX1576869
పపరర: లలయవత గసజ

6184 SQX0164061
పపరర: పదనహవత ఆకలరరత

తసడడ:బ ఉమయమహహశశర రరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:46-51/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : శసకర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-52/2
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ శసకర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-52/2
వయససస:39
లస: పప
6200 SQX1067629
పపరర: భభరత గసజ

95-102/624

తసడడ:బ ససబబ రరవప పడవల
ఇసటట ననస:46-52
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:46-52/2
వయససస:39
లస: ససస స
6197 SQX1576877
పపరర: ససరజష బభబమ గసజ

6192 SQX1206805
పపరర: సతఖననరరయణ పడవల

95-102/619

భరస : అమర ననధ
ఇసటట ననస:46-51/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పడవల
ఇసటట ననస:46-52
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పడవల
ఇసటట ననస:46-52
వయససస:27
లస: పప
6194 AP151000021149
పపరర: సరవతబ గసజ

95-102/621

తసడడ:బ ససరజష
ఇసటట ననస:46-51/1
వయససస:32
లస: పప

95-102/795 6189 SQX1206755
6188 SQX2214393
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప ఆకలరత
పపరర: ననగ కవత పడవల

6181 AP151000018070
పపరర: ససబభబరరవప ఆకలరరత

తసడడ:బ పపనతయఖ
ఇసటట ననస:46-51
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:బ ససరజష
ఇసటట ననస:46-51/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఉమయమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-51/1
వయససస:57
లస: ససస స

6191 SQX1206797
పపరర: జగదదశ పడవల

95-102/618

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:46-51
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:46-51/1
వయససస:29
లస: ససస స
6185 AP151000021175
పపరర: అసజననదదవ ఆకలరరత

6180 AP151000021240
పపరర: వజయలకడహ ఆకలరరత

6205 MLJ0853754
పపరర: గరపరలకకషష గసజ

95-102/642

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:46-55
వయససస:35
లస: పప
95-101/669

6208 SQX1619834
పపరర: ననగ సరయ రమఖ కయమరర

95-102/643

తసడడ:బ హరరననథ కయమరర
ఇసటట ననస:46-55/1
వయససస:22
లస: ససస స
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95-102/644

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:46-55/1
వయససస:25
లస: ససస స
6212 AP151000021037
పపరర: సడరఖననరరయణమహ పప లలపలర

95-102/647

95-102/650

95-102/653

95-102/656

95-102/659

95-102/796

95-95/1158

భరస : శశభననదదబ పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:46-58
వయససస:39
లస: ససస స

6222 SQX0550640
పపరర: గసజ గరపరల కకషష

6225 AP151000018352
పపరర: వరపబసరదస గసజ

6228 SQX1894237
పపరర: జజఖషష కకలనగణణ

6231 SQX0910760
పపరర: రరజఖలకకహ గసజ

95-102/666

6234 AP151000018359
పపరర: వనసకటకకటటశశరరరవప గసజ

95-102/657

6237 SQX1344274
పపరర: వజయ భభరత బటట ర
భరస : శశభననదదబ బటట ర
ఇసటట ననస:46-58
వయససస:25
లస: ససస స

6217 SQX0164319
పపరర: ఇసదదరరభభరత గసజ

95-102/652

6220 SQX1282516
పపరర: భభనస పబకరశ గసజ

95-102/655

6223 SQX0580225
పపరర: శరఖమమ గసజ

95-102/658

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:35
లస: పప
95-102/660

6226 AP151000018001
పపరర: వగజతశశరరరవప గసజ

95-102/661

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:35
లస: పప
95-102/662

6229 SQX1894187
పపరర: ననగరసదబ కలమయర కకలగరన

95-102/663

తసడడ:బ రమమడడ కకలగరన
ఇసటట ననస:46-56/1
వయససస:20
లస: పప
95-102/664

6232 AP151000021298
పపరర: ననగరతతస గసజ

95-102/665

భరస : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:46-57
వయససస:25
లస: ససస స
95-102/667

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:46-57
వయససస:25
లస: పప
95-102/669

95-102/649

తసడడ:బ వర పబసరద రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:32
లస: పప

భరస : సతష
ఇసటట ననస:46-57
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-57
వయససస:25
లస: పప
6236 SQX1190065
పపరర: వర లకడహ పప టట
ట రర

95-102/654

భరస : ననగరసదబ కలమయర కకలనగణణ
ఇసటట ననస:46-56/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-57
వయససస:63
లస: ససస స
6233 AP151000018128
పపరర: సతష గసజ

6219 AP151000021409
పపరర: శకదదవ గసజ

6214 SQX0164434
పపరర: శకనవరసరరవప పప లలపలర

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ పసచడడరరజ సపననపత
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:18
లస: ససస స
6230 SQX2006054
పపరర: గరతన పబససననసబ గసజ

95-102/651

తసడడ:బ చనత మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ మలర ఖయరరరనరరవప
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:35
లస: పప
6227 SQX2432888
పపరర: ఆనసధ లకడహ సపననపత

6216 SQX0963546
పపరర: అనసష కలమయరర గసజ

95-102/646

తసడడ:బ వనసకట రసగయఖ పప లలపలర
ఇసటట ననస:46-55/1
వయససస:51
లస: పప

భరస : వగజతశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ కకసడలరరవప కలసచన
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:35
లస: పప
6224 SQX0589069
పపరర: రరసబభబమ గసజ

95-102/648

తసడడ:బ వఘఘతశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వరపబసరదస
ఇసటట ననస:46-56
వయససస:51
లస: ససస స
6221 SQX1372507
పపరర: రరసబభబమ కలసచన

6213 SQX0754531
పపరర: హరరష పప లలపలర

6211 AP151000021033
పపరర: లకడహ పప లలపలర

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:46-55/1
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:46-55/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరసగయఖ
ఇసటట ననస:46-55/1
వయససస:67
లస: పప
6218 AP151000021407
పపరర: వరమయసబ గసజ

95-102/645

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:46-55/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటరసగయఖ
ఇసటట ననస:46-55/1
వయససస:87
లస: ససస స
6215 AP151000018185
పపరర: సతఖననరరయణ పప లలపలర

6210 AP151000021036
పపరర: మణణకలమయరర పప లలపలర

6235 SQX1372408
పపరర: నవఖ గసజ

95-102/668

భరస : భభనస పబకరష గసజ
ఇసటట ననస:46-58
వయససస:25
లస: ససస స
95-102/670

6238 AP151000021405
పపరర: రరకకహణణదదవ గసజ

95-102/671

భరస : వనసకటసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:46-58
వయససస:25
లస: ససస స
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6239 SQX0164376
పపరర: అనతపపరష గసజ
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95-102/672

భరస : లకడహననరరయణ
ఇసటట ననస:46-58
వయససస:35
లస: ససస స

6240 SQX1301951
పపరర: దసరరర సరయ గసజ

95-102/673

తసడడ:బ రరసబభబమ గసజ
ఇసటట ననస:46-58
వయససస:25
లస: పప

6242 AP151000018462
పపరర: వనసకటరరజరరజజశశరరరజ
కరర పపడడ
తసడడ:బ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:46-58
వయససస:32
లస: పప

95-102/675

6245 SQX2200590
పపరర: కకపరవత కలకటర

95-101/650

6243 SQX2276061
పపరర: పబమద కలమయర చరడవరపప

తసడడ:బ గమరవయఖ కలకటర
ఇసటట ననస:46/59
వయససస:43
లస: ససస స

95-102/797

95-102/678

తసడడ:బ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:46-60
వయససస:25
లస: పప

6249 AP151000018201
పపరర: రరమసరశమ వలర స

95-102/676

95-102/681

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-62
వయససస:25
లస: ససస స

6252 AP151000018371
పపరర: వనసకటమహన కలమయర
ససదర నబతష
స న
తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-62
వయససస:25
లస: పప

95-102/679

95-102/682

6257 SQX0373647
పపరర: ననగ ససధ యకకల

95-102/688

భరస : వనసకట జయ ససధనకర
ఇసటట ననస:46-63
వయససస:29
లస: ససస స
95-102/690

తసడడ:బ చనత నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:46-63
వయససస:26
లస: పప
6263 MLJ2465243
పపరర: గరపరలరరవప కకట

6261 SQX0704502
పపరర: ఆదదతఖ కలమయర కకటభ

95-102/680
6250 SQX0164590
పపరర: వనసకటమయధవలత ససదర నబతష
స న

95-102/683
6253 AP151000018016
పపరర: వనసకటకకషషమహన ససదర నబతష
స న

6256 SQX0754903
పపరర: తదజససశ కటకస

95-102/686

తసడడ:బ చనత నరసససహరరవప కటకస
ఇసటట ననస:46-63
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:46-63
వయససస:31
లస: ససస స

6260 SQX0754523
పపరర: రరధనకకషష కటకస

95-102/677

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-62
వయససస:25
లస: పప
95-102/685

6258 SQX0704031
పపరర: అనడష కకటభ

6247 AP151000018342
పపరర: రవకలమయర వలర స

భరస : వనసకటచసదబమహన
ఇసటట ననస:46-62
వయససస:25
లస: ససస స

95-102/684 6255 AP151000018011
6254 AP151000018051
పపరర: వనసకటచసదబమహన ససదర నబతష
పపరర: వనసకటబభబమరరజజసదబపస
స న
బ రదస
ససదర నబతష
స న
తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప
తసడడ:బ రరమననధస
ఇసటట ననస:46-62
ఇసటట ననస:46-62
వయససస:25
లస: పప
వయససస:25
లస: పప
95-102/687

95-101/649

తసడడ:బ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:46-60
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ చచనతకజశవపలల
ఇసటట ననస:46-60
వయససస:25
లస: పప

6251 AP151000021129
పపరర: కకషషకలమయరర ససదర నబతష
స న

6244 SQX2200616
పపరర: హహహమవత కలకటర
తసడడ:బ గమరవయఖ కలకటర
ఇసటట ననస:46/59
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమసరశమ
ఇసటట ననస:46-60
వయససస:25
లస: ససస స

6248 AP151000018202
పపరర: శకకరసత వలర స

95-102/674

తసడడ:బ వరపబసరద రరవప గసజ
ఇసటట ననస:46-58
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ ఎననక చరడవరపప
ఇసటట ననస:46-58
వయససస:18
లస: పప
6246 AP151000021418
పపరర: వమల వలర స

6241 SQX1372440
పపరర: జయ పబకరష గసజ

6259 MLJ2468338
పపరర: లకడహ కకట

95-102/689

భరస : గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:46-63
వయససస:25
లస: ససస స
95-102/691

తసడడ:బ గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:46-63
వయససస:28
లస: పప

6262 SQX0371930
పపరర: యకకల వనసకట జయ
ససధనకర
తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:46-63
వయససస:40
లస: పప

95-102/692

95-102/693

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-63
వయససస:25
లస: పప

2086 SQX2235588
పపరర: వనయ కలమయర గమడడ
తసడడ:బ రమమశ బభబమ గమడడ
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:31
లస: పప
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95-93/763

2087 SQX1889302
పపరర: నకతబ మమడడకకసడ

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:21
లస: ససస స

95-94/197

2088 SQX1885136
పపరర: కరవఖ మమడడకకసడ

95-94/198

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:23
లస: ససస స
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2089 SQX1885169
పపరర: వనచషషవ మమడడకకసడ
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95-94/199

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:24
లస: ససస స
2092 SQX1885144
పపరర: వనసకటటశశరరర మమడడకకసడ

95-94/202

95-94/577

95-94/205

95-94/208

95-94/211

95-94/213

తసడడ:బ కరశ వశశననధస బబ గర రపప
ఇసటట ననస:45-9-372/1
వయససస:27
లస: ససస స
2110 SQX0228296
పపరర: ససత మహలకడహ కలమయరర
కకపపపరరవపరర
భరస : హరననథ బభబమ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:45-9-376
వయససస:57
లస: ససస స

2099 MLJ1261775
పపరర: పదహజ గమదద

2102 SQX1011519
పపరర: మదన చకకవరరస గమదద

95-94/216

2105 SQX1379149
పపరర: ఉమ శసకర శనకరకయల

95-94/576

2097 SQX0333260
పపరర: తవరరర సడరఖననరరయణ పబసరద

95-94/204

తసడడ:బ రరధనకకకషష పబసరద తవరరర.
ఇసటట ననస:45-9-367
వయససస:63
లస: పప
95-94/206

2100 SQX0510461
పపరర: పప తషరరజ యశశద�

95-94/207

భరస : వనసకట రరవప� పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-368/1
వయససస:60
లస: ససస స
95-94/209

2103 SQX1174010
పపరర: నవన చకకవరరస గమదద

95-94/210

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప గమదద.
ఇసటట ననస:45-9-368/1
వయససస:27
లస: పప
95-94/212

2106 SQX1876952
పపరర: లకహణ రరవప వవలలపరర

95-93/571

తసడడ:బ సతఖననరరయణ వవలలపరర
ఇసటట ననస:45-9-372/1
వయససస:54
లస: పప

2108 SQX1081033
పపరర: కకషష వనసకటటశ పప లలపలర

2109 SQX0333500
పపరర: పప లలపల వనసకట ససబభబరరవప

95-94/214

తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరవప పప లలపలర .
ఇసటట ననస:45-9-375
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రసగయఖ పప లలపలర .
ఇసటట ననస:45-9-375
వయససస:56
లస: పప

2111 SQX0510503
పపరర: ననగ పబశరసత కకపపపరరవపరర

2112 SQX1948132
పపరర: జజజ న కకరణ కకపపపరరవపరర

95-94/217

95-94/215

95-94/218

తసడడ:బ వనసకట కలససమ హరననథ బభబమ కకపపపర
ఇసటట ననస:45-9-376
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట కలససమ హరననథ బభబమ కకపపపర
ఇసటట ననస:45-9-376
వయససస:35
లస: పప

2114 SQX1722404
పపరర: శశశలజ బవరరశశటట

2115 SQX1722420
పపరర: శరరష గమసడవరపప

భరస : వర వనసకట శసకర బవరరశశటట
ఇసటట ననస:45-9-377
వయససస:28
లస: ససస స

2116 SQX1722446
పపరర: వరవనసకట శసకర బవరరశశటట

2117 SQX1722370
పపరర: రరమకకషష గమసడవరపప

95-94/222

2094 SQX2484491
పపరర: రమమశ బభబమ గమడడ

తసడడ:బ గకరర శసకర కకషష రరవప శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-9-369
వయససస:44
లస: పప

95-94/219
2113 SQX0228288
పపరర: వనసకట కలససమ హరననధ బభబమ
కకపపపరరవపరర
తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప కకపపపరవపరర.
ఇసటట ననస:45-9-376
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ చసదబశశఖర రరవప బవరరశశటట
ఇసటట ననస:45-9-377
వయససస:35
లస: పప

95-94/593

తలర : పదహజ గమదద
ఇసటట ననస:45-9-368/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఉమ శసకర శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-9-369
వయససస:43
లస: ససస స
2107 SQX0747899
పపరర: ససజనఖ లకడహ బబ గర రపప

2096 SQX2486306
పపరర: వజయ లకడహ గమదద

95-94/201

తసడడ:బ వనసకట ససబబరరవప గమదద
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప గమదద.
ఇసటట ననస:45-9-368/1
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:45-9-368/1
వయససస:78
లస: ససస స
2104 SQX1378992
పపరర: రరజజ కలమయరర శనకరకయల

95-94/203

భరస : రమమష బభబమ గమదద
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ బభలచసదబశశఖర రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:45-9-368/1
వయససస:27
లస: ససస స
2101 SQX1640911
పపరర: లకకహ గకసధద

2093 SQX1322767
పపరర: రవ బభబమ చరరమయమళళ

2091 SQX1202407
పపరర: చరరమయమళర ననగ ఉష రరణణ

భరస : రవ కలమయర చరరమయమళళ.
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ శవరరమయఖ చరరమయమళళ
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ రవ బభబమ చరరమయమళర
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:21
లస: పప
2098 SQX1323021
పపరర: ససకనఖ గకసథద

95-94/200

భరస : వనసకటటశశరరర మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటయఖ మమడడకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-365
వయససస:50
లస: పప
2095 SQX2173607
పపరర: ననగ హరర వరద న చరరమయమళర

2090 SQX1885151
పపరర: లలత మమడడకకసడ

తసడడ:బ రరధ కకషష గమసడవరపప
ఇసటట ననస:45-9-377
వయససస:45
లస: పప

95-94/220

95-94/221

భరస : రరధనకకషష గమసడవరపప
ఇసటట ననస:45-9-377
వయససస:68
లస: ససస స
95-94/223

2118 SQX0333740
పపరర: భవరరశశటట చసదబశశఖరరరవప

95-94/224

తసడడ:బ కకటటలసగస బభవరరసపటట .
ఇసటట ననస:45-9-377
వయససస:61
లస: పప
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2119 SQX0366427
పపరర: ససజజత భవరరశశటట
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95-117/198

భరస : చసదబశశఖర రరవప భవరరశశటట
ఇసటట ననస:45-9-377
వయససస:52
లస: ససస స
2122 SQX1722495
పపరర: ససవరష సతఖవత కనమరర పపడడ

95-94/227

95-94/230

2126 SQX1722578
పపరర: పపలర రరజఖలకడహ కకమమహరర

తసడడ:బ రరసపబసరద కనమరర పపడడ.
ఇసటట ననస:45-9-378
వయససస:45
లస: పప
95-94/231

2127 SQX0089813
పపరర: జయలకడహ కకలయరర

95-94/232

భరస : పపలయరరరవప కకలయరర.
ఇసటట ననస:45-9-379
వయససస:62
లస: ససస స

95-94/236

2132 SQX0090241
పపరర: కకలయరర పపలయరరరవప

95-94/238

2135 AP151000240006
పపరర: వరరరఘవమహ కకలయరర

95-94/239

తసడడ:బ లలటట గసగయఖ రరమయఖగరరర
ఇసటట ననస:45-9-381
వయససస:55
లస: ససస స

95-94/237

95-94/242

2138 SQX1722826
పపరర: శవననగకలమయరర కడడయయల

95-94/240

తసడడ:బ ససబబయఖ కలరపరటట.
ఇసటట ననస:45-9-381/1
వయససస:72
లస: పప

2141 AP151000240083
పపరర: ససతనరతతపబభ తనడడవరక

95-94/243

తసడడ:బ ససతయఖ తనడడవరక.
ఇసటట ననస:45-9-382
వయససస:61
లస: పప

2144 AP151000240024
పపరర: శసకరరరవప టసగర

95-94/246

2139 SQX1640770
పపరర: మయధవ రరకవప కడడయయల.

95-94/244

2142 AP151000240071
పపరర: అనల టసగర

95-94/247

భరస : శసకరరకవప తసగ.
ఇసటట ననస:45-9-382
వయససస:61
లస: ససస స
95-94/249

తసడడ:బ అసజయఖ తసగ.
ఇసటట ననస:45-9-382
వయససస:71
లస: పప
95-95/212

95-94/241

తసడడ:బ వనసకయఖ కడడయయల
ఇసటట ననస:45-9-381/1
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటససబభబరరవప తడడవక.
ఇసటట ననస:45-9-382
వయససస:57
లస: ససస స
95-94/248

2136 MLJ2800233
పపరర: ససధఖ కలరపరటట
తసడడ:బ సరసబశవరరవప కలరపరటట.
ఇసటట ననస:45-9-381/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మయధవ రరవప కడడయయల
ఇసటట ననస:45-9-381/1
వయససస:60
లస: ససస స
95-94/245

2133 AP151000240224
పపరర: కలపన పప తషరరజ�
భరస : రరమకకకషష� పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-380
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప కకలయరర.
ఇసటట ననస:45-9-381
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కలరపరటట.
ఇసటట ననస:45-9-381/1
వయససస:50
లస: ససస స

2146 SQX1983311
పపరర: బల వనసకట అపపరశ తదజ
తనదదవరక
తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరవప తనదదవరక
ఇసటట ననస:45-9-382
వయససస:21
లస: పప

95-94/229

95-94/235

2134 SQX1722636
పపరర: రవణమహ రరమయఖగరరర

2143 AP151000240169
పపరర: వనసకటససబభబరరవప తనడడవరక

2124 SQX1640762
పపరర: కకషప ర. కనమరర పపడడ.

95-94/234 2130 SQX1722560
2129 SQX1722610
పపరర: వనసకట కరశ వశశననధ కకమమహరర
పపరర: శవరకరశ వ వ భదబసరశమ
కకమమహరర
తసడడ:బ శవరరమకకషష కకమమహరర
తసడడ:బ శవరరమకకషష కకమమహరర
ఇసటట ననస:45-9-379
ఇసటట ననస:45-9-379
వయససస:23
లస: పప
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ హనసమయఖ కకలయరర.
ఇసటట ననస:45-9-379
వయససస:69
లస: పప

2140 AP151000240403
పపరర: సరసబశవరరవప కలరపరటట

95-94/226

95-94/233

తసడడ:బ వనసకట వరభదబ సరశమ కకమమహరర
ఇసటట ననస:45-9-379
వయససస:55
లస: పప

2137 AP151000240069
పపరర: భభరత కలరపరటట

95-94/228

భరస : శవరరమకకషష కకమమహరర
ఇసటట ననస:45-9-379
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప కలర గసటట.
ఇసటట ననస:45-9-379
వయససస:76
లస: ససస స
2131 SQX1722537
పపరర: శవరరమకకషష కకమమహరర

2123 SQX1471481
పపరర: ససబబమణఖస కనమరర పపడడ

2121 SQX1722529
పపరర: భవరన శశశలజ కనమరర పపడడ

భరస : కకషప ర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:45-9-378
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ శవరజ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:45-9-378
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:45-9-378
వయససస:72
లస: పప
2128 AP151000240045
పపరర: శశషరరతతస కలర గసటట

95-94/225

భరస : ససబబమణఖస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:45-9-378
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ శవరజ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:45-9-378
వయససస:70
లస: ససస స
2125 SQX1722479
పపరర: శవరజ కనమరర పపడడ

2120 SQX1471515
పపరర: పదదహన కనమరర పపడడ

95-95/1155
2147 SQX2084465
పపరర: బల వనసకట అపపరశ తదజ
తనదదవరక
తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరవప తనదదవరక
ఇసటట ననస:45-9-382
వయససస:20
లస: పప

Deleted

2145 SQX2204097
పపరర: బభల వనసకట అపపరశ తదజ
తనడడవరక
తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరవప తనడడవరక
ఇసటట ననస:45-9-382
వయససస:20
లస: పప

95-94/578

2148 MLJ2799864
పపరర: ససరజష బభబమ వనమరరడడ

95-94/250

తసడడ:బ అమయహరరవప వనమరరడడ
ఇసటట ననస:45-9-383
వయససస:49
లస: పప
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2149 SQX2142487
పపరర: ననగపదహజ మలయరదద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-93/764

భరస : బల సస0దరశరససబ మలయరదద
ఇసటట ననస:45-9-384
వయససస:50
లస: ససస స
2152 SQX1720838
పపరర: బభలయజ గగడడ సత

95-93/572

95-94/253

95-94/256

95-94/259

95-93/573

2159 MLJ1264126
పపరర: శవ ననగరరజ పప తషరరజ

2162 SQX1999812
పపరర: పబసరద కలరహల

2165 SQX0333765
పపరర: పప తషరరజ అరరణ

95-94/262

2168 AP151000240339
పపరర: పదనహవత పప తషరరజ

2171 AP151000240338
పపరర: సరరజన పప తషరరజ

భరస : సతఖననరరయణ మమరరస అనసపప జ
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:80
లస: ససస స

2173 SQX1323583
పపరర: శరత బభబమ ననరర

2174 MLJ1264019
పపరర: ససదర నకలమయర పప తషరరజ

95-94/268

తసడడ:బ శకరరమమలల ననరర
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:51
లస: పప
2176 SQX2137420
పపరర: పప తషరరజ మధవ కలమయరర
తసడడ:బ పప తషరరజ శదర కలమయర
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:19
లస: ససస స

95-94/257

95-4/957

2177 SQX1111871
పపరర: భభగఖశక సప మరరఉతష
తసడడ:బ వనసకయఖ సప మరరఉతష
ఇసటట ననస:45-9-387
వయససస:28
లస: ససస స

2157 AP151000240206
పపరర: ససతనమహలకడహ పప తషరరజ

95-94/255

2160 SQX0786616
పపరర: రతస యఖ పప తషరరజ

95-94/258

2163 SQX2008555
పపరర: శకనవరస రరవప పప తషరరజ

95-91/664

తసడడ:బ సరసబయఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:51
లస: పప
95-94/260

2166 MLJ1264001
పపరర: శక లకకహ పప తషరరజ

95-94/261

భరస : ససదర నకలమయర పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:42
లస: ససస స
95-94/263

2169 MLJ1263995
పపరర: లకకహ దదవ పప తషరరజ

95-94/264

భరస : మసరసన రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:54
లస: ససస స
95-94/266

2172 SQX0332916
పపరర: శవ కలమయర పప తషరరజ

95-94/267

తసడడ:బ మసరసన రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:30
లస: పప
95-94/269

తసడడ:బ కకషరషరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:53
లస: పప
95-94/580

95-94/252

తసడడ:బ వరరసజనవయమలల పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-385
వయససస:56
లస: పప

భరస : మయధవరరవప నసనత.
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:50
లస: ససస స
95-94/265

2154 SQX0090043
పపరర: శవ పరరశత పప తషరరజ

భరస : వరరసజనవయమలల పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-385
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శరతనబబమ ననరర.
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:49
లస: ససస స
2170 SQX1722602
పపరర: సతఖవత అనసపప జ

95-94/254

తసడడ:బ రమయరరవప కలరహల
ఇసటట ననస:45-09-386
వయససస:57
లస: పప

భరస : లకహణ రరవప వవలలపరర
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:45
లస: ససస స
2167 SQX0649368
పపరర: వవదన కలమయరర ననరర

2156 AP151000240201
పపరర: శకదసరర పప తషరరజ

95-117/740

భరస : శవ ననగరరజ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-385
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ వరరసజనవయమలల పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-385
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-385
వయససస:61
లస: పప
2164 SQX1721299
పపరర: సతఖవరణణ వవలలపరర

95-94/251

భరస : రతస యఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-385
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ రతనతకరరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-385
వయససస:32
లస: పప
2161 AP151000240316
పపరర: వరరసజనవయమలల పప తషరరజ

2153 SQX1566472
పపరర: నలమ పప తషరరజ

2151 SQX2149599
పపరర: బల సససదర శరససస స మలయరదద

తసడడ:బ వనసకటటశశర శరససస స మలయరదద
ఇసటట ననస:45-9-384
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవ దసరర కకషష పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-385
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : గరరరబభబమ� పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-385
వయససస:47
లస: ససస స
2158 SQX0090308
పపరర: శవ దసరర కకషష పప తషరరజ

95-94/579

తసడడ:బ బభలసససదర శరససస స మలయరడడ
ఇసటట ననస:45-9-384
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ వఠల పబకరశ గగడడ సత
ఇసటట ననస:45-9-385
వయససస:24
లస: పప
2155 AP151000240208
పపరర: అసకమహ పప తషరరజ�

2150 SQX2150985
పపరర: పబవలర క మలయరడడ

2175 MLJ1264647
పపరర: మసరసన రరవప పప తషరరజ

95-94/270

తసడడ:బ కకషరషరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-386
వయససస:59
లస: పప
95-93/574

2178 SQX1173970
పపరర: మసగలకడహ కనపరరడడడ

95-93/575

భరస : శసకర మసరసన
ఇసటట ననస:45-9-387
వయససస:41
లస: ససస స
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2179 SQX1103076
పపరర: పసదమలలర మధససరయ

95-93/576

తసడడ:బ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:45-9-387
వయససస:25
లస: పప
2182 AP151000240101
పపరర: ససశల హజజరర

95-94/272

95-93/579

95-93/581

95-94/278

95-94/281

95-93/765

Deleted
95-94/286

భరస : పపరషచసదబ రరవప ననరరడర
ఇసటట ననస:45-9-391
వయససస:43
లస: ససస స
2203 AP151000240325
పపరర: పపరషచసదబరరవప నరరడర

తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:45-9-391
వయససస:18
లస: ససస స

95-94/276

2192 SQX1323450
పపరర: తలక తదజ పప తషరరజ

2195 MLJ1262955
పపరర: వనసకయఖ సప మరరతష

2198 SQX1006436
పపరర: ఛనయయ అనతన లకకహ పసదమలలర

95-94/279

95-94/289

2204 SQX1046524
పపరర: వజయశసకర నరరళళ

95-94/282

2207 SQX0816579
పపరర: కరమయకక అనసమయటట
భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:45-9-392
వయససస:48
లస: ససస స

95-93/580

2190 AP151000240077
పపరర: గజలకడహ పప తషరరజ

95-94/277

2193 MLJ2799062
పపరర: తబవకకమ కలమయర పప తషరరజ

95-94/280

2196 MLJ2799906
పపరర: శవ మలర కరరరరన రరవప తతట

95-94/283

తసడడ:బ సరసబయఖ తతట.
ఇసటట ననస:45-9-390
వయససస:60
లస: పప
95-94/284

2199 SQX0222638
పపరర: హహమలత చతరరల

95-94/285

భరస : ననగ పబదదప చతరరల
ఇసటట ననస:45-9-391
వయససస:33
లస: ససస స
95-94/287

2202 AP151000240239
పపరర: నరహలయదదవ నరరడర

95-94/288

భరస : సరయబభబమ నరజడర.
ఇసటట ననస:45-9-391
వయససస:66
లస: ససస స
95-94/290

తసడడ:బ పపనయఖ నరరలర
ఇసటట ననస:45-9-391
వయససస:59
లస: పప
95-94/581

2187 SQX1355289
పపరర: పపషపలత రరచడరర

తసడడ:బ ససబభబరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-390
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:45-9-391
వయససస:28
లస: ససస స
2201 MLJ2799575
పపరర: గరతనరరణణ� పసదమలలర�

95-93/578

భరస : వనసకటటశశరరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-390
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరవప� �
ఇసటట ననస:45-9-391
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ సరయబభబమ నరజడర.
ఇసటట ననస:45-9-391
వయససస:50
లస: పప
2206 SQX2173656
పపరర: జజహతవ లత నరరడర

2189 SQX1471713
పపరర: దదవఖ కకరణ పప లశశటట

2184 SQX0816546
పపరర: వజయ కలమయరర వటభటరర

తసడడ:బ వజయ గరపస రరచడరర
ఇసటట ననస:45-9-389
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ వర శశఖర సప సరరతష.
ఇసటట ననస:45-9-390
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప నరరడర
ఇసటట ననస:45-9-391
వయససస:18
లస: ససస స
2200 MLJ2799237
పపరర: ఉషరరరణణ ననరరడర

95-94/274

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-390
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-390
వయససస:54
లస: పప
2197 SQX2143477
పపరర: జజహతవ లత నరరడర

2186 SQX0413583
పపరర: కకలగరన శకనవరసరరవప

95-94/271

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-9-388
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ రరసబభబమ పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-9-390
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-390
వయససస:78
లస: ససస స
2194 AP151000240075
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పప తషరరజ

95-94/273

తసడడ:బ మమతస యఖ కకలగరన.
ఇసటట ననస:45-9-388
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ శశషగరరర రరవప రరచడరర
ఇసటట ననస:45-9-389
వయససస:27
లస: పప
2191 AP151000240079
పపరర: రరజఖలకడహ పప తషరరజ

2183 AP151000240076
పపరర: శకనవరసరరవప హజజరర

2181 SQX0332940
పపరర: హజరర శకలకడహ

తసడడ:బ శకనవరసరరవప హజరర.
ఇసటట ననస:45-9-387
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ పరపయఖ హజరర.
ఇసటట ననస:45-9-387
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప బబహహసడస
ఇసటట ననస:45-9-388
వయససస:44
లస: ససస స
2188 SQX1354760
పపరర: వజయ గరపస రరచడరర

95-93/577

తసడడ:బ వనసకట సరశమ
ఇసటట ననస:45-9-387
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప హజరర.
ఇసటట ననస:45-9-387
వయససస:54
లస: ససస స
2185 SQX1212984
పపరర: వజయ దసరర బబహహసడస

2180 SQX0756551
పపరర: కకషష మహనరరవప దళవరయ

2205 SQX1972850
పపరర: ననగ పబదదప చతరల

95-94/291

తసడడ:బ ససధకర చతరల
ఇసటట ననస:45-9-391
వయససస:33
లస: పప
95-93/582

2208 SQX0346429
పపరర: ఆళళళ రరజ�

95-93/583

భరస : శవననరరయణ�
ఇసటట ననస:45-9-392
వయససస:54
లస: ససస స
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2209 SQX0334052
పపరర: దళవరయ జయపబకరష

95-94/292

తసడడ:బ వవసకటభదదబ దళవరయ.
ఇసటట ననస:45-9-393
వయససస:43
లస: పప
2212 MLJ2800274
పపరర: సతఖవరణణ కసదన

95-94/295

95-94/298

95-94/301

తసడడ:బ వరరసరశమ కసద.
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:51
లస: పప
2221 SQX1606989
పపరర: తబవనన దళవనచ

95-94/304

2216 MLJ3104452
పపరర: ససబబమణఖస� మమపపపరర�

95-94/307

భరస : కకకషషమహన దళవరయ.
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:56
లస: ససస స
95-94/313

2233 MLJ1262781
పపరర: భభరర వ రరమ దళవరయ

95-94/316

2217 SQX1640838
పపరర: శకనవరస రరవప తడవరరస

2219 AP151000240016
పపరర: వరరసరశమ కసదన

2220 SQX0119420
పపరర: ఆదదననరరయణ వరమలలర�

2222 SQX1606971
పపరర: జయశక దళవనచ

2225 SQX0510362
పపరర: మయధవ దదవ తనతరర

2228 SQX0510396
పపరర: కకషష కలమయరర గడల

2231 SQX0935064
పపరర: రరజజష కలమయరర దళవరయ

2234 SQX1640747
పపరర: రతత. కకశశరర దలవనచ.

95-94/302

భరస : చచచతనఖ మహన కసదసల
ఇసటట ననస:45-9-396
వయససస:31
లస: ససస స

95-94/303

తసడడ:బ బసగరరయఖ� వరమలలర.
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:77
లస: పప
95-94/305

2223 SQX0510370
పపరర: లకడహ పబవణ దళవరయ

95-94/306

భరస : వనసకటసరశమ దళవరయ.
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:38
లస: ససస స
95-94/308

2226 MLJ2799740
పపరర: వజయలకడహ దళవరయ

95-94/309

భరస : కకశశర కలమయర దళవరయ.
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:51
లస: ససస స
95-94/311

2229 AP151000240154
పపరర: సరసమయమ జఖస దళవరయ

95-94/312

భరస : రరమకకకషషమహనరరవప దళవరయ.
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:61
లస: ససస స
95-94/314

2232 SQX0668053
పపరర: యమగసధర కసదసల

95-94/315

తసడడ:బ వవణమ గరపరల కకషష కసదసల.
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:28
లస: పప
95-94/317

తసడడ:బ నరసససహ రరవప. దలవనచ
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:35
లస: పప

95-94/319 2237 SQX1212638
2236 AP151000240144
పపరర: వనసకటరరమకకకషష రరరవప దళవరయ
పపరర: జయ భభరత కసదసల

95-94/297

95-94/300

తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ కకషప ర కలమయర దళవరయ.
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ కకషష మహన రరవప దళవరయ
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:34
లస: పప

2214 SQX1640820
పపరర: చచసచసననగజసదబమహ తడవరరస

తసడడ:బ వనసకట ససబభబ రతతస� మమపపపరర
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకషషమమరరస గదల.
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:60
లస: ససస స

2230 SQX1722669
పపరర: బభలయజ సరయ పబసరద
దళవరయ
తసడడ:బ కకశశర కలమయర దళవరయ
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటసరశమ దళవరయ.
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:76
లస: పప

95-94/299

భరస : ననగజశశర రరవప తనతరర.
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:50
లస: ససస స
95-94/310

95-94/294

భరస : పపరషచసదబరరవప తడవరరస
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప దళవనచ
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ కకషరషరరవప దళవరయ.
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:39
లస: ససస స
2227 AP151000240297
పపరర: రజణమకరదదవ దళవరయ

95-94/296

తసడడ:బ దనసయఖ కసద.
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:76
లస: పప

భరస : రతత కకశశర దళవనచ
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:26
లస: ససస స
2224 MLJ1262773
పపరర: భభగఖలకకహ దళవరయ

2213 SQX1640846
పపరర: సరసశత తడవరరస

2211 SQX1640853
పపరర: ఇసదసమత మమపపపరర

భరస : ససబబమణఖస మమపపపరర
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస తడవరరస
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ� వరమలలర.
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:33
లస: పప
2218 AP151000240010
పపరర: ససబభబరరవప కసదన

95-94/293

భరస : ననగ భరత కలమయర� వరమలలర.
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప కసద.
ఇసటట ననస:45-9-394
వయససస:43
లస: ససస స
2215 SQX0119099
పపరర: ననగ భరత కలమయర వరమలలర�

2210 SQX0118968
పపరర: హహమలత వరమలలర�

2235 MLJ1262740
పపరర: వనసకట సరశమ దళవరయ

95-94/318

తసడడ:బ రరమ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:45-9-395
వయససస:41
లస: పప
95-94/320

2238 MLJ1263193
పపరర: ననగలకడహ సప డడశశటట

95-94/321

భరస : సతష బభబమ సప దదసపటట .
ఇసటట ననస:45-9-396
వయససస:37
లస: ససస స

Page 44 of 317

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06

2239 AP151000240342
పపరర: ఉష కసదసల

95-94/322

భరస : వవణమగరపరలకకషష కసదసల.
ఇసటట ననస:45-9-396
వయససస:50
లస: ససస స
2242 SQX0409433
పపరర: చచచతనఖ మహన కసదసల

భరస : సతఖననరరయణ� వజజసపలర .
ఇసటట ననస:45-9-396
వయససస:67
లస: ససస స
95-94/325

తసడడ:బ వవణమ గరపరల కకషష కసదసల
ఇసటట ననస:45-9-396
వయససస:29
లస: పప
2245 SQX1721992
పపరర: రసజజన బ షపక

95-93/584

భరస : పసర మహమహద షపక
ఇసటట ననస:45-9-397
వయససస:52
లస: ససస స
2248 SQX1722040
పపరర: అకబర బభషర షపక

95-93/587

95-94/326

95-94/330

తసడడ:బ వవణమగరపరల కసదసల.
ఇసటట ననస:45-9-396
వయససస:86
లస: పప

2246 SQX1721984
పపరర: దరరయయబ షపక

2247 SQX1722032
పపరర: మసరసన వల షపక

95-93/585

2249 SQX1011527
పపరర: అదదమహ సప డడశశటట

2252 AP151000240098
పపరర: వనసకటసరశమ సప డడశశటట

2255 SQX0222687
పపరర: నరహలయదదవ ససదర నబతష
స న

95-94/328

95-94/331

2253 SQX0150516
పపరర: వనసకట లత షరరహల ససడనబతష
స న

95-94/334

2256 SQX1720895
పపరర: లకడహ బభడడగరనవన

2257 MLJ2800308
పపరర: ససనత� పలగరన�

2258 SQX0090092
పపరర: నరసమహ వటట
ట రర

2259 MLJ2800316
పపరర: వనసకటటశశరరర పలగరన

భరస : ససబబహహణఖస మపసదదవ.
ఇసటట ననస:45-9-400
వయససస:34
లస: ససస స
2263 MLJ1261643
పపరర: వనసకట అమర ననధ వడడ
డ రర

తసడడ:బ మసరసన రరవప బబ మహశశటట
ఇసటట ననస:45-9-403
వయససస:31
లస: పప

2261 SQX1140367
పపరర: ససబబహహణఖస మపసదదవ

95-94/343

2264 MLJ1263458
పపరర: దదవకక� పపలతతట�

95-94/341

2267 SQX1953934
పపరర: రరసబభబమ ఆళర
తసడడ:బ ననగజశశర రరవప ఆళర
ఇసటట ననస:45-9-403
వయససస:29
లస: పప

95-94/338

2262 MLJ1261668
పపరర: వనసకట రసగననధ వడడ
డ రర

95-94/342

తసడడ:బ పరపరరరవప వడడడరర.
ఇసటట ననస:45-9-401
వయససస:40
లస: పప
95-94/344

భరస : టట.యస.ఎస.కకషష� �
ఇసటట ననస:45-9-402
వయససస:54
లస: ససస స
95-94/346

95-93/588

తసడడ:బ గరపరలసరశమ పలగన.
ఇసటట ననస:45-9-399
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప మపసదదవ.
ఇసటట ననస:45-9-400
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ పరపరరరవప వడడడరర.
ఇసటట ననస:45-9-401
వయససస:42
లస: పప
2266 SQX1722917
పపరర: శకకరసత బబ మహశశటట

95-94/337

భరస : కకటటశశరరరవప వటట
ట రర.
ఇసటట ననస:45-9-399
వయససస:73
లస: ససస స
95-94/340

95-94/332

తసడడ:బ బభబమరరజజసదబ పబసరద ససదరబతషన.
ఇసటట ననస:45-9-398
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వజయ బభడడగరనవన
ఇసటట ననస:45-9-399
వయససస:63
లస: ససస స

2260 SQX1140359
పపరర: ససభభషసణణ మపసదదవ

95-94/329

తసడడ:బ వర పబసరద వడడడరర.
ఇసటట ననస:45-9-397
వయససస:28
లస: పప

భరస : బభబమరరజజసదబ పబసరద ససదరబతషన.
ఇసటట ననస:45-9-398
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:45-9-399
వయససస:49
లస: ససస స

95-93/586

2250 SQX0815977
పపరర: కకటటశశర రరవప వడడ
డ రర

తసడడ:బ బభబమరరజజసదబ పబసరద ససదరబతషన.
ఇసటట ననస:45-9-398
వయససస:33
లస: ససస స
95-94/335

95-94/327

తసడడ:బ పసర మహమహద షపక
ఇసటట ననస:45-9-397
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ రరఘవయఖ సప దదసపటట .
ఇసటట ననస:45-9-397
వయససస:81
లస: పప
95-94/333

2244 AP151000240397
పపరర: వజయమహననబవప కసదసల

తసడడ:బ వజయ మహన రరవప కసదసల.
ఇసటట ననస:45-9-396
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట సరశమ సప దదసపటట .
ఇసటట ననస:45-9-397
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటసరశమ సప డడశశటట
ఇసటట ననస:45-9-397
వయససస:34
లస: పప
2254 SQX0469064
పపరర: వనసకట గరత ఊరరహళ ససడనబతష
స న

2243 SQX1046516
పపరర: వవణమగరపరల కకషష కసదసల

95-94/324

భరస : వజయమహననబవప కసదసల.
ఇసటట ననస:45-9-396
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : ఫరరద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:45-9-397
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:బ పసర మహమహద షపక
ఇసటట ననస:45-9-397
వయససస:34
లస: పప
2251 MLJ1262542
పపరర: సతష బభబమ సప డడశశటట

95-94/323 2241 AP151000240407
2240 MLJ1262815
పపరర: వనసకట మహలకకహ� వజరన పలర �
పపరర: జయలకడహ కసదసల

2265 SQX0510685
పపరర: జయలకడహ పరలకరయల

95-94/345

భరస : ఉమయమహహశశర రరవప పరలకరయల.
ఇసటట ననస:45-9-403
వయససస:45
లస: ససస స
95-94/347

2268 SQX1758770
పపరర: మమరళ కకషష కకనసకకలలర

95-94/348

తసడడ:బ వనసకట రరవప కకనసకకలలర
ఇసటట ననస:45-9-403
వయససస:35
లస: పప
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95-91/765

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:45-9-404
వయససస:35
లస: పప
2272 SQX1189886
పపరర: రజణమక చమట

95-94/350

95-93/779

95-94/355

95-94/358

95-94/361

95-94/364

95-94/366

తసడడ:బ పపనతయఖ నరజలర
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:56
లస: ససస స

2282 SQX0649384
పపరర: పసనసమమడడ రరమమ

2285 SQX0090134
పపరర: వశరల వదడ
ర రర

2288 MLJ2800241
పపరర: రరసకలమయర వడడ
డ రర

2291 MLJ2800407
పపరర: వజయలకకహ పప గమల

95-94/369

2294 MLJ1264852
పపరర: ఉదయ కలమయర పప గమల

95-94/359

2297 SQX0150490
పపరర: వరపబసరద నరర�ావ�
తసడడ:బ పపనతయఖ వరజకజర.
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:59
లస: పప

2277 SQX1722719
పపరర: పబవణ కలమయర తషలసస

95-94/354

2280 SQX1722859
పపరర: శరకవణణ కనసకకలలర

95-94/357

2283 SQX1640895
పపరర: ననగ పదహ బసదచల

95-94/360

భరస : సప సబభబమ బసదచల
ఇసటట ననస:45-9-411
వయససస:28
లస: ససస స
95-94/362

2286 AP151000240037
పపరర: నమశవరయ వడడ
డ రర

95-94/363

భరస : ననరరయణసరశమ వదసరరర.
ఇసటట ననస:45-9-412
వయససస:71
లస: ససస స
95-94/365

2289 SQX2143188
పపరర: జజససహతన మలయఖ పప ాదగమల

95-93/766

తసడడ:బ ఉమయ మహహశశర రరవప పప ాదగమల
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:18
లస: ససస స
95-94/367

2292 MLJ2800357
పపరర: ఉషర రరణణ నరరళళ

95-94/368

భరస : రమమష బభబమ నరజలర.
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:53
లస: ససస స
95-94/370

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప పప గమల.
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:47
లస: పప
95-94/372

95-94/352

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప కనసకకలలర
ఇసటట ననస:45-9-409
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప పప గమల
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : యలమసద పప గమల.
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:94
లస: ససస స
2296 MLJ2800365
పపరర: రమమష బభబమ నరరళళ

95-94/356

తసడడ:బ నమశవరయ వదసరరర.
ఇసటట ననస:45-9-412
వయససస:51
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమయర పప గమల.
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:35
లస: ససస స
2293 SQX0510347
పపరర: కనకమహ పప గమల

2279 SQX1640861
పపరర: సరమయమ జఖస శనకరకయల

2274 SQX1640879
పపరర: ఈశశరమహ జటభట

తసడడ:బ రమణ రరవప తషలసస
ఇసటట ననస:45-9-405
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరసకలమయర వదసరరర.
ఇసటట ననస:45-9-412
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ సరశమ వడడడరర.
ఇసటట ననస:45-9-412
వయససస:46
లస: పప
2290 SQX0510545
పపరర: శశకల పప గమల

95-94/353

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప పససదసరరస.
ఇసటట ననస:45-9-409
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ దదవదనసస బసదచల
ఇసటట ననస:45-9-411
వయససస:32
లస: పప
2287 AP151000240151
పపరర: శశషష కలమయర వడడ
డ రర

2276 MLJ2799880
పపరర: ననగమలలర శశరర తషలసస

95-94/349

భరస : కకషష రరవప జటభట
ఇసటట ననస:45-9-404
వయససస:89
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-9-407
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : రరమమ� పసనసమమడడ.
ఇసటట ననస:45-9-409
వయససస:40
లస: ససస స
2284 SQX1640887
పపరర: సప సబభబమ బసదచల

95-94/351

భరస : వనసకట రమణ రరవప తషలసస.
ఇసటట ననస:45-9-405
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ వషష
ష మమరరస తషలసస.
ఇసటట ననస:45-9-405
వయససస:57
లస: పప
2281 SQX0333922
పపరర: పసనసమమడడ గసగ�

2273 SQX1189878
పపరర: లకడహ పరరశత చమట

2271 SQX1322700
పపరర: శరరష కరనసకకలలర

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప కరనసకకలలర
ఇసటట ననస:45-9-404
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సడరరఖ ననరరయణ చమట
ఇసటట ననస:45-9-404
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బభజ
ఇసటట ననస:45-9-405
వయససస:26
లస: ససస స
2278 MLJ2799625
పపరర: వనసకట రమణ రరవప తషలసస

95-91/766

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకలర
ఇసటట ననస:45-9-404
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ చమట
ఇసటట ననస:45-9-404
వయససస:31
లస: ససస స
2275 SQX2484798
పపరర: హనసమయయమహ దసబభటట

2270 SQX2538353
పపరర: ననగజశశరరరవప కకలర

2295 MLJ1264977
పపరర: ఉమయ మహహశశరరరవప పప గమల

95-94/371

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప పప గమల.
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:51
లస: పప
95-94/373

2298 MLJ1264845
పపరర: కకటటశశర రరవప పప గమల

95-94/374

తసడడ:బ యలర మసద పప గమల.
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:77
లస: పప
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2299 SQX1984673
పపరర: నరహల దదవ పప గమల
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95-94/498

భరస : కకటటశశర రరవప పప గమల
ఇసటట ననస:45-9-413
వయససస:66
లస: ససస స
2302 SQX1640804
పపరర: నరసససహరరవప మదసర

95-94/377

95-94/380

95-94/383

95-94/386

95-94/388

95-94/391

95-94/394

తసడడ:బ జయరరస మమడ
ఇసటట ననస:45-9-420
వయససస:20
లస: ససస స

2315 SQX0668087
పపరర: కకటటశశరమహ దదసపరటట

2318 SQX1564047
పపరర: రవళ పససపపలలటట

2321 AP151000240418
పపరర: మహన మమడన

95-94/397

2324 AP151000240506
పపరర: కకషషమమరరస మమడన

95-94/582

2327 SQX0366450
పపరర: పరరశత మమడన
భరస : మహన మమడన
ఇసటట ననస:45-9-420
వయససస:40
లస: ససస స

2307 SQX0222844
పపరర: అనసత లకడహ పససపపలలటట

95-94/382

95-94/385
2310 SQX1150226
పపరర: ననగ రరజ హరరష పససపపలలటట

2313 SQX1111970
పపరర: వజయదసరరర బబ పసప

95-94/387

తసడడ:బ శకనవరస రరవప బబ పసప
ఇసటట ననస:45-9-419
వయససస:25
లస: ససస స
95-94/389

2316 SQX1081066
పపరర: దసరర పబసరద బబ పసప

95-94/390

తసడడ:బ శకనవరస రరవప బబ పసప
ఇసటట ననస:45-9-419
వయససస:27
లస: పప
95-94/392

2319 MLJ1260132
పపరర: రసగననయకస మమడన

95-94/393

భరస : జయరరస మమడన.
ఇసటట ననస:45-9-420
వయససస:44
లస: ససస స
95-94/395

2322 AP151000240094
పపరర: శసకర మమడన

95-94/396

తసడడ:బ పపరరషప తస స మమడన.
ఇసటట ననస:45-9-420
వయససస:49
లస: పప
95-94/398

తసడడ:బ వనమయళళననయడడ మమడన
ఇసటట ననస:45-9-420
వయససస:78
లస: పప
95-94/584

95-94/379

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:45-9-417
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ పపరరషప తస స మమడన.
ఇసటట ననస:45-9-420
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ కకషషమమరరస మమడన
ఇసటట ననస:45-9-420
వయససస:51
లస: పప
2326 SQX2173623
పపరర: హరరక మమడ

95-94/384

తసడడ:బ మమరళ కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:45-9-420
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పపరరషప తస స మమడన
ఇసటట ననస:45-9-420
వయససస:61
లస: ససస స
2323 AP151000240494
పపరర: ససరజషరబబమ మమడన

2312 SQX2185213
పపరర: పసబయసక బబ జరన

2304 SQX1023431
పపరర: వజయ లకడహ గగడవరరస

భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట.
ఇసటట ననస:45-9-417
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప దదసపరటట.
ఇసటట ననస:45-9-419
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప దదసపరటట.
ఇసటట ననస:45-9-419
వయససస:43
లస: పప
2320 AP151000240100
పపరర: కనకరతతస మమడన

95-94/381

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర బబ జరన
ఇసటట ననస:45-9-417
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దదసపరటట
ఇసటట ననస:45-9-419
వయససస:32
లస: ససస స
2317 SQX0090142
పపరర: శకనవరసరరవప దదసపరటట

2309 SQX1323187
పపరర: మహహష పససపపలలటట

95-94/376

భరస : శవ పబసరద గగడవరరస
ఇసటట ననస:45-9-415
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:45-9-417
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ బభబమ రరవప పససపపలలటట.
ఇసటట ననస:45-9-417
వయససస:55
లస: పప
2314 SQX1471440
పపరర: ననగమణణ దదసపరటట

95-94/378

భరస : శకనవరసరరవప బబ పసప.
ఇసటట ననస:45-9-417
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బభబమ రరవప పససపపలలటట.
ఇసటట ననస:45-9-417
వయససస:79
లస: ససస స
2311 MLJ1261288
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

2303 SQX1022912
పపరర: రరశరరడడడ యరకసరరడడడ

2306 SQX0090290
పపరర: బబ పస లకకహకలమయరర

2301 SQX1000306
పపరర: శవ శసకర మదసర

తసడడ:బ నరసససహ రరవప మదసర మడడడ
ఇసటట ననస:45-9-414
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ చనత హనమ రరడడ యరకసరరడడడ
ఇసటట ననస:45-9-414
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:45-9-415
వయససస:40
లస: పప
2308 MLJ2799922
పపరర: ధన లకడహ పససపపలలటట

95-94/375

భరస : నరసససహ రరవప మదసర
ఇసటట ననస:45-9-414
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ మదసర
ఇసటట ననస:45-9-414
వయససస:54
లస: పప
2305 SQX1020486
పపరర: శవ పబసరద గగడవరరస

2300 SQX1640796
పపరర: శరరదన దదవ మదసర

2325 SQX2173631
పపరర: భభనస శక పససపపలలటట

95-94/583

తసడడ:బ మమరళ కకషష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:45-9-420
వయససస:21
లస: ససస స
95-117/199

2328 SQX1323724
పపరర: జయశక మమడన

95-94/399

తసడడ:బ ససరజష మమడన
ఇసటట ననస:45-9-421
వయససస:24
లస: ససస స
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2329 MLJ2799070
పపరర: నరహల మమడన
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95-94/400

భరస : ససరజష బభబమ మమడన
ఇసటట ననస:45-9-421
వయససస:44
లస: ససస స
2332 AP151000240448
పపరర: లకకహతనయయరర పప తత
స రర�

95-94/402

2333 MLJ2800126
పపరర: వనసకటరమణ వడడ
డ రర

95-94/405

2336 SQX1894542
పపరర: మహహశ వడడడరర
తసడడ:బ మదన మహన రరవప వడడడరర
ఇసటట ననస:45-9-423
వయససస:22
లస: పప

2338 AP151000240180
పపరర: మదనమహనరరవప వడడ
డ రర

2339 AP151000240166
పపరర: సరసబశవరరవప వడడ
డ రర

95-94/408

తసడడ:బ సరసబశవరరవప వడడడరర.
ఇసటట ననస:45-9-423
వయససస:51
లస: పప

భరస : మధససడధన రరవప
ఇసటట ననస:45-9-439
వయససస:50
లస: ససస స
2344 SQX1388546
పపరర: భవరన పప తత
స రర

95-91/414

95-91/417

95-91/420

తసడడ:బ దనసయఖ
ఇసటట ననస:45-9-441
వయససస:59
లస: పప

95-94/409

2348 SQX0721993
పపరర: శవకలమయరర చసతన

2351 AP151000231083
పపరర: శకనవరసరరవప పప తత
స రర

95-91/423

2354 MLJ3656709
పపరర: లకకహరరజఖస� పప తత
స రర�

95-91/412

2357 SQX0747857
పపరర: లకడహ ఇమహడడ
భరస : వనసకట ససబభబరరవప ఇమహడడ.
ఇసటట ననస:45-9-448
వయససస:49
లస: ససస స

2337 SQX1894518
పపరర: వనసకట రవసదబననథ వడడడరర

95-94/407

2340 MLJ3656584
పపరర: జయలకడహ� తతట�

95-91/410

2343 SQX1615188
పపరర: హహమలత పప తత
స రర

95-91/413

తసడడ:బ రరమమ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:45-9-440
వయససస:24
లస: ససస స
95-91/415

2346 MLJ3655909
పపరర: ససజనఖ� పప తత
స రర�

95-91/416

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:45-9-440
వయససస:39
లస: ససస స
95-91/418

2349 MLJ3655891
పపరర: ననగమణణ పప తత
స రర�

95-91/419

భరస : రరమపరపరరరవప�
ఇసటట ననస:45-9-440
వయససస:61
లస: ససస స
95-91/421

2352 AP151000231108
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప పప తతరర

95-91/422

తసడడ:బ పసదర పరపరరరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:45-9-440
వయససస:51
లస: పప
95-91/424

భరస : దననయఖ�
ఇసటట ననస:45-9-441
వయససస:82
లస: ససస స
95-91/426

95-94/404

భరస : శవ గణణష�
ఇసటట ననస:45-9-439
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:45-9-440
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:45-9-441
వయససస:46
లస: ససస స
2356 AP151000231053
పపరర: ననగరరజ పప తత
స రర

2345 SQX1388538
పపరర: ధనలకడహ పప తత
స రర

2334 SQX1640721
పపరర: మహహష వదసరరర.

తసడడ:బ మదన మహన రరవప వడడడరర
ఇసటట ననస:45-9-423
వయససస:23
లస: పప

భరస : పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-440
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-440
వయససస:29
లస: పప
2353 MLJ3656691
పపరర: ననగవనసకట లకడహ� పప తత
స రర�

95-94/406

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప POTHURI
ఇసటట ననస:45-9-440
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:45-9-440
వయససస:49
లస: ససస స
2350 SQX0744722
పపరర: వనసకట గరపసననధ చసతన

2342 MLJ3654886
పపరర: మధససడధన రరవప కకతస

95-94/401

తసడడ:బ మదన మహహన రరవప వరడడరర.
ఇసటట ననస:45-9-423
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:45-9-439
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ రరమకకటటశశర రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:45-9-440
వయససస:25
లస: ససస స
2347 AP151000234115
పపరర: పదనహవత పప తతరర

95-94/403

తసడడ:బ ససబభబరరవప వడడడరర.
ఇసటట ననస:45-9-423
వయససస:82
లస: పప
95-91/411

2331 SQX1174002
పపరర: పబమల శనకరకయల

భరస : ననగరరజ శనకరకయల.
ఇసటట ననస:45-9-423
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మదనమహనరరవప వడడడరర.
ఇసటట ననస:45-9-423
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ మదన మహహన రరవప వరడడరర.
ఇసటట ననస:45-9-423
వయససస:23
లస: పప

2341 MLJ3656576
పపరర: వరలకడహ కకతస

95-94/499

తసడడ:బ ససరజశ బభబమ మమడ
ఇసటట ననస:45-9-421
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : సరయబభబమ� పప తత
స రర.
ఇసటట ననస:45-9-423
వయససస:51
లస: ససస స
2335 SQX1640739
పపరర: వనసకట రవసదబననథ వదసరరర.

2330 SQX2067593
పపరర: అశశన మమడ

2355 SQX0228049
పపరర: సతష� పప తత
స రర�

95-91/425

తసడడ:బ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:45-9-441
వయససస:30
లస: పప
95-94/410

2358 SQX0747881
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప ఇమహడడ

95-94/411

తసడడ:బ ననగజసదబస ఇమహడడ.
ఇసటట ననస:45-9-448
వయససస:53
లస: పప
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2359 SQX1720952
పపరర: వజయ బభడడగరనవన
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95-93/589

తసడడ:బ వసకట రరమయఖ బభడడగరనవన
ఇసటట ననస:45-9-499
వయససస:73
లస: పప
2362 SQX0518993
పపరర: పప తత
స రర రరజజసదబ పబసరద�

95-91/429

95-91/432

95-91/435

95-91/438

95-91/733

95-91/443

95-91/446

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:45-10-432
వయససస:44
లస: ససస స

2375 MLJ3656568
పపరర: ససవరష లత� పప తత
స రర�

2378 MLJ2785640
పపరర: ససరజష� పప తత
స రర�

2381 SQX2203982
పపరర: సశరరప రరణణ బతష
స ల

95-91/448

2384 MLJ3655032
పపరర: ననగరరజ గమరరల

2387 SQX1046219
పపరర: కకషష సరయ చలకల
తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-10-432
వయససస:27
లస: పప

95-91/434

95-91/437

95-91/439

2373 MLJ3654241
పపరర: కకటటశశరరరవప ఏనసగమల

95-91/440

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:45-10-426
వయససస:76
లస: పప
95-91/441

2376 AP151000234206
పపరర: జజఖత పప తత
స రర�

95-91/442

భరస : రజజసదబపస
బ రద�
ఇసటట ననస:45-10-429
వయససస:45
లస: ససస స
95-91/444

2379 AP151000231017
పపరర: రరజజసదబపస
బ రద పప తత
స రర�

95-91/445

తసడడ:బ శవపబసరద�
ఇసటట ననస:45-10-429
వయససస:46
లస: పప
95-93/749

2382 MLJ3656774
పపరర: లకడహ� గమరర ల�

95-91/447

భరస : ననగరరజ�
ఇసటట ననస:45-10-431
వయససస:54
లస: ససస స
95-91/449

తసడడ:బ చన రరఘవపలల
ఇసటట ననస:45-10-431
వయససస:59
లస: పప
95-91/451

2367 MLJ3654845
పపరర: గకతమ కలమయర� ససరరవరణణ�

2370 SQX0155176
పపరర: వర వనసకటలకడహ ససపసబయ�
మమడన�
తసడడ:బ రరసపబసరద�
ఇసటట ననస:45-10-425
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:45-10-430
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : చన రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:45-10-431
వయససస:79
లస: ససస స
2386 MLJ2789501
పపరర: రరధ� చలకల�

2372 MLJ2785293
పపరర: రరసపబసరద మమడన

95-91/431

95-91/436

తసడడ:బ శవపబసరద�
ఇసటట ననస:45-10-429
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రతతస
ఇసటట ననస:45-10-429
వయససస:67
లస: పప
2383 MLJ3656766
పపరర: ననగ రతతమహ� గమరర ల�

2369 AP151000231381
పపరర: బరరరలయల ససరరవరణణ�

2364 SQX1563932
పపరర: భభసకర గకడసపలర

తసడడ:బ బరరరలయల�
ఇసటట ననస:45-10-423
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససరజష�
ఇసటట ననస:45-10-429
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శవపబసరద
ఇసటట ననస:45-10-429
వయససస:61
లస: ససస స
2380 MLJ3654852
పపరర: చలపతరరవప పసనపరల

95-91/433

తసడడ:బ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-10-425
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ రరజజసదబ పబసరద
ఇసటట ననస:45-10-428
వయససస:21
లస: పప
2377 AP151000234001
పపరర: పరరశత పప తత
స రర

2366 AP151000234406
పపరర: పపనసదదవ శరరవరణణ�

95-91/428

తసడడ:బ వశశననధస గకడసపలర
ఇసటట ననస:45-10-342
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ బభలచసద�
ఇసటట ననస:45-10-423
వయససస:63
లస: పప

భరస : రరమపబసరద
ఇసటట ననస:45-10-425
వయససస:39
లస: ససస స
2374 SQX2132603
పపరర: వజయ కలమయర పప తతరర

95-91/430

భరస : బరర
ర లయల�
ఇసటట ననస:45-10-423
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ బరర
ర లయల� �
ఇసటట ననస:45-10-423
వయససస:39
లస: పప
2371 SQX0155150
పపరర: అనడరరధ మమడన

2363 SQX1484179
పపరర: రరజఖలకడహ పసనసగగసడ

2361 SQX1189167
పపరర: సరయ ననథ పప తతరర

తసడడ:బ రరజజసదబ పబసరద పప తతరర
ఇసటట ననస:45-10-249
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరధనకకషషమమరరస పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:45-10-342
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : దదపక కలమయర
ఇసటట ననస:45-10-423
వయససస:36
లస: ససస స
2368 MLJ2786150
పపరర: దదపకలకమయర� ససరరవరణణ�

95-91/427

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:45-10-249
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ శవ పబసరద�
ఇసటట ననస:45-10-249
వయససస:43
లస: పప
2365 MLJ3656535
పపరర: నవహ శరరవరన

2360 SQX0651182
పపరర: తషలససకకసడ అనతపపరష

2385 SQX1046177
పపరర: చలకల లకడహ వరససత

95-91/450

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-10-432
వయససస:25
లస: ససస స
95-91/452

2388 SQX0519215
పపరర: డడసకల ససబబహహణఖస�

95-91/453

తసడడ:బ శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:45-10-432
వయససస:29
లస: పప
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95-91/454 2390 MLJ2785566
2389 SQX0573030
పపరర: కకసలఖ రరఘవవసదబ� గమసడచమమడ�
పపరర: శకనవరస రరవప చలకల

తసడడ:బ ననగరరజ�
ఇసటట ననస:45-10-432
వయససస:39
లస: పప
2392 SQX1719327
పపరర: రరజజశశరర సప దనబతష
స ల

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ చలకల
ఇసటట ననస:45-10-432
వయససస:51
లస: పప
95-91/456

భరస : మమరళ కకషష సప దనబతష
స ల
ఇసటట ననస:45-10-433
వయససస:41
లస: ససస స
2395 SQX1090380
పపరర: పవన కకషష బభడడగరనవన

95-91/459

95-91/462

95-91/464

95-91/467

95-91/470

95-117/664

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-10-437
వయససస:24
లస: పప

2402 MLJ3655974
పపరర: ససబబరరవమహ పప తత
స రర�

2405 MLJ3654324
పపరర: బబ స బభబమ పప తత
స రర

2408 SQX2092245
పపరర: ససధనరరణణ మసడలనవన

2411 AP151000234236
పపరర: అసజననదదవ కసదన

95-91/735

2414 MLJ3656790
పపరర: దదదదపఖ� కకడడగ�

95-91/465

2417 MLJ3655040
పపరర: ఆసజనవయమలల� కకడడగ�
తసడడ:బ ఆదదననరరయణ�
ఇసటట ననస:45-10-437
వయససస:37
లస: పప

2397 MLJ2785269
పపరర: నవనసకమయర� బడడగరనవన�

95-91/461

2400 SQX2135622
పపరర: కకషష వవణణ బడడగరనవన

95-91/734

2403 AP151000234117
పపరర: శవలకడహ పప తత
స రర

95-91/466

భరస : బబ స బభబమ
ఇసటట ననస:45-10-434
వయససస:66
లస: ససస స
95-91/468

2406 SQX0961821
పపరర: పరవన పప తషరర

95-91/469

భరస : గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:45-10-435
వయససస:29
లస: ససస స
95-91/659

2409 SQX2092682
పపరర: కరవఖ లకడహ మసడలనవాదన

95-91/660

తసడడ:బ శకనవరసరరవప మసడలనవన
ఇసటట ననస:45-10-435
వయససస:19
లస: ససస స
95-91/471

2412 AP151000231407
పపరర: ఏడడకకసడలరరవప కసదన

95-91/472

తసడడ:బ నరసయఖ
ఇసటట ననస:45-10-436
వయససస:51
లస: పప
95-91/473

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:45-10-437
వయససస:34
లస: ససస స
95-91/475

95-91/458

తసడడ:బ శవ రరమ రరవప బడడగరనవన
ఇసటట ననస:45-10-433
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:45-10-436
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల కసద
ఇసటట ననస:45-10-436
వయససస:19
లస: పప
2416 SQX1466797
పపరర: పవన కలమయర డడసకల

95-91/463

భరస : శకనవరసరరవప మసడలనవన
ఇసటట ననస:45-10-435
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప మసడలనవన
ఇసటట ననస:45-10-435
వయససస:21
లస: పప
2413 SQX2118800
పపరర: వనసకట సరయననధ కసద

2399 SQX1719939
పపరర: మమరళ కకషష సప డనబతష
స ల

2394 SQX1090406
పపరర: గరరరధర కకషష బడడగరనవన

తసడడ:బ ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:45-10-433
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:45-10-434
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:బ వనసగనత�
ఇసటట ననస:45-10-435
వయససస:32
లస: పప
2410 SQX2066165
పపరర: సరయకలమయర మసడలనవన

95-91/460

భరస : బబ స బభబమ�
ఇసటట ననస:45-10-434
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ బబ ససబభబమ� �
ఇసటట ననస:45-10-434
వయససస:40
లస: పప
2407 SQX0245597
పపరర: గసగరధర రరవప� పప తత
స రర�

2396 SQX0665133
పపరర: కరరరసక బడడగరనవన

95-56/898

తసడడ:బ రవ కలమయర
ఇసటట ననస:45-10-433
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ రరధ కకషష సప డనబతష
స ల
ఇసటట ననస:45-10-433
వయససస:50
లస: పప

భరస : చసదబ శశఖర
ఇసటట ననస:45-10-434
వయససస:33
లస: ససస స
2404 MLJ1264654
పపరర: చసదబశశఖర� పప తత
స రర�

95-91/457

తసడడ:బ గరపస
ఇసటట ననస:45-10-433
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ ధరహయఖ�
ఇసటట ననస:45-10-433
వయససస:50
లస: పప
2401 SQX0961748
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరర పప తష
స రర

2393 MLJ2789766
పపరర: గసగరభవరన� బడడగరనవన�

2391 SQX1930338
పపరర: అసజల ఉససకకసడ

భరస : మమనససరశమ ఉససకకసడ
ఇసటట ననస:45-10-433
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవకలమయర�
ఇసటట ననస:45-10-433
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ రవ కలమయర బభడడగరనవన
ఇసటట ననస:45-10-433
వయససస:29
లస: పప
2398 MLJ2785814
పపరర: రవకలమయర� బడడగరనవన�

95-91/455

2415 MLJ3656840
పపరర: రమణమహ� డడసకల�

95-91/474

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:45-10-437
వయససస:44
లస: ససస స
95-91/476

2418 MLJ3655081
పపరర: శకనవరసరరవప� డడసకల�

95-91/477

తసడడ:బ రరశయఖ�
ఇసటట ననస:45-10-437
వయససస:47
లస: పప
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95-91/478

భరస : వనసకట కకశశర పచనచ
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:31
లస: ససస స
2422 MLJ3656865
పపరర: మయధవ� పచనచ�

95-91/481

2423 MLJ3655933
పపరర: వనసకట వజయ పచచ�

95-91/484

2426 SQX1090364
పపరర: మహహసదబ సరయ కకరణ పచచ

తసడడ:బ హరరగరపరలకకకషష�
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:43
లస: పప
95-91/490

95-91/493

95-91/496

95-91/499

భరస : గమరరననథస�
ఇసటట ననస:45-10-442
వయససస:69
లస: ససస స

2438 MLJ2785178
పపరర: రరమయసజనవయమలల� పప లలరర�

2441 AP151000234239
పపరర: కకషష వవణణ పచనచ

95-91/502

2444 SQX1111764
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడర

95-91/491

2447 SQX1358135
పపరర: మణణకసఠ పప లలపలర

2427 SQX1304880
పపరర: సరసబశవ రరవప ఉపపప

95-91/486

2430 SQX0961755
పపరర: కకతస హహమలత

95-91/489

2433 MLJ1262062
పపరర: మసజల పచనచ

95-91/492

తసడడ:బ హరననధనబవప
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:37
లస: ససస స
95-91/494

2436 MLJ3654340
పపరర: మహహసదబ సరయకకరణ పచచ�

95-91/495

తసడడ:బ మయరకసడదయమలల�
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:37
లస: పప
95-91/497

2439 MLJ3654332
పపరర: సరసబశవరరవప పచనచ

95-91/498

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:69
లస: పప
95-91/500

2442 MLJ1262047
పపరర: వనసకట కకశశర� పచనచ�

95-91/501

తసడడ:బ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:45-10-440
వయససస:37
లస: పప
95-91/503

తసడడ:బ లచచయఖ బసడర
ఇసటట ననస:45-10-441
వయససస:39
లస: పప
95-91/505

95-91/483

తసడడ:బ మధససడధన రరవప
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:45-10-440
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల బసడర
ఇసటట ననస:45-10-441
వయససస:35
లస: ససస స
2446 MLJ3656899
పపరర: మలర శశరర� తతనసగమసటర �

95-91/488

తసడడ:బ హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:69
లస: పప
2443 SQX1189092
పపరర: లకడహ బసడర

2435 MLJ1261551
పపరర: పబభభవత� పచనచ�

2424 AP151000234525
పపరర: వనసకటలకడహ పచనచ

తసడడ:బ రరమకకటయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:43
లస: పప

భరస : హరర గరపరలకకషష�
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ పరసడడరసగరరవప�
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:46
లస: పప
2440 MLJ1262948
పపరర: హరరగరపరలకకషష పచనచ

95-91/485

తసడడ:బ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయసజనవయమలల� �
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:37
లస: ససస స
2437 MLJ3654902
పపరర: శవ గణణష� తతట�

2432 MLJ1262070
పపరర: లకకహపబసడన� పచనచ�

95-91/480

భరస : హరననధరరవప
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:66
లస: ససస స

తలర : మయమయఖ�
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ హరర గరపరలకకషష�
ఇసటట ననస:45-10-439
వయససస:33
లస: ససస స
2434 MLJ2789998
పపరర: కలయఖణణ� పప లలరర�

95-91/482

తసడడ:బ మయరకసడదయమలల పచచ
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:35
లస: పప

95-91/487 2429 MLJ3654357
2428 AP151000231524
పపరర: వనసకటశవననగజసదబకలమయర పచచ�
పపరర: మయరకసడదయమలల పచచ�

2421 SQX1304823
పపరర: పబమల రరణణ ఉపపప

భరస : సరసబశవ రరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మయరకసడదయమలల�
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రరమకకటయఖ ఉపపప
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:67
లస: ససస స

2431 MLJ1262088
పపరర: మహలకడహ� పచనచ�

95-91/479

భరస : మహహసదబ సరయ కకరణ పచచ
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమయర�
ఇసటట ననస:45-10-438
వయససస:43
లస: ససస స
2425 SQX1304856
పపరర: ససబభబయమహ ఉపపప

2420 SQX1090356
పపరర: కలససమ కలమయరర పచచ

2445 MLJ3656907
పపరర: అరరణ పప లలపలర

95-91/504

భరస : ససబభబరరయమడడ
ఇసటట ననస:45-10-442
వయససస:49
లస: ససస స
95-91/506

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరయమడడ పప లలపలర
ఇసటట ననస:45-10-442
వయససస:26
లస: పప

2448 MLJ3655115
పపరర: వనసకట ససబబరరయమడడ�
పప లలపలర �
తసడడ:బ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:45-10-442
వయససస:51
లస: పప

95-91/507
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2449 MLJ3655107
పపరర: గమరరననథస� తతనసగమసటర �

95-91/508

తసడడ:బ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-10-442
వయససస:79
లస: పప
2452 SQX1283878
పపరర: తదజశశన తలయరర

95-91/511

95-94/412

95-94/415

95-94/418

95-94/421

భరస : రమమష బభబమ తషళళ
ర రర.
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:33
లస: ససస స
2467 MLJ1261239
పపరర: వజయ కలమయరర అదచరపలర

95-94/413

2459 SQX1292705
పపరర: రరధ మయధవ వడర మమడడ

95-94/424

95-94/416

2466 SQX1722743
పపరర: వనసకట లకడహ రరజఖస ఆకలరత

95-94/422

2471 SQX1722693
పపరర: జయలకడహ ఆకలరరత

95-94/425

95-94/428

95-94/431

2477 SQX1128587
పపరర: వనసకట బబహహ వరజశశర రరవప
వపటటకలరర
తసడడ:బ రరఘవయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:64
లస: పప

95-94/434

తసడడ:బ వనసకటభచలస తషళళ
ర రర.
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:50
లస: పప

2469 SQX1323666
పపరర: శరసత శక నశససకరరరవప

95-94/426

భరస : వనసకట లకహణ రరవప నశససకరరరవప
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:55
లస: ససస స

2474 AP151000240234
పపరర: వనసకటననగమలలర శశరరరవప
ఊటటకలరర
తసడడ:బ వరజశశరరకవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:48
లస: పప

95-94/433

95-94/423

భరస : రరఘఘశసదబ ససరర ఆకలరత
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:39
లస: ససస స

2473 AP151000240245
పపరర: మహనకకషష ఉటటకలరర

2476 SQX0935015
పపరర: రమమష బభబమ తషళళ
ర రర

95-94/420

2465 SQX1258244
పపరర: లకడహ ససజజత వపటటకలరర

భరస : శరఖమ సససదర రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ బబహహవరజశశరరకవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:46
లస: పప

95-94/417
2460 SQX1379222
పపరర: భభనస ఉదయ శసకర కకషరషరరవప
శనకరకయల
తసడడ:బ గకరర శసకర కకషరషరరవప శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-11-447
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసతరరవప వపటటకలరర.
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:30
లస: ససస స

2468 SQX0089839
పపరర: పదనహవత ఊటటకలరర

95-91/513

95-94/414

తసడడ:బ వనసకట లకహణ రరవప నశససకరరరవప
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటబబహహవరజశశరరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:67
లస: ససస స
95-94/430

2457 SQX1024843
పపరర: లల రజఖ దసడడభభటర

95-94/419 2463 SQX0510511
2462 SQX1323633
పపరర: గకరర లకడహ పదహజ నశససకరరరవప
పపరర: ననగ రరగరన వ

భరస : హనసమసతరరవప వపటటకలరర.
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:51
లస: ససస స
95-94/427

2454 AP151000231509
పపరర: శవరరమయరరవప బడడగరనవన�

భరస : వవణమ గగపరల దసడడభభటర
ఇసటట ననస:45-11-446/1
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మహన కకషష వపటటకలరర
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమమష అదదరపలర .
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:42
లస: ససస స
2470 AP151000240110
పపరర: లకకహఈశశరమహ ఉటటకలరర

2456 SQX0510438
పపరర: శరత బభబమ ఎస

95-91/510

తసడడ:బ ధరహయఖ�
ఇసటట ననస:45-10-443
వయససస:51
లస: పప

భరస : భభనస ఉదయ శసకర కకషరష రరవప శనక
ఇసటట ననస:45-11-447
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతరరవప వపటటకలరర.
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:29
లస: ససస స
2464 SQX0935031
పపరర: మసజల తషళళళరర

95-91/512

తసడడ:బ సరసబశవరరవప యస
ఇసటట ననస:45-11-444
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-11-446/1
వయససస:58
లస: పప
2461 SQX0630137
పపరర: రమఖ వ

2453 MLJ2789022
పపరర: ససతనమహలకడహ � బడడగరనవన�

2451 SQX1283787
పపరర: లకడహ పసబయయ మనగ

తసడడ:బ రరమ కకషష మనగ
ఇసటట ననస:45-10-443
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవరరమయరరవప�
ఇసటట ననస:45-10-443
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శరత బభబమ మమకరస
ఇసటట ననస:45-11-444
వయససస:32
లస: ససస స
2458 AP151000240488
పపరర: వవణమగరపరల దసడడభభటర

95-91/509

తసడడ:బ శవ రరమ రరవప బభడడగరనవన
ఇసటట ననస:45-10-443
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ అసజయఖ తలయరర
ఇసటట ననస:45-10-443
వయససస:27
లస: ససస స
2455 SQX0510578
పపరర: దదవఖ మమకరస

2450 SQX1283845
పపరర: మమనక బభడడగరనవన

2472 SQX1722792
పపరర: రరఘవవసదబ ససరర ఆకలరత

95-94/429

తసడడ:బ శరఖమసససదర రరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:44
లస: పప
2475 MLJ1260900
పపరర: రమమష అదచరపలర

95-94/432

తసడడ:బ సరశమమలల అదదరపలర
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:48
లస: పప
2478 SQX1722735
పపరర: శరఖససససదర రరవప ఆకలరరత

95-94/435

తసడడ:బ రరఘవయఖ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:63
లస: పప
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2479 SQX0089748
పపరర: హనసమసత రరవప వపటటకలరర

95-94/436

తసడడ:బ ననగయఖ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:66
లస: పప
2482 SQX2409365
పపరర: ధనలకడహ భభయ కతబ

2480 SQX2437077
పపరర: మహన కకషష ఉటటకలరర

తసడడ:బ వవబ వరజశశరరరవప .ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:45-11-448
వయససస:42
లస: పప
95-94/553

2483 SQX1606997
పపరర: రజవత కరరరమసచ

భరస : హనసమయన సససగ కతబ
ఇసటట ననస:45-11-448, Sivalayam back side
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:23
లస: ససస స

2485 SQX0747956
పపరర: చతషరరశ కరరరమసచ

2486 SQX0510636
పపరర: అనతపపరష కరరరమసచ

95-94/439

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కరరరమసచ.
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:27
లస: ససస స
2488 SQX1378927
పపరర: భరత కలమయర నడజజటట

95-94/442

95-94/445

95-94/493

95-94/555

95-94/450

భరస : గమరరదత�
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:49
లస: ససస స

95-94/443

2498 SQX2186724
పపరర: లకడహ పబసనత లసగరశశటట

2501 SQX1579988
పపరర: మసగతనయయరర ఆవపల

95-91/514

2504 SQX1090414
పపరర: ఈశశర సరయ తనమరపఅల

95-94/446

2507 AP151000273501
పపరర: లలత నడడసపలర �
భరస : వనసకటకమలయ కరసత�
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:55
లస: ససస స

2487 SQX0935072
పపరర: భవరన నడజజటట

95-94/441

2490 SQX0090076
పపరర: లకహణరరవప గరకవరపప

95-94/444

2493 SQX1640903
పపరర: శకనవరస రరవప కరరరమసచ

95-94/447

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కరరరమసచ
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:74
లస: పప
95-94/554

2496 AP151000240384
పపరర: హరరననధబభబమ నసననత

95-94/448

తసడడ:బ వనసకటసరశమ నసనత.
ఇసటట ననస:45-11-450
వయససస:82
లస: పప
95-94/556

2499 SQX0668111
పపరర: లకకహ పబసనత దసరరరదదవ సనకర

95-94/449

తసడడ:బ రరమమహన రరవప సనక
ఇసటట ననస:45-11-450/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-94/451

2502 SQX0668137
పపరర: రరమమహన రరవప సనకర

95-94/452

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప సనక.
ఇసటట ననస:45-11-450/1
వయససస:40
లస: పప
95-91/515

తసడడ:బ సడరరఖ పబకరశ రరవప
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:27
లస: పప
95-122/176

95-94/438

తసడడ:బ వనసకట రతతస గరకవరపప.
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:49
లస: పప

భరస : ననరరయణ రరవప లలట ఆవపల
ఇసటట ననస:45-11-450/1
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సడరఖపబకరశరరవప�
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:58
లస: ససస స
2506 SQX0239582
పపరర: కరసచన� నడడసపలర �

2495 SQX2459196
పపరర: పరరశత గరకవరపప

2484 SQX1640754
పపరర: రరపసణణ. గరకవరపప.

భరస : సరయ బభబమ నడజరటట.
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : పరశరరమ రరవప
ఇసటట ననస:45-11-450
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరస మహన రరవప శనక
ఇసటట ననస:45-11-450/1
వయససస:55
లస: ససస స
2503 AP151000234199
పపరర: ననగమణణ తనమరపలర �

95-94/440

భరస : లకహణ రరవప గరకవరపప
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-11-450
వయససస:63
లస: పప
2500 SQX1529181
పపరర: సశరష కలమయరర శనక

2492 SQX0978072
పపరర: సరయ బభబమ నడజరటట

95-94/552

తసడడ:బ లకహణ రరవప గరకవరపప.
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ శవయఖ నడజరటట.
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట బరబబ యనన
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:30
లస: ససస స
2497 SQX2186559
పపరర: పరశరరమ రరవప కకకవ

95-94/437

తసడడ:బ సరయబభబమ నడజరటట
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర� జరటట .
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:49
లస: పప
2494 SQX2035541
పపరర: రరజజశశరర బరబబ యనన

2489 SQX0089938
పపరర: వనసకట రమణ నడజరటట

2481 SQX2409860
పపరర: హనసమయన సససగ కతబ

భసధసవప: ధనలకడహ భభయ కతబ
ఇసటట ననస:45-11-448 Sivalayam Back Side
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరరరమసచ.
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ సరయ బభబమ నడజజటట
ఇసటట ననస:45-11-449
వయససస:29
లస: పప
2491 SQX0014696
పపరర: వరపబసరద జరటట �

95-94/551

2505 AP151000231179
పపరర: సడరఖపబకరశరరవప తనమరపలర �

95-91/516

తసడడ:బ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:65
లస: పప
95-122/177

2508 AP151000270099
పపరర: సతఖశరయ నడడసపలర �

95-122/178

తసడడ:బ సతఖరరమయఖ�
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:50
లస: పప
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2509 SQX0243477
పపరర: వనసకట గమరరదత నడడసపలర �

95-122/179

తసడడ:బ సతఖరరమయఖ�
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:58
లస: పప
2512 AP151000270483
పపరర: వనసకటరమణ నడడసపలర �

95-122/182

2513 AP151000270276
పపరర: రరదకకషషపబసరద�

95-91/518

2516 MLJ1261783
పపరర: పదహ బసవ
భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:45-14
వయససస:49
లస: ససస స

95-122/184
2518 SQX1319509
పపరర: వనసకట లకడహ నరసససహ రరవప
మమదరవలపప
తసడడ:బ రరమ రరవప మమదరవలపప
ఇసటట ననస:45-14
వయససస:47
లస: పప

2519 AP151000234164
పపరర: సరమయమ జఖస శనకరకయల�

భరస : ఎస వ ఆర ఆర భగత
ఇసటట ననస:45-15
వయససస:30
లస: ససస స
95-122/188

95-91/525

95-91/528

భరస : వరభదబరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:49
లస: ససస స

95-91/521

95-122/186

2531 SQX1314426
పపరర: శవమహ దడడడ

95-91/531

2534 SQX0155481
పపరర: ఆదదలకడహ రరపసనగమసట�

95-91/523

2537 MLJ3657335
పపరర: ససదరమహ� పసడతల�
భరస : బబహహయఖ�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:49
లస: ససస స

2517 MLJ1261874
పపరర: వనసకటటశశరమహ� రవలశశటట �

95-91/520

2520 MLJ2786473
పపరర: శవననతరరయణమమరరస
శనకరకయల
తసడడ:బ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:45-15
వయససస:50
లస: పప

95-91/522

95-122/187
2523 SQX0798595
పపరర: ఎస వ రమణ రరవప మమదరవలపప

2526 SQX0572883
పపరర: పసడతల ననగలకడహ�

95-91/524

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:34
లస: ససస స
95-91/526

2529 MLJ1262286
పపరర: గకరర� కకలర పర�

95-91/527

తసడడ:బ రరసబభబమ�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:40
లస: ససస స
95-91/529

2532 MLJ3657277
పపరర: శకదదవ� కసదన�

95-91/530

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:45
లస: ససస స
95-91/532

భరస : శవ ననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:46
లస: ససస స
95-91/535

95-91/517

తసడడ:బ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:45-15
వయససస:72
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప దడడడ
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వనసకటబభబమ�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:46
లస: ససస స
2536 MLJ3657285
పపరర: కళళఖణణ� మమదదగగసడ�

2528 MLJ3657459
పపరర: పరరమళ తపసపట

2514 MLJ3657251
పపరర: గరత� కకతస పలర �

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:45-14
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:42
లస: ససస స
2533 MLJ1263656
పపరర: లకడహ� సవరస�

95-91/519

తసడడ:బ వనసకటటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:37
లస: ససస స
2530 MLJ3657293
పపరర: ససజజత� మయడడగమల�

2525 SQX0941500
పపరర: ననగ దనశరకర సవరస

95-122/181

తసడడ:బ శకనవరసస�
ఇసటట ననస:45-14
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ M V రమణ రరవప
ఇసటట ననస:45-15
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:45-15
వయససస:74
లస: పప
2527 MLJ3657343
పపరర: కనకలకడహ� బసడనరర�

95-122/183

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:45-15
వయససస:46
లస: ససస స

95-122/185 2522 SQX0798611
2521 SQX0798678
పపరర: వ పస లకడహ ససజనఖ మమదరవలపప
పపరర: పబయయగ దదవ మమదరవలపప

2511 SQX0612234
పపరర: పదహననభస నడడసపలర �

తసడడ:బ సతఖరరమయఖ� nadimpalli
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ పబహలయరదససదరరనస�
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:72
లస: పప

భరస : శకనవరసస� �
ఇసటట ననస:45-14
వయససస:44
లస: ససస స

2524 MLJ2524445
పపరర: ససబభబరరవప� కకసడవటట�

95-122/180

తసడడ:బ సతఖరరమయఖ�
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ సతఖరరమయఖ�
ఇసటట ననస:45-13
వయససస:67
లస: పప
2515 MLJ1262120
పపరర: భభరత� కకతస పలర �

2510 AP151000270484
పపరర: వనసకట కమలయకరసత నడడసప�

2535 MLJ3657301
పపరర: వరలకడహ� ఉపపరపలర �

95-91/534

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:48
లస: ససస స
95-91/536

2538 SQX0572834
పపరర: బలయరన రమణ�

95-91/537

భరస : శరఖమమఖల జజన�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:50
లస: ససస స
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95-91/538

భరస : రమమషరబబమ �
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:51
లస: ససస స
2542 AP151000234137
పపరర: శకలకడహ తతటకలర�

95-91/541

95-91/544

95-91/547

95-91/551

95-91/554

95-91/557

95-91/560

తసడడ:బ దశ రథ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:56
లస: పప

2552 MLJ3654381
పపరర: రవ కలమయర� శఖయకకలర �

2555 MLJ3655560
పపరర: కపరరర� ఆదదవషష
ష �

2558 MLJ3655503
పపరర: అపరపరరవప� వనలయదద�

2561 MLJ3655354
పపరర: మధసససధన రరడడడ దనచదపలర

95-91/563

2564 MLJ3654415
పపరర: రరధనకకకషష మసడ�

95-91/552

2567 AP151000231149
పపరర: పబసరదస తతట కలర�
తసడడ:బ దశ రథ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:58
లస: పప

2547 SQX1466946
పపరర: మహహష కసద

95-91/546

2550 SQX0572909
పపరర: కలమయర ఉపపర�

95-91/549

2553 MLJ3655438
పపరర: శశకరసత� కలపరపల�

95-91/553

తసడడ:బ రమమశ బభబమ�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:33
లస: పప
95-91/555

2556 MLJ1263839
పపరర: కకరణమకమయర� నరహరర�

95-91/556

తసడడ:బ వనసకటరమణ� �
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:39
లస: పప
95-91/558

2559 MLJ3655537
పపరర: శకనవరసరరవప� బసడనరర�

95-91/559

తసడడ:బ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:41
లస: పప
95-91/561

2562 MLJ3655461
పపరర: ససబభబరరవప� కసదన�

95-91/562

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:49
లస: పప
95-91/564

తసడడ:బ రరమచసదబయఖ�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:51
లస: పప
95-91/567

95-91/543

తసడడ:బ సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననతరరయణ రరడడ
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ పబసరదరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:50
లస: పప
2566 AP151000231401
పపరర: కకషష తతటకలర�

95-91/548

తసడడ:బ లకకహకకటయఖ�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ రరమకకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:42
లస: పప
2563 MLJ3654373
పపరర: రమమష పససపపలలటట�

2549 SQX0961763
పపరర: సరయ వవవక శనకరకయల

2544 AP151000234247
పపరర: సరసశత పససపపలలటట�

తసడడ:బ ససబబరరవప కసద
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ రరఘవపలల దడడడ
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:39
లస: పప
2560 MLJ2786374
పపరర: వనసకటకకషష� అనవత�

95-91/545

తసడడ:బ సప మమశశర రరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:34
లస: పప
2557 SQX1314442
పపరర: నరసససహ రరవప దడడడ

2546 MLJ2790079
పపరర: పరపరయమహ� మయడడగమల�

95-91/540

భరస : పబసరదరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:బ శవ ననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ రమమష బభబమ�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:31
లస: పప
2554 MLJ3655552
పపరర: పవన కలమయర� ఆదదవషష
ష �

95-91/542

భరస : మమసలయఖ� �
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:27
లస: పప
2551 MLJ3655446
పపరర: హరరవరదన� కలపరపల�

2543 MLJ2790186
పపరర: అనసడయ� డదరసగమల�

2541 MLJ3657269
పపరర: వజయకలమయరర� శరఖయకకళళ�

భరస : సప మమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : కకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:75
లస: ససస స
2548 SQX0941450
పపరర: కకటటశశర రరవప కసదన

95-91/539

భరస : శవననరరయణమమరరస�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : పబసరద�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:54
లస: ససస స
2545 MLJ3657384
పపరర: వరసససధర దదవ� కకలల
ర రర�

2540 AP151000234190
పపరర: జయసత శనకరకయల�

2565 MLJ2785798
పపరర: ననగజసదబ రరవప� కకతస �

95-91/565

తసడడ:బ మయలయ కకసడన రరయమడడ� �
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:51
లస: పప
95-91/568

2568 MLJ3655453
పపరర: సప మమశశర రరవప� శరఖయకకలర �

95-91/569

తసడడ:బ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:59
లస: పప
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2569 MLJ1264480
పపరర: వనసకటబభబమ� సవరస�

95-91/570

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:60
లస: పప
2572 MLJ1263227
పపరర: సతఖననతరరయణ� అనసపప జ�

95-91/573

2573 SQX1114099
పపరర: భవఖ దసరర మణణ ఆరవటట

95-91/576

2576 MLJ2790293
పపరర: వరలకడహ� కకటభబ�

తసడడ:బ పపలర యఖ ఆరవటట
ఇసటట ననస:45-17
వయససస:37
లస: పప
95-91/582

95-91/585

95-91/588

95-91/591

తసడడ:బ ననగ శకనవరస రరవప కలరరవనలర
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:29
లస: పప

2591 SQX1563924
పపరర: సరసబశవ రరవప పససమరరస

95-91/594

2594 MLJ1262989
పపరర: కలమయరర� కలరరవనళళ�

2597 MLJ1262997
పపరర: శకనవరసరరవప కలరరవనళళ
తసడడ:బ చలమయఖ
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:52
లస: పప

95-91/578

95-91/581

95-91/583

2583 SQX0862458
పపరర: వనసకట వణనమయధసరర గమసడర

95-91/584

తసడడ:బ కజశవరరవప గమసడర
ఇసటట ననస:45-17/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-91/586

95-91/587
2586 SQX1563890
పపరర: లలత కరమమశశరర దదవ పససమరరస

భరస : సరసబశవరరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:45-18
వయససస:44
లస: ససస స
95-91/589

2589 MLJ1263979
పపరర: రరజఖలకడహ� నరహరర�

95-91/590

భరస : వనసకటరమణ�
ఇసటట ననస:45-18
వయససస:63
లస: ససస స
95-91/592

2592 MLJ2785780
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గమరకస

95-91/593

తసడడ:బ బలరరమకకషష
ఇసటట ననస:45-18
వయససస:61
లస: పప
95-91/595

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:47
లస: ససస స
95-91/597

2577 SQX1376988
పపరర: పవన కలమయర మరరనశశటట

2580 MLJ3655594
పపరర: వనసకట పపరష చసదబరరవప�
అరవపలర �
తసడడ:బ పపలయరరరవప�
ఇసటట ననస:45-17
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట దనశయఖ పససమరరస
ఇసటట ననస:45-18
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ నరశసహహలల�
ఇసటట ననస:45-18
వయససస:64
లస: పప
2596 SQX1111798
పపరర: ధదరజ కలరరవనలర

2588 MLJ3655966
పపరర: మలలర శశరర� కలర గమసట�

95-91/575

95-91/580

భరస : సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:45-18
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:45-18
వయససస:37
లస: పప
2593 MLJ3654407
పపరర: సరసబయఖ� కలర గమసట�

2585 SQX0475079
పపరర: జ వ చసదబశశఖర గమసడర

2574 SQX1376962
పపరర: వనసకట లకడహ హరరత నరహరర

తసడడ:బ రరమ మహన రరవప మరర నశశటట
ఇసటట ననస:45-17
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ కజశవరరవప గమసడర
ఇసటట ననస:45-17/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకట పపరషచసదబరరవప�
ఇసటట ననస:45-18
వయససస:43
లస: ససస స
2590 MLJ3654399
పపరర: చనత కకసడయఖ� కలర గమసట�

95-91/577

తసడడ:బ ససబబరరయమడడ�
ఇసటట ననస:45-17
వయససస:82
లస: పప

భరస : కజశవరరవప గమసడర
ఇసటట ననస:45-17/1
వయససస:45
లస: ససస స
2587 MLJ3657376
పపరర: వరసవ� అరవపలర �

2582 MLJ2786309
పపరర: రరధనకకషషమమరరస� కకటభబ�

95-91/572

భరస : సరయ కలమయర నరహరర
ఇసటట ననస:45-17
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రమణ నరహరర
ఇసటట ననస:45-17
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:45-17
వయససస:55
లస: పప
2584 SQX0475046
పపరర: ససధనరరణణ గమసడర

95-91/574

భరస : రరధనకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:45-17
వయససస:75
లస: ససస స

95-91/579 2579 SQX1189548
2578 SQX1114081
పపరర: వనసకట శకనవరస రరవప ఆరవటట
పపరర: సరయ కలమయర నరహరర

2571 MLJ1264886
పపరర: రమమషరబబమ కలపరపల�

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప �
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప ఆరవటట
ఇసటట ననస:45-17
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:45-17
వయససస:50
లస: ససస స

2581 MLJ3655586
పపరర: శకనవరసరరవప� కకటభబ�

95-91/571

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:45-16
వయససస:64
లస: పప
2575 MLJ3657368
పపరర: రమయదదవ� కకటభబ�

2570 MLJ3655479
పపరర: వరభదబ రరవప� మమరరగగసడ�

2595 SQX1111772
పపరర: దదపక కలరరవనలర

95-91/596

తసడడ:బ ననగ శకనవరస రరవప కలరరవనలర
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:27
లస: పప
95-91/598

2598 MLJ0929042
పపరర: కరరణకలమయరర� �

95-122/189

భరస : రరజ� �
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:41
లస: ససస స
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95-122/190
2599 MLJ0922500
పపరర: ననసకట అరరణన కలమయరర
తమహసమమదబస
భరస : వనసకట ససబభబరరవప తమహసమమదబస
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : తమయహరరడడడ�
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:55
లస: ససస స

2602 MLJ0924910
పపరర: మధసబభబమ� ససరరటటపలర �

2603 MLJ0929034
పపరర: రరజ� గమడడపపడడ�

95-122/194

తసడడ:బ తమయహరరడడడ� �
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:38
లస: పప
2605 SQX0610667
పపరర: ససరరపసపలర రమయదదవ�

95-122/197

95-91/601

95-91/602

95-122/202

భరస : బబహహనసదస�
ఇసటట ననస:45-21
వయససస:60
లస: ససస స
2617 SQX1231257
పపరర: వరసస పప టర చచరరవప

95-122/205

తసడడ:బ మసరసన రరవప పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:45-21
వయససస:50
లస: పప
2620 MLJ3657517
పపరర: అరరణకలమయరర� చకరక�

95-91/605

తసడడ:బ పపరష బబహహనసదస�
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:47
లస: పప

2604 SQX0897199
పపరర: తమయహరరడడడ ససరరపపలర

95-122/196

2606 MLJ3657426
పపరర: వనసకట పదనహవత� మసడన�

తసడడ:బ కకసడనరజడడడ
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:61
లస: పప
95-91/599

2609 SQX0238766
పపరర: జగననహహన రరవప పప టటట�

2612 SQX0239558
పపరర: మయధవ� పప టటట�

95-91/608

95-122/198

95-91/600

2610 SQX0579888
పపరర: బబహహనసదస పప టటట�

95-122/199

తసడడ:బ పపననతరరవప�
ఇసటట ననస:45-20
వయససస:69
లస: పప
95-122/200

95-122/201
2613 SQX1231240
పపరర: వనసకట పదనహవత పప టర చచరరవప

భరస : జగననహహన రరవప�
ఇసటట ననస:45-21
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వరసస పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:45-21
వయససస:44
లస: ససస స

95-122/203
2615 SQX1688514
పపరర: జ ఎన సస వసశ కకషష
తమహసమమదబస
తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప తమహసమమదబస
ఇసటట ననస:45-21
వయససస:23
లస: పప

2616 SQX1233428
పపరర: ఫణణసదబ పప టర చచరరవప
తసడడ:బ వరసస పప టర చచరరవప
ఇసటట ననస:45-21
వయససస:26
లస: పప

2618 SQX0722017
పపరర: ననగ శవపరరశత తడడకమళళ

2619 MLJ3657491
పపరర: ససషహ రరరరయన కసడత�

95-91/603

2621 SQX0744664
పపరర: వసశకకషష తడడకమలర

2624 MLJ3655339
పపరర: కకటటశశరరరవప� పసడతల�

2627 MLJ3654431
పపరర: వనసకట నరహరరశశటట
తసడడ:బ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:54
లస: పప

95-122/204

95-91/604

తసడడ:బ బభల ససబబహహణఖస�
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:36
లస: ససస స
95-91/606

2622 SQX1563908
పపరర: బభజ దసబటట

95-91/607

తసడడ:బ ననగరరరడడడ దసబటట
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:32
లస: పప
95-91/609

2625 MLJ3655685
పపరర: అచసఖత ససరజషరబబమ�
రరరరయనకసడత�
తసడడ:బ బభలససబబహహణఖస�
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:37
లస: పప

95-91/612

2628 AP151000270465
పపరర: శశషగరరర రరవప నసబమరర

తసడడ:బ బబహహయఖ�
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:37
లస: పప
95-91/611

2607 MLJ3657434
పపరర: సతఖవత� కరరతటపప�
భరస : వనమలరరవప�
ఇసటట ననస:45-20
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:36
లస: పప
2626 MLJ3655693
పపరర: మమరళ ససబబహహణఖస� చకరక�

95-122/195

భరస : వసశకకషష
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరళ ససబబహహణఖస�
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:42
లస: ససస స
2623 MLJ3655701
పపరర: సరసబశవరరవప� చదబబ లల�

95-122/193

తసడడ:బ బబహహనసద రరవప�
ఇసటట ననస:45-20
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:45-21
వయససస:45
లస: పప
2614 AP151000273186
పపరర: లకడహ పప టటట�

2601 SQX1084417
పపరర: సరయ రవ కకరణ
తమహసమమదబస
తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరధనకకకషష�
ఇసటట ననస:45-20
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ తనతయఖ�
ఇసటట ననస:45-20
వయససస:81
లస: పప
2611 MLJ3655651
పపరర: వజయ కలమయర�

95-122/192

తసడడ:బ బభబమరరవప� �
ఇసటట ననస:45-19
వయససస:45
లస: పప

భరస : మధసబభబమ�
ఇసటట ననస:45-19A
వయససస:37
లస: ససస స
2608 MLJ3655636
పపరర: వనమల రరవప� కరరతటపప�

2600 MLJ2528578
పపరర: అనసతలకడహ ససరరపస పలర �

95-91/610

95-122/206

తసడడ:బ కజశవరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:45-22
వయససస:57
లస: పప
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95-39/889

తసడడ:బ వనసకయఖ జ
ఇసటట ననస:45/22/1144
వయససస:40
లస: పప
2632 AP151000024295
పపరర: అనతపపరష బబ సదలపరటట

95-103/460

భరస : రరఘవవసదబరరవప
ఇసటట ననస:45-24
వయససస:47
లస: ససస స
2635 SQX0631994
పపరర: తలక కలమయర� కలరరకలల�

95-103/463

95-103/466

భరస : వనయ కలమయర తబపపరమలలర
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:34
లస: ససస స
2644 MLJ2471498
పపరర: వరకలమయరర� డడసక�
భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:50
లస: ససస స
2647 SQX0161133
పపరర: సససదరమహ సవరస

95-103/475

2636 SQX0811794
పపరర: శవ పబసరద బబ సదలపరటట

2639 SQX0082420
పపరర: బభబమల రరడడడ� కరకలమమరర�

2642 SQX0420372
పపరర: అనసరరధన బబ సదలపరటట

2645 MLJ2471050
పపరర: కరళసగర పదనహవత�

2648 SQX1359380
పపరర: పబమద మదనరల

95-103/478

2651 SQX1201144
పపరర: శకనవరస రరవప మదనరల

95-103/464

2637 MLJ2471282
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
బబ సదలపరటట
తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:45-24
వయససస:50
లస: పప

95-103/465

95-103/467

2640 SQX1573295
పపరర: హరరక మదనరల

95-103/468

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మదనరల
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:24
లస: ససస స
95-103/470

95-103/481

2656 MLJ0926253
పపరర: సశరష కలమయరర� ససకర�

95-122/209

2654 SQX0384230
పపరర: కర ససఘ మతబ�

భరస : ధరరహరరవప� �
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:59
లస: ససస స

95-103/471

95-103/473

95-103/474
2646 SQX1429035
పపరర: వనసకట కరరణ కలమయరర
తబపపరమలలర
భరస : శకమననతరరయణ మమరరస తబపపరమలలర
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:61
లస: ససస స

95-103/476

2649 SQX1429027
పపరర: వనయ కలమయర తబపపరమలలర

95-103/477

తసడడ:బ శకమననతరరయణ మమరరస తబపపరమలలర
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:39
లస: పప
95-103/479

2652 MLJ2471480
పపరర: సతఖననరరయణ� డడసక�

95-103/480

తసడడ:బ సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:60
లస: పప
95-122/207

తసడడ:బ ధరహరరజ�
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:35
లస: ససస స
2657 MLJ0920942
పపరర: కకషషవవణణ� కకకవ�

2643 SQX0661603
పపరర: కకషష వవణణ కరళళపప
భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ లకహయఖ
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:57
లస: పప

2653 SQX1429050
పపరర: శకమననతరరయణ మమరరస
తబపపరమలలర
తసడడ:బ వనసకట రతతస తబపపరమలలర
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:73
లస: పప

95-103/462

తసడడ:బ రరఘవవసదబ రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:45-24
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ మమతనఖల రరవప
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమహహనరరవప� �
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:57
లస: ససస స

2634 SQX1547191
పపరర: సరయ కకరణ బబ సదలపరటట

95-103/461

భరస : పబసరదరరవప�
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:68
లస: ససస స
2650 SQX0661629
పపరర: భభసకర రరవ కరళళపప

2633 AP151000024288
పపరర: సరవతబ బబ సదలపరటట

భరస : శవ పబసరద
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:34
లస: ససస స
95-103/472

95-103/459

తసడడ:బ రరఘవవసదబ రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:45-24
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ లకహణ రరడడడ�
ఇసటట ననస:45-24
వయససస:57
లస: పప
95-103/469

2631 SQX1364355
పపరర: శరరష బబ సదలపరటట

తసడడ:బ రరఘవవసదబ రరవప బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:45-24
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:45-24
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:45-24
వయససస:51
లస: పప
2641 SQX1318592
పపరర: పదహ తబపపరమలలర

95-103/458

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:45-24
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:45-24
వయససస:42
లస: పప
2638 AP151000024153
పపరర: రరఘవవసదబ బబ సదలపరటట

2630 SQX1364322
పపరర: తదజశశన బబ సదలపరటట

2655 MLJ0920934
పపరర: వనసకటటశశరర� కకకవ�

95-122/208

తసడడ:బ ధరరహరరవప� �
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:39
లస: ససస స
95-122/210

2658 SQX0384016
పపరర: పవన కలమయర� కరవ�

95-122/211

తసడడ:బ ధరరహరరవప�
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:30
లస: పప
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2659 MLJ0926261
పపరర: రరమహహనరరవప� సనకర�

95-122/212

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:59
లస: పప
2662 SQX0162842
పపరర: భభగఖలకడహ నవరరళర

95-102/464

2663 AP151000018360
పపరర: శరఖసపబసరద కకరళళ

95-103/482

2666 SQX1201177
పపరర: ఝయనస రరణణ అరవపలర

తసడడ:బ శకనవరస రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:23
లస: పప

2669 AP151000024286
పపరర: వనసకట నరహరరశశటట

తసడడ:బ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:94
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:33
లస: ససస స
2677 SQX1687227
పపరర: రమణ బభడడగరనవన

95-103/493

తసడడ:బ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:54
లస: పప

2678 AP151000024486
పపరర: సరసశత వడడ
డ రర

2667 AP151000024306
పపరర: మననదదవ నరహరరశశటట

95-103/484

95-103/487
2670 AP151000024089
పపరర: తబపపరసససదరరరవప నరహరరశశటట

తసడడ:బ వనసకటరరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:65
లస: పప
95-65/1162

2673 SQX0371765
పపరర: వడడ
డ రర రమఖ

95-103/489

తసడడ:బ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:31
లస: ససస స
95-103/491

2676 MLJ0853416
పపరర: అనతనకకటటశశరర� వడడ
డ రర�

95-103/492

తసడడ:బ వనసకటశవరణణ� �
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:40
లస: ససస స
95-103/494

2679 MLJ0853424
పపరర: వనసకటలకకహజజఖత వడడ
డ రర

95-103/495

భరస : తనయయరరవప
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:50
లస: ససస స

95-103/496

95-103/497 2682 SQX1547167
2681 SQX1687425
పపరర: దసరర కకటటశశరరరవప బభడడగరనవన
పపరర: వనసకట సరయ రరమయ రరవప
వడడడరర
తసడడ:బ మలర ఖయరరరనరరవప బభడడగరనవన
తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప వడడడరర
ఇసటట ననస:45-27
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:25
లస: పప
వయససస:25
లస: పప

95-103/498

95-103/499

2684 AP151000024578
పపరర: తనయయరరరరవప వడడ
డ రర

95-103/501

తసడడ:బ వజయ బభడడగరనవన
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:49
లస: పప
2686 AP151000024485
పపరర: వనసకటటశశరరరవప వడడ
డ రర

95-103/486

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:60
లస: ససస స
2683 SQX1687391
పపరర: మలర ఖయరరరన రరవప బభడడగరనవన

2675 MLJ0853465
పపరర: శకదదవ వడడ
డ రర

95-102/466
2664 AP151000018171
పపరర: లకకహ కకషషసరయ పబసరద కకరళళ

భరస : తబపపరసససదరరరవప
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలర ఖయరరరన రరవప బభడడగరనవన
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:42
లస: ససస స
2680 AP151000024380
పపరర: లకడహ వడడ
డ రర

95-103/483

తసడడ:బ తయయరవప వడడడరర
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:20
లస: పప
95-103/490

95-102/463

తసడడ:బ ననగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:57
లస: పప

95-103/488 2672 SQX1923184
2671 AP151000024043
పపరర: వనసకటరరమయరరవప నరహరశశటట �
పపరర: రమయరరవప వడడడరర

2674 SQX0161257
పపరర: ఇసదదరర పసబయదరరరన వడడ
డ రర

95-102/465

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:52
లస: ససస స
95-103/485

2661 SQX0550343
పపరర: కరననల శరరష

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకహ కకషషసరయ
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకట
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:50
లస: ససస స
2668 SQX1527177
పపరర: ననగ సరయ శసకర అరవపలర

95-122/213

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:45-25
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-26
వయససస:50
లస: ససస స
2665 AP151000024556
పపరర: ససధనరరణణ నరహరరశశటట

2660 MLJ0920959
పపరర: ధరరహరరవప� కకకవ�

95-103/500

తసడడ:బ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:50
లస: పప
95-103/502

2687 SQX2147718
పపరర: రమయరరవప వరదడ
ర రర
తసడడ:బ తనయయ రరవప
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:20
లస: పప

2685 AP151000024482
పపరర: ససబభబరరవప వడడ
డ రర
తసడడ:బ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:52
లస: పప

95-103/587

2688 SQX0286039
పపరర: మయధవ� సరగరరర�

95-122/214

భరస : శరతనబబమ�
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:43
లస: ససస స
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95-122/215

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:54
లస: ససస స
2692 SQX1543074
పపరర: శరసత తడడవరయ

95-103/503

95-103/506

95-103/509

95-103/512

95-103/515

95-103/517

95-102/468

తసడడ:బ పదహననభస�
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:45
లస: పప

2702 SQX1687862
పపరర: పపలర యఖ శశటట గరకవరపప

2705 SQX1687953
పపరర: శశష ఫణణ శశటట గరకవరపప

2708 SQX0150615
పపరర: పబణణత పడవల

2711 MLJ0857565
పపరర: వరకలమయర చలలవరదద

95-103/521

2714 SQX1020072
పపరర: కకటటశశరమహ ననగస

95-103/513

2717 AP151000024349
పపరర: ననగజశశరరరవప అడడససమలర
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:62
లస: పప

2697 SQX0510032
పపరర: ననగజశశరమహ వడడ
డ రర

95-103/508

2700 SQX1543090
పపరర: మమరళ తడడవరయ

95-103/511

2703 MLJ2471043
పపరర: పబసరదరరవప కరళసగర� �

95-103/514

తసడడ:బ హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:62
లస: పప
95-103/516

2706 SQX0469296
పపరర: వనసకట ననగలకడహ చలలవరదద

95-102/467

భరస : ధన బభలకలమయర
ఇసటట ననస:45-29
వయససస:45
లస: ససస స
95-103/518

2709 MLJ0855957
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� గమసటటరర�

95-103/519

తసడడ:బ లకడహనరసససహస� �
ఇసటట ననస:45-29
వయససస:57
లస: పప
95-102/469

2712 SQX0273201
పపరర: రమయదదవ� అడడససమలర �

95-103/520

భరస : ననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:41
లస: ససస స
95-103/522

భరస : ససవర శసకర రరవప ననగస
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:52
లస: ససస స
95-103/524

95-103/505

తసడడ:బ ససబభబరరవప తడడవరయ
ఇసటట ననస:45 -28
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ గరపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహహశ�
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:44
లస: ససస స
2716 SQX0234666
పపరర: మహహశ� పససపపలలటట�

95-103/510

తసడడ:బ భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-29
వయససస:33
లస: పప

భరస : గరపరలకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:72
లస: ససస స
2713 SQX0234641
పపరర: లకడహ� పససపపలలటట�

2699 SQX1543207
పపరర: రరసబభబమ జమహస

2694 SQX1543298
పపరర: కరమయకడ జమహస

భరస : వనసకట శవరజ
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ శశటట గరకవరపప
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:45-29
వయససస:30
లస: ససస స
2710 AP151000021132
పపరర: ఆసడనలలకడహ చలలవరదద

95-103/507

తసడడ:బ శశష ఫణణ శశటట గరకవరపప
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:66
లస: పప
2707 SQX0661520
పపరర: పబణవ పడవల

2696 SQX0854240
పపరర: దసరర మలలర శశరర వడడ
డ రర

95-122/217

తసడడ:బ వరసస జమహస
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ వరసస జమహస
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ శవరజ
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:43
లస: పప
2704 SQX0510040
పపరర: వనసకట శవరజ వడడ
డ రర

95-103/504

భరస : పపరష చసదబ శశఖర
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వరసస జమహస
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:73
లస: ససస స
2701 AP151000024171
పపరర: పపరషచసదబశశఖర వడడ
డ రర

2693 SQX1543223
పపరర: గరయతబ జమహస

2691 MLJ0929646
పపరర: శరతనబబమ� సరగరరర�

తసడడ:బ రసగయఖ� �
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:49
లస: పప

భరస : రరసబభబమ జమహస
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ శశటట గరకవరపప
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:36
లస: ససస స
2698 SQX1543124
పపరర: గరవసదమహ జమహస

95-122/216

భరస : చచసచయఖ�
ఇసటట ననస:45-27
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : మమరళ తడడవరయ
ఇసటట ననస:45-28
వయససస:26
లస: ససస స
2695 SQX1687896
పపరర: పపషరపవత గరకవరపప

2690 AP151000273396
పపరర: పదనహవత ఆజళళళ�

2715 AP151000024181
పపరర: పదనహవత అడడససమలర

95-103/523

భరస : అడడససమలర ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:54
లస: ససస స
95-103/525

2718 SQX2147031
పపరర: వసససదర కకసజజటట

95-122/484

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:82
లస: ససస స
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2719 SQX2146942
పపరర: బభల తబపపర సససదరర కలరజచటట

95-122/485

భరస : వనసకటటశశర రరవప కలరరచడరర
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:79
లస: ససస స
2722 SQX2146702
పపరర: లకడహ ససనత కలరరచదటట

95-122/488

భరస : రమమశ కలరరచదటట
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:51
లస: ససస స
2725 AP151000024305
పపరర: మణణకలమయరర కకపపపరరవపరర

95-103/527

95-122/219

95-122/221

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:45-69
వయససస:72
లస: పప
2734 MLJ2529055
పపరర: దదనష నసబమరర�

95-122/224

భరస : సతఖపబసరద�
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:51
లస: ససస స
2737 SQX1037598
పపరర: తరరణ కలమయర నసబమరర

95-122/227

95-122/230

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:87
లస: పప

2729 SQX2209740
పపరర: వజయ లకడహ కనగలలపల

95-122/233

95-103/529

95-102/786

2730 MLJ2528800
పపరర: జయలకకహ� నసబమరర�

95-122/220

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:45-48
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : హరననధరరవప� �
ఇసటట ననస:45-67
వయససస:79
లస: ససస స

95-122/222
2732 SQX1525627
పపరర: లకడహ ననగ రతత సససదరఖ
నసబమరర
భరస : హహమసత కజశవ మన కలమయర నసబమరర
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:25
లస: ససస స

2733 MLJ2528891
పపరర: లకడహపదనహవత నసబమరర� �
భరస : శశషగరరర� �
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:49
లస: ససస స

2735 MLJ2528933
పపరర: శవపరరశత � నసబమరర�

2736 SQX0406959
పపరర: ననగససధనరరణణ యన�

2738 SQX1037580
పపరర: హనష గమపరస నసబమరర

2741 AP151000270464
పపరర: సతఖపబసరదస నసబమరర�

2744 AP151000270467
పపరర: తబశసకరరవప నసబమరర�

2747 SQX1366948
పపరర: ససమలత కకట
తసడడ:బ రరమ కకషష కకట
ఇసటట ననస:45-74
వయససస:36
లస: ససస స

95-103/526

2727 AP151000024345
పపరర: వనసకటససబభబరరవప
కకపపపరరవపరర
తసడడ:బ భభపరరరవప
ఇసటట ననస:45-31
వయససస:72
లస: పప

95-122/225

95-122/223

95-122/226

భరస : శసకరరరవప�
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:54
లస: ససస స
95-122/228

2739 SQX0706416
పపరర: హహమసత కజశవ మణణ కలమయర
నసబమరర
తసడడ:బ శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:30
లస: పప

95-122/229

95-122/231

2742 SQX0490425
పపరర: పబతస సతఖననరరయణ�

95-122/232

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:57
లస: పప
95-122/234

2745 SQX0432328
పపరర: యగరనరద లకడహ నరససరహ
మమరరస� సకల�
తసడడ:బ వర రరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:65
లస: పప

95-122/235

95-103/530

2748 SQX1359265
పపరర: కలమయరర పప దదల

95-103/531

తసడడ:బ కజశవరరవప�
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:65
లస: పప
95-122/236

2724 MLJ0855569
పపరర: లకకహపలర వ కకపపపరరవపరర

95-103/528

తసడడ:బ కజశవరరవప�
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ కజశవరరవప � �
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:62
లస: పప
2746 SQX0238840
పపరర: కజశవరరవప నసబమరర�

2726 AP151000024347
పపరర: ససరజశ కకపపపరరవపరర

95-122/487

భరస : ససరజష
ఇసటట ననస:45-31
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖ పబసరద
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరరమయరరవప� �
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:49
లస: పప
2743 MLJ2524908
పపరర: శకనవరస నసబమరర� �

95-102/470

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖ పబసరద
ఇసటట ననస:45-70
వయససస:26
లస: పప
2740 MLJ2524882
పపరర: సడరఖననరరయణ� నసబమరర�

2723 SQX0475772
పపరర: ససనత కర

2721 SQX2146975
పపరర: శకనవరస రరవప కకసజజటట

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-31
వయససస:51
లస: పప

భరస : హరరబభబమ� �
ఇసటట ననస:45-33
వయససస:55
లస: ససస స
2731 MLJ2524783
పపరర: కలమయరసరశమ� నసబమరర�

95-122/486

భరస : వనసకట రవ కలమయర
ఇసటట ననస:45-31
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-31
వయససస:67
లస: ససస స
2728 MLJ2528610
పపరర: శశశలజ� చసదస�

2720 SQX2145373
పపరర: ఏస ఏస వ ఆర ఏస రమమశ
కలరరచదటట
తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కలరచదటట
ఇసటట ననస:45-30
వయససస:59
లస: పప

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:45-74
వయససస:43
లస: ససస స
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95-103/532

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:45-74
వయససస:33
లస: పప
2752 SQX2091445
పపరర: రసగయఖ ననయమడడ బరస

2750 SQX1366963
పపరర: రరమ కకషష కకట

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:45-74
వయససస:37
లస: పప
95-92/644

తసడడ:బ మసరసన రరవప బరస
ఇసటట ననస:45-75
వయససస:63
లస: పప

2753 SQX2062099
పపరర: సరయపబవణ బరస

తసడడ:బ సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:45-76
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ చరసజవ పప దదల
ఇసటట ననస:45-77
వయససస:25
లస: పప
2761 AP151000018530
పపరర: మయజజటట సతఖననరరయణ

95-102/472

95-102/475

95-102/478

95-103/540

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-91
వయససస:36
లస: ససస స

2765 MLJ2465300
పపరర: బభల వసశకకషష మదదర

2768 MLJ0860478
పపరర: చసదబశశఖర� వడచడ స గమసట�

2771 SQX1619891
పపరర: రరహహణణ ఆవపల

95-103/543

95-102/473

2757 AP151000024570
పపరర: సతఖననరరయణ శలబబ యన�

2760 AP151000021563
పపరర: లకడహమననకడ మయజజటట

2763 MLJ2468171
పపరర: రమయదదవ మదదర

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-91
వయససస:25
లస: పప

95-102/471

95-102/474

95-102/476

2766 MLJ2465110
పపరర: శరతదశసకటటశశరరరవప మదదర

95-102/477

తసడడ:బ మదదరరరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-86
వయససస:34
లస: పప
95-103/538

2769 SQX0269175
పపరర: కకమల శకరకకలర

95-103/539

భరస : లకడహ రరమ వనసకట కకటట రతత గమపరస
ఇసటట ననస:45-90
వయససస:43
లస: ససస స
95-103/541

2772 SQX0661314
పపరర: లకకహ దదపక

95-103/542

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:45-90
వయససస:30
లస: పప

95-103/544 2775 SQX0963322
2774 MLJ0860445
పపరర: ఆసజనవయమలల� వడచడ స గమసట �
పపరర: పదనహవత వవనగళళ

2777 AP151000018172
పపరర: కరళవరపబసరద వననగళళ

95-103/537

భరస : రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-86
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన రరవప� �
ఇసటట ననస:45-90
వయససస:65
లస: పప
95-102/480

95-103/534

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-83
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:45-90
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ మమరరస
ఇసటట ననస:45-90
వయససస:59
లస: పప
2776 AP151000021378
పపరర: అసజమహ వననగళళ

95-103/614

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల� �
ఇసటట ననస:45-90
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల� �
ఇసటట ననస:45-90
వయససస:52
లస: ససస స
2773 SQX0661504
పపరర: గరవరరన జపలర

2762 SQX1301928
పపరర: శక సరయ రసగ వరద న సప మ

2754 AP151000024258
పపరర: ఉమయదదవ శలబబ యన

తసడడ:బ వనసకనత�
ఇసటట ననస:45-76
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-86
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-86
వయససస:34
లస: పప
2770 MLJ0860460
పపరర: సతఖవత� వడచడ స గమసట�

95-103/536

తసడడ:బ చసదబశశఖర రరవప సప మ
ఇసటట ననస:45-85
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ ససరజసదబ
ఇసటట ననస:45-86
వయససస:25
లస: పప
2767 MLJ2465185
పపరర: మదదరరరధనకకషషమమరరస

2759 SQX2148021
పపరర: ఇమయనసయయల పప దదల

95-2/1339

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-76
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ చరసజవ పప దదల
ఇసటట ననస:45-77
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:45-83
వయససస:63
లస: పప
2764 SQX1046730
పపరర: అశశక వనలరసపలర

95-103/565

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-76
వయససస:40
లస: పప
95-103/613

2751 SQX2100469
పపరర: రజణమకదదవ బరస

భరస : రసగయఖ ననయమడడ బరస
ఇసటట ననస:45-75
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ రసగయఖననయమడడ బరస
ఇసటట ననస:45-75
వయససస:31
లస: పప

95-103/535 2756 MLJ0858159
2755 MLJ0859058
పపరర: వనసకటరతతగరరరష� శలబబ యన�
పపరర: అమరరకమయర శలబబ యన

2758 SQX2423127
పపరర: రమమశ పప దదల

95-103/533

95-102/479

భరస : ఖయళ వర పబసరద
ఇసటట ననస:45-91
వయససస:36
లస: ససస స
95-102/481

2778 AP151000018156
పపరర: నరసససహరరవప వననగళళ

95-102/482

తసడడ:బ వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:45-91
వయససస:25
లస: పప
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2779 MLJ2468551
పపరర: వనసకట ససజన తడడక మళర

95-102/483

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:45-92
వయససస:43
లస: ససస స
2782 AP151000021345
పపరర: పదనహవత తడడకమళళ

95-102/486

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-92
వయససస:67
లస: ససస స
2785 AP151000018304
పపరర: శకనవరస రరవప తడడకమలర

95-102/489

95-102/492

95-102/495

95-102/498

95-102/501

2789 SQX1046755
పపరర: ససనతన రరణణ చచనసతపరటట

2792 SQX1396424
పపరర: దదపసస బటభబ

2795 SQX1396028
పపరర: సతఖవత పగడనల

2798 SQX0165290
పపరర: యగజశశరర మమవశల

95-102/504

2803 SQX0705079
పపరర: వజయ కలమయర ఎనసమమల

95-102/507

2801 SQX0718783
పపరర: హరరష కలమయర యయనసమమల

95-102/493

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:45-98
వయససస:59
లస: పప

95-102/496

2807 AP151000018084
పపరర: చలమయఖ గమసటటరర
తసడడ:బ మలర ఖయరరరనరరవప
ఇసటట ననస:45-103
వయససస:32
లస: పప

95-102/491

2790 SQX0704791
పపరర: వరలకడహ చదపపరర

95-102/494

2793 SQX1063023
పపరర: వనసకటటశశరరర చమడడశశటట

95-102/497

తసడడ:బ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:45-95
వయససస:45
లస: పప
95-102/499

2796 SQX1842335
పపరర: ససజ సరవతబ

95-102/500

తసడడ:బ ఓబమలలసస సరవతబ
ఇసటట ననస:45-96
వయససస:23
లస: పప
95-102/502

2799 SQX0704866
పపరర: పదహకలమయరర యయనసమమల

95-102/503

భరస : వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:45-98
వయససస:51
లస: ససస స
95-102/505

2802 SQX0165340
పపరర: కకటటశశరరరవప మమవశల�

95-102/506

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-98
వయససస:59
లస: పప
95-102/508

తసడడ:బ ఆదమ ఖయన
ఇసటట ననస:45-100
వయససస:36
లస: పప
95-102/510

2787 SQX0963306
పపరర: శరత తడడకమళళ

భరస : వనసకటభదదబ
ఇసటట ననస:45-94
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:45-98
వయససస:32
లస: పప
2804 SQX0269183
పపరర: అససఫ ఖయన

95-102/488

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-93
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-98
వయససస:51
లస: ససస స

2800 SQX0705038
పపరర: సరయ ససదదప కలమయర
యయనసమమల
తసడడ:బ వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:45-98
వయససస:31
లస: పప

భరస : అసజనవయమలల
ఇసటట ననస:45-103
వయససస:34
లస: ససస స

95-102/490

భరస : ననగరరజ పగడనల
ఇసటట ననస:45-96
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ పరసడడరసగర రరవప
ఇసటట ననస:45-96
వయససస:45
లస: పప

2806 SQX0910471
పపరర: రరజఖ లకకహ దరరశ

2786 AP151000018163
పపరర: వనసకటటశశరరర తడడకమళళ

2784 SQX0754622
పపరర: శకనవరస రరవప తడడకమళళ
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-92
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ నటరరజ బటభబ
ఇసటట ననస:45-95
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బభలయజ శరసత రరవప
ఇసటట ననస:45-96
వయససస:39
లస: ససస స
2797 SQX1063205
పపరర: బభలయజ శరసత రరవప

95-102/487

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-94
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : వరమహ
ఇసటట ననస:45-94
వయససస:42
లస: పప
2794 SQX1063189
పపరర: మధసలత పటభతల

2783 AP151000018335
పపరర: శకధర తడడకమళళ

95-102/485
2781 AP151000021346
పపరర: వనసకట అనసతలకడహ తడడకమళళ

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:45-92
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:45-92
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:బ వశశననధస బభదదదలయ
ఇసటట ననస:45-93
వయససస:43
లస: పప
2791 SQX0704817
పపరర: వనసకటభదదబ చదపపరర

95-102/484

తసడడ:బ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-92
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-92
వయససస:51
లస: పప
2788 SQX1396408
పపరర: జగజశశరయఖ బభదదదలయ

2780 SQX0754671
పపరర: వనసకట అనసతలకడహకలమయరర
తడడకమళళ
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-92
వయససస:43
లస: ససస స

2805 SQX1066647
పపరర: లకడహ పపషపలత

95-102/509

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:45-103
వయససస:34
లస: ససస స
95-102/511

2808 MLJ0860098
పపరర: అనసరరధ తనడడబబ యన

95-102/512

భరస : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:45-104
వయససస:34
లస: ససస స
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2809 AP151000021521
పపరర: మయధవలత తనడడబబ యన

95-102/513

భరస : గరరరధర కలమయర
ఇసటట ననస:45-104
వయససస:34
లస: ససస స
2812 MLJ0859934
పపరర: గరరరధర కలమయర తనదదబబ యన

95-102/516

2813 AP151000018060
పపరర: మహహశశర రరవప తనడడబబ యన

95-102/519

2816 MLJ2465425
పపరర: ససధనకర� మయడడశశటట �

95-102/517

2819 SQX1547266
పపరర: లకడహ మతషపలర

95-102/515

2814 MLJ0852244
పపరర: పదనహవత మమవశల

95-102/518

భరస : మధససడధనరరవప గజజ
ఇసటట ననస:45-105
వయససస:58
లస: ససస స
95-102/520

తసడడ:బ రసగననయకలలల� �
ఇసటట ననస:45-105
వయససస:34
లస: పప
95-102/522

2811 AP151000018061
పపరర: వనసకటరమణ తనడడబబ యన

తసడడ:బ తనడడబబ యన మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-104
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ శతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:45-104
వయససస:34
లస: పప

భరస : రసగననయకలలల�
ఇసటట ననస:45-105
వయససస:34
లస: ససస స
2818 SQX1547217
పపరర: లకడహ మతషపలర

95-102/514

భరస : మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-104
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ తనదదబబ యత మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-104
వయససస:34
లస: పప
2815 AP151000021096
పపరర: కలకషషకలమయరర మయడడశశటట �

2810 AP151000021124
పపరర: హహమలత తనడడబబ యన

2817 AP151000018552
పపరర: మధసససధనరరవప మమవశల

95-102/521

తసడడ:బ కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:45-105
వయససస:32
లస: పప
95-102/523

2820 SQX1372317
పపరర: లకడహ తబవవణణ మటటపలర

95-102/524

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మతషపలర
ఇసటట ననస:45-106
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మతషపలర
ఇసటట ననస:45-106
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శసకర మటటపలర
ఇసటట ననస:45-106
వయససస:29
లస: ససస స

2821 SQX0165373
పపరర: శకలకడహ జమహలమడడగమ

2822 AP151000021522
పపరర: లకడహ మటటపలర

95-102/526

2823 SQX0754846
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
మటటపలర
తసడడ:బ హనసమసత రరవప మటటపలర
ఇసటట ననస:45-106
వయససస:32
లస: పప

95-102/527

95-102/529

2826 MLJ0852079
పపరర: హనసమసతరరవప మటపలర

95-102/530

95-102/525

భరస : అససఫ ఖయన
ఇసటట ననస:45-106
వయససస:36
లస: ససస స
2824 SQX0755090
పపరర: శసకర మటటపలర

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:45-106
వయససస:57
లస: ససస స
95-102/528

తసడడ:బ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:45-106
వయససస:36
లస: పప
2827 SQX1374834
పపరర: వజయ లకడహ ఉరరటట

తసడడ:బ కకషష మమరరస మటటపలర
ఇసటట ననస:45-106
వయససస:52
లస: పప
95-102/531

భరస : ననగభమషణస ఉరరటట
ఇసటట ననస:45-107
వయససస:32
లస: ససస స
2830 SQX1428862
పపరర: కకషష మమరరస జరనసత

95-102/534

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:45-88654
వయససస:34
లస: ససస స

95-102/532

2831 SQX1344191
పపరర: మలర కరరరరన రరవప అతస పటర

95-118/321

2834 SQX0080531
పపరర: బబహహనసదస పస

95-102/535

2837 SQX0566513
పపరర: రమయదదవ కసదదమళళ�
భరస : వనసకట రరయ కకషష చచదరర�
ఇసటట ననస:45-88654
వయససస:37
లస: ససస స

95-102/533

2832 SQX0170209
పపరర: పరరద సరరధద� పస�

95-118/320

తసడడ:బ బబహహనసదస�
ఇసటట ననస:45-136
వయససస:31
లస: పప
95-118/322

తలర : పపననతరరవప
ఇసటట ననస:45-136
వయససస:71
లస: పప
95-223/16

2829 SQX1374875
పపరర: రవ కకశశర ఉరరటట
తసడడ:బ ననగభమషణస ఉరరటట
ఇసటట ననస:45-107
వయససస:32
లస: పప

తలర : మలర కరరరరన రరవప అతస పటర
ఇసటట ననస:45-107
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ బబహహనసదస
ఇసటట ననస:45-136
వయససస:38
లస: పప
2836 SQX0481093
పపరర: సరవతబ� తతట�

2828 AP151000021185
పపరర: వనసకరయమహ సడరర

తసడడ:బ మటటపలర కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-106
వయససస:59
లస: పప

భరస : చనహనసమయఖ
ఇసటట ననస:45-107
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ ససజవ రరవప జరనసత
ఇసటట ననస:45-107
వయససస:49
లస: పప
2833 SQX0726711
పపరర: జగనమహన రరవప పప టటట

2825 SQX1066878
పపరర: హనసమసతరరవప మటటపలర

2835 SQX0269852
పపరర: అజయ కకషష� యసడబ పబగడ�

95-118/323

తసడడ:బ మహన రరవప�
ఇసటట ననస:45-525-/2F
వయససస:31
లస: పప
95-223/17

2838 SQX0006700
పపరర: వరజసదబననథ కసదదమళళ

95-223/18

తసడడ:బ సరసబశవరరవప కసదదమళళ
ఇసటట ననస:45-88654
వయససస:33
లస: పప
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95-223/19

తసడడ:బ కకషష బమగరట
ఇసటట ననస:45-88654
వయససస:38
లస: పప
2842 SQX0101915
పపరర: హససనన బబగమ మహమహద

95-101/44

భరస : జలయన మహమ ద
ఇసటట ననస:46-1
వయససస:48
లస: ససస స

2840 SQX0566786
పపరర: వనసకట రరమకకకషష చచదరర�
కసదదమళళ�
తసడడ:బ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:45-88654
వయససస:46
లస: పప

95-223/20

2843 SQX0162198
పపరర: షమమ మహమహద

95-101/45

తసడడ:బ లయయకత అలర � మహమ ద
ఇసటట ననస:46-1
వయససస:41
లస: పప
2848 SQX0101923
పపరర: లయయఖత అల మహమహద
తసడడ:బ షరరఫ మహమ ద
ఇసటట ననస:46-1
వయససస:62
లస: పప
2851 SQX0150664
పపరర: లలత కలమయర గమసటటట

95-104/27

2852 SQX0159541
పపరర: ససజజత కలపరల

95-104/30

2855 AP151000036383
పపరర: వనసకటసశరషలత లసకర

2858 SQX0060103
పపరర: గరతన కళళఖణ లసకర

తసడడ:బ ఉమయ మహహశశర రరవప మమడడ రర
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ మధససడధన రరవప లసకర
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:40
లస: పప

2860 SQX0005033
పపరర: ననన ననన

2861 SQX0427294
పపరర: రవ తదజ గరవసదరరజల

95-104/36

తసడడ:బ పసచచయఖ ననన
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:45
లస: పప
2863 MLJ2475325
పపరర: మధససడధనరరవప లసకర

95-104/39

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:46-1-3
వయససస:48
లస: ససస స

2864 SQX0427328
పపరర: ననసచ పసబయ గగలలసస

95-104/28

2867 AP151000042024
పపరర: శశశలకలమయరర గగలలసస
భరస : వనసకట చసదబశశఖరరరవప గగలలసస
ఇసటట ననస:46-1-3
వయససస:57
లస: ససస స

95-101/50

2850 SQX0101931
పపరర: మమనర మహమహద�

95-101/53

2853 SQX0590588
పపరర: శవకలమయర బబ లశశటట

95-104/29

భరస : వనసకట పరపరరరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:52
లస: ససస స
95-104/31

2856 MLJ0852749
పపరర: లకకహకరసతస అచసఖత

95-104/32

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:29
లస: ససస స
95-104/34

2859 SQX0060129
పపరర: దసరరరకళళఖణ లసకర

95-104/35

తసడడ:బ మధససడదనరరవప
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:43
లస: పప
95-104/37

2862 MLJ0858365
పపరర: రరఘవరరడడడ మరర పలర

95-104/38

తసడడ:బ రరశ రరడడడ మరర పలర
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:63
లస: పప
95-104/40

తసడడ:బ వనసకట చసదబశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:46-1-3
వయససస:29
లస: ససస స
95-105/12

2847 SQX0101949
పపరర: జలయన మహమహద

తసడడ:బ ఇసరహయల� మహమ ద
ఇసటట ననస:46-1
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:బ రరమయరరవప గరవసదరరజలల
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ లసకర
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:67
లస: పప
2866 SQX0426387
పపరర: పదనహవత కకరకపరటట

95-101/52

భరస : మధససడదనరరవప
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:60
లస: ససస స
95-104/33

95-101/47

తసడడ:బ షరరఫ మహమ ద
ఇసటట ననస:46-1
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననన ననన
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:46-1-2
వయససస:54
లస: ససస స
2857 SQX0745869
పపరర: తదజ పవన మమడడరర

95-101/49

తసడడ:బ లయయకత అలర మహమ ద
ఇసటట ననస:46-1
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ తలక బభబమ గమసటటట
ఇసటట ననస:46-1-1
వయససస:37
లస: పప
2854 MLJ0855650
పపరర: ససలలచనమహ మరర పలర

2849 SQX0162065
పపరర: ఆబదసనతసర బబగస మమహమహద

2844 SQX0101972
పపరర: ఇసరహయల మహమహద�
తసడడ:బ మమనర� మహమ ద
ఇసటట ననస:46-1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ షరరఫ మహమ ద
ఇసటట ననస:46-1
వయససస:50
లస: పప
95-101/51

95-101/43

భరస : ఇసరహయల షపక
ఇసటట ననస:46-1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ మమసస ఫర మహమ ద
ఇసటట ననస:46-1
వయససస:52
లస: ససస స

95-101/48 2846 SQX0101840
2845 SQX0162024
పపరర: సరదదక హహసపసన� మమహమహద�
పపరర: మమసస ఫర మహమహద

2841 SQX0101956
పపరర: ఆలయయ షపక

2865 SQX0891721
పపరర: పదనహ వత పసరరగమ

95-104/41

భరస : వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-1-3
వయససస:31
లస: ససస స
95-105/13

2868 SQX0742478
పపరర: రరమకకషష కకరకపరటట

95-105/14

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:46-1-3
వయససస:27
లస: పప
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2869 SQX0742494
పపరర: లకహణ కలమయర కకరకపరటట

95-105/15

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:46-1-3
వయససస:27
లస: పప

2870 SQX0186486
పపరర: వనసకట అమరననధ గగలలసస

తసడడ:బ వనసకట చసదబశశఖర రరవప గగలలసస
ఇసటట ననస:46-1-3
వయససస:32
లస: పప

95-105/18 2873 MLJ2484210
2872 AP151000042001
పపరర: వనసకట చసదబశశఖరరరవప గగలలసస
పపరర: కకషషవవణణ కకతత
స రర

తసడడ:బ కకసడలరరవప గగలలసస
ఇసటట ననస:46-1-3
వయససస:59
లస: పప
2875 SQX1017699
పపరర: వజయ కకతత
స రర

95-105/22

95-105/25

95-105/28

తసడడ:బ రరఘవ రరవప రరమననధస
ఇసటట ననస:46-1-5
వయససస:63
లస: ససస స
2884 SQX0002709
పపరర: రరమననధస రరకజష

95-105/31

తసడడ:బ రరమననధస రరమననధస
ఇసటట ననస:46-1-5
వయససస:33
లస: పప
2887 SQX1065839
పపరర: సరశత పసబయయ పబతస

95-105/33

తసడడ:బ చనతయఖ పబతస
ఇసటట ననస:46-1-6
వయససస:26
లస: ససస స
2890 AP151000042584
పపరర: వనసకరయమహ గమరరజజల

95-105/36

2879 SQX1823608
పపరర: వజయలకడహ అనసబబబ లల

95-105/39

95-105/26

తసడడ:బ అనసత సతఖననరరయణ మటమరరక
ఇసటట ననస:46-1-8
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-1-3
వయససస:52
లస: పప
2874 MLJ2484103
పపరర: లకడహకలపన కకతత
స రర

95-105/20

2877 MLJ2484202
పపరర: రమమష బభబమ కకతత
స రర

95-105/24

2880 SQX0601625
పపరర: శరరద రరమననధస

95-105/27

భరస : వనసకట రరమయసజనవయమలల అనసబబబ లల
ఇసటట ననస:46-1-5
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయ దతష
స రరమననధస
ఇసటట ననస:46-1-5
వయససస:58
లస: ససస స

2882 SQX1823558
పపరర: మహన కకషష అనసబబబ లల

2883 SQX1861301
పపరర: సరయ అనరరధ రరమననధస

95-105/29

95-105/30

తసడడ:బ వనసకట రరమయసజనవయమలల అనసబబబ లల
ఇసటట ననస:46-1-5
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ అసజననలల రరమననధస
ఇసటట ననస:46-1-5
వయససస:31
లస: పప

2885 SQX1823566
పపరర: వనసకట రరమయసజనవయమలల
అనసబబబ లల
తసడడ:బ వనసకటరతతస అనసబబబ లల
ఇసటట ననస:46-1-5
వయససస:59
లస: పప

95-105/32

2886 SQX0568246
పపరర: సరయఅనరరధ రరమననధస

2888 SQX0243501
పపరర: వనసకట లకడహ దదశస�

95-105/34

2889 SQX1383132
పపరర: వ ఆర యస ఎన మలలర శశరర
పపలవరరస
భరస : హరర బభబమ పపలవరరస
ఇసటట ననస:46-1-6
వయససస:55
లస: ససస స

95-105/35

95-105/37

2892 SQX1429621
పపరర: ధనసశ పబత

95-105/38

2891 AP151000042197
పపరర: ససతన రరవమహ కకట

2894 SQX1383207
పపరర: హరరబభబమ పపలవరరస

2897 SQX0002923
పపరర: వనసకటటష మట మరరక

95-104/42

తసడడ:బ ఆసజనవయ దతష
స రరమననధస
ఇసటట ననస:46-1-6
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ చనయఖ పబత
ఇసటట ననస:46-1-6
వయససస:23
లస: పప
95-105/40

తసడడ:బ ననగభమషణస పపలవరరస
ఇసటట ననస:46-1-6
వయససస:58
లస: పప
95-104/44

95-105/17

తసడడ:బ సరసబశవరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:46-1-4
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:46-1-6
వయససస:93
లస: ససస స

తసడడ:బ చన రరమమలల� దదశస�
ఇసటట ననస:46-1-6
వయససస:38
లస: పప
2896 SQX1833672
పపరర: వనసకటటష మటమరరక

95-105/23

భరస : వవణమ కకశశర� దదశస�
ఇసటట ననస:46-1-6
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గమరరజజల
ఇసటట ననస:46-1-6
వయససస:77
లస: ససస స
2893 SQX0243543
పపరర: వవణమ కకశశర దదశస�

2876 MLJ2484087
పపరర: ససనల కలమయర కకఠరరర

2871 SQX0426452
పపరర: వనసకటటశశరరరవప

భరస : రమమషరబబమ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:46-1-4
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప కకఠరరర
ఇసటట ననస:46-1-4
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహన కకషష అనసబబబ లల
ఇసటట ననస:46-1-5
వయససస:30
లస: ససస స
2881 SQX1429761
పపరర: ఆసజనవయ దతష
స రరమననదస

95-105/19

భరస : ససనలలకమయర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:46-1-4
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ రమమష బభబమ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:46-1-4
వయససస:26
లస: పప
2878 SQX1823640
పపరర: పదహ అనసబబబ లల

95-105/16

95-104/43
2895 SQX1833680
పపరర: వనసకట సరయ లఖత మటమరరక

తసడడ:బ వనసకటటష మటమరరక
ఇసటట ననస:46-1-8
వయససస:21
లస: ససస స
95-105/42

తసడడ:బ అనసత సతఖననరరయణ మట మరరక
ఇసటట ననస:46-1-8
వయససస:47
లస: పప

2898 SQX2411635
పపరర: హససన షపక

95-105/963

భరస : షబర షపక
ఇసటట ననస:46-1-8
వయససస:35
లస: ససస స
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95-105/964

తసడడ:బ మహమహద ఖససస షపక
ఇసటట ననస:46-1-8
వయససస:35
లస: పప

2900 MLJ0858449
పపరర: బసవరరణణ� మదదర�

భరస : రరధనకకషషమమరరస
� మదదర
ఇసటట ననస:46-1-9
వయససస:45
లస: ససస స

2902 SQX1861731
పపరర: గమరర రరఘవవసదబ నవన
గరదసశశటట
తలర : అరరణన కరమయరర గరదసశశటట
ఇసటట ననస:46-1-9
వయససస:22
లస: పప

95-105/45

2905 SQX0554212
పపరర: జజహతవ చసతలపరటట

95-105/48

2909 SQX0554170
పపరర: నరజష చచచతనఖ చసతలపరటట

95-105/51

భరస : నరసససహరరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:46-1-11
వయససస:77
లస: ససస స
2911 SQX0553735
పపరర: శరఖసపబసరదరరవప చసతలపరటట

95-105/54

తసడడ:బ నరసససహరరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:46-1-11
వయససస:55
లస: పప
95-105/57

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప మదనసస
ఇసటట ననస:46-1-12
వయససస:38
లస: పప
95-105/60

తసడడ:బ పసద వనసకటటశశరరర బలర పలర
ఇసటట ననస:46-1-13
వయససస:44
లస: పప
95-102/537

తసడడ:బ నరసససహ రరవప తవటట
ఇసటట ననస:46-1-15
వయససస:27
లస: పప

2910 AP151000042248
పపరర: అజయ కలమయర చసతలపరటట

2912 SQX1862010
పపరర: భవరన అననత

2913 SQX0049049
పపరర: ఝయనస మదనసస

95-105/55

2921 SQX2001154
పపరర: హహమలత అనసమలల

2924 SQX1235523
పపరర: సరసబభబజఖస తవటట

2927 SQX1235606
పపరర: నరసససహ రరవప తవటట
తసడడ:బ గరపరలరరవప తవటట
ఇసటట ననస:46-1-15
వయససస:61
లస: పప

95-105/53

95-105/56

భరస : వనసకట ససబభబరరవప మదనసస
ఇసటట ననస:46-1-12
వయససస:62
లస: ససస స

2915 SQX0403956
పపరర: వనసకట తలక మదనసస

2918 SQX1338103
పపరర: బబబ ససజజత బలర పలర

95-105/47

95-105/50

తసడడ:బ నరసససహరరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:46-1-11
వయససస:54
లస: పప

95-105/58

2916 SQX0049114
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప మదనసస

95-105/59

తసడడ:బ రరఘవయఖ మదనసస
ఇసటట ననస:46-1-12
వయససస:69
లస: పప
95-105/61

2919 AP151000042222
పపరర: ననసరర బ షపక

95-105/62

భరస : ఖయససలల షపక
ఇసటట ననస:46-1-13
వయససస:71
లస: ససస స
95-105/921

2922 NDX2712925
పపరర: వనసకట లకడహ కకసడ

94-104/764

భరస : సరసబ రరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:46-1-15
వయససస:23
లస: ససస స
95-105/64

భరస : నరసససహ రరవప తవటట
ఇసటట ననస:46-1-15
వయససస:52
లస: ససస స
95-105/66

2907 SQX0955955
పపరర: రరమలకకహ పసటటల

తసడడ:బ శరఖమ పబసరదరరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:46-1-11
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర అనసమలల
ఇసటట ననస:46-1-13
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర గగటటటమమకకల
ఇసటట ననస:46-1-15
వయససస:22
లస: పప
2926 SQX1235531
పపరర: పపరష చసదబ రరవప తవటట

95-105/52

భరస : ససరజష కలమయర బలర పలర
ఇసటట ననస:46-1-13
వయససస:35
లస: ససస స
95-105/63

2904 AP151000042434
పపరర: సరయపబసరదస మదదర

భరస : శవ ససబభబ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:46-1-11
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప మదనసస
ఇసటట ననస:46-1-12
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ అననత
ఇసటట ననస:46-1-12
వయససస:74
లస: పప

2923 SQX1619818
పపరర: శరరష చసదబ గగటటటమమకకల

95-105/49

భరస : రరమ కకషష అననత
ఇసటట ననస:46-1-12
వయససస:39
లస: ససస స

2914 SQX0049031
పపరర: పవన కలమయర మదనసస

95-105/44

తసడడ:బ ననగభమషణస మదదర
ఇసటట ననస:46-1-9
వయససస:71
లస: పప

2906 AP151000042253
పపరర: కసడ
స రర చసతలపరటట

2908 AP151000042467
పపరర: శశషగరరమహ చసతలపరటట

2920 SQX1338046
పపరర: ససరజష కలమయర బలర పలర

95-105/46

తసడడ:బ శరయ పబసరదస మదదర
ఇసటట ననస:46-1-9
వయససస:49
లస: పప

భరస : అజయ కలమయర చసతలపరటట
ఇసటట ననస:46-1-11
వయససస:48
లస: ససస స

2901 AP151000042442
పపరర: లకడహకలమయరర మదదర

భరస : శరయపబసరదస మదదర
ఇసటట ననస:46-1-9
వయససస:66
లస: ససస స

2903 AP151000042384
పపరర: రరధనకకకషషమమరరస మదదర

తసడడ:బ శరఖమ పబసరదరరవప చసతలపరటట
ఇసటట ననస:46-1-11
వయససస:29
లస: ససస స

2917 SQX1048041
పపరర: వనసకటటశశరరర అననత

95-105/43

2925 MLJ0852137
పపరర: కనకదసరర రరచవరరర

95-105/65

భరస : శకనవరసమమరరస రరచవరరర
ఇసటట ననస:46-1-15
వయససస:54
లస: ససస స
95-105/67

2928 MLJ0850321
పపరర: శకనవరసమమరరస రరచవరరర

95-105/68

తసడడ:బ రరమచసదబ రరవప రరచవరరర
ఇసటట ననస:46-1-15
వయససస:68
లస: పప
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2929 SQX0955971
పపరర: రమణ చనగస
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95-105/69

భరస : ననగర రరడడడ చనగస
ఇసటట ననస:46-1-16
వయససస:37
లస: ససస స
2932 MLJ2484772
పపరర: లకకహరరజఖస� ననయమడడ�

2930 SQX0955989
పపరర: ననరరయణమయహ చనగస

భరస : రరమ ససబభబ రజడడ క చనగస
ఇసటట ననస:46-1-16
వయససస:69
లస: ససస స
95-105/72

2933 AP151000042216
పపరర: సరమయమ జఖమమ జపపడడ

భరస : సడరఖపబకరష ననయమడడ� ననయమడడ
ఇసటట ననస:46-1-18
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:46-1-18
వయససస:69
లస: ససస స

2935 AP151000042283
పపరర: శసకరర జపపడడ�

2936 SQX0150706
పపరర: సడరఖపబకరష ననయమడడ�

95-105/75

తసడడ:బ కకషరషరరవప� జపపడడ
ఇసటట ననస:46-1-18
వయససస:53
లస: పప
2938 AP151000042238
పపరర: వమల బబ డపరటట

95-105/78

95-105/81

95-105/84

95-101/590

95-105/89

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:46-1-21
వయససస:29
లస: ససస స

95-105/79

2948 SQX0340380
పపరర: ఉలర శవకలయఖణణ�

2951 SQX1382266
పపరర: రజవసత కలమయర పప కల

95-105/92

2954 AP151000042137
పపరర: రరమబబహహమమ చలయర

95-105/82

2957 SQX0384032
పపరర: బభలకకషష పప లశశటట �
తసడడ:బ కలమయర సరశమ�
ఇసటట ననస:46-1-21
వయససస:63
లస: పప

2937 SQX1943943
పపరర: నససమ షపక

95-105/77

2940 AP151000042351
పపరర: వనసకటభబవప బబ డపరటట

95-105/80

2943 SQX0464800
పపరర: రరధదకరరరణణ� బసడడ�

95-105/83

భరస : ససరజషరబబమ� బసడడ�
ఇసటట ననస:46-1-20
వయససస:42
లస: ససస స
95-105/85

2946 MLJ0851428
పపరర: ససరజష బభబమ బసడడ� �

95-105/86

తసడడ:బ కకషషమమరరస� బసడడ�
ఇసటట ననస:46-1-20
వయససస:45
లస: పప
95-105/87

2949 SQX0001982
పపరర: ససజజత చలయర�

95-105/88

భరస : శకనవరసస� చలయర
ఇసటట ననస:46-1-21
వయససస:31
లస: ససస స
95-105/90

2952 SQX1481290
పపరర: మననజ కలమయర పససడడర

95-105/91

తసడడ:బ హరర బభబమ పససడడర
ఇసటట ననస:46-1-21
వయససస:24
లస: పప
95-105/93

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర చలయర
ఇసటట ననస:46-1-21
వయససస:43
లస: పప
95-122/237

95-105/74

తసడడ:బ పసచచయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:46-1-19
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప పప కల
ఇసటట ననస:46-1-21
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర � చలయర
ఇసటట ననస:46-1-21
వయససస:41
లస: పప
2956 SQX0384180
పపరర: రజయయ షపక

2945 SQX1248526
పపరర: శకనవరసరరవప దదవరకకసడ

2934 AP151000042214
పపరర: రవ జపపడడ

భరస : ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:46-1-19
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : గణణశ కలమయర� ఉలర
ఇసటట ననస:46-1-21
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పప కల
ఇసటట ననస:46-1-21
వయససస:52
లస: ససస స
2953 MLJ0853234
పపరర: శకనస� చలయర�

95-105/76

తసడడ:బ కకషష దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-20
వయససస:44
లస: పప

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇసటట ననస:46-1-21
వయససస:67
లస: ససస స
2950 SQX0955963
పపరర: భబమరరసబ పప కల

2942 AP151000042420
పపరర: రమయసతఖశక బసడడ�

95-105/71

తసడడ:బ కకషరషరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:46-1-18
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ కకషషమమరరస� బసడడ�
ఇసటట ననస:46-1-20
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస� బసడడ�
ఇసటట ననస:46-1-20
వయససస:61
లస: ససస స
2947 SQX2060911
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-105/73

తసడడ:బ వనసకటరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:46-1-19
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-20
వయససస:40
లస: ససస స
2944 AP151000042418
పపరర: వనసకటలకడహకలమయరర బసడడ�

2939 AP151000042259
పపరర: సతఖననతరయణ బబ డపరటట

2931 AP151000042276
పపరర: మయధవ జపపడడ�

భరస : రవ� జపపడడ�
ఇసటట ననస:46-1-18
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ శకరరమమలల� ననయమడడ�
ఇసటట ననస:46-1-18
వయససస:64
లస: పప

భరస : వనసకటభబవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:46-1-19
వయససస:59
లస: ససస స
2941 SQX1859693
పపరర: అరరణన దదవరకకసడ

95-105/70

2955 AP151000042226
పపరర: అలవవలమహ చలయర

95-105/915

భరస : వనసకటటశశరరర చలయర
ఇసటట ననస:46-1 21
వయససస:64
లస: ససస స
95-122/238

2958 SQX0865618
పపరర: అనడష శలయస

95-105/94

తసడడ:బ శశసరగరరరరరవప శలయస
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:27
లస: ససస స
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2959 SQX0449421
పపరర: కకటటశశరర అమహససటట �
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95-105/95

భరస : భమయ శసకర� అమహససటట
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:42
లస: ససస స
95-105/98

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప ఏనశశటట
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:55
లస: ససస స
95-105/101

2966 SQX0340505
పపరర: బబ యన శరత చసదబ�

95-105/104

2969 SQX0181453
పపరర: ననగజశశరరరవప పలర వవల

95-105/107

2972 SQX0002915
పపరర: రమయదదవ నడడమమరర
భరస : శకనవరస రరవప నడడమమరర
ఇసటట ననస:46-1-25
వయససస:44
లస: ససస స

2974 SQX0003012
పపరర: నడడమమరర శకనవరస రరవప�

2975 SQX2030013
పపరర: దదవక రరణణ నడమనడరర

95-105/110

తసడడ:బ ననరరయణ� నడడమమరర
ఇసటట ననస:46-1-25
వయససస:49
లస: పప

భరస : భభసకరరరవప� రరమశశటట �
ఇసటట ననస:46-1-28
వయససస:53
లస: ససస స
2980 SQX0181032
పపరర: జగననహహనరరవప రరమశశటట �

95-105/115

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర అమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-29
వయససస:59
లస: పప

95-105/105

2981 SQX0997718
పపరర: అనత అమహశశటట

95-105/118

2984 AP151000042050
పపరర: శవపరరశత అమహశశటట �

95-105/108

2987 MLJ0857524
పపరర: ననరరయణసరశమ అమహశశటట �
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� అమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-29
వయససస:61
లస: పప

2967 SQX1823624
పపరర: హరర పససడడర

95-105/103

2970 SQX1943901
పపరర: నడమయనడరర దదవక రరణణ

95-105/106

2973 SQX1191824
పపరర: లకడహ రవ శసకర నడమయనడరర

95-105/109

తసడడ:బ శకనవరస రరవప నడమయనడరర
ఇసటట ననస:46-1-25
వయససస:25
లస: పప
95-105/922

2976 SQX0950675
పపరర: భభరర వ శకజ రరమశశటట

95-105/111

తసడడ:బ భభసకర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:46-1-28
వయససస:28
లస: ససస స
95-105/113

2979 SQX0049056
పపరర: భభసకరరరవప రరమశశటట �

95-105/114

తసడడ:బ పరనకరలరరవప� రరమశశటట �
ఇసటట ననస:46-1-28
వయససస:63
లస: పప
95-105/116

2982 SQX0339473
పపరర: అమహశశటట జజఖత�

95-105/117

భరస : మహహశ� అమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-29
వయససస:32
లస: ససస స
95-105/119

భరస : ననరరయణసరశమ� అమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-29
వయససస:54
లస: ససస స
95-105/121

95-105/100

తసడడ:బ శకనవరస రరవప నడమయనడరర
ఇసటట ననస:46-1-25
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబయఖ అమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-29
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర� గలభభ�
ఇసటట ననస:46-1-29
వయససస:44
లస: ససస స
2986 AP151000042162
పపరర: ససబభబరరవప అమహశశటట

2978 SQX1305094
పపరర: కరశఖప ననగరరరరన రరమశశటట

2964 AP151000042062
పపరర: వనసకటరతతమహ అమహశశటట

తలర : ససజజత పససడడర
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ భభసకర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:46-1-28
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ పరనకరలరరవప� రరమశశటట
ఇసటట ననస:46-1-28
వయససస:71
లస: పప
2983 MLJ0853325
పపరర: సతఖవత� గలభభ�

95-105/102

తసడడ:బ శకనవరస రరవప నడమనడరర
ఇసటట ననస:46-1-25
వయససస:19
లస: ససస స
95-105/112

95-105/97

భరస : వనసకటటశశరరర అమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:బ శరససస స పలర వవల
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప నడమయనడరర
ఇసటట ననస:46-1-25
వయససస:22
లస: ససస స

2977 SQX0049080
పపరర: పదహలత రరమశశటట �

95-105/99

తసడడ:బ శసకర రరవప� బబ యన
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� అమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:52
లస: పప
2971 SQX1620054
పపరర: గరతనసజల నడమయనడరర

2963 AP151000042172
పపరర: వనసకటలకడహ బబ యన

2961 SQX0002881
పపరర: సడలస పదనహవత

భరస : శశషగరరర రరవప సడలస
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప బబ యన
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : ససజజత పససడడర
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:23
లస: పప
2968 AP151000042053
పపరర: భమశసకర అమహశశటట �

95-105/96

భరస : హరర పససడడర
ఇసటట ననస:46-1-23
వయససస:44
లస: ససస స

2962 SQX0181404
పపరర: కనకమహ ఏనశశటట

2965 SQX1823533
పపరర: వసశ కకషష పససడడర

2960 SQX1823616
పపరర: ససజజత పససడడర

2985 MLJ0853267
పపరర: మహహష అమహశశటట

95-105/120

తసడడ:బ ననరరయణ సరశమ అమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-29
వయససస:38
లస: పప
95-105/122

2988 SQX2062461
పపరర: యయమన పదహశక గలబభ

95-105/923

తలర : సతఖవత గలబభ
ఇసటట ననస:46-1-29
వయససస:19
లస: ససస స
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2989 SQX2337327
పపరర: కరకసత దదపర తనతరర
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95-71/612

తసడడ:బ రఘమననథ తనతరర
ఇసటట ననస:46-1-30
వయససస:24
లస: పప
2992 AP151000042140
పపరర: పరరశత యలవరరస

95-105/125

95-105/128

95-106/11

95-105/131

95-105/134

భరస : శరమమఖల కకరణ జరరరకపప తషల
ఇసటట ననస:46-1-32
వయససస:40
లస: ససస స
3007 SQX0339085
పపరర: పసరరగమ లకకహపబసనత

95-105/948

2999 SQX1944180
పపరర: జజఖత యలవరరస

3002 SQX1860576
పపరర: రవసదబ బభబమ యలవరరర

95-105/137

95-105/129

95-105/127

2997 SQX1016766
పపరర: పరరశత యలవరరస

95-106/10

3000 SQX1944347
పపరర: పరరశత యలవరరస

95-105/130

భరస : వనసకటటశశరరర యలవరరస
ఇసటట ననస:46-1-31/2
వయససస:52
లస: ససస స
95-105/132

95-105/133
3003 SQX1860402
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప యలవరరర

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:46-1-31/2
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ బమచచయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:46-1-31/2
వయససస:64
లస: పప

3005 AP151000042393
పపరర: లలతమయరర రరట జరరరకపప తషల

3006 AP151000042581
పపరర: పబమలససలశరరజ జరరరకపప తషల

95-105/135

3008 SQX1338475
పపరర: వనసకటటశశరమహ దడసతరరడడడ

3011 SQX1166355
పపరర: వషష
ష పసబయ కరవపరర

95-105/136

భరస : జజన ససలశరరజ జరరరకపప తషల
ఇసటట ననస:46-1-32
వయససస:72
లస: ససస స
95-105/138

భరస : కకషరష రరడడడ దడసతరరడడడ
ఇసటట ననస:46-1-33
వయససస:72
లస: ససస స
95-105/140

2994 SQX1943950
పపరర: రఘమననధ తనతరర

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-1-31
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : జజననసలశరరజ జరరరకపప తషల
ఇసటట ననస:46-1-32
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పసరరగమ
ఇసటట ననస:46-1-33
వయససస:45
లస: ససస స
3010 SQX0339390
పపరర: పసరరగమ శకనవరసరరవప

2996 SQX2330496
పపరర: చచనతకజశవ రరవప yalavarthi

95-105/124

తసడడ:బ రరమకకషష రరవప తనతరర
ఇసటట ననస:46-1-30
వయససస:51
లస: పప

భరస : శకరరమ యలవరరస
ఇసటట ననస:46-1-31/2
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభబరరవప యలవరరర
ఇసటట ననస:46-1-31/2
వయససస:60
లస: ససస స
3004 SQX0002055
పపరర: రరనన శరమమఖల జరరరకపప తషల

95-105/126

తసడడ:బ apparao యలవరరర
ఇసటట ననస:46-1-31
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ శశషగరరర రరవప ఆలలరర
ఇసటట ననస:46-1-31
వయససస:69
లస: పప
3001 SQX1860535
పపరర: లకడహ యలవరరర

2993 AP151000042019
పపరర: చనపప లలశశరరరవప యలవరరస

2991 SQX1944131
పపరర: వజయ తనతరర

భరస : రఘమననధ తనతరర
ఇసటట ననస:46-1-30
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆదదశశషయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:46-1-30
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ బమచచయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:46-1-30
వయససస:70
లస: పప
2998 SQX1837129
పపరర: హరరకకషష ఆలలరర

95-105/123

భరస : శకనవరస� యలవరరస
ఇసటట ననస:46-1-30
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశషయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:46-1-30
వయససస:68
లస: ససస స
2995 AP151000042139
పపరర: ఆదదశశషయఖ యలవరరస

2990 SQX0181065
పపరర: భమవనవశశరర� యలవరరస�

3009 MLJ0857508
పపరర: వనసకటటశశరరరరవ� పసరరగమ�

95-105/139

తసడడ:బ కకషషమమరరస� పసరరగమ
ఇసటట ననస:46-1-33
వయససస:50
లస: పప
95-105/141

3012 SQX0742577
పపరర: లయవణఖ హరరరత పప తత
స రర

95-105/142

తసడడ:బ కకషషమమరరస పసరరగమ
ఇసటట ననస:46-1-33
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ శవరరమ కకషష పబసరద కరవపరర
ఇసటట ననస:46-1-34
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ననగ భమషణ రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:46-1-34
వయససస:27
లస: ససస స

95-105/143
3013 SQX0865659
పపరర: వవసకట శవ ననగ లకకహ కనమరరర
పపడక
భరస : ససతన రరమ కకషష పబసరద కనమరరర పపడక
ఇసటట ననస:46-1-34
వయససస:36
లస: ససస స

3014 SQX1860287
పపరర: దదవ మతసగమల

3015 SQX1166371
పపరర: ఝయనసరరణణ కమహ

భరస : వరడ రరజ మతసగమల
ఇసటట ననస:46-1-34
వయససస:42
లస: ససస స

3016 SQX1352889
పపరర: సరరజన దదవ పప తత
స రర

3017 SQX1861079
పపరర: సరయ మతసగమల

భరస : సరశమ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:46-1-34
వయససస:72
లస: ససస స

95-105/146

తలర : దదవ మతసగమల
ఇసటట ననస:46-1-34
వయససస:21
లస: పప

95-105/144

95-105/145

భరస : శవ రరమ కకషష పబసరద కమహ
ఇసటట ననస:46-1-34
వయససస:52
లస: ససస స
95-105/147

95-105/148
3018 SQX0865949
పపరర: ససతన రరమకకషష పబసరదడ
కనమరర పపడడ
తసడడ:బ ననగజశశర రరవప గరరర కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-1-34
వయససస:43
లస: పప
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3019 SQX0150680
పపరర: వనసకట ననగభమషణరరవప
పప తత
స రర
తసడడ:బ సరశమ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:46-1-34
వయససస:53
లస: పప

95-105/149

3022 MLJ0857383
పపరర: శవపరరశత రరడడ

95-105/152

తసడడ:బ ససబభబ రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:46-1-34
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:46-1-35
వయససస:38
లస: ససస స
3025 SQX1150531
పపరర: వమలమహ రరవపరటట

95-105/155

95-105/159

95-105/160

95-106/13

95-105/164

95-105/951

తసడడ:బ ససబభబరరవప� తనసటట�
ఇసటట ననస:46-1-38
వయససస:38
లస: పప

3032 SQX0742452
పపరర: రవకలమయర ససదర నబతస న

3035 AP151000042419
పపరర: ససజజత పపటటటట

3038 SQX2062453
పపరర: ససబబమణఖస గగటటటపరటట

3041 SQX0181131
పపరర: లయవణఖ మణణ కతష
స ల

95-105/168

3044 SQX1134477
పపరర: కకటటశశరమహ మలలర సకకసడ

3047 AP151000042018
పపరర: ససతనరరమయరరవప తనటట
తసడడ:బ ననగజశశరరరవప తనటట
ఇసటట ననస:46-1-38
వయససస:46
లస: పప

3030 SQX2206670
పపరర: బలరస మమపపనవన

95-105/157

95-105/950

95-105/161

3033 SQX1016964
పపరర: తరరమల ననగ కలమయరర
నరజకదనమలర
భరస : ననగజశశరరరవప నరజకదనమలర
ఇసటట ననస:46-1-36
వయససస:56
లస: ససస స

95-105/162

3036 SQX1860709
పపరర: ససబబమణఖఎస గగటటటపరటట

95-106/12

95-105/163

తలర : ససజజత గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:46-1-36/1
వయససస:27
లస: పప
95-105/924

3039 SQX0482745
పపరర: లకహమహ వడర మమడడ

95-105/165

భరస : రరమయరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:46-1-37
వయససస:53
లస: ససస స
95-105/166

3042 SQX0181156
పపరర: శరరష రరణణ కతష
స ల

95-105/167

తసడడ:బ శవ పబసరద కతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-38
వయససస:34
లస: ససస స
95-105/169

భరస : సరయ బభబమ మలలర సకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-38
వయససస:51
లస: ససస స
95-105/171

3027 SQX1065821
పపరర: కకషష చచచతనఖ మమపపనవన

తసడడ:బ బబచరరగర మమపపనవన
ఇసటట ననస:46-1-35
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ శవ పబసరద కతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-38
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పబసరదస తనటట
ఇసటట ననస:46-1-38
వయససస:42
లస: ససస స
3046 SQX0181115
పపరర: యశశసత� తనసటట�

95-105/949

తసడడ:బ శకనస గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:46-1-36/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ రరమ రరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:46-1-37
వయససస:30
లస: పప
3043 SQX0181123
పపరర: సరశత తనటట

3029 SQX2204519
పపరర: వనసకట రమణమహ రరడడడ

95-105/154

తసడడ:బ బలరరస మమపపనవన
ఇసటట ననస:46-1-35
వయససస:28
లస: పప

భరస : బభబమరరవప పపటటటట
ఇసటట ననస:46-1-36/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ పపటటటట
ఇసటట ననస:46-1-36/1
వయససస:58
లస: పప
3040 SQX2317519
పపరర: శకకరసత వడర పపడడ

95-105/156

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప ససదర నబతస న
ఇసటట ననస:46-1-36
వయససస:39
లస: పప

భరస : వవలగగసదయఖ రరయసకక
ఇసటట ననస:46-1-36
వయససస:68
లస: ససస స
3037 MLJ0856112
పపరర: బభబమరరవప పపటటటట

3026 SQX1248815
పపరర: శవ ననగ సరయ ఎరరకసససటట

3024 SQX1248823
పపరర: భభగఖలకడహ ఎరరకసససటట
భరస : కజశవ ననరరయణ ఎరరకసససటట
ఇసటట ననస:46-1-35
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ రరడడడ
ఇసటట ననస:46-1-35
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ చలపతరరవప� చదలవరడ�
ఇసటట ననస:46-1-36
వయససస:40
లస: ససస స
3034 SQX1544817
పపరర: వనమయల రరయసకక

95-105/153

తసడడ:బ కజశవ ననరరయణ ఎరరకసససటట
ఇసటట ననస:46-1-35
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర రరడడడ
ఇసటట ననస:46-1-35
వయససస:61
లస: పప
3031 SQX0181099
పపరర: లలయవత� చదలవరడ�

3023 SQX1065847
పపరర: కరరణ మమపపనవన

95-105/151

భరస : ససతనరరమయఖ రరవపరటట
ఇసటట ననస:46-1-35
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బభల రరస మమపపనవన
ఇసటట ననస:46-1-35
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడహ ననరరయణ రరవపరటట
ఇసటట ననస:46-1-35
వయససస:61
లస: ససస స
3028 MLJ0857482
పపరర: వనసకటరమణ రరడడడ

95-105/150 3021 SQX1150556
3020 SQX1166348
పపరర: శవ రరమ కకషష పబసరద కరవపరర
పపరర: ససరరష రరవపరటట

3045 AP151000042131
పపరర: వరరసజనవయమహ కతష
స ల

95-105/170

భరస : శవపబసరదస కతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-38
వయససస:61
లస: ససస స
95-105/172

3048 AP151000042051
పపరర: శవపబసరదస కతష
స ల

95-105/173

తసడడ:బ వనసకటపపయఖ కతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-38
వయససస:66
లస: పప

Page 71 of 317

3049 SQX0942268
పపరర: దసరరర పరవన తవటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-106/14

తసడడ:బ మలలర శశర రరవప తవటట
ఇసటట ననస:46-1-38
వయససస:28
లస: ససస స
3052 SQX0948570
పపరర: పప నతగసటట యయమన

95-105/175

95-105/178

95-105/181

95-105/183

95-105/186

95-105/189

95-105/192

3062 AP151000042399
పపరర: కకషషకలమయరర వసకర�

3065 AP151000042398
పపరర: సతఖననతరరయణ వసకర

3068 SQX1859545
పపరర: వర లకడహ రరవపల

3071 SQX0337501
పపరర: బమడకల లకడహ�

95-105/195

3074 SQX0482554
పపరర: పబభమదనస మచనచ

95-105/184

భరస : ససబబ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:46-1-42, MOTUPALLI VARI V
వయససస:50
లస: ససస స

3077 SQX2491074
పపరర: ఉమ మహహశశరర పసటటల

3057 MLJ0852624
పపరర: ససరజష బభబమ పప తషల

95-105/180

3060 SQX1002948
పపరర: రరజ రరజజశశరర వసకర

95-105/182

3063 SQX0569368
పపరర: వసకర సదనశవరరవప

95-105/185

తసడడ:బ సతఖననరరయణ వసకర
ఇసటట ననస:46-1-41
వయససస:33
లస: పప
95-105/187

3066 SQX1860659
పపరర: జజఖతనసన దడడడ

95-105/188

తలర : పదహ దడడడ
ఇసటట ననస:46-1-42
వయససస:22
లస: ససస స
95-105/190

3069 SQX1859560
పపరర: ఉమ మహహశశరర పసటభటటల

95-105/191

తసడడ:బ ససవర ససబభబరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:46-1-42
వయససస:32
లస: ససస స
95-105/193

3072 SQX0337600
పపరర: మచనచ రరజమహ

95-105/194

భరస : వనసకటటశశరరర మచనచ
ఇసటట ననస:46-1-42
వయససస:63
లస: ససస స
95-105/196

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప మచనచ
ఇసటట ననస:46-1-42
వయససస:40
లస: పప
95-91/767

95-105/177

భరస : మహహష బభబమ వసకర
ఇసటట ననస:46-1-41
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస� బమడకల
ఇసటట ననస:46-1-42
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబ రరవప మచచ
ఇసటట ననస:46-1-42
వయససస:32
లస: పప
3076 SQX2542611
పపరర: రరమ లకడహ పసటటల

95-122/239

తసడడ:బ గరరర కలమయర రరవపల
ఇసటట ననస:46-1-42
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పబభమదనస మచనచ
ఇసటట ననస:46-1-42
వయససస:35
లస: ససస స
3073 SQX0742445
పపరర: కకషప ర మచచ

3059 SQX0384347
పపరర: సరమయమ జఖస జర�

3054 AP151000042438
పపరర: సరరజన రరమన

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప పప తషల
ఇసటట ననస:46-1-39
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ రరఘవయఖ వసకర
ఇసటట ననస:46-1-41
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకశశర మయచ
ఇసటట ననస:46-1-42
వయససస:24
లస: ససస స
3070 SQX0336750
పపరర: మచనచ పదహజ

95-105/179

భరస : సతఖననతరరయణ� వసకర�
ఇసటట ననస:46-1-41
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ వసకర
ఇసటట ననస:46-1-41
వయససస:38
లస: పప
3067 SQX1429639
పపరర: లకడహ మయచ

3056 MLJ0858530
పపరర: శవకకషష

95-105/174

భరస : రరమన కలటటట రరమన
ఇసటట ననస:46-1-39
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ�
ఇసటట ననస:46-1-39
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ వసకర
ఇసటట ననస:46-1-41
వయససస:31
లస: ససస స
3064 MLJ0851170
పపరర: మహహష బభబమ వసకర

95-105/176

తసడడ:బ శవ రరమయఖ శవ
ఇసటట ననస:46-1-39
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ జజనకకరరమయఖ వసకర
ఇసటట ననస:46-1-39
వయససస:70
లస: పప
3061 SQX0001883
పపరర: ఉమ రరణణ వసకర

3053 MLJ0852616
పపరర: మయధవ పప తషల

3051 SQX0002972
పపరర: శవ ససజజత�

భరస : శవ కకషష రరవప� శవ
ఇసటట ననస:46-1-39
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససరజష బభబమ పప తషల
ఇసటట ననస:46-1-39
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ హరరబభబమ వసక
ఇసటట ననస:46-1-39
వయససస:35
లస: పప
3058 AP151000042002
పపరర: మయణణకరఖలరరవప వసకర

95-106/15

భరస : మమరళ దనసరర
ఇసటట ననస:46-1-38
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప పప నతగసటట
ఇసటట ననస:46-1-39
వయససస:37
లస: ససస స
3055 SQX0687293
పపరర: రరమకకషష వసక

3050 SQX1627241
పపరర: దరఖబ దనసరర

3075 SQX2062388
పపరర: వనయ కలమయర దడడడ

95-105/925

తసడడ:బ శకనవరస రరవప దడడడ
ఇసటట ననస:46-1-42
వయససస:24
లస: పప
95-105/1041

తసడడ:బ ససబబ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:46-1-42, MOTUPALLI VARI V
వయససస:31
లస: ససస స

3078 SQX0489013
పపరర: శకధర వడర మమడడ

95-105/197

తసడడ:బ రరమయరరవప వడర మమడడ
ఇసటట ననస:46-1-43
వయససస:33
లస: పప
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95-105/198

తసడడ:బ వనసకట కకషరషరరవప కటభట
ఇసటట ననస:46-1-44
వయససస:27
లస: ససస స
3082 AP151000042480
పపరర: వరససత తనళళళరర

95-105/201

95-105/204

95-105/207

తసడడ:బ శకనవరస రరవప దడడడ
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:22
లస: ససస స
3091 SQX0569343
పపరర: దడడనడ రరణణ�

95-105/210

95-105/213

95-105/216

95-105/219

తసడడ:బ వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:43
లస: పప
3106 AP151000039333
పపరర: వనసకటరతతస బయన
తసడడ:బ గరపరలరరవప బయన
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:60
లస: పప

3089 SQX0554196
పపరర: వజయ దదపసక పలర సపరటట

3090 SQX0865675
పపరర: అసబక చచననతరర

95-105/208

3092 SQX0125161
పపరర: రరమలకడహ సరబభబజఖస మదదర

3095 AP151000042321
పపరర: మననకలమయరర కకరకళళ�

3098 SQX1075762
పపరర: వనయ కలమయర దడడడ

3101 SQX0553974
పపరర: పబవణ పలర సపరటట

3104 SQX0569533
పపరర: దడడనడ శకనవరస రరవప�

3107 SQX0125369
పపరర: శకనవరసరరవప మదదర
తసడడ:బ ససబభబరరవప మదదర
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:64
లస: పప

95-105/203

95-105/206

95-105/209

భరస : శవ ననగ బభబమ చచననతరర
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:40
లస: ససస స
95-105/211

3093 AP151000039334
పపరర: మలలర శశరర బయన

95-105/212

భరస : వనసకటరతతస బయన
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:53
లస: ససస స
95-105/214

3096 MLJ0851014
పపరర: శకమసతనదదవ బసదస

95-105/215

భరస : సరసబశవరరవప బసదస
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:73
లస: ససస స
95-105/217

3099 SQX1047977
పపరర: సరయ మహహశ బయఖన

95-105/218

తసడడ:బ వనసకట రతతస బయఖన
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:26
లస: పప
95-105/220

3102 SQX0125351
పపరర: వనయ కలమయర పలర సపరటట

95-105/221

తసడడ:బ వరభభసకర రరవప పలర సపరటట
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:32
లస: పప
95-105/223

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� దడడనడ
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:55
లస: పప
95-105/225

3087 SQX0742403
పపరర: వనసకట కకషరషరరవప కటభట
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కటభట
ఇసటట ననస:46-1-44
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ వర భభసకరరరవప పలర సపరటట
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:31
లస: పప
95-105/222

3084 SQX1429795
పపరర: మతబ మననహర సరయ కటభట

తసడడ:బ రరఘవవసదబరరవప � తషళళళరర
ఇసటట ననస:46-1-44
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప దడడడ
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ ఓసకరర మమరరస తనడడపరరస
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:26
లస: పప
3103 SQX0865667
పపరర: శవ ననగ బభబమ చచననతరర

95-105/205

భరస : కరమమశశరరరవప� కకరకళళ�
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ ఓసకరర మమరరస తనడడపరరస
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:25
లస: పప
3100 SQX1048082
పపరర: రవతదజ తనడడపరరస

3086 MLJ0856625
పపరర: రఘమననధ� తషళళళరర�

95-105/200

తసడడ:బ వనసకట కకషష రరవప కటభట
ఇసటట ననస:46-1-44
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మదదర
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వరభభసకరరరవప పలర సపరటట
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:54
లస: ససస స
3097 SQX1191832
పపరర: సరయ కకషష తనడడపరరస

95-105/202

తసడడ:బ వర భభసకరరరవప పలర సపరటట
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� దడడనడ
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:48
లస: ససస స
3094 AP151000042340
పపరర: గకరరమలలరశశరర పలర సపరటట

3083 AP151000042500
పపరర: ఆదచమహ మమటటరర

3081 SQX0742379
పపరర: ససనతన రరణణ కటభట

భరస : వనసకట కకషష రరవప కటభట
ఇసటట ననస:46-1-44
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : చచనతయఖ మమటటరర
ఇసటట ననస:46-1-44
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవవసదబరరవప � తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:46-1-44
వయససస:38
లస: పప
3088 SQX1895184
పపరర: జజఖతఖత దడడడ

95-105/199

తసడడ:బ రరఘవవసదబ రరవప తనళళ
ర రర
ఇసటట ననస:46-1-44
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరఘవవసదబరరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:46-1-44
వయససస:56
లస: ససస స
3085 MLJ0853556
పపరర: హహమసతషకమయర� తనలల
ర రర�

3080 SQX0002675
పపరర: అమకతవలర తనళళ
ర రర

3105 MLJ0850305
పపరర: వరభభసకరరరవప పలర సపరటట

95-105/224

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పలర సపరటట
ఇసటట ననస:46-1-45
వయససస:59
లస: పప
95-105/226

3108 MLJ0851337
పపరర: అనడరరధ తచలర యకలల

95-105/227

భరస : నరసససహరరవప తచలర యకలల
ఇసటట ననస:46-1-47
వయససస:39
లస: ససస స
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3109 MLJ0850511
పపరర: ననగలకకహ ససనత తచలర యకలల

95-105/228

భరస : లకకహననరరయణ తచలర యకలల
ఇసటట ననస:46-1-47
వయససస:47
లస: ససస స

95-105/229

భరస : లకకహననరరయణ తచలర యకలల
ఇసటట ననస:46-1-47
వయససస:47
లస: ససస స

3112 SQX1860790
పపరర: లలకజశ వనసకట సరయ తదజ
తచలర యకలళ
తలర : ననగ లకడహ ససనతన తచలర యకలళ
ఇసటట ననస:46-1-47
వయససస:20
లస: పప

95-105/231

3115 MLJ0853838
పపరర: లకకహననరరయణ తచలర యకలల

95-105/234

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప తచలర యకలల
ఇసటట ననస:46-1-47
వయససస:50
లస: పప
3118 AP151000042189
పపరర: శరరదపపరర�

3110 MLJ0850503
పపరర: శశశలజజరరణణ తచలర యకలల

95-105/237

భరస : రరజ� పపరర
ఇసటట ననస:46-1-49
వయససస:46
లస: ససస స

3113 MLJ0852012
పపరర: నరసససహరరవప � తచలర యకలల�

95-105/240

తసడడ:బ గమపస పపరర
ఇసటట ననస:46-1-49
వయససస:50
లస: పప

95-105/232

3114 MLJ0853549
పపరర: లకకహననరరయణ తచలర యకలల

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప � తచలర యకలల
ఇసటట ననస:46-1-47
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప తచలర యకలల
ఇసటట ననస:46-1-47
వయససస:48
లస: పప

3116 MLJ0851774
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తచలర యకలల

3117 SQX1944248
పపరర: ఉమయపపరరషమ పపరర

95-105/235

95-105/233

95-105/236

తసడడ:బ లకడహననరరయణరరవప తచలర యకలల
ఇసటట ననస:46-1-47
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:బ రరజ కలమయర పపరర
ఇసటట ననస:46-1-49
వయససస:22
లస: ససస స

3119 MLJ2484459
పపరర: లకడహ చససడడరర

95-105/239
3120 MLJ2484541
పపరర: ఆదదలకడహఈశశరమహ చససడడరర

95-105/238

3122 MLJ2484236
పపరర: రసగరరరవప చససడడరర

భరస : ఉమయమహహశశర రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:46-1-49
వయససస:66
లస: ససస స
95-105/241

తసడడ:బ ససబబమణఖస చససడడరర
ఇసటట ననస:46-1-49
వయససస:67
లస: పప

3124 MLJ2484715
పపరర: వరనరసససహరరవప మటటపలర

95-105/230

భరస : వనసకటటశశర రరవప తచలర యకలల
ఇసటట ననస:46-1-47
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:46-1-49
వయససస:62
లస: ససస స

3121 MLJ2484483
పపరర: రరజకలమయర పపరర

3111 MLJ0851329
పపరర: సరసశత తచలర యకలల

3123 AP151000042376
పపరర: వనసకటనరసమహ మటటపలర

95-105/242

భరస : రరధనకకషషమమరరస మటటపలర
ఇసటట ననస:46-1-50
వయససస:86
లస: ససస స

95-105/243

తసడడ:బ రరధన కకషష మమరరస మటటపలర
ఇసటట ననస:46-1-50
వయససస:59
లస: పప
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95-103/60 1044 SQX0158048
1043 SQX1023902
పపరర: కనక దసరర ననగ లకడహ మదదన
పపరర: కనకదసరర మదదన

భరస : ననగ బభబమ మదదన
ఇసటట ననస:45-4-172
వయససస:36
లస: ససస స
1046 AP151000024329
పపరర: గసగరభవరన మదదన

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-4-172
వయససస:40
లస: ససస స
95-103/63

భరస : వనసకటభబవప
ఇసటట ననస:45-4-172
వయససస:66
లస: ససస స
1049 SQX0592873
పపరర: శకనవరస మయదవరపప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-172
వయససస:56
లస: పప

1047 MLJ2471910
పపరర: సతఖననరరయణ మదదన

95-103/66

1050 AP151000024359
పపరర: గమరరమమరరస మదదన

95-103/64

1053 SQX1689207
పపరర: కళళఖణణ మదసరల
తసడడ:బ శవ కలమయర మదసరల
ఇసటట ననస:45-4-173
వయససస:26
లస: ససస స

95-103/62

1048 AP151000024115
పపరర: కకషరషపబసరదస మదదన

95-103/65

తసడడ:బ వనసకటభబవప
ఇసటట ననస:45-4-172
వయససస:42
లస: పప
95-103/67

తసడడ:బ వనసకటభబవప
ఇసటట ననస:45-4-172
వయససస:47
లస: పప
95-103/69

1045 MLJ2471944
పపరర: ఉమయదదవ మదదన

భరస : గమరరమమరరస
ఇసటట ననస:45-4-172
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటభబవప
ఇసటట ననస:45-4-172
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ జజలయఖ
ఇసటట ననస:45-4-172
వయససస:43
లస: పప
1052 AP151000024283
పపరర: ససధనకర రరవప కకట

95-103/61

1051 AP151000024542
పపరర: ననగజశశరరరవప మజన

95-103/68

తసడడ:బ వనసకటభబవప
ఇసటట ననస:45-4-172
వయససస:47
లస: పప
95-103/70

1054 SQX1688589
పపరర: పపరరషమ రతత శక పరబబ లల

95-103/71

తసడడ:బ శకనవరస రసగరరరవప పరబబ లల
ఇసటట ననస:45-4-173
వయససస:31
లస: ససస స
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1055 MLJ2471589
పపరర: ససధనఖరరణణ� చమకలరరస�

95-103/72

తసడడ:బ రరమహహనరరవప�
ఇసటట ననస:45-4-173
వయససస:38
లస: ససస స
95-103/75

తసడడ:బ శవయఖ
ఇసటట ననస:45-4-173
వయససస:47
లస: పప
95-103/78

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-4-174
వయససస:74
లస: ససస స
95-103/80

తసడడ:బ మయరరత లసగస బసవ
ఇసటట ననస:45-4-177
వయససస:22
లస: పప

1059 SQX1689348
పపరర: శవ కలమయర మదసరల

95-103/76

1060 AP151000024348
పపరర: రరమహననబవప ససమకలరరస

95-103/77

1062 SQX2076297
పపరర: సరయ ససనతన అసబటట

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:45-4-173
వయససస:56
లస: పప
95-95/1153

1065 MLJ2471746
పపరర: పపరషపశ
బ రసతబభబమ ఆకలతతట

95-103/83

తసడడ:బ జగన శరబబశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-4-177
వయససస:37
లస: పప

1068 AP151000024374
పపరర: ఉపపసదబససబబరరయగమపరస ఆకల

తసడడ:బ వనసకట కకషష శవ దసరర పబసరద తతమమలల
ఇసటట ననస:45-4-177
వయససస:21
లస: పప
1073 SQX0661645
పపరర: ననగ వవసకట రతతకలమయరర
అయత
తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:29
లస: ససస స

95-103/85

1076 MLJ0850933
పపరర: పదనహవత� తలర స�

95-103/88

1066 MLJ2471738
పపరర: హహమమసదబలకహణ కలమయర
ఆకలతతట
తసడడ:బ ఉపపసదబససబబరరయగమపస
ఇసటట ననస:45-4-177
వయససస:39
లస: పప

95-103/84

95-103/600
1069 SQX2372811
పపరర: వనసకట కకషష శవ దసరర పబసరద
తతమమలలరర
తసడడ:బ బలరరమ మమరరస తతమమలలరర
ఇసటట ననస:45-4-177
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప తలస
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:26
లస: ససస స

1074 SQX0661439
పపరర: పరరశత తతనసగమసటర

1075 SQX0811752
పపరర: అరరణ కలమయరర తతమమలలరర

95-103/86

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ భభసకర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:24
లస: పప

1080 SQX1314855
పపరర: సరయ రరమ తతనసగమసటర

95-103/89

1083 SQX0661538
పపరర: శకనవరస రరవప అయత
తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:59
లస: పప

95-103/87

1078 MLJ0850958
పపరర: ససతనరతతస తలర స

95-103/90

భరస : పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:81
లస: ససస స
95-103/92

1081 SQX1079145
పపరర: ననగ వనసకరటమలర ననధ
తతనసగమసటర
తసడడ:బ శవశసకర రరవప
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:28
లస: పప

95-103/93

95-103/95

1084 SQX0661660
పపరర: భభసకర రరవప తతనసగమసటర

95-103/96

తసడడ:బ భభసకర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:26
లస: పప
95-103/94

95-102/388
1072 SQX1395913
పపరర: జజఖత సరయ పరమమశశరర తలస

భరస : రవ కలమయర
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:54
లస: ససస స
95-103/91

95-103/82

Deleted

95-118/977
1071 SQX2443547
పపరర: వనసకట వరససకక లకడహ భభరర వ
తతమమలలరర
తసడడ:బ టట వ కజ ఏస డక పబసరద పబసరద
ఇసటట ననస:45-4-177
వయససస:24
లస: ససస స

1077 SQX0661298
పపరర: రరధన దదవ అయత

95-103/79

95-103/81

తసడడ:బ లకడహననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-177
వయససస:58
లస: పప
95-103/601

1063 AP151000024375
పపరర: కలససమకలమయరర ఆకలతతట
భరస : ససబబరరయగమపరస
ఇసటట ననస:45-4-177
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉపపసదబససబబరరయగమపస
ఇసటట ననస:45-4-177
వయససస:37
లస: పప

1067 SQX0811745
పపరర: రవ కలమయర తతమమలలరరలలరర

తలర : ససతనరతతస
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:54
లస: పప

95-103/74

భరస : ఫణణ కలమయర అసబటట
ఇసటట ననస:45-4-175
వయససస:34
లస: ససస స

1064 SQX1687664
పపరర: సరయ ససమత బసవ

1082 MLJ0850818
పపరర: కకటటశశరరరవప తలర స

1057 MLJ2471084
పపరర: గరరరధర శకనవరస రరవప�
యమహడడ శశటట �
తసడడ:బ వనసకటకకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:45-4-173
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ ససబబ రరవప మదసరల
ఇసటట ననస:45-4-173
వయససస:50
లస: పప

1061 AP151000024249
పపరర: శశషరరతతమహ గరరక

1079 SQX1314830
పపరర: సతఖననరరయణ తతనసగమసటర

95-103/73

భరస : రరమహననబవప
ఇసటట ననస:45-4-173
వయససస:54
లస: ససస స

1058 SQX0607325
పపరర: హహమసతరరవప తడడకమలలర

1070 SQX2215820
పపరర: రరజ గరపరల తతమమలలరర

1056 AP151000024205
పపరర: పరరశత ససమకలరరస

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-178
వయససస:59
లస: పప
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1085 SQX1067264
పపరర: జజఖతరహయ ఉటర
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95-102/389

భరస : హహమ కకషష
ఇసటట ననస:45-4-180
వయససస:29
లస: ససస స
1088 SQX1190016
పపరర: భదబమహ రరమననధస

95-102/392

95-103/100

95-103/102

95-117/146

95-117/149

95-117/152

95-117/155

భరస : రమణ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:45-4-189
వయససస:44
లస: ససస స

1098 SQX0608133
పపరర: అదదరపలర వజయలకడహ

1101 SQX0608273
పపరర: కసదగటర రరమలకహననరరయణ

1104 SQX1547449
పపరర: కరశ వశశననధస బబ గర రపప

1107 SQX0872770
పపరర: ససశలయలకడహ తతమమలలరర

95-118/302

1110 AP151000264349
పపరర: వజయనరహల మటటటపలర

95-117/147

1113 SQX1092535
పపరర: ఈశశర శకనవరస మటటటపలర
తసడడ:బ వనసకట కకటయఖ మటటటపలర
ఇసటట ననస:45-4-189
వయససస:25
లస: పప

1093 AP151000024607
పపరర: ససగమణపసబయ గమరకస

95-103/101

1096 AP151000024597
పపరర: మధససడదనరరవప గమరకస�

95-103/104

1099 AP151000264111
పపరర: ధనలకడహ కసదదకటర

95-117/148

భరస : ఉగకనరసససహరరవప కసదద కటర
ఇసటట ననస:45-4-185
వయససస:54
లస: ససస స
95-117/150

1102 SQX0608182
పపరర: కసదగటర ఉగరకనరసససహ రరవప

95-117/151

తసడడ:బ రరమలకడహ ననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-185
వయససస:64
లస: పప
95-117/153

1105 SQX0872754
పపరర: సతష కలమయర మమలలరర

95-117/154

తసడడ:బ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-4-187
వయససస:39
లస: ససస స
95-117/156

1108 SQX0080317
పపరర: రరమ రరవప తతమమలలరర�

95-118/301

తసడడ:బ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:45-4-187
వయససస:63
లస: పప
95-117/157

భరస : వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:45-4-189
వయససస:52
లస: ససస స
95-118/304

95-103/98

తసడడ:బ ననగయఖ�
ఇసటట ననస:45-4-183
వయససస:74
లస: పప

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-4-187
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ పబత
ఇసటట ననస:45-4-188
వయససస:54
లస: ససస స
1112 SQX1547530
పపరర: పదనహవత మయరరడడ

95-103/103

తసడడ:బ కరశయఖ బబ గర రపప
ఇసటట ననస:45-4-186
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-4-187
వయససస:41
లస: ససస స
1109 SQX1211549
పపరర: మయరరత ససగమణ దదవ పబత

1095 MLJ0859074
పపరర: భభనసశకనవరసరరవప గమరకస

1090 AP151000024148
పపరర: వనసకటరమణ బబ డడ

భరస : బభనసశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-4-183
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉగక నరసససహ రరవప కసదకటర
ఇసటట ననస:45-4-185
వయససస:39
లస: పప

భరస : మరరయనత ఛచటట
ఇసటట ననస:45-4-186
వయససస:65
లస: ససస స
1106 SQX0872762
పపరర: శకదదవ తతమమలలరర

95-103/602

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-4-185
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉగరకనరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:45-4-185
వయససస:33
లస: పప
1103 SQX0366575
పపరర: శభదదక చచటట

1092 SQX2137289
పపరర: పసబయసకర దనసరర

95-102/391

తసడడ:బ కకషషకకషప ర
ఇసటట ననస:45-4-180
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ మధససడధనరరవప
ఇసటట ననస:45-4-183
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:45-4-184
వయససస:69
లస: పప
1100 SQX0608158
పపరర: కసదగటర వనసకట శకనవరస

95-103/97

తసడడ:బ రరజ దనసరర
ఇసటట ననస:45-4-182
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : మధససడధనరరవప
ఇసటట ననస:45-4-183
వయససస:71
లస: ససస స
1097 SQX0651331
పపరర: ససబభబరరవప పలర పప తష

1089 AP151000024011
పపరర: శకనవరసరరవప బబ డడ

1087 SQX1189977
పపరర: ససజజత రరమననధస

భరస : మయధవ రరవప రరమననధస
ఇసటట ననస:45-4-180
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషషకకషప ర
ఇసటట ననస:45-4-180
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ ఆనసదరరవప�
ఇసటట ననస:45-4-180
వయససస:76
లస: పప
1094 AP151000024611
పపరర: అసజననదదవ గమరకస

95-102/390

భరస : ససబబహహణఖస
ఇసటట ననస:45-4-180
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ రరమననధస
ఇసటట ననస:45-4-180
వయససస:89
లస: ససస స
1091 AP151000024034
పపరర: కకషషకకషప ర బబ డడ�

1086 SQX0089276
పపరర: అనసరరధన మహలకడహ గమరక

1111 SQX1092576
పపరర: కరవఖ లలత మటటటపలర

95-118/303

తసడడ:బ వనసకట కకటయఖ మటటటపలర
ఇసటట ననస:45-4-189
వయససస:24
లస: ససస స
95-118/305

1114 AP151000261314
పపరర: వనసకటకకటయఖ మటటటపలర

95-118/306

తసడడ:బ వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:45-4-189
వయససస:51
లస: పప
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95-118/307

తసడడ:బ కకటట రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:45-4-189
వయససస:53
లస: పప
1118 SQX1506890
పపరర: ససమత గమమహడడ

95-117/160

95-117/163

95-117/166

1127 SQX1174036
పపరర: కళళఖణణ మదదర

95-94/11

భరస : ససబభబ రరవప మదదర.
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:49
లస: ససస స
95-94/14

తసడడ:బ శకనవరసరరవప జజరరర.
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:29
లస: పప
95-94/17

95-94/559

95-118/308

1126 MLJ1262633
పపరర: పదహ జజఖత జసగల

1131 SQX0413575
పపరర: గణణశ జజర రర

1134 MLJ1261692
పపరర: మలర ఖయరర న రరవప జసగరల

1137 SQX2461499
పపరర: పరరశత ఓరరచ

95-117/168

1140 MLJ0926246
పపరర: దదనవశకమయర జరచన ససఘవ

95-94/12

1143 SQX0150508
పపరర: ససతరరవమహ వనలరసపలర
భరస : కకటటశశరరరవప వనలరసపలర .
ఇసటట ననస:45-4-195
వయససస:65
లస: ససస స

1129 SQX1174044
పపరర: నశరసత మదదర

95-94/13

తసడడ:బ ససబభబ రరవప మదదర.
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:28
లస: పప
95-94/15

1132 SQX1174069
పపరర: ససబభబ రరవప మదదర

95-94/16

తసడడ:బ వరరరఘవయఖ మదదర.
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:54
లస: పప
95-94/18

1135 MLJ2799666
పపరర: రరజరరజజశశరర జజర రర

95-94/147

భరస : శకనవరసరరవప జజరరర.
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:51
లస: ససస స
95-103/603

1138 AP151000264095
పపరర: పదనహవత సప మమ

95-117/167

భరస : టటమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:81
లస: ససస స
95-117/169

తసడడ:బ గరపసచసద
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:41
లస: పప
95-94/150

95-94/10

భరస : రవ కలమయర జసగరల.
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ గరపసచసద �
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబబహహణఖస సమమదనబల
ఇసటట ననస:45-4-195
వయససస:48
లస: ససస స

1128 SQX0748012
పపరర: ససతనకలమయరర జసగల

95-117/162

95-117/165
1123 AP151000261022
పపరర: వనసకట శవ ననగ కకటటశశర రరవప
మటటటపలర
తసడడ:బ వవసకట ససబబమణఖస
ఇసటట ననస:45-4-190
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర జసగరల.
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:30
లస: పప

1142 SQX1471622
పపరర: ఉషర రరణణ సమమదనబల

1125 SQX1352442
పపరర: మయలత అనతపపరజతసశరర
పలర పప తష
భరస : ససబభబరరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:45-4-192
వయససస:44
లస: ససస స

1120 AP151000264056
పపరర: శశశతదదవ ససగవ

95-117/164

తసడడ:బ శకనవరసరరవప జజరరర.
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ పపలయరరరవప జజరరర
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:59
లస: పప

1139 MLJ0925982
పపరర: రరజజసదబ కలమయర ససగవ

1122 AP151000261023
పపరర: వరవనసకటసతఖదదవ మటటటపలర

95-117/159

భరస : అశశకలకమయర
ఇసటట ననస:45-4-190
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప జసగరల.
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:61
లస: ససస స

1130 SQX1140615
పపరర: మహన రరజ కలమయర జజర రర

1136 SQX2467942
పపరర: శకనవరస రరవప ఓరరచ

95-117/161

తసడడ:బ వవసకట ససబబమణఖస
ఇసటట ననస:45-4-190
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటకకటయఖ
ఇసటట ననస:45-4-190
వయససస:83
లస: పప

1133 MLJ2799674
పపరర: శకనవరసరరవప జజర రర

1119 MLJ0920900
పపరర: ససనత కకలయర

1117 SQX1413491
పపరర: భభవన కలమయరర

తలర : ససత దదవ
ఇసటట ననస:45-4-190
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-4-190
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ అశశక కలమయర
ఇసటట ననస:45-4-190
వయససస:31
లస: పప
1124 AP151000261055
పపరర: వనసకటససబబమణఖస మటటటపలర

95-117/158

తసడడ:బ అశశక కలమయర
ఇసటట ననస:45-4-190
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష గమమహడడ
ఇసటట ననస:45-4-190
వయససస:34
లస: ససస స
1121 SQX1388132
పపరర: అనల కలమయర

1116 SQX1388157
పపరర: దదవఖ కలమయరర

1141 AP151000261069
పపరర: అశశకలకమయర ససఘవ

95-117/170

తసడడ:బ గరపసచసద
ఇసటట ననస:45-4-193
వయససస:55
లస: పప
95-94/151

1144 SQX0224634
పపరర: సరయ రమమష వనలరసపలర

95-94/152

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప వనలరసపలర
ఇసటట ననస:45-4-195
వయససస:52
లస: పప
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1145 SQX1471572
పపరర: ససబబహహణఖస సమమదనబల

95-94/153

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర సమమదనబల
ఇసటట ననస:45-4-195
వయససస:58
లస: పప
1148 SQX2322717
పపరర: సమమదనబల పబశరసత

95-94/560

95-94/157

95-94/23

95-117/171

95-118/309

1155 SQX1960467
పపరర: లకడహ పబసనత దదపసస గమడ

95-117/174

95-118/314

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర భమమయ
ఇసటట ననస:45-4-201
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ గమరరననథస శనశశటట
ఇసటట ననస:45-4-203వయససస:40
లస: పప

95-111/21

1153 SQX0510628
పపరర: లకడహ కలమయరర గసగరససటట

1161 SQX1456418
పపరర: శక లకడహ శశకళ అనతవరపప

1164 AP151000264312
పపరర: లకకహపరరశత సప మమ

95-94/20

95-94/22

1156 SQX2006393
పపరర: ససలశ మమరర ఏలయ

95-95/1154

భరస : జజషస బభబమ ఏలయ
ఇసటట ననస:45-4-199
వయససస:28
లస: ససస స

95-117/172 1159 SQX0249250
1158 SQX0249292
పపరర: వనసకటపపరష చసదబరరవప కలనశశటట
పపరర: శవశసకరరరవప కలనశశటట

95-117/177 1167 SQX1155200
1166 AP151000261148
పపరర: లకకహవరవనసకటటశశరగమపరస గమపర
పపరర: మమనక సప మమ

1172 SQX1961747
పపరర: వనసకటటశశ రరవప శనశశటట

95-94/24

95-117/173

తసడడ:బ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:45-4-200
వయససస:61
లస: పప
95-118/310

1162 SQX2306397
పపరర: శవ మణణ కసట అనతవరపప

95-118/978

తసడడ:బ శకనవరస రరవప అనతవరపప
ఇసటట ననస:45-4-200
వయససస:19
లస: పప
95-117/175

భరస : తనసడవకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-4-201
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ తనసడవకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-4-201
వయససస:55
లస: పప

1150 SQX0510529
పపరర: కరమమశశర రరవప గసగరససటట

భరస : కరమమశశర రరవప గసగరససటట .
ఇసటట ననస:45-4-198
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప అనతవరపప
ఇసటట ననస:45-4-200
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లకకహవరవనసకటటశశరగమపస
ఇసటట ననస:45-4-201
వయససస:51
లస: ససస స

1169 SQX0561589
పపరర: ససబభబ రరవప భమమయ

95-94/21

తసడడ:బ శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-4-200
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప అనతవరపప
ఇసటట ననస:45-4-200
వయససస:23
లస: ససస స
1163 AP151000264153
పపరర: రమయదదవ సప మమ

1152 SQX1323393
పపరర: శశశలజ చలలమమరర

95-94/155

తసడడ:బ రరమ ససబబయఖ గసగరససటట .
ఇసటట ననస:45-4-196
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ గమడ
ఇసటట ననస:45-4-198
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-4-200
వయససస:57
లస: ససస స
1160 SQX1456442
పపరర: పబసనత అనతవరపప

95-94/19

భరస : రఘమ కరసత చలలమమరర
ఇసటట ననస:45-4-198
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సడరరఖ పబసరద గమడ
ఇసటట ననస:45-4-198
వయససస:66
లస: ససస స
1157 SQX0249318
పపరర: సశరష లత కలనశశటట

1149 SQX1150200
పపరర: సరయ కమల గసగరశశటట

1147 SQX0224600
పపరర: వజయ వనలరసపలర

భరస : సరయ రమమష వనలరసపలర .
ఇసటట ననస:45-4-195
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ కరమమశశరరరవప గసగరశశటట
ఇసటట ననస:45-4-196
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ పప లలశశరరరవప ధడళపరళర.
ఇసటట ననస:45-4-197
వయససస:37
లస: ససస స
1154 SQX1876978
పపరర: వజయ శక గమడ

95-94/154

తసడడ:బ నరసససహరరవప వనలరసపలర .
ఇసటట ననస:45-4-195
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:బ సమమదనబల ససబబహహణఖస
ఇసటట ననస:45-4-195
వయససస:18
లస: పప
1151 MLJ1264100
పపరర: వజయశరసత దడళపరళళ

1146 SQX0224642
పపరర: కకటటశశరరరవప వనలరసపలర

1165 SQX1028191
పపరర: సససదర గకతమ సప మమ

95-117/176

తసడడ:బ ఎల వ వ గమపరస సప మమ
ఇసటట ననస:45-4-201
వయససస:27
లస: పప
95-118/312

1168 SQX0561555
పపరర: అసజనదదవ భమమయ�

95-118/313

తసడడ:బ లకకహవరవనసకటటసశర గమపరస సప మమ
ఇసటట ననస:45-4-201
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-4-201
వయససస:45
లస: ససస స

1170 SQX2289304
పపరర: వనసకట రతత కలమయర
నడడమమకలకల
తసడడ:బ మయధవ రరవప నడడమమకలకల
ఇసటట ననస:45-4-202
వయససస:37
లస: పప

95-118/979

95-118/980
1171 SQX2289312
పపరర: వనసకట ఉమయ దదవ నడడమమకలకల

1173 SQX0015743
పపరర: ససధనరరణణ ఇమహడడశశటట

95-117/178

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:45-4-203
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రతత కలమయర నడడమమకలకల
ఇసటట ననస:45-4-202
వయససస:27
లస: ససస స
1174 MLJ2515666
పపరర: లకకహవనసకటననగససలలచన
జసగరల
భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-203
వయససస:59
లస: ససస స

95-117/179
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1175 SQX0015065
పపరర: వనసకటరమణమహ ఇమహడడశశటట

95-117/180

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-4-203
వయససస:72
లస: ససస స
95-117/183

1181 SQX0014993
పపరర: కరళ ననగ శవ పబవణ మయచరర

95-118/316

1179 MLJ2512713
పపరర: సతఖననతరరయణ జసగరల

1182 SQX1733815
పపరర: శసకర రరవప మయచరర

1185 AP151000264415
పపరర: సతఖససనత మటటట పలర

తసడడ:బ ననగ మలర కరరరరన రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : యధసవరరసగదనమమ
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:50
లస: ససస స

1187 AP151000264141
పపరర: శకపదనహవత మటటట పలర

1188 AP151000264096
పపరర: శరఖమసససదరర మటటటపలర

95-117/189

భరస : శకనవరసశరణ
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:53
లస: ససస స
95-117/192

తసడడ:బ శవ ససబబరరమగమపరస
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:46
లస: పప
1196 SQX0433763
పపరర: శరసత కలమయరర అడడ గరళళ

95-117/195

భరస : చనత ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:45-4-213
వయససస:29
లస: ససస స
1202 SQX1517681
పపరర: కలససమ కలమయరర తషమమహపలర
భరస : చనత ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-4-213
వయససస:49
లస: ససస స

95-117/187

95-117/190

1183 SQX0599514
పపరర: లకడహససనత మటటట పలర

95-117/185

95-117/188
1186 MLJ2515450
పపరర: ససధనరరణణ మటటటపలర మటటట పలర

95-117/191
1189 AP151000261144
పపరర: శకనవరసశరణ మటటటపలర మటటట
పలర
తసడడ:బ శవససబబరరయగమపరస
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:55
లస: పప

95-117/193 1192 SQX0014951
1191 AP151000261101
పపరర: శవససబభబరరయగమపరస మటటట పలర
పపరర: సతఖ ససనత మటటటపలర

1194 SQX0015040
పపరర: ననగమలర కరరరరన రరవప

1197 SQX0433755
పపరర: నగజష బభబమ అడడ గరళర

1200 SQX0082453
పపరర: మనక తషమమహపలర

1203 SQX1688464
పపరర: బభలయజ ననరరయణ

95-118/317

భరస : మధసవర రసగధనమ
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:41
లస: ససస స
95-118/319

1195 SQX1827476
పపరర: శరసతకలమయరర అడడ గళర

95-117/194

భరస : నగజశ బభబమ అడడ గళర
ఇసటట ననస:45-4-210
వయససస:48
లస: ససస స
95-117/196

95-101/647
1198 SQX2410595
పపరర: ఏస వ ఆర నరసససహ మమరరస
సబతవసడ
తసడడ:బ ఏస వ ఆర వఠల రరవప వఠల రరవప
ఇసటట ననస:45-4-213
వయససస:45
లస: పప

95-103/106

1201 SQX1688498
పపరర: ఉమయదదవ ననరరయణస

తసడడ:బ చనత ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-4-213
వయససస:30
లస: ససస స
95-103/108

95-118/315

భరస : ననగమలర కరరరరన�
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ రతతగరరర రరవప
ఇసటట ననస:45-4-210
వయససస:54
లస: పప
95-103/105

1180 SQX0014985
పపరర: తదజశశ మయచరర

భరస : రవకలమయర
ఇసటట ననస:45-4-205
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ శవససబభబరరయ గమపరస
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:52
లస: పప

భరస : నగజశ బభబమ అడడ గరళళ
ఇసటట ననస:45-4-210
వయససస:48
లస: ససస స
1199 SQX1517665
పపరర: పబతతఖష తషమమహపలర

95-141/32

తసడడ:బ జగననతధస
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:81
లస: పప
95-118/318

95-117/182

తసడడ:బ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:45-4-204
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శవససబబరరయగమపస
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:బ శవససబబరరయగమపరస
ఇసటట ననస:45-4-206
వయససస:56
లస: పప
1193 SQX0014936
పపరర: ఏడడవర రసగధనమ మటటటపలర

95-117/184

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర మయచరర
ఇసటట ననస:45-4-204
వయససస:61
లస: పప
95-117/186

1177 SQX0509604
పపరర: చసదబ ననగ కకషప ర� జసగల�

తసడడ:బ సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:45-4-203
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-4-203
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ శసకర రరవప మయచరర
ఇసటట ననస:45-4-204
వయససస:31
లస: పప

1190 AP151000261407
పపరర: యదసవరరసగధనస మటటట పలర

95-117/181

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-203
వయససస:29
లస: పప

1178 SQX1388108
పపరర: గరరరధర శకనవరస రరవప
ఇమహడడశశటట
తసడడ:బ కకషష మమరరస ఇమహడడశశటట
ఇసటట ననస:45-4-203
వయససస:40
లస: పప

1184 SQX1012855
పపరర: సరయ సరణఖ మటటటపలర

1176 SQX0509729
పపరర: రజవసత కరరరసక జసగల

95-103/107

భరస : బభలయజ ననరరయణస
ఇసటట ననస:45-4-213
వయససస:42
లస: ససస స
95-103/109

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప ననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-213
వయససస:47
లస: పప

1204 AP151000024612
పపరర: రరమకకషష కలనశశటట

95-103/110

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-4-213
వయససస:47
లస: పప
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95-103/111 1206 SQX1689256
95-103/112
1205 SQX1517673
పపరర: చనత ససబభబ రరవప తషమమహపలర
పపరర: బసధస మయధవ రరవప
వసజనసపరటట
తసడడ:బ పపలర యఖ
తసడడ:బ సరతష మయధవరరవప వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:45-4-213
ఇసటట ననస:45-4-213
వయససస:52
లస: పప
వయససస:68
లస: పప

భరస : వనసకట పదహ కలమయర కకనగళళ
ఇసటట ననస:45-4-213
వయససస:22
లస: ససస స

95-103/659 1209 NDX2275196
1208 SQX2511285
పపరర: వనసకట పదహ కలమయర కకనగళళ
పపరర: రమ దదవ చసతలచచరరవప

1210 SQX0371484
పపరర: చసతల రమయదదవ

తసడడ:బ వనసకట రతతస కకనగళళ
ఇసటట ననస:45-4-213
వయససస:61
లస: పప
1211 SQX1795913
పపరర: హహహమయవత చససడడరర

తసడడ:బ భభసకర రరవప చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:42
లస: ససస స
95-101/41

భరస : రరమరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:53
లస: ససస స
1214 SQX1688720
పపరర: హహమయవత చససడడరర

95-103/114

95-103/117

95-103/120

తసడడ:బ తనజరరజ�
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:62
లస: పప
1223 SQX2170215
పపరర: మసరసన రరవప గరవరడ

95-103/604

1226 SQX2045508
పపరర: సరయ శవ ననగజజఖత
శనకరకయల
తసడడ:బ ననగ రరజ శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:21
లస: ససస స

95-6/917

1229 MLJ0857193
పపరర: లకడహశవరసజన కలనశశటట

95-103/125

95-103/115

95-103/118

1216 SQX1688761
పపరర: హరర వరద న చససడడరర

1219 MLJ2471449
పపరర: భభసకరరరవప చసతలచచరరవప
తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:47
లస: పప

1221 SQX1935725
పపరర: రరమ రరవప చససడడరర

1222 AP151000024240
పపరర: ససబభగరహల

95-103/121

1224 SQX1843101
పపరర: అనసత లకడహ నరసససహ రరవప
పప టట
ట రర
తసడడ:బ ననగజశశర రరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:42
లస: పప
1227 SQX1689157
పపరర: గరయతబ పప తత
స రర

1230 SQX1689298
పపరర: లకడహ మలర క రతతస శఖకకలర

1233 SQX1689272
పపరర: సరసబభబజఖస కకపపపరరవపరర
భరస : రరఘవయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:74
లస: ససస స

95-103/113

95-103/116

తసడడ:బ సరసబశవరరవప చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:45
లస: పప

95-103/119

95-103/122

తసడడ:బ జగరతదహల
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:77
లస: పప
95-1/867

95-103/123

1225 SQX2001931
పపరర: ననగజశశర రరవప పప తత
స రర

95-1/1133

తసడడ:బ నరసససహ సరశమ పప తత
స రర
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:73
లస: పప
1228 SQX1858901
పపరర: రరజఖ లకడహ పప టట
ట రర

95-103/124

భరస : నరసససహ రరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:37
లస: ససస స
95-103/126

తసడడ:బ బభలగసగరధర శఖకకలర
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:41
లస: ససస స
95-103/128

1213 SQX1688001
పపరర: రమయదదవ చసతలచచరరవప

తసడడ:బ రరమయరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:23
లస: పప

భరస : రవ కలమయర పప తత
స రర
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:64
లస: ససస స

1218 SQX1688027
పపరర: భభసకర రరవప చసతలచచరరవప

95-101/40

భరస : భభసకర రరవప చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల లలట చససడడరర
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:64
లస: పప

భసధసవప: మయధసరర అడడగమల
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:31
లస: పప

1232 SQX1858877
పపరర: సశరరజ లకడహ పప టట
ట రర

95-101/42

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:25
లస: పప
1220 AP151000024159
పపరర: జవలయల�

1212 SQX1795871
పపరర: హరర వరద న చససడడరర

1215 AP151000024533
పపరర: పరరశత చసతలచచరరవప

95-103/657

భరస : భభసకర రరవప చసతల
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ రరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరమయరరవప చససడడరర
ఇసటట ననస:45-4-214
వయససస:54
లస: ససస స
1217 SQX1936038
పపరర: యదస వసశ చససడడరర

94-103/1105

1207 SQX2500361
పపరర: ససవరచల దదవ కకనగళళ

1231 SQX1689322
పపరర: మలలర శశరర శఖపలర

95-103/127

భరస : బభలగసగరధర శఖపలర
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:63
లస: ససస స
95-103/129

1234 SQX1689124
పపరర: రవ కలమయర పప తత
స రర

95-103/130

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:40
లస: పప
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1235 SQX1358341
పపరర: శకనవరసరరవప చసతన
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95-103/131

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ చసతన
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:47
లస: పప
1238 SQX1297424
పపరర: మనన కలయఖణణ నసడడరర

95-102/393

95-102/396

95-102/749

1247 SQX1688233
పపరర: మసరసన రరడడడ కరశపప

95-103/136

1239 SQX0963504
పపరర: వరణణ రజభభల

95-102/394

1240 MLJ0854331
పపరర: ధనలకడహ నసడడరర

95-102/395

1242 SQX0475418
పపరర: రమణన రరడడడ నసడడరర

భరస : రవసదబరరడడడ
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:49
లస: ససస స
95-102/397

1245 SQX1688258
పపరర: మకదసల కరశపప

1248 SQX1688902
పపరర: అనతమహ ససదర దరరడడడ

95-103/134

తసడడ:బ మమరళ కకషష కలరహల
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:20
లస: పప

1251 SQX1688977
పపరర: మమరళకకషష కలరహల

95-103/137

తసడడ:బ సససదర రరమ రరడడ ససదర దరరడడడ
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:76
లస: పప

1254 SQX0510156
పపరర: రరమచసదబయఖ కరశపప

95-103/140

భరస : పబవణ ససదర దరరడడడ
ఇసటట ననస:45-4-216, flat no 203
వయససస:25
లస: ససస స

1257 SQX1858935
పపరర: భభగఖ శక కరలశ

95-103/605

1249 SQX1688209
పపరర: పససచలమహ కరశపప

1252 MLJ2471241
పపరర: రరమరరడడడ� ససదర దరరడ�డడ

95-103/144

95-103/147

భరస : లకడహ రవ శసకర పబసరద కరలవ
ఇసటట ననస:45-4-216,F.NO:304 SATYA SA
వయససస:42
లస: ససస స
1261 MLJ0852814
పపరర: పదహ తమహన
భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:45-4-217
వయససస:50
లస: ససస స

1262 MLJ0852483
పపరర: రరమకకషరషరరవప తమహన

1263 SQX2145209
పపరర: గకతస సరయ

1264 SQX2500940
పపరర: పబణయ ఫణణసదబ గరరక

తసడడ:బ గరరక ససబబరరవప
ఇసటట ననస:45-4-217
వయససస:19
లస: పప

95-103/606

95-103/145
1258 SQX1858919
పపరర: వనసకట లకడహ పరమమశశరర కరలవ

భరస : మమరళ కకషష కలరహల
ఇసటట ననస:45-4-216, PLOT NO.404,
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:45-4-217
వయససస:68
లస: పప

95-103/141

1255 SQX2249910
పపరర: గకరర శసకర రరడడడ బయఖపపరరడడడ

తసడడ:బ శవయఖ కరలవ
ఇసటట ననస:45-4-216,F.NO:304 SATYA SA
వయససస:47
లస: పప
95-102/400

95-103/138

తసడడ:బ రరజ శశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ లకడహ రవ శసకర పబసరద కలశ
ఇసటట ననస:45-4-216,F.NO:304 SATYA SA
వయససస:21
లస: ససస స

95-103/146 1260 SQX1688704
1259 SQX1858927
పపరర: లకడహ రవ శసకర పబసరద కరలవ
పపరర: మయరరత దదవ కలరహల

95-103/135

తసడడ:బ సససదరరరమరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ చసదబశశఖరయఖ కరశపప
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:52
లస: పప
95-89/1331

1246 SQX1688159
పపరర: కకకషషవవణణ కరశపప

భరస : చసదబశశఖర రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబమణఖఎస కలరహల
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:49
లస: పప
95-103/142

95-102/398

తసడడ:బ మసరసన రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పససచల రరడడడ ససదర దరరడడడ
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:66
లస: ససస స
95-103/139

1243 MLJ0854935
పపరర: తనరకరవసదబరరడడడ నసడడరర
తసడడ:బ రమణనరరడడడ
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ చసదబశశఖర రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:47
లస: ససస స

1256 SQX2434942
పపరర: మమనక ససధర దరజడడడ

95-103/133

తసడడ:బ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:54
లస: పప

1244 SQX2061638
పపరర: నవన వనసకట శశష గరరరరరవప
శనకరకయల
తసడడ:బ ననగ రరజ శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:20
లస: పప

1253 SQX1688878
పపరర: పససచల రరడడడ ససదర దరరడడడ

1237 AP151000024107
పపరర: శకరరమశశతషమయధవరరవప
ఆకలతతట
తసడడ:బ లకడహననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:67
లస: పప

భరస : శవకలమయర రరడడ
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ శవ కలమయర రరడడ
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:28
లస: పప

1250 SQX1689017
పపరర: రసగననథ కలరహల

95-103/132

తసడడ:బ కకషష మమరరస కలసదదటట
ఇసటట ననస:45-4-215
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ తనరక రవసదబ రరడడడ నసడడరర
ఇసటట ననస:45-4-216
వయససస:24
లస: ససస స
1241 SQX0910406
పపరర: వననద కలమయర రరడడడ రజభభల

1236 SQX1688282
పపరర: కరశ వశశననధస కలసదదటట

95-103/607

95-102/399

95-103/658

తసడడ:బ ససబబరరవప గరరక
ఇసటట ననస:45-4-217,
వయససస:18
లస: పప
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1265 SQX0910380
పపరర: ననగమపమల దరరర
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95-102/401

తసడడ:బ వవణమగరపరల దరరర
ఇసటట ననస:45-4-218
వయససస:29
లస: ససస స

1266 SQX0386169
పపరర: మనషర దదవ

భరస : రరజజష
ఇసటట ననస:45-4-221
వయససస:43
లస: ససస స

95-103/143 1269 SQX2426542
1268 SQX1688936
పపరర: వనసకట పవన కవరక కలనశశటట
పపరర: కనర కకరణ కకపపపరరవపరర

తసడడ:బ రరమకకషష కలనశశటట
ఇసటట ననస:45-4-415
వయససస:20
లస: పప
1271 SQX0832477
పపరర: లకడహ పపషపలత దరరర

95-103/149

95-103/152

95-103/155

95-103/158

95-103/160

1278 SQX0784629
పపరర: శకనవరస దరరర

1281 MLJ0853028
పపరర: పబకరశరరవప చససడడరర

1284 SQX1367060
పపరర: పదనహవత పసదపప బ లల

95-103/163

1287 SQX0147736
పపరర: ధరరహరరవప నమహగడడ

95-103/153

95-93/445

తలర : ససనతన దదవ చతరరల
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:39
లస: పప

1290 SQX0911016
పపరర: లకడహ సరణఖ తనరర

95-103/156

తసడడ:బ వనసకట ససబబమణఖఎస తనతరర
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:27
లస: పప

1293 SQX1003029
పపరర: సరయరరస తరరమలశశటట
తసడడ:బ శకనవరస
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:32
లస: పప

95-103/154

1279 AP151000024091
పపరర: కరసత కకరణ కకపపపరరవపరర

95-103/157

తసడడ:బ మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:45
లస: పప
95-103/159

1282 SQX2006419
పపరర: వనసకట గరపస సరయ మననహర
కకతత
స రర
తసడడ:బ శకనవరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:45-5-220
వయససస:19
లస: పప

95-103/161

95-103/162
1285 SQX1936301
పపరర: వనసకట గరపస సరయ మననహర
కకతత
స రర
తసడడ:బ శకనవరస కకతత
స రర
ఇసటట ననస:45-5-220
వయససస:20
లస: పప

95-103/164

1288 SQX0386219
పపరర: కరరరసక గమపరస తలర స

95-73/968

95-102/404

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-5-225
వయససస:32
లస: పప
95-102/405

తసడడ:బ వనసకట ససబబమణఖఎస తనరర
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:30
లస: ససస స
95-102/407

1276 SQX1573287
పపరర: వనసకట సతష బభబమ గకసథద
తసడడ:బ రరకహసగరధరరవ గకసథద
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశస నమహగడడ
ఇసటట ననస:45-5-222
వయససస:71
లస: పప

1289 SQX0344812
పపరర: కకరణ కలమయర చతరరల

95-103/151

భరస : శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల పసదపప బ లల
ఇసటట ననస:45-5-220
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకరటరరవ కకతతరర
ఇసటట ననస:45-5-220
వయససస:50
లస: పప

1292 SQX0911024
పపరర: షణమహఖ ససమసత తనతరర

1273 SQX0371781
పపరర: తతనసగమసటర ససధనరరణణ

తసడడ:బ వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:84
లస: పప

భరస : శకనవరస కకతతరర
ఇసటట ననస:45-5-220
వయససస:45
లస: ససస స
1286 SQX1688621
పపరర: శకనవరస కకతతరర

95-103/150

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ గమరరననథస
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:50
లస: పప
1283 SQX1688662
పపరర: అరరసధత కకతతరర

95-103/148
1270 SQX1079194
పపరర: ననగ వనసకట ససషహ
తతనసగమసటర
తసడడ:బ ససవర శసకర రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పబకరశరరవప
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:38
లస: పప
1280 SQX0371823
పపరర: శవ శసకర రరవప తతనసగమసటర

1275 AP151000024599
పపరర: లకకహ చససడడరర

95-102/403

95-103/608

భరస : కరసత కకరణ�
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పబకరశరరవప
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:53
లస: ససస స
1277 SQX0784546
పపరర: వవణమగరపరల దరరర

1272 SQX0159186
పపరర: పబభభవత కకపపపరరవపరర�

1267 SQX0386177
పపరర: రరజజష కలమయర ససగవ

తసడడ:బ గరపస చసదస
ఇసటట ననస:45-4-221
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ మహహశశర రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:45-5-218
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:45-5-219
వయససస:33
లస: ససస స
1274 MLJ0853457
పపరర: పదహజజ చససడడరర

95-102/402

1291 SQX1086207
పపరర: సరయ చచచతనఖ పప టటట

95-102/406

తసడడ:బ బభల కకషష పప టటట
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:25
లస: పప
95-102/408

1294 SQX0158659
పపరర: వరణణ తరరమలశశటట

95-103/165

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:40
లస: ససస స
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1295 SQX0158709
పపరర: బబబ తరరమళళశశటట
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95-103/166

భరస : శకనవరససలల
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:47
లస: ససస స
1298 MLJ2471134
పపరర: అనల కలమయర తరరమలశశటట

95-103/169

95-103/172

95-103/173

95-103/176

95-103/179

1305 SQX0602086
పపరర: శవరలససటట శకనవరసరరవప

1308 SQX0959254
పపరర: లకకహ కరసతమహ శవరల శశటట

1311 SQX0082339
పపరర: మణణకసఠ వసస

95-103/182

1314 MLJ0859652
పపరర: సరసబయఖ వసస

95-103/174

భరస : పరరద సరరధద
ఇసటట ననస:45-5-228
వయససస:36
లస: ససస స

1317 SQX1367037
పపరర: రజవత గగలర పపడడ

95-103/177

1303 SQX0386268
పపరర: వనసకటటశ గకసథద

95-102/410

1306 MLJ2471035
పపరర: నరహల వసస

95-103/175

1309 MLJ0859678
పపరర: రరమయనసజమహ వసస

95-103/178

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:72
లస: ససస స
95-103/180

95-103/181
1312 SQX1204346
పపరర: వనసకట శవననగజశశర రరవప వసస

తసడడ:బ సరసబయఖ వసస
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:48
లస: పప
95-103/183

1315 SQX2137248
పపరర: షణమహఖ బబహహ తదజ వసస

95-103/185

1318 AP151000024372
పపరర: శరఖమల బబ లశశటట

తసడడ:బ మహన రరవప
ఇసటట ననస:45-5-228
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ హరర పబసరద మటటటపలర
ఇసటట ననస:45-5-228
వయససస:29
లస: పప
95-103/190

1323 SQX1367094
పపరర: వ రవ శశఖర గగలర పపడడ
తసడడ:బ పబసరద రరవప గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:45-5-228
వయససస:52
లస: పప

95-103/186

భరస : వజయకలమయర
ఇసటట ననస:45-5-228
వయససస:51
లస: ససస స

95-103/187 1320 SQX1318725
95-103/188 1321 SQX0426338
1319 SQX1428946
పపరర: మమరళ వనసకట శక సరయ బబ లశశటట
పపరర: యస వ పస ఆర హరరష మటటటపలర
పపరర: శకనవరస ససరరపపరపప

1322 SQX1206227
పపరర: పరరద సరరధద బబ లశశటట

95-103/609

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప వసస
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:21
లస: పప

భరస : వ రవ శశఖర గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:45-5-228
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ వజయ కలమయర బబ లశశటట
ఇసటట ననస:45-5-228
వయససస:24
లస: పప

95-103/171

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:82
లస: పప
95-103/184

1300 SQX0593038
పపరర: శకనవరససలల తరరమలశశటట

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:57
లస: పప
1316 SQX1206235
పపరర: జయ ససరజఖ బబ లశశటట

95-102/409

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప వసస
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:26
లస: పప
1313 AP151000024311
పపరర: కకషషమమరరస వసస

1302 SQX1330067
పపరర: షరమల గకసథద

95-103/168

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:52
లస: ససస స
1310 SQX1314863
పపరర: బబహహహసదబ వసస

95-103/170

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-5-227
వయససస:38
లస: ససస స
1307 MLJ0859868
పపరర: సరసబభబజఖలకడహ వసస

1299 MLJ2799450
పపరర: సతఖపరల కసటట

1297 MLJ0854430
పపరర: వజయలకడహ పచచల

భరస : మసరసననబవప
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:67
లస: పప
1304 SQX0602532
పపరర: ఉమయకలమయరర శవరలససటట

95-103/167

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-5-226
వయససస:40
లస: పప
1301 MLJ2471951
పపరర: నరసససహరరవప తరరమళశశటట

1296 SQX0592972
పపరర: సరరజన తరరమలశశటట

95-103/189

తసడడ:బ శవసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-5-228
వయససస:34
లస: పప
95-103/191

1324 AP151000024444
పపరర: వజయకలమయర బబ లశశటట

95-103/192

తసడడ:బ గరపరలకకషషగరఖలల
ఇసటట ననస:45-5-228
వయససస:53
లస: పప
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1325 SQX1002997
పపరర: వనసకటటష అడడససపలర
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95-102/411

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-5-229
వయససస:25
లస: పప
1328 AP151000024546
పపరర: పదనహవత యయబలలరర

95-103/195

95-103/198

95-103/202

1332 MLJ2471993
పపరర: శరసత శసకరమసచ

95-103/204

భరస : మసరసన రరవప పటచల
ఇసటట ననస:45-5-232
వయససస:66
లస: ససస స

1338 MLJ2471464
పపరర: అరరణ కలమయరర బటభబ

1341 SQX0288498
పపరర: రరకజష పచచల

భరస : హహదయతషలయర ఖయన�
ఇసటట ననస:45-5-233
వయససస:49
లస: ససస స
1349 SQX0371898
పపరర: శకనవరస రరవప పప పపరర
తసడడ:బ రసగయఖ
ఇసటట ననస:45-5-233
వయససస:48
లస: పప
1352 SQX2062024
పపరర: వషష
ష సరయ తదజ ఉటర
తసడడ:బ ఉదయ భభసకర ఉటర
ఇసటట ననస:45-5-233
వయససస:21
లస: పప

95-103/205

95-103/208

1347 SQX1542951
పపరర: లకడహ సరసశత ఉటర

1350 MLJ0856179
పపరర: హహదమతషలయరఖయన పఠరన

1353 SQX2061992
పపరర: తనరక మహన రరజజశశరరరవప
ఉటర
తసడడ:బ ఉదయ భభసకర ఉటర
ఇసటట ననస:45-5-233
వయససస:20
లస: పప

95-103/203

1339 MLJ2471456
పపరర: నటరరజ బటభబ

95-103/206

1342 SQX1428987
పపరర: శరత కలమయర అననతబతష
స న

95-103/209

తసడడ:బ ససబభబరరవప అననతబతష
స న
ఇసటట ననస:45-5-232
వయససస:66
లస: పప
95-103/211

1345 SQX0371864
పపరర: అనతన పప పపరర

95-103/212

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-5-233
వయససస:39
లస: ససస స
95-103/214

1348 SQX1364421
పపరర: నహహన ఖయన పటభన

95-103/215

తసడడ:బ హహదయతషలయర ఖయన పటభన
ఇసటట ననస:45-5-233
వయససస:24
లస: పప
95-103/217

తసడడ:బ ఇబబహహసఖయన
ఇసటట ననస:45-5-233
వయససస:50
లస: పప
95-103/561

95-103/200

తసడడ:బ మసగపత రరవప బటభబ
ఇసటట ననస:45-5-231
వయససస:62
లస: పప

భరస : ఉదయ భభసకర లలట ఉటర
ఇసటట ననస:45-5-233
వయససస:51
లస: ససస స
95-103/216

1333 SQX0158915
పపరర: ససరజష గమసడన

తసడడ:బ నటరరజ బటభబ
ఇసటట ననస:45-5-231
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జగదదష బభబమ
ఇసటట ననస:45-5-233
వయససస:31
లస: ససస స
95-103/213

95-103/197

తసడడ:బ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:45-5-230
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:45-5-232
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:45-5-232
వయససస:70
లస: పప

1330 AP151000024376
పపరర: వనసకటరవసదబ యయబలలరర

95-73/929 1336 SQX1318964
1335 AP151000177241
పపరర: మమతషఖసజయరరవప పసనతమనవన
పపరర: దదవఖ బటభబ

95-103/210 1344 SQX0784462
1343 MLJ0854638
పపరర: సతఖననరరయణ� అననతబతష
పపరర: కకసలఖ పలర పప బ లల
స న�

1346 MLJ2471894
పపరర: జమర � పఠరన�

95-103/199

భరస : నటరరజ బటభబ
ఇసటట ననస:45-5-231
వయససస:55
లస: ససస స
95-103/207

95-103/194

తసడడ:బ బభలకకషషశరహ
ఇసటట ననస:45-5-229
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ ననరరయణరరవప పసనతమనవన
ఇసటట ననస:45-5-231
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ నటరరజ బటభబ
ఇసటట ననస:45-5-231
వయససస:34
లస: ససస స
1340 SQX1936277
పపరర: వజయ లకడహ పచచల

95-103/196

భరస : వరరరఘవరరవప
ఇసటట ననస:45-5-230
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటలకడహ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-5-230
వయససస:75
లస: పప
1337 SQX0273268
పపరర: వణశక బటభబ

1329 AP151000024447
పపరర: కరమమశశరర యయబలలరర

1327 SQX1518903
పపరర: బ దదపసస దరరర

భరస : జగదదసశరయఖ బదదరల
ఇసటట ననస:45-5-229
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బభలకకషషశరహ
ఇసటట ననస:45-5-229
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:45-5-230
వయససస:63
లస: ససస స
1334 MLJ2471860
పపరర: వరరరఘవ రరవప శసకరమసచ

95-103/193

తసడడ:బ రవసదబ యబలలరర
ఇసటట ననస:45-5-229
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటరవసదబ
ఇసటట ననస:45-5-229
వయససస:51
లస: ససస స
1331 SQX0273292
పపరర: కలససమయసబ గమసడన

1326 SQX1688076
పపరర: శకజ యబలలరర

1351 SQX0445171
పపరర: శవరరరడడడ రజబభల

95-103/218

తసడడ:బ రరఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:45-5-233
వయససస:51
లస: పప
95-103/562

1354 MLJ1504406
పపరర: సప పసయయఫసబనసస బమలయర

95-73/930

తసడడ:బ హనసమసతరరవప బమలయర
ఇసటట ననస:45-5-237
వయససస:36
లస: ససస స
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1355 SQX0453936
పపరర: లకడహ బమలయర
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95-73/931

భరస : పబసరద బమలయర
ఇసటట ననస:45-5-237
వయససస:50
లస: ససస స
1358 SQX1400225
పపరర: ఈససబ సయఖద

95-73/934

95-73/936

భరస : శకనవరస రరవప జసగల
ఇసటట ననస:45-6
వయససస:31
లస: ససస స
1367 MLJ2789576
పపరర: సరవతబమహ ససదర నబతష
స న
భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:45-6
వయససస:79
లస: ససస స
1370 SQX1688373
పపరర: రరధదక కలసదదటట

95-103/220

95-103/221

95-103/223

భరస : మధసకలమయర
ఇసటట ననస:45-6-238
వయససస:41
లస: ససస స

1368 MLJ3655321
పపరర: శకనవరసరరవ� జసగరల�

1371 SQX2090058
పపరర: దసరర బభయ బబ సదదల

1374 SQX1687300
పపరర: సరసబశవ రరవప గమసడన

1377 MLJ2471969
పపరర: ఫణణ శకనవరస రరవప గరళ

95-103/226

1380 SQX2280691
పపరర: భమవన వననగళర

95-91/322

1383 AP151000024117
పపరర: వరలకడహ వననగళర
భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-6-238
వయససస:71
లస: ససస స

1366 MLJ3657111
పపరర: గరరరరరజ కలమయరర జసగరల

95-91/320

1369 MLJ1262203
పపరర: నగజష ససదర నబతష
స న

95-91/323

తసడడ:బ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:45-6
వయససస:51
లస: పప
95-93/648

1372 SQX2090025
పపరర: ససనత పసబయ సససగ బబ సదదల

95-94/496

భరస : శసకర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:45-6-235
వయససస:36
లస: ససస స
95-103/222

1375 SQX2061943
పపరర: శసకర సససగ బబ సదదల

95-103/563

తసడడ:బ కకషష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:45-6-235
వయససస:37
లస: పప
95-103/224

1378 AP151000024300
పపరర: రరడడయఖ గరల�

95-103/225

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:45-6-236
వయససస:86
లస: పప
95-103/610

భరస : ననగ హరరకకరణ వననగళర
ఇసటట ననస:45-6-237
వయససస:30
లస: ససస స
95-103/228

95-79/898

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:45-6
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ రరడడయఖ
ఇసటట ననస:45-6-236
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట హరర గరపరల జలలరర
ఇసటట ననస:45-6-236
వయససస:20
లస: ససస స
1382 MLJ0854208
పపరర: ససతనరతతస వననగళళ

95-91/319

తసడడ:బ నరసససహరరవప గమసడన
ఇసటట ననస:45-6-235
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరడడయఖ
ఇసటట ననస:45-6-236
వయససస:77
లస: ససస స
1379 SQX1976182
పపరర: మమనక జలలరర

1365 MLJ1262195
పపరర: కళళఖణణ� ససదర నబతష
స న�

1363 SQX2076982
పపరర: శకనవరస రరజ శకననధరరజ
తసడడ:బ కకషనడహరరస రరజ శకననధరరజ
ఇసటట ననస:45-5-509
వయససస:50
లస: పప

భరస : కకషష సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:45-6-235
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:45-6-235
వయససస:59
లస: ససస స
1376 AP151000024301
పపరర: బభలతబపపరసససదరర గరల

95-103/219

తసడడ:బ బభబమరరవప�
ఇసటట ననస:45-6
వయససస:37
లస: పప

భరస : కరశ వశశననధ కలసదదటట
ఇసటట ననస:45-6-215
వయససస:40
లస: ససస స
1373 SQX1687276
పపరర: భభగఖ లకడహ గమసడన

1362 AP151000024340
పపరర: వనసకటటశశరరర కరనడళళ

95-95/208

తసడడ:బ ఇసరబయలల రరయపరటట
ఇసటట ననస:45-5-243
వయససస:19
లస: పప

భరస : నగజష�
ఇసటట ననస:45-6
వయససస:45
లస: ససస స
95-91/321

95-73/933

95-73/935 1360 SQX1980622
1359 AP151000177148
పపరర: యశశద కకసడమమడడ కకసడమమడడ
పపరర: ఇసరసకల రరయపరటట

తసడడ:బ అమరయఖ
ఇసటట ననస:45-5-248
వయససస:83
లస: పప
95-91/318

1357 MLJ1502079
పపరర: రరజ కలమయర బమలయర

తసడడ:బ హనసమసతరరవప బమలయర
ఇసటట ననస:45-5-237
వయససస:39
లస: పప

భరస : మసరసన కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:45-5-241
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప సస.హహచ
ఇసటట ననస:45-5-245
వయససస:53
లస: ససస స
1364 SQX1283696
పపరర: హలక జసగల

95-73/932

భరస : దదవదననస బమలయర
ఇసటట ననస:45-5-237
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగమల మరర సయఖద
ఇసటట ననస:45-5-238
వయససస:32
లస: పప
1361 AP151000177061
పపరర: సస.హహచ మరరయమహ సస.హహచ

1356 SQX0453951
పపరర: జససర న బమలయర

1381 SQX1206748
పపరర: జజయస రహయ వపటర

95-103/227

భరస : హహమ కకషష వపటర
ఇసటట ననస:45-6-238
వయససస:29
లస: ససస స
95-103/229

1384 SQX0337949
పపరర: వననగళళ ననగహరర కకరణ

95-103/230

తసడడ:బ శవరజ
ఇసటట ననస:45-6-238
వయససస:31
లస: పప
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1385 SQX0784512
పపరర: హహమకకషష ఉటర
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95-103/231

తసడడ:బ సప మయఖ
ఇసటట ననస:45-6-238
వయససస:36
లస: పప
1388 SQX1688092
పపరర: ననగసరయ సపతహహత కకపపప

95-103/234

95-103/237

95-102/414

95-102/417

95-103/238

1403 SQX1796028
పపరర: రరజ ఫణణసదబ కరకరర

95-102/420

95-102/415

1398 MLJ2789311
పపరర: పదనహవత� కరలశశటట �

1401 SQX1771286
పపరర: మహహష బభబమ అరవపలర

1404 SQX1796002
పపరర: దయయకర గరరకపరటట

95-102/423

1407 SQX1686674
పపరర: పబసరద కకనడ ల
స రయ

95-91/324

తసడడ:బ జగన మహన రరవప చనవల
ఇసటట ననస:45-7-121
వయససస:33
లస: పప

1410 SQX1806322
పపరర: జయ మణణ భమదడరర

95-102/418

1413 SQX1806330
పపరర: ఏడడకకసడలల బమదదరరర
తసడడ:బ గరవసద బమదదరరర
ఇసటట ననస:45-7-126
వయససస:53
లస: పప

95-102/413

1396 AP151000018355
పపరర: రరమయరరవప సడరర

95-102/416

1399 MLJ2785244
పపరర: శకనవరస రరవప కరలశశటట

95-91/325

1402 SQX1796119
పపరర: వనచషషవ రసగరనవన

95-102/419

తసడడ:బ పబసరద రసగరనవన
ఇసటట ననస:45-7-12
వయససస:21
లస: ససస స
95-102/421

1405 SQX1686625
పపరర: శరరష కరర పపడడ

95-102/422

భరస : వనసకట రవ కలమయర కరర పపడడ
ఇసటట ననస:45-7-101
వయససస:38
లస: ససస స
95-102/424

1408 SQX1796085
పపరర: సరయ హరర తనత

95-102/425

తసడడ:బ ఉదయ భభసకర తనత
ఇసటట ననస:45-7-121
వయససస:23
లస: పప
95-102/427

భరస : మమనస సరశమ భమదడరర
ఇసటట ననస:45-7-126
వయససస:27
లస: ససస స
95-102/429

1393 AP151000021443
పపరర: లత సడరర

తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:45-7
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ దసరర రరవప కకనడ ల
స రయ
ఇసటట ననస:45-7-109
వయససస:24
లస: పప
95-102/426

95-103/236

తసడడ:బ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:45-6-241
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ రరమ శరససస స గరరకపరటట
ఇసటట ననస:45-7-12
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప లకకపప గమ
ఇసటట ననస:45-7-109
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ రరజ బమటటట
ఇసటట ననస:45-7-126
వయససస:31
లస: పప

1395 SQX0588681
పపరర: రరమయసజనవయమలల సడరర

1390 SQX0510180
పపరర: కకటటశశరమహ రరమననధస

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-6-241
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:45-7-1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:45-7-12
వయససస:22
లస: పప

1412 SQX1796069
పపరర: వరసస బమటటట

95-102/412

భరస : శకనవరసస�
ఇసటట ననస:45-7
వయససస:42
లస: ససస స

1400 SQX1936335
పపరర: మదన మహన కలమయర
పప లకస
తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప పప లకస
ఇసటట ననస:45-7
వయససస:41
లస: పప

1409 SQX1795970
పపరర: వవణమ గగపరల చనవల

1392 SQX1329938
పపరర: దసరరర పబసరద బటబ

95-103/233

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:45-6-239
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటపరపరరవప
ఇసటట ననస:45-6-241
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ చనతహనసమయఖ
ఇసటట ననస:45-6-241
వయససస:73
లస: పప

1406 SQX1771229
పపరర: మమరర లకకపప గమ

95-103/235

తసడడ:బ పరనకరల రరవప బటబ
ఇసటట ననస:45-6-240
వయససస:46
లస: పప

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:45-6-241
వయససస:72
లస: ససస స
1397 SQX0588913
పపరర: వనసకటపరపరరవప సడరర

1389 MLJ0859231
పపరర: మసజల కలమయరర కకపపప

1387 AP151000024022
పపరర: ససబభబరరవప వననగళర

తసడడ:బ మసగయఖ
ఇసటట ననస:45-6-238
వయససస:77
లస: పప

భరస : శరఖమసససదర రరవప
ఇసటట ననస:45-6-239
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర ఖయరరరనరరవప
ఇసటట ననస:45-6-239
వయససస:55
లస: పప
1394 AP151000021143
పపరర: కననఖకలమయరర సడరర

95-103/232

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-6-238
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ శరఖససససదనర రరవప కకపపప
ఇసటట ననస:45-6-239
వయససస:23
లస: ససస స
1391 MLJ0857029
పపరర: శరఖమమససదరరరవప కకపపప

1386 AP151000024344
పపరర: మధసకలమయర వననగళర

1411 SQX1796077
పపరర: పబసననతరరజ బమటటట

95-102/428

తసడడ:బ రరమయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:45-7-126
వయససస:29
లస: ససస స
95-102/430

1414 SQX1813005
పపరర: ససలయసనన బ పఠరన

95-102/431

భరస : షరబళ పఠరన
ఇసటట ననస:45-7-136
వయససస:22
లస: ససస స
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1415 SQX1686526
పపరర: జయ మణణ బడడరర
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95-102/432

భరస : మమనససరశమ బడడరర
ఇసటట ననస:45-7-136
వయససస:27
లస: ససస స
1418 SQX1686757
పపరర: ఏడడకకసడలల బమడడరర

95-102/435

95-103/239

95-102/440

95-102/443

95-103/242

95-102/446

95-102/449

భరస : ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:45-7-246
వయససస:56
లస: ససస స

1428 SQX1771211
పపరర: కకటటశశరరరవప లకకపప గమ

1431 SQX1570614
పపరర: లకడహ పబమల చససడడరర

1434 SQX1771252
పపరర: వజయ దనమరరజ

1437 SQX0510305
పపరర: పదనహవత రరడనతస�

95-103/245

1440 SQX0510172
పపరర: పబసరద రరడడడ�

95-102/444

1443 AP151000024323
పపరర: బభలయతబపపరసససదరర వడడ
డ రర
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-7-246
వయససస:57
లస: ససస స

1423 SQX1003045
పపరర: కకషప ర ననగస

95-102/439

1426 SQX1796093
పపరర: సఇననగ పబశరసత కయమరర

95-102/442

1429 MLJ0855668
పపరర: ససజజతకలమయరర చదబబ లల

95-103/240

భరస : యగత ననరరయణ
ఇసటట ననస:45-7-242
వయససస:45
లస: ససస స
95-103/288

1432 SQX1570606
పపరర: భభసకర రరవప అదదరపలర

95-103/303

తసడడ:బ ననరరయణ మమరరస అదదరపలర
ఇసటట ననస:45-7-243
వయససస:63
లస: పప
95-102/447

1435 SQX1813211
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

95-102/448

తసడడ:బ వల అహహద షపక
ఇసటట ననస:45-7-245
వయససస:35
లస: పప
95-103/243

1438 AP151000024456
పపరర: నసదదన వడడ
డ రర

95-103/244

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-245
వయససస:61
లస: ససస స
95-103/246

తసడడ:బ రరవప�
ఇసటట ననస:45-7-245
వయససస:58
లస: పప
95-103/248

95-102/437

తసడడ:బ హరరననథ కయమరర
ఇసటట ననస:45-7-234
వయససస:21
లస: పప

భరస : పబసరద�
ఇసటట ననస:45-7-245
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ శకహరర సరహహ
ఇసటట ననస:45-7-245
వయససస:27
లస: పప
1442 MLJ2471647
పపరర: శరసతకలమయరర� తలర స�

95-102/441

భరస : పబభభకర దనమరరజ
ఇసటట ననస:45-7-245
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ గగపరల కకషష దనమయ రరజ
ఇసటట ననస:45-7-245
వయససస:55
లస: పప
1439 SQX1619867
పపరర: ససతతష సరహహ

1425 SQX1796036
పపరర: జజఖషష కకడనగఅన

1420 SQX1687037
పపరర: వనసకట ససబబయఖ సప మయ

తసడడ:బ శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-232
వయససస:36
లస: పప

భరస : భభసకర రరవప అదదరపలర
ఇసటట ననస:45-7-243
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషప ర గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-7-244
వయససస:27
లస: పప
1436 SQX1771245
పపరర: పబభభకర దనమరరజ

95-102/438

తసడడ:బ వరయఖ లకకపప గమ
ఇసటట ననస:45-7-241
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ వర రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:45-7-242
వయససస:52
లస: పప
1433 SQX1395947
పపరర: ఉదయ కలమయర గమడడవరడ

1422 SQX1771260
పపరర: కకశశర ఆకలరత

95-102/434

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప సప మయ
ఇసటట ననస:45-7-216
వయససస:56
లస: పప

భరస : ననగజసదబ కలమయర కకడనగఅన
ఇసటట ననస:45-7-234
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమమడడ కకడనగఅన
ఇసటట ననస:45-7-234
వయససస:41
లస: పప
1430 MLJ0855676
పపరర: యగత ననరరయణ చదబబ లల

95-102/436

తసడడ:బ అమర ననధ ఆకలరత
ఇసటట ననస:45-7-231
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ సతఖనతరరయన పడవల
ఇసటట ననస:45-7-233
వయససస:24
లస: ససస స
1427 SQX1796051
పపరర: ననగజసదబ కలమయర కకడనగఅన

1419 SQX1687177
పపరర: పదహజ సప మయ

1417 SQX1686492
పపరర: మమనససరశమ బమడడరర

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల బమడడరర
ఇసటట ననస:45-7-136
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ సప మయ
ఇసటట ననస:45-7-216
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : ధరహ రరవప నమహగడ
ఇసటట ననస:45-7-222
వయససస:64
లస: ససస స
1424 SQX1771237
పపరర: జజఖత పడవల

95-102/433

భరస : ఏడడకకసడలల బమడడరర
ఇసటట ననస:45-7-136
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ గరవసదస బమడడరర
ఇసటట ననస:45-7-136
వయససస:53
లస: పప
1421 SQX1318915
పపరర: మలలర శశరర నమహగడ

1416 SQX1686583
పపరర: కలమయరర బమడడరర

1441 AP151000024108
పపరర: ఉషరరరణణ వడడ
డ రర

95-103/247

భరస : రరమచసదబరరవప
ఇసటట ననస:45-7-246
వయససస:55
లస: ససస స
95-103/249

1444 AP151000024149
పపరర: రరజజశశరమహ వడడ
డ రర

95-103/250

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:45-7-246
వయససస:92
లస: ససస స
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1445 SQX1201169
పపరర: సరయ అభషపక వదడ
ర రర

95-103/251

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-7-246
వయససస:25
లస: పప
1448 SQX0273235
పపరర: శకకరసత వడడ
డ రర

95-103/254

95-103/257

95-103/258

1452 SQX2202208
పపరర: కకషష పబభభకర బబలరసకకసడ

1455 AP151000024370
పపరర: పదనహవత కరనడళళ

95-103/260

తసడడ:బ తచచమన రరవప ససజజనమమలక
ఇసటట ననస:45-7-249
వయససస:27
లస: పప

95-103/268

భరస : వనసకటమలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-250
వయససస:77
లస: ససస స
1469 SQX1812940
పపరర: లకడహ పసబయయసక బటబ
తసడడ:బ దసరర పబసరద బటబ
ఇసటట ననస:45-7-251
వయససస:21
లస: ససస స
1472 SQX0386292
పపరర: కకషష పబసరదస తవరరర
తసడడ:బ సడరఖననరరయణ పబసరదస
ఇసటట ననస:45-7-251
వయససస:44
లస: పప

95-103/259

95-102/453

1453 SQX2202315
పపరర: భభరత దదవ బబలరసకకసడ

95-103/612

1456 SQX2520542
పపరర: మలర వలర పదనహవత మలర వలర

1461 SQX0082297
పపరర: వనసకటటష ససజజన మమక

95-102/831

భరస : మలర వలర శకనవరస శకనవరస
ఇసటట ననస:45-7-249
వయససస:41
లస: ససస స
95-103/262

భరస : తచచమసరబవప
ఇసటట ననస:45-7-249
వయససస:50
లస: ససస స
95-103/264

1462 AP151000024463
పపరర: మసరసననబవప ససజజనమమలలక

95-103/265

తసడడ:బ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:45-7-249
వయససస:43
లస: పప
95-117/796

1465 MLJ0852418
పపరర: జజఖత కరరసశశటట

95-103/267

భసధసవప: మయలర వలపదనహవథద పదనహవత
ఇసటట ననస:45-7-249
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లలకజస గమపరస
ఇసటట ననస:45-7-250
వయససస:45
లస: ససస స

1467 AP151000024090
పపరర: లలకజష కరరసశశటట

1468 MLJ0857987
పపరర: వనసకటమలర ఖయరరరనరరవప
కరరసశశటట
తసడడ:బ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-250
వయససస:83
లస: పప

95-103/270

1471 SQX0466722
పపరర: అహహద కరరమ షపక

95-102/452

95-103/269

తసడడ:బ వనసకటమలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-250
వయససస:45
లస: పప
95-102/450

95-103/256

భరస : కకటటశశర రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:45-7-247
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ తనయమ తయమన రరవప
ఇసటట ననస:45-7-249
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:45-7-249
వయససస:53
లస: పప

1450 SQX1248245
పపరర: రరమ రరవప పససపపలలటట

95-103/261 1459 AP151000024461
1458 AP151000024462
పపరర: సససదరరబభయ ససజజనమమలలక
పపరర: నరహల ససజజనమమలలక

95-103/266 1464 SQX2499853
1463 AP151000024460
పపరర: తచచమన రరవప ససజజణణమమలకల
పపరర: మలర వలర పదహ మలర వలర

1466 AP151000024182
పపరర: అనసడయ కరరసశశటట

95-103/611

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:45-7-249
వయససస:45
లస: ససస స
95-103/263

95-103/253

తసడడ:బ రరమ దనస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:45-7-246
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-7-248
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : మసరసననబవప
ఇసటట ననస:45-7-249
వయససస:38
లస: ససస స
1460 SQX1150465
పపరర: కకషషకరసత ససజజనమమలక

95-103/255

తసడడ:బ రరమ రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:45-7-247
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-7-248
వయససస:42
లస: ససస స
1457 SQX0420307
పపరర: ససజన మమలక మయధవ

1449 AP151000024126
పపరర: శకనవసరరవప వడడ
డ రర

1447 SQX0510263
పపరర: గరరరధర రరడనతస�

తసడడ:బ పబసరద�
ఇసటట ననస:45-7-246
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ రసగయఖ
ఇసటట ననస:45-7-246
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ రసగయఖ
ఇసటట ననస:45-7-247
వయససస:69
లస: పప
1454 AP151000024464
పపరర: నసదదన కరనడళర

95-103/252

తసడడ:బ కకషప ర
ఇసటట ననస:45-7-246
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ రరమ చసదబరరవప
ఇసటట ననస:45-7-246
వయససస:32
లస: పప
1451 AP151000024166
పపరర: కకటటశశరరరవప వడడ
డ రర

1446 SQX1354729
పపరర: ఉదయ కలమయర గమడడవరడ

95-102/451
1470 SQX1206763
పపరర: సప మమ ఎన యస ఆర
ససభభష సప మమ
తసడడ:బ సప మమ వనసకట శకరరమమమరరస సప మమ
ఇసటట ననస:45-7-251
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ మహహద ఖయససస
ఇసటట ననస:45-7-251
వయససస:44
లస: పప

1473 AP151000024094
పపరర: వజయ శలస�

95-103/273
1474 AP151000024316
పపరర: ససదరవనసకటభబవమహ మమపపవరపప

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:45-7-251
వయససస:52
లస: ససస స

95-103/272

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:45-7-251
వయససస:70
లస: ససస స
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పపరర: ససబబహహణఖస గరరక
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95-103/274

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గరరక
ఇసటట ననస:45-7-251
వయససస:25
లస: పప
95-103/277

1481 SQX1079186
పపరర: ఇసబత ససలస న షపక

95-103/279

1479 SQX0386334
పపరర: లలతన దదవ తవరరర

1482 SQX0935023
పపరర: ససనత తతకకసద

1485 SQX1619875
పపరర: హహమలత గమధద

తసడడ:బ వనసకట కకషష రరజన గమధద
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పబవణ గమధద
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:35
లస: ససస స

95-103/285
1487 SQX1687987
పపరర: వనసకట సరయ పరరశత
అనడరరధ కలరపరటట
భరస : ఫణణసదబ రరమ కలమయర కలరపరటట
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:39
లస: ససస స

1488 SQX1018234
పపరర: చసదబ కలయ దనచదపలర
భరస : ససవర రరమ కకషష దనచదపలర
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:44
లస: ససస స

1490 MLJ0854869
పపరర: శకలకడహకకటటరతతస నసబమరర

1491 AP151000024079
పపరర: వజజబవత గమధద

95-103/289

భరస : శవననరరయణ
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:60
లస: ససస స
95-103/292

1494 MLJ0856963
పపరర: ఉమయదదవ గమతస కకసడ

95-103/280

1497 SQX0935007
పపరర: పబసరద తతకకసద

1480 SQX1688043
పపరర: చసదన వలలర టట

95-103/278

1483 SQX1687839
పపరర: లకడహ దదవ నకక

95-103/281

భరస : శకనవరససలల నకక
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:30
లస: ససస స
95-103/283

1486 MLJ0854885
పపరర: వనసకటసరయపరరశతరరధదక
నసబమరర
తసడడ:బ శవననతరరయణ
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:39
లస: ససస స

95-103/284

95-103/286

1489 AP151000024298
పపరర: పదనహవత గరరక

95-103/287

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:54
లస: ససస స
95-103/290

1492 SQX0601930
పపరర: సప మమ సరసబభబజఖస

95-103/291

భరస : వనసకట శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:65
లస: ససస స
95-103/293

తసడడ:బ బబహహనసదస
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:72
లస: ససస స
95-103/295

1495 SQX0602185
పపరర: సప మమ సశరరజఖశశషరరతతస

95-103/296

1498 SQX1687805
పపరర: శకనవరససలల నకక

95-103/297

తసడడ:బ బకకయఖ నకక
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:31
లస: పప

95-103/298 1500 SQX1079178
95-103/299 1501 MLJ0860312
1499 SQX1687961
పపరర: ఫణణసదబ రరసకలమయర కలరపరటట
పపరర: శరఖమ కలమయర తరరమల శశటట
పపరర: శకనవరస పబవణ గమధద

తసడడ:బ శవ పబసరద తరరమల శశటట
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:38
లస: పప

1502 MLJ0851980
పపరర: చచచతనఖకలమయర గమతస కకసడ

1503 SQX1018259
పపరర: ససవర రరమ కకషష దనచదపలర

తసడడ:బ వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:43
లస: పప

95-103/301

95-103/294

భరస : వనసకట ససబభబరరయమడడ
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ చన ననగజశశర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:34
లస: పప

95-103/276

తసడడ:బ అసజయఖ వలలర టట
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకట కకషష రరజన గమధద
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వఠలయతధ
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:70
లస: ససస స
1496 SQX1014505
పపరర: ననగ సరయ రరఘవవసదబ
ససభభష సప మమ
తసడడ:బ వనసకట శకరరమమమరరస సప మమ
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:29
లస: పప

95-102/454

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:30
లస: ససస స
95-103/282

1477 AP151000024493
పపరర: శకనవరసరరవప గరరక

తసడడ:బ ససబబమణఖస
ఇసటట ననస:45-7-251
వయససస:62
లస: పప

భరస : ననగ సడరఖ హరర పబసరదస
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ అహమద కరరమ షపక
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:25
లస: ససస స

1493 MLJ0859108
పపరర: దదవశరఖమల తతనసగమసటర

95-103/275

తసడడ:బ రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:45-7-251
వయససస:60
లస: పప

1478 AP151000024244
పపరర: చనతవనసకటససబబయఖ�
మమపపవరపప�
తసడడ:బ ఆదదయఖ�
ఇసటట ననస:45-7-251
వయససస:76
లస: పప

1484 SQX0160622
పపరర: పబశరసత గమధద

1476 AP151000024248
పపరర: ఆసజనవయమలల శలస�

95-103/300

తసడడ:బ వనసకట కకషష రరజన గమధద
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:39
లస: పప
95-103/302

తసడడ:బ వననకస ననగజశశర రరవప దనచదపలర
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:51
లస: పప

1504 SQX0602250
పపరర: సప మమ వనసకట శకరరమమమరరస

95-103/304

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరయమడడ
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:65
లస: పప
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1505 MLJ0854851
పపరర: శవననతరరయణ� నసబమరర�

95-103/305

తసడడ:బ సరసబయఖ� �
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:68
లస: పప
1508 MLJ0852871
పపరర: లకడహ ఉపపననపలర

95-103/308

95-103/311

95-103/314

95-103/317

1515 SQX0604355
పపరర: పలననటట వరరణ

1518 SQX0604389
పపరర: పలననటట వసససస

95-103/310

1513 SQX0182386
పపరర: గరపసచసద బవరరశశటట

95-103/313

తసడడ:బ శరఖమమససదరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-254
వయససస:38
లస: పప
95-103/315

1516 SQX0160457
పపరర: అరరణన దదవ గరజక

95-103/316

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-7-255
వయససస:49
లస: ససస స
95-103/318

1519 SQX0143545
పపరర: ససబభబరరవప గరజక

95-103/319

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:45-7-255
వయససస:58
లస: పప

1521 SQX0160309
పపరర: డడ. ఉపపసదబ సడరఖపబకరశరరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:బ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:45-7-256
వయససస:43
లస: పప

95-103/321

1522 SQX0160085
పపరర: వనసకటటశశర ససబభబరరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:బ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:45-7-256
వయససస:48
లస: పప

95-103/322

95-103/323

1524 MLJ0856609
పపరర: శరసతకలమయరర తరరమలశశటట

95-103/324

1525 MLJ0857342
పపరర: గరసధద తరరమలశశటట

95-103/325

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:45-7-258
వయససస:68
లస: ససస స
95-103/326

తలర : కనక రతతమహ మదదర
ఇసటట ననస:45-7-260
వయససస:52
లస: ససస స

1527 AP151000021063
పపరర: ధనలకడహ శఖయకకలర

తసడడ:బ వశశననధస
ఇసటట ననస:45-7-258
వయససస:70
లస: పప
95-103/327

భరస : వరససదదవ వనసకటసరసబశవరర
ఇసటట ననస:45-7-260
వయససస:72
లస: ససస స

95-103/329 1530 SQX1688415
1529 AP151000018145
పపరర: వనసకటకకటటరతతస గమపస శఖయకకలర
పపరర: లకడహ బభయ దనసరర

తసడడ:బ వరససదదవవనసకటసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:45-7-260
వయససస:45
లస: పప

భరస : పబసరద రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:45-7-261
వయససస:47
లస: ససస స

1532 SQX2008464
పపరర: ఉపపసదబ బబతపపడడ

1533 SQX0602607
పపరర: కకతస పలర వనసకటలకడహ�

తసడడ:బ పబసరద బబతపపడడ
ఇసటట ననస:45-7-261
వయససస:36
లస: పప

1510 SQX1009935
పపరర: దదపసస భవరరశశటట

95-103/320

తసడడ:బ గరసధద
ఇసటట ననస:45-7-258
వయససస:38
లస: ససస స
1526 SQX1020106
పపరర: శరసత కలమయరర మదదర

95-103/312

తసడడ:బ చసదబశశఖర
ఇసటట ననస:45-7-255
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-7-255
వయససస:61
లస: పప
1523 MLJ0856617
పపరర: వజయమయధవ తరరమలశశటట

1512 SQX0182402
పపరర: రవచసదబ భవరరశశటట

95-103/307

భరస : గరపసచసద
ఇసటట ననస:45-7-254
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చసదబశశఖర
ఇసటట ననస:45-7-255
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసదబశశఖర
ఇసటట ననస:45-7-255
వయససస:59
లస: ససస స
1520 MLJ2471787
పపరర: చసదబశశఖర రరవప పలయతటట

95-103/309

తసడడ:బ శరఖమసససదరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-254
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:45-7-254
వయససస:73
లస: పప
1517 MLJ2471712
పపరర: వరససత కలనపరరడడడ

1509 MLJ0852855
పపరర: అపరపరరవప ఉపపననపలర

1507 MLJ0859090
పపరర: వఠలయతధ తతనసగమసటర

తసడడ:బ శవ రరమ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:బ గరవసదరరవప
ఇసటట ననస:45-7-253
వయససస:57
లస: పప

భరస : శరఖమసససదరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-254
వయససస:63
లస: ససస స
1514 SQX0182360
పపరర: శరఖమసససదరరరవప బవరరశశటట

95-103/306

తసడడ:బ వరరసరశమ గమధద
ఇసటట ననస:45-7-252
వయససస:70
లస: పప

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:45-7-253
వయససస:52
లస: ససస స
1511 SQX0182378
పపరర: రరఘవమహ బవరరశశటట

1506 MLJ0853713
పపరర: వనసకట కకషష రరజన గమధద

95-103/564

భరస : కకదసడరరమమ�
ఇసటట ననస:45-7-262
వయససస:53
లస: ససస స

1528 SQX1020122
పపరర: కనక రతతమహ మదదర

95-103/328

భరస : సతఖ ననరరయణ మదదర
ఇసటట ననస:45-7-260
వయససస:76
లస: ససస స
95-103/330

1531 SQX1688431
పపరర: పబసరదరరవప దనసరర

95-103/331

తసడడ:బ ననరరయణ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:45-7-261
వయససస:60
లస: పప
95-103/332

1534 MLJ2471506
పపరర: మలలర శశరర మదదర

95-103/333

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:45-7-262
వయససస:36
లస: ససస స
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95-103/334

భరస : సరసబశవరరవప దమసచరర
ఇసటట ననస:45-7-262
వయససస:73
లస: ససస స
1538 SQX1936145
పపరర: ఉమయదదవ గమతస కకసడ

1536 AP151000024330
పపరర: శరరద నసదదల

భరస : ననగలసగస
ఇసటట ననస:45-7-262
వయససస:76
లస: ససస స
95-103/337

భరస : వనసకట రతతస గమతస కకసడ
ఇసటట ననస:45-7-263
వయససస:69
లస: ససస స

1539 SQX1935998
పపరర: దనబకకయమహ గమతస కకసడ

95-103/340

1544 SQX1894443
పపరర: వవణమగగపరల చవల

95-103/343

1542 SQX1936129
పపరర: వనసకట రతతస గమతస కకసడ

తసడడ:బ జగన మమరళమహన రరవప చవల
ఇసటట ననస:45-7-264
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ కకదసడరరమమ కకతస పలర
ఇసటట ననస:45-7-264
వయససస:34
లస: పప

1547 AP151000024237
పపరర: అనత కలమయరర ననళస

1548 AP151000024235
పపరర: ధనలకడహ ననళస

95-103/346

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-7-265
వయససస:44
లస: ససస స
95-57/1209

95-103/351

95-103/354

తసడడ:బ వరభదబయఖ� �
ఇసటట ననస:45-7-268
వయససస:41
లస: పప

95-103/344

1557 AP151000024081
పపరర: ఉదయ భభసకరరరవప తనతన

95-103/357

1560 MLJ2471753
పపరర: లకహమహ� కరటభబతష
స న�

95-103/347

1563 MLJ2471761
పపరర: వరభదబయఖ� కరటభబతష
స న�
తసడడ:బ పపలర యఖ� �
ఇసటట ననస:45-7-268
వయససస:72
లస: పప

1543 SQX0602581
పపరర: కకతస పలర కకదసడ రరమమ�

95-103/342

1546 SQX0602417
పపరర: కకతస పలర మయధవరరవప�

95-103/345

1549 AP151000024281
పపరర: ననగ కకషష శకనవరసస ననళస

95-103/348

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-7-265
వయససస:53
లస: పప
95-103/349

1552 SQX0934976
పపరర: వవసకట కరరరసక పరరచడరర

95-103/350

తసడడ:బ వవసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:45-7-266
వయససస:29
లస: పప
95-103/352

1555 MLJ0853309
పపరర: ఉమయదదవ తనతన

95-103/353

భరస : తనతన ఉదయ భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-267
వయససస:57
లస: ససస స
95-103/355

95-103/356
1558 AP151000024203
పపరర: వనసకటచసదబశశఖరరకవపససదర నబతస న

తసడడ:బ రరమననధస
ఇసటట ననస:45-7-267
వయససస:69
లస: పప
95-103/358

భరస : వరభదబయఖ� �
ఇసటట ననస:45-7-268
వయససస:65
లస: ససస స
95-103/360

95-103/339

తసడడ:బ కకదసడ రరమమ�
ఇసటట ననస:45-7-264
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ రరమగరపయఖ
ఇసటట ననస:45-7-267
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసత రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:45-7-268
వయససస:24
లస: ససస స
1562 MLJ2471563
పపరర: సతష� కరటభబతష
స న�

1554 MLJ0853085
పపరర: వనసకటకకరస ర ససదర నబతష
స న

1540 SQX1936178
పపరర: చచచతనఖ కలమయర గమతస కకసడ

తసడడ:బ శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:45-7-264
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ చసదబశశఖర
ఇసటట ననస:45-7-267
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చసదబశశఖరరకవప
ఇసటట ననస:45-7-267
వయససస:59
లస: ససస స
1559 SQX1543058
పపరర: సరయ శరణఖ కకలశశటట

95-103/341

భరస : సతఖపరల
ఇసటట ననస:45-7-266
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉదయ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:45-7-267
వయససస:29
లస: ససస స
1556 AP151000024120
పపరర: శరరద దదవ ససదరబతష
స న

1551 MLJ2799468
పపరర: ససమ కసటట

95-103/336

తసడడ:బ వనసకట రతతస గమతస కకసడ
ఇసటట ననస:45-7-263
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-7-265
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:45-7-266
వయససస:43
లస: ససస స
1553 SQX0784611
పపరర: హరరక తనతన

95-103/338

తసడడ:బ ఆనసద రరవప గమతస కకసడ
ఇసటట ననస:45-7-263
వయససస:70
లస: పప
1545 SQX0602466
పపరర: కళళఖణచకకవరరస కకతస పలర

1537 SQX1358481
పపరర: పదనహవత ఆకలరరత

భరస : బభబమదసరరరపబసరద రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:45-7-263
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఆనసద రరవప గమతస కకసడ
ఇసటట ననస:45-7-263
వయససస:78
లస: ససస స

1541 SQX1358903
పపరర: బభబమదసరరర పబసరద రరవప
ఆకలరరత
తసడడ:బ కకషష మమరరస ఆకలరరత
ఇసటట ననస:45-7-263
వయససస:70
లస: పప

1550 MLJ3028180
పపరర: వజయ� అబమబరర�

95-103/335

1561 SQX0784678
పపరర: ససధదర కకలశశటట

95-103/359

తసడడ:బ హనసమసత రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:45-7-268
వయససస:28
లస: పప
95-103/361

1564 SQX1981695
పపరర: ససధనరరణణ గరల

95-103/362

భరస : వనసకట ససధకర గరల
ఇసటట ననస:45-7-268
వయససస:42
లస: ససస స
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1565 SQX1981687
పపరర: హనసమసతరరవప కకలశశటట

95-103/363

తసడడ:బ ససబబరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:45-7-268
వయససస:61
లస: పప
1568 AP151000024074
పపరర: ననగశవలకడహ దనమరర

95-103/366

95-103/369

95-103/372

1572 SQX0661868
పపరర: మహన కకషష గకసధద శల

1575 SQX1428938
పపరర: ధనలకడహ గకసథద

95-103/375

1578 SQX0105676
పపరర: చచచతనఖ కలమయర కరరసపపడడ

తసడడ:బ అబమరలబవపఫ� �
ఇసటట ననస:45-7-274
వయససస:43
లస: పప

1581 SQX1936228
పపరర: శశశలజ పప లకస

భరస : శకనవరస రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-275
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ లకడహనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-7-275
వయససస:59
లస: పప
1589 SQX0470070
పపరర: పదహజ అననత

95-102/456

భరస : రరమలసగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-8-21
వయససస:31
లస: ససస స
1592 SQX1341403
పపరర: వవణణ సశరరప పపరర
భరస : శకనవరస పపరర
ఇసటట ననస:45-8-277
వయససస:23
లస: ససస స

95-103/373

95-103/377

1573 SQX0661777
పపరర: ననగజసదబ కరమశశటట

95-103/371

1576 SQX1529256
పపరర: వసరసత గకసథద

95-103/374

1579 SQX0284117
పపరర: ఫరతమయబ షపక

95-103/379

భరస : అబమరలబవపఫ
ఇసటట ననస:45-7-274
వయససస:74
లస: ససస స
95-103/381

95-103/382
1582 SQX1687763
పపరర: అలవవణణ మసగర దదవ అవరశరర

భరస : మమరళ మహన అవరశరర
ఇసటట ననస:45-7-275
వయససస:49
లస: ససస స
95-103/384

1585 SQX1687722
పపరర: మమరళ మహన అవరశరర

95-103/387 1588 SQX0439893
1587 SQX1936202
పపరర: శకనవరస రరవప నసససకరరరవప
పపరర: లలతకలమయరర కసభసపరటట

తసడడ:బ నరసససహ రరవప నసససకరరరవప
ఇసటట ననస:45-7-275
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:45-7-291
వయససస:47
లస: ససస స

1590 SQX0089474
పపరర: భమషస కమల వజయజజఖత

1591 SQX0649400
పపరర: మమరళససబబమణఖస చకరక

1593 MLJ1263045
పపరర: సరయలల పపరర
భరస : హరజ రరసబభబమ పపరర
ఇసటట ననస:45-8-277
వయససస:54
లస: ససస స

95-103/385

తసడడ:బ ససబబమణఖ శరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:45-7-275
వయససస:50
లస: పప

95-102/457

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-8-21
వయససస:31
లస: ససస స
95-94/26

95-103/368

భరస : వనసకటటశ గకసథద
ఇసటట ననస:45-7-271
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకడహనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-7-275
వయససస:82
లస: ససస స
95-103/386

1570 SQX0661470
పపరర: లకడహ శశశతన కరమశశటట

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:45-7-270
వయససస:38
లస: పప

భరస : మదన మహన పప లకస
ఇసటట ననస:45-7-275
వయససస:39
లస: ససస స

95-103/383 1584 AP151000024127
1583 SQX1936053
పపరర: లకడహ కనకదసరర నసససకరరరవప
పపరర: పబమలయదదవ నశరసకర

1586 AP151000024572
పపరర: వనసకటవరపబసరద నశరసక

95-103/370

తసడడ:బ రఘమననధ కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:45-7-272
వయససస:32
లస: పప
95-103/380

95-103/365

భరస : ససరజష కరమశశటట
ఇసటట ననస:45-7-270
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:45-7-271
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:45-7-271
వయససస:27
లస: పప
1580 MLJ2471217
పపరర: అజజ అబమరలయర� షపక�

95-103/367

తసడడ:బ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:45-7-270
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ వవసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:45-7-270
వయససస:43
లస: పప
1577 SQX1309336
పపరర: జగదదశ వనసకట గకసథద

1569 SQX1528043
పపరర: ననగ లకడహ కరమశశటట

1567 AP151000024075
పపరర: శక దసరరర కలమయరర దనమరర

భరస : వనసకట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:45-7-269
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ననగజసదబ కరమశశటట
ఇసటట ననస:45-7-270
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ వవసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:45-7-270
వయససస:36
లస: ససస స
1574 SQX0661744
పపరర: ససరజష కరమశశటట

95-103/364

భరస : హనసమసతరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:45-7-268
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:45-7-269
వయససస:70
లస: ససస స
1571 SQX0661694
పపరర: ననగమణణ కరమశశటట

1566 SQX1982511
పపరర: పదహ కకలశశటట

95-102/455

95-94/25

తసడడ:బ బబహహనసదరరవప చకక.
ఇసటట ననస:45-8-276
వయససస:49
లస: పప
95-94/27

1594 MLJ1263003
పపరర: శకనవరసరరవప� పపరర�

95-94/28

తసడడ:బ రరసబభబమ� పపరర.
ఇసటట ననస:45-8-277
వయససస:37
లస: పప
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1595 SQX0605840
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గసగమల

95-93/446

తసడడ:బ మసగయఖ
ఇసటట ననస:45-8-278
వయససస:54
లస: పప
95-94/31

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:45-8-280
వయససస:21
లస: ససస స

1599 MLJ2799773
పపరర: లత మసడవ

95-94/34

భరస : పబసరద రరవప బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:45-8-280
వయససస:65
లస: ససస స

1602 AP151000240218
పపరర: ననగజశశరరరవప మసడవ

95-94/32

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-8-281
వయససస:36
లస: ససస స

1605 SQX0605931
పపరర: కకరణ కలమయర గసగమల

95-94/35

95-94/36

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర ననగరనవన
ఇసటట ననస:45-8-282
వయససస:22
లస: ససస స

1608 MLJ2799591
పపరర: వరణణశక ననగరనవన

95-93/448

95-94/39

తసడడ:బ రమణయఖ ననగరనవన
ఇసటట ననస:45-8-282
వయససస:60
లస: పప

1611 SQX1288019
పపరర: శశశలజ శనకరకయల

95-94/37

తసడడ:బ రరమలసగశరససస స
ఇసటట ననస:45-8-283
వయససస:62
లస: పప
1616 MLJ1261791
పపరర: చసదబశశఖర రరవప శనకరకయల

95-94/42

తసడడ:బ శవ లసగయఖ శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-8-283
వయససస:37
లస: పప
1619 SQX1292853
పపరర: మయధవ తషలసస

95-93/449

తసడడ:బ రవ కలమయర తషలసస
ఇసటట ననస:45-8-284
వయససస:26
లస: ససస స
1622 AP151000240105
పపరర: నరహలకలమయరర పససపపలలటట
భరస : ఉమయమహహశశరరరవప పససపపలలటట.
ఇసటట ననస:45-8-285
వయససస:64
లస: ససస స

1614 MLJ1261619
పపరర: శవరరమ హహహమయవత
శనకరకయల
తసడడ:బ శవ లసగయఖ శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-8-283
వయససస:41
లస: ససస స

95-94/40

1617 AP151000240507
పపరర: శవలసగయఖ శనకరకయల

95-94/43

95-94/47

1620 AP151000240296
పపరర: అసజన తషలసస

95-94/561

1606 SQX2203859
పపరర: ససధకర పప గమల

95-93/750

1609 SQX1640697
పపరర: వనసకట వరరణ కలమయర ననగరనవన

95-94/38

1612 SQX0344754
పపరర: మమదదగగసడ మణణమయల

95-93/450

భరస : చసదబ శశఖర
ఇసటట ననస:45-8-283
వయససస:50
లస: ససస స
1615 AP151000240135
పపరర: వనసకటరమణమహ శనకరకయల

95-94/41

భరస : శవలసగయఖ శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-8-283
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయఖ శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-8-283
వయససస:75
లస: పప
95-94/44

1603 SQX2173581
పపరర: నఖల సరయ మసడవ

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర ననగరనవన
ఇసటట ననస:45-8-282
వయససస:22
లస: పప

భరస : చసదబ శశఖర రరవప శనకరకయల
ఇసటట ననస:45-8-283
వయససస:36
లస: ససస స
95-93/451

95-94/33

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల పప గమల
ఇసటట ననస:45-8-281
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ననగరనవన
ఇసటట ననస:45-8-282
వయససస:47
లస: ససస స

1610 MLJ2799609
పపరర: వనసకటటశశరరర ననగరనవన

1600 SQX0222927
పపరర: వనసకట ససలలచన మసడవ

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:45-8-280
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-8-281
వయససస:37
లస: పప

1607 SQX1640705
పపరర: వనసకట వనల ననగరనవన

95-94/30

భరస : ససతయఖ మసడవ
ఇసటట ననస:45-8-280
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరయణ మసడవ
ఇసటట ననస:45-8-280
వయససస:54
లస: పప
95-93/447

1597 MLJ2799021
పపరర: కకషషకలమయరర మయరరలయ�

భరస : కకకషషమమరరస� మమరల.
ఇసటట ననస:45-8-279
వయససస:88
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప మసడవ
ఇసటట ననస:45-8-280
వయససస:42
లస: ససస స

1601 SQX1323757
పపరర: వజయలకడహ బబ లలర పలర

1613 SQX0343129
పపరర: మమదదగగసడ చసదబ శశఖర

95-94/29

భరస : లకడహ ననరరయణ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-8-278
వయససస:61
లస: ససస స

1598 SQX1908201
పపరర: లలత ఝయనస మసడవ

1604 SQX0605691
పపరర: హహమశక గసగమల

1596 SQX1722081
పపరర: ససవరచల దదవ గమడడవరడ

1618 SQX1212729
పపరర: పబమల పప గమల

95-93/452

భరస : ససధనకర పప గమల
ఇసటట ననస:45-8-284
వయససస:34
లస: ససస స
95-94/45

1621 SQX1722214
పపరర: అజయ కలమయర తషలసస

95-94/46

భరస : రవకలమయర తషలసస.
ఇసటట ననస:45-8-284
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ రవకలమయర లలటట తషలసస
ఇసటట ననస:45-8-284
వయససస:23
లస: పప

95-94/48
1623 MLJ1261767
పపరర: మహన అయఖపప సరశమ
పససపపలలటట
తసడడ:బ ఉమ మహహశశర రరవప పససపపలలటట.
ఇసటట ననస:45-8-285
వయససస:38
లస: పప

1624 MLJ1261759
పపరర: రరజజ వనసకట కకషష పససపపలలటట

95-94/49

తసడడ:బ ఉమ మహహశశర రరవప పససపపలలటట.
ఇసటట ననస:45-8-285
వయససస:39
లస: పప
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1625 AP151000240057
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప
పససపపలలటట
తసడడ:బ కకషషమమరరస పససపపలలటట.
ఇసటట ననస:45-8-285
వయససస:69
లస: పప

95-94/50

1628 SQX0978007
పపరర: కరలలష వల షపక

95-94/53

95-93/454

95-94/57

భరస : ససబభబరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:65
లస: ససస స

1632 SQX1832591
పపరర: అనసరరధదదవ అచసఖత

1635 MLJ1263268
పపరర: రరజజసదబ పబసరద దసడడభభటర

95-94/563

1638 SQX2173714
పపరర: పదహజ ననరరత

95-94/55

తసడడ:బ వనసకట రమణ ననరరత
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:21
లస: ససస స

1641 SQX1262344
పపరర: వనసకట మయధసరర వటభల

95-94/58

95-94/59

భరస : వనసకటటసశర రరవప నససనకరర
ఇసటట ననస:45-8-288
వయససస:62
లస: ససస స

1644 SQX0978031
పపరర: ననగ లకడహ నశరసకరరరవప

95-94/564

95-94/62

తసడడ:బ బబహహనసదరరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-8-289
వయససస:35
లస: పప

1649 MLJ1262476
పపరర: ఉష ఠగతఠగటభ

1650 SQX0978056
పపరర: రజన మమతనఖల

భసధసవప: తబవకకస పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-290 new door number
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకషష కకషప ర మమతనఖల
ఇసటట ననస:45-8-291
వయససస:34
లస: ససస స

1652 SQX0978049
పపరర: కకషష కకషప ర మమతనఖల

1653 AP151000240481
పపరర: రరధనకకషషమమరరస మమతనఖల

95-94/66

95-94/56

1636 SQX2173672
పపరర: గగవసదమహ ననరరత

95-94/562

1639 SQX2173979
పపరర: హహమ మననజజ ననరరత

95-94/565

95-93/455

1642 SQX1721034
పపరర: వనసకటటసశర రరవప నససనకరర

తసడడ:బ రరమకకషషయఖ మమతనఖల
ఇసటట ననస:45-8-291
వయససస:75
లస: పప

95-93/456

తసడడ:బ నరసససహ రరవప నససనకరర
ఇసటట ననస:45-8-288
వయససస:67
లస: పప
95-94/60

1645 MLJ2800332
పపరర: వనసకరయమహ నశరసకర రరవప

95-94/61

భరస : బబహహనసద రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-8-289
వయససస:69
లస: ససస స

95-103/615 1648 SQX1771526
1647 SQX2433977
పపరర: శవననతరరయణ నశరసకరరరవప
పపరర: ఉదయలకడహ పప తషరరజ

తసడడ:బ బబహహనసద రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-8-289
వయససస:45
లస: పప
95-93/751

1633 MLJ1263706
పపరర: లకడహ కలమయరర దసడడభభటర

తసడడ:బ వనసకట రమణ ననరరత
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నశరసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-8-289
వయససస:30
లస: ససస స

1646 MLJ2800324
పపరర: శకనవరస రరవప నశసకరరవప

95-93/453

భరస : వనసకటటశశరరర ననరరత
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ శశషగరరర రరవప గణపత
ఇసటట ననస:45-8-288
వయససస:30
లస: ససస స

1643 SQX1722875
పపరర: ననసచనరమహ నససనకరర

1630 SQX0154930
పపరర: సమత పప తషరరజ

భరస : రరజజసదబ పబసరద దసడడభభటర
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట రమణ ననరరత
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:47
లస: ససస స
95-94/566

95-94/52

భరస : చసదబశశఖర
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహమమరరస దసడడభభటర
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర ననరరత
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ రరధన కకషష మమరరస మమతనఖల
ఇసటట ననస:45-8-291
వయససస:39
లస: పప

95-94/54

భరస : ససబబహహణఖస అచసఖత
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:40
లస: ససస స

1634 SQX1832575
పపరర: చచసచస లకడహ కనమరర పపడడ

1640 SQX2173664
పపరర: పబజజ చచదరర ననరరత

1629 SQX0612358
పపరర: కరరమమలయర షపక

1627 SQX0345892
పపరర: షపక హఫసజనతసర

భరస : కరరమమలయర
ఇసటట ననస:45-8-286
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమహద ఖయససస
ఇసటట ననస:45-8-286
వయససస:49
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:45-8-287
వయససస:49
లస: ససస స

1637 SQX2174068
పపరర: వనసకట రమణ ననరరత

95-94/51

భరస : కరలలశర వరల షపక
ఇసటట ననస:45-8-286
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ అకబర బభష షపక
ఇసటట ననస:45-8-286
వయససస:34
లస: పప
1631 SQX0605949
పపరర: లకడహ బలలససపరటట

1626 MLJ2800225
పపరర: సరబర షపక

95-94/63

భరస : ససబభబరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-290
వయససస:59
లస: ససస స
95-94/64

1651 SQX0786624
పపరర: ఉషరరరణణ మమతనఖల

95-94/65

తసడడ:బ రరధనకకకషష మమరరస మమతనఖల
ఇసటట ననస:45-8-291
వయససస:47
లస: ససస స
95-94/67

1654 SQX0816587
పపరర: పప తషరరజ మమతనఖల అరరణన

95-93/457

భరస : శవ రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-8-292
వయససస:27
లస: ససస స
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పపరర: పవన కలమయర కరపర
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95-93/458

తసడడ:బ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:45-8-292
వయససస:26
లస: పప
1658 SQX0150524
పపరర: తరరపత దడడర

95-94/70

95-93/459

1662 SQX1343318
పపరర: గరపస కకషష బభడడగనవన

95-94/72

1665 AP151000240450
పపరర: అననర షపక

95-94/594

1668 SQX0223958
పపరర: ధన లకడహ పప తషరరజ
తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-296
వయససస:29
లస: ససస స

1670 MLJ3622834
పపరర: హహమబసదస సప దదసపటట

1671 MLJ2799427
పపరర: వజయలకకహ పప తషరరజ

95-94/77

భరస : శకనవరసరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-296
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-296
వయససస:56
లస: ససస స
1676 MLJ2799385
పపరర: సడరఖననరరయణ పప తషరరజ

95-94/83

తసడడ:బ కకటయఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-297
వయససస:71
లస: పప

95-94/73

1677 AP151000240359
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పప తషరరజ

95-94/86

95-94/89

95-94/75

1663 SQX0601716
పపరర: కకరణహయ పప తషరరజ

95-93/461

1666 SQX1640655
పపరర: రరమ మహన రరవప పప తషరరజ

95-94/74

1669 SQX1722230
పపరర: శశశలజ పప తషరరజ

95-94/76

భరస : చకకవరరస పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-296
వయససస:32
లస: ససస స
95-94/78

1672 AP151000240360
పపరర: కకషషకలమయరర పప తషరరజ

95-94/79

భరస : వనసకటటశశరరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-296
వయససస:52
లస: ససస స
95-94/81

1675 MLJ2799203
పపరర: శకనవరసరరవప పప తషరరజ

95-94/82

తసడడ:బ శసకరరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-296
వయససస:34
లస: పప
95-94/84

1678 AP151000240265
పపరర: శరరష కరకలమయనస

95-94/85

భరస : మలలర శశరరరవప కరకలమయనస.
ఇసటట ననస:45-8-297
వయససస:44
లస: ససస స

1680 AP151000240190
పపరర: శవ రరమ కకటటశశర రరవప
పప తషరరజ
తసడడ:బ మలర కరరరరన రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-297
వయససస:40
లస: పప

95-94/87

1683 SQX1880632
పపరర: ససరర చసదన రరజనవడడ

95-94/90

తసడడ:బ రవశసకర రరజనవడడ
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:22
లస: ససస స

95-94/567

తసడడ:బ సరసబయఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-295
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-296
వయససస:58
లస: పప

భరస : మలలర శశరరరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-297
వయససస:61
లస: ససస స
1682 AP151000240189
పపరర: మలర ఖయరరరనరరవప పప తషరరజ

1674 SQX0223909
పపరర: చకకవరరస పప తషరరజ

1660 SQX2122927
పపరర: అనసష

తసడడ:బ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:45-8-293
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-296
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ శసకర రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-296
వయససస:40
లస: పప
1679 AP151000240264
పపరర: కరమమశశరర పప తషరరజ

95-93/460

తసడడ:బ శసకర రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-296
వయససస:39
లస: ససస స
95-94/80

95-94/69

తసడడ:బ శసకరయఖ కరప
ఇసటట ననస:45-8-292
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమలయల షపక షపక.
ఇసటట ననస:45-8-295
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ మహన రరవప పప తష రరజ
ఇసటట ననస:45-8-295
వయససస:27
లస: పప

1673 AP151000240280
పపరర: ననగమలలర శశరర పప తషరరజ

95-94/71

తసడడ:బ ననరరయణ బభడడగరనవన
ఇసటట ననస:45-8-293
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరమ మహన రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-295
వయససస:50
లస: ససస స
1667 SQX1094416
పపరర: మయధవ సరయ పప తష రరజ

1659 MLJ1262864
పపరర: శసకరయఖ కరప

1657 MLJ1262872
పపరర: వజయలకకహ కరప

భరస : శసకరయఖ కరప
ఇసటట ననస:45-8-292
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసగయఖ కరప
ఇసటట ననస:45-8-292
వయససస:63
లస: పప

భరస : లకడహ ననరరయణ బడడగరనవన
ఇసటట ననస:45-8-293
వయససస:38
లస: ససస స
1664 AP151000240281
పపరర: ససశలయదదవ పప తషరరజ

95-94/68

భరస : తరరపత దడడర
ఇసటట ననస:45-8-292
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ చనతబ ననయమడడ దడడర
ఇసటట ననస:45-8-292
వయససస:48
లస: పప
1661 SQX1391424
పపరర: మయధవ బడడగరనవన

1656 MLJ1261627
పపరర: అనత దడడర .

1681 MLJ1260801
పపరర: మలర ఖయరర నరరవప కరకలమయనస

95-94/88

తసడడ:బ అసకమహ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:45-8-297
వయససస:53
లస: పప
1684 SQX1640671
పపరర: లలయవత పపలపరటట

95-94/91

తసడడ:బ కకషష కకశశరజ పపలపరటట
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:24
లస: ససస స
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1685 SQX0223990
పపరర: వజయలకకహ రరజనవడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-94/92

భరస : రవశసకర రరజనవడడ
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:44
లస: ససస స
1688 MLJ2799500
పపరర: ససశల రరజనవడడ

95-94/95

95-94/98

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప రరజనవడడ
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:53
లస: పప
1694 SQX1788561
పపరర: రరజజ రరజజశశరర జజననతడడల

95-94/93

భరస : శకనవరస చకకవరరస రరజనవదద
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప రరజనవడడ
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:71
లస: ససస స
1691 AP151000240153
పపరర: రవశసకర రరజనవడడ

1686 SQX0421370
పపరర: బబబ ససజజత రరజనడడ

1689 SQX1640689
పపరర: వనసకట సరయ దసరర పబసనత
కలమయర పపలపరటట
తసడడ:బ కకషష కకశశరజ పపలపరటట
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:22
లస: పప

95-94/96

1692 MLJ2799278
పపరర: శకనవరస కలమయర కసటట

95-94/99

1695 SQX1788546
పపరర: మమరళ కకషష జజననతడడల

1690 AP151000240514
పపరర: శకనవరసచకకవరరస రరజనవడడ

1693 SQX0672139
పపరర: అదద లకడహ పపలపరటట

95-93/464

1696 SQX1288233
పపరర: అసజన దదవ పబత
భరస : వనసకట ననరరయణ పబత
ఇసటట ననస:45-8-299
వయససస:43
లస: ససస స

1697 SQX0605865
పపరర: రమమష అసగరస�

1698 SQX1722289
పపరర: అరరణన జజలపపరస

1699 SQX1471531
పపరర: రమయదదవ నలగరల

1700 SQX1722172
పపరర: శరసత కలమయరర పపటట
భరస : శవయఖ పపటట
ఇసటట ననస:45-8-299
వయససస:48
లస: ససస స
1703 SQX1722255
పపరర: చసదబ జజలపపరస

95-94/105

95-94/108

తసడడ:బ అశశక కలమయర బబజరస
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:31
లస: పప

1704 SQX1948124
పపరర: బబ అతక షసచక

1707 SQX0089581
పపరర: భభరత యయకలల

95-94/111

1710 SQX0105130
పపరర: ఆయయషర షపక

95-94/106

1713 SQX0105148
పపరర: కకశశర గగరరజల
తసడడ:బ బబహహయఖ గరరరజజల
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:39
లస: పప

1702 SQX1722198
పపరర: వనసకటటష పపటభట

95-94/104

1705 SQX0816025
పపరర: కరవఖ సససగసశశటట

95-94/107

తసడడ:బ మమరళ కకషష ససనరససపటట
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:26
లస: ససస స
95-94/109

1708 MLJ2799302
పపరర: సరసశత సససగసశశటట

95-94/110

భరస : మమరళ కకషష ససనరససపటట
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:47
లస: ససస స
95-94/112

భరస : అయమబ షపక
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:58
లస: ససస స
95-94/114

95-94/101

తసడడ:బ శవయఖ పపటట
ఇసటట ననస:45-8-299
వయససస:25
లస: పప

భరస : రరకజష కలమయర యయకలల
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బభలల ససచదన షపక
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:48
లస: ససస స
1712 SQX1479337
పపరర: శశఖర బభబమ బబజరస

95-94/103

భరస : ఇమయస వరల షసచక
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ బభల శశశదన షపక
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:26
లస: ససస స
1709 SQX1880624
పపరర: హఫసజన షపక

1701 SQX0421347
పపరర: సరమయమ జఖస బశవల

95-93/465

భరస : సలయహన రరజ నలగరల
ఇసటట ననస:45-8-299
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప బషసవల
ఇసటట ననస:45-8-299
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ లసగనత జజలపపరస
ఇసటట ననస:45-8-299
వయససస:40
లస: పప
1706 SQX1876986
పపరర: సలయహ షపక

95-94/100

భరస : చసదబ జజలపపరస
ఇసటట ననస:45-8-299
వయససస:32
లస: ససస స
95-94/102

95-95/209

భరస : కకషష కకశశర పపలపరటట
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప జజననతడడల
ఇసటట ననస:45-8-298 MANGALA BAVI STR
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:45-8-299
వయససస:56
లస: పప

95-94/97

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర రరజనవడడ
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:48
లస: పప

భరస : మమరళ కకషష జజననతడడల
ఇసటట ననస:45-8-298 MANGALA BAVI STR
వయససస:21
లస: ససస స
95-93/466

95-94/94

భరస : శకనవరస కలమయర కసటట.
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజజరరవప కసటట.
ఇసటట ననస:45-8-298
వయససస:57
లస: పప
95-93/463

1687 MLJ2799963
పపరర: మధసరవరణణ కసటట

1711 SQX1341353
పపరర: నఖల సససగసశశటట

95-94/113

తసడడ:బ మమరళ కకషష ససనరససపటట
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:23
లస: పప
95-94/115

1714 SQX1392596
పపరర: రరకరష కలమయర యయకలల

95-94/116

తసడడ:బ జజరర యయకలల
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:42
లస: పప
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95-94/117

తసడడ:బ కనతన కనతన
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:47
లస: పప
1718 SQX0934968
పపరర: యగరత గసట

95-94/120

95-94/123

95-94/126

95-94/129

95-94/132

95-94/568

95-94/571

భరస : వనసకట రరమరరజ వవగరసపన
ఇసటట ననస:45-8-302
వయససస:72
లస: ససస స

1728 SQX0649418
పపరర: వసశకకషషకరసత పప తషరరజ

1731 SQX0147298
పపరర: కరశలయష బభబమ పప నడతరర

1734 SQX2173730
పపరర: మయధవ దనమరర

1737 SQX2125433
పపరర: వజయ లకడహ దనమరర

95-94/136

1740 MLJ2799989
పపరర: రతనతవత రరమజ

95-94/130

1743 SQX1579962
పపరర: నరజసదబ బభబమ రరమజ
తసడడ:బ ససబబహహణఖస రరమజ
ఇసటట ననస:45-8-302
వయససస:22
లస: పప

1723 MLJ2799369
పపరర: రరణణ గసటభ

95-94/125

1726 SQX0668335
పపరర: శకహరర గసటభ

95-94/128

1729 SQX0815951
పపరర: శకననధ పప తషరరజ

95-94/131

తసడడ:బ రతస యఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:53
లస: పప
95-94/133

1732 SQX1722149
పపరర: వనసకటటశశరరర సప సతవరపప

95-94/134

తసడడ:బ ససచదసలల సప సతవరపప
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:73
లస: పప
95-94/569

1735 SQX2173789
పపరర: నళన కరసత పప తషరరజ

95-94/570

తసడడ:బ శకకరసత పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:30
లస: పప
95-94/572

1738 SQX1322668
పపరర: శశశలజ రరమజ

95-94/135

తసడడ:బ ససబబహహణఖస రరమజ
ఇసటట ననస:45-8-302
వయససస:23
లస: ససస స
95-94/137

భరస : ససబబమణఖస రరమజ
ఇసటట ననస:45-8-302
వయససస:51
లస: ససస స
95-94/139

95-94/122

తసడడ:బ పబసరదరరవప గసట
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ ససబబయఖ దనమరర
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గగపరల రరజ ఏగజససన
ఇసటట ననస:45-8-302
వయససస:28
లస: ససస స
1742 SQX1722347
పపరర: వనసకరయయమహ వవగరసపన

95-94/127

భరస : ససబబయఖ దనమరర
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబయఖ దనమరర
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:25
లస: పప
1739 SQX1471655
పపరర: మయధవ ఏగజససన

1725 AP151000240205
పపరర: ససబబరరవమహ పప తషరరజ

1720 SQX1174028
పపరర: అసజనన దదవ పబతస

భరస : పబసరద రరవప గసటభ
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషష పప నడతరర.
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ జగర యఖ దనమరర
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:56
లస: పప
1736 SQX2173771
పపరర: వనసకట భభరర వ దనమరర

95-94/124

తసడడ:బ శకకరసత పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ రతస యఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:55
లస: పప
1733 SQX2173797
పపరర: ససబబయఖ దనమరర

1722 SQX0228239
పపరర: ననగలకడహ పప నడతరర

95-94/119

తసడడ:బ వనసకట ననరరయణ పబతస.
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రతస యఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ శకననధ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:32
లస: పప
1730 AP151000240301
పపరర: శకధర పప తషరరజ

95-94/121

భరస : కరశలయష బభబమ పప నడతరర.
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర సప సతవరపప
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:56
లస: ససస స
1727 SQX0825703
పపరర: గరకలల ననధ పప తషరరజ

1719 SQX1640713
పపరర: రరప సరయ పససపపలలటట

1717 MLJ1260819
పపరర: పబసరద రరవప గసటభ

తసడడ:బ రరమ చసదబ రరవప గసటభ
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకధర పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:50
లస: ససస స
1724 SQX1722123
పపరర: లకడహ సప సతవరపప

95-94/118

తసడడ:బ గరవసద రరజలల ససనరససపటట
ఇసటట ననస:45-8-300
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ పబసరద రరవప గసట
ఇసటట ననస:45-8-301
వయససస:26
లస: ససస స
1721 AP151000240319
పపరర: ఉష పప తషరరజ

1716 MLJ2799310
పపరర: మమరళ కకషష సససగసశశటట

1741 MLJ2800068
పపరర: లకడహ సతఖ కలమయరర పప తషరరజ

95-94/138

భరస : శకనవరస రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-302
వయససస:63
లస: ససస స
95-94/140

1744 SQX0530584
పపరర: చకకవరరస కకకవశడడ�

95-94/141

తసడడ:బ రరమయరరవప� కకకవశడడ.
ఇసటట ననస:45-8-302
వయససస:35
లస: పప
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1745 SQX0424093
పపరర: శకనవరస రరవప పప తషరరజ

95-94/142

తసడడ:బ వరరసరశమ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-8-302
వయససస:66
లస: పప
1748 SQX0224196
పపరర: ససపపరష రరజఖలకడహ నడకల

95-94/145

95-103/389

95-103/392

95-103/395

95-103/398

95-102/459

95-103/401

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర జలకసటట
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:44
లస: పప

1758 MLJ2471803
పపరర: రరజజశశరరరవప వటభటల

1761 AP151000024200
పపరర: ఏకరసబరజశశరరరవప సప మమ

1764 SQX0386110
పపరర: సతఖననరరయణ కకలశశటట

1767 SQX0510099
పపరర: పబభభవత అలపరటట

95-103/404

1770 SQX1358390
పపరర: శకనవరసరరవప ఏలకరటటరర

95-103/396

1773 SQX1978329
పపరర: ననగమణణ జలకసటట
భరస : రమమశ బభబమ జలకసటట
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:39
లస: ససస స

1753 MLJ2471654
పపరర: పబమల వటభటల

95-103/391

1756 MLJ2471530
పపరర: గరపసకకషష పసటట భల

95-103/394

1759 MLJ2471837
పపరర: వనసకటససబభబరరవప� తలర స�

95-103/397

తసడడ:బ హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:67
లస: పప
95-103/399

1762 SQX0393215
పపరర: దనమమరర యస డక కలమయరర

95-102/458

తసడడ:బ వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:44
లస: ససస స
95-102/460

1765 SQX1358275
పపరర: ససజనఖ సవరస

95-103/400

భరస : గరపస కకషష సవరస
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:33
లస: ససస స
95-103/402

1768 SQX1358457
పపరర: పబమలయరరణణ ఏలకటటరర

95-103/403

భరస : కరశలయసస ఏలకటటరర
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:71
లస: ససస స
95-103/405

తసడడ:బ కరశలయసస ఏలకరటటరర
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:47
లస: పప
95-103/407

95-103/388

తసడడ:బ రరజజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:44
లస: పప

భరస : లకహణరరవప
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ లకహణరరవప
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:40
లస: పప
1772 SQX1976513
పపరర: రమమశ బభబమ జలకసటట

95-103/393

తసడడ:బ ససతన రరమయఖ
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ శవపబసరద ఏలకరటటరర
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:40
లస: ససస స
1769 SQX0510164
పపరర: శకకరసత ఆలపరటట

1755 AP151000024170
పపరర: గరపసకకషష సవరస

1750 SQX0160507
పపరర: వమల వటభటల

భరస : రరజజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:94
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష రరవప
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:44
లస: ససస స
1766 SQX1358325
పపరర: జజఖత ఏలకరటటరర

95-103/390

తసడడ:బ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ కజశవపలల
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:85
లస: పప
1763 SQX0393207
పపరర: దనమమరర ననగశవ లకకహ

1752 AP151000024274
పపరర: సరయకలమయరర సవరస�

95-94/144

తసడడ:బ గరపసకకషష
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమకకకషష రరరవప
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:54
లస: పప
1760 MLJ2471274
పపరర: పరసడడరసగరరరవప కలనపరరడడడ

95-94/146

భరస : రరమకకకషష రరరవప�
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:34
లస: పప
1757 AP151000024016
పపరర: శకనవరసస గమదద

1749 SQX0224246
పపరర: వనసకట రరమ పబసరద నడకల

1747 SQX1722321
పపరర: జజజ నససత సరయ పసబయయ నడకల

తసడడ:బ వనసకటరరమ పబసరద నడకల
ఇసటట ననస:45-8-303
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరవప నడకల.
ఇసటట ననస:45-8-303
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ రరజజశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:45-8-305
వయససస:41
లస: ససస స
1754 MLJ2471233
పపరర: శకనవరస వటట ల

95-94/143

తసడడ:బ అపరపరరవప పపపపలపలర
ఇసటట ననస:45-8-302
వయససస:86
లస: పప

భరస : శకమననతరరయణ నడకల.
ఇసటట ననస:45-8-303
వయససస:45
లస: ససస స
1751 MLJ2471662
పపరర: శశశలజ� వటభటల�

1746 AP151000240300
పపరర: ఈశశరరరవప పపపపపననపలర

1771 SQX1976356
పపరర: వనసకటటశశరరర జలకసటట

95-103/406

తసడడ:బ సతఖననరరయణ జలకసటట
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:81
లస: పప
95-103/408

1774 SQX1982552
పపరర: పరరశత జలకసటట

95-103/409

భరస : వనసకటటశశరరర జలకసటట
ఇసటట ననస:45-8-306
వయససస:75
లస: ససస స
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95-103/410

తసడడ:బ రవకలమయర గమడడ
ఇసటట ననస:45-8-307
వయససస:23
లస: ససస స
1778 AP151000024080
పపరర: శకలకడహ గమదద

95-103/413

95-103/416

95-103/419

95-103/422

95-103/417

1785 SQX1013838
పపరర: షరరహల పబబత

1788 AP151000024125
పపరర: వసససధర చసతలపపడడ

95-103/425

1791 AP151000267213
పపరర: సరయబభబభ పబబత

95-103/420

భరస : ఆసజనవయమలల మదసరల
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:51
లస: ససస స

1794 SQX2147734
పపరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

1783 SQX0413302
పపరర: రరమ పబసరద గమడడ

95-103/418

1786 SQX0811786
పపరర: అనసరరధ మదసరల

95-103/421

95-103/423

1789 SQX1477182
పపరర: చచసచస కళళఖణ చకకవరరస
చసతలపపడడ
తలర : వసససధర చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:27
లస: పప

95-103/424

95-103/426

1792 SQX2005973
పపరర: ఆసజనవయమలల మదసరల

95-103/566

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప మదసరల
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:54
లస: పప
95-103/616

1795 SQX1358770
పపరర: పదనహవత సరదదనవన

95-103/427

తసడడ:బ ననరరయణ సరశమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనవరసలల సరదదనవన
ఇసటట ననస:45-8-311
వయససస:50
లస: ససస స
1798 MLJ2471779
పపరర: జజఖత వడడ
డ రర�

తసడడ:బ చనమయలయ కకసడయఖ సరదదనవన
ఇసటట ననస:45-8-311
వయససస:48
లస: పప

95-101/648
1797 SQX2323269
పపరర: మహహశ బభబ వరదడ
ర రర ససబబయఖ
వరదడ
ర రర
తసడడ:బ ససబబయఖ వరదడ
ర రర
ఇసటట ననస:45-8-312
వయససస:27
లస: పప

భరస : పబకరశ�
ఇసటట ననస:45-8-312
వయససస:45
లస: ససస స

1799 MLJ2471688
పపరర: వరలకడహ వడడ
డ రర�

1800 SQX0661587
పపరర: మహహశ బభబభ వదడ
ర రర

1801 SQX0510222
పపరర: ససనల కలమయర వడడ
డ రర�

1796 SQX1358655
పపరర: శకనవరససలల సరదదనవన

95-103/428

95-103/430

భరస : ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:45-8-312
వయససస:62
లస: ససస స
1802 SQX0510107
పపరర: సడరఖపబకరశ వదడ
ర రర
తసడడ:బ ససబబయఖ వదడ
ర రర
ఇసటట ననస:45-8-312
వయససస:31
లస: పప

95-103/431

తసడడ:బ ససబబయఖ వదడ
ర రర
ఇసటట ననస:45-8-312
వయససస:28
లస: పప
95-103/433

1803 MLJ2471548
పపరర: సడరఖ పబకరశ వడడ
డ రర
తసడడ:బ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:45-8-312
వయససస:52
లస: పప

95-103/415

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబమణఖస
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:50
లస: పప
95-103/567

1780 AP151000024082
పపరర: వరలకహమహగమదద

తసడడ:బ వరరసరశమ గమడడ
ఇసటట ననస:45-8-307
వయససస:65
లస: పప

భరస : పపరష చసదబరరవప
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల మదసరల
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:30
లస: పప
1793 SQX2032183
పపరర: ససవరష లత మదసరల

1782 AP151000024051
పపరర: రవకలమయర గమదద

95-103/412

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:45-8-307
వయససస:93
లస: ససస స

తసడడ:బ సరయ బభబభ పబబత
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరయబభబభ
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:48
లస: ససస స
1790 SQX1358606
పపరర: చరణ కలమయర మదసరల

95-103/414

తసడడ:బ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:45-8-307
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ సరయ బభబభ పబబత
ఇసటట ననస:45-8-310
వయససస:23
లస: ససస స
1787 AP151000267151
పపరర: ఉమయశక పబబత

1779 AP151000024479
పపరర: కనకమహలకడహ గమదద

1777 MLJ0857763
పపరర: మయరరతదదవ గమదద

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:45-8-307
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరసపబసరద
ఇసటట ననస:45-8-307
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ పబసరద
ఇసటట ననస:45-8-307
వయససస:29
లస: పప
1784 SQX1543173
పపరర: అహలయఖ శకత పబబత

95-103/411

తసడడ:బ రరమ పబసరద గమడడ
ఇసటట ననస:45-8-307
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రవకలమయర
ఇసటట ననస:45-8-307
వయససస:49
లస: ససస స
1781 SQX0371609
పపరర: వరజసదబ సరయ గమదద

1776 SQX0784454
పపరర: వనత గమడడ

95-103/429

95-103/432

తసడడ:బ ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:45-8-312
వయససస:29
లస: పప
95-103/434

1804 MLJ2471696
పపరర: ససబబయఖ వడడ
డ రర

95-103/435

తసడడ:బ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:45-8-312
వయససస:66
లస: పప
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1805 SQX0386300
పపరర: ససనల కలమయర మయజజటట

95-102/461

తసడడ:బ దనమదరరరవప
ఇసటట ననస:45-8-313
వయససస:44
లస: పప
1808 SQX0417659
పపరర: పరవన పప తషరరజ

95-103/438

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-8-314
వయససస:38
లస: ససస స
1811 SQX1079152
పపరర: హరరశ సరయ కలమయర పసడద

95-103/441

భరస : కకకషషమహన
ఇసటట ననస:45-8-316
వయససస:56
లస: ససస స
1817 SQX1355107
పపరర: రరజజ రరజజశశరర దదవ అబమబ

95-103/447

95-103/449

95-103/452

95-103/455

తసడడ:బ వనసకట కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:45-9
వయససస:31
లస: పప

95-103/442

1813 MLJ2471126
పపరర: శశషగరరరరరవప వర

95-103/443

1812 MLJ2471167
పపరర: వజయగరపరల వర

తసడడ:బ గరపయఖ
ఇసటట ననస:45-8-315
వయససస:68
లస: పప

95-103/445 1816 SQX0661355
95-103/446
1815 SQX0718791
పపరర: వవసకట ననగ హరరష చసతలపపడడ
పపరర: వవసకట ననగ సతష చసతలపపడడ

1818 SQX1354737
పపరర: సరయ కళళఖణ చసదబ అబమబ

తసడడ:బ కకషష మహనరరవప
ఇసటట ననస:45-8-316
వయససస:33
లస: పప
95-103/448

1821 AP151000024312
పపరర: మమమథదల అబమబ

1824 AP151000024063
పపరర: సరయననధ సవరస

1827 SQX0161000
పపరర: వనసకటననగజశశరరరవప బలల
ర రర�

95-103/618

1830 SQX2204089
పపరర: సరయ గకరర మనససశన బలల
ర రర

95-103/450

1833 SQX1940816
పపరర: రరకజష అలర
తసడడ:బ వనసకట కకటటశశర రరవప అలర
ఇసటట ననస:45-9
వయససస:20
లస: పప

95-103/617

1822 AP151000024307
పపరర: సరయకలమయరర సవరస

95-103/451

భరస : సరయననధ
ఇసటట ననస:45-8-316/2
వయససస:67
లస: ససస స
95-103/453

95-103/454
1825 SQX1573279
పపరర: కకషష సరయ జజహతవ బలల
ర రర

తసడడ:బ వనసకట ననగజశశర రరవప బలల
ర రర
ఇసటట ననస:45-8-317
వయససస:23
లస: ససస స
95-103/456

1828 AP151000024367
పపరర: శవరజ మకమయటస�

95-103/457

తసడడ:బ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-8-317
వయససస:57
లస: పప
95-103/619

తసడడ:బ వనసకట ననగజశశర రరవప బలల
ర రర
ఇసటట ననస:45-8-317
వయససస:18
లస: ససస స
95-91/326

1819 SQX2415198
పపరర: కకరస ర మయమడడబతష
స ల

భరస : ననగ వనసకట రరజజసదబ పబసరద మయమడడబతష
స
ఇసటట ననస:45-8-316/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ శశషయఖ�
ఇసటట ననస:45-8-317
వయససస:56
లస: పప

భరస : శశషయఖ బలల
ర రర
ఇసటట ననస:45-8-317
వయససస:68
లస: ససస స
1832 MLJ3655347
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� ఆళళ�

95-103/440

తసడడ:బ నగభమషణస
ఇసటట ననస:45-8-316/2
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకటననగజశశరరవప�
ఇసటట ననస:45-8-317
వయససస:51
లస: ససస స
1829 SQX2203867
పపరర: వమల బలల
ర రర

1810 MLJ2471225
పపరర: వనసకటశవరరమననగరతతరరవప
పప తషరరజ
తసడడ:బ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-8-314
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరసపబసరద
ఇసటట ననస:45-8-316/2
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమసరశమ�
ఇసటట ననస:45-8-316/2
వయససస:59
లస: పప
1826 SQX0161067
పపరర: లకడహ బలల
ర రర�

95-103/439

తసడడ:బ రరమ పబసరద
ఇసటట ననస:45-8-316/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ సరయననథ�
ఇసటట ననస:45-8-316/2
వయససస:42
లస: ససస స
1823 MLJ2471316
పపరర: రరసపబసరద అబమబ�

1809 AP151000024554
పపరర: శవకలమయరర పప తషరరజ

తసడడ:బ కకషషమహనరరవప
ఇసటట ననస:45-8-316
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ రరమ పబసరద అబమబ
ఇసటట ననస:45-8-316/1
వయససస:24
లస: ససస స
1820 SQX0160929
పపరర: ఆశతతష కలమయరర� సవరస�

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-8-314
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:45-8-315
వయససస:38
లస: పప
95-103/444

95-103/437

భరస : వనసకట శవ రరమ ననగరతత రరవప పప తషరర
ఇసటట ననస:45-8-314
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-8-314
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ మమరరస పసడద
ఇసటట ననస:45-8-315
వయససస:27
లస: పప
1814 AP151000024253
పపరర: ససలలచన చసతలపపడడ

95-103/436 1807 MLJ0856492
1806 SQX0968404
పపరర: వనసకట ననగ పబమల పప తషరరజ
పపరర: మతబభషసణణ పప తషరరజ

1831 SQX0475707
పపరర: శరరష గమసడవరపప

95-102/462

భరస : రరధనకకకషష
ఇసటట ననస:45-8-326
వయససస:32
లస: ససస స
95-214/60

1834 SQX1721133
పపరర: వజయ లకడహ దనమరర

95-93/467

తసడడ:బ ససబబయఖ దనమరర
ఇసటట ననస:45-9-30
వయససస:23
లస: ససస స
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1835 SQX2203313
పపరర: దదవక ననయమడడ వషష
ష మలకల

95-93/756

1836 MLJ1262880
పపరర: కకరణ కలమయర జసగరల

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:45-9-33/91
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర ఖయరరరన రరవప జసగరల.
ఇసటట ననస:45-9-193
వయససస:40
లస: పప

1838 SQX1111996
పపరర: రరమససబబయఖ గసగరశశటట

1839 MLJ1264050
పపరర: లలయవత దడళపరళళ

95-94/156

తసడడ:బ ససబబయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:45-9-196
వయససస:82
లస: పప
1841 MLJ1264084
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ గమడ

95-94/160

95-94/162

95-93/471

95-93/474

95-93/477

95-93/480

భరస : ససబబమణఖస� �
ఇసటట ననస:45-9-319
వయససస:44
లస: ససస స

1851 SQX1529157
పపరర: శక దదవ మలశశటట

1854 AP151000237032
పపరర: అనసడయమహ మలశశటట

1857 AP151000237095
పపరర: పవనసకమయర మలశశటట

95-93/483

1860 AP151000237030
పపరర: రమమష బభబమ మలశశటట

95-93/472

1863 AP151000237365
పపరర: వనసకటటశశరమహ కణజస
భరస : సడరఖననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:45-9-319
వయససస:58
లస: ససస స

1843 SQX1619222
పపరర: మసగజశశరరరవప దనసరర

95-93/468

1846 SQX1094341
పపరర: వషష
ష సరయ వటటటపరర

95-93/470

1849 SQX1094325
పపరర: వజయ శక మలశశటట

95-93/473

తసడడ:బ పవన కలమయర
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:36
లస: ససస స
95-93/475

1852 AP151000237184
పపరర: వనసకటననగమలలర శశరర మలశశటట

95-93/476

భరస : మమరళధరరరవప
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:58
లస: ససస స
95-93/478

1855 SQX1529165
పపరర: హహమసత కలమయర మలశశటట

95-93/479

తసడడ:బ రమమశ బభబమ మలశశటట
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:24
లస: పప
95-93/481

1858 SQX1137240
పపరర: లకహణ రరవప వవలలపరర

95-93/482

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:53
లస: పప
95-93/484

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:60
లస: పప
95-93/486

95-94/159

తసడడ:బ సతఖననరరయణ వటటటపరర
ఇసటట ననస:45-9-317
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ మమరళధరరరవప
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప మలశశటట
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:59
లస: పప
1862 MLJ1263375
పపరర: సరయలలత� బజనవపలర �

95-93/469

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ తషమహల
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:38
లస: పప
1859 SQX1529173
పపరర: రమమశ బభబమ మలశశటట

1848 SQX1094283
పపరర: లలత సససధస మయలశశటట

1840 MLJ2799849
పపరర: శకలకకహ దసటట

తసడడ:బ వనసకటరతతస దనసరర
ఇసటట ననస:45-9-236
వయససస:65
లస: పప

భరస : రమమశ బభబమ మలశశటట
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:58
లస: ససస స
1856 SQX1788611
పపరర: సరయ కకషష కకశశర తషమహల

95-94/161

తసడడ:బ రమమష బభబమ
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమరళధరరరవప
ఇసటట ననస:45-9-318
వయససస:45
లస: ససస స
1853 AP151000237185
పపరర: హహహమయవత మలశశటట

1845 SQX0346163
పపరర: వటట
ర రర కలయఖణణ

95-94/149

భరస : శకనవరసరరవప దసటట.
ఇసటట ననస:45-9-198
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-9-317
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-9-317
వయససస:30
లస: పప
1850 AP151000237186
పపరర: ససనత మలశశటట

95-94/158

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర దసటట.
ఇసటట ననస:45-9-198
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరరమరరజ ఎగజససన
ఇసటట ననస:45-9-302
వయససస:46
లస: పప
1847 SQX0346130
పపరర: వటట
ర రర వనసకట ఉదయకలమయర

1842 MLJ1264035
పపరర: శకనవరసరరవప దసటట

1837 MLJ1262641
పపరర: రవ కలమయర జసగరల

తసడడ:బ మలర ఖయరరరన రరవప జసగరల.
ఇసటట ననస:45-9-193
వయససస:44
లస: పప

భరస : పప లలశశరరరవప ధడళపరళర.
ఇసటట ననస:45-9-197
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరఖపబసరద గమడ.
ఇసటట ననస:45-9-198
వయససస:42
లస: పప
1844 SQX1640788
పపరర: వనసకట గరపరలరరజ ఎగజససన

95-94/148

1861 SQX0930099
పపరర: పబతతఖష మయనసపరటట

95-93/485

తసడడ:బ వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:45-9-319
వయససస:29
లస: ససస స
95-93/487

1864 SQX0345348
పపరర: మయనసపరటట శరఖమల కలమయరర

95-93/488

భరస : వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:45-9-319
వయససస:59
లస: ససస స

Page 101 of 317

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06

1865 SQX0744581
పపరర: పబణణత కలమయర మయనసపరటట

95-93/489

తసడడ:బ వజయ కలమయర
ఇసటట ననస:45-9-319
వయససస:27
లస: పప
1868 SQX2235612
పపరర: ననగ రరజ కలమయర చసతనడ

95-93/752

95-93/493

95-93/496

95-93/499

95-93/502

95-93/505

95-93/507

భరస : హనసమసతరరవప�
ఇసటట ననస:45-9-329
వయససస:63
లస: ససస స

1878 SQX0514745
పపరర: శకకరసత మయమళరపలర �

1881 SQX0154781
పపరర: ననగ లయవణఖ దనసరర

1884 SQX1497487
పపరర: రరధ కకషష మమరరస దనసరర

1887 AP151000237254
పపరర: ససతనరరవమహ నలస

95-93/510

1890 SQX0346361
పపరర: కకషష చచచతనఖ దసడడబబ టర

1893 MLJ2794246
పపరర: ననగరరరడడడ పరతమమకల
తసడడ:బ పపలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:45-9-329
వయససస:64
లస: పప

1873 AP151000237222
పపరర: లకకహననగమణణ మలలర సకకసడ�

95-93/495

1876 SQX1354786
పపరర: గకతమ పప తషరరజ

95-93/498

95-93/500

1879 AP151000237063
పపరర: మహనమమరళకకషష
మలలర సకకసడ�
తసడడ:బ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-9-325
వయససస:54
లస: పప

95-93/501

95-93/503

1882 SQX1497479
పపరర: అఖలయసడదశశరర దనసరర

95-93/504

భరస : రరధ కకషష మమరరస దనసరర
ఇసటట ననస:45-9-326
వయససస:70
లస: ససస స
95-93/506

1885 SQX2203149
పపరర: మసగమహ చదలవరడ

95-93/753

భరస : చరసజవ రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:45-9-326
వయససస:58
లస: ససస స
95-93/508

1888 AP151000237519
పపరర: శవశసకరరరవప నలస

95-93/509

తసడడ:బ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:45-9-327
వయససస:58
లస: పప
95-93/511

తసడడ:బ మహన శకనవరస
ఇసటట ననస:45-9-328
వయససస:28
లస: పప
95-93/513

95-93/492

తసడడ:బ చసదబ శశఖర పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-9-325
వయససస:24
లస: పప

భరస : అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:45-9-327
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : మహన శకనవరస
ఇసటట ననస:45-9-328
వయససస:57
లస: ససస స
1892 SQX0442848
పపరర: జగదదశశరర సడదల�

95-93/497

తసడడ:బ వనసకటరతతస దనసరర
ఇసటట ననస:45-9-326
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:బ అరరరన రరవప నలస
ఇసటట ననస:45-9-327
వయససస:52
లస: ససస స
1889 SQX0154831
పపరర: ససజజత దసడడబబ టర

1875 SQX0514752
పపరర: దదవకక మయమళరపలర �

1870 AP151000237478
పపరర: వసశదదపక చచసగరరర

భరస : మహనమమరళకకషష�
ఇసటట ననస:45-9-325
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : పబభభకర
ఇసటట ననస:45-9-326
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ రరధనకకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:45-9-326
వయససస:50
లస: పప
1886 SQX0154815
పపరర: వరలకడహ నలస

95-93/494

తసడడ:బ పబసరద మమరరస�
ఇసటట ననస:45-9-325
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ పబభభకర దనసరర
ఇసటట ననస:45-9-326
వయససస:21
లస: ససస స
1883 SQX0143784
పపరర: పబభభకర దనసరర

1872 AP151000237214
పపరర: కకషరషరరవప చచసగరరర

95-93/491

తసడడ:బ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:45-9-321
వయససస:44
లస: పప

భరస : పబసరద మమరరస�
ఇసటట ననస:45-9-325
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరద మయమళరపలర
ఇసటట ననస:45-9-325
వయససస:31
లస: పప
1880 SQX1788587
పపరర: సరయ సరహహత దనసరర

95-91/736

తసడడ:బ రరమననధస
ఇసటట ననస:45-9-324
వయససస:80
లస: పప

భరస : కకసడలరరవప�
ఇసటట ననస:45-9-325
వయససస:56
లస: ససస స
1877 SQX1568106
పపరర: ఫణణ కలమయర మయమళరపలర

1869 SQX2214377
పపరర: చతబ లత అననత

1867 SQX0810812
పపరర: ఉష లకడహ బబ సధదల

భరస : రఘమరరస సససగ
ఇసటట ననస:45-9-320
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమమ మహనరరవప అననత
ఇసటట ననస:45-9-321
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:45-9-324
వయససస:76
లస: ససస స
1874 AP151000237330
పపరర: సతఖవత మలలర సకకసడ�

95-93/490

తసడడ:బ సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:45-9-319
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ వరబబహహ చనరరఖలల
ఇసటట ననస:45-9-320
వయససస:38
లస: పప
1871 AP151000237215
పపరర: పబమల చచసగరరర

1866 MLJ1263367
పపరర: ససబబమణఖస� బజనవపలర �

1891 SQX0154864
పపరర: మహన శకనవరస దసడడబబ టర

95-93/512

తసడడ:బ నరసససహ మమరరస
ఇసటట ననస:45-9-328
వయససస:58
లస: పప
95-93/514

95-93/754
1894 SQX2139442
పపరర: లల ఉమయమహహశశర రరవప
దవపలలరర
తసడడ:బ వనసకట ననగజశశర రరవప దవపలలరర
ఇసటట ననస:45-9-329
వయససస:20
లస: పప
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1895 SQX2139459
పపరర: హహమవసత దవపలలరర

95-93/755

1896 MLJ2794477
పపరర: చనమమసడదశశరర దనవపలలరర

తసడడ:బ వనసకట ననగజశశర రరవప దవపలలరర
ఇసటట ననస:45-9-329
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:41
లస: ససస స

1898 MLJ2794121
పపరర: శవనలవవణణ దనవపలలరర

1899 SQX0100958
పపరర: పసడడటట వజయ కలమయరర

95-93/517

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:45
లస: ససస స
1901 SQX1094366
పపరర: భభరత పసడడటట

95-93/520

95-93/523

95-91/327

భరస : చసదబశశఖర�
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:39
లస: ససస స
1913 SQX0043323
పపరర: షపక ససచదన�

95-91/333

తసడడ:బ గరసధద
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:42
లస: పప
1919 SQX0043588
పపరర: నరవరడ కరలష�
తసడడ:బ మయబమససభభన�
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:44
లస: పప
1922 SQX0043331
పపరర: గనపర సతఖననరరయణ రరడడ �
తసడడ:బ బభరర రరడడడ�
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:53
లస: పప

1908 SQX1488338
పపరర: జయ మయధవ కకట

1911 SQX0668657
పపరర: రతత కలమయరర కసబభల

95-91/328

95-93/525

1909 SQX0085159
పపరర: ననగలకడహ� జలలరర�

95-91/329

భరస : హరరగరపరల�
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:39
లస: ససస స
95-91/331

1912 AP151000234253
పపరర: సరమయమ జఖస సశరష �

1920 SQX0043349
పపరర: షపక ఖయససస�

1923 SQX0665182
పపరర: రరజజసదబ పబసరద కసబభల
తసడడ:బ రరమదనసస
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:69
లస: పప

95-91/332

భరస : అపసపరరడడడ�
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:81
లస: ససస స
95-91/336

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:42
లస: పప
95-91/338

1918 SQX1488346
పపరర: శకనవరస రరవప కకట

95-91/339

తసడడ:బ వ ఆర కజ ఆసజనవయమలల కకట
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:44
లస: పప
95-91/341

తసడడ:బ బమడద�
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:47
లస: పప
95-91/343

95-93/522

95-91/335 1915 SQX0961953
1914 SQX0961912
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వషష
పపరర: వరరసజనవయమలల బభవరరడడడ
ష మలకల

1917 SQX0043489
పపరర: పరదమలలర మయరకసడదయమలల�

95-93/519

తసడడ:బ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:42
లస: పప
95-91/340

1903 MLJ2794410
పపరర: శకధర దనవపలలరర

95-93/524 1906 MLJ2794352
1905 MLJ2794188
పపరర: వనసకటననగజశశర రరవప దనవపలలరర
పపరర: రరసబభబమ లసగరశశటట

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:42
లస: పప
95-91/337

1900 MLJ2794717
పపరర: రరఘవమహ దనవపలలరర

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరజజసదబ పబసరద
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ అబమరలయర�
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:36
లస: పప
1916 SQX0961896
పపరర: శవరరస దడళళ

95-93/521

భరస : శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:38
లస: ససస స
95-91/330

95-93/516

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:52
లస: పప

భరస : మలర ఖయరరరన రరవప
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:34
లస: ససస స
1910 MLJ3655925
పపరర: సమత� పప తషరరజ�

95-93/518

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:49
లస: పప
1907 SQX0961904
పపరర: వషష
ష మలకల అక

1902 MLJ2794485
పపరర: మధసబభబమ దనవపలలరర

1897 MLJ2794139
పపరర: రరధ దనవపలలరర

భరస : మధసబభబమ
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : లజర
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ లయజర
ఇసటట ననస:45-9-330
వయససస:26
లస: పప
1904 MLJ1263466
పపరర: రరమచసదబరరవప చదలవరడ

95-93/515

1921 MLJ3654316
పపరర: పప తషరరజ చసదబ శశఖర

95-91/342

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-9-332
వయససస:50
లస: పప
95-91/344

1924 SQX1972579
పపరర: పబసరద

95-91/345

భసధసవప: రమదదవ
ఇసటట ననస:45-9-333
వయససస:20
లస: పప
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1925 SQX0875229
పపరర: సరయ రరమకకటటశశరరరవప
వడడ
డ రర
తసడడ:బ రరజజసదబపస
బ రద
ఇసటట ననస:45-9-333
వయససస:32
లస: పప

95-93/526

1928 SQX0346239
పపరర: వనచశరల శవ పబసరద�

95-93/529

95-91/737

Deleted
95-93/533

భరస : ససబబ రరవప గమనతస
ఇసటట ననస:45-9-334
వయససస:75
లస: ససస స
1937 AP151000237176
పపరర: సరయబభబమ గమనతస

95-93/536

95-117/197

95-93/531

భరస : శకనవరస రరవప గమనతస
ఇసటట ననస:45-9-334
వయససస:46
లస: ససస స
1935 AP151000237381
పపరర: ననగరరజ గమనతస

1938 AP151000237039
పపరర: ససబభబరరవప గమనతస

1941 MLJ3656634
పపరర: రరజఖలకడహ� చదలవరడ�

95-91/349

1944 SQX0154757
పపరర: రరమచసదబ రరవప� చదలవరడ�

95-93/534

తలర : వసససధరర దదవ తనటట
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:46
లస: పప

1947 SQX0675595
పపరర: ననగలకకహ పప తతరర

95-95/210

1933 SQX0442665
పపరర: పదనహవత గమనతస

95-93/532

1936 AP151000237269
పపరర: శకనవరసరరవప గమనతస

95-93/537

1939 SQX2456895
పపరర: జజససశథ గమణషస

95-93/757

Deleted

తసడడ:బ గమణషస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-9-334
వయససస:18
లస: ససస స
95-91/346

1942 MLJ3656626
పపరర: రమయదదవ� చదలవరడ�

95-91/350

1945 SQX2089050
పపరర: వసససధర దదవ తనటట

95-91/662

భసధసవప: రరజజష కలమయర తనటట
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:67
లస: ససస స
95-93/538

1948 SQX0675611
పపరర: పదనహవత బతష
స ల

95-93/539

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:59
లస: ససస స

95-93/540 1950 SQX0675629
95-93/541 1951 SQX0675603
1949 SQX1619214
పపరర: వనసకట కరశ వశశననధ కకమమహరర
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవప బతష
పపరర: రరమమ పప తతరర
స ల

1952 SQX1619206
పపరర: శవరరమ కకషష కకమమహరర

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:37
లస: పప
95-93/543

తసడడ:బ వనసకట వరభదబ సరశమ కకమమహరర
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:54
లస: పప

1953 SQX2204022
పపరర: వసససధర దదవ తనటట
భరస : మలర కరరరరన రరవప లలట తనటట
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:67
లస: ససస స

95-91/347

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప�
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ శవరరమ కకషష కకమమహరర
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:23
లస: పప

95-93/535

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-9-334
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ శకరరమ మమరరస�
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:58
లస: పప
95-91/663

1930 SQX1979160
పపరర: పబసరద

భరస : సరయబభబమ
ఇసటట ననస:45-9-334
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప�
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస�
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:76
లస: ససస స
1946 SQX2089035
పపరర: రరజజష కలమయర తనటట

1932 AP151000237312
పపరర: వనసకట శకదదవ గమనతస

95-93/528

తసడడ:బ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:45-9-333
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:45-9-334
వయససస:86
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప గమనతస
ఇసటట ననస:45-9-334
వయససస:75
లస: ససస స
1943 MLJ3656600
పపరర: రరజమహ� చదలవరడ�

95-93/530

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-9-334
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-9-334
వయససస:58
లస: పప
1940 SQX0509752
పపరర: లకహమహ గమనతస

1929 SQX0143826
పపరర: శవశసకరరరవప వవశరల

1927 MLJ2794956
పపరర: సరమయమ జఖస వవశరల

భరస : రరమచసదబయఖ
ఇసటట ననస:45-9-333
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప
ఇసటట ననస:45-9-333
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ గమణషస శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-9-334
వయససస:18
లస: ససస స
1934 SQX1880483
పపరర: లకహమహ గమనతస

95-93/527

భరస : పబసరద వడడ
డ రర
ఇసటట ననస:45-9-333
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమచసదబయఖ�
ఇసటట ననస:45-9-333
వయససస:33
లస: పప
1931 SQX2454122
పపరర: జజససశథ గమణషస

1926 SQX1358549
పపరర: రమయదదవ వడడ
డ రర

95-93/542

తసడడ:బ వవసకటసరశమ
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:44
లస: పప
95-93/758

1954 SQX2143279
పపరర: రరజజశ కలమయర తనటట

95-93/759

తసడడ:బ మలర కరరరరన రరవప తనటట
ఇసటట ననస:45-9-335
వయససస:46
లస: పప
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95-91/351

భరస : వనసకట శకకరసత నరరకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:32
లస: ససస స
1958 SQX1573188
పపరర: ఉష రరణణ నరరకకసడ

1956 MLJ2790236
పపరర: వనసకటలకడహ సశరష �

95-91/352

తసడడ:బ అపసపరరడడడ�
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:45
లస: ససస స
95-91/354

1959 AP151000234252
పపరర: కకటటశశరమహ మయరరడడ �

భరస : వనసకట శవ శసకర రరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అసకకరరడ�డడ
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:66
లస: ససస స

1961 SQX1573162
పపరర: అజయ కలమయర నరరకకసడ

1962 SQX1496596
పపరర: వనసకట శకకరసత నరరకకసడ

95-91/357

1957 MLJ2790426
పపరర: మసరసనమహ సశరష �

భరస : సతఖననరరయణరరడడడ�
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:50
లస: ససస స
95-91/355

1960 SQX1573196
పపరర: ససతమహ నరరకకసడ

95-91/358

1963 AP151000231152
పపరర: మసరసన రరడడడ సశరష

తసడడ:బ వనసకట శవ శసకర రరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ అపసపరరడడడ సశరష
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:47
లస: పప

1964 SQX1573170
పపరర: వనసకట శవ శసకర రరవప
నరరకకసడ
తసడడ:బ వనసకట ససబబయయఖ నరరకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:55
లస: పప

95-91/360

1965 SQX2203453
పపరర: అసకకరరడడడ మయరరడడడ

1966 SQX0517771
పపరర: పప తత
స రర అనసరరధ�

1967 SQX0941443
పపరర: సరయ శవ రరమ పప తష
స రర

95-91/362

1970 MLJ1264282
పపరర: ఉషరకకరణ కరవపరర

95-91/365

95-91/368

1974 MLJ3654860
పపరర: సరయ బభబమ పప తత
స రర

95-91/371

1977 SQX1189068
పపరర: శకనవరసరరవప తతటకలర

1980 AP151000234224
పపరర: రరధనరరణణ వనగరశన�

తసడడ:బ హనసమయఖ ననయమడడ ననరరడర
ఇసటట ననస:45-9-342
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకటరరమరరజ�
ఇసటట ననస:45-9-343
వయససస:46
లస: ససస స

1982 AP151000234222
పపరర: పదనహవతదదవ వనగరశన�

1983 SQX0709931
పపరర: దసరరర కలమయరర మరరయయల

భరస : వనసకటరరమరరజ�
ఇసటట ననస:45-9-343
వయససస:50
లస: ససస స

95-91/366

95-91/378

భరస : ధకడననమమరరస
ఇసటట ననస:45-9-343
వయససస:58
లస: ససస స

1969 AP151000231229
పపరర: వనసకటరరవప పప తత
స రర

95-91/364

1972 AP151000234492
పపరర: అసజననదదవ పప తత
స రర

95-91/367

భరస : సరయబభబమ
ఇసటట ననస:45-9-338
వయససస:60
లస: ససస స
95-91/369

1975 SQX1189035
పపరర: హహమలత తతటకలర

95-91/370

తసడడ:బ శకనవరసరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:45-9-339
వయససస:29
లస: ససస స
95-91/373

తసడడ:బ దశరరద రరమయఖ తతటకలర
ఇసటట ననస:45-9-339
వయససస:52
లస: పప
95-91/375

95-91/361

తసడడ:బ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:45-9-337
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:45-9-338
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప తతటకలర
ఇసటట ననస:45-9-339
వయససస:49
లస: ససస స
1979 SQX1484161
పపరర: శకహరర రరవప ననరరడర

95-91/363

భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:45-9-338
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ హరరబభబమ�
ఇసటట ననస:45-9-338
వయససస:42
లస: పప
1976 SQX1189027
పపరర: ససతన మహ లకడహ తతటకలర

1971 MLJ1264274
పపరర: సశపరత కకరణ అసకరస

95-91/359

భరస : వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:45-9-337
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరవప పప తష
స రర
ఇసటట ననస:45-9-337
వయససస:26
లస: పప

భరస : పవన కలమయర
ఇసటట ననస:45-9-338
వయససస:38
లస: ససస స
1973 MLJ3654878
పపరర: శకకరసత� అసకరస�

95-93/760

తసడడ:బ రరఘవ రరడడడ మయరరడడడ
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరవప పప తష
స రర
ఇసటట ననస:45-9-337
వయససస:26
లస: పప

95-91/356

భరస : వనసకట ససబబయయఖ నరరకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట శవ శసకర రరవప నరరకకసడ
ఇసటట ననస:45-9-336
వయససస:33
లస: పప

1968 SQX0941534
పపరర: మణణకసఠ పప తష
స రర

95-91/353

1978 SQX1484153
పపరర: భభణమ ననరరడర

95-91/374

భరస : శకహరర రరవప ననరరడర
ఇసటట ననస:45-9-342
వయససస:68
లస: ససస స
95-91/376

1981 AP151000234316
పపరర: వనసకరయమహ వనగరశన�

95-91/377

భరస : వనసకటరరమరరజ�
ఇసటట ననస:45-9-343
వయససస:48
లస: ససస స
95-91/379

1984 AP151000231190
పపరర: గరపరలరరజ వనగససన�

95-91/380

తసడడ:బ వనసకటరరజ�
ఇసటట ననస:45-9-343
వయససస:45
లస: పప
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1985 AP151000231147
పపరర: శకనవరసరరజ వనగరససన�

95-91/381

తసడడ:బ వనసకటరరజ�
ఇసటట ననస:45-9-343
వయససస:45
లస: పప
1988 AP151000234277
పపరర: ససతనమహలకడహ రరవపరటట�

95-91/384

95-91/387

95-91/390

95-91/393

95-91/396

95-91/399

95-91/402

తసడడ:బ జగననతధస గడడ స
ఇసటట ననస:45-9-348
వయససస:48
లస: పప

1998 MLJ2790319
పపరర: ఉషరలకడహ బబ సదదల

2001 SQX1377036
పపరర: మహహశ అనతస

2004 AP151000234073
పపరర: ససబబలకడహ గడడ స�

2007 SQX1788603
పపరర: లకడహ గమడడసస

95-91/404

2010 MLJ3656642
పపరర: ఆదదలకడహ పసదకకలమ

95-91/394

2013 MLJ2786358
పపరర: రఘమరరమససగ బబ సదదల
తసడడ:బ జగననతధదససగ
ఇసటట ననస:45-9-348
వయససస:54
లస: పప

1993 MLJ0854836
పపరర: ననగకమల పబతస

95-91/389

1996 MLJ0854844
పపరర: ధరణణకలమయర పబతస

95-91/392

1999 SQX1376947
పపరర: ననగ వనసకట అనతన అనతస

95-91/395

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప అనతస
ఇసటట ననస:45-9-346
వయససస:31
లస: ససస స
95-91/397

2002 SQX1563916
పపరర: అబమరలయర షపక

95-91/398

తసడడ:బ జబజశ షపక
ఇసటట ననస:45-9-346
వయససస:32
లస: పప
95-91/400

2005 SQX1876655
పపరర: తవపడడ గమడడసస

95-91/401

తసడడ:బ లకడహ ననయమడడ గమడడసస
ఇసటట ననస:45-9-347
వయససస:29
లస: పప
95-95/211

2008 SQX0421271
పపరర: ఉష ననగరమఖ� పసద కకలమ�

95-91/403

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:45-9-348
వయససస:31
లస: ససస స
95-91/405

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-9-348
వయససస:56
లస: ససస స
95-91/407

95-91/386

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-9-344/1
వయససస:53
లస: పప

భరస : తవటట ననయమడడ గమడడసస
ఇసటట ననస:45-9-347
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకషప ర గమపరస�
ఇసటట ననస:45-9-348
వయససస:53
లస: ససస స
2012 AP151000231523
పపరర: వనసకట రరవప గడడ స

95-91/391

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-9-347
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-9-347
వయససస:40
లస: పప
2009 MLJ3656741
పపరర: అరరణశక� దదవరశశటట �

1995 AP151000231125
పపరర: లకడహరరమమహనరరవప పరపన

1990 MLJ3654282
పపరర: సతఖ రరజజష రరవపరటట

భరస : ధరణణకలమయర
ఇసటట ననస:45-9-344/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప అనతస
ఇసటట ననస:45-9-346
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:45-9-346
వయససస:77
లస: పప
2006 MLJ2786440
పపరర: వవణమమయధవ గడడ స

95-91/388

భరస : రఘమరరమససగ
ఇసటట ననస:45-9-345
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప�
ఇసటట ననస:45-9-346
వయససస:41
లస: ససస స
2003 AP151000231501
పపరర: జగననతదస గడడ స

1992 SQX0444935
పపరర: శరసతకలమయరర పరపన

95-91/383

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:45-9-344
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ రరడమహ
చడ
ఇసటట ననస:45-9-344/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ రఘమ రరమ సససగ
ఇసటట ననస:45-9-345
వయససస:27
లస: ససస స
2000 MLJ3655917
పపరర: మయరరతదదవ� గడడ స�

95-91/385

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:45-9-344/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ రరడమహ
చడ
పరపన
ఇసటట ననస:45-9-344/1
వయససస:47
లస: పప
1997 SQX1046193
పపరర: బబ సదదల కళళఖణణ బభయ

1989 SQX0423459
పపరర: జయరరస రరవపరటట

1987 SQX0412569
పపరర: శరరష దసనసకలణనల

భరస : సతఖ రరజజష రరవపరటట
ఇసటట ననస:45-9-344
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:45-9-344
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ రరమమలల రరవపరటట
ఇసటట ననస:45-9-344
వయససస:65
లస: పప
1994 AP151000231488
పపరర: పపరర చసదబరరవప పరపన

95-91/382

తసడడ:బ రరఘవయఖ మరరయయల
ఇసటట ననస:45-9-343
వయససస:70
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:45-9-344
వయససస:62
లస: ససస స
1991 MLJ3654985
పపరర: శశషగరరరరరవప రరవపరటట

1986 SQX1283951
పపరర: దకడణ మమరరస మరరయయల

2011 MLJ3654290
పపరర: రతనతకర� దదవరశశటట �

95-91/406

తసడడ:బ కకషప ర గమపరస�
ఇసటట ననస:45-9-348
వయససస:36
లస: పప
95-91/408

2014 MLJ3654308
పపరర: వనసకటటశశరరర పసదకకలమ

95-91/409

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:45-9-348
వయససస:56
లస: పప
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2015 NDX1858408
పపరర: శవ పరరశత ససరరనవడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
94-220/10

భరస : దసరర వర పబసరద ససరరనవడడ
ఇసటట ననస:45-9-349
వయససస:40
లస: ససస స
2018 MLJ1260769
పపరర: శకలకడహ ఆరరమళళ

95-93/546

95-93/549

95-93/552

2022 AP151000237093
పపరర: దసరరరవరపబసరద సడరరనవడడ

2025 MLJ1261833
పపరర: శకదదవ వవజసడర � �

95-93/555

2028 AP151000237067
పపరర: యజజ ననరరయణ వవజరసడర �

తసడడ:బ అసజయఖ మమడ
ఇసటట ననస:45-9-351
వయససస:61
లస: పప

2031 SQX2514636
పపరర: జయ భరత కకసడనబజ

తసడడ:బ రవ శసకర
ఇసటట ననస:45-9-354
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ జయసత లయల
ఇసటట ననస:45-9-355
వయససస:29
లస: పప
2039 SQX2091197
పపరర: రరమమ ఉపపలపరరస

2037 SQX0345751
పపరర: దదనవష జరచన గరతనబ

95-93/649

2040 SQX2091213
పపరర: మలర శశరర ఉపపలపరరస

95-93/556

2043 SQX1721075
పపరర: భభరర వ గమఱఱ స
తసడడ:బ శకనవరస రరవప గమఱఱ స
ఇసటట ననస:45-9-357
వయససస:23
లస: పప

2023 MLJ1260751
పపరర: వనసకటససబభబరరడడడ ఆరరమళళ

95-93/551

2026 SQX0525113
పపరర: గరరరకలమయరర ఊససకకసడ

95-93/554

2029 SQX0524868
పపరర: సతఖననరరయణ ఊససకకసడ

95-93/557

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-9-351
వయససస:53
లస: పప
95-91/756

2032 SQX0756452
పపరర: రరజజ పబవణ కలసదసరరస

95-93/558

తసడడ:బ రవశసకర
ఇసటట ననస:45-9-354
వయససస:28
లస: ససస స
95-93/560

2035 SQX0943472
పపరర: గకరర దదవ జరచన

95-93/561

భరస : జయసతలయల జరచన
ఇసటట ననస:45-9-355
వయససస:56
లస: ససస స
95-93/563

2038 SQX0943480
పపరర: జయసతలయల జరచన

95-93/564

తసడడ:బ జగరకజ జరచన
ఇసటట ననస:45-9-355
వయససస:60
లస: పప
95-93/650

భరస : రరమమ ఉపపలపరరస
ఇసటట ననస:45-9-356
వయససస:39
లస: ససస స
95-93/566

95-93/548

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-9-351
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ జయసత లయల జరచన
ఇసటట ననస:45-9-355
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల ఉపపలపరరస
ఇసటట ననస:45-9-356
వయససస:43
లస: పప
2042 SQX0810853
పపరర: హహమయ లత గమరకస హహమయ లత
గమరకస
భరస : ససరజష కలమయర ససరజష కలమయర
ఇసటట ననస:45-9-357
వయససస:46
లస: ససస స

95-93/553

భరస : దదనవష జరచన
ఇసటట ననస:45-9-355
వయససస:38
లస: ససస స
95-93/562

2020 SQX1564013
పపరర: దసషఖసత ఆరరమళర

తసడడ:బ సససదరరరమరరడడడ
ఇసటట ననస:45-9-349
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ జజసఫ కకసడనబజ
ఇసటట ననస:45-9-352
వయససస:46
లస: పప

95-93/559 2034 SQX0345736
2033 SQX0756544
పపరర: మయరరత రతనతకర శరహ కలసదసరరస
పపరర: డడసపపల జరచన గరతనబ

2036 SQX0345256
పపరర: బభలగరతబక కమమరష జరచన

95-93/550

తసడడ:బ పపనతయఖ�
ఇసటట ననస:45-9-351
వయససస:48
లస: పప
95-93/761

95-93/545

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:45-9-349
వయససస:24
లస: పప

భరస : యజజ ననరరయణ� �
ఇసటట ననస:45-9-351
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పపనతయఖ�
ఇసటట ననస:45-9-351
వయససస:70
లస: ససస స
2030 SQX2148302
పపరర: చనత ససబబరరవప మమడ

95-93/547

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-9-349
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:45-9-349
వయససస:73
లస: పప
2027 AP151000237326
పపరర: సరమయమ జఖస వవజరసడర �

2019 AP151000237266
పపరర: ససధ సడరరనవడడ

2017 MLJ2794816
పపరర: శవ పరరశత సడరరనవడడ

భరస : దసరర వర పబసరద
ఇసటట ననస:45-9-349
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-9-349
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-9-349
వయససస:48
లస: పప
2024 AP151000237263
పపరర: నరసససహరరవప సడరరనవడడ

95-93/544

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరడడ ఆరరమళర
ఇసటట ననస:45-9-349
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:45-9-349
వయససస:51
లస: ససస స
2021 AP151000237467
పపరర: మమరళకకషష సడరరనవడడ

2016 SQX1721323
పపరర: వషష
ష పరరయయ ఆరరమళర

2041 SQX1046359
పపరర: పదనహవత గమఱఱ స

95-93/565

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-9-357
వయససస:45
లస: ససస స
95-93/567

2044 SQX1046375
పపరర: శకనవరస రరవప గమఱఱ స

95-93/568

తసడడ:బ జగననహహన రరవప
ఇసటట ననస:45-9-357
వయససస:50
లస: పప
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2045 MLJ2794287
పపరర: ససజన మమమలవరపప
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95-93/569

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:45-9-358
వయససస:42
లస: ససస స
2048 AP151000240419
పపరర: శశధర సవరస

95-94/165

95-94/573

95-94/168

2052 SQX2341436
పపరర: ససట లర య రజచచల బబ డడడ

2055 MLJ1260892
పపరర: కకషషకలమయరర యకకల

95-94/171

2058 MLJ1260165
పపరర: సడరఖపబకరశరరవప యకకల

భరస : అహహ బలరరస యకకల
ఇసటట ననస:45-9-362
వయససస:62
లస: ససస స
95-94/177

95-94/169

95-94/180

2067 MLJ1260108
పపరర: ససనసదదన భమపత

95-94/172

95-94/183

2072 MLJ1260074
పపరర: కకషష కలమయర భమపత

95-94/186

2070 AP151000240314
పపరర: భభనసపబసరదస గరలర

95-94/175

తసడడ:బ రవ కకరణ రరజ గగలర
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:21
లస: పప

95-93/762

2056 MLJ1260223
పపరర: ససనల సరయ యకకల

95-94/170

2059 SQX0510388
పపరర: బభలయ తబపపర సససదరర యకకల

95-94/173

2062 AP151000240116
పపరర: అహహ బలరరస ఎకకల యకకల

95-94/176

తసడడ:బ ససబభబరరవప యకకల
ఇసటట ననస:45-9-362
వయససస:69
లస: పప
95-94/178

2065 AP151000240328
పపరర: పదనహవత గరలర

95-94/179

భరస : కకరణరర గగలర .
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:44
లస: ససస స
95-94/181

2068 AP151000240329
పపరర: గసగరరతతస గరలర

95-94/182

భరస : నరసససహరరవప గగలర .
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:76
లస: ససస స
95-94/184

తసడడ:బ నరశసహరరవప గగలర .
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:49
లస: పప
2073 SQX2093326
పపరర: సరయ సడరఖ పవన రరజ గగలర

2053 SQX2142750
పపరర: శరసత యకకల

తసడడ:బ అహహ బలరరవప యకకల
ఇసటట ననస:45-9-362
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : కకషష కలమయర భమపత.
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:51
లస: ససస స

2069 SQX0668145
పపరర: బభలసరయ మననజ కలమయర
భమపత
తసడడ:బ కకషషకలమయర భమపత.
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:31
లస: పప

95-94/167

తసడడ:బ సడరఖపబకరశ రరవప యకకల
ఇసటట ననస:45-9-361
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ కకషషకలమయర భమపత.
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : భభనస పబసరద గగలర .
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర భమపత.
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:56
లస: పప

2064 SQX0668186
పపరర: శశ భమపత

2050 AP151000240495
పపరర: వదనఖసరగర సవరస

భరస : భభరర వ సరయ యకకల
ఇసటట ననస:45-9-361
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ అహహ బలరరవప యకకల
ఇసటట ననస:45-9-362
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ సతఖ ఆసజనవయశరససస స ననచషధస
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:31
లస: ససస స
2066 MLJ1262443
పపరర: లత గగలర

95-94/574

తసడడ:బ ససబభబరరవప యకకల.
ఇసటట ననస:45-9-361
వయససస:69
లస: పప

95-94/174 2061 MLJ1261528
2060 AP151000240183
పపరర: వనసకటరమణ కలమయరర యకకల
పపరర: నవననసయ యకకల

95-94/164

తసడడ:బ ననగభమషణస సవరస.
ఇసటట ననస:45-9-359
వయససస:77
లస: పప

భరస : సడరఖ పబకరశరరవప యకకల.
ఇసటట ననస:45-9-361
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరఖపబకరశ రరవప యకకల.
ఇసటట ననస:45-9-361
వయససస:39
లస: పప

2063 SQX1834480
పపరర: మయనస వణ ననచషధస

95-94/166

భరస : లకడహ ననరరయణ గరళళ
ఇసటట ననస:45-9-360
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరరఖపబకశరరవ యకకల
ఇసటట ననస:45-9-361
వయససస:32
లస: ససస స
2057 MLJ1260199
పపరర: భభరర వసరయ యకకల

2049 AP151000240498
పపరర: శశభమషణస సవరస

2047 AP151000240496
పపరర: భభరతలకడహ సవరస

భరస : వదనఖసరగర సవరస.
ఇసటట ననస:45-9-359
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ వదనఖసరగర సవరస.
ఇసటట ననస:45-9-359
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ మహన రరవప గరళళ
ఇసటట ననస:45-9-360
వయససస:32
లస: పప
2054 SQX0224295
పపరర: లకడహససధ యకకల

95-93/570

తసడడ:బ వరరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:45-9-358
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ వదనఖసరగర సవరస.
ఇసటట ననస:45-9-359
వయససస:46
లస: పప
2051 SQX2341147
పపరర: లకడహ ననరరయణ గరళళ

2046 MLJ2794311
పపరర: ససధనకర మమమలవరపప

2071 AP151000240511
పపరర: కకరణరరజ గరలర

95-94/185

తసడడ:బ నరసససహరరవప గగలర .
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:55
లస: పప
95-94/497

2074 SQX2173698
పపరర: పపజత గగలర

95-94/575

తసడడ:బ రవ కకరణ రరజ గగలర
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:20
లస: ససస స
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95-96/936

తసడడ:బ రవ కకరణ రరజ గగలర
ఇసటట ననస:45-9-363
వయససస:20
లస: ససస స

2076 SQX1842392
పపరర: ససహససన గమడడ

95-94/187

భరస : రజవసత ననగ సరయ గమడడ
ఇసటట ననస:45-9-364/1
వయససస:26
లస: ససస స

2078 MLJ1261486
పపరర: అరరణ తమహసమమదబస

95-94/189

2079 MLJ2800217
పపరర: వనసకట రరవమహ గమదద

భరస : ససబభబరరవప thimmasamudram
ఇసటట ననస:45-9-364/1
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప గమదద.
ఇసటట ననస:45-9-364/1
వయససస:59
లస: ససస స

2081 AP151000240152
పపరర: ననగజసదబమహ గమదద

2082 SQX1017657
పపరర: రజవసత ననగ సరయ గమడడ

95-94/192

భరస : వనసకటపపయఖ గమదద.
ఇసటట ననస:45-9-364/1
వయససస:80
లస: ససస స
95-94/195

2085 AP151000240140
పపరర: రరమహనరరవప గమదద

95-94/188

భరస : శకనవరసరరవప గమదద.
ఇసటట ననస:45-9-364/1
వయససస:46
లస: ససస స
95-94/190

2080 SQX0510677
పపరర: ససచదనమణణ గమదద

95-94/191

భరస : రరమ మహనరరవప గమదద
ఇసటట ననస:45-9-364/1
వయససస:70
లస: ససస స
95-94/193

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:45-9-364/1
వయససస:25
లస: పప

2084 MLJ1262724
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప �
తమహసమమదబస�
తసడడ:బ అసజయఖ� తమహసమమదబస.
ఇసటట ననస:45-9-364/1
వయససస:54
లస: పప

2077 SQX0510552
పపరర: అరరణ కలమయరర గమదద

2083 SQX1227413
పపరర: ననగజశశర రరవప గమదద.

95-94/194

తసడడ:బ భకక రరవప గమదద.
ఇసటట ననస:45-9-364/1
వయససస:54
లస: పప
95-94/196

తసడడ:బ వనసకయఖ గమదద
ఇసటట ననస:45-9-364/1
వయససస:82
లస: పప
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4176 AP151000036451
పపరర: వజయలకడహ పససపపలలటట

95-104/607

భరస : హరరపస
బ రద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-2-271
వయససస:44
లస: ససస స
4179 MLJ2475176
పపరర: శక రరమ మమరరస పససపపలలటట

95-104/610

95-104/613

95-104/616

95-104/619

తసడడ:బ జర ఎన చచదరర
ఇసటట ననస:46-2-273
వయససస:48
లస: పప

4189 MLJ0852566
పపరర: ఖరఖరరసబ షపక

4192 MLJ0854646
పపరర: శకనవరసరరవప శఖయకకలర
తసడడ:బ సడరఖ పబసననతసజనవయమలల
ఇసటట ననస:46-2-273
వయససస:26
లస: పప

95-104/612

95-104/615

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:46-2-272
వయససస:48
లస: పప
95-104/617

4187 AP151000036216
పపరర: ఎమ.డడ నడరరహన

95-104/618

భరస : యమసఫ ఖయన
ఇసటట ననస:46-2-273
వయససస:70
లస: ససస స
95-104/620

భరస : మససకస సరహహబ
ఇసటట ననస:46-2-273
వయససస:26
లస: ససస స
95-104/622

4181 AP151000036217
పపరర: కరటబగడడ ససమత

95-104/614 4184 AP151000033185
4183 SQX0004960
పపరర: మహబమబ ఖయన మహమహద
పపరర: కకషరషరరవప కరటబగడడ

4186 MLJ0854950
పపరర: పరమమశశరర షసఖయకకలర

95-104/609

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:46-2-272
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప �
ఇసటట ననస:46-2-273
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకరరమమమరరస
ఇసటట ననస:46-2-273
వయససస:75
లస: ససస స
4191 MLJ0855577
పపరర: కకరణ ననగరతష

95-104/611

తసడడ:బ యమసఫ ఖయన మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-272
వయససస:55
లస: పప

భరస : సతఖననతరరయణ
ఇసటట ననస:46-2-273
వయససస:26
లస: ససస స
4188 MLJ0851949
పపరర: లకడహ కకలల
ర రర

4180 SQX0005330
పపరర: ఫజరన మహహద

4178 AP151000033186
పపరర: హరరపస
బ రద పససపపలలటట

తసడడ:బ నరసససహమమరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-2-271
వయససస:51
లస: పప

భరస : మహబమబ ఖయన మహహద
ఇసటట ననస:46-2-272
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:46-2-272
వయససస:48
లస: పప
4185 SQX0168062
పపరర: ధనలకడహ రరవకకకసదద

95-104/608

భరస : రరసబభబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-2-271
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహమమరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-2-271
వయససస:57
లస: పప
4182 MLJ0855148
పపరర: అనల కరటబగడడ

4177 AP151000036215
పపరర: రమణ పససపపలలటట

4190 SQX1201235
పపరర: పబసనత కలమయర రరవకకకసదద

95-104/621

తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:46-2-273
వయససస:26
లస: పప
95-104/623

95-105/978
4193 SQX2151942
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ రరవకకకసదద

తసడడ:బ ససబభబరరవప రరవకకకసదద
ఇసటట ననస:46-2-273/1
వయససస:49
లస: పప
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4194 SQX0891655
పపరర: అనస రరధ తరరవరయపరటట

95-104/624

భరస : రరఘవ సడరర తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:46-2-274
వయససస:49
లస: ససస స
95-104/627

తసడడ:బ రరఘవ సడరర తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:46-2-274
వయససస:29
లస: పప

4198 SQX0692178
పపరర: జమల అహమద దసదనఖల

95-104/630

4201 SQX0442301
పపరర: సరజద షపక

తసడడ:బ ఆతహకలరర మమరస జజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ మమరరసజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:49
లస: పప

4206 SQX2139434
పపరర: సమధ అహమదద షపక

4207 SQX1861335
పపరర: మబనన బబగస మహమహద

95-104/1251

తసడడ:బ ఆతహకలరర జవరద అఫప బ జ షపక
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఇకబల మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:27
లస: ససస స

4209 SQX1862978
పపరర: ఎకరబల మహమహద

4210 SQX0590943
పపరర: హహసపసన బభబమ షపక

95-105/635

తసడడ:బ మహమహద మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:34
లస: పప
95-104/1164

95-105/639

తసడడ:బ ససబభబరరవప గగరరక
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:53
లస: పప

4216 SQX0947739
పపరర: భభరత బతస న

95-105/642

4219 MLJ0855270
పపరర: ససదదర గమమహడడ

95-104/634

4222 MLJ0859348
పపరర: అజయమకమయర మకకకల
తసడడ:బ ససగరతరరవప మకకకల
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:54
లస: పప

95-104/629

4202 AP151000036305
పపరర: రహమతషనతసర షపక

95-104/632

95-104/635
4205 AP151000033451
పపరర: ఆతహకలరర మయరరసజ సరహహబ షపక

తసడడ:బ అబమరలబజజక షపక
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:77
లస: పప
95-105/633

4208 SQX1418236
పపరర: మమహహరరనతస షపక

95-105/634

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:37
లస: ససస స
95-105/636

4211 SQX0231381
పపరర: ఫసస అహమహద షపక

95-104/636

తసడడ:బ కబరఅహమహద షపక
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:65
లస: పప
95-105/637

4214 SQX1580191
పపరర: సరశత ససజజత బబ మహ

95-105/638

భరస : ఓస పబకరశ రరడడడ బబ మహ
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:29
లస: ససస స
95-105/640

4217 MLJ0859355
పపరర: ససజజత మకకకల

95-105/641

భరస : అజయమకమయర మకకకల
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:46
లస: ససస స
95-105/643

తసడడ:బ ససరజసదబననధ గమమహడడ
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:43
లస: పప
95-105/645

4199 SQX0891648
పపరర: రరఘవ సడరర తరరవరయపరటట

భరస : మమరరస జసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : రవసదబ బతస న
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అసతతరర జసగమమ
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:55
లస: ససస స
4221 SQX0621508
పపరర: వనసకట బభబభ గగరరక

95-104/631

తసడడ:బ అజయ కలమయర మకకకల
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పసరర సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:34
లస: ససస స
4218 AP151000042329
పపరర: మమరర జసగమమ

4213 SQX0956102
పపరర: రరజఖలకకహ మకకకల

95-104/626

తసడడ:బ రసగ ననయమకలలల తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:46-2-274
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ పసర బమడన షపక
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:19
లస: ససస స
4215 SQX1860170
పపరర: ఫరరరనన సయఖద

95-104/628

భరస : ఆతహకలర షపక
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:44
లస: ససస స

95-104/633 4204 AP151000033260
4203 AP151000033264
పపరర: ఆతహకలరర రహమయన అఫప బ జ షపక
పపరర: ఆతహకలర షపక

4196 SQX0891663
పపరర: జగదదష తరరవరయ పరటట

తసడడ:బ రరఘవ సడరర తరరవరయపరటట
ఇసటట ననస:46-2-274
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ అబమరల రరవపఫ దసదనఖల
ఇసటట ననస:46-2-274
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఆతహకలర షపక
ఇసటట ననస:46-2-275
వయససస:31
లస: ససస స

4212 SQX2062230
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-104/625

భరస : అబమరల రషసద శరయక
ఇసటట ననస:46-2-274
వయససస:60
లస: ససస స

4197 SQX0891630
పపరర: అవననష తరరవరయపరటట

4200 SQX0692145
పపరర: అబమరల తససతస షపక

4195 AP151000036304
పపరర: షపక హఫససరబ ఆతహకలరర

4220 SQX0947762
పపరర: రవసదబ బతస న

95-105/644

తసడడ:బ ససదరరన బతస న
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:50
లస: పప
95-105/646

4223 SQX0947705
పపరర: వనసకటటశశరరర దనసరర

95-105/647

తసడడ:బ శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:62
లస: పప
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95-105/926

తసడడ:బ బభష షపక
ఇసటట ననస:46-2-276
వయససస:21
లస: ససస స

95-105/648

తసడడ:బ బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-2-277
వయససస:22
లస: ససస స

4227 SQX1860675
పపరర: మసరసన బ షపక

95-105/650

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:46-2-277
వయససస:41
లస: ససస స

4228 SQX1894997
పపరర: నజర షపక

95-105/653

తసడడ:బ పరప సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-277
వయససస:48
లస: పప

4231 SQX0745646
పపరర: ససగమణ బగమరరరర

95-105/651

95-104/639

భరస : ఎమ. ఎ జలల
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:44
లస: ససస స

4234 AP151000036476
పపరర: అమనన అఫప బ జ ఎమ.ఎ

95-104/637

95-104/642

తసడడ:బ బభలయజ కతబమ
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:41
లస: పప

4237 SQX0336206
పపరర: సరకక వనసకటటశశరరర

95-104/640

తసడడ:బ బభబమ శశషస
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:25
లస: పప
4242 SQX0687491
పపరర: లలత శశషస

95-105/657

95-105/660

95-105/663

తసడడ:బ ఆరరఫ రరహమయన మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:21
లస: పప

4249 SQX0687509
పపరర: మరరయమహ శశషస

4252 SQX1863067
పపరర: శశషఎస దదవదననస
తలర : లలత దదవదననస
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:25
లస: పప

95-104/641

95-105/655

4241 SQX0569517
పపరర: గరత వర

95-105/656

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప వర
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:30
లస: ససస స
95-105/658

4244 SQX0339861
పపరర: గమసజ మమనత�

95-105/659

భరస : పసచచయఖ� గమసజ
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:40
లస: ససస స
95-105/661

4247 MLJ2481604
పపరర: ఎస.కర. సలమయ�

95-105/662

భరస : ఎస.కర. యమనస� ఎస.కర.
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:51
లస: ససస స
95-105/664

భరస : దదవదననస శశషస
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:69
లస: ససస స
95-105/666

4235 SQX0745885
పపరర: వనసకట నరసమహ సరకక

95-104/644

భరస : కకటటశశరరరవప� కరళళకలసట
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప పపరసశశటట
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:61
లస: ససస స
4251 SQX1944016
పపరర: సలస చసస స మహమహద

4246 SQX0337725
పపరర: కరళళకలసట రరధ�

95-104/638

4238 AP151000033263
పపరర: మహమహద అబమరల జలల
యమ.ఎ
తసడడ:బ అబమరలర ఫపర
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:76
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కలసపటట
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యయససబభబమ శశషస
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:44
లస: ససస స
4248 SQX0482869
పపరర: ససబబలకడహ పపరసశశటట

4243 SQX0687483
పపరర: ఆదదలకకహ కలసపటట

4232 SQX0987198
పపరర: సప నవ హహసరత షపక షపక

95-104/643

భరస : సలమ ససర నవరజ సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బభబమ శశషస
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:39
లస: ససస స
4245 SQX0687541
పపరర: సరళ శశషస

4240 SQX1944081
పపరర: ఫరహహన నవహ సయఖద

95-105/652

భరస : వనసకటటశశరరర సరకక
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ సరకక
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:67
లస: పప
95-104/1252

4229 SQX1862242
పపరర: బభషర షపక

భరస : అబమరల గఫపఫర అదదల షపక
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఎమ. ఎ జలల
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:46
లస: ససస స

4236 SQX0446542
పపరర: లల జగననతథ సససగ కతబమ

95-105/649

తసడడ:బ రసడల షపక
ఇసటట ననస:46-2-277
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ వవణమ బగమరరరర
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:30
లస: ససస స

4233 AP151000036309
పపరర: అసరహ ఆఫరబజ మహమహద

4226 SQX1861244
పపరర: హసన బ షపక

తసడడ:బ తనజడడడ న షపక
ఇసటట ననస:46-2-277
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : తనజదదరన షపక
ఇసటట ననస:46-2-277
వయససస:41
లస: ససస స

4230 SQX1895036
పపరర: తనజదదరన షపక

4239 SQX2467215
పపరర: దదవదననస శశషస

4225 SQX1860915
పపరర: బభజ షపక

4250 SQX0338715
పపరర: షపక బషసర బ�

95-105/665

భరస : హహసపసన� షపక
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:76
లస: ససస స
95-105/667

4253 SQX0687699
పపరర: వజయ కలమయర శశషస

95-105/668

తసడడ:బ ఏసప బమ శశషస
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:28
లస: పప
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4254 SQX0340240
పపరర: పపరసశశటట వనసకటటశశరరర�

95-105/669

తసడడ:బ పరసడడరసగరరవప� పపరసశశటట
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:28
లస: పప
4257 SQX0340299
పపరర: పపరసశశటట రమమష�

95-105/672

4258 SQX0687459
పపరర: బభబమ శశషస

95-105/675

4261 SQX0687590
పపరర: కకటటశశర రరవప కలసపటట

4264 SQX1122001
పపరర: రరజశనన షపక

తసడడ:బ ఇసక షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:25
లస: ససస స

95-105/680
4266 SQX1075747
పపరర: మననజజ లకకహ సరయ ఇసదనబణణ
కకటసరరజ
తసడడ:బ యస వ వ యస శరహ కకటసరరజ
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:28
లస: ససస స

4267 SQX1002930
పపరర: మమరర దడసడపరటట
తలర : అనతపపరష దడసడపరటట
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:32
లస: ససస స

4269 MLJ0856500
పపరర: సరశత చచనసతపరటట

4270 SQX0569608
పపరర: షపక ఫరజదన�

95-105/683

తసడడ:బ సరసబశవరరవప చచనసతపరటట
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:39
లస: ససస స
4272 SQX1860691
పపరర: సబర సయద

95-105/686

95-105/689

తసడడ:బ ననగజసస ససదరనపలర
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:44
లస: పప

4276 SQX1396481
పపరర: ఖలద షపక

95-105/692

4279 SQX0854257
పపరర: పబసనత కలమయర మమదనర

95-105/678

4282 SQX1573329
పపరర: ఇసక షపక
తసడడ:బ ఇబమబహ మయద షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:50
లస: పప

95-105/674

4262 SQX2149375
పపరర: హలమమన బబగ

95-105/979

4265 SQX1859891
పపరర: ఆసరహ షపక

95-105/679

భరస : అహమద
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:24
లస: ససస స
95-105/681

4268 SQX0687426
పపరర: మమరర ససదరనపలర

95-105/682

భరస : యయససబభబమ ససదరనపలర
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:33
లస: ససస స
95-105/684

4271 SQX0569186
పపరర: షపక సమమమన�

95-105/685

భరస : ససభభన� షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:42
లస: ససస స
95-105/687

4274 MLJ2481075
పపరర: బబజజన� షపక�

95-105/688

భరస : సతనసర� షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:62
లస: ససస స
95-105/690

4277 SQX1506494
పపరర: అఖల సయఖద

95-105/691

తసడడ:బ మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:28
లస: పప
95-105/693

తసడడ:బ గమరవయఖ మమదనర
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:32
లస: పప
95-105/695

4259 SQX1859446
పపరర: శకనవరసరరవప పసరరమయళళ

భరస : అబమరలయర బబగ
ఇసటట ననస:46-2-278 4TH LINE
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇసరసక షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ సతనసరర శరకక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:29
లస: పప
4281 SQX0687236
పపరర: యయససబభబమ ససదర నపలర

95-105/676

భరస : సరసబశవరరవప చచనసతపరటట
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గరపరలరరజ� �
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:64
లస: ససస స
4278 SQX0956110
పపరర: అహమద శరకక

4273 MLJ0855296
పపరర: అనతపపరష చచనసతపరటట

95-105/671

తసడడ:బ వనసకట ససతనరరస ఆసజనవయమలల పసరరమయ
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:49
లస: పప

భరస : గకస� షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:49
లస: ససస స
4275 MLJ0851303
పపరర: గరరరజజదదవ�

95-105/673

తసడడ:బ వనసకయఖ కలసపటట
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:50
లస: పప
95-105/677

4256 SQX0426247
పపరర: సయఖద ననగమర�

తసడడ:బ షమ షషన సయఖద� సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ దదవదననస శశషస
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ� గమసజ
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:50
లస: పప
4263 SQX1573337
పపరర: ఫరతమమనతసర షపక

95-105/670

తసడడ:బ మసరసన వల� షపక
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ పరసడడరసగరరవప� పపరసశశటట
ఇసటట ననస:46-2-278
వయససస:39
లస: పప
4260 SQX0340935
పపరర: గమసజ పసచచయఖ�

4255 SQX0569442
పపరర: షపక హహసపసన�

4280 SQX0482208
పపరర: అబమరల షపక�

95-105/694

తసడడ:బ పరప సరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:40
లస: పప
95-105/696

4283 SQX0569491
పపరర: షపక ససభభన�

95-105/697

తసడడ:బ పరపసరహహబ� షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:50
లస: పప
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95-105/698

తసడడ:బ ఏససబ సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:64
లస: పప
4287 SQX2132769
పపరర: ననగమర బభష షపక

95-105/981

95-104/645

95-105/701

95-105/704

95-104/1167

95-104/649

4297 SQX1573345
పపరర: ఖయజజ షపక

4300 SQX1859297
పపరర: షకకల సయఖద

4303 SQX0745372
పపరర: యయససహన ఫరమత మహమహద

95-104/652

4306 SQX1544627
పపరర: ఆశర షపక

95-104/655

4309 SQX0692210
పపరర: మమమనన బబగస మహమద
భరస : ససచననర మహమద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:57
లస: ససస స

4311 SQX1689553
పపరర: యమససఫ మహమహద

4312 SQX1689512
పపరర: జఫరర షరరఫ షపక

95-104/658

తసడడ:బ ఖయజజవళ షపక
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:23
లస: పప

95-106/23

4292 SQX1506486
పపరర: మత బబగస షపక

95-105/700

4295 SQX1861269
పపరర: అసరహ ఆఫప బ స మహమహద

95-105/703

భరస : మసరసన మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-280
వయససస:44
లస: ససస స
95-105/705

4298 SQX1992262
పపరర: షరహహద షపక

95-105/927

తసడడ:బ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:46-2-280 3RDE LINE
వయససస:25
లస: ససస స
95-104/647

4301 SQX1689488
పపరర: షకకర షపక

95-104/648

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:24
లస: ససస స
95-104/650

95-104/651
4304 SQX0746040
పపరర: ననజయయ ఫసర దచస మహమహద

తసడడ:బ ననచననర మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:27
లస: ససస స
95-104/653

భరస : ఖయజజ వల షపక
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససలలమయన మహమహద మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ ననచననర మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:22
లస: పప

95-105/702

తసడడ:బ ననచననర మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబమరల షషకలర మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:34
లస: ససస స
4308 MLJ0858407
పపరర: మమసస రర జజన మహమహద

4294 SQX1573352
పపరర: నడరర షపక

4289 MLJ0853143
పపరర: అషబపపనతసర� షపక�

తసడడ:బ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:46-2-280
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ననగమర సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఎకరబల మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:27
లస: ససస స
4305 SQX1570564
పపరర: షరజయయ మహమహద

95-104/646

తసడడ:బ బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-2-280
వయససస:38
లస: పప

భరస : నజర అహహద షపక
ఇసటట ననస:46-2-280 3RD LINE
వయససస:39
లస: ససస స
4302 SQX1524595
పపరర: బబగమ మహమహద

4291 AP151000033397
పపరర: నజర అహమహద

95-105/980

భరస : షరరఫ� �
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:46-2-280
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-280
వయససస:22
లస: పప
4299 SQX1992114
పపరర: కకసర బబగస షపక

95-106/22

తసడడ:బ ఇసరహయలలబగ
ఇసటట ననస:46-2-280
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:46-2-280
వయససస:28
లస: ససస స
4296 SQX1863489
పపరర: సప హహల మహమహద

4288 MLJ0854364
పపరర: ఆససయయ� షపక�

4286 SQX2132819
పపరర: నయసతషలయర షపక

తసడడ:బ ఇషరక షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:21
లస: పప

భరస : అషబఫ� �
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ మలలర
ఇసటట ననస:46-2-280
వయససస:34
లస: ససస స
4293 SQX1506478
పపరర: జజననథ షపక

95-105/699

తసడడ:బ చసదబశశఖర� వ�
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:46-2-279
వయససస:19
లస: పప
4290 SQX1429209
పపరర: శక దదవ మలలర

4285 MLJ0854711
పపరర: గరపరలరరజ� వ�

4307 SQX1627951
పపరర: షహజజదద మహమహద

95-104/654

భరస : యయససన మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:51
లస: ససస స
95-104/656

4310 SQX1544544
పపరర: సరహహబ షపక

95-104/657

భరస : నననతసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:73
లస: ససస స
95-104/659

4313 SQX1300730
పపరర: ననగమర ససచయద

95-104/660

తసడడ:బ బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: ననగమర సయఖద
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95-104/661

తసడడ:బ భభషర సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:33
లస: పప
4317 SQX0746073
పపరర: ఖయజజవల షపక

95-104/664

95-104/667

95-105/984

95-104/669

95-104/672

95-104/675

95-104/678

భరస : నడర అహహద బబచగ షపక
ఇసటట ననస:46-2-286
వయససస:36
లస: ససస స

4327 SQX1047514
పపరర: ఆరరఫర షపక

4330 SQX0187138
పపరర: నడరర హన బబగమ షపక

4333 SQX1429217
పపరర: కకరణ కలమయర ససరరగల

4336 SQX0468207
పపరర: కనకమహ లకడహశశటట

95-104/681

4339 SQX0468231
పపరర: శశషష లకడహశశటట

95-104/670

4342 SQX0987222
పపరర: షసచ ననజ బబగమ షపక
భరస : నజర అహహద షపక
ఇసటట ననస:46-2-286
వయససస:36
లస: ససస స

4322 SQX2155133
పపరర: కకసర బబగమమ షపక

95-105/983

4325 SQX1894740
పపరర: రరజజశనన పరజశన షపక

95-104/668

4328 SQX0007427
పపరర: పబమల సరరరగరలయ

95-104/671

భరస : కకరణ కలమయర సరరరగరలయ
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:39
లస: ససస స
95-104/673

4331 SQX1234665
పపరర: రరసబభబమ నలపరల

95-104/674

తసడడ:బ వటలరరవప నలపరల
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:30
లస: పప
95-104/676

4334 SQX1837061
పపరర: గమడడ బభష షపక

95-104/677

తసడడ:బ కమల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:37
లస: పప
95-104/679

4337 SQX1190255
పపరర: అజయ కలమయర లకడహశశటట

95-104/680

తసడడ:బ శశషష లకడహశశటట
ఇసటట ననస:46-2-285
వయససస:26
లస: పప
95-104/682

తసడడ:బ కకసడయఖ శశటట
ఇసటట ననస:46-2-285
వయససస:63
లస: పప
95-104/683

95-104/666

తసడడ:బ షపక
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శశషష శశటట
ఇసటట ననస:46-2-285
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ రషసద షపక
ఇసటట ననస:46-2-285
వయససస:63
లస: పప
4341 SQX0987248
పపరర: మమనన బబగమ షపక

95-105/985

తసడడ:బ శరమమఖల శరమమఖల ససరరగల
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ రసడల బబగ షపక
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:37
లస: పప
4338 SQX0817478
పపరర: ఖయజజ షరరఫ షపక

4324 SQX2149847
పపరర: నజయయ షపక

4319 SQX1627944
పపరర: యయససన మహమహద

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:46-2-283
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రసడల బబగ షపక
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప గమడడపలర
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:31
లస: పప
4335 MLJ0853051
పపరర: సలమ షపక

95-105/982

తసడడ:బ రసడల బబగ షపక
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససభభన బబగ మఘల
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:42
లస: ససస స
4332 SQX0854323
పపరర: ననగరరరన గమడడపలర

4321 SQX2260321
పపరర: నజర అహమద షపక

95-104/663

తసడడ:బ అబమరల హమద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ నజర అహహద షపక
ఇసటట ననస:46-2-283
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఖయజజ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:46-2-284
వయససస:32
లస: ససస స
4329 SQX1894583
పపరర: శసషరద మఘల

95-104/665

తసడడ:బ ఇసరహయల షపక
ఇసటట ననస:46-2-283
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ నజర అహహద షపక
ఇసటట ననస:46-2-283
వయససస:24
లస: ససస స
4326 SQX0187179
పపరర: అసహతషనతసర షపక

4318 SQX0692202
పపరర: ననచనర మహమద

4316 MLJ0850719
పపరర: అబమరల షషకలర మహమహద

తసడడ:బ అబమరల ససలయమన మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ మహహదర దన మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ అబమరల హమద మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:63
లస: పప
4323 SQX2149938
పపరర: శహహదన షపక

95-104/662

తసడడ:బ మహమదద మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ నననత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-281
వయససస:27
లస: పప
4320 AP151000180061
పపరర: ససలలమయన మహమహద

4315 SQX1524587
పపరర: ఎకరబల మహమహద

4340 AP151000042457
పపరర: రరమ దసరర దనచదపలర

95-106/24

భరస : రరమ మహన రరవప దనచదపలర
ఇసటట ననస:46-2-285
వయససస:51
లస: ససస స
95-104/684

4343 SQX0006726
పపరర: రరజజశ దనచదపలర

95-104/685

తసడడ:బ రరస మహన రరవప దనచదపలర
ఇసటట ననస:46-2-286
వయససస:29
లస: పప
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4344 SQX0798454
పపరర: నడర అహహద బబగ షపక

95-104/686

తసడడ:బ రషసద అహహద షపక
ఇసటట ననస:46-2-286
వయససస:35
లస: పప

4345 SQX0987214
పపరర: నజర అహమమద బబచగ షపక

95-104/687

తసడడ:బ రశద అహహద బబచగ షపక
ఇసటట ననస:46-2-286
వయససస:44
లస: పప

4346 SQX0798462
పపరర: రషసద అహహద బబగ

95-104/688

తసడడ:బ ఇసరహయల బబగ బబగ
ఇసటట ననస:46-2-286
వయససస:68
లస: పప

94-105/633 4348 SQX1969781
95-104/689 4349 AP151000039152
4347 NDX2430866
పపరర: ననగ సతఖ శకనవరసరరవప కరజజ
పపరర: ననగసరయ హరరవరద న మటటరర
పపరర: యమ.ససదనఖరరణణ

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల కరజజ
ఇసటట ననస:46-2-287
వయససస:51
లస: పప
4350 SQX0183665
పపరర: కర.జయలకడహ

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప మటటరర
ఇసటట ననస:46-2-287
వయససస:20
లస: పప
95-105/707

భరస : ఆసజనవయమలల కర
ఇసటట ననస:46-2-287
వయససస:78
లస: ససస స
4353 SQX0687558
పపరర: దసరర పబవణ కలమయర కకలర యరర

95-105/710

95-105/713

95-105/716

95-104/1168

95-105/719

95-105/714

4360 SQX1943976
పపరర: గరలబ షపక

4363 SQX2062255
పపరర: గఫర షపక

4366 AP151000039155
పపరర: ఎస. కలలషర

95-105/722

4369 SQX1075739
పపరర: సరయ వనసకటటశ కరమమపలర
తసడడ:బ కజశవరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:46-2-290
వయససస:26
లస: పప

95-105/725

తసడడ:బ అచసఖతరరమయఖ బలలససపరటట
ఇసటట ననస:46-2-290
వయససస:33
లస: పప

4355 SQX0228783
పపరర: వనసకటటశశరరర� యస�

95-105/712

4358 SQX1239830
పపరర: చసదబకరసత గమతదస దనర

95-105/715

తసడడ:బ ఆశఫమ గమతదస దనర
ఇసటట ననస:46-2-288
వయససస:41
లస: పప
95-105/717

4361 SQX1690221
పపరర: కరరషరహ షపక

95-104/690

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:46-2-289
వయససస:22
లస: ససస స
95-104/1169

4364 SQX0183871
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-105/718

భరస : కరలలషరవల షపక
ఇసటట ననస:46-2-289
వయససస:50
లస: ససస స
95-105/720

తసడడ:బ మహబమబ సరహహబ ఎస.
ఇసటట ననస:46-2-289
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:46-2-290
వయససస:54
లస: ససస స
4371 SQX0002469
పపరర: పదనహవత బలలససపరటట

4357 MLJ2481497
పపరర: రమణమహ� సతస రపప�

95-105/709

తసడడ:బ మసగపతరరవప� యస�
ఇసటట ననస:46-2-287
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:46-2-289
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ కరలలష సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-289
వయససస:25
లస: పప
4368 MLJ0851220
పపరర: అసజనకలమయరర కరమమపలర

95-105/711

తసడడ:బ అననశర బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-2-288/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర తతరరటట
ఇసటట ననస:46-2-289
వయససస:45
లస: పప
4365 SQX1048181
పపరర: అరరద సయఖద

4354 SQX1166389
పపరర: ససరజష బభబమ శగరనసశశటట

4352 SQX0150722
పపరర: చకకవరరస కకకవశడడ
తసడడ:బ రరమయరరవప కకకవశడడ
ఇసటట ననస:46-2-287
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకయఖ� సతస రపప
ఇసటట ననస:46-2-288
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : గరలబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-288/1
వయససస:32
లస: ససస స
4362 SQX2112860
పపరర: వనసకట రరవప తతరరటట

95-105/708

తలర : కకషషవవణమహ శగరనసశశటట
ఇసటట ననస:46-2-287
వయససస:46
లస: పప

భరస : దసరర � షపక�
ఇసటట ననస:46-2-288
వయససస:45
లస: ససస స
4359 SQX1861525
పపరర: ఫరరమ నన షపక

భరస : రరజయఖ యమ.
ఇసటట ననస:46-2-287
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ పసదదర రరజ వవమవరపప
ఇసటట ననస:46-2-287
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ ససబబమణఖస కకలర యరర
ఇసటట ననస:46-2-287
వయససస:39
లస: పప
4356 SQX0183855
పపరర: ససశల షపక�

4351 SQX1281989
పపరర: ననగరరజ వవమవరపప

4367 MLJ0851501
పపరర: వనసకట రమణ కరమమపలర

95-105/721

భరస : కజశవరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:46-2-290
వయససస:54
లస: ససస స
95-105/723

95-105/724
4370 SQX0337402
పపరర: కరమమపలర వనసకట పవనసకమయర

తసడడ:బ శకనవరసరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:46-2-290
వయససస:30
లస: పప

95-105/726 4373 MLJ0850917
4372 SQX0002212
పపరర: అచసత రరమయఖ బలలససపరటట
పపరర: శకనవరసరరవప కరమమపలర

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల బలలససపరటట
ఇసటట ననస:46-2-290
వయససస:41
లస: పప

95-105/706

95-105/727

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కరమమపలర
ఇసటట ననస:46-2-290
వయససస:57
లస: పప
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95-105/728

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కరమమపలర
ఇసటట ననస:46-2-290
వయససస:64
లస: పప
4377 SQX0425991
పపరర: బబ మహససటట శక కరసత�

95-105/731

తసడడ:బ మసరసన రరవప� బబ మహససటట
ఇసటట ననస:46-2-291
వయససస:31
లస: పప
4380 SQX0942235
పపరర: సరదదఖ షపక

95-106/25

95-106/28

భరస : రరయయజ అహహద షపక
ఇసటట ననస:46-2-292
వయససస:34
లస: ససస స
4389 AP151000039233
పపరర: ఎస.కర.రషసదనబబగస

95-105/738

95-105/741

95-105/744

తసడడ:బ గరపయఖ వర
ఇసటట ననస:46-2-295
వయససస:61
లస: పప

95-106/26

4384 SQX0338541
పపరర: మహమహద శరసషసర

4387 SQX1031558
పపరర: అసజఎస ఫరతమయ షపక

4390 SQX1031574
పపరర: సలస షపక

4393 SQX0183897
పపరర: ఎస.కర.బషసర

4396 SQX0234880
పపరర: మహహదదరన బ పఠరన�

95-105/747

4399 SQX0234815
పపరర: జజఫర ఖయన పఠరన�

95-106/29

4402 SQX1383371
పపరర: ససజజత లకడహ గగరరక
తసడడ:బ వనసకట బభబమ గగరరక
ఇసటట ననస:46-2-295
వయససస:28
లస: ససస స

4382 MLJ0856575
పపరర: ఖరఖరరనబ షపక

95-106/27

4385 SQX0836023
పపరర: సరదదఖ షపక

95-105/734

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:46-2-292
వయససస:31
లస: ససస స
95-105/736

4388 SQX0183921
పపరర: జరరనన షపక

95-105/737

భరస : రరయయర షపక
ఇసటట ననస:46-2-292
వయససస:40
లస: ససస స
95-105/739

4391 AP151000039445
పపరర: ఎస.కర.షరరఫ

95-105/740

తసడడ:బ ఎస.కర.బషసర ఎస.కర.
ఇసటట ననస:46-2-292
వయససస:44
లస: పప
95-105/742

4394 SQX0183954
పపరర: గకస మహమహద

95-105/743

తసడడ:బ ఖయససస గకస
ఇసటట ననస:46-2-292
వయససస:88
లస: పప
95-105/745

4397 SQX0339838
పపరర: గరరసటర దదవపబసరద�

95-105/746

తసడడ:బ ననరరయణమహ� గరరసటర
ఇసటట ననస:46-2-293
వయససస:33
లస: పప
95-105/748

తసడడ:బ ననగర మరరఖయన� పఠరన�
ఇసటట ననస:46-2-293
వయససస:39
లస: పప
95-105/750

95-105/733

భరస : పరపరస షపక
ఇసటట ననస:46-2-291
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ననగర మరరఖయన� పఠరన
ఇసటట ననస:46-2-293
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగమర మరరఖయన� పఠరన�
ఇసటట ననస:46-2-293
వయససస:38
లస: పప
4401 SQX1235622
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వర

4381 MLJ0853150
పపరర: గకససయ షపక

95-105/730

తసడడ:బ అబమరల ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:46-2-291
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ ఎస.కర.షరరఫ ఎస.కర.
ఇసటట ననస:46-2-292
వయససస:71
లస: పప

భరస : జఫరర పఠరన� షపక�
ఇసటట ననస:46-2-293
వయససస:32
లస: ససస స
4398 SQX0234948
పపరర: గరలరద ఖయన పఠరన�

4379 SQX1862358
పపరర: షసషసర మహమహద

95-105/732

తసడడ:బ బశర షపక
ఇసటట ననస:46-2-292
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ బషసర షపక
ఇసటట ననస:46-2-292
వయససస:46
లస: పప
4395 SQX0425868
పపరర: షరజజదద షపక�

4378 SQX0337147
పపరర: మహమహద మమననఫ

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:46-2-292
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఎస.కర.బషసర ఎస.కర.
ఇసటట ననస:46-2-292
వయససస:61
లస: ససస స
4392 AP151000039406
పపరర: రరయయజ షపక

భరస : షసషపర మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-291
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమహద అబమరల ఖయదర
ఇసటట ననస:46-2-291
వయససస:66
లస: పప
95-105/735

4376 SQX1823632
పపరర: సలమమనతసర మహమహద

తసడడ:బ మహమహద షసషసర మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-291
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఇసరఖ షపక
ఇసటట ననస:46-2-291
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ పరపరస షపక
ఇసటట ననస:46-2-291
వయససస:49
లస: పప
4386 SQX1894930
పపరర: జహహదన బబగమమ షపక

95-105/729

తసడడ:బ షసషసర మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-291
వయససస:32
లస: పప

భరస : షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:46-2-291
వయససస:32
లస: ససస స
4383 MLJ0857219
పపరర: మసరసనశల షపక

4375 SQX0339325
పపరర: మహమహద గకహర జజన

4400 MLJ0857748
పపరర: శశషరరతతస బసడనరర

95-105/749

భరస : రసగరరరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:46-2-295
వయససస:74
లస: ససస స
95-106/30

4403 SQX0184036
పపరర: మమదదగగసడ ససతనరరమలకడహ

95-105/751

భరస : శరభయఖ మమదదగగసడ
ఇసటట ననస:46-2-296
వయససస:69
లస: ససస స
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4404 SQX1506577
పపరర: గరపసరరజ గరరరక
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95-105/752

తసడడ:బ వనసకట బభబమ గరరరక
ఇసటట ననస:46-2-296
వయససస:27
లస: పప
4407 SQX1690973
పపరర: బసదస శక గమసటటరర

95-104/691

95-105/756

95-105/759

95-105/762

95-105/765

95-105/768

95-105/771

భరస : కకటటశశరరరవప మగరల
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:64
లస: ససస స

4417 SQX0228718
పపరర: బమలలర మహ కరరక�

4420 SQX0228650
పపరర: కనకరస జసగర�

4423 SQX0125013
పపరర: హససనన బబగస� షపక�

4426 SQX1248799
పపరర: వనసకట దనసరర

95-105/774

4429 SQX0184077
పపరర: మగమబల షపక�

95-105/763

4432 SQX0475277
పపరర: వలబ కరటటరర�
భరస : పపలర యఖ� కరటటరర
ఇసటట ననస:46-2-298
వయససస:69
లస: ససస స

4412 SQX0337360
పపరర: గమసటట వరలకడహ�

95-105/758

4415 SQX0426189
పపరర: మహబమబ సయఖద�

95-105/761

4418 MLJ2481117
పపరర: ఆససయయ� షపక�

95-105/764

భరస : చననననషర� షపక
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:54
లస: ససస స
95-105/766

4421 AP151000039111
పపరర: ఎస.కర. హజర బ�

95-105/767

భరస : ఎస.కర. మబమల అలల� ఎస.కర.
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:61
లస: ససస స
95-105/769

4424 SQX1593707
పపరర: రసప ల షపక

95-105/770

తసడడ:బ ఫరసస అహహద షపక
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:27
లస: పప
95-105/772

4427 SQX1048249
పపరర: బభలల పచపరల

95-105/773

తసడడ:బ రరమయఖ పచపరల
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:29
లస: పప
95-105/775

తసడడ:బ మహహదదరన� షపక
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:58
లస: పప
95-106/32

95-105/755

తలర : సఈద బశరరన� సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమమలల దనసరర
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:29
లస: పప

తలర : లకహయఖ� గమసత
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:49
లస: పప
4431 SQX1860204
పపరర: రమణ మగరల

95-105/760

భరస : జజనభభషర� షపక
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ వలర రరజ గగలర
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:29
లస: పప
4428 SQX0337071
పపరర: గమసత శకనవరసరరవప�

4414 SQX0569400
పపరర: పరలకకట వజయ�

4409 SQX1174440
పపరర: ననగలకడహ పచచపరల

భరస : శకనవరసరరవప� గమసటట
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప� జసగర�
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఎస.కర. అమర� ఎస.కర.
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:62
లస: ససస స
4425 SQX1048223
పపరర: తరపత రరవప గగలర

95-105/757

భరస : చటటటయఖ� కరరక�
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:55
లస: ససస స
4422 AP151000039018
పపరర: ఎస.కర. ఖరఖరరనసర�

4411 SQX1174473
పపరర: హహహమయవత యగగరర

95-105/986

భరస : బభలల పచచపరల
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పసరరమయళళర � పరలకకట
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఫరసస అహహద షపక
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:47
లస: ససస స
4419 SQX1862382
పపరర: వజయ లకడహ దనసరర

95-105/754

భరస : వనసకరటరరమయఖ యగగరర
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఎస.కర. అబమరల� ఎస.కర.
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:44
లస: ససస స
4416 SQX1593673
పపరర: ససలయసనన షపక

4408 SQX1859941
పపరర: తరరమల దనసరర

4406 SQX2367050
పపరర: keerthi chattu keerthi

భరస : అసకరరవప అసకరరవప
ఇసటట ననస:46-2-296
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట దనసరర
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల సయఖద
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:27
లస: ససస స
4413 AP151000039110
పపరర: ఎస.కర. ఫరతమయబ�

95-105/753

తసడడ:బ శరభయఖ మమదదగగసడ
ఇసటట ననస:46-2-296
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ శరఖమ కలమయర గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:24
లస: ససస స
4410 SQX1506502
పపరర: పబవణ సయఖద

4405 SQX0150730
పపరర: మమదదగగసడ చసదబమమళ

4430 SQX1860121
పపరర: కకమల మగరల

95-106/31

తసడడ:బ రతతరరజ మగరల
ఇసటట ననస:46-2-297
వయససస:21
లస: ససస స
95-101/60

4433 SQX1944099
పపరర: హససనన షపక

95-105/776

భరస : కరరమమలయర షపక
ఇసటట ననస:46-2-298
వయససస:33
లస: ససస స
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4434 SQX0125054
పపరర: జయ హరత� చదగమ�
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95-105/777

భరస : రరమకకషష మమరరస� చదగమ
ఇసటట ననస:46-2-298
వయససస:35
లస: ససస స
4437 SQX1895234
పపరర: రమణ మగరల

95-105/780

95-105/781

95-106/33

95-88/1282

95-105/786

95-105/789

95-105/792

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:46-2-300
వయససస:31
లస: ససస స

4447 SQX0865865
పపరర: శరసత కలమయరర కకసతపలర

4450 SQX0865832
పపరర: దదవ శశసరమ

4453 AP151000039384
పపరర: వజయకలమయరర టట

4456 SQX0865873
పపరర: చనత కకసతపలర

95-105/795

4459 AP151000039153
పపరర: టట.వనసకటరమణరరవప

95-105/784

4462 SQX1016741
పపరర: పదహ బతష
స ల
తసడడ:బ యయసపబమ
ఇసటట ననస:46-2-300
వయససస:45
లస: ససస స

4442 SQX1895069
పపరర: కకసడమహ మమరరబబ యన

95-105/783

4445 MLJ0852186
పపరర: వనసకటటశశరరరవప జ

95-106/35

4448 SQX0865840
పపరర: వజయమయహ కకతపలర

95-105/785

భరస : రమమష కకతపలర
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-105/787

4451 SQX0865816
పపరర: ననగమహ shesam

95-105/788

భరస : జజరరర శశషస
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:45
లస: ససస స
95-105/790

4454 SQX1860865
పపరర: రమణ మగరల

95-105/791

భరస : కకటటశశర రరవప మగరల
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:64
లస: ససస స
95-105/793

4457 SQX0426213
పపరర: ఆరరఫ రహహమయన�

95-105/794

తసడడ:బ ఉసరహన మహహద� మహహద
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:50
లస: పప
95-105/796

తసడడ:బ టట.వషష
ష మమరరస టట.
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:56
లస: పప
95-106/36

95-92/646

తసడడ:బ రరజగరపరల రరవప ఆర
ఇసటట ననస:46-2-299
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ గమరవయఖ కకసతపలర
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ దదవదనస శశసరమ
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:55
లస: పప
4461 SQX1347237
పపరర: జనతత హలమయ షపక

95-106/34

భరస : వవసకట రమణనరరవప టట
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రమణనరరవప తషలసస
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:29
లస: పప
4458 SQX0865808
పపరర: జరరరగర శశసరమ

4444 SQX0836064
పపరర: ఎలశమహ మమదనర

4439 SQX2090322
పపరర: మమసటభజ షపక

భరస : రరమమ మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-299
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ జజరరర శశసరమ
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� చచనసతపరటట
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:53
లస: ససస స
4455 SQX0639880
పపరర: తనరక పబభమ తదజ తషలసస

95-105/782

భరస : చనత కకసతపలర
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆశరరశదమ కకసతపలర
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:30
లస: ససస స
4452 SQX0184341
పపరర: లకడహ చచనసతపరటట�

4441 SQX0569160
పపరర: కనమరర పపడడ కలససమ�

95-105/779

భరస : బభష షపక
ఇసటట ననస:46-2-299
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:46-2-299
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇసరహయల షపక
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:38
లస: పప
4449 SQX0865857
పపరర: యయసయఖ కకసతపలర

95-105/987

తసడడ:బ హరరబభబమ� కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-2-299
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-2-299
వయససస:49
లస: ససస స
4446 SQX2076594
పపరర: బభషర షపక

4438 SQX2410892
పపరర: మసరసన షపక

4436 MLJ0860296
పపరర: సరసబశవరరవప� యన�

తసడడ:బ కకసడసరశమ� యన�
ఇసటట ననస:46-2-298
వయససస:51
లస: ససస స

భసధసవప: అసహ అఫప బ జ షపక
ఇసటట ననస:46-2-298
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ హరర బభబమ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-2-299
వయససస:27
లస: ససస స
4443 MLJ0856716
పపరర: మయదసరరలత జ

95-105/778

భరస : సరసబశవరరవప� యన
ఇసటట ననస:46-2-298
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప మగరల
ఇసటట ననస:46-2-298
వయససస:64
లస: ససస స
4440 SQX0956144
పపరర: హహమయ లతన కనమరర పపడడ

4435 MLJ0860304
పపరర: మయధవలత� యన�

4460 SQX1895119
పపరర: రరమమమమ మమరరబబ యన

95-105/797

తసడడ:బ బభలపప మమరరబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-299/1
వయససస:62
లస: పప
95-106/37

4463 AP151000039221
పపరర: షపక సలయహ

95-106/38

భరస : ఎస.కర.బభషర
ఇసటట ననస:46-2-300
వయససస:46
లస: ససస స
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4464 SQX0448605
పపరర: ససలయసనన షపక
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95-106/39

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:46-2-300
వయససస:46
లస: ససస స
4467 SQX1309021
పపరర: కరరమ గకస షపక

95-106/42

95-106/45

తసడడ:బ గఫర షపక
ఇసటట ననస:46-2-303
వయససస:22
లస: పప
4476 SQX0125120
పపరర: ననగమర వల షపక

95-106/50

95-106/53

95-106/56

95-104/693

భరస : హమదసలయర షపక
ఇసటట ననస:46-2-305
వయససస:21
లస: ససస స

95-106/48

4477 SQX1078824
పపరర: పబశరసత బబతపపడడ

4486 SQX1860766
పపరర: మమసతనజ పఠరన

95-106/59

4489 SQX1895374
పపరర: అపసర బబగమమ షపక

95-106/51

4492 NDX2425502
పపరర: రరజజశ కసదదవలస
తలర : ఈసస ర కసదదవలస
ఇసటట ననస:46-2-306
వయససస:21
లస: పప

4472 SQX1137307
పపరర: మహహశశరర అగరరశల

95-106/47

4475 MLJ0851733
పపరర: మహమహదశల షపక

95-106/49

4478 SQX0337204
పపరర: హఫసజ షసచక

95-106/52

తసడడ:బ మహమహద అల షసచక
ఇసటట ననస:46-2-304
వయససస:29
లస: ససస స
95-106/54

95-106/55
4481 SQX1691633
పపరర: రరమ మహన రరవప బబతపపడడ

తసడడ:బ ననగ మలలర శశర రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:46-2-304
వయససస:22
లస: పప
95-106/57

4484 AP151000036444
పపరర: నడరర హన అబమరల షపక

95-104/692

భరస : అబమరల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:46-2-305
వయససస:53
లస: ససస స
95-105/799

4487 SQX1623470
పపరర: అకస ర షపక

95-106/58

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:46-2-305
వయససస:27
లస: ససస స
95-106/60

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:46-2-305
వయససస:48
లస: ససస స
95-106/460

95-106/44

తసడడ:బ అమన షపక
ఇసటట ననస:46-2-303
వయససస:59
లస: పప

భరస : సలస
ఇసటట ననస:46-2-305
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఖయజజవల
ఇసటట ననస:46-2-305
వయససస:31
లస: ససస స
4491 SQX2206910
పపరర: జన భ షపక

4474 MLJ0858001
పపరర: మయలనబ షపక

4483 SQX0482364
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప బబతపపడడ

4469 SQX0448654
పపరర: ససభభన షసచక

భరస : ననరరయణ అగరరశల
ఇసటట ననస:46-2-302
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:46-2-304
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-305
వయససస:64
లస: పప
4488 SQX0687202
పపరర: హససనన షపక

95-106/46

తసడడ:బ గరపయఖ పప నడతరర
ఇసటట ననస:46-2-304
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ ఎస.కర.అమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-304
వయససస:50
లస: పప
4485 MLJ2475101
పపరర: అబమరల రహమయన షపక

4471 SQX1137299
పపరర: రరణణ గమసడర

4480 SQX0482240
పపరర: పబమలయ రరణణ పప నడతరర

95-106/41

తసడడ:బ రసడల షసచక
ఇసటట ననస:46-2-300
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ ననగ మలలర శశర రరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:46-2-304
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబమరల ఖలల షపక
ఇసటట ననస:46-2-304
వయససస:31
లస: ససస స
4482 AP151000039234
పపరర: ఎస.కర.గఫరర షపక

95-106/43

భరస : మహమహదశల షపక
ఇసటట ననస:46-2-303
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ అమన షపక
ఇసటట ననస:46-2-303
వయససస:71
లస: పప
4479 SQX1347187
పపరర: అమరరన షపక

4468 SQX1430891
పపరర: అబమరలయర షపక

భరస : కరమమశశర రరవప గమసడర
ఇసటట ననస:46-2-302
వయససస:31
లస: ససస స
95-105/798

4466 SQX1309070
పపరర: ననగమర బభషర షపక

తసడడ:బ బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-2-300
వయససస:24
లస: పప

తలర : మదర బ షపక
ఇసటట ననస:46-2-300
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ గరవసద రరవప గమసడర
ఇసటట ననస:46-2-301
వయససస:39
లస: పప
4473 SQX1894963
పపరర: ససభభన షపక

95-106/40

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప అలలగమలల
ఇసటట ననస:46-2-300
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-2-300
వయససస:25
లస: పప
4470 SQX1137281
పపరర: కరమమశశర రరవప గమసడర

4465 SQX0184770
పపరర: దదవకకప అలలగమలల

4490 SQX1623488
పపరర: ననగమర షపక

95-106/61

తసడడ:బ మజత షపక
ఇసటట ననస:46-2-305
వయససస:32
లస: పప
94-10/865

4493 SQX1862408
పపరర: ససతతషస కలమయరర కసదదవలస

95-105/800

తలర : ఈసస ర కసదదవలస
ఇసటట ననస:46-2-306
వయససస:23
లస: ససస స
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4494 SQX1002971
పపరర: ఎససస ర కసదదవలస
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95-105/801

భరస : సడరరబభబమ కసదదవలస
ఇసటట ననస:46-2-306
వయససస:39
లస: ససస స
95-106/63

తసడడ:బ సడరర బభబమ కసదదవలస
ఇసటట ననస:46-2-306
వయససస:38
లస: పప
95-106/66

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:41
లస: ససస స
95-106/69

తసడడ:బ అబమరల అలమ మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:44
లస: ససస స
95-106/72

95-106/75

తసడడ:బ అబమరల అలమ
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ హహటటటటసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:81
లస: పప
95-105/804

95-4/958

భరస : శకనవరసమమరరస లసగరల
ఇసటట ననస:46-2-310
వయససస:48
లస: ససస స

4510 MLJ0860213
పపరర: ఆల మహమహద

95-106/76

4519 SQX1309815
పపరర: మరర ఖయన పఠరన

4522 MLJ0858134
పపరర: కరరమమలయర యసడడ
తసడడ:బ ఖయససస యసడడ
ఇసటట ననస:46-2-310
వయససస:38
లస: పప

95-106/71

4508 MLJ0859009
పపరర: మహబమబ బభషర మహమహద

95-106/74

4511 MLJ0859876
పపరర: అబమరల అలమ మహమహద

95-106/77

తసడడ:బ మహమహద అల
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:73
లస: పప
95-101/594

4514 SQX1300599
పపరర: హరరత గరరర పరటట

95-105/803

తసడడ:బ బబహహయఖ లలట గరరర పరటట
ఇసటట ననస:46-2-308
వయససస:40
లస: ససస స
95-105/805

4517 SQX1300649
పపరర: చచచతనఖ కలమయర గరరర పరటట

95-105/806

తసడడ:బ బబహహయఖ లలట గరరర పరటట
ఇసటట ననస:46-2-308
వయససస:42
లస: పప
95-105/807

తసడడ:బ జజనసఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:46-2-310
వయససస:42
లస: పప
95-106/80

4505 AP151000039251
పపరర: కమరర హ షపక

తసడడ:బ అబమరల అలమ మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:38
లస: పప

భరస : బబహహయఖ లలట గరరర పరటట
ఇసటట ననస:46-2-308
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస మమరరస
ఇసటట ననస:46-2-310
వయససస:20
లస: ససస స
4521 AP151000036199
పపరర: మయలతలత లసగరల

95-106/73

4516 SQX1300623
పపరర: రరకకహణణ గరరర పరటట

95-106/68

భరస : హహససచన షపక
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:47
లస: ససస స

భసధసవప: జజసప
ఇసటట ననస:46-2-308
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ బబహహయఖ లలట గరరర పరటట
ఇసటట ననస:46-2-308
వయససస:42
లస: ససస స
4518 SQX2114213
పపరర: తదజశశన లసగరల

95-106/70

4507 MLJ0857961
పపరర: రహమతషనతసర బబగస
మహమహద
భరస : అబమరల అలమ మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:67
లస: ససస స

4513 SQX2060937
పపరర: రమణమహ అసబభవరపప

95-106/65

భరస : అలమహమహద మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ అబమరల అలమ
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:51
లస: పప
95-106/78

4499 SQX0184986
పపరర: షహనన బబగస మహమహద

95-106/67 4502 MLJ0859900
4501 MLJ0857979
పపరర: ఫరతమమనతసర బబగస మహమహద
పపరర: ససఫసయ మహమహద

4504 MLJ0852251
పపరర: బభజ షపక

95-106/62

తసడడ:బ అబమరల అలమ మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హహససచన షపక
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అబమరల రహమయన షసచక
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:49
లస: ససస స

4515 SQX1300672
పపరర: సబవసత గరరర పరటట

95-106/64

తసడడ:బ అబమరల అలమ మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:41
లస: ససస స

4503 MLJ0857953
పపరర: మహమమదన బబగస మహమహద

4512 SQX0578898
పపరర: ననజర షపక

4498 SQX0184960
పపరర: నడరర హన బబగస మహమహద

4496 SQX1641471
పపరర: ససతతషస కలమయరర కసదదవలస

తసడడ:బ సడరర బభబమ కసదదవలస
ఇసటట ననస:46-2-306
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ అబమరల అలమ మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-307
వయససస:37
లస: ససస స

4500 SQX0448688
పపరర: సబహ మహమహద

4509 MLJ0859884
పపరర: మసరసన వల మహమహద

95-105/802

తసడడ:బ అపపల నరసయఖ కసదవలస
ఇసటట ననస:46-2-306
వయససస:49
లస: పప

4497 SQX1641612
పపరర: రరజజష కసదదవలస

4506 AP151000039015
పపరర: జరరనన షసచక

4495 SQX1002963
పపరర: సడరరబభబమ కసదవలస

4520 SQX1309096
పపరర: వనసకట జయమయధసరర లసగరల

95-106/79

తసడడ:బ శకనవరస మమరరస లసగరల
ఇసటట ననస:46-2-310
వయససస:24
లస: ససస స
95-106/81

4523 AP151000033163
పపరర: శకనవరసమమరరస లసగరల

95-106/82

తసడడ:బ అయఖనత లసగరల
ఇసటట ననస:46-2-310
వయససస:52
లస: పప
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95-106/443

తసడడ:బ శకనవరస మమరరస లసగరల
ఇసటట ననస:46-2-310
వయససస:20
లస: ససస స
4527 SQX0337824
పపరర: సబర షపక

95-106/85

95-106/88

4531 AP151000039224
పపరర: ఎస.కర.హనఫర�

95-106/91

4534 MLJ0852392
పపరర: బభజ షపక

95-106/94

4537 SQX1967512
పపరర: నరజ లమమ
భరస : బబరరతరడ షర
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:36
లస: ససస స

4539 SQX2062693
పపరర: రరషహ షపక

4540 SQX1895309
పపరర: రజయ మహమహద

95-106/444

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మసరసన రఫస
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:33
లస: ససస స
4545 MLJ0859496
పపరర: బదసబనతసర మహమహద

95-106/102

భరస : ఇబబహహస షసచక
ఇసటట ననస:46-2-313
వయససస:38
లస: ససస స

95-106/92

4546 MLJ0854380
పపరర: కరలలషర మహమహద

95-106/105

4549 MLJ0854091
పపరర: ససబభన� పస�

95-106/95

4552 AP151000039220
పపరర: గకససయయ మహమహద
భరస : ఖయససస మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-313
వయససస:44
లస: ససస స

4532 MLJ0851188
పపరర: కరరమమలర షపక

95-106/90

4535 MLJ0852400
పపరర: మహబమబ షపక

95-106/93

4538 SQX1967520
పపరర: లమమ బబరరతరడ షర

95-106/96

తసడడ:బ ఎలష
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:43
లస: పప
95-106/97

4541 SQX0425926
పపరర: మహమహద మమహమమద

95-106/98

భరస : మహమహద అబమరల రహహమయన
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:30
లస: ససస స
95-106/100

4544 MLJ0854125
పపరర: సలమమనతసర మహమహద

95-106/101

భరస : కమల పరషర
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:60
లస: ససస స
95-106/103

4547 MLJ0851139
పపరర: బభజ మహమహద

95-106/104

తసడడ:బ కమల పరషర
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:41
లస: పప
95-106/106

తసడడ:బ రహమత� �
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:42
లస: పప
95-106/108

95-106/87

తసడడ:బ మహమద షపక
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ ఖయససస మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ కమల పరషర
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:42
లస: పప
4551 SQX0426221
పపరర: ససలయసనన షసచక

4543 SQX0426023
పపరర: బశరర పఠరన

4529 MLJ0851402
పపరర: నడరర హన షపక

తసడడ:బ మమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:35
లస: పప

భరస : మర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖయససస
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:84
లస: ససస స
4548 MLJ0850925
పపరర: మసరసన రఫస మహమహద

95-106/89

భరస : బభజ మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:25
లస: ససస స
95-106/99

95-106/84

భరస : మమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ మహమహద సహహబ మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:71
లస: పప

4542 SQX1016774
పపరర: రజయ ససలయసన మహమహద

95-106/86

భరస : మహమహద సహహబ�
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:86
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖయససస�
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:38
లస: పప
4536 AP151000039094
పపరర: ఖయససస షపక

4528 SQX0185025
పపరర: షరరహల� షపక�

4526 SQX1535808
పపరర: బబగస షపక

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖయససస�
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఎస.కర.ఖయససస
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:61
లస: ససస స
4533 SQX0269936
పపరర: ససభభన షపక�

95-106/83

తసడడ:బ మమహబమబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:46-2-311
వయససస:31
లస: ససస స
4530 AP151000039226
పపరర: ఎస.కర.షరకకరర

4525 SQX1455741
పపరర: మమనత షపక

95-106/107
4550 SQX0105692
పపరర: అబమరల రహహమన మహమహద�

తసడడ:బ కమల పరషర�
ఇసటట ననస:46-2-312
వయససస:46
లస: పప
95-106/109

4553 SQX0426114
పపరర: జజన బ షసచక

95-106/110

భరస : ఖయససస మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-313
వయససస:63
లస: ససస స
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95-106/111

తసడడ:బ ఖయససస మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-313
వయససస:41
లస: పప
4557 SQX0185074
పపరర: అబమరల సతనసర షసచక

4555 AP151000039114
పపరర: ఇబభబహహస మహమహద

95-106/112

తసడడ:బ యస.డడ.ఖయససస మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-313
వయససస:44
లస: పప
95-106/114

4558 SQX1235580
పపరర: భభనసమత కకడచబబ యన

4556 SQX0340422
పపరర: రరజశనన షపక

95-106/113

తసడడ:బ గమలయస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-314
వయససస:30
లస: ససస స
95-105/808

4559 SQX1796176
పపరర: వనసకటరతతస కకడచబబ యన

తసడడ:బ గమలయస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-314 DU
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససతనరరమయసజనవయమలల కకడచబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కకడచబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:69
లస: ససస స

95-105/810
4560 SQX1796168
పపరర: ససతనరరమయసజనవయమలల
కకడచబబ యన
తసడడ:బ నరసససహ రరవప కకడచబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:56
లస: పప

4561 SQX1088179
పపరర: అనసశర కకడచబబ యన

4562 SQX0339622
పపరర: శశశలజ కటట

తసడడ:బ ససత రరమయసజనవయమలల కకడచబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవపలల కటట
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:38
లస: ససస స

4563 SQX0482109
పపరర: మననకడ మయనకజపరటట

4564 MLJ0851238
పపరర: కరసచనమయల దదవనబబ యన

4565 SQX1150630
పపరర: భభణమ మయత కకడచబబ యన

95-106/117

భరస : ఆసజనవయమలల మయనకజపరటట
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:45
లస: ససస స
4566 MLJ2481513
పపరర: వజయలకడహ సమమదనబల

95-106/120

4567 SQX1150614
పపరర: వజయ లకడహ సనకలల

95-106/123

4570 SQX0482273
పపరర: వర రరఘవపలల కటట
తసడడ:బ ససబభబరరవప కటట
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:46
లస: పప

4572 MLJ0857557
పపరర: గమరరవరర నరరవప సమమదనబల

4573 SQX1150606
పపరర: వనసకటటసశర రరవప సనకలల

95-106/126

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర సమమదనబల
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ హనసమయఖ తనదదబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-316
వయససస:51
లస: పప
4578 SQX2061018
పపరర: గరపస తనడడబబ యన

95-106/121

4576 SQX2077014
పపరర: రరసబభబమ నశరనస

95-106/124

తసడడ:బ శకనవరసస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-316
వయససస:25
లస: పప

4579 SQX1862283
పపరర: వజయ తనడడబబ యన

95-106/127

తసడడ:బ రరమ చసదబ బభలయజ సససహ కతబయ
ఇసటట ననస:46-2-317
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస సససహ బబ సడడల
ఇసటట ననస:46-2-317
వయససస:27
లస: ససస స

95-106/122

4571 AP151000039045
పపరర: శకనవరసరరవప డడ

95-106/125

4574 NDX2430882
పపరర: గరపస తనదదబబ యన

94-105/635

తలర : వజయ తనదదబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-316
వయససస:25
లస: పప
95-79/899

4577 SQX2060978
పపరర: ససనత నశనస

95-101/591

భరస : రరస బభబమ నశనస
ఇసటట ననస:46-2- 316
వయససస:38
లస: ససస స
95-105/811

భరస : శకనవరసస తనడడబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-316
వయససస:46
లస: ససస స

94-105/636 4582 SQX1862028
4581 NDX2430874
పపరర: బభల చకక దదవ సససహ కతబయ
పపరర: ధరరహక బభయ బబ సడడల

4568 AP151000039154
పపరర: సప మదదవమహ డడ

తసడడ:బ వససతరరవప డడ
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ నశరనస
ఇసటట ననస:46-2-316
వయససస:42
లస: పప
95-101/595

95-106/119

భరస : వససతరరవప డడ
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ సప మయఖ సనకలల
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:69
లస: పప
95-1/868

95-106/116

భరస : ససత రరమయసజనవయమలల కకడచబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప సనకలల
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ ససత రరమయసజనవయమలల కకడచబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:30
లస: పప

4575 SQX1842947
పపరర: శకనవరసస తనదదబబ యన

95-106/118

భరస : శకనవరసరరవప దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : గమరరవరరనరరవప సమమదనబల
ఇసటట ననస:46-2-315
వయససస:48
లస: ససస స
4569 SQX1150622
పపరర: సరయ కలమయర కకడచబబ యన

95-106/115

95-105/809

4580 SQX2062404
పపరర: మరరయమహ నశనస

95-105/928

తసడడ:బ రరస బభబమ నశనస
ఇసటట ననస:46-2-316
వయససస:22
లస: ససస స
95-105/812

4583 SQX1862168
పపరర: బభలయమణణ బభయ కతబయ

95-105/813

భరస : రరమచసదబ బభలయజ సససహ కతబయ
ఇసటట ననస:46-2-317
వయససస:58
లస: ససస స
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4584 SQX1863638
పపరర: రరమ చసదబ బభలయజ సససహ
కససతరరయయ
తసడడ:బ బమ జ సససహ కససతరరయయ
ఇసటట ననస:46-2-317
వయససస:66
లస: పప

95-105/814

4587 SQX0687129
పపరర: శకనవరసరరవప చచనతసశశటట

95-106/130

95-101/62

భరస : ధనససజయరరవప చటటటపప బ లల
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:42
లస: ససస స
95-101/65

తసడడ:బ పరమమశశరరరవప తళరస
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:44
లస: పప

4591 MLJ0850255
పపరర: ఆదదలకడహ� కకమయహలపరటట�

4594 SQX0628917
పపరర: వనసకటటశశరరరవప అదదరపలర

95-101/597

4597 SQX2061133
పపరర: లకడహ అడదడ పలర

భరస : లకడహ నరసససహరరవప తలర మ
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:46
లస: ససస స

4600 MLJ0850354
పపరర: జయపబద కకమహవరపప

95-106/133

4603 MLJ0850990
పపరర: వనసకటరరమయఖ కకమహవరపప
తసడడ:బ తతషపతయఖ కకమహవరరపప
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:61
లస: పప

4605 SQX1580183
పపరర: రరమ మణణ కకట

4606 SQX1590273
పపరర: పరరద సరరధద కకట

95-105/817

భరస : పరరద సరరధద కకట
ఇసటట ననస:46-2-319
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదబరరవప అనసమకకసడ
ఇసటట ననస:46-2-319
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : రరమ ససబభబరరవప పబబత
ఇసటట ననస:46-2-321
వయససస:51
లస: ససస స

95-101/66

4609 SQX0185231
పపరర: శకనవరసరరడడడ సడరరబభయనన

95-101/598

4612 MLJ0852632
పపరర: వనసకట లకడహ నరసససహరరవప
పసనసగగసడ
తసడడ:బ రరమయరరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:46-2-321
వయససస:57
లస: పప

4592 MLJ0850230
పపరర: కలససమయసబ� లసగసగమసటర �

95-101/64

4595 SQX2061265
పపరర: రరమయరరవప మమవశ

95-101/596

4598 SQX1862663
పపరర: పదహ కలసచచ

95-105/815

తసడడ:బ రరమమలల
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:46
లస: ససస స
95-106/131

4601 MLJ0850347
పపరర: హరరకకషష కకమహవరపప

95-106/132

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ కకమహవరరపప
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:37
లస: పప
95-106/134

4604 MLJ2484269
పపరర: బలరరస వసకరయల

95-106/135

తసడడ:బ బభలకకషష వసకరయల
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:66
లస: పప
95-105/818

4607 SQX0185181
పపరర: లలతకలమయరర సడరరబభయనన

95-106/136

భరస : శకనవరసరరడడడ సడరరబభయనన
ఇసటట ననస:46-2-319
వయససస:48
లస: ససస స
95-106/138

తసడడ:బ ససబబమణఖరరడడడ సడరరబభయనన
ఇసటట ననస:46-2-319
వయససస:53
లస: పప
95-106/140

95-101/61

తసడడ:బ ససబబరరమయఖ మమవశ
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ రరమ ససబబయఖ కకట
ఇసటట ననస:46-2-319
వయససస:53
లస: పప
95-106/137

4589 SQX0628891
పపరర: మయణణకఖస తలర స

భరస : లకడహననరరయణ� లసగసగమసటర
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమయఖ కకమహవరరపప
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ కకమహవరరపప
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:39
లస: పప

4611 SQX1544791
పపరర: పదహ పబబత

95-101/63

భరస : వనసకటటశశర రరవప అడదడ పలర
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:51
లస: ససస స
95-105/816

95-106/129

భరస : నరసససహరరవప తళరస
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ తళరస
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకట రరసపబసరద కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:55
లస: ససస స

4608 AP151000042021
పపరర: ననసచనరమహ అనసమకకసడ

95-4/959

భరస : శకరరమమమరరస� కకమహలపరటట
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:55
లస: ససస స

4593 SQX0628925
పపరర: లకకహనరసససహరరవప తలర స తళరస

4602 MLJ0850339
పపరర: భభసకర కకమహవరపప

4588 SQX2084150
పపరర: సరయ పబసరద తలర స

4586 SQX0601369
పపరర: కలమయర యపప హనసమకకసడ

తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప హనసమకకసడ
ఇసటట ననస:46-2-317
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహ రరవప తలర స
ఇసటట ననస:46-2-318
వయససస:20
లస: పప

4590 SQX0628958
పపరర: వనసకట పదనహవత చటటటపప బ లల

4599 SQX1862895
పపరర: మయణణకఖస తలర మ

95-106/128

భరస : శకనవరసరరవప చచనతసశశటట
ఇసటట ననస:46-2-317
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప చచనతసశశటట
ఇసటట ననస:46-2-317
వయససస:44
లస: పప

4596 SQX2061158
పపరర: దసరర భవన కకతస మయసస

4585 SQX0687186
పపరర: జజఖత చచనతసశశటట

4610 MLJ0851857
పపరర: దదవక పసనసగగసడ

95-106/139

భరస : లకకహనరసససహరరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:46-2-321
వయససస:48
లస: ససస స
95-106/141

4613 SQX1544783
పపరర: రరమ ససబభబరరవప పబబత

95-106/142

తసడడ:బ ససబబహహణఖస పబబత
ఇసటట ననస:46-2-321
వయససస:60
లస: పప
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95-105/819

తసడడ:బ ససబబహహణఖస తలర స
ఇసటట ననస:46-2-322
వయససస:26
లస: ససస స
4617 MLJ0855601
పపరర: తరరమల కరకలమయనస

4615 SQX0180992
పపరర: శశకళ కరకలమయనస

భరస : వననద కలమయర కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-322
వయససస:61
లస: ససస స
95-106/143

4618 SQX0124982
పపరర: రరధదకరరరణణ పరమమలపరటట

భరస : హనసమసతకలమయర కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-322
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరయమడడ పరమమలపరటట
ఇసటట ననస:46-2-322
వయససస:43
లస: ససస స

4620 SQX1641414
పపరర: చటటటమహ దదగరపరల

4621 SQX0601518
పపరర: రరకజష కలమయర� మకకకల�

95-106/146

భరస : వరరరఘసరశమ దదగరపరరస
ఇసటట ననస:46-2-322
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-322
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ గసధస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:43
లస: ససస స
4629 MLJ0857664
పపరర: రరజఖలకడహ కరకలమయనస

95-106/154

భరస : ససబబమణఖస తలర మ
ఇసటట ననస:46-2-325
వయససస:47
లస: ససస స

95-106/145

4622 SQX0124990
పపరర: ససబభబరరయమడడ యయరర గడనడ

95-106/148

తసడడ:బ లకహయఖ యయరర గడడ
ఇసటట ననస:46-2-322
వయససస:48
లస: పప
95-105/822

4625 SQX0338996
పపరర: లకడహససనత ఐనవవలల

95-106/150

భరస : ససరజష బభబమ ఐనవవలల
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:38
లస: ససస స
95-106/152

4628 SQX0185447
పపరర: కకషషకలమయరర కరకలమయనస

95-106/153

భరస : వనసకటసరసబశవకలమయర కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:47
లస: ససస స
95-106/155

4631 SQX0185496
పపరర: సరసబభబజఖస కరకలమయనస

95-106/156

భరస : గమరవయఖ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:73
లస: ససస స

4633 MLJ0852764
పపరర: వనసకటరరమనరసససహరరవప
గసధస
తసడడ:బ సతఖననరరయణ గసధస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:42
లస: పప

95-106/158

95-106/159
4634 MLJ0852640
పపరర: అమరలసగజశశర రరవప
మగలపపవపశ
తసడడ:బ సరసబశవరరవప మగలపపవపశ
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:48
లస: పప

95-106/160

4636 SQX0231191
పపరర: వనసకటసరసబశవ హనసమయన
కరకలమయనస
తసడడ:బ గమరవయఖ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:31
లస: పప

95-106/161

4637 MLJ0852731
పపరర: సతఖననరరయణ గసధస

4639 MLJ0851154
పపరర: సశరష లకడహ గరళళ

95-106/164

95-106/163

తసడడ:బ రరఘవయఖ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:67
లస: పప
4641 MLJ0853168
పపరర: కమలకలమయరర తలర స

4630 MLJ0852863
పపరర: ధనలకడహ గసధస

4619 SQX1641489
పపరర: శశ కళ కరకలమయనస

95-106/157

తసడడ:బ గమరవయఖ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:50
లస: పప
4638 MLJ0854984
పపరర: సససదరరరవప కరకలమయనస

95-106/147

భరస : సతఖననరరయణ గసధస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ ససచదసలల పళళళ
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:35
లస: పప
4635 SQX0234716
పపరర: కకషషకకశశర కరకలమయనస

4627 SQX0234690
పపరర: ససనత కరకలమయనస

95-105/821

భరస : వననద కలమయర కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-322
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కకషషకకశశర కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సససదరరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:59
లస: ససస స
4632 SQX1430933
పపరర: పరబపకర పళళళ

95-106/144

తసడడ:బ జయసససహ దదగల
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:61
లస: ససస స
95-106/151

4616 SQX0426130
పపరర: చటటటమహ డదగరపరరస

తసడడ:బ వర రరఘవయఖ డదగరపరరస
ఇసటట ననస:46-2-322
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:బ అజయ కలమయర�
ఇసటట ననస:46-2-322
వయససస:30
లస: పప

95-106/149 4624 SQX1103191
4623 MLJ0855197
పపరర: గమరరసతఖననరరయణ కరకలమయనస
పపరర: రతత కలమయరర దదగల

4626 MLJ0852756
పపరర: వనసకటలకకహసరసశత గసధస

95-105/820

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ గసధస
ఇసటట ననస:46-2-323
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప గగలర
ఇసటట ననస:46-2-325
వయససస:39
లస: ససస స
95-106/166

4642 AP151000042417
పపరర: పదహజ అచసట
భరస : వనసకటటశశరరర అచసట
ఇసటట ననస:46-2-325
వయససస:52
లస: ససస స

95-106/162

95-106/165
4640 MLJ2484822
పపరర: చనమమసడదశశరర వజయ మమపపన

భరస : నరసససహరరవప మమపపన
ఇసటట ననస:46-2-325
వయససస:45
లస: ససస స
95-106/167

4643 MLJ0851162
పపరర: ఇసదదర గరళళ

95-106/168

భరస : వనసకటటశశరరరవప గగలర
ఇసటట ననస:46-2-325
వయససస:58
లస: ససస స
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4644 SQX1482249
పపరర: ససమన గరనసగమసటర
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95-106/169

తసడడ:బ కకషష మమరరస గరనసగమసటర
ఇసటట ననస:46-2-325
వయససస:34
లస: పప
4647 AP151000042349
పపరర: రరమమహనరరవప దనచదపలర

95-106/172

4648 MLJ0851147
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గరళళ

95-106/175

4651 AP151000042254
పపరర: వనసకటవరలకడహ సరగమతనరర

తసడడ:బ వనసకటశశషయఖ సరగమతనరర
ఇసటట ననస:46-2-326
వయససస:52
లస: పప
95-106/181

95-106/184

95-106/187

95-106/190

తసడడ:బ అసజయఖ యలవరరస
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:58
లస: పప

95-106/179

4655 AP151000042093
పపరర: ససవరష హహమలత సనశశటట

95-106/180

భరస : శవరతనతకరరరవప సనశశటట
ఇసటట ననస:46-2-327
వయససస:62
లస: ససస స
95-106/182

4666 SQX1430818
పపరర: సరయ వసశ కకషష యసగల

95-106/193

4669 SQX0337113
పపరర: కకసట ఫరర బడడగమ

95-106/185

4672 SQX1430834
పపరర: ససచదసలల పళళళ
తసడడ:బ సడరయఖ పళళళ
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:59
లస: పప

95-106/183

4661 SQX1641562
పపరర: రమదదవ మమరల

95-106/186

భరస : రరమ కకషష మమరల
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:34
లస: ససస స
95-106/188

4664 SQX1430826
పపరర: మణణ పళళళ

95-106/189

భరస : ససచదలల పళళళ
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:51
లస: ససస స
95-106/191

4667 SQX0942243
పపరర: పబదదప కలమయర మమరల

95-106/192

తసడడ:బ రరమ కకషష మమరల
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:33
లస: పప
95-106/194

తసడడ:బ యయసడరతతస బడడగమ
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:41
లస: పప
95-106/196

4658 SQX1308957
పపరర: సఖలత యలవరరస
తసడడ:బ శవ ననగజశశరరరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ శకధర యసగల
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ సశరషరరవప�
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:38
లస: పప
4671 SQX0339671
పపరర: శవ ననగజశశరరరవప యలవరరస

95-106/177

భరస : శవ ననగజశశరరరవప యలవరరస
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ చచసబబటట
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:54
లస: ససస స
4668 SQX0337253
పపరర: దలరర వనసకటటశశర రరవప�

4663 SQX0340547
పపరర: రరజఖలకడహ యలవరరస

95-106/174

4652 AP151000042190
పపరర: వనసకటరమణరవబభబమ
సరగమతనరర
తసడడ:బ వనసకటశశషయఖ సరగమతనరర
ఇసటట ననస:46-2-326
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకకషట ప ఫర బడడగమ
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకధర యయసగరలయ
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:44
లస: ససస స
4665 MLJ2484186
పపరర: అసజమహ చచసబబటట

4660 SQX0339200
పపరర: రమయదదవ బడడగమ

4649 MLJ2484178
పపరర: శరరద� సగమటటరర�

95-106/176

తసడడ:బ యగజశశరరరవప సనశశటట
ఇసటట ననస:46-2-327
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ శకధర యయసగరలయ
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:26
లస: ససస స
4662 MLJ2484053
పపరర: ససజజత యయసగరలయ

4657 AP151000042092
పపరర: శవరతనతకరరరవప సనశశటట

95-106/171

భరస : వనసకట రమణ రవబభబమ� �
ఇసటట ననస:46-2-326
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శశష సశరరప సనశశటట
ఇసటట ననస:46-2-327
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ శవరతనతకరరరవప సనశశటట
ఇసటట ననస:46-2-327
వయససస:41
లస: పప
4659 SQX0942318
పపరర: తనడజ యయసగరలయ

95-106/173

భరస : వనసకటశశషయఖ సరగమతనరర
ఇసటట ననస:46-2-326
వయససస:71
లస: ససస స

95-106/178 4654 SQX0724542
4653 SQX0270314
పపరర: వనసకటససరజషషకమయర సరగమతనరర
పపరర: వనసకట ననగలకడహ సనశశటట

4646 AP151000042461
పపరర: వనసకటటశశరరర అచసచత�

తసడడ:బ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:46-2-325
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరతతస గగలర
ఇసటట ననస:46-2-325
వయససస:61
లస: పప

భరస : ససరజషషకమయర సరగమతనరర
ఇసటట ననస:46-2-326
వయససస:46
లస: ససస స

4656 MLJ0850156
పపరర: శశషసశరరప సనశశటట

95-106/170

తసడడ:బ ససబభబరరవప తలర మ
ఇసటట ననస:46-2-325
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటననగజశశరరరవప దనచదపలర
ఇసటట ననస:46-2-325
వయససస:56
లస: పప
4650 SQX0270165
పపరర: శరరషరరరణణ సగమటటరర

4645 MLJ0851097
పపరర: ససబబమణఖస తలర స

4670 MLJ0850396
పపరర: శకధర యయసగరలయ

95-106/195

తసడడ:బ శకరరమమమరరస యయసగరలయ
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:50
లస: పప
95-106/197

4673 MLJ2484251
పపరర: ససబభబరరయమడడ వవసపలర

95-106/198

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ వవసపలర
ఇసటట ననస:46-2-328
వయససస:72
లస: పప
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4674 SQX2062412
పపరర: నససమ ఫసర దదస షపక
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95-105/929

తసడడ:బ షఫస వపలయర షపక
ఇసటట ననస:46-2-329
వయససస:25
లస: ససస స
4677 MLJ2484285
పపరర: ననగజశశరరరవప బచసచ

4675 SQX1078840
పపరర: సరయ పసబయయసక గరధసశశటట

తసడడ:బ ననగ ససబబహహణఖస గరదసశశటట
ఇసటట ననస:46-2-330
వయససస:25
లస: ససస స
95-106/201

తసడడ:బ కకషషమమరరస బభచడచ
ఇసటట ననస:46-2-330
వయససస:53
లస: పప

4678 MLJ0856369
పపరర: సతఖననరరయణ వరద

తసడడ:బ రరమ సససహ కజ
ఇసటట ననస:46-2-331
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఆనసద రరడడడ మయరస
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:28
లస: ససస స
4686 SQX0228353
పపరర: ససకనఖ గమసటటరర

95-106/208

95-106/211

95-106/214

95-106/219

భరస : రరధనకకకషష కనకస
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:43
లస: ససస స

95-106/206

4685 SQX1535790
పపరర: ససభదనబ బభయ కజ

95-106/207

భరస : ననగ పపరష చసదబ సససహ కజ
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:46
లస: ససస స
95-106/209

4693 SQX0228403
పపరర: హనసమసతరరవప గమసటటరర

4696 AP151000042014
పపరర: సడరఖభభరత పసరరమయళళ

95-106/223

4699 AP151000042199
పపరర: బభలచసదబరరవప బవరరశశటట

95-106/212

4702 MLJ0853135
పపరర: జజఖతపసబయ కనకస
భరస : హరరపరబసద కనకస
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:45
లస: ససస స

95-106/210

4691 SQX0340802
పపరర: ససరజష బభబమ ఐనవవలల

95-106/213

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:46
లస: పప
95-106/215

4694 SQX0339911
పపరర: ఇసదనబణణ కరకరర

95-106/217

భరస : రరజజష కరకరర
ఇసటట ననస:46-2-334
వయససస:38
లస: ససస స
95-106/220

4697 SQX0425934
పపరర: నరజష బబ దసర

95-106/221

తసడడ:బ కరశననథస బబ దసర
ఇసటట ననస:46-2-334
వయససస:33
లస: పప
95-106/224

తసడడ:బ కకటటలసగస బవరరశశటట
ఇసటట ననస:46-2-334
వయససస:63
లస: పప
95-106/225

4688 SQX0185603
పపరర: ససతమహ గమసటటరర
భరస : వనసకయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : ససబబహహణఖస పసరరమయళళ
ఇసటట ననస:46-2-334
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ పసదరససబభబరరవప బబ దసర
ఇసటట ననస:46-2-334
వయససస:59
లస: పప
4701 MLJ0853176
పపరర: లలకజశశరర కలమయరర కనకస

95-105/823

తసడడ:బ వనసకయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:83
లస: పప

భరస : కరశవశశననదస బబ దసర
ఇసటట ననస:46-2-334
వయససస:54
లస: ససస స
4698 MLJ0850099
పపరర: కరశ వశశననధస బబ డడడ

4690 MLJ2484392
పపరర: ననగరరజ రరచమలలర

95-106/203

4682 SQX0448712
పపరర: వనసకటసతఖకమలయకరపబసరద
గమసటటరర
తలర : వజయలకడహ గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ పపలర యఖ రరచమలలర
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ ననగరరజ రరచమలలర
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:71
లస: పప
4695 MLJ0851089
పపరర: మయధవ బబ డడడ

4687 AP151000042453
పపరర: శవపరరశత రరచమలలర

4679 SQX1641554
పపరర: లలకజశశర సససగ సరగరవరల

95-106/461

భరస : పపలర యఖ రరచమలలర
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ ఓబమలరరడడడ పప రరడడడ
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:28
లస: పప
4692 AP151000042164
పపరర: పపలర యఖ రరచమలలర

4684 MLJ2484509
పపరర: శవ పరరశత రరచమలలర

95-106/200

తసడడ:బ శతకఘ సగరరశలయ
ఇసటట ననస:46-2-331
వయససస:44
లస: పప

భరస : ననగరరజ రరచమలలర
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-2-332
వయససస:50
లస: ససస స
4689 SQX1347302
పపరర: గరవరదన కలమయర రరడడ పప రరడడడ

95-106/202

భరస : లల జగననథ సససగ కతబయ
ఇసటట ననస:46-2-331/A
వయససస:40
లస: ససస స
95-106/205

4676 MLJ2484301
పపరర: పదనహవత బచసచ

భరస : ననగజశశరరరవప బచసచ
ఇసటట ననస:46-2-330
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప వరద
ఇసటట ననస:46-2-330
వయససస:54
లస: పప

95-106/204 4681 SQX2206837
4680 SQX1535782
పపరర: ననగ పపరష చసదబ సససహ ఎల
పపరర: సరవతబ బభయ కతబయ

4683 SQX1309849
పపరర: ససనసద మయరస

95-106/199

4700 SQX2061687
పపరర: పవన కలయఖణ కనకస

95-102/753

తసడడ:బ వరబదబ రరవప కనకస
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:19
లస: పప
95-106/226

4703 MLJ2484657
పపరర: సతఖవత కనకస

95-106/227

భరస : వరభదబ రరవప కనకస
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:46
లస: ససస స
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4704 SQX0449405
పపరర: నరహల కనకస
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95-106/228

భరస : వవసకట ససబభబరరవప కనకస
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:52
లస: ససస స
4707 AP151000042026
పపరర: హరరపస
బ రదస కనకస

95-106/231

95-106/234

తసడడ:బ వరభదసబడడ
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:85
లస: పప
4713 SQX0105734
పపరర: శరరద బభతషలయ

95-106/236

భరస : ససబభబరరయమడడ బభతషలయ
ఇసటట ననస:46-2-338
వయససస:77
లస: ససస స

4708 MLJ0852004
పపరర: వరభదబరరవప కనకస

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప పసచకక
ఇసటట ననస:46-2-339
వయససస:40
లస: పప
4722 AP151000042439
పపరర: ససబబమణఖస కకరలయర

95-106/246

95-106/445
4711 SQX2062792
పపరర: మధస సడధన వజయ భభసకర
కనకస
తసడడ:బ వర భదబ రరవప కనకస
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:20
లస: పప

4712 SQX0185900
పపరర: ససచరరత ఉదదనస
భరస : వరరరఘవయఖ ఉదదనస
ఇసటట ననస:46-2-338
వయససస:41
లస: ససస స

4714 SQX0105726
పపరర: బభలయసబ కసభసపరటట

4715 SQX0185884
పపరర: వరరరఘవయఖ ఉదదనస

తసడడ:బ శరసతరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-2-340
వయససస:29
లస: ససస స
4728 SQX0515304
పపరర: వనసకట ననగ రరజఖలకడహ కకరళళ

తసడడ:బ రరమబబహహస కకరలయర
ఇసటట ననస:46-2-340
వయససస:28
లస: పప

4720 MLJ2484806
పపరర: వనసకటటశశర సరశమ పసచకక

4723 MLJ2484277
పపరర: రరమబబహహస కకరలయర

4726 SQX0186064
పపరర: దదవఖ కకరళళ

95-106/251

95-106/240

95-106/235

95-106/238

4718 SQX0270660
పపరర: హర ననగ ఫణణసదబ కకరరళర

95-106/244

95-106/245
4721 SQX0687020
పపరర: మహనకకషష రసగసరయ కకరరళళ

తసడడ:బ ససబబమణఖస కకరలయర
ఇసటట ననస:46-2-339
వయససస:51
లస: పప
95-106/247

4724 SQX2066330
పపరర: మయరరత పబసరద సమమరకతష

తసడడ:బ రరమబబహహస కకరలయర
ఇసటట ననస:46-2-340
వయససస:63
లస: పప

95-118/903

తసడడ:బ రసగరరరవప సమమరకతష
ఇసటట ననస:46-2-339
వయససస:40
లస: పప
95-106/249

4727 SQX0186114
పపరర: వజయ కనమరర మమడడ

95-106/250

భరస : శరసతరరవప కణహరర మమడడ
ఇసటట ననస:46-2-340
వయససస:56
లస: ససస స

95-106/252 4730 SQX0186015
4729 SQX0270421
పపరర: ససబభబరరయమడడ కనమరర పపడడ
పపరర: నరహలకలమయర కకరలయర

4732 SQX0515320
పపరర: రరమ దనసస పబసరద కకరలయర

95-106/242

తసడడ:బ మహన కకషష రసగ సరయ కకరరళర
ఇసటట ననస:46-2-339
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ శరసతరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-2-340
వయససస:31
లస: పప
95-106/254

95-106/233

తసడడ:బ రరమమమరరస ఉదదనస
ఇసటట ననస:46-2-338
వయససస:44
లస: పప

భరస : నరహలకలమయర కకరలయర
ఇసటట ననస:46-2-340
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమ దనసస పబసరద కకరలయర
ఇసటట ననస:46-2-340
వయససస:58
లస: ససస స
4731 SQX0469676
పపరర: శవకలమయర కకరలయర

95-106/237

తసడడ:బ వనసకటరసగయఖ కకరలయర
ఇసటట ననస:46-2-339
వయససస:88
లస: పప
95-106/248

4709 SQX0449363
పపరర: వవసకట ససబభబరరవప కనకస
తసడడ:బ అపరపరరవప కనకస
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప పసచకక
ఇసటట ననస:46-2-339
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరసగయఖ కకరలయర
ఇసటట ననస:46-2-339
వయససస:82
లస: పప
4725 SQX0270363
పపరర: ఉదయలకడహ కనమరర పపడడ

95-106/232

భరస : మహనకకషషరసగసరయ�
ఇసటట ననస:46-2-339
వయససస:52
లస: ససస స
95-106/243

95-106/230

తసడడ:బ అపరపరరవప కనకస
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటససబబయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:46-2-338
వయససస:100 లస: ససస స

భరస : హహ ననగ ఫణణసదబ కకరరళ
ఇసటట ననస:46-2-339
వయససస:28
లస: ససస స

4706 MLJ2484533
పపరర: రరధనకకషష కనకస

తసడడ:బ అపరపరరవప కనకస
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:52
లస: పప

95-106/239 4717 AP151000042443
4716 SQX1544759
పపరర: వనసకట ససవర ననగ లకడహ కకరరళ
పపరర: అనసరరధ కకరళళ�

4719 MLJ0855635
పపరర: తరరమలలశశరరరవప పసచకక

95-106/229

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరపరరవప కనకస
ఇసటట ననస:46-2-337
వయససస:50
లస: పప
4710 AP151000042007
పపరర: అపరపరరవప కనకస

4705 AP151000042379
పపరర: సతఖవత కనకస

95-106/253

తసడడ:బ రరమబబహహస కకరలయర
ఇసటట ననస:46-2-340
వయససస:52
లస: పప
95-106/255

4733 SQX0270629
పపరర: శరసతన రరవప కనమరర పపడడ

95-106/256

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-2-340
వయససస:66
లస: పప
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95-105/824
4734 SQX0448696
పపరర: లకకహఅనడరరధ పరసచజనఖస
గమసటటరర
భరస : వనసకటసతఖకలయకరపబసరద గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-2-346
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-2-346
వయససస:76
లస: ససస స

4737 SQX0145318
పపరర: షపక మసరసనశల

4738 SQX0159459
పపరర: షపక అససనసనతసర

95-104/695

తసడడ:బ బభబభవల
ఇసటట ననస:46-2-364
వయససస:49
లస: పప
4740 SQX1429183
పపరర: కరరమమన షపక

4735 SQX0451492
పపరర: వజయలకడహ గమసటటరర

95-104/698

4741 MLJ2478634
పపరర: షసషతన సయఖద

తసడడ:బ అబమరల కరరమ
ఇసటట ననస:46-2-365
వయససస:27
లస: పప
95-104/704

95-104/707

95-104/710

95-104/713

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-2-372
వయససస:39
లస: పప

4753 SQX1894484
పపరర: సతశ మయనవపలర

4756 SQX0691683
పపరర: ససతన ససమఖ పరలపరరస

95-104/716

4759 SQX0442152
పపరర: ససతమహలకడహ మలయరదద

95-104/705

4762 SQX1300680
పపరర: రవ కలమయర పప తల
తసడడ:బ మసరసన రరవప పప తల
ఇసటట ననస:46-2-372
వయససస:49
లస: పప

4742 SQX1201193
పపరర: మహమహద యమనసస షపక

95-104/700

4745 SQX1046953
పపరర: గకహర షపక

95-104/703

4748 SQX0607101
పపరర: నడరర హన షపక

95-104/706

తసడడ:బ హసన
ఇసటట ననస:46-2-366
వయససస:37
లస: ససస స
95-104/708

4751 AP151000036156
పపరర: మహబమబబ మహమహద

95-104/709

భరస : అబమరలకరరస
ఇసటట ననస:46-2-368
వయససస:50
లస: ససస స
95-104/711

4754 SQX0005660
పపరర: వజయ రరణణ కకసడనబత

95-104/712

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:46-2-371
వయససస:47
లస: ససస స
95-104/714

4757 SQX1300490
పపరర: ససధఖ రరణణ పప తల

95-104/715

భరస : రవ కలమయర పప తల
ఇసటట ననస:46-2-372
వయససస:36
లస: ససస స
95-104/717

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-2-372
వయససస:70
లస: ససస స
95-104/719

95-104/697

తసడడ:బ ఖయదర వరల
ఇసటట ననస:46-2-365
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:46-2-372
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:46-2-372
వయససస:63
లస: ససస స
4761 SQX0745356
పపరర: గణణష కలమయర మలయరదద

95-104/702

తసడడ:బ సడరఖ ననరరయణ మయనవపలర
ఇసటట ననస:46-2-370
వయససస:20
లస: పప

తలర : గరపరలస�
ఇసటట ననస:46-2-371
వయససస:47
లస: పప
4758 SQX0442202
పపరర: వమలయదదవ మలయరదద

4750 AP151000036433
పపరర: అసరహబబగస షపక

4739 SQX0159384
పపరర: షపక షబర

తసడడ:బ మహమహద అబమరల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:46-2-365
వయససస:26
లస: పప

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:46-2-368
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇసరహయల
ఇసటట ననస:46-2-368
వయససస:53
లస: పప
4755 SQX0005199
పపరర: వనసకట రరవప�

95-104/699

భరస : హసన
ఇసటట ననస:46-2-366
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ హహసపన
ఇసటట ననస:46-2-366
వయససస:49
లస: పప
4752 AP151000033132
పపరర: మసరసనశల యస కర

4747 SQX0060095
పపరర: గకససయయ బబగస షపక

95-104/694

తసడడ:బ ససభభన
ఇసటట ననస:46-2-364/2
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ ఖయదర వరల
ఇసటట ననస:46-2-365
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ మహబమబ పసరర షపక
ఇసటట ననస:46-2-366
వయససస:26
లస: ససస స
4749 SQX0005611
పపరర: హహసపసన షపక

95-104/696

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:46-2-365
వయససస:53
లస: ససస స

95-104/701 4744 SQX1046961
4743 SQX1201219
పపరర: మహమహద ఇసరహయల షపక
పపరర: మసరసన వరల షపక

4736 SQX0144246
పపరర: షపక బలకస బబగస

భరస : బభబభవల
ఇసటట ననస:46-2-364
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : షబర
ఇసటట ననస:46-2-364/2
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:46-2-365
వయససస:46
లస: ససస స

4746 SQX1268136
పపరర: రజషహ షపక

95-105/825

4760 SQX0691808
పపరర: వర వనసకట ఫణణదత పరలపరరస

95-104/718

తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:46-2-372
వయససస:32
లస: పప
95-104/720

4763 SQX0442137
పపరర: వనసకటటశశరరర మలయరదద

95-104/721

తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:46-2-372
వయససస:73
లస: పప

Page 128 of 317

4764 SQX1877026
పపరర: నరజన ససగమరల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-95/213

తలర : రజణమక దదవ ససగమరల
ఇసటట ననస:46-2-394
వయససస:33
లస: పప
4767 SQX1862184
పపరర: రజణమక దదవ ససగమరల

95-105/826

భరస : మలర కరరరరరన రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:46-2-394
వయససస:34
లస: ససస స
95-105/828

భరస : గరరరధర రరవప ససగమరల
ఇసటట ననస:46-2-394
వయససస:56
లస: ససస స
4770 SQX0704403
పపరర: వవణమగరపరల కరకలమయన

4765 SQX1861863
పపరర: హరరత కకట

4768 SQX1863158
పపరర: పబభమ పపబమ చసద కకట

తసడడ:బ కజశవయఖ కరకలమనస
ఇసటట ననస:46-3
వయససస:46
లస: పప

4771 MLJ0858019
పపరర: గరలబబ షపక

95-105/829

95-118/326

4776 SQX1691013
పపరర: శకనవరస రరవప పసరరమయళళ

95-104/724

4774 SQX0243063
పపరర: ఫరతమమనతసర షపక

95-106/257

95-104/722

95-106/258

భరస : శకనవరసరరవప బవరరశశటట
ఇసటట ననస:46-3-343
వయససస:31
లస: ససస స
4782 SQX0269969
పపరర: వనసకటకకషష బవరరశశటట

95-106/462

95-106/261

95-106/263

తసడడ:బ హనసమసతరరవప హసదదక
బ
ఇసటట ననస:46-3-345
వయససస:56
లస: పప

4786 SQX0485748
పపరర: ననగలకడహ శశరజఖ దనరరవవమమల

95-106/266

4789 SQX0340612
పపరర: హహమసత కకషష కసడడక
బ

95-106/262

4792 MLJ0850073
పపరర: ససదరరన దనరరశడ
తసడడ:బ కకసడయఖ ధనరరశడ
ఇసటట ననస:46-3-345
వయససస:62
లస: పప

95-104/723

4778 SQX0910778
పపరర: సరయళకలమయర కకనకకసడ

95-101/69

4781 MLJ0857243
పపరర: శకనవరసస బవరరశశటట

95-106/260

4784 SQX1031590
పపరర: పబదదప కలమయర మమరల

95-105/832

తసడడ:బ రరమ కకషష మమరల
ఇసటట ననస:46-3-345
వయససస:34
లస: పప
95-106/264

4787 AP151000042174
పపరర: లకడహససజజత హసదదక
బ

95-106/265

భరస : ససబభబరరవప హసదదక
బ
ఇసటట ననస:46-3-345
వయససస:52
లస: ససస స
95-106/267

తసడడ:బ ససబభబరరవప కసడడక
బ
ఇసటట ననస:46-3-345
వయససస:29
లస: పప
95-106/269

4775 SQX1691062
పపరర: మమలయ బ షపక

తసడడ:బ బభలచసదబరరవప
ఇసటట ననస:46-3-343
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:46-3-345
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససదరరన ధనరరశడ
ఇసటట ననస:46-3-345
వయససస:57
లస: ససస స
4791 AP151000042146
పపరర: ససబభబరరవప హసదదక
బ

95-106/259

తసడడ:బ గమరరననధస పసరరమయళళ
ఇసటట ననస:46-3-344
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ ససదరరన ధనరరశడ
ఇసటట ననస:46-3-345
వయససస:30
లస: ససస స
4788 MLJ0852467
పపరర: లకకహరరణణ దనరరశడ

4783 AP151000042013
పపరర: ససబబహహణఖస పసరరమయళళ

95-101/68

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:46-3-342
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ బభల చసదబ రరవప బవరరశశటట
ఇసటట ననస:46-3-343
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ బభలచసదబయఖ బవరరశశటట
ఇసటట ననస:46-3-343
వయససస:40
లస: పప
4785 SQX0339945
పపరర: లకడహ వరసవ ధనరరశడ

4780 SQX0338939
పపరర: ఏడడకకసదలల బభబమ బవరరశశటట

4772 AP151000018133
పపరర: శకరరమచసదబమమరరస పరనకరలల

భరస : ఉమమర ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:46-3-270
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ససత రరమయసజనవయమలల పసరరమయ తసడడ:బ నరసససహ రరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:46-3-276
ఇసటట ననస:46-3-310
వయససస:49
లస: పప
వయససస:21
లస: పప
4779 SQX0338863
పపరర: లలరరణణ బవరరశశటట

95-105/830

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర పరనకరల
ఇసటట ననస:46-3-41
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఇసరహయల షపక
ఇసటట ననస:46-3-268
వయససస:68
లస: ససస స
4777 SQX2330520
పపరర: సరయ తదజ గరరసటర

4769 SQX1863661
పపరర: సరయ మహహశ చనత

తసడడ:బ వనసకట పపరష చసదబ రరవప చనత
ఇసటట ననస:46-2-394
వయససస:23
లస: పప

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:46-3
వయససస:43
లస: ససస స

4773 AP151000267330
పపరర: వనసకటసతఖననగజశశరరరవప
అనతవరపప
తసడడ:బ వనసకటటశశరరరప
ఇసటట ననస:46-3-147
వయససస:69
లస: పప

95-105/827

భరస : సతఖననరరయణ కకతనస
ఇసటట ననస:46-2-394
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ పరరద సరరధద కకట
ఇసటట ననస:46-2-394
వయససస:22
లస: పప
95-101/67

4766 SQX1861673
పపరర: పదనహవత కకతనస

4790 SQX0601336
పపరర: యశశసత కకషష ధనరరశడ

95-106/268

తసడడ:బ ససదరరన ధనరరశడ
ఇసటట ననస:46-3-345
వయససస:40
లస: పప
95-106/270

4793 SQX0836031
పపరర: కకషష భభవన గమసటటరర

95-105/833

తసడడ:బ జ వ యస కజ పబసరద గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:27
లస: ససస స

Page 129 of 317

4794 SQX0836049
పపరర: దదపసస గమసటటరర
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95-105/834

4795 SQX0553990
పపరర: శరరద కకషషపసబయ జపపడడ

తసడడ:బ జ వ యస కజ పబసరద గమసటటరర
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ రసగరరజ జపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:31
లస: ససస స

4797 SQX0184549
పపరర: యజజ పబయ జర

4798 SQX0000851
పపరర: సరగర వలయ శరలన

95-105/837

తసడడ:బ రసగరరజ జర
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:35
లస: ససస స
4800 SQX0601617
పపరర: భభరత జపపడడ�

95-105/840

95-105/843

95-105/846

95-105/849

95-105/852

95-105/855

తసడడ:బ కకషషమమరరస రజనల
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:63
లస: పప

4813 MLJ2481489
పపరర: కలమయరరకజ� వరవలర �

4816 SQX1823657
పపరర: భభసకర లకరకకలల

95-106/272

95-106/463

95-105/842

95-105/845

95-105/847

4808 SQX0184457
పపరర: కజ ఎస వ వ ఎస శరహ

95-105/848

తసడడ:బ కజ ఎస వ వ ఎస శరహ కజ ఎస
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:59
లస: పప
95-105/850

4811 MLJ2481182
పపరర: ధనలకడహ� వరవలర �

95-105/851

భరస : శశషరదద�బ వరవలర
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:59
లస: ససస స
95-105/853

4814 AP151000039108
పపరర: జయరరస నలర గగసడ

95-105/854

తసడడ:బ కకషష మమరరస నలర గగసడ
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:42
లస: పప
95-105/856

4817 SQX1001759
పపరర: హహమలత యలలరర

95-106/271

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:45
లస: ససస స

4819 SQX1001742
పపరర: వనసకట ననగ రరఘవవసదబ
యలలరర
తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:25
లస: పప

95-106/273

4822 SQX2206787
పపరర: కకషష కలమయరర రజనల

95-106/464

భరస : ససబబహహణఖస రజనల
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:56
లస: ససస స

4802 AP151000039258
పపరర: పదనహవత జపపడడ

4805 SQX0554105
పపరర: వనసకట కలమయర యజజ దతష
స
జపపడడ
తసడడ:బ రసగరరజ జపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ మమనరతతస లకరకకలల
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరమయరరవప� �
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:59
లస: ససస స
4821 SQX2206761
పపరర: ససబబహహణఖస రజనల

4810 MLJ2481166
పపరర: సశరరజఖలకడహ నలర గగసడ

95-105/839

95-105/844

తసడడ:బ శశషరదద�బ వరవలర
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ పబకరశరరవప ననగరజ
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:53
లస: పప
4818 MLJ2484129
పపరర: పరలలసకమహ� తడడకమళళ�

4807 SQX0687160
పపరర: రమమష జపపడడ

4799 MLJ0856526
పపరర: మహలకడహ� ససహహచ�

భరస : రసగరరజ జపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : జయరరస నలర గగసడ
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఎన.కకషరషమమరరస నలర గగసడ
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:80
లస: ససస స
4815 SQX1627688
పపరర: ననగబభబమ ననగరజ

95-105/841

తసడడ:బ కకషషమమరరస జపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ యజజ నరరయయనన జపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:64
లస: పప
4812 AP151000039236
పపరర: కమలమహ నలర గగసడ

4804 SQX1305110
పపరర: వకరకసత మమలయ

95-105/836

భరస : భభసకరరరవప� ససహహచ
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపత సరశమ మమలయ
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప� ససహహచ
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:45
లస: పప
4809 MLJ0857375
పపరర: రసగ రరజ జపపడడ

95-105/838

భరస : యసరరహ� కరససహహచర
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : జపపడడ యజజ జపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:86
లస: ససస స
4806 MLJ0856534
పపరర: భభసకరరరవప� ససహహచ�

4801 SQX0184507
పపరర: కరససహహచర రసతరహయ�

4796 SQX0687152
పపరర: హహమ దదపసస జపపడడ

తసడడ:బ రమమష జపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరగర వరలయ లలకజషసససగ శరలన
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రమమష� జపపడడ�
ఇసటట ననస:46-3-346
వయససస:54
లస: ససస స
4803 AP151000039257
పపరర: జపపడక హహహమయవత

95-105/835

95-106/274
4820 SQX1001775
పపరర: వనసకట శవ ననగరరరరన యలలరర

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-3-347
వయససస:27
లస: పప
4823 SQX0234658
పపరర: రతత కలమయరర గసజ

95-105/857

భరస : చన యయసస గసజ
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:47
లస: ససస స
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4824 SQX0184572
పపరర: నరహల బబ గరరరపప
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95-105/858

భరస : పబతనప బబ గరరరపప
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:54
లస: ససస స
4827 SQX0687251
పపరర: శకనవరస గమపరస బబ గర వరపప

95-105/861

95-105/864

95-106/276

4831 MLJ2481224
పపరర: వనసకటటశశరరర దడసరర

4834 SQX2206936
పపరర: సససదరస పనరరరథ

95-78/945

4837 SQX0910646
పపరర: జయయలకకహ బమరగడడ

4840 SQX2060887
పపరర: అరరన కరకలమమరర

తసడడ:బ శక రరమ మమరరస తతసడదపప
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:56
లస: పప

భరస : బభబమల రరడడడ కరకలమమరర
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:55
లస: ససస స

95-101/602
4842 SQX2061224
పపరర: వనసకట ననగబబహహ ససరజష
తతసడదపప
తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరవప తతసడదపప
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:36
లస: పప

4843 SQX2061232
పపరర: మధవ ఠగనవడ పప
భరస : వ ఏన బ ససరజష టట
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:34
లస: ససస స

4845 SQX0228569
పపరర: భభరత వరసస బసవల

4846 SQX1944461
పపరర: పవన కలమయర శవరలశశటట

95-105/867

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర బసవల
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:40
లస: ససస స
4848 SQX1944263
పపరర: సరయ మహహష చనత

95-105/871

తసడడ:బ హనసమసతరరవప శవలససటట
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:42
లస: పప

95-106/465

95-105/863

4832 SQX1430883
పపరర: పపషపలత పసజజరథ

95-106/275

4835 SQX2206951
పపరర: ఉమ మహహశశరర కరశకలనననథ

95-101/70

4838 SQX1354331
పపరర: రరజశశఖర బమరగడడ

95-101/71

తసడడ:బ బలరరమకకషత ఆరఖ బమరగడడ
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:32
లస: పప
95-101/600

4841 SQX2061182
పపరర: సరయ రతతవళ తతసడచపప

తసడడ:బ సరసబయఖ కకతస
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:28
లస: పప

95-101/601

భరస : వనసకట ససబబ రరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:51
లస: ససస స
95-101/603

4844 SQX1944255
పపరర: ఉమయ కలమయరర sivalasetty

95-105/866

భరస : శకనవరసరరవప శవలససటట
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:38
లస: ససస స
95-105/869

4847 SQX1944222
పపరర: రరమపబభమపపబమచసద కకట

95-105/870

తసడడ:బ పరరద సరరధద కకట
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:22
లస: పప

95-105/872 4850 SQX1300706
4849 SQX1063163
పపరర: కకతనస వనసకట సరసబశవ రరవప
పపరర: ఆనసద రరడడడ మరస

4852 SQX0182253
పపరర: రరఘవయఖ కకతస

95-106/466

భరస : దదలప కరశకలనననథ
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకతనస
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:29
లస: పప
95-105/874

4829 SQX0687665
పపరర: పబతనప బబ గర వరపప

భరస : సససదరస పసజజరథ
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప శవరల శశటట
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ చసదబ రరవప చనత
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:23
లస: పప
4851 SQX1944073
పపరర: శకనవరసరరవప శవలససటట

95-105/865

భరస : బలరరమకకషషయఖ బమరగడడ
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:59
లస: ససస స
95-101/599

95-105/860

తసడడ:బ గమరవయఖ బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ మణణ ననయర పనరరరథ
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:49
లస: పప

భసధసవప: హరరత కకట
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:36
లస: పప
4839 SQX2061208
పపరర: వనసకట ససబబ రరవప తతసడదపప

95-105/862

తసడడ:బ పసచచయఖ దడసరర
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ వవణమగరపరల
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:30
లస: పప
4836 SQX2073369
పపరర: మధససడదన రరడడడ అలర సపరటట

4828 SQX0687657
పపరర: పవన చచచతనఖ దససరరర

4826 SQX0956128
పపరర: చనత దదవ దససరర

భరస : జయయ రరవప దససరరర
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర దససరరర
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ పసద వనసకటటశశరరర గసజ
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:56
లస: పప
4833 SQX0724518
పపరర: దదలప కరశకలసత

95-105/859

భరస : వనసకటటశశరరర దససరరర
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ పబతనప బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:46-3-348
వయససస:33
లస: పప
4830 SQX0234617
పపరర: చన యయసస గసజ

4825 SQX0687194
పపరర: రమయదదవ దససరరర

95-105/873

తసడడ:బ వనసకటరమణ రరడడడ మరస
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:35
లస: పప
95-105/875

4853 SQX1592204
పపరర: భభరర వ రరధ మకదసల కకట

95-211/27

తసడడ:బ పరరద సరరధద కకట
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:26
లస: ససస స
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4854 SQX2033652
పపరర: అరరణ కరకలమమరర
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95-223/1139

భరస : బభబమల రరడడడ కరకలమమరర
ఇసటట ననస:46-3-349
వయససస:55
లస: ససస స
4857 SQX1506528
పపరర: రజషహ షపక

95-105/876

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:46-3-351
వయససస:27
లస: ససస స
4860 SQX1506510
పపరర: ససబభన షపక

95-105/879

95-105/882

తసడడ:బ అమరశశర రరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:46-3-354
వయససస:30
లస: ససస స
4869 MLJ0860015
పపరర: ననగదసరర పస
బ రద దదవకక

4858 MLJ0851493
పపరర: హబబమన షపక

4859 SQX0431858
పపరర: రరమశవర పరవన� చ.�

తసడడ:బ హనసమయఖ దదవకక
ఇసటట ననస:46-3-354
వయససస:61
లస: పప

4861 MLJ0859132
పపరర: పరరసస బభబమ పససపపలలటట

4864 SQX0952986
పపరర: నసద బలశశఖర

4867 MLJ0860437
పపరర: అరరణ కలమయరర దదవకక

4870 SQX1300565
పపరర: పబసరద రరవప దదవకక

తసడడ:బ అసకరరవ మతషపలర
ఇసటట ననస:46-3-355
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరరమమదదరన మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:43
లస: ససస స
4878 SQX1174457
పపరర: నససస మహమహద

95-105/895

భరస : ఖయజజ మహహదర దన మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:49
లస: ససస స
4881 MLJ0860072
పపరర: మహమహద మహహదర దన

95-105/880

4876 AP151000039398
పపరర: నససమ యమ డడ

95-105/883

తసడడ:బ మహమహద పరచనచ మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:47
లస: పప

4865 AP151000039127
పపరర: ఎన.సతఖననరరయణ

95-105/886

4868 MLJ0860403
పపరర: పబసనతలకడహ� మయరర�
భరస : సడరఖపబకరశరరవప� మయరర
ఇసటట ననస:46-3-354
వయససస:71
లస: ససస స

95-105/889

4871 AP151000042173
పపరర: లకడహకసడ
స రర హసడడక
బ

95-106/278

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:46-3-355
వయససస:61
లస: ససస స
95-105/890

4874 MLJ0860122
పపరర: జబబదన మహమహద

95-105/891

భరస : మహహదదరన మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:41
లస: ససస స
95-105/893

4877 AP151000039400
పపరర: సబహ బబగస యమ డడ
భరస : షరరపదదరన యమ డడ
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:48
లస: ససస స

4879 AP151000039399
పపరర: అమరరనతసరబబగస యమ డడ

4880 AP151000039386
పపరర: షరరఫదదరన యమ డడ

తసడడ:బ పరచనచ యమ డడ
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:50
లస: పప

95-105/884

95-105/887

భరస : యసడడ ఖజ మహహదర దన యమ డడ
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:47
లస: ససస స

4882 AP151000039405
పపరర: కరరమదదరన యమ డడ

95-105/881

తసడడ:బ నసద చసదబశశఖర ఎన.
ఇసటట ననస:46-3-353
వయససస:61
లస: పప

95-105/896

భరస : పరచనచ యమ డడ
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:67
లస: ససస స
95-105/898

4862 SQX0184309
పపరర: సరసబశవరరవప చచనసతపరటట�
తసడడ:బ రరమయరరవప� చచనసతపరటట
ఇసటట ననస:46-3-351
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ ఖజమహహదదరన మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:23
లస: ససస స
95-105/892

95-105/878

తసడడ:బ సరసబ రరవప� చ.�
ఇసటట ననస:46-3-351
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ హనసమయఖ దదవకక
ఇసటట ననస:46-3-354
వయససస:61
లస: పప

95-106/279 4873 SQX1546946
4872 SQX1859842
పపరర: బభల మమరళ కకషష మతషపలర
పపరర: జబ రరశననరర మహమహద

4875 MLJ0860130
పపరర: మలర క మహమహద

95-105/877

భరస : పబసరద రరవప దదవకక
ఇసటట ననస:46-3-354
వయససస:50
లస: ససస స
95-105/888

95-106/277

తసడడ:బ రమమష గరశ
ఇసటట ననస:46-3-350
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ నసద
ఇసటట ననస:46-3-353
వయససస:31
లస: పప
95-105/885

4856 SQX1641455
పపరర: మలలర శశరర గరశ

తసడడ:బ పరరద సరరధద కకట
ఇసటట ననస:46-3-349 FLAT NO.D3
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ సససదరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-3-351
వయససస:49
లస: పప

భరస : నసద సతఖననరరయణ ఎన.
ఇసటట ననస:46-3-353
వయససస:54
లస: ససస స
4866 SQX1894906
పపరర: ససషసహథ కరకలమయనస

95-101/72

భరస : భభషర షపక
ఇసటట ననస:46-3-351
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-3-351
వయససస:30
లస: పప
4863 AP151000039113
పపరర: ఎన.వనసకటలకడహ

4855 SQX1795756
పపరర: రరమ పబభమ పపబమచసద కకట

95-105/894

95-105/897

తసడడ:బ పరచనచ యమ డడ
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:47
లస: పప
95-105/899

4883 MLJ0859959
పపరర: మహమహద ఖయజజ మహహదర దన

95-105/900

తసడడ:బ మహమహద పరచనచ మహహదర దన
ఇసటట ననస:46-3-356
వయససస:52
లస: పప

Page 132 of 317

4884 SQX1894880
పపరర: శవమహ పప తషనడరర
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95-105/901

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:46-3-358
వయససస:49
లస: ససస స
4887 SQX1495721
పపరర: ఫసచజన షపక

95-104/726

95-104/729

తసడడ:బ జగననతథస మలయరదద
ఇసటట ననస:46-3-360
వయససస:44
లస: పప
4896 SQX0891549
పపరర: హహహమయవత మలయరదద

95-104/734

95-104/737

95-104/740

95-104/743

భరస : మసరసనశల చనత
ఇసటట ననస:46-3-365
వయససస:37
లస: ససస స

4897 AP151000036152
పపరర: శకలనస లయ బససరజదర ద

4900 SQX1691112
పపరర: గరరరధర గణణశ రరడడడ తలయర

4903 SQX0442178
పపరర: మమహతనబ హహసపసన షపక

4906 AP151000033129
పపరర: ఖయదరశల యస కర

95-104/746

4909 MLJ2478352
పపరర: పరరశన షపక

95-104/735

4912 SQX1859198
పపరర: ఖయజజ వల షపక
తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:46-3-365
వయససస:23
లస: పప

95-104/731

4895 SQX2317915
పపరర: జరచననబ బ షపక

95-104/1253

4898 SQX0150656
పపరర: రరమ లకహమహ బససరజదర ద

95-104/736

తసడడ:బ రసగనత బససరజదర ద
ఇసటట ననస:46-3-362
వయససస:52
లస: ససస స
95-104/738

4901 SQX0150649
పపరర: బభలరరమ రరడడ వసత

95-104/739

తసడడ:బ ననగ భమషణ రరడడడ వసత
ఇసటట ననస:46-3-362
వయససస:57
లస: పప
95-104/741

4904 SQX0005538
పపరర: మసరసనశల చనత

95-104/742

తసడడ:బ ఘన ససచదన
ఇసటట ననస:46-3-364
వయససస:41
లస: పప
95-104/744

4907 AP151000036155
పపరర: ఖయదరరబ షపక

95-104/745

భరస : ఖయదరశల
ఇసటట ననస:46-3-364/1
వయససస:54
లస: ససస స
95-104/747

తసడడ:బ మహబమబ
ఇసటట ననస:46-3-364/2
వయససస:51
లస: ససస స
95-104/749

4892 SQX0633628
పపరర: ఫణణ కలమయర కరటబగడడ

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:46-3-360
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ మగబమబ
ఇసటట ననస:46-3-364
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ మహబమబ
ఇసటట ననస:46-3-364/2
వయససస:43
లస: ససస స
4911 SQX0005553
పపరర: అమరరన

95-104/733

తసడడ:బ ఖయదర వల
ఇసటట ననస:46-3-364
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన
ఇసటట ననస:46-3-364
వయససస:65
లస: పప
4908 SQX0442210
పపరర: షకకలయ షపక

4894 SQX0284133
పపరర: లలకజశశర సససగ సరగర వరలయ

95-104/728

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కరటబగడడ
ఇసటట ననస:46-3-360
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ ససతన రరమ రరడడ తలయర
ఇసటట ననస:46-3-362
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఖయదరశల
ఇసటట ననస:46-3-364
వయససస:50
లస: ససస స
4905 AP151000033128
పపరర: ఖయదరశల యస కర

95-104/730

భరస : రసగనత బససరజదర ద
ఇసటట ననస:46-3-362
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రసగనత బమససరరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-362
వయససస:86
లస: ససస స
4902 AP151000036154
పపరర: మసరసనబ షపక

4891 SQX0336800
పపరర: వససతరరవప కరటబగడడ

95-104/725

భరస : వనసకటటశశరరర కరటబగడడ
ఇసటట ననస:46-3-360
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ శతషబగత సససగ సరగర వరలయ
ఇసటట ననస:46-3-360
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనసకట చసదబ శశఖర మలయరదద
ఇసటట ననస:46-3-361
వయససస:37
లస: ససస స
4899 AP151000036151
పపరర: మలర మహ బమససరరడడడ

95-104/727 4889 MLJ0852228
4888 SQX0442251
పపరర: వనసకట లకడహ బభయ సరగర వరలయ
పపరర: లకకహరరజఖస కరటబగడడ

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కరటబగడడ
ఇసటట ననస:46-3-360
వయససస:31
లస: పప
95-104/732

4886 SQX0234765
పపరర: రరజజశశరర బభయ సరగర వరలయ

భరస : శతషబగత సససగ సరగర వరలయ
ఇసటట ననస:46-3-360
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శతషబగత సససగ సరగర వరలయ
ఇసటట ననస:46-3-360
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జగననతథస మలయరదద
ఇసటట ననస:46-3-360
వయససస:56
లస: ససస స
4893 SQX0242958
పపరర: వనసకట చసదబశశఖర మలయరదద

95-105/902

తసడడ:బ లకహయఖ పప తషనడరర
ఇసటట ననస:46-3-358
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:46-3-360
వయససస:39
లస: ససస స
4890 SQX0243006
పపరర: ననగమలలర శశరర మలయరదద

4885 SQX1894823
పపరర: శకనవరస రరవప పప తషనడరర

4910 SQX1859388
పపరర: రజషహ షపక

95-104/748

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:46-3-365
వయససస:21
లస: ససస స
95-104/750

4913 MLJ0852285
పపరర: మసరసన వల షపక

95-104/751

తసడడ:బ ఘన ససచదన
ఇసటట ననస:46-3-365
వయససస:49
లస: పప
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4914 SQX2257178
పపరర: జన బభష షపక
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95-104/1254

తసడడ:బ చసదబభషర షపక
ఇసటట ననస:46-3-365
వయససస:32
లస: పప
4917 SQX0147322
పపరర: హహసపసన షపక

95-104/752

95-104/755

95-104/758

95-104/761

95-104/764

95-104/767

95-104/770

భరస : ననగమర బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-3-370/1
వయససస:35
లస: ససస స

4927 MLJ0850842
పపరర: షరరఫదదరన షపక

4930 SQX1535774
పపరర: గకస షపక

4933 SQX1691088
పపరర: ననజనన షపక

4936 SQX0442236
పపరర: బభజ షపక

95-104/773

4939 SQX0184556
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

95-104/762

4942 SQX0060079
పపరర: నజయయ షపక
భరస : గకస బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-3-370/1
వయససస:36
లస: ససస స

4922 SQX0442186
పపరర: మహబమబ పసరర షపక

95-104/757

4925 SQX0185462
పపరర: ఫరతమయ బబగస మహమహద

95-104/760

4928 SQX0185421
పపరర: రఫస బబగ మహమహద

95-104/763

తసడడ:బ సతనసర బబగ
ఇసటట ననస:46-3-367
వయససస:43
లస: పప
95-104/765

4931 SQX0005181
పపరర: మమహరరనతస షపక

95-104/766

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:46-3-370
వయససస:31
లస: ససస స
95-104/768

4934 SQX0184580
పపరర: హయయతషనతసర బబగస షపక

95-104/769

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:46-3-370
వయససస:59
లస: ససస స
95-104/771

4937 MLJ0854927
పపరర: అబమరల కరరమ షపక

95-104/772

తసడడ:బ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:46-3-370
వయససస:40
లస: పప
95-104/774

తసడడ:బ శరలల సరహహబ శరయక
ఇసటట ననస:46-3-370
వయససస:66
లస: పప
95-104/775

95-104/754

భరస : రఫస బబగ
ఇసటట ననస:46-3-367
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:46-3-370
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:46-3-370
వయససస:43
లస: పప
4941 SQX1619982
పపరర: జమలయ షపక

95-104/759

భరస : అబమరల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:46-3-370
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:46-3-370
వయససస:26
లస: పప
4938 SQX0184622
పపరర: బభజ షపక

4924 SQX0417923
పపరర: జరరనన షపక

4919 SQX0185330
పపరర: మహ బమచచ షపక

తసడడ:బ మహబమబ
ఇసటట ననస:46-3-366
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:46-3-368
వయససస:24
లస: పప

భరస : అబమరల కరరస షపక
ఇసటట ననస:46-3-370
వయససస:66
లస: ససస స
4935 SQX0891556
పపరర: ననగమర వల షపక

95-104/756

తసడడ:బ మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:46-3-367
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ రహహస షపక
ఇసటట ననస:46-3-368
వయససస:20
లస: పప
4932 SQX0184689
పపరర: షమర బబగస షపక

4921 MLJ2475317
పపరర: హసపసన షపక

95-106/467

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:46-3-366
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : షరరఫదదరన శరయక
ఇసటట ననస:46-3-367
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ రఫస మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-367
వయససస:23
లస: పప
4929 SQX1894526
పపరర: వససమ అకకస షపక

95-104/753

తసడడ:బ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:46-3-366
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ మహబమబ
ఇసటట ననస:46-3-366
వయససస:59
లస: పప
4926 SQX1547050
పపరర: హహసపసన బబగ మహమహద

4918 MLJ2478337
పపరర: ఖయదరరబ షపక

4916 SQX2338812
పపరర: కసససబ షపక

భరస : కరజ వల షపక
ఇసటట ననస:46-3-365
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మహబమబపరర
ఇసటట ననస:46-3-366
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబమబ పసరర
ఇసటట ననస:46-3-366
వయససస:31
లస: పప
4923 MLJ2475366
పపరర: మమలయల షపక

95-104/1255

భరస : జన బభష షపక
ఇసటట ననస:46-3-365
వయససస:30
లస: ససస స

తలర : మహబమబ బ షపక
ఇసటట ననస:46-3-366
వయససస:40
లస: ససస స
4920 SQX0005587
పపరర: మహబమబ ససభభన షపక

4915 SQX2148450
పపరర: ఆశయ షపక

4940 SQX2321123
పపరర: అబమ బకర ససదర దక షపక

95-104/1256

తసడడ:బ బభజ షపక
ఇసటట ననస:46-3-370
వయససస:19
లస: పప
95-104/776

4943 MLJ2478642
పపరర: శశకలరన షపక

95-104/777

తసడడ:బ బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-3-370/1
వయససస:48
లస: ససస స
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4944 SQX0441972
పపరర: ఇమరరమ షపక
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95-104/778

తసడడ:బ గకస బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-3-370/1
వయససస:37
లస: పప
4947 SQX2264182
పపరర: వనసకటటశశరరర కజతననబబ యనన

4945 SQX1894666
పపరర: భభరర వ చమరరస

95-104/779

తసడడ:బ మసరసన చమరరస
ఇసటట ననస:46-3-371
వయససస:19
లస: ససస స
95-104/1257

4948 AP151000033136
పపరర: సతఖననరరయణ అసబటటపపడడ

4946 SQX1894633
పపరర: వనసకట నరసమహ చమరరస

భరస : మసరసన చమరరస
ఇసటట ననస:46-3-371
వయససస:39
లస: ససస స
95-104/781

4949 SQX1830462
పపరర: అసరహ అబమరల

95-104/782

తసడడ:బ తరరపతయఖ కజాదాదాదతననబబ యనన
ఇసటట ననస:46-3-371
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ యస ఆర క మమరరస
ఇసటట ననస:46-3-372
వయససస:44
లస: పప

భరస : గఫరర అబమరల
ఇసటట ననస:46-3-373
వయససస:37
లస: ససస స

4950 SQX1830488
పపరర: రహమయతషనతసర అబమరల

95-105/988
4951 SQX2206613
పపరర: హజ మహమమద అబమరల గఫర
షపక
తసడడ:బ అబమరల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:46-3-373
వయససస:67
లస: పప

4952 SQX1894559
పపరర: ఆఫసబన ససలయసనన మహమహద
తసడడ:బ గకసప మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:21
లస: ససస స

4954 MLJ2478402
పపరర: రసజజన బ మహమహద

4955 MLJ2478477
పపరర: మమసతనజ మహమహద

95-104/783

భరస : గఫరర అబమరల
ఇసటట ననస:46-3-373
వయససస:59
లస: ససస స
4953 SQX0987107
పపరర: రరహనన షపక

95-104/785

భరస : అజమ బభష షపక
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:29
లస: ససస స
4956 SQX0607036
పపరర: జరరనన షపక
తసడడ:బ అబమరల రహమయన షపక
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:54
లస: ససస స
4959 MLJ2475135
పపరర: అజమ బభషర షసరరజదదరన

95-104/791

95-104/794

95-104/796

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:46-3-376
వయససస:53
లస: ససస స

95-104/792

4963 SQX2062222
పపరర: సరజద మహమహద

4966 SQX0607069
పపరర: వజయమహన

95-104/798

4969 MLJ0853523
పపరర: దనబకకయణణ పలర పప బ లల

95-104/1170

4972 AP151000036226
పపరర: సరమయమ జఖస పస
భరస : ననయర
ఇసటట ననస:46-3-376
వయససస:66
లస: ససస స

95-104/790

4961 AP151000033192
పపరర: గకస మహమహద

95-104/793

4964 SQX0607085
పపరర: లకకహ పబసనత నసబమరర

95-104/795

భరస : వజయ మహన నసబమరర
ఇసటట ననస:46-3-375
వయససస:43
లస: ససస స
95-104/797

4967 SQX2132751
పపరర: అలయసఫ హహసపసన షపక

95-104/1258

తసడడ:బ అబమల కలయమ అజజద షపక
ఇసటట ననస:46-3-375
వయససస:18
లస: పప
95-104/799

భరస : శవపబసరద పలర పప బ లల
ఇసటట ననస:46-3-376
వయససస:39
లస: ససస స
95-104/801

4958 SQX0186478
పపరర: హహసపసన బభషర షపక

తసడడ:బ ఇబబహహస మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ వశశననధనచనరర
ఇసటట ననస:46-3-375
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ శవ పబసరద పలర పప బ లల
ఇసటట ననస:46-3-376
వయససస:22
లస: ససస స
4971 AP151000036456
పపరర: అసజల కరమమపలర

4960 AP151000033193
పపరర: సరరరర మహమహద

95-104/787

తసడడ:బ బభషరవల షపక
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ సరర ర మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససరరజ
ఇసటట ననస:46-3-375
వయససస:50
లస: ససస స
4968 SQX1935774
పపరర: హహమబసదస పలర పప బ లల

95-104/789

తసడడ:బ ఇబబహహస మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ షరరఫ
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:60
లస: పప
4965 MLJ0851824
పపరర: మమసతనజ షపక

4957 SQX0005926
పపరర: ఆరరఫ బభషర షపక

95-104/784

భరస : గకసహహమహద మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరరజదదరన షపక
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ ససరరజ షసరరజదదరన
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:38
లస: పప
4962 MLJ0855973
పపరర: ససరరజదదరన షపక

95-104/786

భరస : సరరదరహహమహద మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-374
వయససస:37
లస: ససస స
95-104/788

95-104/780

4970 MLJ0853788
పపరర: శకలకడహ మసచకలపపడడ

95-104/800

భరస : వనసకటరరఘఅసకమహరరవప
ఇసటట ననస:46-3-376
వయససస:39
లస: ససస స
95-104/802

4973 SQX0745729
పపరర: శవపబసరద పలర పప బ లల

95-104/803

తసడడ:బ వనసకట రతతస పలర పప బ లల
ఇసటట ననస:46-3-376
వయససస:50
లస: పప
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4974 AP151000033197
పపరర: ననయర కకలల

95-104/804

తసడడ:బ ననయర
ఇసటట ననస:46-3-376
వయససస:67
లస: పప
4977 AP151000036483
పపరర: రజయయబబగస షపక

95-104/806

95-104/809

95-104/812

95-104/815

4984 SQX0147793
పపరర: అనశర షపక

4987 AP151000036482
పపరర: షరకకరర షపక

95-104/818

4990 SQX0442335
పపరర: సరరజన కరరసశశటట

95-104/821

4993 SQX0691824
పపరర: యమసరఫ ఖయన మహమద
తసడడ:బ మహబమబభబ న మహమద
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:30
లస: పప

4995 SQX0337766
పపరర: బసకలరర వనసకట పదనహరరవప

4996 SQX0442327
పపరర: శకనవరస కరరసశశటట

95-104/824

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరజజ రరడడ
ఇసటట ననస:46-3-379
వయససస:29
లస: ససస స
5001 SQX0937904
పపరర: మహబమబ షపక
భరస : చనత నబసర షపక
ఇసటట ననస:46-3-379
వయససస:82
లస: ససస స

95-104/813

4999 SQX0937920
పపరర: ఆషర షపక

95-104/816

5002 SQX1047084
పపరర: శక పకథదశ రరజ రరడడ తలయర
తసడడ:బ వనసకట రరజజ రరడడ
ఇసటట ననస:46-3-379
వయససస:26
లస: పప

4982 SQX1894773
పపరర: సరయ చసడడ కలసడదటట

95-104/811

4985 SQX1517707
పపరర: శకనవరస రరవప కలసదదటట

95-104/814

4988 SQX0339002
పపరర: కకమహన పదహ వజయకలమయరర

95-104/817

భరస : వనసకట పదనహరరవప
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:53
లస: ససస స
95-104/819

4991 SQX1300425
పపరర: యస వ వజయ కకషష
అవననశ కరరసశశటట
తసడడ:బ శకనవరస కరరసశశటట
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:24
లస: పప

95-104/820

95-104/822

4994 SQX1935808
పపరర: నజర బభషర షపక

95-104/823

తసడడ:బ శశషరవల షపక
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:30
లస: పప
95-104/825

4997 AP151000033444
పపరర: రషసద షపక

95-104/826

తసడడ:బ మసరసననసహహబ
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:57
లస: పప
95-104/828

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:46-3-379
వయససస:37
లస: ససస స
95-104/830

95-104/808

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల కలసదదటట
ఇసటట ననస:46-3-377
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ జననరద ననబవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:50
లస: పప
95-104/827

4979 MLJ0856880
పపరర: షమమమనతసర

తసడడ:బ శకనవరసరరవప కలసడదటట
ఇసటట ననస:46-3-377
వయససస:23
లస: పప

భరస : జననరద ననబవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబమబ ఖయన మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:26
లస: పప

4998 SQX1047100
పపరర: గకరర మయధసరర తలయర

95-104/810

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇబబహహస
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:63
లస: ససస స
4992 SQX1369132
పపరర: మసరసన ఖయన మహమహద

4981 AP151000036234
పపరర: బ మహబమబ బ

95-104/805

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:46-3-377
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:46-3-377
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరరసశశటట
ఇసటట ననస:46-3-378
వయససస:41
లస: ససస స
4989 MLJ0856310
పపరర: మసరసనబ

95-104/807

భరస : నబ బ
ఇసటట ననస:46-3-377
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర వలవవటట
ఇసటట ననస:46-3-377
వయససస:38
లస: పప
4986 SQX0442343
పపరర: ససజవ కలమయరర కరరసశశటట

4978 SQX1517715
పపరర: వనసకటటసశరమహ కలసదదటట

4976 SQX1065300
పపరర: ససత మహలకడహ కకమటటనవన

భరస : శకనవరస రరవప కకమటటనవన
ఇసటట ననస:46-3-377
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కలసదదటట
ఇసటట ననస:46-3-377
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర వలవవటట
ఇసటట ననస:46-3-377
వయససస:57
లస: ససస స
4983 SQX0987123
పపరర: వవసకట సతశ కలమయర వలవవటట

95-104/1259

తసడడ:బ ఉమర ఫరరరక
ఇసటట ననస:46-3-376
వయససస:18
లస: పప

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:46-3-377
వయససస:45
లస: ససస స
4980 SQX1065284
పపరర: వరలకడహ వలవవటట

4975 SQX2221760
పపరర: ఫరరద షపక

5000 MLJ0855494
పపరర: హససవవణణ నసదస

95-104/829

భరస : వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:46-3-379
వయససస:68
లస: ససస స
95-104/831

5003 SQX1517723
పపరర: చననడ షపక

95-104/832

తసడడ:బ అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:46-3-379
వయససస:30
లస: పప
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95-104/833

తసడడ:బ అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:46-3-379
వయససస:37
లస: పప
5007 SQX2345361
పపరర: రహమత షపక

95-104/1261

5008 MLJ0858639
పపరర: పపషరపవత పరలలటట

95-104/837

5011 SQX2490464
పపరర: శవరరమకకషష గజరల

తసడడ:బ ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:46-3-381
వయససస:34
లస: పప

5014 SQX1517749
పపరర: బభషర షపక

భరస : రఘమరరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:46-3-381
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ అబమరల రషసద
ఇసటట ననస:46-3-381
వయససస:23
లస: ససస స
5022 SQX1150499
పపరర: సలమయ బబగమ షపక

95-104/841

95-104/844

తసడడ:బ యౘాడబ మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:41
లస: పప

5023 MLJ0851667
పపరర: రరజజశశరర అడపర

5026 SQX1150507
పపరర: తనజమ బబగమ షపక

95-104/847

5029 SQX1690932
పపరర: అఖల కటభట

95-104/1173

5032 MLJ0856906
పపరర: నజర షపక
తలర : ఖయదర బ
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:29
లస: పప

5012 SQX0987164
పపరర: ఆససయయ షపక

95-104/838

5015 SQX2031672
పపరర: షకకర షపక

95-104/1171

5018 SQX2033314
పపరర: సరజద షపక

95-104/1174

తసడడ:బ అబమరల రశద
ఇసటట ననస:46-3-381
వయససస:25
లస: పప
95-104/1176

5021 SQX2071413
పపరర: రఘమరరస సససగ బబ సదదల

95-123/531

తసడడ:బ ఆనసద రరమ బబ సదదల
ఇసటట ననస:46-3-381
వయససస:55
లస: పప
95-104/842

5024 SQX0465682
పపరర: శరరద కటభట

95-104/843

భరస : ఏతస రరజలల
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:29
లస: ససస స
95-104/845

5027 AP151000036233
పపరర: మహబమబ బ బ మహమహద

95-104/846

భరస : యయకలబ మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:68
లస: ససస స
95-104/848

తసడడ:బ యతషరరజలల కటభట
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:24
లస: పప
95-104/850

95-104/836

భరస : అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:46-3-381
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబమరల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : హమద మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:79
లస: ససస స
5031 SQX1150481
పపరర: మసరసన బభబమ మహమహద

95-104/840

తసడడ:బ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:29
లస: ససస స
5028 SQX1150515
పపరర: అశకఫపనసరస మహమహద

5020 SQX2031680
పపరర: వరజద షపక

5009 MLJ2475200
పపరర: ఖయజజవల షపక

భరస : ఫసరరజ షపక
ఇసటట ననస:46-3-381
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:46-3-381
వయససస:21
లస: పప

భరస : మసరసన బభబమ మహమహద
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:39
లస: ససస స
5025 MLJ0851816
పపరర: శసకరమహ అడపర

95-104/1296

తసడడ:బ అబమరల రషసద
ఇసటట ననస:46-3-381
వయససస:27
లస: పప
95-104/1175

95-104/1260

తసడడ:బ అబమరల రహమయన
ఇసటట ననస:46-3-380
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ శరహ షపక
ఇసటట ననస:46-3-381
వయససస:46
లస: పప

95-104/1172 5017 SQX2033298
5016 SQX2062305
పపరర: శక లకడహ నరహల బభయ బబ సదదల
పపరర: జజవద షపక

5019 SQX2033306
పపరర: సరజయ షపక

95-104/835

తసడడ:బ వనసకట రరవప గజరల
ఇసటట ననస:46-3-380
వయససస:35
లస: పప
95-104/839

5006 SQX2346914
పపరర: బశరరనతసర షపక

భరస : అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:46-3-379
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:46-3-380
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:46-3-380
వయససస:29
లస: పప
5013 SQX0987149
పపరర: ఫసరరజ షపక

95-104/834

తసడడ:బ చనత నబసర షపక
ఇసటట ననస:46-3-379
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:46-3-379
వయససస:30
లస: ససస స
5010 MLJ0855999
పపరర: ససధనకర పరలలటట

5005 SQX0937912
పపరర: సలస షపక

5030 SQX1690270
పపరర: అజత కటభట

95-104/849

తసడడ:బ యయత రరజలల కటభట
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:30
లస: పప
95-104/851

5033 AP151000033211
పపరర: జజన సయఖద

95-104/852

తసడడ:బ ఖయజజవల
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:79
లస: పప
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95-104/853

తసడడ:బ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:29
లస: పప
5037 SQX1369157
పపరర: కరరమయ షపక

95-104/854

95-104/857

95-104/860

95-104/863

95-104/866

95-104/869

95-104/872

భరస : జజన
ఇసటట ననస:46-3-385
వయససస:43
లస: ససస స

5047 SQX1943802
పపరర: అబమరల కలయస ఆజజద షపక

5050 AP151000033207
పపరర: నజర షపక

5053 SQX1935758
పపరర: హససనన షపక

5056 AP151000033206
పపరర: జజన షపక

95-104/874

5059 SQX0479931
పపరర: హససనన షపక

95-104/864

5062 SQX0565994
పపరర: కరరమమన షపక
భరస : హసన షపక
ఇసటట ననస:46-3-385
వయససస:43
లస: ససస స

5042 SQX1690403
పపరర: మమసతజ బబగస షపక

95-104/859

5045 SQX1429175
పపరర: షహహద షపక

95-104/862

5048 SQX0414755
పపరర: రబభబన షపక

95-104/865

తసడడ:బ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:47
లస: పప
95-104/867

5051 SQX0891564
పపరర: అమయనసదదరన షపక

95-104/868

తసడడ:బ మమహబమబ వల షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:59
లస: పప
95-104/870

5054 SQX1935865
పపరర: ననగమర షపక

95-104/871

తసడడ:బ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-3-384
వయససస:45
లస: పప
95-104/873

5057 SQX2062206
పపరర: అఫసబన షపక

95-104/1177

తసడడ:బ అబమరల సమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-384
వయససస:18
లస: ససస స
95-104/875

తసడడ:బ షరవల హమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-385
వయససస:29
లస: ససస స
95-104/877

95-104/856

తసడడ:బ మహమమద బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ హసన షపక
ఇసటట ననస:46-3-384
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:బ హమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-385
వయససస:28
లస: ససస స
5061 SQX0469148
పపరర: జజనబబగస

95-104/861

భరస : ననగమర షపక
ఇసటట ననస:46-3-384
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన షపక
ఇసటట ననస:46-3-384
వయససస:48
లస: పప
5058 SQX1047142
పపరర: చనసదదన షపక

5044 MLJ0855528
పపరర: రరహననబబగస

5039 SQX0005934
పపరర: ననజన షపక

భరస : అమయనసదదరన షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ మహబమబశల షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ మహబమబ వరల షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:59
లస: పప
5055 AP151000033208
పపరర: హసన షపక

95-104/858

తసడడ:బ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ అబమరల మమనఫ షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:51
లస: పప
5052 SQX1690312
పపరర: అమయనసదదదన షపక

5041 SQX0470609
పపరర: దదలర యద షపక

95-104/1263

తసడడ:బ నజర షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : లతఫ
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ నజర షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:34
లస: పప
5049 SQX1429159
పపరర: మహమమద బభషర షపక

95-104/855

భరస : రబభబన షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అమనసదదరన షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:51
లస: ససస స
5046 SQX0005975
పపరర: నససస షపక

5038 SQX1121417
పపరర: నససమయ బబగస షపక

5036 SQX2321750
పపరర: అజత కటట

తసడడ:బ యతరరజలల కటట
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ అమయనసదదరన షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహమమద బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:39
లస: ససస స
5043 AP151000036235
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-104/1262

తసడడ:బ యతరరజలల కటట
ఇసటట ననస:46-3-382
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ రబభబన షపక
ఇసటట ననస:46-3-383
వయససస:26
లస: ససస స
5040 SQX1429191
పపరర: చసద బబగస షపక

5035 SQX2321784
పపరర: అఖల కటట

5060 SQX0274332
పపరర: గకససయయ

95-104/876

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:46-3-385
వయససస:37
లస: ససస స
95-104/878

5063 SQX0479873
పపరర: మమసతనజ షపక

95-104/879

భరస : షరవల హమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-385
వయససస:48
లస: ససస స
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5064 SQX0745786
పపరర: మరరయస బబబ మయమళళపలర

95-104/880

భరస : జజన మపరరస
ఇసటట ననస:46-3-385
వయససస:70
లస: ససస స
5067 SQX0480061
పపరర: షరవల హమద షపక

95-104/883

95-104/886

Deleted

తసడడ:బ శకనవసరరర రరవప అడప
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:18
లస: పప
5076 MLJ0850115
పపరర: గకహలకడహ అడపర

95-104/890

తసడడ:బ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:29
లస: ససస స
5079 MLJ0855221
పపరర: ఖతజజబ షపక

95-104/893

95-104/896

95-104/898

95-104/901

భరస : వరవనసకటబభపరరరవప
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:45
లస: ససస స

5074 SQX2561835
పపరర: చరణ బభబమ అడపర

95-101/726

తసడడ:బ శకనవసరరర రరవప అడప
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:18
లస: పప

95-104/885

5072 AP151000033404
పపరర: అసజయఖ కరరసపపడడ

95-104/888

5075 MLJ0851675
పపరర: మహన శవ కకటటశశరర అడపర

95-104/889

భరస : శకనవరసరరవప అడపర
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:29
లస: ససస స

5077 MLJ0854968
పపరర: ఆబదస షపక

95-104/891

5078 SQX0147504
పపరర: హససనన సయఖద

95-104/892

భరస : ఉబబడడలర బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:52
లస: ససస స

5080 SQX0147553
పపరర: దదలర యద షపక

95-104/894

5081 MLJ0850792
పపరర: శకనవరసరరవప అడపర

95-104/895

తసడడ:బ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:29
లస: పప
95-104/1264

5086 AP151000036239
పపరర: జమలయ

5089 SQX0691881
పపరర: వ వ రరజఖలకకహ భమమయ

5092 AP151000036249
పపరర: వజయలకడహ భమమ
భరస : వరవనసకటకకటటశశరరరవప భమమ
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:51
లస: ససస స

5084 SQX0267617
పపరర: సరళ ఊటర

95-104/897

తసడడ:బ రరమకకషష ఊటర
ఇసటట ననస:46-3-389
వయససస:35
లస: ససస స
95-104/899

5087 AP151000036244
పపరర: వజయలకడహ వపటర

95-104/900

భరస : రరమకకషష వపటర
ఇసటట ననస:46-3-389
వయససస:64
లస: ససస స
95-104/902

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప భమమయ
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:28
లస: ససస స
95-104/905

5069 AP151000036238
పపరర: గగపమహ కరరసపపడడ

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-386
వయససస:51
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:46-3-389
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమకకషష వపటర
ఇసటట ననస:46-3-389
వయససస:43
లస: పప
5091 AP151000036248
పపరర: భమమలలయరరణణ

95-104/887

భరస : ననగజశశర రరవప అడప
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మసరసనయఖ
ఇసటట ననస:46-3-389
వయససస:50
లస: ససస స
5088 MLJ0856195
పపరర: వనసకట ససరజష వపటర

5071 AP151000033210
పపరర: వరరసజనవయమలల కరరసపపడడ

5083 SQX2318491
పపరర: శవ శసకరమహ అడప

95-104/882

భరస : కకటటశశరరరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-386
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:బ రహమయన షపక
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ అసజరరడడడ మరర
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:73
లస: పప
5085 MLJ2478378
పపరర: ఇసదదరరరరణణ కకయ

95-104/884

భరస : బభబమ షపక
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : జననల షపక
ఇసటట ననస:46-3-388
వయససస:63
లస: ససస స
5082 SQX0654806
పపరర: ససబబరరజ మరర

5068 SQX0607143
పపరర: లకడహ వసజమమరర

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-386
వయససస:49
లస: పప
95-101/725

5066 SQX0480046
పపరర: అకబరర షపక

తసడడ:బ షరవల హమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-385
వయససస:33
లస: పప

భరస : అసజయఖ వసజమమరర
ఇసటట ననస:46-3-386
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : చసదబమమళ�
ఇసటట ననస:46-3-386
వయససస:29
లస: ససస స
5073 SQX2561793
పపరర: చరణ బభబమ అడపర

95-104/881

తసడడ:బ షరవల హమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-385
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ అబభబస షపక
ఇసటట ననస:46-3-385
వయససస:55
లస: పప
5070 AP151000036241
పపరర: చసదబలలవత కరరకదర సల

5065 SQX0480004
పపరర: బభజ షపక

5090 SQX0607168
పపరర: హరరపసబయ కకడనల

95-104/903

తసడడ:బ శవ పబసరద కకడనల
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:31
లస: ససస స
95-104/906

5093 SQX0607077
పపరర: అసజన దదవ కకడనల

95-104/907

భరస : శవ పబసరద కకడనల
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:53
లస: ససస స
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5094 MLJ0859314
పపరర: రమయదదవ అనసత
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95-104/908

భరస : శకనవరససలల అనసత
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:53
లస: ససస స
5097 AP151000033217
పపరర: వరవనసకటశశరరరవప భమమ

95-104/911

95-104/914

5098 AP151000033214
పపరర: కకషరషరరవప ఆకలరరత

5101 SQX0805135
పపరర: రరమ ససత బసడనరర

95-104/917

5104 SQX0805143
పపరర: వనసకటరతతస బసడనరర

తసడడ:బ మలర యఖ వనలదసడడ
ఇసటట ననస:46-3-393
వయససస:39
లస: పప
95-104/922

95-104/925

95-104/1265

95-104/915

5110 AP151000036263
పపరర: ససజజత ససదర నబతష
స న

5113 SQX0745596
పపరర: తబవవసదబ రరడడడ మయనస

5116 SQX2238590
పపరర: సలన పరరశన షపక

95-104/929

5119 MLJ0850313
పపరర: వనసకట కనకదసరర ససదర నబతష
స న

95-104/918

5122 AP151000036262
పపరర: మమరహరర ససధర నబతష
స న
భరస : పరమమశశరరరవప ససధర నబతష
స న
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:65
లస: ససస స

95-104/916

5105 SQX1369181
పపరర: రవ కలమయర కలసద

95-104/919

తసడడ:బ వసదనస కలసద
ఇసటట ననస:46-3-393
వయససస:44
లస: పప
95-104/920

5108 SQX0745844
పపరర: పబవలర క మయనస

95-104/921

భరస : తబవవసదబ రరడడడ మయనస
ఇసటట ననస:46-3-394
వయససస:32
లస: ససస స
95-104/923

5111 SQX1580167
పపరర: జజజ నవశశర బభలయజ లయల లయల

95-104/924

తసడడ:బ రరమ బభలయజ లయల
ఇసటట ననస:46-3-394
వయససస:23
లస: పప
95-104/926

5114 SQX0745745
పపరర: ఖయజజ మయదదరన షపక

95-104/927

తసడడ:బ ఖయదర మహహదర దన శరయక
ఇసటట ననస:46-3-394
వయససస:48
లస: పప
95-104/1266

5117 SQX0691956
పపరర: మమసతనజ షపక

95-104/928

తసడడ:బ ససభభన శరయక
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:31
లస: ససస స
95-104/930

భరస : రవకలమయర ససదరబతష
స న
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:43
లస: ససస స
95-104/932

5102 SQX1369470
పపరర: మరరయమహ బదదరటట
భరస : రవ కలమయర కలసద
ఇసటట ననస:46-3-393
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖయజజ మహహదర దన షపక
ఇసటట ననస:46-3-394
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ అకస ర శరయక
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : జజన శరయక
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ వరరసజనవయమలల కకడనల
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ రసగరరరడడడ మయనస
ఇసటట ననస:46-3-394
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ఖయజజ మహహదర దన షపక
ఇసటట ననస:46-3-394
వయససస:23
లస: ససస స

5121 SQX0267773
పపరర: షపక నడరరహన

95-104/913

భరస : వనసకటటశశరరరవప ససదరబతష
స న
ఇసటట ననస:46-3-394
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ నరరససగ లయలయ
ఇసటట ననస:46-3-394
వయససస:37
లస: పప

5118 SQX0006031
పపరర: షరజజదద షపక

5099 SQX0607150
పపరర: శవపబసరద కకడనల

తసడడ:బ రరమ బభలయజ లయల లయలయ
ఇసటట ననస:46-3-394
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరస బభలయజ లయల లయలయ
ఇసటట ననస:46-3-394
వయససస:35
లస: ససస స

5115 SQX2238608
పపరర: రరబనన పరరశన షపక

95-104/912

తసడడ:బ పరపయఖ బసడనరర
ఇసటట ననస:46-3-393
వయససస:35
లస: పప

95-104/1295 5107 SQX1268177
5106 SQX2490456
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప వవలదనసడక
పపరర: లకకహ ససభదబ ధనరవ లయలయ

5112 SQX0338210
పపరర: లయలయ రరస బభలయజ

95-104/910

భరస : వనసకటరతతస బసడనరర
ఇసటట ననస:46-3-393
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపలయరరరవప కళళఖణస
ఇసటట ననస:46-3-393
వయససస:35
లస: ససస స

5109 SQX0337592
పపరర: లయలయ కజసరరబభయ

5096 AP151000033215
పపరర: వరవనసకటబభపరరరవప భమమ
భమమ
తసడడ:బ పసదననరరయణ రరవప భమమ
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:46-3-390/1
వయససస:65
లస: ససస స
5103 AP151000036260
పపరర: వనసకటససబబమహ కలయఖణస

95-104/909

భరస : కకషరషరరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ పసదననరరయణ భమమయ
ఇసటట ననస:46-3-390
వయససస:55
లస: పప
5100 AP151000036159
పపరర: ఖయదరరబ షపక

5095 AP151000036245
పపరర: ఉమయదదవ ఆకలరరత

5120 SQX0691899
పపరర: సబహ పరరశన

95-104/931

తసడడ:బ ఖయజమహహదర దన పరరశన
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:43
లస: ససస స
95-104/933

5123 AP151000036268
పపరర: షపక హకస ర ఉనతసర

95-104/934

భరస : జజన షపక ఉనతసర
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:24
లస: ససస స
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95-104/935

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:24
లస: పప
5127 AP151000033230
పపరర: రవకలమయర ససధర నబతష
స న

95-104/938

95-104/941

95-122/441

95-104/945

95-104/948

95-104/951

95-104/954

భరస : ససభభన
ఇసటట ననస:46-3-400
వయససస:59
లస: ససస స

5137 SQX1492826
పపరర: నజర సయఖద

5140 SQX0336859
పపరర: కకసడన పపషపవవణణ

5143 AP151000036489
పపరర: ఖరఖరరన బ

5146 AP151000033233
పపరర: ససరజసదబ కరజజ

95-104/957

5149 MLJ0858050
పపరర: బబజజన షపక

95-104/946

5152 SQX1303189
పపరర: హహసపసన బభషర పఠరన
తసడడ:బ మయబమ ససభభన పఠరన
ఇసటట ననస:46-3-400
వయససస:24
లస: పప

5132 SQX2323087
పపరర: వజయ ఆదదతఖ ససదద నబతష
స న

95-104/1267

5135 SQX1492842
పపరర: ఆషర బబగస సయఖద

95-104/944

5138 SQX1690544
పపరర: ననగమర సయఖద

95-104/947

తసడడ:బ గఫపర సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-396
వయససస:49
లస: పప
95-104/949

5141 SQX1690791
పపరర: లకడహ తరరమల ఖయజజ

95-104/950

భరస : ససరజష కలమయర ఖయజజ
ఇసటట ననస:46-3-397
వయససస:42
లస: ససస స
95-104/952

5144 MLJ0854190
పపరర: రజజక షపక

95-104/953

తసడడ:బ వల శరయక
ఇసటట ననస:46-3-397
వయససస:39
లస: పప
95-104/955

5147 AP151000033232
పపరర: ససరజష కరజజ

95-104/956

తసడడ:బ ససబభబరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:46-3-397
వయససస:55
లస: పప
95-104/958

భరస : కరరమమలయర శరయక
ఇసటట ననస:46-3-399
వయససస:48
లస: ససస స
95-104/960

95-104/940

భరస : నజర సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-396
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:46-3-397
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ కరరమమలయర
ఇసటట ననస:46-3-399
వయససస:59
లస: ససస స
5151 SQX1047183
పపరర: నడర పరటన

95-104/943

భరస : వల శరయక
ఇసటట ననస:46-3-397
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:46-3-397
వయససస:43
లస: పప
5148 SQX0691964
పపరర: ఆయయషర షపక

5134 SQX1690452
పపరర: ఆయయశర సయఖద

5129 SQX0186593
పపరర: మసరసనశల షపక

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప ససదద నబతష
స న
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:19
లస: పప

భరస : రవసదబ రరడడడ
ఇసటట ననస:46-3-397
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:46-3-397
వయససస:75
లస: ససస స
5145 AP151000033235
పపరర: మధససడదనరరవప కరజజ

95-104/942

తసడడ:బ ననగమర సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-396
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససచదన పఠరన
ఇసటట ననస:46-3-397
వయససస:32
లస: ససస స
5142 AP151000036264
పపరర: కరజజచసదనబవత

5131 SQX1268276
పపరర: మసరసనయఖ కకయ

95-104/937

తసడడ:బ హహసపసన శరయక
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ ననగమర సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-396
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగమర సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-396
వయససస:41
లస: ససస స
5139 SQX1590174
పపరర: సరధదక పఠరన

95-104/939

తసడడ:బ శశషయఖ కకయ
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప ససఢమ నబథసన
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:21
లస: పప
5136 SQX1690502
పపరర: ఫరతమయ సయఖద

5128 AP151000033231
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససధర నబతష
స న

5126 SQX1268250
పపరర: రరజశశఖర కకలయ

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప కకలయ
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ పరమమశశరరరవప ససధర నబతష
స న
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ మసరసనశల
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:59
లస: పప
5133 SQX2070803
పపరర: వజయదదతనఖ ససఢమ నబథసన

95-104/936

తసడడ:బ అకస ర శరయక
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ పరమమశశరరరవప ససధర నబతష
స న
ఇసటట ననస:46-3-395
వయససస:45
లస: పప
5130 SQX0479899
పపరర: రహసతషన పఠరన

5125 SQX2116135
పపరర: బభజ షపక

5150 MLJ0859249
పపరర: కరరమమలయర షపక

95-104/959

తసడడ:బ ఖయసససపసరర శరయక
ఇసటట ననస:46-3-399
వయససస:53
లస: పప
95-104/961

5153 SQX1047290
పపరర: సయఖద మమజఫర

95-104/962

తసడడ:బ సయయఖసద ఖయజజ
ఇసటట ననస:46-3-400
వయససస:35
లస: పప
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5154 AP151000033261
పపరర: షపక అపప బ జ ఆతహకలరర

95-104/963

తసడడ:బ అబమరల రషసద శరయక
ఇసటట ననస:46-3-400
వయససస:42
లస: పప
5157 SQX0338574
పపరర: యయకకకశశటట లయవణఖ

95-104/966

95-104/969

95-104/972

95-104/975

95-104/978

95-104/981

95-104/984

తసడడ:బ బకరరర
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:59
లస: పప

5167 AP151000036276
పపరర: షపక కరరమమనతసర

5170 SQX0060111
పపరర: జలయన సయఖద

5173 SQX0691592
పపరర: ససభభన షపక

5176 SQX0006478
పపరర: జలయన షపక

95-104/987

5179 SQX0186650
పపరర: అహమహద షపక

95-104/976

5182 SQX0691915
పపరర: షహననజ షపక
భరస : రజజక
ఇసటట ననస:46-3-403
వయససస:59
లస: ససస స

5162 SQX0691626
పపరర: ననదదయ షపక

95-104/971

5165 SQX0336107
పపరర: షపక షకకల

95-104/974

5168 AP151000036274
పపరర: షపక ఖయశసబ

95-104/977

భరస : బమడద
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:59
లస: ససస స
95-104/979

5171 SQX0480103
పపరర: జలయన భభషర షపక

95-104/980

తసడడ:బ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:30
లస: పప
95-104/982

5174 SQX0006502
పపరర: ఇరరఫన సయఖద

95-104/983

తసడడ:బ ఉబబడడలర సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:32
లస: పప
95-104/985

5177 SQX1047381
పపరర: రహహస షపక

95-104/986

తసడడ:బ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:40
లస: పప
95-104/988

తసడడ:బ బకరరర
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:59
లస: పప
95-104/990

95-104/968

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ హమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:35
లస: పప

తలర : జననబ షపక
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:53
లస: పప
5181 AP151000033440
పపరర: బమడద షపక

95-104/973

తసడడ:బ అహమద షపక
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ఉబబడడలర బభషర సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:33
లస: పప
5178 MLJ0855700
పపరర: బభబమ షపక

5164 SQX0817437
పపరర: రరహనన షపక

5159 SQX1837103
పపరర: షపక కరరషరహ

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ ఖయజజ సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:31
లస: పప
5175 SQX0007450
పపరర: రరజజశన సయఖద

95-104/970

భరస : అహమహద
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:24
లస: పప
5172 SQX0691931
పపరర: మహబమబ భభషర సయఖద

5161 SQX0691618
పపరర: నడరర హన సయఖద

95-104/965

భరస : షపక ససభభన
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:79
లస: ససస స
5169 SQX1303213
పపరర: రహమయన సయఖద

95-104/967

తసడడ:బ ఇరరఫన సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:31
లస: ససస స
5166 AP151000036246
పపరర: మసరసనబ సయఖద

5158 MLJ0860163
పపరర: వరభదబ రరవప యకక శశటట

5156 SQX0336768
పపరర: కరజ ససధనరరణణ

భరస : ససరజసదబ కలమయర కరజజ
ఇసటట ననస:46-3-401
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటరతతస శశటట
ఇసటట ననస:46-3-401
వయససస:24
లస: పప

భరస : మహబమబ భభషర సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:29
లస: ససస స
5163 SQX0267674
పపరర: మసరసన బ షపక

95-104/964

తసడడ:బ హహససన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:46-3-400
వయససస:52
లస: పప

భరస : వర భదబ రరవప ఎకకకశశటట
ఇసటట ననస:46-3-401
వయససస:24
లస: ససస స
5160 SQX0691923
పపరర: జరచననబ సయఖద

5155 SQX1047340
పపరర: పఠరన ససభభన

5180 SQX0004853
పపరర: ఉబబడడలర బభషర

95-104/989

తసడడ:బ మహబమబ ఉబబడడలయర
ఇసటట ననస:46-3-402
వయససస:61
లస: పప
95-104/991

5183 SQX0691949
పపరర: ఖయలల బ షపక

95-104/992

భరస : ఖయససస పసర
ఇసటట ననస:46-3-403
వయససస:59
లస: ససస స
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95-104/993

తసడడ:బ షరరఫ
ఇసటట ననస:46-3-403
వయససస:59
లస: పప
5187 SQX0817452
పపరర: ససభభన షపక

95-104/994

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:46-3-404
వయససస:23
లస: ససస స
95-104/996

తసడడ:బ సరశధ షపక
ఇసటట ననస:46-3-404
వయససస:23
లస: పప
5190 MLJ0851840
పపరర: వనసకరటబమణ అసగలకలదసరర

5185 SQX0817445
పపరర: గకశయయ షపక

5188 SQX0338483
పపరర: షపక కరరస

5191 SQX1834225
పపరర: కలయఖణణ బతష
స ల

95-104/997

5189 SQX0654756
పపరర: ససభభన షపక

95-104/1000

95-104/1001
5192 SQX1834233
పపరర: వర వనసకట శవ కలమయర బతష
స ల

భరస : వర వనసకట శవ కలమయర బతష
స ల
ఇసటట ననస:46-3-406
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:46-03-406
వయససస:46
లస: పప

5193 SQX2068682
పపరర: అఖల షపక

5194 SQX2487791
పపరర: ననజనన షపక

5195 SQX0691600
పపరర: ససలయసనన సయఖద

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:46-3-406
వయససస:21
లస: ససస స
5196 AP151000036279
పపరర: షపక పరఖరర
భరస : సరరదర షపక
ఇసటట ననస:46-3-408
వయససస:40
లస: ససస స
5199 SQX0267864
పపరర: సరశర షపక

95-104/1006

95-104/1009

5200 SQX1935907
పపరర: బమఖలయ జజససహన పసదరపపడడ

5203 AP151000036484
పపరర: సయఖద మమమమమన

95-104/1012

5206 SQX1369231
పపరర: రతతకలమయరర అసగలకలదసరర

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:46-3-411
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ గమరవయఖ నకరక
ఇసటట ననస:46-3-412
వయససస:39
లస: పప

95-104/1007

95-104/1010

5212 SQX0186718
పపరర: మలలర శశరరరవప బబ సతల
తసడడ:బ సరసబశవరరవప బబ సతల
ఇసటట ననస:46-3-412
వయససస:23
లస: పప

5201 SQX1943786
పపరర: పరసజజఖత పసదపపడడ

95-104/1008

5204 SQX1590141
పపరర: వజయ రరజ మదసర

95-104/1011

తసడడ:బ పబమద కలమయర మదసర
ఇసటట ననస:46-3-409
వయససస:23
లస: పప
95-104/1013

95-104/1014
5207 SQX1369215
పపరర: ఇమహయయలల రరజ
అసగలకలదసరర
తసడడ:బ శరఖమ సససదర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:46-3-411
వయససస:26
లస: పప

95-104/1016

95-104/1017
5210 SQX1690833
పపరర: వనసకట శవ ననగ పపరరషమ
బబ సతనల
భరస : రరమ కకటటశశర రరవప బబ సతనల
ఇసటట ననస:46-3-412
వయససస:35
లస: ససస స

95-104/1019

5213 SQX0267716
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ సతల

భరస : వరససదదవ ససధనకర
ఇసటట ననస:46-3-412
వయససస:35
లస: ససస స
95-104/1018

95-104/1005

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ పసదపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-409
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ శరఖమ సససదర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:46-3-411
వయససస:26
లస: ససస స

95-104/1015 5209 SQX1174416
5208 SQX1369207
పపరర: శరఖమ సససదర అసగలకలదసరర
పపరర: అనసరరధ నకక

5198 SQX1492859
పపరర: మహబమబ బభషర షపక
తసడడ:బ ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:46-3-408
వయససస:40
లస: పప

భరస : రహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-409
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ వజయరరజ మదసర
ఇసటట ననస:46-3-409
వయససస:40
లస: పప

5211 SQX0186742
పపరర: ససధనకర నకరక

95-104/1004

భరస : పరస జజఖత పసదపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-409
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పబమదసకమయర మదసర
ఇసటట ననస:46-3-409
వయససస:40
లస: ససస స
5205 SQX0568188
పపరర: పబమద కలమయర

5197 SQX1492867
పపరర: మమసతనజ బబగస సయఖద

95-104/1002

భరస : రజశన సయఖద
ఇసటట ననస:46-3-408
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:46-3-408
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:46-3-408
వయససస:40
లస: పప
5202 SQX0568204
పపరర: నరరకణ

95-102/827

భరస : ఇరరఫన షపక
ఇసటట ననస:46-3-408
వయససస:30
లస: ససస స
95-104/1003

95-104/998

తసడడ:బ కమల షపక
ఇసటట ననస:46-3-404
వయససస:50
లస: పప

భరస : శరఖమసససదరరరవప అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:46-3-405
వయససస:24
లస: ససస స
95-104/1178

95-104/995

భరస : ఈశశర రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:46-3-404
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ షపక బమడద
ఇసటట ననస:46-3-404
వయససస:23
లస: పప
95-104/999

5186 SQX0150672
పపరర: వనసకటలకడహ రరవపపడడ

95-104/1020

తసడడ:బ సరసబశవరరవప బబ సతల
ఇసటట ననస:46-3-412
వయససస:24
లస: పప
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5214 SQX2354512
పపరర: బబ సతనల అసజల
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95-104/1268

భరస : బబ సతనల శవ కకషష పబసరద
ఇసటట ననస:46-3-412
వయససస:24
లస: ససస స
5217 MLJ0851485
పపరర: జగదదశ కలమయర కకదసడ

95-104/1023

5218 AP151000033385
పపరర: ననగరరజ కకదసడ

95-104/1022

భరస : శశఖర కకదసడ
ఇసటట ననస:46-3-413
వయససస:59
లస: ససస స
95-104/1024
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6267 SQX1150432
పపరర: వవవక దదవశశటట

95-102/694

6270 SQX1337535
పపరర: గరయతబ పరలయశదద

95-102/697

95-102/700

6268 SQX1122845
పపరర: రఘమరరస సససగ బబ సదదల

6271 SQX0406876
పపరర: భవరన పరలయశదద

95-102/703

6274 AP151000021404
పపరర: తషలశమహ పరలయశదద

తసడడ:బ అసకరరరవప
ఇసటట ననస:46-65
వయససస:56
లస: పప

6277 AP151000018516
పపరర: శవపబసరదస పరలయశదద

భరస : తనసడవకకషష
ఇసటట ననస:46-67
వయససస:48
లస: ససస స

95-102/701

తసడడ:బ అపపయఖ
ఇసటట ననస:46-67
వయససస:24
లస: పప

6283 SQX0704718
పపరర: ససతనమహలకకహ చలకకసడ

95-102/704

6286 AP151000018268
పపరర: దసరరరమహన చలకకసడ
తసడడ:బ తనతనరరవప
ఇసటట ననస:46-68
వయససస:66
లస: పప

95-102/699

6272 AP151000021403
పపరర: లలత పరలయశదద

95-102/702

6275 SQX1190115
పపరర: రరపపష పలయశదద

95-102/705

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప పలయశదద
ఇసటట ననస:46-65
వయససస:25
లస: పప
95-102/707

6278 SQX0910786
పపరర: వనజలకకహ దదవ శశటట

95-102/708

భరస : చసదబమహన
ఇసటట ననస:46-67
వయససస:40
లస: ససస స
95-102/710

6281 AP151000018540
పపరర: తనసడవకకషష దదవశశటట

95-102/711

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-67
వయససస:52
లస: పప
95-102/713

భరస : దసరరర మహన
ఇసటట ననస:46-68
వయససస:25
లస: ససస స
95-102/715

6269 MLJ2465169
పపరర: రరజశశఖర దదవశశటట

భరస : ననగజశశరరరరవప
ఇసటట ననస:46-65
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-67
వయససస:45
లస: పప
95-102/712

95-102/696

తసడడ:బ సప మమశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-64
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ అసకరరరవప
ఇసటట ననస:46-65
వయససస:65
లస: పప

95-102/709 6280 MLJ0855262
6279 SQX0416362
పపరర: వరణణ ఫణణ రరజకలమయరర దదవశశటట
పపరర: చసదబమహన దదవశశటట

6282 AP151000018386
పపరర: వనసకటటశశరరర దదవశశటట

95-102/698

భరస : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:46-65
వయససస:26
లస: ససస స
95-102/706

6266 AP151000021369
పపరర: రమయదదవ మరర నశశటట

భరస : రరమమహహనరరవప
ఇసటట ననస:46-64
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ శవ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:46-65
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శవపబసరదస
ఇసటట ననస:46-65
వయససస:26
లస: ససస స
6276 AP151000018327
పపరర: ననగజశశరరరవప పరలయశదద

95-102/695

తసడడ:బ అనసతరరస సససహ
ఇసటట ననస:46-64
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప పరలయశదద
ఇసటట ననస:46-65
వయససస:24
లస: ససస స
6273 AP151000021402
పపరర: లకడహకలమయరర పరలయశదదవ

6265 MLJ2468247
పపరర: పపణఖవత దదవశశటట

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:46-64
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజజ శశఖర దదవశశటట
ఇసటట ననస:46-64
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:46-68
వయససస:41
లస: పప

5216 AP151000036287
పపరర: అశశక కకదసడ

తసడడ:బ శశఖర కకదసడ
ఇసటట ననస:46-3-413
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ రరజజ శశఖర దదవశశటట
ఇసటట ననస:46-64
వయససస:23
లస: ససస స

6285 SQX0370288
పపరర: బబలరసకకసడ శకనవరస

95-104/1021

భరస : జగదదష కలమయర కకదసడ
ఇసటట ననస:46-3-413
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ శశఖర కకదసడ
ఇసటట ననస:46-3-413
వయససస:41
లస: పప

6264 SQX1573261
పపరర: దదపసక దదవశశటట

5215 SQX0006379
పపరర: కకదసడ లకడహ

6284 SQX0371526
పపరర: బబలరసకకసడ ససమత�

95-102/714

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:46-68
వయససస:24
లస: ససస స
95-102/716

6287 SQX0164814
పపరర: శకలకడహ� కకలగరన�

95-102/717

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:46-69
వయససస:25
లస: ససస స
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6288 SQX0164863
పపరర: ససజజత నకక
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95-102/718

Deleted

భరస : రమమష బభబమ
ఇసటట ననస:46-69
వయససస:45
లస: ససస స
6291 SQX0164772
పపరర: శకనవరసరరవప� కకలగరన�

తసడడ:బ శకనవరససలల పప తరర సక
ఇసటట ననస:46-69
వయససస:26
లస: పప
95-102/721

తసడడ:బ రరమమలల�
ఇసటట ననస:46-69
వయససస:25
లస: పప
6294 AP151000018113
పపరర: రఘమరరమససగ కతబయ

95-102/724

95-101/569

95-104/1155

95-107/7

95-107/10

తసడడ:బ యలమసద గడడ స
ఇసటట ననస:47-1-1
వయససస:60
లస: పప
6309 SQX0517946
పపరర: ననగవవసకటలకకహ మదదర

95-107/12

తసడడ:బ వవసకట రరమ రరవప మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:28
లస: పప

95-102/798

6301 SQX0637736
పపరర: సరతశక గడడ స

6304 SQX0682187
పపరర: ఆదద అసజనవయ లకకహ
వనననతలగసటట
భరస : వజయ సరరదద వనననతలగసటట
ఇసటట ననస:47-1-1
వయససస:59
లస: ససస స
6307 SQX1985902
పపరర: తదజ దసరరర

6310 SQX0517854
పపరర: ననగ వనసకట లకడహ దదవ మదదర

95-107/15

6313 SQX0537019
పపరర: శరరద మదదర

95-107/5

6316 SQX0517284
పపరర: దదలప మదదర
తసడడ:బ వనసకట రరమయరరవప మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:31
లస: పప

95-102/723

6296 AP151000018531
పపరర: బభలయజ ఠరగమరరససగ�

95-102/726

6299 SQX0164905
పపరర: శవకలమయరర నకక

95-102/727

6302 SQX0682195
పపరర: పసదర రరమనరమహ

95-107/6

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:47-1-1
వయససస:45
లస: ససస స
95-107/8

6305 SQX1430974
పపరర: భభరర వ కకరణ గడరస

95-107/9

తసడడ:బ వజయ సరరధద గడరస
ఇసటట ననస:47-1-1
వయససస:27
లస: పప
95-107/618

6308 SQX0517896
పపరర: లకడహ శశశలజ మదదర

95-107/11

తసడడ:బ మహన శవ కలమయర మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:31
లస: ససస స
95-107/13

6311 SQX0517839
పపరర: పదహ మదదర

95-107/14

భరస : వనసకట రరమయరరవప మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:53
లస: ససస స
95-107/16

భరస : మహన శవకలమయర మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:61
లస: ససస స
95-107/18

6293 AP151000018223
పపరర: శకనవరస సససగ కతబయ

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప
ఇసటట ననస:46-72
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : దనమదర శకనవరస మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మమధన కకషష మమరరస మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:58
లస: ససస స
6315 SQX0975482
పపరర: పబదదప మదదర

6298 SQX2207793
పపరర: రవ బభబమ ఆళళ

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-69
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ అనసతరరమసససగ కతబయ�
ఇసటట ననస:46-69
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ లకడహననరరయణ దసరరర
ఇసటట ననస:47-1-1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అనల కలమయర మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:42
లస: ససస స
6312 SQX0517813
పపరర: రరధనకకషష కలమయరర మదదర

95-102/725

తసడడ:బ వజయసరరధద గడడ స
ఇసటట ననస:47-1-1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లకకహ ననరరయణ దసరరర
ఇసటట ననస:47-1-1
వయససస:46
లస: ససస స
6306 SQX0675975
పపరర: వజయ సరరధద గడడ స

6295 SQX0370650
పపరర: పప తరర సక శకనవరససలల

95-102/720

తసడడ:బ అనసతరరమసససగ
ఇసటట ననస:46-69
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ శవ ననరరయణ
ఇసటట ననస:46-70
వయససస:26
లస: పప

భరస : అబమరల రహమ షపక
ఇసటట ననస:46-3378
వయససస:57
లస: ససస స
6303 SQX0682211
పపరర: శక లలయ రరమనరమహ దసరరర

95-102/722

తసడడ:బ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:46-69
వయససస:25
లస: పప

భరస : రవబభబమ అలర
ఇసటట ననస:46-70
వయససస:24
లస: ససస స
6300 AP151000036232
పపరర: బషసరర షపక

6292 SQX0588483
పపరర: రమమష బభబమ నకరక
తసడడ:బ రరమచసదనబరరవప
ఇసటట ననస:46-69
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ అనసతరరమసససగ
ఇసటట ననస:46-69
వయససస:55
లస: పప
6297 SQX1894039
పపరర: రమఖ శక అలర

95-102/719 6290 SQX0164723
6289 SQX1301886
పపరర: సరయ వనసకట శక కకషష పప తరర సక
పపరర: మలర కరరరరన రరవప బడడగమ

6314 SQX0975474
పపరర: ససదదప మదదర

95-107/17

తసడడ:బ వవసకట రరమ రరవప మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:26
లస: పప
95-107/19

6317 SQX0568436
పపరర: మమరళననగజశశర మదదర

95-107/20

తసడడ:బ మమధనకకషషమమరరస మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:33
లస: పప
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95-107/21

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:50
లస: పప
6321 SQX0517441
పపరర: మహన శవ కలమయర మదదర

95-107/24

95-107/662

95-107/29

95-107/32

95-107/35

భరస : సరదదక ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:47-2-19
వయససస:33
లస: ససస స
6336 AP151000030693
పపరర: హహహమయవత కకకవశడడ

6325 SQX1860329
పపరర: గకతమ చఓవదనరర మరస

6328 SQX0161653
పపరర: పపలయరరరవప మరసర

95-107/38

భరస : శకనవరసరరవప కకకవశడడ
ఇసటట ననస:47-2-19
వయససస:62
లస: ససస స

6342 AP151000030023
పపరర: వజయలకడహ కడడయయల

95-107/43

భరస : ససతతషషకమయర కడడయయల
ఇసటట ననస:47-2-21
వయససస:73
లస: ససస స
6345 SQX2497972
పపరర: కడడయయల కకషష ససతతశ
KADIYALA
తసడడ:బ పబవణ కకషష KADIYALA
ఇసటట ననస:47-2-21
వయససస:19
లస: పప

95-107/27

95-107/30

95-107/33

6334 SQX0744771
పపరర: ససభభషసణణ కనమరర పపడడ

95-107/36

6326 MLJ2439198
పపరర: రసగమణణ మయరసర

95-107/28

6329 SQX0565416
పపరర: హహమలత పడడచసరర

95-107/31

6332 AP151000027221
పపరర: పరసధనమయఖ పడడచసరర

6335 SQX0817163
పపరర: రసగవలర బబ లశశటట

95-107/37

భరస : కకషష రరమ హరర పబసరద బబ లశశటట
ఇసటట ననస:47-2-19
వయససస:45
లస: ససస స

95-107/39
6337 SQX0821744
పపరర: వనసకటటశశర ససబభబరరవప
కనమరర పపడడ
తసడడ:బ హనసమసతరరవ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:47-2-19
వయససస:47
లస: పప

6338 SQX1204643
పపరర: శకనవరసరరవప కకకవశడడ

6346 AP151000030709
పపరర: మలలర శశరర మమవశల
భరస : శక రసగననయకలలల మమవశల
ఇసటట ననస:47-2-24
వయససస:65
లస: ససస స

95-107/34

తసడడ:బ హరరయపప పడడచసరర
ఇసటట ననస:47-2-16
వయససస:83
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:47-2-19
వయససస:35
లస: ససస స

6343 AP151000027273
పపరర: శకనవరస కడడయయల

95-107/26

భరస : పస వ శశధర వవణమగరపరల పడడచసరర
ఇసటట ననస:47-2-16
వయససస:47
లస: ససస స

95-107/663

95-107/44

తసడడ:బ ససతతషషకమయర కడడయయల
ఇసటట ననస:47-2-21
వయససస:53
లస: పప
95-107/730

6323 AP151000030007
పపరర: రఘమపతదదవ మరసర

భరస : పపలయరరరవప మరసర
ఇసటట ననస:47-1-10
వయససస:50
లస: ససస స

6331 SQX0338590
పపరర: వనసకట శశధర వవణమ గరపరల
పడడచసరర
తసడడ:బ పరసధనమయఖ పడడచసరర
ఇసటట ననస:47-2-16
వయససస:56
లస: పప

95-107/41 6340 SQX2176105
6339 SQX0821892
పపరర: కకషష రరమ హరర పబసరద బబ లససటట
పపరర: వనసకట సతఖ జయ రరమ
యశశశ కకకవశడడ
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర బబ లశశటట
తసడడ:బ శకనవరస రరవప కకకవడక
ఇసటట ననస:47-2-19
ఇసటట ననస:47-2-19
వయససస:55
లస: పప
వయససస:21
లస: పప

95-107/23

భరస : వనసకటటశశరరర మరసర
ఇసటట ననస:47-1-6
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:బ శశషయఖ మరసర
ఇసటట ననస:47-1-10
వయససస:66
లస: పప

భరస : పరసదనమయఖ పడడచసరర
ఇసటట ననస:47-2-16
వయససస:81
లస: ససస స
6333 SQX1628769
పపరర: అజమ ర బభనస పఠరన

95-107/25

తసడడ:బ పపలయరరరవప మరస
ఇసటట ననస:47-1-10
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:47-1-10
వయససస:64
లస: ససస స
6330 SQX0682278
పపరర: పబమద కలమయరర పడడచసరర

6322 SQX0460980
పపరర: ససబబమహ లలయ

6320 SQX0517466
పపరర: వనసకట రరమయరరవప మదదర

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:63
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప లలయ
ఇసటట ననస:47-1-6
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:47-1-6
వయససస:50
లస: పప
6327 MLJ2439438
పపరర: కకటటశశరమహ కకలర పర

95-107/22

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప మదదర
ఇసటట ననస:47-1-3
వయససస:68
లస: పప
6324 SQX2308906
పపరర: రరమకకషష పససపపలలటట

6319 SQX0517433
పపరర: దనమదర శకనవరస మదదర

95-107/40

తసడడ:బ వనసకట ససత రరమరరవప కకకవశడడ
ఇసటట ననస:47-2-19
వయససస:53
లస: పప
95-107/42
6341 SQX1240050
పపరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
మమడడకకసడడరర
తసడడ:బ పరబబహహ చనరర మమడడకకసడడరర
ఇసటట ననస:47-2-20
వయససస:37
లస: పప

6344 AP151000027086
పపరర: పబవనకకషష కడడయయల

95-107/45

తసడడ:బ ససతతషషకమయర కడడయయల
ఇసటట ననస:47-2-21
వయససస:54
లస: పప
95-107/46

6347 SQX1960632
పపరర: ననగరరజ గరల

95-107/47

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర గరల
ఇసటట ననస:47-2-24
వయససస:31
లస: పప
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పపరర: ససపసబయ గరల
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95-107/48

భరస : ననగరరజ గరల
ఇసటట ననస:47-2-24
వయససస:28
లస: ససస స
6351 AP151000030025
పపరర: మసగమహ కకరకపరటట

95-107/619

తసడడ:బ శక రసగననయకలలల
ఇసటట ననస:47-2-24
వయససస:38
లస: పప
95-107/50

భరస : రరమయరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:47-2-26
వయససస:63
లస: ససస స
6354 AP151000027222
పపరర: రరమయరరవప కకరకపరటట

6349 SQX1988997
పపరర: కలయఖణ చకకవరరస

6352 MLJ2435261
పపరర: కకషష పబసరద కకరకపరటట

తసడడ:బ సరసబయఖ కకరకపరటట
ఇసటట ననస:47-2-26
వయససస:65
లస: పప

6355 SQX1989011
పపరర: అనత పప నతస కకరకపరటట

95-107/49

భరస : కకషష పబసరద కకరకపరటట
ఇసటట ననస:47-2-26
వయససస:31
లస: ససస స
95-107/51

తసడడ:బ రరమ రరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:47-2-26
వయససస:36
లస: పప
95-107/53

6350 SQX1150663
పపరర: అలలకఖ కకరకపరటట

6353 AP151000027543
పపరర: శకనవరస కకరకపరటట
తసడడ:బ రరమయరరవప కకరకపరటట
ఇసటట ననస:47-2-26
వయససస:42
లస: పప

95-107/620

భరస : శకనవరస కకరకపరటట
ఇసటట ననస:47-2-26
వయససస:39
లస: ససస స

95-107/665 6358 SQX2315083
95-107/666
6357 SQX2315059
పపరర: సతఖవత చకక కకషష రరవప చకక
పపరర: వనసకట సరసబ శవ రరవప చకక
కకషష రరవప చకక
భరస : సతఖవత చకక సతఖవత చకక
తసడడ:బ వనసకట సరసబ శవ రరవప చకక కకషష రరవప
ఇసటట ననస:47-2-28
ఇసటట ననస:47-2-28
వయససస:66
లస: ససస స
వయససస:49
లస: పప

95-107/664
6356 SQX2315133
పపరర: కకషషరరవప చకక సడరఖననరరయణ
చకక
తసడడ:బ కకషష రరవప చకక సరరఖననరరయణ చకక
ఇసటట ననస:47-2-28
వయససస:76
లస: పప

6359 SQX2345833
పపరర: మధవ లత చకక

95-107/667

భరస : వసకట సరసబ శవ రరవప చకక
ఇసటట ననస:47-2-28
వయససస:44
లస: ససస స

95-107/668
6360 SQX2322311
పపరర: రరపపశ శశరసక చకక వనసకట
సరసబ శవ రరవప చకక
తసడడ:బ వనసకట సరసబ శవ రరవప చకక వనసకటర స
ఇసటట ననస:47-2-28
వయససస:24
లస: పప

95-107/669
6361 SQX2323012
పపరర: నఖల కకషష చకక వనసకట సరసబ
శవ రరవప చకక
తసడడ:బ వనసకట సరసబ శవ రరవప చకక వనసకట సర
ఇసటట ననస:47-2-28
వయససస:21
లస: పప

భరస : పబభభకర రరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:47-2-29
వయససస:39
లస: ససస స

6363 SQX0288464
పపరర: సశపత దదవశశటట

6364 SQX0168609
పపరర: రమయదదవ దదవశశటట

6365 AP151000027546
పపరర: పబభభకరరరవప దదవశశటట

95-107/55

భరస : హరర కకషష దదవశశటట
ఇసటట ననస:47-2-29
వయససస:41
లస: ససస స
6366 AP151000027040
పపరర: బభబమరరవప దదవశశటట
తసడడ:బ ససబభబరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:47-2-29
వయససస:70
లస: పప
6369 AP151000030047
పపరర: కనకరతతకలమయరర నసదదగస

95-107/61

తసడడ:బ కకటయఖ నసదదగస
ఇసటట ననస:47-2-33
వయససస:67
లస: పప

95-107/59

6370 SQX1048363
పపరర: లకకహ వనయ కలమయర నసదదగస

95-107/64

6373 AP151000027374
పపరర: రరధనకకషష నసదగస

95-107/62

6376 SQX0168658
పపరర: ఝయనస సప మరకతష
భరస : ధనససజయరరవప సప మరకతష
ఇసటట ననస:47-2-35
వయససస:47
లస: ససస స

95-107/57

6368 SQX1046607
పపరర: వనసకట రమణ లకడహ నసదదగస

95-107/60

6371 MLJ2435089
పపరర: రరఘవవసదబకలమయర నసదగస

95-107/63

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప నసదగస
ఇసటట ననస:47-2-33
వయససస:40
లస: పప
95-107/65

తసడడ:బ కకటయఖ నసదగస
ఇసటట ననస:47-2-33
వయససస:64
లస: పప
95-107/67

95-107/54

భరస : లకకహ వనయ కలమయర నసదదగస
ఇసటట ననస:47-2-33
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ రరధనకకషష నసదదగస
ఇసటట ననస:47-2-33
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ పపరషశసకరరరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:47-2-33
వయససస:45
లస: పప
6375 AP151000027389
పపరర: పపరషశసకరరరవప నసదదగస

6367 AP151000027083
పపరర: ససబభబరరవప దదవశశటట

6362 SQX1532515
పపరర: భభరత దదవశశటట

తసడడ:బ ససబభబరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:47-2-29
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:47-2-29
వయససస:87
లస: పప

భరస : పపరషశసకరరరవప నసదదగస
ఇసటట ననస:47-2-33
వయససస:66
లస: ససస స
6372 MLJ2435865
పపరర: నరజసదబలకకహకలమయర నసదదగస

95-107/56

భరస : బభబమరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:47-2-29
వయససస:73
లస: ససస స
95-107/58

95-107/52

6374 AP151000027547
పపరర: కకటటశశరరరవప నసదగస

95-107/66

తసడడ:బ కకటయఖ నసదగస
ఇసటట ననస:47-2-33
వయససస:66
లస: పప
95-107/68

6377 SQX0078931
పపరర: అమయహజ కసచ

95-107/69

భరస : వర బభబమ కసచ
ఇసటట ననస:47-2-35
వయససస:65
లస: ససస స
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6378 SQX0517391
పపరర: ననగ కకషష మమరళ కసచ

95-107/70

తలర : అమయహజ కసచ
ఇసటట ననస:47-2-35
వయససస:45
లస: పప
6381 MLJ2439677
పపరర: భవరన బయయఖ

95-107/73

6382 SQX1007624
పపరర: ససధదర బయయఖ

95-107/76

6385 SQX2362648
పపరర: సరయ వనసకట ననగ హరరరఠ
కకసడడరర
తసడడ:బ కలయఖణ శకనవరస కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-2-46
వయససస:18
లస: పప

95-107/72

95-107/74

6383 MLJ2435469
పపరర: శకనవరసరరవప బయయఖ

95-107/75

తసడడ:బ ససబభబరరవప బయయఖ
ఇసటట ననస:47-2-43
వయససస:64
లస: పప
95-107/670

95-107/671
6386 SQX2323137
పపరర: మహమహద అనసర ఉలయర
మహమహద అనసర ఉలయర
తసడడ:బ మహమహద శమ ఉలయర మహమహద శమ
ఇసటట ననస:47-3-45
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహమహదదవ అనసర ఉలయర మహమహదదవ
ఇసటట ననస:47-3-45
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహనవనసకటగసటయగమపస కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-3-46
వయససస:39
లస: ససస స

6389 SQX0168856
పపరర: సతఖ వనసకట లకడహ ససహససన
కకసడడరర
భరస : ససనల కలమయర కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-3-46
వయససస:43
లస: ససస స

6390 AP151000030056
పపరర: కలపననశశషకలమయరర కకసడడరర

6391 AP151000027346
పపరర: హహమమసదబననధ కకసడడరర

6392 AP151000027091
పపరర: ససనల కలమయర కకసడడరర

95-107/672

95-107/79

6388 MLJ2439826
పపరర: ననగవనసకటజయ కకసడడరర

6380 SQX0079004
పపరర: శకత బయయఖ

తసడడ:బ శకనవరస రరవప బయయఖ
ఇసటట ననస:47-2-43
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప బయయఖ
ఇసటట ననస:47-2-43
వయససస:35
లస: పప

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-2-46
వయససస:70
లస: ససస స
6387 SQX2323400
పపరర: షసరరన ఫరతమ మహమహద

95-107/71

భరస : ససధదర బయయఖ
ఇసటట ననస:47-2-43
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బయయఖ
ఇసటట ననస:47-2-43
వయససస:59
లస: ససస స
6384 SQX0168815
పపరర: లకకహరరజజశశరర కకసడడరర

6379 SQX1031699
పపరర: శశశతన బయయఖ

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-3-46
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర ఖయరరరనరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-3-46
వయససస:48
లస: పప

95-107/82
6393 SQX1622779
పపరర: మహనవనసకట గసటయఖ గమపరస
కకసడడరర
తసడడ:బ మలర ఖయరరరనరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-3-46
వయససస:51
లస: పప

6394 SQX0798785
పపరర: భమదదవ కకలయరర
తసడడ:బ శకనవరసరరవప కకలయరర
ఇసటట ననస:47-3-48
వయససస:28
లస: ససస స

6396 SQX1229997
పపరర: మణణ కలమయరర కకలయరర

6397 AP151000030058
పపరర: కకటటరతతస గమడడపరటట

95-107/85

భరస : శకనవరస రరవప కకలయరర
ఇసటట ననస:47-3-48
వయససస:50
లస: ససస స
6399 SQX1229955
పపరర: శకనవరస రరవప కకలయరర

95-107/88

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:47-3-51
వయససస:30
లస: పప

6400 AP151000027482
పపరర: మహహశశరరరవప గమడడపరటట

95-107/90

6403 SQX1985894
పపరర: లకడహ దదవ ననలస

95-107/83

6406 SQX0270264
పపరర: కకటటశ జజనతలగడడ
తసడడ:బ శకనవరస రరవప జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:47-3-51
వయససస:31
లస: పప

95-107/81

6395 MLJ0819623
పపరర: ననసకటలకకహకలయఖణణ గమడడపరటట

95-107/84

భరస : హరరరమమష గమడడపరటట
ఇసటట ననస:47-3-48
వయససస:42
లస: ససస స
95-107/86

6398 AP151000027290
పపరర: వనసకటహరరరమమష గమడడపరటట

95-107/87

తసడడ:బ మహహశశరరరవప గమడడపరటట
ఇసటట ననస:47-3-48
వయససస:49
లస: పప
95-107/89

95-107/621

భరస : శసకర ననలస
ఇసటట ననస:47-3-49
వయససస:40
లస: ససస స
95-107/92

95-107/78

తసడడ:బ మలర ఖయరరరనరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-3-46
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ లకకహననరరయణ గమడడపరటట
ఇసటట ననస:47-3-48
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప ననళస
ఇసటట ననస:47-3-49
వయససస:51
లస: పప
6405 SQX0568964
పపరర: రరజజష దరరర

95-107/80

భరస : మహహశశరరరవప గమడడపరటట
ఇసటట ననస:47-3-48
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప కకలయరర
ఇసటట ననస:47-3-48
వయససస:55
లస: పప
6402 AP151000027549
పపరర: శకనవరస ననళస

95-107/77

6401 SQX2142792
పపరర: దసరర వనసకట సరయ దదనవశ
గమడడపరటట
తసడడ:బ వనసకట హరర రమమశ
ఇసటట ననస:47-3-48
వయససస:19
లస: పప
6404 SQX0938431
పపరర: రరజజశశరర దరరర

95-107/673

95-107/91

భరస : శకనవరస రరవప దరరర
ఇసటట ననస:47-3-51
వయససస:49
లస: ససస స
95-107/93

6407 SQX0568501
పపరర: శకనవరసరరవప దరరర

95-107/94

తసడడ:బ పరసదనమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:47-3-51
వయససస:58
లస: పప
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6408 SQX0078980
పపరర: వజయలకడహ లసగమలలర

95-107/95

6409 SQX0079012
పపరర: కకషషకలమయరర లసగమలలర

భరస : మధససడధన వనసకట ససబభబరరవప లసగమ
ఇసటట ననస:47-3-54
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : యగయఖ లసగమలలర
ఇసటట ననస:47-3-54
వయససస:49
లస: ససస స

6411 SQX0161984
పపరర: వనసకటకకషషపబసరద లసగమలలర

6412 SQX0161935
పపరర: యగయఖ లసగమలలర

95-107/98

తసడడ:బ యగయఖ లసగమలలర
ఇసటట ననస:47-3-54
వయససస:44
లస: పప
6414 SQX1692219
పపరర: నరజ పబబశశటట

95-107/101

95-107/104

6415 SQX1206250
పపరర: తచలరబభటట శక పబద

6418 SQX1692334
పపరర: కకషప ర కలమయర చదతయయ

95-107/107

6421 SQX0169094
పపరర: ఇసదదరరదదవ దదవఖకకలల

95-107/110

6424 AP151000027075
పపరర: రరమదనసస దదసస
తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ దదసస
ఇసటట ననస:47-3-56/2
వయససస:78
లస: పప

6426 SQX0744979
పపరర: శకలకడహ కకటర పరటట

6427 SQX1484518
పపరర: పబసనత లకడహ గజవలర

95-107/113

భరస : మమరళ కకటర పరటట
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససధనకర గరల
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:59
లస: ససస స
6432 SQX0727198
పపరర: మమరళ కకటర పరటట

తసడడ:బ రరమదనసస దదసస
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:52
లస: పప

6430 AP151000030089
పపరర: రతనతకలమయరర దదసస

95-107/119

6433 AP151000027391
పపరర: మమరళకకషష దదసస

95-107/105

6436 SQX1174481
పపరర: బభల మహన రరవప గజవలర
తసడడ:బ రరమకకటటశశర రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:54
లస: పప

95-107/103

6419 SQX1590380
పపరర: శకనవరస రరవప పబబశశటట

95-107/106

తసడడ:బ ససబభబ రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:47-3-56/1
వయససస:52
లస: పప
95-107/108

6422 SQX0542423
పపరర: నలర పనవన అనసడయమహ

95-107/109

భరస : రసగయఖ నలర పనవన
ఇసటట ననస:47-3-56/2
వయససస:75
లస: ససస స
95-107/111

6425 SQX0168930
పపరర: ససజజత దదసస

95-107/112

భరస : మమరళకకషష దదసస
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:38
లస: ససస స
95-107/114

6428 SQX0320655
పపరర: చసదస శకమహలకహమహ

95-107/115

భరస : బభచన దసరరర పబసరదనబవప బభచనన
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:52
లస: ససస స
95-107/117

95-107/118
6431 SQX1305540
పపరర: బభచన భవరన శకనవరస ససదదర

తసడడ:బ దసరరర పబసరద రరవప బభచనన
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:24
లస: పప
95-107/120

తసడడ:బ రరమదనసస దదసస
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:45
లస: పప
95-107/122

6416 SQX1692235
పపరర: పబశరసత కలమయరర జజనతకలటట
భరస : పరమయనసదస జజనతకలటట
ఇసటట ననస:47-3-56/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమదనసస దదసస
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరమయఖ కకటర పరటట
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:42
లస: పప
6435 AP151000027456
పపరర: శకనవర దదసస

95-107/102

భరస : బభల మహన రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:47
లస: ససస స
95-107/116

95-107/100

తసడడ:బ దతనసతదయ
బ
పరటటల
ఇసటట ననస:47-3-56
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమయరరవప దదవఖకకలల
ఇసటట ననస:47-3-56/2
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ వజయ భభసకర రరడడడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:47-3-56/2
వయససస:26
లస: పప

6429 SQX1622464
పపరర: కనకవలర గరల

6413 SQX1622456
పపరర: గరయతబ పరటటల

తసడడ:బ భభబభ కరసత చదతయయ
ఇసటట ననస:47-3-56/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : వజయరరజ కలచపపడడ
ఇసటట ననస:47-3-56/2
వయససస:50
లస: ససస స
6423 SQX1032846
పపరర: భభనస శక కకషరష రరడడడ రరమరరడడడ

95-107/99

భరస : శకనవరస రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:47-3-56/1
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:47-3-56/1
వయససస:21
లస: పప
6420 SQX0682286
పపరర: వరణణ కలచపపడడ

95-107/97
6410 SQX0162081
పపరర: మధససడధనవనసకటససబభబరరవప
లసగమలలర
తసడడ:బ యగయఖ లసగమలలర
ఇసటట ననస:47-3-54
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ లసగమలలర
ఇసటట ననస:47-3-54
వయససస:73
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పబబశశటట
ఇసటట ననస:47-3-56/1
వయససస:45
లస: ససస స
6417 SQX1860378
పపరర: సరయ తదజ పబబశశటట

95-107/96

6434 SQX0338244
పపరర: బభచనన దసరరర పబసరద రరవప

95-107/121

తసడడ:బ బభచనన నరసససహరరవప బభచనన
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:51
లస: పప
95-107/123

6437 SQX1622472
పపరర: ససధనకర గరల

95-107/124

తసడడ:బ గసగర రరవప గరల
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:66
లస: పప
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6438 SQX2323442
పపరర: సరయ ససదదప బభచన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-107/675

తసడడ:బ దసరర పబసరద రరవప బభచన
ఇసటట ననస:47-3-56/3
వయససస:20
లస: ససస స
6441 SQX0746388
పపరర: కజదనర ననధ మదదర

95-107/127

95-107/130

95-107/133

భరస : వ.ఎ.యస. పబకరశరరవప
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:70
లస: ససస స
6450 SQX1031616
పపరర: వనసకట ససబబహహనఖ శరహ
జజససఖల
తసడడ:బ ససతనరరమయఖ జజససఖల
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:51
లస: పప

95-107/136

6453 AP151000027544
పపరర: పబకరశరరవప వ ఎ యస

95-107/139

తసడడ:బ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:79
లస: పప
6456 AP151000030073
పపరర: సతఖవత కకకషషసశశటట

95-107/141

భరస : ససబభబరరవప కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:47-3-57
వయససస:77
లస: ససస స
6459 SQX1103241
పపరర: రమఖ రరజజ గమణమకలల

95-107/144

భరస : పపలయరరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:47-3-60
వయససస:58
లస: ససస స

6445 SQX1392760
పపరర: ససజజజ న లత లయస

95-107/147

95-107/131

6443 SQX0682294
పపరర: దదవపసబయ మదచరల

95-107/129

6446 SQX0682252
పపరర: ననగ శశశలజ మదచరల

95-107/132

భరస : అరరణన బభసకర వనననద దదవరపలర
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : కరశలయష ననద బభబమ మదచరల
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:56
లస: ససస స

6448 SQX1405407
పపరర: సరతశక అమకత దదవరపలర

6449 SQX1392448
పపరర: ససదదప వశరశశ దదవరపలర

95-107/134

95-107/135

తసడడ:బ అరరణన భభసకర వనననద దదవరపలర
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ అరరణన బభసకర వతననధ దదవరపలర
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:27
లస: పప

6451 SQX0796763
పపరర: అరరణబభసకర వరణణననధ
దదవరపలర
తసడడ:బ జననరద నన రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:54
లస: పప

95-107/137

6452 SQX0901413
పపరర: కరశలయష ననధ బభబమ మదచరల

6454 SQX2146033
పపరర: భభసకర శరహ కనకదసడడ

95-107/674

6455 MLJ0812743
పపరర: పబసనతకలమయరర దసడద

95-107/140

తసడడ:బ సపతష రరమబబహహ శరససస స కనకదసడడ
ఇసటట ననస:47-3-56,FLAT NO F1
వయససస:64
లస: పప

భరస : మరరకకషష దసడద
ఇసటట ననస:47-3-57
వయససస:47
లస: ససస స

6457 AP151000027070
పపరర: మరరకకషష కకషషసశశటట

6458 SQX1103225
పపరర: దదవఖ చసదదక
బ గమణమకలల

6460 SQX0169177
పపరర: వజయలకడహ కజదనరర

6463 SQX2496834
పపరర: లకడత పసబయసకర కజదనరర

6466 SQX0901447
పపరర: వకకలగడడ వనసకట లకడహ
అనతపపరష
భరస : వవసకట రసగ రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:47-3-60
వయససస:59
లస: ససస స

95-107/138

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల మదచరల
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:63
లస: పప

95-107/142

95-107/143

తసడడ:బ పబభభకర రరవప గమనసకలల
ఇసటట ననస:47-3-58
వయససస:26
లస: ససస స
95-107/145

6461 SQX0272971
పపరర: ఉమయవరణణ గమనసకలల

95-107/146

భరస : పబభభకరరరవప గమనసకలల
ఇసటట ననస:47-3-58
వయససస:49
లస: ససస స
95-107/726

తసడడ:బ శశశలలసదబ కలమయర కజదనరర
ఇసటట ననస:47-3-59
వయససస:18
లస: ససస స
95-107/149

95-107/126

తసడడ:బ కరశలయష ననద బభబమ మదచరల
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శశశలలసదబకలమయర కజదనరర
ఇసటట ననస:47-3-58
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ పరపరరరవప కజదనరర
ఇసటట ననస:47-3-58
వయససస:60
లస: పప
6465 SQX0169193
పపరర: శవ కలమయరర గమసటటపలర

95-107/128

తసడడ:బ ససబభబరరవప కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:47-3-57
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ పబభభకర రరవప గమనసకలల
ఇసటట ననస:47-3-58
వయససస:27
లస: ససస స
6462 SQX0568972
పపరర: కజదనరర ససచలలసదబ కలమయర

6442 SQX0162156
పపరర: ససబబరరమయఖ పసట

6440 SQX0169144
పపరర: సరవతబ పడమయటట

భరస : ససబబరరమయఖ పడమయటట
ఇసటట ననస:47-3-56/4
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ బసవయఖ పసట
ఇసటట ననస:47-3-56/4
వయససస:60
లస: పప

భరస : లకకహచచదరర రరమనవన
ఇసటట ననస:47-3-56/5
వయససస:50
లస: ససస స
6447 AP151000030667
పపరర: జయపబద వరగసధస

95-107/125

భరస : కజధనర ననథ మదదర
ఇసటట ననస:47-3-56/4
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప మదదర
ఇసటట ననస:47-3-56/4
వయససస:49
లస: పప
6444 SQX0790352
పపరర: మయధవలత రరమనవన

6439 SQX0744854
పపరర: పబవణ మదదర

95-107/148
6464 SQX0901439
పపరర: వకకలగడడ వనసకట సతఖ శక లకడహ

భరస : వవసకట శవ కకషష పబసరద వకకలగడడ
ఇసటట ననస:47-3-60
వయససస:33
లస: ససస స
95-107/150

6467 SQX0568410
పపరర: గమసటటపలర ఈశశరచసదబదతష
స

95-107/151

తసడడ:బ పపలయరరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:47-3-60
వయససస:33
లస: పప
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6468 SQX0901462
పపరర: వకకలగడడ వనసకట శవ కకషష
పబసరద
తసడడ:బ వవసకట రసగ రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:47-3-60
వయససస:41
లస: పప

95-107/152

6471 SQX0744896
పపరర: శశకళ గమడడవరడ

95-107/155

95-107/158

భరస : రరఘవవసదబ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:47-3-64
వయససస:31
లస: ససస స
6477 SQX0270504
పపరర: రరఘవవసదబరరవప మమడస

95-107/161

95-107/163

95-107/166

95-107/169

6476 AP151000030697
పపరర: భవరనబభయ బబ సదదల

95-107/159

6481 SQX0568667
పపరర: మసగళస వరరణ

6484 AP151000027364
పపరర: వవణమగరపరలన పరరపపరత

6487 SQX2508158
పపరర: ననగ లకడహ పబత

95-107/171

6490 AP151000030087
పపరర: శశకళ సకల

95-107/162

6493 AP151000030092
పపరర: భభగఖలకడహ కకసడడరర

6479 SQX2497675
పపరర: రరప సససగ బబ సదదల

95-107/728

తసడడ:బ నగరజ నరరససగ భన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:47-3-65
వయససస:18
లస: పప
95-107/164

6482 SQX1056879
పపరర: రవ ధరణ పరరపపరత

95-107/165

తసడడ:బ రరమన కలటటట పరరపపరత
ఇసటట ననస:47-3-66
వయససస:54
లస: పప
95-107/167

6485 SQX1056861
పపరర: గసగరధరన పరరపపరత

95-107/734

6488 SQX0938456
పపరర: ననగ శశశత సకల

95-107/170

భరస : వజయ సకల
ఇసటట ననస:47-4-69
వయససస:26
లస: ససస స
95-107/172

6491 MLJ0819177
పపరర: వజయ సకల

95-107/173

తసడడ:బ పటటల బభబమ సకల
ఇసటట ననస:47-4-69
వయససస:35
లస: పప
95-107/175

6494 AP151000030093
పపరర: ససశల కకసడడరర

భరస : కలయఖణశకనవరస కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-4-70
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఫణణభమషణవనసకటగసటయఖ కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-4-70
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శవపబసరదరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-4-70
వయససస:77
లస: ససస స

95-107/177
6495 SQX1065235
పపరర: వనసకట ననగ సరయ రవ తదజ
కకసడడరర
తసడడ:బ పస బ వ గసటయఖ గమపరస కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-4-70
వయససస:25
లస: పప

6496 MLJ2435667
పపరర: కలయఖనశకనవరస కకసడడరర

6497 AP151000030095
పపరర: రరమవసరలకక పప ననతడ

తసడడ:బ శవపబసరదరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:47-4-70
వయససస:40
లస: పప

95-107/168

తసడడ:బ రరమన కలటటట పరరపపరత
ఇసటట ననస:47-3-66
వయససస:59
లస: పప

భరస : పటటల బభబమ సకల
ఇసటట ననస:47-4-69
వయససస:59
లస: ససస స
95-107/174

95-107/160

భరస : హనసమయనససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:47-3-64
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : శకనవరస పబసరద పబత
ఇసటట ననస:47-3-118
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అజయ సకలయ
ఇసటట ననస:47-4-69
వయససస:27
లస: ససస స
6492 MLJ2439610
పపరర: వనసకటకలససమ కకసడడరర

6475 SQX0169235
పపరర: ససనతన మమడస

తసడడ:బ ఎ రరమన కలటటట పరరపపరత
ఇసటట ననస:47-3-66
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ పటటలయబబమ సకల
ఇసటట ననస:47-3-69
వయససస:35
లస: పప
6489 SQX1229989
పపరర: నసద శక కరవఖ సకలయ

తసడడ:బ హనసమసత రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:47-3-62
వయససస:62
లస: పప

6478 SQX0162347
పపరర: చచనతకజశవరరవప మమడస

95-107/154

95-107/157
6473 SQX0707828
పపరర: జగన మహన రరవప గమడడవరడ

తసడడ:బ జగన మహన రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:47-3-62
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ వవణమగరపరలన పరరపపరత
ఇసటట ననస:47-3-66
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ రరమన కలటటట పసట
ఇసటట ననస:47-3-66
వయససస:56
లస: పప
6486 SQX0270454
పపరర: అజయ సకలయ

95-107/156

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర మమడస
ఇసటట ననస:47-3-64
వయససస:46
లస: పప

భరస : వవణమగరపరలన పరరపపరత
ఇసటట ననస:47-3-66
వయససస:57
లస: ససస స
6483 SQX1056887
పపరర: గరపసధరణ పరరపపరత

6472 SQX1031640
పపరర: ననగ మణణకసఠ గమడడవరడ

6470 SQX0901470
పపరర: వకకలగడడ వవసకట రసగ రరవప

తసడడ:బ ననరరయణ రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:47-3-60
వయససస:68
లస: పప

భరస : చచనతకజశవరరవప మమడస
ఇసటట ననస:47-3-64
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర మమడస
ఇసటట ననస:47-3-64
వయససస:39
లస: పప
6480 AP151000030078
పపరర: రజణమకరదదవ మసగళస

95-107/153

తసడడ:బ ననరరయణ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:47-3-60
వయససస:61
లస: పప

భరస : జగన మహన రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:47-3-62
వయససస:52
లస: ససస స
6474 SQX1358614
పపరర: వసరసత మమడస

6469 SQX1350065
పపరర: పపలయరరరవప గమసటటపలర

95-107/178

95-107/176

95-107/179

భరస : సడరఖరరవప పప ననతడ
ఇసటట ననస:47-4-71
వయససస:73
లస: ససస స
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6498 AP151000027044
పపరర: సడరరఖరరవప పప ననతడ

95-107/180

తసడడ:బ ససబభబరరవప పప ననతడ
ఇసటట ననస:47-4-71
వయససస:76
లస: పప
6501 SQX1335307
పపరర: వర ననరరయణ మయలయసన

95-107/183

95-107/186

95-107/189

95-107/192

95-107/195

95-107/198

95-107/200

తసడడ:బ బభలకకటయఖ కసడచల
ఇసటట ననస:47-4-81
వయససస:55
లస: పప

6511 SQX0270652
పపరర: వనసకటటశ కకలయర

6514 AP151000027257
పపరర: ససబభబరరవప కకలయర

6517 AP151000027275
పపరర: ససధనకర చచదరర రరమనవన

6520 SQX0638007
పపరర: వరణణ సప మనబబ యన

95-107/203

6523 SQX1492735
పపరర: జజమస రవసదబ బభబమ బసడడ

95-107/193

6526 SQX1355131
పపరర: మధసబభల ససజనమమలక
తసడడ:బ తమన రరవప ససజనమమలక
ఇసటట ననస:47-7-249
వయససస:25
లస: ససస స

6506 AP151000030096
పపరర: రరధ తనడదపలర

95-107/188

6509 MLJ2439131
పపరర: గరవరద నమహ నసదదగస

95-107/191

6512 SQX0746362
పపరర: రరమకకషష గరరసటర

95-107/194

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర గరరసటర
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:38
లస: పప
95-107/196

6515 SQX0938449
పపరర: అమమలఖ రరమనవన

95-107/197

తసడడ:బ ససధనకర చచదరర రరమనవన
ఇసటట ననస:47-4-79/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-107/199

6518 TDZ0398032
పపరర: కకషష కకశశర రరమనవన

95-107/676

తసడడ:బ ససధకర చచదరర రరమనవన
ఇసటట ననస:47-4-79/1
వయససస:36
లస: పప
95-107/201

6521 MLJ2439909
పపరర: మసగమహ కసడచల

95-107/202

భరస : శకనవరసరరవప కసడచల
ఇసటట ననస:47-4-81
వయససస:40
లస: ససస స
95-107/204

తసడడ:బ సససదర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:47-4-81
వయససస:31
లస: పప
95-107/206

95-107/185

భరస : పసదరనత నసదదగస
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప సప మనబబ యన
ఇసటట ననస:47-4-81
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కసడచల
ఇసటట ననస:47-4-81
వయససస:43
లస: ససస స
6525 AP151000027242
పపరర: కకటటశశరరరవప కసడచల

95-107/190

తసడడ:బ కకషషమమరరస రరమనవన
ఇసటట ననస:47-4-79/1
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప కసడచల
ఇసటట ననస:47-4-81
వయససస:28
లస: ససస స
6522 SQX0977728
పపరర: ససబబ లకడహ కసడచల

6508 AP151000030053
పపరర: శవకలమయరర కకలయర

6503 SQX0938472
పపరర: బమచచ రరజ మదనసస

భరస : ససబభబరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కకలయర
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:65
లస: పప

భరస : ససధనకర చచదరర రరమనవన
ఇసటట ననస:47-4-79/1
వయససస:62
లస: ససస స
6519 SQX0977710
పపరర: శరరష కలమయరర కసడచల

95-107/187

తసడడ:బ ససబభబరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ హరరపస
బ రద శరఖమమరర
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:50
లస: పప
6516 AP151000030069
పపరర: ఝయనసరరణణ రరమనవన

6505 SQX0744805
పపరర: పబతభ శరఖమమరర

95-107/182

తసడడ:బ నరసససహ మదనసస
ఇసటట ననస:47-4-75
వయససస:73
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప కకలయర
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ లకహయఖచచదరర రరమనవన
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:28
లస: పప
6513 SQX0746446
పపరర: చసదబమమళ పబసరద శరఖమమరర

95-107/184

భరస : చసదబమమళ పబసరద శరఖమమరర
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : గరపసకకషష నసదదగస
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:55
లస: ససస స
6510 SQX1150697
పపరర: ననగససమసత రరమనవన

6502 SQX0821777
పపరర: శకనవరస రరవప గమసడనబతస న

6500 SQX0938464
పపరర: అనతమహ మదనసస

భరస : బమచచ రరజ మదనసస
ఇసటట ననస:47-4-75
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ మయలకకసడయఖ గమసడనబతస న
ఇసటట ననస:47-4-75
వయససస:68
లస: పప

భరస : రరమ కకషష జ
ఇసటట ననస:47-4-76
వయససస:34
లస: ససస స
6507 MLJ2439123
పపరర: కనకదసరర నసదదగస

95-107/181

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గమసడనబతస న
ఇసటట ననస:47-4-75
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయఖ మయలయసన
ఇసటట ననస:47-4-75
వయససస:58
లస: పప
6504 SQX1692177
పపరర: శరకవరణణ కకలయర

6499 SQX1063379
పపరర: పపనతమ గమసడన బతస న

6524 MLJ2435766
పపరర: శకనవరసరరవప కసడచల

95-107/205

తసడడ:బ బభలకకటయఖ కసడచల
ఇసటట ననస:47-4-81
వయససస:50
లస: పప
95-103/545

6527 MLJ0857490
పపరర: ససనత� వరగరన�

95-103/546

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:47-7-249
వయససస:39
లస: ససస స
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6528 MLJ0857466
పపరర: కకటటశశర రరవప వరగన

95-103/547

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర వరగన
ఇసటట ననస:47-7-249
వయససస:39
లస: పప
6531 SQX0338566
పపరర: గమరకస వవసకట ససబభబరరవప

95-107/207

95-107/208

95-107/211

95-107/214

95-107/217

తసడడ:బ రరస పబసరద మలరరడడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:26
లస: పప
6546 AP151000027103
పపరర: రరసపబసరద మలర రరడడడ

95-107/220

95-107/681

తసడడ:బ శకనస అరవ
ఇసటట ననస:48-1-8
వయససస:24
లస: ససస స

95-107/212

6541 SQX1255976
పపరర: హహమ ననథ తదజ పససపపలలటట

95-107/223

95-107/215

6539 AP151000030654
పపరర: శవరతతస మలరరడడడ

6542 SQX1335323
పపరర: శకకరసత మలరరడడడ
తసడడ:బ రరస పబసరద మలరరడడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:24
లస: పప

6544 SQX1007749
పపరర: హహమసత కలమయర మయలరరడడ

6545 SQX1063304
పపరర: సడరరఖ తదజ మలరరడడ

95-107/218

6550 MLJ0818625
పపరర: శరరద దదవ మలరరడడడ

6553 SQX1335414
పపరర: శకనస అరవ

6556 SQX2140473
పపరర: అనసష అరవ
తసడడ:బ శకనస అరవ
ఇసటట ననస:48-1-8
వయససస:21
లస: ససస స

95-107/210

95-107/213

95-107/216

95-107/219

తసడడ:బ చసదబ శశఖర మలరరడడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:27
లస: పప
95-107/221

6548 SQX0228445
పపరర: ససధనకర చససడడ

95-107/222

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ చససడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:65
లస: పప
95-108/24

6551 SQX2305688
పపరర: ననగరరరరన కపసల కకలల
ర రర

95-107/682

భసధసవప: అనససయ మలరరడడడ
ఇసటట ననస:48-1-5
వయససస:32
లస: పప
95-107/224

తసడడ:బ కకసడయఖ అరవ
ఇసటట ననస:48-1-8
వయససస:44
లస: పప
95-107/685

6536 AP151000030181
పపరర: లకకహససనత మలరరడడడ

తసడడ:బ శక వసస కలమయర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:24
లస: పప

6547 AP151000027557
పపరర: చసదబశశఖర మలర రరడడడ

95-107/678

భరస : సడరరఖరరవప మలరరడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : సడరఖ రరవప మలరరడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనస అరవ
ఇసటట ననస:48-1-8
వయససస:41
లస: ససస స
6555 SQX2140432
పపరర: వనసకట రరవమహ అరవ

6538 AP151000030687
పపరర: అనసడయ మలరరడడడ�

6533 SQX2231272
పపరర: గరత శకవదఖ పప లస

భరస : చసదబశశఖర మలరరడడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరరఖరరవప మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:61
లస: పప

భరస : సడరఖ తదజ మల రరడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:27
లస: ససస స
6552 SQX1335398
పపరర: లకడహ అరవ

95-107/209

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మలరరడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ సడరరఖరరవప మలర రరడడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:61
లస: పప
6549 SQX2334738
పపరర: ససదదపసస శరరద మల రరడడడ

6535 AP151000030653
పపరర: వశరలయకడ మలరరడడడ

95-30/928

భరస : చసదబ శశఖర రరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:48-1-3
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వశశననధస� మలరరడడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మలరరడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:24
లస: పప
6543 SQX1063320
పపరర: సడరరఖ పవన మలరరడడ

95-107/677

భరస : శకనవరసరరవప మలరరడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమపబసరద మలరరడడడ
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:59
లస: ససస స
6540 SQX1240258
పపరర: ననగ సరయ ససదదప మలరరడడ

6532 SQX2146470
పపరర: చసదబ శశఖర రరడడడ పప లస

6530 SQX1900679
పపరర: రమదదవ నలర పప

భరస : అసకమహ రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:47-93
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ చనత అసజరరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:48-1-3
వయససస:35
లస: పప

భరస : శక వసస కలమయర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:48-1-4
వయససస:47
లస: ససస స
6537 AP151000030180
పపరర: వజయలకడహ మలరరడడడ

95-1/1137

భరస : భభసకర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:47-14-3
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ చలమయఖ గమరకస
ఇసటట ననస:48-1-1
వయససస:61
లస: పప
6534 SQX1255984
పపరర: శరరద దదవ మయలరరడడ

6529 SQX2099273
పపరర: పదహ కకలగరన

6554 SQX2146447
పపరర: రరయయజ షపక

95-107/684

తసడడ:బ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:48-1-8
వయససస:54
లస: పప
95-107/686

6557 SQX1358754
పపరర: రవ ఇటటకరఖల

95-107/225

తసడడ:బ శశషయఖ ఇటటకరఖల
ఇసటట ననస:48-1-9
వయససస:44
లస: పప
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95-107/226

తసడడ:బ జజసఫ వడనకరల
ఇసటట ననస:48-1-9
వయససస:46
లస: పప
6561 SQX2140325
పపరర: రమమష అలలర

95-107/687

95-107/683

95-107/231

6565 SQX1431006
పపరర: ససబబ రరయమడడ సససహదదబ

6568 AP151000030182
పపరర: సరమయమ జఖస సససహదదబ

95-107/234

6571 SQX1622787
పపరర: నరజసదబ రరడడడ అపపలరరడడడ

భరస : ఏడడకకసడలల ఆవపల
ఇసటట ననస:48-2-12
వయససస:42
లస: ససస స

6574 SQX1492768
పపరర: సరసశత పరలపరరస

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:48-2-12
వయససస:42
లస: పప

భరస : వరసస ఆకలల
ఇసటట ననస:48-2-13
వయససస:29
లస: ససస స
6582 SQX1174507
పపరర: పబభభవత దనససపతబ

తసడడ:బ రరజ గగపరల ఆకలల
ఇసటట ననస:48-2-13
వయససస:36
లస: పప

6580 SQX1174499
పపరర: జజఖతరహయ ఆకలల

95-107/246

6583 AP151000030217
పపరర: రరజజశశరర ఆకలల

95-107/235

6586 SQX1174515
పపరర: శకనవరస దనససపతబ
తసడడ:బ గణపత దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-13
వయససస:38
లస: పప

6566 MLJ0814137
పపరర: పరరశత సససహదదబ

95-107/230

6569 AP151000027194
పపరర: ససతనరరమయఖ సససహదదబ

95-107/233

6572 MLJ2439917
పపరర: శవపరరశత ఆవపల

95-107/236

భరస : కకటటశశరరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:48-2-12
వయససస:38
లస: ససస స
95-107/238

6575 AP151000030225
పపరర: చచనతమహ నసబమల�

95-107/239

భరస : ననగయఖ� నసబమల
ఇసటట ననస:48-2-12
వయససస:59
లస: ససస స
95-107/241

6578 MLJ2435337
పపరర: సరసబభశవరరవ అవపల

95-107/242

తసడడ:బ కరటమరరజ ఆవపల
ఇసటట ననస:48-2-12
వయససస:68
లస: పప
95-107/244

6581 SQX1174523
పపరర: గరయతబ ఆకలల

95-107/245

భరస : ననగరరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:48-2-13
వయససస:32
లస: ససస స
95-107/247

భరస : గణపత దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-13
వయససస:57
లస: ససస స
95-107/249

95-107/228

తసడడ:బ ససబభబరరయమడడ సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-1-61/1
వయససస:49
లస: పప

భరస : దసరరర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:48-2-13
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరస దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-13
వయససస:33
లస: ససస స
6585 SQX1174531
పపరర: దసరరర రరవప ఆకలల

95-107/232

తసడడ:బ సరసబశవరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:48-2-12
వయససస:43
లస: పప
95-107/243

6563 SQX1605023
పపరర: ససబబరరయమడడ గగసదదపలర

భరస : ససతనరరమయఖ సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-1-61/1
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:48-2-12
వయససస:47
లస: ససస స

95-107/240 6577 MLJ2435840
6576 SQX1692284
పపరర: కకటటశశర రరవప యయదవ ఆవపల
పపరర: కకటటశశరరరవప ఆవపల

6579 SQX1031624
పపరర: తరరమల ఆకలల

95-107/229

తసడడ:బ వనసగళ రరడడడ అపపలరరడడడ
ఇసటట ననస:48-1-224
వయససస:69
లస: పప
95-107/237

95-107/624

తసడడ:బ యలర పప గగసదదపలర
ఇసటట ననస:48-1-52
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససబభబరరయమడడ సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-1-61/1
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరయమడడ� సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-1-61/1
వయససస:62
లస: పప
6573 MLJ2439925
పపరర: పబభభవత ఆవపల

95-46/1016

తసడడ:బ వర పబసరద సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-1-61/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గరవసదస� సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-1-61/1
వయససస:50
లస: ససస స
6570 AP151000027188
పపరర: కకషష సససహదద�బ

6562 SQX0193441
పపరర: వవలయసగనమహ మజరస

6560 SQX2036648
పపరర: శవరరరడడడ తనడడపతబ

తసడడ:బ ననగభమషణస రరడడడ తనడడపతబ
ఇసటట ననస:48-1-9
వయససస:35
లస: పప

భరస : అపపలయ మజరస
ఇసటట ననస:48-1-25
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:బ శకరరమ మమరరస తతట
ఇసటట ననస:48-1-58
వయససస:30
లస: పప
6567 SQX0517805
పపరర: సససహదదబ కలమయరర�

95-107/227

తసడడ:బ వనసకటరతతమ యడర పలర
ఇసటట ననస:48-1-9
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:బ ధరరహరరవప అలలర
ఇసటట ననస:48-1-9
వయససస:28
లస: పప
6564 SQX2139319
పపరర: రరజశశఖర తతట

6559 SQX0162636
పపరర: కకసడయఖ యడర పలర

6584 AP151000030219
పపరర: కసడ
స రర ఆకలల

95-107/248

భరస : rajagopal ఆకలల
ఇసటట ననస:48-2-13
వయససస:57
లస: ససస స
95-107/250

6587 SQX2342863
పపరర: ఆకలల

95-107/688

తసడడ:బ రరజ గరపరల ఆకలల
ఇసటట ననస:48-2-13
వయససస:34
లస: పప
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95-108/449

తసడడ:బ రరజ గరపరల ఆకలల
ఇసటట ననస:48-2-13 5TH LINE
వయససస:34
లస: పప
6591 SQX2073237
పపరర: గకతమ దనససతబ

95-8/1288

95-107/253

95-107/256

95-107/259

95-107/262

95-107/265

95-107/268

భరస : ఏడడకకసడలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:48-2-17
వయససస:69
లస: ససస స

6601 AP151000027043
పపరర: గరవసదరరజలల దనసపతబ

6604 SQX0169599
పపరర: మహహశశరర ఏలలరర

6607 AP151000030222
పపరర: లకకహనరసమహ తనళళపటటట

6610 SQX2336691
పపరర: శశషమహ కటకస

95-107/269

6613 MLJ2436012
పపరర: సరసబశవరరవప వళళ
తసడడ:బ సప మరరజ వళర
ఇసటట ననస:48-2-16
వయససస:58
లస: పప

95-107/272

95-107/252

6596 MLJ2439958
పపరర: కరరణ దనసపతబ

95-107/255

6599 SQX1692441
పపరర: లకడహ ననరరయణ దనససపతబ

95-107/260

6602 AP151000027017
పపరర: శకనవరససడడ దనసపతబ

95-107/261

తసడడ:బ సరసబయఖ దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:46
లస: పప
95-107/263

6605 SQX0027862
పపరర: శశశలజ ఏలలరర

95-107/264

భరస : కకటటశశర రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:48-2-15
వయససస:39
లస: ససస స
95-107/266

6608 SQX1431022
పపరర: భభసకర తనళళపటటట

95-107/267

తసడడ:బ రరమమ తనళళపటటట
ఇసటట ననస:48-2-15
వయససస:41
లస: పప
95-107/689

6611 SQX2337913
పపరర: పవన కలమయరర ఏలలరర

95-107/690

తసడడ:బ లకహణ చరర ఏలలరర
ఇసటట ననస:48-2-15
వయససస:21
లస: ససస స
95-107/270

95-107/271
6614 SQX0169615
పపరర: లకడహ శశష కలమయరర పససపపలలటట�

భరస : రరమయసజనవయమలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:48-2-17
వయససస:39
లస: ససస స

95-107/273 6617 SQX2075984
6616 SQX0035592
పపరర: పససపపలలటట రరమయసజనవయమలల
పపరర: వజయలకడహ దనససపటటబ

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:48-2-17
వయససస:36
లస: పప

95-107/258

తసడడ:బ సరసబయఖ దనససపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకటయఖ కటకస
ఇసటట ననస:48-2-15
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప వళర
ఇసటట ననస:48-2-16
వయససస:51
లస: ససస స
6615 AP151000030224
పపరర: కకటటశశరమహ పససపపలలటట

95-107/257

భరస : తమహరరజ తనళరపటటట
ఇసటట ననస:48-2-15
వయససస:92
లస: ససస స

తసడడ:బ తమహరరజ తనళపటటట
ఇసటట ననస:48-2-15
వయససస:63
లస: పప
6612 MLJ2440071
పపరర: కజదనరజశశరర వళళ

6598 AP151000030207
పపరర: సమమదబమహ దనసపతబ

6593 SQX0565457
పపరర: దనససపతబ శరసత

భరస : శకనవరస దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : లకహణనచనరర ఏలలరర
ఇసటట ననస:48-2-15
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : భభసకర తనళళపటటట
ఇసటట ననస:48-2-15
వయససస:41
లస: ససస స
6609 AP151000027153
పపరర: రరమమ తనళపటటట

95-107/254

తసడడ:బ సరసబయఖ దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:47
లస: పప
6606 SQX1430990
పపరర: అనతపపరష తనళళపటటట

6595 SQX1796184
పపరర: వరససత సససహదదబ

95-6/919

భరస : శవయఖ దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:34
లస: పప
6603 AP151000027137
పపరర: పపరషచసదబరరవప దనసపతబ

95-107/251

భరస : బసగరరర బభబమ సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదబరరవప దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:45
లస: ససస స
6600 SQX0568832
పపరర: దనసపతబ శవయఖ

6592 SQX1692391
పపరర: తరరపతమహ దనససపతబ

6590 SQX2044709
పపరర: వనసకట లకడహ దనససపటటబ

తసడడ:బ శకనవరస దనససపటటబ
ఇసటట ననస:48-02-14
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : లకడహ ననరరయణ దనససపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గరవసద రరజ దనసపతబ
ఇసటట ననస:48-2-14
వయససస:32
లస: ససస స
6597 AP151000030209
పపరర: వనసకటటశశరమహ దనసపతబ

95-3/1137

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ దనససపఠరక
ఇసటట ననస:48-02-14
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ పపరష దనససపతబ
ఇసటట ననస:48-02-14
వయససస:18
లస: ససస స
6594 SQX1174549
పపరర: సతఖవత దనససపరరరసర

6589 SQX2076214
పపరర: తరరపరతమహ దనససపఠరక

95-5/867

తసడడ:బ పపరష దనససపటటబ
ఇసటట ననస:48-02-19
వయససస:23
లస: పప
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95-107/274

తసడడ:బ సడరఖ ననరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:48-2-19
వయససస:39
లస: పప
6621 SQX1258277
పపరర: నవన చనమమరరస

95-108/27

95-108/30

95-6/920

Deleted
95-108/35

భరస : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-25
వయససస:57
లస: ససస స
6633 MLJ2435618
పపరర: శకనవరసరరడడడ పరలలరర

95-108/38

95-108/450

95-108/41

తసడడ:బ చకకధరరచనరర
ఇసటట ననస:48-2-26
వయససస:61
లస: పప

95-108/33

భరస : శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-25
వయససస:40
లస: ససస స
6631 SQX0894014
పపరర: రవ తదజ ససదద స

6634 AP151000027026
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప ససదర స

6637 SQX2157972
పపరర: వణ మయధసరర దదవ ససదర స

6640 SQX0171678
పపరర: ఆదదలకడహ నలర ననస

95-108/44

6643 AP151000027455
పపరర: గరపరలకకషషమమరరస నలర ననగమ

95-108/36

6646 NDX2283810
పపరర: సలశ నలర ననగమల
భరస : ఆసజనవయమలల నలర ననగమల
ఇసటట ననస:48-2-27
వయససస:45
లస: ససస స

6626 SQX0568576
పపరర: బసనన కకషరషరరవప

95-108/32

6629 AP151000030564
పపరర: ననగజశశరమహ ససదర స

95-108/34

6632 MLJ2435584
పపరర: వనసకటరరడడడ పరలలరర

95-108/37

తసడడ:బ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-25
వయససస:39
లస: పప
95-108/39

6635 AP151000027201
పపరర: ననగరరరడడడ పరలలరర

95-108/40

తసడడ:బ అనమరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-25
వయససస:67
లస: పప
95-108/451

6638 SQX1590497
పపరర: వనసకర రమణ కకటటటసడ

95-107/275

తసడడ:బ యలర యఖ కకటటటసడ
ఇసటట ననస:48-2-26
వయససస:37
లస: పప
95-108/42

6641 AP151000030518
పపరర: శశశలజ నలర ననగమ

95-108/43

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:48-2-26
వయససస:46
లస: ససస స
95-108/45

తసడడ:బ చకకధరరచనరర
ఇసటట ననస:48-2-26
వయససస:48
లస: పప
95-108/47

95-108/29

భరస : ఉమయమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-2-25
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : గరపరల
ఇసటట ననస:48-2-26
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరమకకషషమయచనరర
ఇసటట ననస:48-2-26
వయససస:53
లస: ససస స
6645 AP151000027448
పపరర: రరమకకషరషచనరర నలర ననగమ

6628 SQX0171645
పపరర: అనసరరధ పరలలరర

6623 SQX0568584
పపరర: బసనన చచచతనఖ కలమయర

తసడడ:బ అపపలసరశమ
ఇసటట ననస:48-2-21
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప ససదర స
ఇసటట ననస:48-2-25
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమకకషషమయచరర
ఇసటట ననస:48-2-26
వయససస:29
లస: ససస స
6642 AP151000030517
పపరర: నరహల నలర ననగమ

95-108/31

తసడడ:బ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:48-2-25
వయససస:56
లస: పప

భరస : రవ తదజ ససదర స
ఇసటట ననస:48-2-25
వయససస:26
లస: ససస స
6639 SQX0512525
పపరర: నలననగమల దసరర భభరత

6625 AP151000027076
పపరర: సతఖ ననరరయణ చనమమరరస

95-108/26

తసడడ:బ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:48-2-21
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ఉమ మహహశశర రరవప ససదద స
ఇసటట ననస:48-2-25
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-25
వయససస:44
లస: పప
6636 SQX2157956
పపరర: శరసత ససదర స

95-108/28

తసడడ:బ వనసకట సరశమ చనమమరరస
ఇసటట ననస:48-2-21
వయససస:57
లస: పప

భరస : రవ తదజ ససదర స
ఇసటట ననస:48-02-25
వయససస:26
లస: ససస స

6630 AP151000030516
పపరర: వనసకటరతతస పరలలరర

6622 SQX0932095
పపరర: హరరవరదన చనమమరరస

6620 SQX0565531
పపరర: బసనన రరమలకడహ

భరస : కకషష రరవప
ఇసటట ననస:48-2-21
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ చనమమరరస
ఇసటట ననస:48-2-21
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ కకకషషరరవప
ఇసటట ననస:48-2-21
వయససస:31
లస: పప
6627 SQX2044311
పపరర: శరసత ససదర స

95-108/25

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-2-21
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖ ననరరయణ చనమమరరస
ఇసటట ననస:48-2-21
వయససస:24
లస: పప
6624 SQX0746503
పపరర: దనమధర కలమయర బభసన

6619 AP151000030538
పపరర: ఇసదదరరదదవ చనమమరరస

6644 AP151000027465
పపరర: ఆసజనవయమలల నలర ననగమ

95-108/46

తసడడ:బ చకకధరరచనరర
ఇసటట ననస:48-2-26
వయససస:54
లస: పప
94-108/523

6647 NDX2283828
పపరర: ఆసజనవయమలల నలర ననగమల

94-108/524

తసడడ:బ చకకధర రరజ నలర ననగమల
ఇసటట ననస:48-2-27
వయససస:51
లస: పప
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6648 AP151000030520
పపరర: ససశల జసపన

95-108/48

భరస : చచనతమలలర
ఇసటట ననస:48-2-27
వయససస:64
లస: ససస స
6651 SQX2157998
పపరర: అఖల యయనసగమల

95-108/453

95-108/50

95-108/53

6655 AP151000030565
పపరర: కకటటశశరమహ ససదర స

6658 SQX2158012
పపరర: శకనవరససలల పప తరర సక

95-108/514

6661 SQX2062800
పపరర: కకశశర బసడరర

తసడడ:బ శకనవరస రరవప వరపనవన
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:21
లస: ససస స
95-108/56

95-108/59

తసడడ:బ గరలయఖ
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:42
లస: పప

6670 SQX0284331
పపరర: గరరరజ కలమయరర వలపరర

95-108/62

6673 SQX0674168
పపరర: అషప క వళళ

6676 MLJ2436004
పపరర: రరజశశఖర నరహరరశశటట
తసడడ:బ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:49
లస: పప

6656 AP151000027341
పపరర: శకనవరసరరవప ససదర స

95-108/52

95-108/456
6659 SQX2158020
పపరర: సరయ వనసకట శక కకషష పప తరర సక

Deleted

95-107/625

6662 SQX2062941
పపరర: పరవన బసడర మమడడ

95-108/422

భరస : దదలప బసడర మమడడ
ఇసటట ననస:48-2-30
వయససస:23
లస: ససస స
95-108/54

6665 SQX0682179
పపరర: ససనత పరశస

95-108/55

తసడడ:బ పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:28
లస: ససస స
95-108/57

6668 SQX0682328
పపరర: అనత తనరర

95-108/58

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:44
లస: ససస స
95-108/60

6671 SQX0171546
పపరర: వజయలకడహ గసగరరరడడడ

95-108/61

భరస : వరరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:62
లస: ససస స
95-108/63

తసడడ:బ సరసబ శవరరవప
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:30
లస: పప
95-108/65

94-108/525

తసడడ:బ శకనవరససలల పప తరర సక
ఇసటట ననస:48-2-29
వయససస:26
లస: పప

భరస : పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : గరలయఖ
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:76
లస: ససస స
6675 SQX0035345
పపరర: వరపనవన శకనవరస రరవప

95-108/455

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:49
లస: ససస స
6672 SQX0231373
పపరర: వమలయదదవ వరపపనవన

6667 SQX0092064
పపరర: వరపనవన ససబదబ దదవ

6653 NDX2283844
పపరర: లకడహ పబసనత ససదద స

తసడడ:బ శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:48-2-28
వయససస:54
లస: పప

భరస : అశశక వలయర
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:35
లస: ససస స
6669 MLJ2440055
పపరర: వజయ లకడహ నరహరరశశటట

95-108/51

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర బసడరర
ఇసటట ననస:48-2-30
వయససస:28
లస: పప

95-107/276 6664 SQX1390764
6663 SQX1692482
పపరర: సరయ వజయ లకడహ వరపనవన
పపరర: జజనస వలయర

95-108/452

తసడడ:బ శకనవరస రరవప ససదద స
ఇసటట ననస:48-2-28
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషష మమరరస పప తరర సక
ఇసటట ననస:48-2-29
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస పప తనరర సక
ఇసటట ననస:48-2-29
వయససస:24
లస: పప

6666 SQX0894006
పపరర: ససరజఖ పరతన

95-108/454

భరస : శవరరమయఖ
ఇసటట ననస:48-2-28
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : శకనవరససలల పప తరర సక
ఇసటట ననస:48-2-29
వయససస:43
లస: ససస స
6660 SQX1619727
పపరర: రరఘవవసదబ పప తరర సక

6652 SQX2155786
పపరర: అజయ కలమయర ఇ

6650 SQX2158004
పపరర: శకనవరస యయనసగమల

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప యయనసగమల
ఇసటట ననస:48-2-27
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ బభబమ రరవప ఇ
ఇసటట ననస:48-2-27
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:48-2-28
వయససస:47
లస: ససస స
6657 SQX1895630
పపరర: ననగశక పప తరర సక

95-108/49

తసడడ:బ చచనతమలలర
ఇసటట ననస:48-2-27
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరస యయనసగమల
ఇసటట ననస:48-2-27
వయససస:19
లస: ససస స
6654 AP151000030566
పపరర: ననగలకడహ ససదర స

6649 AP151000027267
పపరర: కకటటశశరరరవప జసపన

6674 SQX0419259
పపరర: రరజజష వళళ

95-108/64

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:38
లస: పప
95-108/66

6677 MLJ2435758
పపరర: వరరరరడడడ గసగరరరడడడ

95-108/67

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:70
లస: పప
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95-108/423

తసడడ:బ శకనవరసరరవప వరరపణణన
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:18
లస: ససస స
6681 SQX2496651
పపరర: శకనవరస చలర

95-108/489

95-108/69

95-107/692

95-108/424

95-108/461

95-108/73

భరస : సలస బభషర
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:35
లస: ససస స

6691 SQX2439149
పపరర: లకహణ రరవప బబ డడడ

6694 SQX2545747
పపరర: శవరజ నమహననగగటట

6697 SQX2424711
పపరర: రరమమలమహ దడననపపడడ

95-108/464

6700 SQX0169532
పపరర: అనతపపరష పప టటట మసడ

95-108/459

6703 SQX2324168
పపరర: సతఖననరరయణ మసడ

95-108/512

6706 SQX0028126
పపరర: ననగ వరరదన భమనవన
భరస : శశఖర భమనవన
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:37
లస: ససస స

95-108/68

భరస : దదలప
ఇసటట ననస:48-2-32
వయససస:45
లస: ససస స
6686 SQX2352417
పపరర: శరఖస వనసకట వరపబసరద రరవప
బసడడకలలర
తసడడ:బ వనసకటటశశరరలల బసడడకలలర
ఇసటట ననస:48-2-35
వయససస:48
లస: పప
6689 SQX1945096
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప గసధస

95-107/691

95-108/71

6692 SQX2459840
పపరర: రరమ కకషష కకడడ

95-108/460

6695 AP151000030488
పపరర: రమయదదవ సప మగరన

95-108/72

భరస : రఘమననధ
ఇసటట ననస:48-2-36
వయససస:57
లస: ససస స
95-108/462

6698 SQX2445716
పపరర: ససభభగఖస దడననపపడడ

95-108/463

భరస : శరఖసబభబమ దడననపపడడ
ఇసటట ననస:48-2-38
వయససస:41
లస: ససస స
95-107/277

6701 AP151000030638
పపరర: సరమయమ జఖస పప టటట

95-107/278

భరస : దసరరరరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:65
లస: ససస స
95-107/694

తసడడ:బ ససబబరరవప మసడ
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:41
లస: పప
95-108/75

6683 SQX0589655
పపరర: లలర బసడర మమడడ

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కకడడ
ఇసటట ననస:48-2-35
వయససస:25
లస: పప

భరస : దసరర రరవప మసడ
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:38
లస: ససస స
95-107/279

95-108/458

తసడడ:బ తనఖగరరజ గసధస
ఇసటట ననస:48-2-35
వయససస:67
లస: పప

భరస : కణక రతతస దడననపపడడ
ఇసటట ననస:48-2-38
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగభమషణమ పప టటట
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:67
లస: పప
6705 SQX0091934
పపరర: అలయయ బబగస

95-107/693

తసడడ:బ పసద ననగయఖ నమహననగగటట
ఇసటట ననస:48-2-35
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ శరఖసబభబమ దడననపపడడ
ఇసటట ననస:48-2-38
వయససస:18
లస: ససస స
6702 MLJ2436087
పపరర: దసరరరరరవప పప టటట

6688 SQX2323178
పపరర: ససతతశ మలలర ల

తసడడ:బ సతఖ ననరరయణ బబ డడడ
ఇసటట ననస:48-2-35
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:48-2-36
వయససస:62
లస: పప
6699 SQX2428001
పపరర: షరరరన దడననపపడడ

95-108/70

తసడడ:బ చనత ననరరయణ మలలర ల
ఇసటట ననస:48-2-35
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ పపరషయఖ వనమల
ఇసటట ననస:48-2-35
వయససస:21
లస: పప
6696 AP151000027096
పపరర: దదవరఘననధ సప మగరన

6685 SQX0171710
పపరర: బమజర పబయగ
భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:48-2-33
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనవష మరస భటట
ఇసటట ననస:48-2-35
వయససస:27
లస: ససస స
6693 SQX2301059
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనమల

95-108/496

Deleted

భరస : శకనవరస బబ ణణ
ఇసటట ననస:48-2-35
వయససస:42
లస: ససస స
6690 SQX2062974
పపరర: శవ పరరశత మరస భటట

6682 SQX2496727
పపరర: వనసకట గరపస చలర

6680 SQX2435543
పపరర: సమరర షపక

భరస : షరజహన బభష షపక
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-2-32
వయససస:51
లస: పప
6687 SQX2352136
పపరర: పరరశత బబ ణణ

95-108/457

భరస : శకనవరస చలర
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబమణఖస చలర
ఇసటట ననస:48-2-31
వయససస:48
లస: ససస స
6684 SQX0165043
పపరర: భభసకర రరవప పబయగ

6679 SQX2441582
పపరర: సరరజన దరరవవమమల

6704 SQX1620096
పపరర: వర లకడహ మలలర మమడడ

95-108/74

భరస : చసదబ శశఖర మలలర మమడడ
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:27
లస: ససస స
95-108/76

6707 SQX1328120
పపరర: భభరర వ ననమలపపరర

95-108/77

భరస : చసదబ శశఖర ననమలపపరర
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:44
లస: ససస స
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6708 AP151000030493
పపరర: పబమలయరరణణ ననమలపపరర

95-108/78

భరస : పబసరద బభబమ
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:47
లస: ససస స
95-108/81

భరస : నమశరవ
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:60
లస: ససస స
95-108/84

తసడడ:బ ఖయదర బభషర
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:43
లస: పప
95-108/87

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:60
లస: పప
95-108/89

95-108/92

95-108/95

95-108/88

6721 SQX0682146
పపరర: ననగజజఖత భమవరపప

6724 SQX0682203
పపరర: ససధరరణణ బమవరపప

6727 SQX0674275
పపరర: గమరవయఖ భమవరపప

95-108/98

6730 SQX0517524
పపరర: భమవరపప శకనవరస రరవప

95-108/90

తసడడ:బ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:74
లస: పప

6733 SQX2062925
పపరర: వజయ లకడహ యయరకబబ తషలయ

95-108/93

6736 SQX1693704
పపరర: రమణమహ సనపత
భరస : అపపల ననయమడడ సనపత
ఇసటట ననస:48-2-41
వయససస:40
లస: ససస స

95-108/86

6719 SQX2496719
పపరర: ఖదర బభష షపక

95-108/495

6722 SQX1390848
పపరర: శవ లల గసధససరర

95-108/91

6725 MLJ2440063
పపరర: లకడహ మదచరల

95-108/94

భరస : అనసత ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:48
లస: ససస స
95-108/96

6728 SQX0674101
పపరర: ననగరరజ భమవరపప

95-108/97

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:44
లస: పప
95-108/99

6731 MLJ2435899
పపరర: అనసతదశశరరరవప మదదరల

95-108/100

తసడడ:బ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:60
లస: పప
95-107/626

భరస : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-41
వయససస:71
లస: ససస స
95-108/103

6716 AP151000027112
పపరర: శకనవరసరరవప ననమలపపరర

భరస : శవయఖ గసధససరర
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:50
లస: పప
95-108/101

95-108/83

తసడడ:బ సలస బభష షపక
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:44
లస: పప

భరస : దసరరరరరవప కకరస ర
ఇసటట ననస:48-2-41
వయససస:36
లస: ససస స

6718 SQX0164970
పపరర: నమశరవరయ మటమరరక

6713 MLJ0819219
పపరర: చసదబశశఖర మలలర మమడడ

తసడడ:బ సససగరయఖ
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ అనసతదసశర రరవప
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:26
లస: పప

6735 SQX1694157
పపరర: కలమయరర కకరస ర

95-108/85

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:39
లస: ససస స

6732 SQX0674143
పపరర: సరసబయఖ భమవరపప

6715 AP151000027111
పపరర: పబసరదబభబమ ననమలపపరర

95-108/80

తసడడ:బ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ కకషరషరరరణ
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ అనసతదశశరరరవప మదచరల
ఇసటట ననస:48-2-40
వయససస:23
లస: ససస స

6729 SQX0674176
పపరర: రమమష బమవరపప

95-108/82

తసడడ:బ సససగరయఖ
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:50
లస: పప

6717 MLJ2435147
పపరర: మయరరతసడరరబభబమ ననమలపపరర

6726 SQX1092063
పపరర: శవ కకటటశశర రరవప మదచరల

6712 SQX1014950
పపరర: రరహహల తదజ ననమలపపరర

6710 AP151000030492
పపరర: అరరణకలమయరర ననమలపపరర

భరస : మగసధర సడరర
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ చసదబ శశఖర ననమలపపరర
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:26
లస: పప

6714 SQX0035295
పపరర: షపక సలస బభషర

6723 SQX0682302
పపరర: పబసనత బమవరపప

95-108/79

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:48-2-39
వయససస:50
లస: ససస స

6711 AP151000030498
పపరర: లకకహలలయవత మటమరరక

6720 SQX1694421
పపరర: నరజ మదచరల

6709 AP151000030494
పపరర: దదపసకరరరణణ ననమలపపరర

6734 SQX1693753
పపరర: వశరలయకడ పతవరడ

95-108/102

తసడడ:బ లకహస రరపరక
ఇసటట ననస:48-2-41
వయససస:32
లస: ససస స
95-108/104

6737 SQX1693811
పపరర: సరమయమ జఖస తమహరర

95-108/105

భరస : శసకర రరవప తమహరర
ఇసటట ననస:48-2-41
వయససస:41
లస: ససస స
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95-108/106

తసడడ:బ రరజననయమడడ కకరస ర
ఇసటట ననస:48-2-41
వయససస:39
లస: పప
6741 SQX1695121
పపరర: ససమఖ ససబరరసస

95-108/109

95-108/112

95-108/115

95-108/118

95-108/465

95-108/121

95-108/124

95-108/126

భరస : నగజష
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:32
లస: ససస స
6765 MLJ2439727
పపరర: శకలకడహ సరసబరరసస
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:45
లస: ససస స

95-108/116

6751 SQX0270801
పపరర: సతఖననరరయణ సప మశశటట

6754 SQX2158129
పపరర: జయ మయధసరర సప మశశటట

6757 SQX1695303
పపరర: తబశరల కకలయ

95-108/119

95-108/466

95-108/122

6749 SQX0171322
పపరర: కనకమహ సప మశశటట

95-108/117

6752 AP151000027438
పపరర: ససధనకరరరవప కలలటట

95-108/120

6755 SQX2072924
పపరర: జయ మయధసరర సప మశశటట

95-26/867

6758 SQX1796242
పపరర: కవత ఒగమర

95-108/123

భరస : వలయస రరజ ఒగమర
ఇసటట ననస:48-2-48
వయససస:44
లస: ససస స
95-108/467

6763 MLJ2439735
పపరర: రజవతదదవ ససబరరసస

95-108/127

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:68
లస: ససస స

95-108/114

తసడడ:బ సతఖననరరయణ సప మశశటట
ఇసటట ననస:48-2-45/A
వయససస:20
లస: ససస స

6760 SQX2157964
పపరర: ననగ హరరహర పవన కలమయర
శఖ
తసడడ:బ కలమయర
ఇసటట ననస:48-2-48
వయససస:38
లస: పప

6766 MLJ2439461
పపరర: వనసకటరమణ ససబరరసస

6746 SQX0092031
పపరర: శక లత కరలలటట

తసడడ:బ ససదరయఖ
ఇసటట ననస:48-2-45
వయససస:67
లస: పప

6761 SQX1695196
పపరర: సరశత ససబరరసస

95-108/125

తసడడ:బ సరసబశవరరవప ససబరరసస
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:41
లస: ససస స
95-108/129

95-108/111

భరస : బభల ససదరయఖ
ఇసటట ననస:48-2-45
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప కకలయ
ఇసటట ననస:48-2-47
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ననగమలల
ఇసటట ననస:48-2-48
వయససస:57
లస: ససస స
6762 SQX0744938
పపరర: శరసత మలయరల

6748 AP151000030449
పపరర: కకటటశశరమహ కలలటట

6743 AP151000030705
పపరర: శరఖమల అలలర

తసడడ:బ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:48-2-45
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ సప మశశటట
ఇసటట ననస:48-2-45
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప వరపనవన
ఇసటట ననస:48-2-47
వయససస:21
లస: ససస స
6759 SQX0171413
పపరర: రరజఖస సరన

95-108/113

తసడడ:బ బభలససదదయఖ
ఇసటట ననస:48-2-45
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ సప మశశటట
ఇసటట ననస:48-2-45
వయససస:22
లస: పప
6756 SQX1694686
పపరర: వజయలకడహ వరపనవన

6745 MLJ0819037
పపరర: శవరరరడడడ అలలర

95-108/108

భరస : శవరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-44
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససధనకరరరవప
ఇసటట ననస:48-2-45
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:48-2-45
వయససస:39
లస: పప
6753 SQX2158137
పపరర: హహమసత సప మశశటట

95-108/110

తసడడ:బ రరమకకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-44
వయససస:55
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-2-45
వయససస:47
లస: ససస స
6750 SQX0035253
పపరర: కరలలటట శకనవరస రరవప

6742 SQX1249847
పపరర: నవఖ అలలర

6740 MLJ2435154
పపరర: బబహహయఖ మయడబబ యన

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:48-2-43
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ శవర రరడడడ అలలర
ఇసటట ననస:48-2-44
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నరసరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-44
వయససస:78
లస: ససస స
6747 SQX0171280
పపరర: మయధవ సప మశశటట

95-108/107

తసడడ:బ గరసధరశ రరవప సనపత
ఇసటట ననస:48-2-41
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప ససబరరసస
ఇసటట ననస:48-2-44
వయససస:22
లస: ససస స
6744 AP151000030508
పపరర: లకకహనరసమహ జకకకరరడడడ

6739 SQX1694314
పపరర: అపపలననయమడడ సనపత

6764 MLJ0819292
పపరర: ఆదదలకడహ చనపల

95-108/128

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:44
లస: ససస స
95-108/130

6767 SQX0932061
పపరర: పబశరసత సరగర కలసదదబబ యన

95-108/131

తసడడ:బ రమమష బభబమ కలసదదబబ యన
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:27
లస: పప
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6768 MLJ0817403
పపరర: ననగజశశరరరవప చనపల
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95-108/132

తసడడ:బ లకహయఖ
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:48
లస: పప

6769 MLJ2435477
పపరర: శకరరమమలల ససబరరసస

95-108/133

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:49
లస: పప
95-108/468

6774 SQX1695006
పపరర: కకటటశశర రరవప హజజరర

94-108/526

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప హజజరర
ఇసటట ననస:48-2-49/A
వయససస:33
లస: పప
6777 SQX1694850
పపరర: వనసకటటశశరరర షపక

95-108/137

95-108/140

95-108/143

95-108/144

6789 AP151000030497
పపరర: చనతకజశశరర ససదర నబతష
స న

95-108/147

95-108/141

6787 AP151000030499
పపరర: రరజరరజజశశరర ససదర నబతష
స న

6790 AP151000030465
పపరర: సరరజన చనగసరరడడడ

95-108/426

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:48-2-54
వయససస:42
లస: పప

6793 MLJ2435907
పపరర: నరజసదబ కలమయర ససదర నబతష
స న

95-108/145

6796 SQX0817213
పపరర: మలర క జజగర
భరస : శకనవరస రరవప జజగర
ఇసటట ననస:48-2-55
వయససస:39
లస: ససస స

95-108/139

6782 SQX1390913
పపరర: ననగవరదనమహ మకరక

95-108/142

6785 SQX2063253
పపరర: పదనహవత వవమమల

95-108/427

6788 AP151000030500
పపరర: శకదదవ మదచరల

95-108/146

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:48-2-54
వయససస:55
లస: ససస స
95-108/148

6791 AP151000030463
పపరర: ఆదదలకహమహ చనగసరరడడ

95-108/149

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-54
వయససస:72
లస: ససస స
95-108/151

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:48-2-54
వయససస:47
లస: పప
95-108/153

6779 SQX1694918
పపరర: ఉమయమహహశశరర ససదర నబతష
స న

భరస : రసగ రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:48-2-52
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పపననతరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-54
వయససస:69
లస: ససస స
95-108/150

95-107/280

భరస : నరసససహ రరవప మకరక
ఇసటట ననస:48-2-52
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:48-2-54
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:48-2-54
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-54
వయససస:75
లస: పప

6784 SQX2063246
పపరర: రసగ రరవప వవమమల

6776 SQX1605031
పపరర: యశశద షపక

తసడడ:బ శకనవరసరరవప ససదర నబతష
స న
ఇసటట ననస:48-2-51
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ గరపరల సరశమ వవమమల
ఇసటట ననస:48-2-52
వయససస:63
లస: పప

6786 SQX0179911
పపరర: వనసకట ననగ లలతన హరరణణ
ససదర నబతష
స న
భరస : నరజసదబ
ఇసటట ననస:48-2-54
వయససస:35
లస: ససస స

6795 AP151000027199
పపరర: పపననతరరడడడ చనగసరరడడడ

95-108/138

భరస : ససనల కలమయర సప మరరజ
ఇసటట ననస:48-2-51
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ కరరవవపరకల మకరక
ఇసటట ననస:48-2-52
వయససస:45
లస: పప

6792 SQX0179838
పపరర: కకటటశశరరరవప కకసడవటట

6781 SQX1796259
పపరర: నతఖ కకప జజఖత సప మరరజ

95-108/135

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:48-2-50
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ చనతమలర రరడడడ జరకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-50
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప ససదర నబతష
స న
ఇసటట ననస:48-2-51
వయససస:23
లస: ససస స
6783 SQX1390962
పపరర: నరసససహ రరవప మకరక

6778 SQX1641745
పపరర: కకషష రరడడడ జరకకకరరడడడ

6773 SQX1695048
పపరర: అరరణకలమయరర హజజరర
భరస : రవకకరణ హజజరర
ఇసటట ననస:48-2-49/A
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమలయల షపక
ఇసటట ననస:48-2-50
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:48-2-50
వయససస:24
లస: పప
6780 SQX1694793
పపరర: నఖల ససదర నబతష
స న

6775 NDX2283687
పపరర: యశశద షపక

95-108/134

తసడడ:బ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:73
లస: పప

95-108/425 6772 SQX2158038
6771 SQX2062990
పపరర: శవ దసరర పబసరద కకసడద బబ యన
పపరర: వనసకట శవదసరర పబసరద
కకనవడ బబ యన
తసడడ:బ రమమశ బభబమ కకసడద బబ యన
తసడడ:బ రమమశ బభబమ
ఇసటట ననస:48-2-49
ఇసటట ననస:48-2-49
వయససస:20
లస: పప
వయససస:20
లస: పప
95-108/136

6770 MLJ0813626
పపరర: నరసససహరరవప ససబరరసస

6794 SQX0179879
పపరర: రసగరరరవప ససదద న బతష
స న

95-108/152

తసడడ:బ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:48-2-54
వయససస:55
లస: పప
95-107/281

6797 SQX0821785
పపరర: శకనవరస రరవప జజగర

95-107/282

తసడడ:బ రరమ శసకరరరవప జజగర
ఇసటట ననస:48-2-55
వయససస:46
లస: పప
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6798 SQX0171603
పపరర: ననగమణణ మలయరల
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95-108/154

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:48-2-55
వయససస:63
లస: ససస స
6801 MLJ2435295
పపరర: నగజషరబబమ మలయరల

95-108/157

95-108/498

95-108/162

95-108/165

95-108/168

95-108/171

95-108/174

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:68
లస: పప

6811 SQX1694736
పపరర: భభగఖలకడహ జజమ

6814 MLJ0813634
పపరర: అరరణకలమయరర మలలర మమడడ

6817 SQX1694637
పపరర: పవన కలమయర జజమ

6820 SQX0568808
పపరర: మలలర పపడడ శకనవరసస

95-108/177

6823 AP151000027376
పపరర: ససధనకరరరడడడ చనగసరరడడడ

95-108/166

6826 SQX2455079
పపరర: చసదబ తషలశ పపసలలరర
భరస : వనసకట ససబబ రరవప పపసలలరర
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:33
లస: ససస స

6806 SQX1860568
పపరర: ననగచరరశరహ సరగరరర

95-108/161

6809 SQX0565358
పపరర: పదనహవత లలయయ

95-108/164

6812 MLJ0818443
పపరర: అనడరరధ చనగసరరడడడ

95-108/167

భరస : ససధనకరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:43
లస: ససస స
95-108/169

6815 MLJ0816090
పపరర: అమయహజ మలలర మమడడ

95-108/170

భరస : చలర యఖ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:66
లస: ససస స
95-108/172

6818 SQX0035303
పపరర: మమటమరరక రరమకకకషష

95-108/173

తసడడ:బ ననమశరవ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:36
లస: పప
95-108/175

6821 MLJ0819284
పపరర: భభసకర మలలర మమడడ

95-108/176

తసడడ:బ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:42
లస: పప
95-108/178

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:46
లస: పప
95-108/180

95-108/159

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ చలపత రరవప
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:44
లస: పప
6825 MLJ0816751
పపరర: మహహశశర రరవప మలలర మమడడ

95-108/163

తసడడ:బ అపరపరరవప జజమ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ వరరరరడడడ గసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:41
లస: పప
6822 SQX0674119
పపరర: దసరరర పబసరదదనమవరపప

6808 SQX0171462
పపరర: వజయలకడహ మలలర మమడడ

6803 AP151000027337
పపరర: రసగరరరడడడ చనగసరరడడడ

తలర : జజఖత సరగరరర
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : గరవసదరరవప జజమ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:77
లస: ససస స
6819 MLJ0819151
పపరర: మధససడదనరరడడడ గసగరరరడడడ

95-108/160

భరస : అపరపరరవప జజమ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:52
లస: ససస స
6816 SQX1693944
పపరర: రరజజశశరర జజమ

6805 SQX1694066
పపరర: మమనక జజమ

95-108/156

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-55
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : దసరరర పబసరద
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:40
లస: ససస స
6813 MLJ2439214
పపరర: జజఖత మలలర మమడడ

95-108/158

తసడడ:బ అపరపరరవప జజమ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:31
లస: ససస స
6810 SQX0682161
పపరర: కలమయరర భమవరపప

6802 SQX0035246
పపరర: మమడబబ యన రరమయరరవప

6800 SQX0035154
పపరర: మమడబబ యన మణణకసఠ

తసడడ:బ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:48-2-55
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:48-2-55
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ బచచనత బసడరర
ఇసటట ననస:48-2-55
వయససస:42
లస: పప
6807 SQX0092197
పపరర: ననగలకడహ మటమరరక

95-108/155

భరస : రసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-2-55
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:48-2-55
వయససస:41
లస: పప
6804 SQX2496776
పపరర: ఏసస బసడరర

6799 AP151000030467
పపరర: సరవతబమహ చనగసరరడడడ

6824 AP151000027060
పపరర: కకటటశశరరరవప మలలర మమడడ

95-108/179

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:48-2-57
వయససస:67
లస: పప
95-108/469

6827 SQX0027888
పపరర: శక వరరరన గరయతబ మటట పలర

95-108/181

భరస : వజయ ఆనసద
ఇసటట ననస:48-2-59
వయససస:36
లస: ససస స
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6828 AP151000030640
పపరర: ఉమయమహహశశరర మటట పలర

95-108/182

భరస : వనసకట రరమ శవ కలమయర
ఇసటట ననస:48-2-59
వయససస:58
లస: ససస స
6831 NDX2283679
పపరర: మరరయమహ గరల

94-108/527

భరస : బభల కకషష చకకవరరస గరల
ఇసటట ననస:48-2-61
వయససస:38
లస: ససస స
6834 NDX2283711
పపరర: రరయపప గరల

94-108/530

95-108/506

94-108/531

94-108/534

95-107/284

95-107/287

తసడడ:బ ఆదదశశషష రరచకకసడ
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:44
లస: ససస స

6838 SQX2540599
పపరర: ఎడడకకసడలల అగరస శశటట

6841 NDX2283729
పపరర: సరమయమ జఖస సససహదదబ

6844 NDX2283802
పపరర: కకషష సససహదదబ

6847 SQX0991505
పపరర: వనసకయమహ మమడడశశటట

6850 AP151000027408
పపరర: లసగజశశరరరవప మమడడశశటట

95-107/289

6853 SQX2496909
పపరర: రమణ పలర

6856 SQX2324341
పపరర: గరపస కకషష రరచకకసడ
తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:28
లస: పప

95-108/505

Deleted

95-108/509

6839 SQX2545721
పపరర: చటటటమహ అగరస శశటట

95-108/511

భరస : శక రమమలల అగరస శశటట
ఇసటట ననస:48-2-61
వయససస:79
లస: ససస స
94-108/532

6842 NDX2283752
పపరర: ససబభబరరయమడడ పససపపలలటట

94-108/533

తసడడ:బ వరపబసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:48-2-61/1
వయససస:25
లస: పప
94-108/535

6845 SQX1622811
పపరర: సలలమ ఇతస డడ

95-107/283

భరస : రమమష ఇతస డడ
ఇసటట ననస:48-2-63
వయససస:32
లస: ససస స
95-107/285

6848 SQX1895531
పపరర: జజనకకరరస మమడడశశటట

95-107/286

తసడడ:బ లసగజశశర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:48-2-63
వయససస:22
లస: పప
95-107/288

6851 SQX2545671
పపరర: సససహ చలస యడర

95-108/510

తసడడ:బ సడరపపడడ యడర
ఇసటట ననస:48-2-63
వయససస:22
లస: పప
95-108/504

తసడడ:బ తవటయఖ పలర
ఇసటట ననస:48-2-64
వయససస:23
లస: ససస స
95-107/696

6836 SQX2496917
పపరర: ఎడడకకసడలల అగరస శశటట
తసడడ:బ శక రమమలల అగరస శశటట
ఇసటట ననస:48-2-61
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ సప మయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:48-2-63
వయససస:55
లస: పప

భరస : తవతయఖ పలయర
ఇసటట ననస:48-2-64
వయససస:52
లస: ససస స
6855 SQX2327765
పపరర: ఆదదశశషమహ రరచకకసడ

95-108/470

భరస : సప మయఖ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:48-2-63
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప ఇతస డడ
ఇసటట ననస:48-2-63
వయససస:86
లస: పప
6852 SQX1641711
పపరర: సడరమహ పలయర

6835 SQX2436202
పపరర: ఝనస లకడహ అగరస ఎసటటవనచ

తసడడ:బ రరయపప గరల
ఇసటట ననస:48/2-61
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరయమడడ సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-2-61/1
వయససస:63
లస: పప

భరస : లసగజశశరరరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:48-2-63
వయససస:51
లస: ససస స
6849 SQX1622803
పపరర: రమమష ఇతస డడ

94-108/529

భరస : ససబభబరరయమడడ సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-2-61/1
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబరరయమడడ సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-2-61/1
వయససస:44
లస: పప
6846 MLJ2439982
పపరర: సరవతబ మమడడశశటట

6833 NDX2283620
పపరర: బభల కకరరటట చకకవరరస గరల

94-108/528

తసడడ:బ శక రమమలల అగరస శశటట
ఇసటట ననస:48-2-61
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససతనరరమయఖ సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-2-61/1
వయససస:39
లస: ససస స
6843 NDX2283703
పపరర: ససత రరమయఖ సససహదదబ

6832 NDX2283638
పపరర: మమరర గరల

భరస : ఎడడకకసడలల అగరస శశటట
ఇసటట ననస:48-2-61
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకరరమలల అగరస శశటట
ఇసటట ననస:48-2-61
వయససస:79
లస: పప
6840 NDX2283760
పపరర: పరరశత సససహదదబ

95-108/184

తసడడ:బ వనసకట రరమ శవ కలమయర మటట పలర
ఇసటట ననస:48-2-59
వయససస:36
లస: పప

6830 SQX0027805
పపరర: వనసకట రరమ ససవర కలమయర
మటట పలర
తసడడ:బ కకటట రతతస మటట పలర
ఇసటట ననస:48-2-59
వయససస:61
లస: పప

95-108/183

భరస : రరయపప గరల
ఇసటట ననస:48-2-61
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ శశరయఖ గరల
ఇసటట ననస:48-2-61
వయససస:68
లస: పప
6837 SQX2496925
పపరర: చటటటమహ అగరసర శశటట

6829 MLJ2435196
పపరర: వజయయనసద మటట పలర

6854 SQX2325405
పపరర: వరమహ దనరసననలయ

95-107/695

భరస : ఆదదశశషష దనరసననలయ
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:68
లస: ససస స
95-107/697

6857 SQX0894022
పపరర: ససజజత తరరవరళళళరర

95-108/185

భరస : హర ననధ బభబమ
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:31
లస: ససస స
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95-108/186

భరస : వనసకట రతతస
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:32
లస: ససస స
6861 AP151000030526
పపరర: కలససమ చనతమమరరస

95-108/189

95-108/192

95-108/195

95-108/497

95-107/292

6868 AP151000027190
పపరర: రరధకకషషమమరరస తరరవళళళరర

6871 MLJ2439669
పపరర: ఉషప దయ వనమయ

6874 SQX0231613
పపరర: వననద కలమయర చచతసకసడత

95-107/295

6877 AP151000027361
పపరర: శవపబసరద వనమయ

95-108/196

తసడడ:బ పదహననబ ననయక కలయతతటట
ఇసటట ననస:48-2-66
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ కరమయఖ వరనమయ
ఇసటట ననస:48-2-66
వయససస:75
లస: పప

6882 SQX1150762
పపరర: పదహ రరమ మహన రరవప
పపరర
తసడడ:బ సడరఖననరరయణ పపరర
ఇసటట ననస:48-2-69
వయససస:40
లస: పప

95-108/199

6883 SQX1201326
పపరర: లకడహ తరరమల

6885 SQX2062834
పపరర: భరత కలమయర చనతమమరరస

95-107/622

95-107/290

భరస : రమమశ కలలటట
ఇసటట ననస:48-2-446
వయససస:31
లస: ససస స

6866 AP151000027191
పపరర: వనసకటటశశరరర చనతమమరరస

95-108/194

6869 AP151000027030
పపరర: అపరపరరవప చనమమరరస

95-108/197

6872 SQX0169722
పపరర: ఉమ ససమలత వనమయ

95-107/291

భరస : రరసబభబమ వనమయ
ఇసటట ననస:48-2-66
వయససస:40
లస: ససస స
95-107/293

6875 SQX0231852
పపరర: సతష కలమయర చచతసకసడత

95-107/294

తసడడ:బ రరమ చసదబన చచతసకసడత
ఇసటట ననస:48-2-66
వయససస:42
లస: పప
95-107/296

6878 SQX1692599
పపరర: చదతన కసదత గరపస

95-107/297

తసడడ:బ కలసజననయర చదతన కసదత
ఇసటట ననస:48-2-66
వయససస:50
లస: పప
95-107/299

6881 SQX1150754
పపరర: పరరశత పపరర

95-108/198

భరస : పదహ రరమ మహన రరవప పపరర
ఇసటట ననస:48-2-69
వయససస:37
లస: ససస స
95-107/300

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:48-2-90
వయససస:41
లస: ససస స
6886 SQX1694116
పపరర: శకలసతల కలలటట

95-108/191

తసడడ:బ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప వనమయ
ఇసటట ననస:48-2-66
వయససస:47
లస: పప

95-107/298 6880 AP151000027421
6879 SQX0231662
పపరర: కకషషన కలటటటననయర కలయతతటట
పపరర: నరసససహరరవప వనమయ

6863 SQX0894030
పపరర: లకకహదదవ తరరవపళళ
ర రర

తసడడ:బ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ రరమ చసదబన చచతసకసడత
ఇసటట ననస:48-2-66
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప వనమయ
ఇసటట ననస:48-2-66
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ ఫరదర చనతమమరరస
ఇసటట ననస:48-02-128
వయససస:20
లస: పప

95-108/193

భరస : శవపబసరద వనమయ
ఇసటట ననస:48-2-66
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప వనమయ
ఇసటట ననస:48-2-66
వయససస:66
లస: ససస స
6876 AP151000027381
పపరర: రరసబభబమ వనమయ

6865 SQX0932087
పపరర: హరననథ బభబమ తరరవలల
ర రర

95-108/188

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజ
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర చననతమమరరస
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:19
లస: ససస స
6873 AP151000030239
పపరర: వనసకటరతతమహ వనమయ

95-108/190

తసడడ:బ రరజ తరరవలల
ర రర
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:49
లస: పప
6870 SQX2496735
పపరర: భరత కలమయర చననతమమరరస

6862 AP151000030529
పపరర: మలలర శశరర చనమమరరస

6860 SQX0565432
పపరర: దదవనవన లకడహ

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ అపర రరవప
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:38
లస: పప
6867 SQX0339267
పపరర: కకసడపరరక వనసకటరతతస

95-108/187

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:48-2-65
వయససస:51
లస: ససస స
6864 SQX0035287
పపరర: చనమరరస కకషష పబసరద

6859 MLJ0812289
పపరర: వర లకడహ చనమమరరస

6884 SQX2055374
పపరర: రమణ పలర

95-2/1341

తసడడ:బ తవటయఖ పలర
ఇసటట ననస:48-02-128
వయససస:22
లస: ససస స
95-108/200

6887 SQX1694199
పపరర: రమమష బభబమ కలలటట

95-108/201

తసడడ:బ ససధనకర కలలటట
ఇసటట ననస:48-2-446
వయససస:38
లస: పప
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6888 SQX2140390
పపరర: హహమసత కలమయర దనససపతబ

95-107/698

తసడడ:బ శకనవరస దనససపతబ
ఇసటట ననస:48-3-14
వయససస:19
లస: పప
6891 AP151000030676
పపరర: గసగమహ కడడయస

95-108/202

95-108/205

95-108/208

95-108/211

95-108/214

95-108/217

95-108/220

భరస : వరననరరయణ
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:42
లస: ససస స

6901 SQX1445049
పపరర: వనసకటరరవప యసపల

6904 SQX0243857
పపరర: ససబబలకడహ పగడనల

6907 AP151000030408
పపరర: కకటటశశరమహ జకకకరరడడడ

6910 SQX2496842
పపరర: వనసకట రతతస చనత

95-104/1179

6913 SQX1350529
పపరర: భమలకడహ కసడచ

95-108/212

6916 SQX0682336
పపరర: రమయదదవ కసడద
భరస : వరననరరయణ
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:42
లస: ససస స

6896 SQX0321034
పపరర: ససశల చవరశ

95-108/207

6899 AP151000027590
పపరర: పబతనప రరడడడ

95-108/210

6902 SQX0027870
పపరర: వనసకట శవ రరడడడ చనవర

95-108/213

తసడడ:బ శకధర రరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-78
వయససస:61
లస: పప
95-108/215

6905 SQX0893982
పపరర: రరమయ దదవ వనసపల

95-108/216

తలర : వనసకటభబవప
ఇసటట ననస:48-3-82
వయససస:57
లస: ససస స
95-108/218

6908 MLJ2439032
పపరర: కరశరతతస చననత

95-108/219

భరస : పసచదచశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-3-82
వయససస:95
లస: ససస స
95-108/501

6911 SQX0171009
పపరర: వనసకరయమహ చలయర

95-108/221

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-88
వయససస:67
లస: ససస స
95-108/222

భరస : అశశక కలమయర కసడచ
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:32
లస: ససస స
95-108/224

95-108/204

తసడడ:బ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-78
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకడహ వరపబసరద రరవప చనత
ఇసటట ననస:48-3-82
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ వరననరరయణ కసడచ
ఇసటట ననస:48-03-89
వయససస:23
లస: పప
6915 SQX0091983
పపరర: వజయ లకడహ కసడచ

95-108/209

భరస : చనమలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-82
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచదచశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-3-82
వయససస:74
లస: పప
6912 SQX2062198
పపరర: వనయ తదజ కసడచ

6898 AP151000027344
పపరర: హహమరరజ చసతలలరర

6893 SQX0746495
పపరర: ససదనరరద రరడడడ పగడనల

భరస : సరసబశవర రరడడ
ఇసటట ననస:48-3-78
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ససధనకరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-82
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకడహ వర పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:48-3-82
వయససస:59
లస: ససస స
6909 MLJ2435071
పపరర: లకకహవరపబసరదస చననత

95-108/206

తసడడ:బ నరసససహ రరవప యసపల
ఇసటట ననస:48-3-78
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ కలమయరసరశమ
ఇసటట ననస:48-3-78
వయససస:67
లస: పప
6906 SQX0339804
పపరర: వనసకట రతతస చననత

6895 AP151000030645
పపరర: శరరష చవరశ

95-107/699

తసడడ:బ ససధనకర రరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:48-3-77
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ రవసదబననథ
ఇసటట ననస:48-3-78
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-78
వయససస:59
లస: పప
6903 AP151000027343
పపరర: రవసదబననథ చసతలలరర

95-108/203

భరస : రరజజసదబరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-78
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజజసదబ రరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-78
వయససస:32
లస: పప
6900 AP151000027589
పపరర: రరజజసదచర రరడడడ చవరశ

6892 AP151000027278
పపరర: ససజవరరవప కడడయస

6890 SQX2325371
పపరర: నగరజ ఆకలల

తసడడ:బ రరజ గరపరల ఆకలల
ఇసటట ననస:48-3-35
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ అయఖసరశమ
ఇసటట ననస:48-3-73
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-77
వయససస:47
లస: పప
6897 SQX0243675
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ చవరశ

95-107/301

తసడడ:బ లకహణ చనరర ఏలలరర
ఇసటట ననస:48-3-15
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:48-3-73
వయససస:77
లస: ససస స
6894 SQX0746453
పపరర: అసకకరరడడడ ననటట

6889 SQX1335430
పపరర: శవ పరరశత ఏలలరర

6914 SQX0997734
పపరర: లకకహ సబవసత కసడద

95-108/223

తసడడ:బ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:32
లస: ససస స
95-108/225

6917 AP151000030425
పపరర: అసజమహ కసడచ

95-108/226

భరస : శసకర రరవప కసడచ
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:52
లస: ససస స
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6918 AP151000030426
పపరర: వశరలయకడ కసడద

95-108/227

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:55
లస: ససస స
6921 SQX0746537
పపరర: బభలయశశసత కసడద

95-108/230

95-108/233

95-108/234

95-108/236

95-108/239

95-108/242

95-108/245

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప సడరర
ఇసటట ననస:48-3-95
వయససస:20
లస: పప

6931 AP151000027457
పపరర: శకనవరస రరవప తతకల

6934 AP151000030428
పపరర: ససతనరరవమహ దనసరరపలర

6937 SQX0171090
పపరర: బభలమహ కలటభల

6940 MLJ2435428
పపరర: శకనవరసరరవప ననరదనసస

95-108/248

6943 MLJ0816082
పపరర: ననగలత సడరర

95-108/237

6946 AP151000027365
పపరర: కకటటశశరరరవప సడరజ
తసడడ:బ పపననతరరవప
ఇసటట ననస:48-3-95
వయససస:47
లస: పప

6926 SQX2496685
పపరర: వనయ తదజ కజసడద

95-108/492

6929 MLJ2439404
పపరర: ఆదదలకడహ తతకల

95-108/235

6932 SQX0565515
పపరర: దనసరపలర జయలకడహ

95-108/238

భరస : బభల బబహహనసదరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-93
వయససస:36
లస: ససస స
95-108/240

95-108/241
6935 MLJ0819144
పపరర: బభల బబహహనసద రరడడడ దనసరరపలర

తసడడ:బ లకకహ రరడడ
ఇసటట ననస:48-3-93
వయససస:40
లస: పప
95-108/243

6938 SQX1445064
పపరర: అచచమహ జకక

95-108/244

భరస : శసకర జకక
ఇసటట ననస:48-3-94
వయససస:52
లస: ససస స
95-108/246

6941 SQX1695485
పపరర: ఆదదలకడహ సడరర

95-108/247

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప సడరర
ఇసటట ననస:48-3-95
వయససస:22
లస: ససస స
95-108/249

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-3-95
వయససస:42
లస: ససస స
95-108/251

95-108/232

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:48-3-92
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ అరరరనరరవప
ఇసటట ననస:48-3-94
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ పపననతరరవప
ఇసటట ననస:48-3-95
వయససస:39
లస: ససస స
6945 SQX1695360
పపరర: బభలయజ సడరర

95-107/623

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:48-3-94
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ అచచయఖ ననరదనసస
ఇసటట ననస:48-3-94
వయససస:25
లస: పప
6942 MLJ2439412
పపరర: రమయదదవ సడరర

6928 SQX2062842
పపరర: సరయ నవన బభబమ తతకల

6923 MLJ0819086
పపరర: వరననరరయయణ కసడచ

తసడడ:బ వరననరరయణ కసడచ
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:23
లస: పప

భరస : లకకహరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-93
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-93
వయససస:52
లస: పప
6939 SQX1445023
పపరర: నరజసదబ ననరదనసస

95-108/491

తసడడ:బ మననతయఖ
ఇసటట ననస:48-3-92
వయససస:55
లస: పప

భరస : పసదర దరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-93
వయససస:48
లస: ససస స
6936 AP151000027628
పపరర: పసదర దరరడడడ కకసడన

6925 SQX2496677
పపరర: షణమహఖ శవ కలమయర కసడచ

95-108/229

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప తతకల
ఇసటట ననస:48-03-91
వయససస:19
లస: పప

భరస : మనతయఖ
ఇసటట ననస:48-3-92
వయససస:87
లస: ససస స
6933 AP151000030429
పపరర: బభలననగమహ కకసడన

95-108/231

తసడడ:బ వర ననరరయణ కసడచ
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ వరననరరయణ కసడచ
ఇసటట ననస:48-3-90
వయససస:21
లస: పప
6930 MLJ0818112
పపరర: రరవమహ తతకల

6922 SQX1023910
పపరర: అశశక కలమయర కసడచ

6920 SQX1297614
పపరర: గరపస కకషష కసడచ

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ శసకర రరవప కసడచ
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:59
లస: పప
6927 SQX1694959
పపరర: మయరరతపవన సడరఖ కసడచ

95-108/228

భరస : సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:48-3-89
వయససస:27
లస: పప
6924 AP151000027141
పపరర: శసకరరరవప కసడచ

6919 MLJ0818138
పపరర: వనసకటరతస మహ కసడద

6944 AP151000030436
పపరర: వనసకరయమహ సడరర

95-108/250

భరస : పపననతరరవప
ఇసటట ననస:48-3-95
వయససస:62
లస: ససస స
95-108/252

6947 SQX0091942
పపరర: గరవసదస గరయతబ

95-108/253

భరస : నలగరరర
ఇసటట ననస:48-3-96
వయససస:31
లస: ససస స
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6948 AP151000030439
పపరర: శవపపరషకలమయరర ఆకలల

95-108/254

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-3-96
వయససస:54
లస: ససస స
6951 SQX1252188
పపరర: ననగ రరజ కకతస పలర

95-108/257

95-108/260

95-108/263

95-108/265

95-108/471

95-108/270

95-108/273

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కకల
ఇసటట ననస:48-3-106
వయససస:29
లస: ససస స

6961 AP151000027324
పపరర: అచచరరడడడ సరనకకమమహ

6964 MLJ0813923
పపరర: ననగరరజ కలమయరర హజజరర

6967 MLJ2435808
పపరర: వనసకటటశశరరరవప హజరర

6970 SQX0171157
పపరర: కనకమహ కరటస

95-108/276

6973 SQX0674218
పపరర: రసగబభబబమ కరటమ

95-108/266

6976 AP151000030445
పపరర: వజయ లకడహ కకల
భరస : శకనవరస రరవప కకల
ఇసటట ననస:48-3-106
వయససస:49
లస: ససస స

6956 AP151000030440
పపరర: కకటటశశరమహ నసబమల

95-108/262

6959 MLJ0816868
పపరర: బసదసమయధవ సరనకకమమహ

95-108/264

6962 SQX1895606
పపరర: సరల సలర

95-108/267

భరస : దసరర పబసరద సలర
ఇసటట ననస:48-3-102
వయససస:36
లస: ససస స
95-108/268

6965 SQX1252162
పపరర: పబతనప హజరర

95-108/269

తలర : ననగరరజ కలమయరర హజరర
ఇసటట ననస:48-3-104
వయససస:29
లస: పప
95-108/271

6968 SQX0027813
పపరర: సతఖవత రరవనల

95-108/272

తసడడ:బ శవ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:48-3-105
వయససస:35
లస: ససస స
95-108/274

6971 SQX1492628
పపరర: రరమయసజనవయమలల కరటస

95-108/275

తసడడ:బ రసగ బభబమ కరటస
ఇసటట ననస:48-3-105
వయససస:36
లస: పప
95-108/277

తసడడ:బ నరసయఖ
ఇసటట ననస:48-3-105
వయససస:65
లస: పప
95-108/279

95-108/259

భరస : అచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-101
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:48-3-105
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:బ మటట యఖ
ఇసటట ననస:48-3-105
వయససస:63
లస: పప
6975 SQX1252154
పపరర: అరరణన కకల

95-108/508

తసడడ:బ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:48-3-104
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:48-3-105
వయససస:59
లస: ససస స
6972 AP151000027339
పపరర: శవశసకర రరవపల

6958 SQX2520229
పపరర: శసకరరరవప కరనసమలల

6953 SQX1201318
పపరర: పబసరదస తరరమల

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-3-98
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-3-104
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటసశరరరరవ హజరర
ఇసటట ననస:48-3-104
వయససస:32
లస: పప
6969 AP151000030441
పపరర: లకకహకలమయరర రరవపల

95-108/261

తసడడ:బ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-101
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప సలయర
ఇసటట ననస:48-3-102
వయససస:41
లస: పప
6966 SQX1150747
పపరర: రవ కకరణ హజరర

6955 AP151000030469
పపరర: శవకలమయరర నసబమల

95-108/256

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:48-3-97
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప కరనసమలల
ఇసటట ననస:48-3-100
వయససస:54
లస: పప

భరస : అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:48-3-101
వయససస:59
లస: ససస స
6963 SQX2157865
పపరర: దసరర పబసరద సలయర

95-108/258

భరస : జగననతధస నసబమల
ఇసటట ననస:48-3-98
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ జగన
ఇసటట ననస:48-3-98
వయససస:29
లస: పప
6960 AP151000030704
పపరర: నరహల సరనకకమమహ

6952 SQX1258251
పపరర: ననగ కకరణ కకతస పలర

6950 AP151000030649
పపరర: రరధ బమసస

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:48-3-97
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ బమచచయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:48-3-97
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ రరమమలల
ఇసటట ననస:48-3-97
వయససస:49
లస: పప
6957 SQX0568543
పపరర: ననమమసల మహహసదబ

95-108/255

తసడడ:బ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:48-3-96
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ బమచచయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:48-3-97
వయససస:24
లస: పప
6954 SQX0746560
పపరర: భమపతరరవప మయచవరపప

6949 MLJ2435121
పపరర: బబహహననయమడడ కటటకస

6974 SQX0949370
పపరర: కకరస ర పబవలర క కకలయ

95-108/278

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:48-3-106
వయససస:26
లస: ససస స
95-108/280

6977 AP151000030443
పపరర: సరవతబమహ కకలయ

95-108/281

భరస : కకషటయఖ
ఇసటట ననస:48-3-106
వయససస:87
లస: ససస స
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6978 AP151000027384
పపరర: శకనస కకలయ

95-108/282

తసడడ:బ కకషటయఖ
ఇసటట ననస:48-3-106
వయససస:52
లస: పప
6981 SQX0674150
పపరర: కకటటశశరరవప సప మగరన

95-108/285

95-109/1097

94-108/606

95-107/700

6996 SQX1627258
పపరర: షరరన కకశశర శకరరమమల

95-107/303

94-108/607

6991 SQX2356426
పపరర: తబవవణణ మడడడ

6994 SQX2007508
పపరర: పదహ చమట

6997 SQX1622795
పపరర: శసకర పరతన

95-107/701

95-107/630

తసడడ:బ శసకర రరవప మదచరల
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:50
లస: ససస స

7000 MLJ0816637
పపరర: ఉదయ కలమయరర పప లస

95-107/304

భరస : చనతఅసజరరడ�డడ పప లస
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:62
లస: ససస స

7003 SQX0817247
పపరర: రరమమలమహ వననతపపస

95-107/307

7006 MLJ2435998
పపరర: హనమ రరడడడ పప లస
తసడడ:బ కకటటరరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:60
లస: పప

6989 NDX2642148
పపరర: సరరజన కజరజకతన

94-108/608

6992 SQX2356459
పపరర: రరమమ మడడడ

95-107/702

తసడడ:బ రరఘవపలల మడడడ
ఇసటట ననస:48-4
వయససస:19
లస: పప
6995 SQX2140465
పపరర: రరమలసగజశశర రరవప చమట

95-107/716

6998 SQX1305292
పపరర: లకడహ రతత కలమయరర పప లస

95-107/305

7001 SQX0817239
పపరర: ససతమహ పప లస

95-107/308

భరస : వనసకట రమణన రరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:53
లస: ససస స
95-107/310

భరస : రరమరరడడడ వననసతపపస
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:70
లస: ససస స
95-107/312

94-108/605

భరస : శవరరరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : హనమరరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:50
లస: ససస స
95-107/309

6986 NDX2636058
పపరర: శరరష మలర వరపప

తసడడ:బ కకషష సరశమ చమట
ఇసటట ననస:48-4-73
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ అపపలననయమడడ పరతన
ఇసటట ననస:48-4-97
వయససస:36
లస: పప
95-107/306

95-109/1096

తసడడ:బ డననయల కజరజకతన
ఇసటట ననస:48-4
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమలసగజశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:48-4-73
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : శరజశశశర శకరరమమల
ఇసటట ననస:48-4-97
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ రమణనరరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:39
లస: పప

6988 NDX2633170
పపరర: అసశ తసగరరజ

6983 SQX2021707
పపరర: మరరబ షపక

తసడడ:బ అరరణ కలమయర మలర వరపప
ఇసటట ననస:48-4
వయససస:34
లస: ససస స

Deleted

95-107/302

7005 SQX0590687
పపరర: శవరరరడడడ పప లస

94-108/604

తసడడ:బ రరఘవపలల మడడడ
ఇసటట ననస:48-4
వయససస:25
లస: ససస స

6993 AP151000027079
పపరర: ఫణణభమషణవనసకటగసటయఖ
కకసడడరర
తసడడ:బ శవపబసరదరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:48-4-70
వయససస:55
లస: పప

7002 SQX0169391
పపరర: పసచచమహ పప లస�

6985 NDX2633030
పపరర: మమటటలర య సససరయ

95-108/284

భరస : బభలల షసచదన
ఇసటట ననస:48-3-350
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ తసగరరజ తసగరరజ
ఇసటట ననస:48-4
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ కకపనదనమ మడడడ
ఇసటట ననస:48-4
వయససస:47
లస: పప

6999 SQX1492743
పపరర: లకడహ కలమయరర మదచరల

95-108/428

తసడడ:బ సససరయ సససరయ
ఇసటట ననస:48-4
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ సవరరర మమతష
స ఆసటటన
ఇసటట ననస:48-4
వయససస:31
లస: ససస స
6990 SQX2363216
పపరర: రరఘవపలల మడడడ

6982 SQX2021269
పపరర: బభలల షసచదన షపక

6980 SQX0171207
పపరర: లకహమహ సప మగరన

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-3-108
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ అబభబస అల
ఇసటట ననస:48-3-350
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ బభలల షసచదన
ఇసటట ననస:48-3-350
వయససస:31
లస: ససస స
6987 NDX2635811
పపరర: అరరపద లల ఆసటటన

95-108/283

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-3-108
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజయఖ
ఇసటట ననస:48-3-108
వయససస:69
లస: పప
6984 SQX2021178
పపరర: దదల షరద షపక

6979 SQX0273003
పపరర: ననగమణణ సప మగరన

7004 SQX1374065
పపరర: ఆనసద రరడడడ పప లస

95-107/311

తసడడ:బ వనసకట రమణ రరడడ పప లస
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:30
లస: పప
95-107/313

7007 SQX0162834
పపరర: వనసకట రమణనరరడడడ పప లస

95-107/314

తసడడ:బ కకటటరరడడడ పప లస
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:61
లస: పప
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7008 AP151000027556
పపరర: చనతఅసజరరడడడ పప లస�

95-107/315

తసడడ:బ కకటటరరడడడ� పప లస
ఇసటట ననస:48-4-104
వయససస:67
లస: పప
7011 AP151000030270
పపరర: వనసకటభబవమహ తచలగనవటట

95-107/318

95-107/703

95-107/322

95-107/325

95-107/328

95-107/331

95-107/334

తసడడ:బ శవ రరమరరడడడ� గమరరకల
ఇసటట ననస:48-4-109
వయససస:42
లస: ససస స

7021 AP151000027410
పపరర: ఆసజనవయమలల మసదలపప

7024 AP151000030277
పపరర: సరమయమ జఖస గమమహడకల

7027 SQX0568485
పపరర: గగలర పలర శకనవరస రరవప

7030 AP151000027308
పపరర: నరజష కలమయర గమమహడకల

95-107/337

7033 AP151000027571
పపరర: సరసబశవరరవప గమమహడకల

95-107/326

7036 AP151000030655
పపరర: గరయతబ గమరరకల
భరస : శవరరమరరడడడ గమరరకల
ఇసటట ననస:48-4-109
వయససస:61
లస: ససస స

95-107/321

7019 AP151000030271
పపరర: పరరశత మసదలపప

95-107/324

7022 SQX0169904
పపరర: రమయదదవ గమమహదల

95-107/327

భరస : నరజష కలమయర గమమహడకల
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:39
లస: ససస స
95-107/329

7025 AP151000030244
పపరర: లకకహకరసతమహ మనబబ టట

95-107/330

భరస : రరఘవపలల మనబబ టట
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:63
లస: ససస స
95-107/332

7028 SQX0270769
పపరర: మహన రరవప గమమహడకల

95-107/333

తసడడ:బ నరసససహరరవప గమమహడకల
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:36
లస: పప
95-107/335

7031 SQX0231795
పపరర: పపలర యఖ యడర

95-107/336

తసడడ:బ పరపయఖ యడర
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:67
లస: పప
95-107/338

తసడడ:బ నరసససహహలల గమమహడకల
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:69
లస: పప
95-107/339

7016 SQX1482181
పపరర: ససజన మసదలపప

భరస : ఆసజనవయమలల మసదలపప
ఇసటట ననస:48-4-106
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప గమమహడకల
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహస గమమహడకల
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:68
లస: పప
7035 SQX0273060
పపరర: వనసకట పదనహవత గమరరకల�

95-107/323

తసడడ:బ పరసడడరసగరరరవప గగలర పలర
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ రరఘవపలల మనబబ టట
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:46
లస: పప
7032 SQX0938522
పపరర: నరసససహ రరవప గమమహడకల

7018 SQX0091850
పపరర: ససజనఖ మసదలపప

95-107/320

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల మసదలపప
ఇసటట ననస:48-4-106
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప గమమహడకల
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప గమమహడకల
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:65
లస: ససస స
7029 MLJ2435287
పపరర: చసదబశశఖర మనబబ టట

95-107/704

తసడడ:బ ననరరయణ మసదలపప
ఇసటట ననస:48-4-106
వయససస:57
లస: పప

భరస : చసదబశశఖర మనబబ టట
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:42
లస: ససస స
7026 AP151000030276
పపరర: రరజజశశరర గమమహడకల

7015 SQX2218444
పపరర: ససజజత తదలగసటట

7013 AP151000027568
పపరర: నరసససహరరవప తచలగనవటట
తసడడ:బ సరసబశవరరవప తచలగనవటట
ఇసటట ననస:48-4-105
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల మసదలపప
ఇసటట ననస:48-4-106
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆనసద రరవప తలమయల
ఇసటట ననస:48-4-106
వయససస:51
లస: పప
7023 MLJ2439388
పపరర: వనసకటలకడహ మనబబ టట

95-107/319

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:48-4-105
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల మసదలపప
ఇసటట ననస:48-4-106
వయససస:30
లస: ససస స
7020 SQX1374222
పపరర: పరపరరరవప తలమయల

7012 SQX0162925
పపరర: శకనవరసరరవప తచలగననటట

95-107/317
7010 SQX1656776
పపరర: వనసకట లకడహ కలమయరర రరవపల

భరస : శవ శసకర రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:48-4-105
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబయఖ తచలగనవటట
ఇసటట ననస:48-4-105
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:48-4-105
వయససస:44
లస: పప
7017 SQX0091868
పపరర: ససమఖ మసదనలపప

95-107/316

భరస : శకనవరస రరవప తచలగనవటట
ఇసటట ననస:48-4-105
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తచలగనవటట
ఇసటట ననస:48-4-105
వయససస:73
లస: ససస స
7014 SQX2218428
పపరర: నరసససహ రరవప తదలగసటట

7009 SQX0817254
పపరర: పపరరషమయ తచలగనవడడ

7034 SQX2359099
పపరర: శక మణణ కసట గమమహడడదల

95-107/705

తసడడ:బ హనసమసత రరవప గమమహడడదల
ఇసటట ననస:48-4-108
వయససస:20
లస: పప
95-107/340

7037 AP151000030646
పపరర: వనసకరయమహ గమరరకల

95-107/341

భరస : వనసగళరరడడడ గమరరకల
ఇసటట ననస:48-4-109
వయససస:87
లస: ససస స
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7038 AP151000027570
పపరర: శవరరమరరడడడ గమరరకల

95-107/342

తసడడ:బ వనసగళరరడడడ గమరరకల
ఇసటట ననస:48-4-109
వయససస:67
లస: పప
7041 SQX2354801
పపరర: రరణణ పత వడ

95-107/706

95-107/346

95-107/349

95-108/286

95-107/353

95-107/356

95-107/359

7051 SQX1641737
పపరర: రరటతస గడడ సశశటట

7054 SQX1484435
పపరర: గరరరర కరరరమమరర

7057 SQX0091892
పపరర: రమయదదవ వసగల

7060 SQX0043620
పపరర: ససదదప� తలర స�

95-107/362

7063 SQX0035337
పపరర: కకలగరన రరమ రరవప

95-108/287

7066 SQX0035527
పపరర: గమరరచరణ వసగల
తసడడ:బ బభబమమ యఖ వసగల
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:64
లస: పప

7046 AP151000030283
పపరర: ననగజశశరమహ జజషట�

95-107/348

7049 SQX0975524
పపరర: రతతస గరదసశశటట

95-107/351

7052 SQX1529264
పపరర: దసరర పబవలర క పపలపరటట

95-107/352

భరస : ససదదప తలర స
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:25
లస: ససస స
95-107/354

7055 SQX1150713
పపరర: వజయయమయరరత పససమరరస

95-107/355

భరస : లకహణ పపబమ సరయ చసద తలర స
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:36
లస: ససస స
95-107/357

7058 SQX0565424
పపరర: పసడడటట భభగఖలకడహ

95-107/358

భరస : ససబబహహణఖస పసడడటట
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:60
లస: ససస స
95-107/360

95-107/361
7061 SQX1150705
పపరర: లకహణ పపబమ సరయ చసద
తలర స
తసడడ:బ హరర వనసకట శకనవరసరరవప తలర స
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:35
లస: పప

95-107/363

7064 SQX0035428
పపరర: కసదదవలస సడరరఖ రరవప�

తసడడ:బ రరమమలల కకలగరన
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:43
లస: పప
95-107/365

95-107/345

తసడడ:బ రరగవయఖ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:48-4-119
వయససస:81
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప� తలర స
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ పప ల పసలర గరజల
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:34
లస: పప
7065 AP151000027440
పపరర: హరర వనసకట శకనవరస రరవప
తలర స
తసడడ:బ పబకరశస రరవప తలర స
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:54
లస: పప

95-107/350

భరస : గమరరచరణ వసగల
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : సరయనరజసదబ తలర స
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:66
లస: ససస స
7062 SQX0938597
పపరర: గసడడ రరజ గరజల

7048 AP151000027072
పపరర: సరయరరమ గరదసశశటట

7043 SQX1546896
పపరర: ధన లకడహ పపరరల

భరస : రరమయరరవప� జజషట
ఇసటట ననస:48-4-119
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ జజరర కరరరమమరర
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప� కసదదవలపప
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:43
లస: ససస స
7059 AP151000030285
పపరర: ననగకలమయరర తలర స

95-107/347

తసడడ:బ రరఘవయఖ గడడ సశశటట
ఇసటట ననస:48-4-119
వయససస:81
లస: పప

భరస : గరన రరజ గరజల
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:29
లస: ససస స
7056 SQX0091777
పపరర: కలమయరర కసదదవలపప�

7045 SQX0170043
పపరర: పదహజ గరదసశశటట

95-107/344

భరస : సదన ససవర రరవప పపరరల
ఇసటట ననస:48-4-110
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ రతతమ గరదసశశటట
ఇసటట ననస:48-4-119
వయససస:45
లస: పప

భరస : సరయరరస గడడ సశశటట
ఇసటట ననస:48-4-119
వయససస:36
లస: ససస స
7053 SQX0938530
పపరర: భభరత గరజల

95-108/499

భరస : రతతస గరదసశశటట
ఇసటట ననస:48-4-119
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రతతస గరదసశశటట
ఇసటట ననస:48-4-119
వయససస:73
లస: ససస స
7050 SQX1641729
పపరర: ససనత గడడ సశశటట

7042 SQX2496818
పపరర: శకధర పతవరడ

7040 SQX0270561
పపరర: రమయకరసత రరడడడ గమరకల

తసడడ:బ శవరరమ రరడడ గమరకల
ఇసటట ననస:48-4-109
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ రసగ రరవప పతవరడ
ఇసటట ననస:48-4-109
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ మమన సరశమ పపఖరరల
ఇసటట ననస:48-4-110
వయససస:47
లస: పప
7047 AP151000030280
పపరర: ససతనరతతస గరదసశశటట

95-107/343

తసడడ:బ పసచచరరడడడ గమరరకల
ఇసటట ననస:48-4-109
వయససస:95
లస: పప

భరస : శకధర పత వడ
ఇసటట ననస:48-4-109
వయససస:32
లస: ససస స
7044 SQX0867705
పపరర: సదనశవ రరవప పపఖరరల

7039 AP151000027569
పపరర: వనసగళరరడడడ గమరరకల

95-107/364

తసడడ:బ వనసకటయఖ� కసదదవలస
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:51
లస: పప
95-107/366

7067 AP151000027423
పపరర: సరయనరజసదబపస
బ రద

95-107/367

తసడడ:బ పబకరశరరవప తలర స
ఇసటట ననస:48-4-120
వయససస:69
లస: పప
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7068 AP151000030284
పపరర: అనసడయయదదవ తలర స

95-107/609

భరస : హరరవనసకటశకనవరసరరవప తలర స
ఇసటట ననస:48-4 120
వయససస:56
లస: ససస స
7071 SQX1210970
పపరర: రవసదబ బభబమ బబ లశశటట

95-107/370

95-107/373

95-107/376

95-107/379

95-107/382

95-107/385

95-108/490

తసడడ:బ వనసకయఖ చసపపవరక
ఇసటట ననస:48-4-125
వయససస:44
లస: పప

7081 SQX0035477
పపరర: దళవరయ సరయబభబమ�

7084 SQX1955038
పపరర: అనస లఖత చససడడరర

95-107/390

95-107/380

7076 SQX0035543
పపరర: తబపపరమలలర అమర ససపత�

7079 SQX0035493
పపరర: మదదరనవన సదనశవ రరవప�

7082 MLJ0811083
పపరర: చసదబవత కకదనరర

7093 AP151000030664
పపరర: దసరర అచచ అచచ

7096 SQX2140309
పపరర: రమఖ చసపపవరక
భరస : చనత శకనవరససలల చసపపవరక
ఇసటట ననస:48-4-125
వయససస:38
లస: ససస స

95-107/378

95-107/381

95-107/383

7085 MLJ0813527
పపరర: జయలకడహ చససడడరర

95-107/384

భరస : సతఖ సరయ బభబమ చససడడరర
ఇసటట ననస:48-4-124
వయససస:45
లస: ససస స

95-107/386 7088 SQX1960681
7087 AP151000027174
పపరర: సతఖ సరయ బభబమ చససడడరర
పపరర: దసరర ఆదదమమలపప

7090 SQX0091686
పపరర: ధన లకడహ మదదరనవన

95-107/375

భరస : పబసరదస కకదనరర
ఇసటట ననస:48-4-123
వయససస:39
లస: ససస స

95-107/387

భరస : వవవకస ఆదదమమలపప
ఇసటట ననస:48-4-124
వయససస:36
లస: ససస స
95-107/388

7091 SQX0565465
పపరర: అచచ శవకలమయరర

95-107/389

భరస : శకనవరసరరవప అచచ
ఇసటట ననస:48-4-125
వయససస:44
లస: ససస స
95-107/391

భరస : భదబయఖ అచచ
ఇసటట ననస:48-4-125
వయససస:52
లస: ససస స
95-107/707

95-107/372

తసడడ:బ వనసకరటరరమయఖ� మదదరనవన
ఇసటట ననస:48-4-122
వయససస:38
లస: పప

భరస : సదనశవ రరవప మదదరనవన
ఇసటట ననస:48-4-125
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : భభషస� మహమహద
ఇసటట ననస:48-4-125
వయససస:47
లస: ససస స
7095 SQX2140408
పపరర: చనత శకనవరససలల చసపపవరక

95-107/377

తసడడ:బ వనసకటరతతస చససడడరర
ఇసటట ననస:48-4-124
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ సతఖ సరయ బభబమ చససడడరర
ఇసటట ననస:48-4-124
వయససస:19
లస: ససస స
7092 MLJ0818609
పపరర: షకకలయ మహమహద�

7078 SQX0420638
పపరర: ససరజష రరడడడచరర �

7073 MLJ2439818
పపరర: కకషషవవణణ తట వరరస

తసడడ:బ శరసత� తబపపరమలలర
ఇసటట ననస:48-4-122
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ సతఖ సరయ బభబమ చససడడరర
ఇసటట ననస:48-4-124
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతతస చససడడరర
ఇసటట ననస:48-4-124
వయససస:83
లస: ససస స
7089 SQX2496669
పపరర: ఉమ రమఖ శక చససడడరర

95-107/374

తసడడ:బ భదబయఖ� దలవరయ
ఇసటట ననస:48-4-122
వయససస:69
లస: పప

భరస : హనసమసత రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:48-4-123
వయససస:47
లస: ససస స
7086 AP151000030290
పపరర: అనసడరఖ చససడడరర

7075 AP151000030286
పపరర: కమలసచదదవ తటవరరస

95-107/369

తసడడ:బ సరయరరస తటవరరస
ఇసటట ననస:48-4-122
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమరరజ� రరడచరర
డడ
ఇసటట ననస:48-4-122
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ శవ ససబబహహణఖస తటవరరర
ఇసటట ననస:48-4-122
వయససస:47
లస: పప
7083 AP151000030282
పపరర: రరధదక కసకకపరటట

95-107/371

భరస : శవససబబమణఖస తటవరరస
ఇసటట ననస:48-4-122
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయసజనవయమలల కకలశశటట
ఇసటట ననస:48-4-122
వయససస:34
లస: పప
7080 AP151000027168
పపరర: సరయరరస తటవరరర

7072 SQX0027839
పపరర: వనసకట రరవప బబ లశశటట

7070 SQX0027896
పపరర: కకటటశశరమహ తవరశ

భరస : కకషష మమరరస తవరశ
ఇసటట ననస:48-4-121
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:48-4-121
వయససస:87
లస: పప

భరస : జజన� సయఖద
ఇసటట ననస:48-4-122
వయససస:51
లస: ససస స
7077 SQX0035394
పపరర: కకలశశటట కకషష చచచతనఖ

95-107/368

తలర : శకహరర కలమయర రరయవరపప
ఇసటట ననస:48-4-121
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:48-4-121
వయససస:30
లస: పప
7074 SQX0091835
పపరర: సయఖద గకససబ�

7069 SQX0027821
పపరర: ససతమహలకడహ రరయవరపప

7094 SQX0163543
పపరర: శకనవరసస అచచ

95-107/392

తసడడ:బ కకకషష అచచ
ఇసటట ననస:48-4-125
వయససస:51
లస: పప
95-107/708

7097 SQX2139418
పపరర: వనసకటటశశరరర చసపపవరక

95-107/709

తసడడ:బ చనత శకనవరససలల చసపపవరక
ఇసటట ననస:48-4-125
వయససస:21
లస: పప
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95-107/393

తసడడ:బ కరరరసక పపసదద
ఇసటట ననస:48-4-126
వయససస:24
లస: ససస స
7101 SQX1010230
పపరర: మహహష పపసదద

95-107/396

95-108/288

95-107/401

95-107/627

95-107/405

95-108/289

95-108/292

తసడడ:బ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:45
లస: పప

7111 SQX1150739
పపరర: మధసలత పసనసగగసడ

7114 AP151000030297
పపరర: లకకహ బబగ�

7117 MLJ2440121
పపరర: ననగలకడహ భమనవన

7120 AP151000030707
పపరర: ధనలకడహ భమనవన

95-108/295

7123 SQX0028159
పపరర: ససధదర మనతవ

95-107/404

7126 AP151000027289
పపరర: శకధర భమనవన
తసడడ:బ శకరరమయఖ
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:47
లస: పప

7106 SQX0938639
పపరర: దసరర రరచకకసడ

95-107/400

7109 AP151000027005
పపరర: ససభభనసరహహబ షపక

95-107/403

7112 SQX2497816
పపరర: లకడహకకషషకలమయరర పసనసగగసడ

95-107/729

భరస : ససరజసదబననధ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:48-4-129
వయససస:58
లస: ససస స
95-107/406

7115 MLJ2436160
పపరర: జజన సయఖద

95-107/407

తసడడ:బ కరరస సయఖద
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:65
లస: పప
95-108/290

7118 MLJ2440113
పపరర: సశరరపరరణణ భమనవన

95-108/291

భరస : లలయనసదకలమయర
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:47
లస: ససస స
95-108/293

7121 AP151000030363
పపరర: సహదదవ భమనవన

95-108/294

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:62
లస: ససస స
95-108/296

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:30
లస: పప
95-108/298

95-107/398

తసడడ:బ ఘనససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:48-4-128
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకరరమయఖ
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బభబమరరవప
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:72
లస: ససస స
7125 AP151000027236
పపరర: శశఖర భమనవన

95-107/402

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:60
లస: ససస స
7122 AP151000030362
పపరర: లకకహ వకకలగడడ

7108 AP151000030306
పపరర: సరజదన షపక

7103 SQX0420729
పపరర: ఏడడకకసడలల పపసదచ

భరస : రమణన రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:48-4-127
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : హససనవబగ� బ
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : దదవవసదబ
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:42
లస: ససస స
7119 AP151000030360
పపరర: గకరమహ సడదసనగమసట

95-107/399

భరస : వనసకట అరవసద పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:48-4-129
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ CH మలర ఖయరరరన గమపరస పరదరరస
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:28
లస: ససస స
7116 MLJ2439073
పపరర: నరహల వకకలగడడ

7105 SQX1174556
పపరర: లకడహ రరచకకసడ

95-107/395

తసడడ:బ మమతఖస� పపసదద
ఇసటట ననస:48-4-126
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:48-4-128
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:48-4-128
వయససస:23
లస: ససస స
7113 SQX0744920
పపరర: జజనకక పసబయయసక పరదరరస

95-107/397

భరస : మహన రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:48-4-127
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:48-4-127
వయససస:86
లస: ససస స
7110 SQX2062826
పపరర: రరకరసన షపక

7102 SQX1010222
పపరర: కరరరసక పపసదద

7100 SQX0321448
పపరర: లకడహ బభయ పపసదచ�

భరస : ఏడడకకసడలల� పపసదద
ఇసటట ననస:48-4-126
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల పపసదద
ఇసటట ననస:48-4-126
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ససభభన సరహహబ
ఇసటట ననస:48-4-126
వయససస:27
లస: ససస స
7107 AP151000030300
పపరర: మసగమహ రరచకకసడ

95-107/394

భరస : మహహశ పపసదద
ఇసటట ననస:48-4-126
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల పపసదద
ఇసటట ననస:48-4-126
వయససస:29
లస: పప
7104 SQX1118042
పపరర: రరహనన షపక

7099 SQX1063262
పపరర: మసజల పపసదద

7124 SQX0707836
పపరర: నరసససహరరవప గగగమర

95-108/297

తసడడ:బ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:37
లస: పప
95-108/299

7127 AP151000027061
పపరర: దదవవసదబకలమయర వకకలగడడ

95-108/300

తసడడ:బ బభబమరరవప
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:49
లస: పప
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7128 MLJ2436061
పపరర: లలయనసదకలమయర భమనవన

95-108/301

తసడడ:బ శకరరమయఖ
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:50
లస: పప
7131 AP151000030359
పపరర: మసజల రరచపపడడ

95-108/304

7134 SQX1048421
పపరర: వనసకట ననగ శరకవణణ లకడహ
దదవనశల
తలర : ఆదదలకడహ దదవనశల
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:25
లస: ససస స

95-107/408

7137 MLJ0819201
పపరర: ఆదదలకడహ� దదవనశల�

95-107/411

95-107/414

95-107/417

95-107/420

95-107/423

95-107/412

7147 MLJ0815993
పపరర: లకడహ పప టటట

7150 AP151000030352
పపరర: పపరమహ పప టటట

95-107/426

7153 SQX1641695
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప పప టటట

95-107/415

7156 MLJ2440139
పపరర: శవసతఖకలమయరర పప టటట
భరస : లకకహననరరయణ
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:46
లస: ససస స

7136 SQX0091819
పపరర: శవమహ ఎస�

95-107/410

7139 MLJ0819227
పపరర: ససశలమహ మదదర

95-107/413

7142 MLJ0819235
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప మదదర

95-107/416

తసడడ:బ వరరరఘవయఖ మదదర
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:62
లస: పప
95-107/418

7145 SQX1692888
పపరర: సససధస పబశరసత పప టటట

95-107/419

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:28
లస: ససస స
95-107/421

7148 SQX1692953
పపరర: ధన లకడహ పప టటట

95-107/422

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:49
లస: ససస స
95-107/424

7151 SQX1641703
పపరర: లకడహ ననరరయణ పప టటట

95-107/425

తసడడ:బ వనసకట ననగజశశరరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:46
లస: పప
95-107/427

తసడడ:బ వనసకట ననగజశశరరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:51
లస: పప
95-108/307

95-108/306

భరస : వరరరఘవయఖ మదదర
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:28
లస: ససస స

7144 SQX1692995
పపరర: ననరరయణ రరవప దడడడడ

7133 AP151000027088
పపరర: వనసకటరమణ రరచపపడడ

భరస : నరసససహ రరవప� ఎస
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభబరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:49
లస: ససస స

7155 SQX1122688
పపరర: సససధస పబశరసత పప టటట

95-107/409

తసడడ:బ గరవసదస దడడడడ
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:28
లస: ససస స

7152 SQX1335679
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప పప టటట

7135 MLJ2440105
పపరర: రహహమయ� షపక�

7141 MLJ2436046
పపరర: మహమహద షకకల

95-108/303

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-4-132
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ షరరఫ మహమహద
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ మసరసననసహహబ ఎస.డడ
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:62
లస: పప

7149 SQX1641653
పపరర: ధనలకడహ పప టటట

95-108/305

భరస : ననరరయణ రరవప దడడడడ
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ రరవప దడడడడ
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:39
లస: పప

7146 SQX1641687
పపరర: పబశరసత పప టటట

7132 SQX1014026
పపరర: పపరష వనసకట మణణదదప
రరచపపడడ
తసడడ:బ వనసకట రమణ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:48-4-132
వయససస:27
లస: పప

7138 SQX1692128
పపరర: నరజ దసరర దడడడడ

7130 AP151000027396
పపరర: బభబమరరవప వకకలగడడ

తసడడ:బ శకరరమయఖ
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:82
లస: పప

భరస : మహమహద షరరఫ� షపక
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : లకకహననరరయణ� దదవనశల
ఇసటట ననస:48-4-133
వయససస:60
లస: ససస స

7143 MLJ2436020
పపరర: షరరఫ ఎసడడ

95-108/302

తసడడ:బ గరవసదయఖ
ఇసటట ననస:48-4-130
వయససస:67
లస: పప

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:48-4-132
వయససస:52
లస: ససస స

7140 SQX0821850
పపరర: వజయ కలమయర దడడడడ

7129 AP151000027200
పపరర: వనసకటరరవప భమనవన

7154 SQX1692920
పపరర: సరసబశవ రరవప పప టటట

95-107/428

తసడడ:బ వనసకట ననగజశశర రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:51
లస: పప
95-108/308

7157 SQX0231449
పపరర: ధనలకడహ పప టటట

95-108/309

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:53
లస: ససస స
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7158 AP151000030545
పపరర: అసజమహ గరగమ

95-108/310

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:62
లస: ససస స
7161 SQX1445031
పపరర: లకడహ పలర వ భభగవతషల

95-108/313

95-108/316

95-108/319

95-108/320

95-108/323

95-108/326

95-108/329

భరస : రమమష బభబమ కకలర పర
ఇసటట ననస:48-4-146
వయససస:39
లస: ససస స

7171 MLJ0815779
పపరర: చనతకక దదవరరడడడ

7174 SQX0651885
పపరర: చసదబశశఖర రరడడడ దదవరరడడ

7177 SQX1641752
పపరర: వనసకటశకనవరస రరవప పపరర

7180 SQX0817288
పపరర: లకకహ కరసతమహ సప మగరన

95-107/429

7183 SQX0746297
పపరర: శవ శకనవరస కరననల

95-108/321

7186 SQX0674267
పపరర: కకషష ఫణణదబ కకలర పర
తసడడ:బ ఆసజనవయమలల కకలర పర
ఇసటట ననస:48-4-146
వయససస:32
లస: పప

7166 SQX0517276
పపరర: యలవరరస ససరజష బభబమ

95-108/318

7169 NDX2283653
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సప మరరజ

94-108/541

7172 AP151000030319
పపరర: సరసశతమహ దదవరరడడడ

95-108/322

భరస : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-138
వయససస:69
లస: ససస స
95-108/324

7175 SQX0164228
పపరర: వనసకటరరడడడ దదవరరడడడ

95-108/325

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-138
వయససస:68
లస: పప
95-108/327

7178 SQX0553909
పపరర: అమమహలల చచనసతపలర

95-108/328

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:48-4-143
వయససస:41
లస: ససస స
95-108/330

7181 SQX1456392
పపరర: ససనల కలమయర చచనసతపలర

95-108/331

తసడడ:బ శకనవరస రరవప చచనసతపలర
ఇసటట ననస:48-4-143
వయససస:25
లస: పప
95-107/430

తలర : వనసకటభదదబ లకడహ కరననల
ఇసటట ననస:48-4-145
వయససస:28
లస: పప
95-107/432

95-108/315

తసడడ:బ రరగవయఖ సప మరరజ
ఇసటట ననస:48-4-137
వయససస:59
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-4-143
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : రమణ కరననల
ఇసటట ననస:48-4-145
వయససస:35
లస: ససస స
7185 SQX0790394
పపరర: నరజరరణణ కకలర పర

94-108/540

తసడడ:బ హరగరపరల పపరర
ఇసటట ననస:48-4-142
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-4-143
వయససస:44
లస: ససస స
7182 SQX0517995
పపరర: కరననల రమయదదవ

7168 NDX2283646
పపరర: కకటటశశరర సప మరరజ

7163 SQX0517953
పపరర: యలవరరస చచనతకజశశరర

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:48-4-136
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-138
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకటశకనవరస రరవప పపరర
ఇసటట ననస:48-4-142
వయససస:37
లస: ససస స
7179 SQX0817270
పపరర: శశశలజ సప మగరన

95-108/317

భరస : వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-138
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:48-4-138
వయససస:43
లస: పప
7176 SQX1641760
పపరర: చసదదక
బ పపరర

7165 SQX0568477
పపరర: ఆరరమసడ శవకలమయర రరడడ

95-108/312

భరస : ససరజష బభబమ
ఇసటట ననస:48-4-136
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరర రరవప సప మరరజ
ఇసటట ననస:48-4-137
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హరరపస
బ రద
ఇసటట ననస:48-4-138
వయససస:37
లస: ససస స
7173 SQX0035311
పపరర: పససపపలలటట హరరపస
బ రద

95-108/314

తలర : శవపరరశత
ఇసటట ననస:48-4-136
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ పలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:48-4-136
వయససస:64
లస: పప
7170 SQX0092015
పపరర: రతత కలమయరర పససపపలలటట

7162 SQX0932053
పపరర: లకకహ శకహరర భభగవతషల

7160 SQX0163717
పపరర: వనసకట సరసబశవరరవప పప టటట

తసడడ:బ వనసకట ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ పబభభకర రరవప భభగవతషల
ఇసటట ననస:48-4-136
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : పబభభకర రరవప
ఇసటట ననస:48-4-136
వయససస:59
లస: ససస స
7167 SQX0035097
పపరర: భభగవతషల పబభభకర రరవప

95-108/311

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-135
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ పబభభకర రరవప భభగవతషల
ఇసటట ననస:48-4-136
వయససస:25
లస: ససస స
7164 SQX0091900
పపరర: ఇసదదర బభగవతష

7159 SQX1206664
పపరర: లకడహ ననరరయణ పప టటట

7184 SQX0517425
పపరర: కరనసల రమణ

95-107/431

తసడడ:బ కకషష కరనల
ఇసటట ననస:48-4-145
వయససస:49
లస: పప
95-107/433

7187 AP151000027327
పపరర: రమమష బభబమ కకలర పర

95-107/434

తసడడ:బ రరమలసగజశశరరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:48-4-146
వయససస:45
లస: పప
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7188 AP151000027330
పపరర: రరమలసగజశశరరరవప కకలర పర

95-107/435

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:48-4-146
వయససస:69
లస: పప
7191 SQX1952860
పపరర: రరజజష భమవరపప

95-108/332

7192 SQX0682393
పపరర: రతతకలమయరర

95-107/440

7195 SQX0674234
పపరర: రరజ బ

7198 AP151000027435
పపరర: శకనవరసరరవప పరవనగమసడర

తసడడ:బ ససరజష నసదదపరటట
ఇసటట ననస:48-4-149
వయససస:31
లస: ససస స

7203 AP151000030322
పపరర: శరసతకలమయరర కరకలమయనస

7204 AP151000027348
పపరర: వజయ కలమయర కరకలమయనస

95-107/447

భరస : వనసకటససబభబరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:48-4-149
వయససస:63
లస: ససస స
95-107/450

95-107/453

తసడడ:బ రరమహహన రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:48-4-150
వయససస:30
లస: పప
7215 SQX1641679
పపరర: తదజససశన గమసటటరర
తసడడ:బ సరసబశవ రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:48-4-151
వయససస:23
లస: ససస స

95-107/444

95-107/445

95-107/442

7199 SQX1895564
పపరర: పపజత పవనగమసడర

95-107/591

7202 SQX1691948
పపరర: రరధదక కరకలమయనస

95-107/446

భరస : వనసకట శకనవరస రరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:48-4-149
వయససస:38
లస: ససస స
95-107/448

95-107/449
7205 AP151000027349
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప
కరకలమయనస
తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:48-4-149
వయససస:47
లస: పప

7213 SQX0270702
పపరర: శకననధ గడరస�

7216 SQX1693183
పపరర: తదజశశన గమసటటరర

95-107/452

తసడడ:బ పబవణ కలమయర పప తత
స రర
ఇసటట ననస:48-4-150
వయససస:27
లస: ససస స
95-107/454

7211 SQX0568527
పపరర: గమపరస గరరరష కలమయర పప తత
స రర

95-107/455

తసడడ:బ రరమమహన రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:48-4-150
వయససస:28
లస: పప
95-107/457

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� గడడ స
ఇసటట ననస:48-4-150
వయససస:30
లస: పప
95-107/459

7196 SQX0674259
పపరర: వవణమ ఇ

95-107/451 7208 SQX1952845
7207 AP151000027037
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప కరకలమయనస
పపరర: శరకవణణ పప తత
స రర

7210 AP151000030326
పపరర: అనసతలకడహ గమసటటరర

95-107/439

తసడడ:బ లకడహ నరసససహ రరవప పవనగమసడర
ఇసటట ననస:48-4-148 1ST LANE
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పపలర యఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:48-4-150
వయససస:82
లస: ససస స
95-107/456

7193 SQX0170316
పపరర: లకడహ ససజజత పరవనగమసడర

తసడడ:బ వవసకటటశశరరర ఇ
ఇసటట ననస:48-4-148
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:48-4-149
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరస మహన రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:48-4-150
వయససస:46
లస: ససస స
7212 SQX1007665
పపరర: పబవణ కలమయర పప తత
స రర

95-107/441

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:48-4-149
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ కకపపపసస ననయమడడ బమరర
ఇసటట ననస:48-4-149
వయససస:54
లస: పప
7209 SQX1210814
పపరర: రమణ కలమయరర పప తత
స రర

7201 SQX0517847
పపరర: డడసపపల రరణణ నసదదపరటట

95-107/437

భరస : లకడహ నరసససహరరవప పరవనగమసడర
ఇసటట ననస:48-4-148
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటభబవప పరవనగమసడర
ఇసటట ననస:48-4-148
వయససస:55
లస: పప

95-107/592
7200 SQX1895556
పపరర: ననగ వనసకట సరయ హనషర
పవనగమసడర
తసడడ:బ లకడహ నరసససహ రరవప పవనగమసడర
ఇసటట ననస:48-4-148 1ST LANE
వయససస:23
లస: ససస స

7206 MLJ0814368
పపరర: రరసబభబమ బమరర

95-107/438

తసడడ:బ చలపత రరవప బ
ఇసటట ననస:48-4-148
వయససస:28
లస: పప
95-107/443

7190 AP151000027307
పపరర: మలర కరరరరనరరవప పరదసరరస

తసడడ:బ సరసబశవరరవప పరదసరరస
ఇసటట ననస:48-4-147
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ వవణమ ఇ
ఇసటట ననస:48-4-148
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పరవనగమసడర
ఇసటట ననస:48-4-148
వయససస:49
లస: ససస స
7197 MLJ0814996
పపరర: లకడహ నరసససహరరవప
పరవనగమసడర
తసడడ:బ వనసకటభబవప పరవనగమసడర
ఇసటట ననస:48-4-148
వయససస:50
లస: పప

95-107/436

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప పరదసరరస
ఇసటట ననస:48-4-147
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ దసరర పబసరద భమవరపప
ఇసటట ననస:48-4-147
వయససస:22
లస: పప
7194 AP151000030323
పపరర: సశపతలత పరనసగమసడర

7189 AP151000030320
పపరర: పదనహవత పరదసరరస

7214 SQX0568683
పపరర: పప తత
స రర రరమమహన రరవప

95-107/458

తసడడ:బ శశషగరరర రరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:48-4-150
వయససస:53
లస: పప
95-107/460

తసడడ:బ వనసకట సరసబశవ రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:48-4-151
వయససస:23
లస: ససస స

7217 SQX0231324
పపరర: భభరత గమసటటరర

95-107/461

భరస : శకనవరసరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:48-4-151
వయససస:41
లస: ససస స
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7218 AP151000030332
పపరర: పదహజ గమసటటరర

95-107/462

భరస : సరసబశవరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:48-4-151
వయససస:46
లస: ససస స
7221 AP151000027323
పపరర: సరసబశవరరవప గమసటటరర

95-107/465

95-107/467

95-107/470

7225 AP151000030334
పపరర: అరరణ లసగమలలర

7228 SQX0569038
పపరర: లసగమలలర సరయ రమమష

95-107/473

7231 SQX0417378
పపరర: మయనసకకరణహయ బసడడకటర

భరస : సతఖననరరయణ గగబమబరర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:44
లస: ససస స

7234 AP151000030336
పపరర: పరరశతమహ గగబమబరర

తసడడ:బ సతఖననరరయణ గరబమబరర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ ననసరయఖ గగబమబరర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:48
లస: పప
7242 SQX2496701
పపరర: లహరర గగబమబరర

తసడడ:బ భదబయఖ
ఇసటట ననస:48-4-162
వయససస:28
లస: ససస స

7240 SQX0651893
పపరర: ససధనకర బసడడకటర

95-108/494

7243 MLJ2436111
పపరర: నరజసదబ దనసరర

95-107/474

7246 SQX1506536
పపరర: మణణకసఠ అచనచ
తసడడ:బ భదబయ అచనచ
ఇసటట ననస:48-4-162
వయససస:27
లస: పప

7226 AP151000030311
పపరర: రమయదదవ వనసపల

95-107/469

7229 AP151000027298
పపరర: ససధనకర లసగమలలర

95-107/472

7232 SQX0170399
పపరర: జయలకడహ గగబమబరర

95-107/475

భరస : ఆసజనవయమలల గగబమబరర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:41
లస: ససస స
95-107/477

7235 SQX0170290
పపరర: అనతపపరష � బసడడకటర �

95-107/478

భరస : ససధనకర� బసడడకటర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:66
లస: ససస స
95-107/480

7238 SQX1692003
పపరర: సతఖననరరయణ గరబమబరర

95-107/481

తసడడ:బ నసరయఖ గరబమబరర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:49
లస: పప
95-107/483

7241 AP151000027250
పపరర: ననసరయఖ గగబమబరర

95-107/484

తసడడ:బ నరసయఖ గగబమబరర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:87
లస: పప
95-107/485

తసడడ:బ హనసమసత రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:48-4-160
వయససస:36
లస: పప
95-108/333

95-107/727

తసడడ:బ కకషషమమరరస లసగమలలర
ఇసటట ననస:48-4-152
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ చనబసవయఖ బసడడకటర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల గగబమబరర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:19
లస: ససస స
7245 SQX0565473
పపరర: అచచ మయధవ

95-107/471

తసడడ:బ నసరయఖ గరబమబరర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:46
లస: పప
95-107/482

7223 SQX2497659
పపరర: జజఖతశక లకడహ సశపత బబ లశశటట

భరస : వనసకటరరవప వనసపల
ఇసటట ననస:48-4-152
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ననసరయఖ గగబమబరర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:65
లస: ససస స

95-107/479 7237 SQX1492917
7236 SQX1240415
పపరర: నఖల తదజ కలమయర గరబమబరర
పపరర: ఆసజనవయమలల గరబమబరర

7239 SQX0464867
పపరర: సతఖ ననరరయణ గరబమబరర

95-107/468

భరస : ససధనకర బసడడకటర
ఇసటట ననస:48-4-153
వయససస:37
లస: ససస స
95-107/476

95-107/464

భరస : ఆనసదబభబమ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:48-4-151
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషషమమరరస లసగమలలర
ఇసటట ననస:48-4-152
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ బభపనయఖ లసగమలలర
ఇసటట ననస:48-4-152
వయససస:82
లస: పప
7233 SQX0464685
పపరర: ఊరరహళ భవరన గరబమబరర

95-107/466

భరస : సరయరమమష లసగమలలర
ఇసటట ననస:48-4-152
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస లసగమలలర
ఇసటట ననస:48-4-152
వయససస:77
లస: ససస స
7230 AP151000027299
పపరర: కకషషమమరరస లసగమలలర

7222 AP151000027169
పపరర: పపలయరరరవప గమసటటరర

7220 AP151000027160
పపరర: శకనవరసరరవప గమసటటరర

తసడడ:బ పపలయరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:48-4-151
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ గమసటటరర
ఇసటట ననస:48-4-151
వయససస:77
లస: పప

భరస : ససధనకర లసగమలలర
ఇసటట ననస:48-4-152
వయససస:37
లస: ససస స
7227 AP151000030333
పపరర: శరసతకలమయరర లసగమలలర

95-107/463

భరస : పపలయరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:48-4-151
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలయరరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:48-4-151
వయససస:51
లస: పప
7224 SQX0091744
పపరర: ససదఖ రరణణ లసగమలలర

7219 AP151000030330
పపరర: ససబబరతతస గమసటటరర

7244 NDX2283745
పపరర: వహరరక మనబబ టట

94-108/542

తసడడ:బ పబసరద మనబబ టట
ఇసటట ననస:48-4-162
వయససస:21
లస: ససస స
95-108/334

7247 SQX0568618
పపరర: అచచ భదబయఖ

95-108/335

తసడడ:బ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:48-4-162
వయససస:59
లస: పప
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7248 SQX0170522
పపరర: హనసమయయమహ ఇసకలళళ�

95-107/486

భరస : సరసబశవరరవప� ఇసకలళళ
ఇసటట ననస:48-4-163
వయససస:67
లస: ససస స
7251 SQX1391101
పపరర: కకశశర ఇసకకలలర

95-108/336

95-108/339

95-108/342

95-107/488

95-107/491

95-107/710

తసడడ:బ వననయకరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-166
వయససస:38
లస: ససస స
7272 SQX0893966
పపరర: శశదర రరడడడ మయరస రరడడడ
తసడడ:బ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-166
వయససస:26
లస: పప
7275 SQX0270843
పపరర: వననయకరరడడడ మయరసరరడడడ
తసడడ:బ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-166
వయససస:59
లస: పప

7261 MLJ0816116
పపరర: పదహ కకతస కకట

7264 SQX0163642
పపరర: సరయబభబమ మసతబ

7267 SQX0832154
పపరర: దదవఖ భభరత రరససశశటట

7270 SQX0893974
పపరర: పబసడన రరడడడ మయరస రరడడడ

7273 SQX0893958
పపరర: హరమ వరద న రరడడడ మయరస రరడడడ

95-107/489

7276 SQX1890615
పపరర: సడరఖ ననరరయణ పపవరశడ
తసడడ:బ రరమ చసదబ మమళ పపవరశడ
ఇసటట ననస:48-4-168
వయససస:45
లస: పప

95-108/341

95-108/344

7262 SQX0170456
పపరర: కళళఖణణ మసతబ

95-107/490

భరస : సరయబభబమ మసతబ
ఇసటట ననస:48-4-165
వయససస:51
లస: ససస స
95-107/492

7265 MLJ0815811
పపరర: మమనరతతస కకతస కకట

95-107/493

తసడడ:బ రరమకకషషయఖ కకతస కకట
ఇసటట ననస:48-4-165
వయససస:50
లస: పప
95-107/494

7268 SQX0796078
పపరర: మదన కలమయర రరససశశటట

95-107/495

తసడడ:బ శకనవరసరరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:48-4-166
వయససస:29
లస: పప
95-108/346

7271 SQX0170704
పపరర: శవకలమయరర మయరసరరడడ

95-108/347

భరస : వననయకరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-166
వయససస:50
లస: ససస స
95-108/349

తసడడ:బ కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-166
వయససస:27
లస: పప
95-108/351

95-108/338

తసడడ:బ దనసయఖ
ఇసటట ననస:48-4-164
వయససస:79
లస: పప

భరస : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-166
వయససస:47
లస: ససస స
95-108/348

7256 AP151000027565
పపరర: రరమదనసస ఆరరమళళ

95-108/343 7259 AP151000027566
7258 SQX1511410
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తషమహల పలర
పపరర: హనసమయఖ ఆరరమళళ

తసడడ:బ శకనవరస రరవప రరససశశటట
ఇసటట ననస:48-4-166
వయససస:27
లస: ససస స
95-108/345

7253 AP151000030674
పపరర: ససబభబయమహ ఆరరమళళ

తసడడ:బ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:48-4-164
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప కకతస కకట
ఇసటట ననస:48-4-165
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ ననగ శకనవరస గమపరస యయజర
ఇసటట ననస:48-4-165
వయససస:19
లస: ససస స
7269 SQX0274480
పపరర: పసబయదరరరన. యమ

95-108/340

భరస : మమనరతతస కకతస కకట
ఇసటట ననస:48-4-165
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమకకషషయఖ కకతస కకట
ఇసటట ననస:48-4-165
వయససస:75
లస: ససస స
7266 SQX2155109
పపరర: వరసవ శశష వలర యయజర

7255 AP151000027564
పపరర: వవణమగరపరలరరవప కకతనస కకతనస

95-107/628

భరస : మలర ఖయరరరనరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-164
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప తషమహల పలర
ఇసటట ననస:48-4-164
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ ననగ శకనవరస గమపరస యయజర
ఇసటట ననస:48-4-165
వయససస:22
లస: ససస స
7263 MLJ0815712
పపరర: శవమహ కకతస కకట

95-108/337

తసడడ:బ కకషష మమరరస కకతస
ఇసటట ననస:48-4-164
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:48-4-164
వయససస:62
లస: పప
7260 SQX1691831
పపరర: దదవఖ ననగ శక యయజర

7252 SQX1120914
పపరర: దసరర మయనస తషమహలపలర

7250 SQX1989037
పపరర: రజన ఇసకకలలర

తలర : హనసమయయమహ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:48-4-163
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతష కలమయర తషమహలపలర
ఇసటట ననస:48-4-164
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:48-4-164
వయససస:90
లస: ససస స
7257 AP151000027563
పపరర: మహనరరవప కకతనస

95-107/487

తసడడ:బ సరసబశవరరవప� ఇసకలళళ
ఇసటట ననస:48-4-163
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:48-4-163
వయససస:42
లస: పప
7254 AP151000030256
పపరర: సశరరజఖలకడహ కకతనస

7249 SQX0270827
పపరర: కకషప ర బభబమ ఇసకలళళ�

7274 MLJ0819185
పపరర: కకకషష రరరడడడ మయరసరరడడడ

95-108/350

తసడడ:బ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-166
వయససస:53
లస: పప
95-8/1237

95-108/352
7277 SQX1895622
పపరర: వ జ వ ననగ మలర శశరర పపవరశడ

భరస : సడరఖ ననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:48-4-168
వయససస:38
లస: ససస స
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7278 SQX2496859
పపరర: సడరఖ ననరరయణ పపవరశడ

95-108/502

తసడడ:బ రరమ చసదబమమళ పపవరశడ
ఇసటట ననస:48-4-168
వయససస:42
లస: పప
7281 SQX1641661
పపరర: శవ సతఖ కలమయరర పప టటట

7279 MLJ2439370
పపరర: ననగజశశరర జమల

95-108/353

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:48-4-169
వయససస:57
లస: ససస స
95-107/496

భరస : లకకహ ననరరయణ పప టటట
ఇసటట ననస:48-4-171
వయససస:40
లస: ససస స

7282 SQX0682310
పపరర: దసరర ననగ కలమయరర గమజరల

95-108/357

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-172/1
వయససస:76
లస: ససస స

7285 SQX0164129
పపరర: తరరమల శవ ననగరరరడడ గమజరల

95-108/355

95-108/360

భరస : ససబబమణఖస
ఇసటట ననస:48-4-173
వయససస:34
లస: ససస స

7288 SQX1860592
పపరర: రమయదదవ వసజనసపరటట

95-108/358

95-108/363

తసడడ:బ అతరచసఖతరరవప వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:48-4-173
వయససస:46
లస: పప
7293 SQX1484385
పపరర: అభషసకస ఎరకబబ యన

95-108/365

తసడడ:బ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:48-4-174
వయససస:29
లస: ససస స

95-108/361

95-108/364

7299 SQX2080836
పపరర: ఆనసద సరయ కకషష కకతస కకట

95-91/666

తసడడ:బ మమన ఇరతత కకతస కకట
ఇసటట ననస:48-4-175
వయససస:18
లస: పప

7289 SQX0035386
పపరర: కకతస కకట ససబబమణఖస

7305 SQX2063055
పపరర: మణణ కసట సససహదదబ

7294 MLJ2439628
పపరర: శకనవరసరరవప యరకబబ యన

95-108/366

7295 SQX2063105
పపరర: వనసకట ససబబ రరడడడ మదదరరరడడడ

95-108/493

7298 SQX2063220
పపరర: పరమమశశరర మదదర రరడడడ

తసడడ:బ కకసడ
ఇసటట ననస:48-4-182
వయససస:22
లస: పప

95-108/429

95-109/1098

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ మదదరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-174
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబ రరడడడ మదదర రరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-174
వయససస:43
లస: ససస స

95-108/367
7300 SQX1373091
పపరర: వనసకట ననగ సరయ లల
లఖత యకకల
తసడడ:బ వనసకట ననగజశశర రరవప యకకల
ఇసటట ననస:48-4-182
వయససస:24
లస: ససస స

7301 MLJ2439305
పపరర: కలససమకలమయరర యకకల

7306 SQX2079077
పపరర: మలర కరరరరన రరవప దనసరర

95-107/629

తసడడ:బ పసదర వనసకట రరడడడ మదదరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-174
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:48-4-182
వయససస:58
లస: పప
95-108/432

95-108/362

7292 SQX2062859
పపరర: వనసకట గరయతబ మదదర రరడడడ

95-108/368

భరస : వనసకట ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-4-182
వయససస:55
లస: ససస స

95-108/369 7303 SQX0568790
95-108/370 7304 SQX2063030
7302 SQX1168922
పపరర: వనసకట సరయ జసశసత యకకల
పపరర: యకకల వనసకట ననగజశశరరరవప
పపరర: భమవనవశశరర దనసరర

తసడడ:బ వనసకట ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:48-4-182
వయససస:25
లస: పప

95-108/359

తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరడడడ మదదరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-174
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : య.వ.ససబబయఖ
ఇసటట ననస:48-4-174
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరడడడ మదదర రరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-174
వయససస:19
లస: పప

7286 SQX0163923
పపరర: శశషసరరడడడ గమజరల

తసడడ:బ రరమకకకషషయఖ
ఇసటట ననస:48-4-173
వయససస:39
లస: పప

7291 SQX1860626
పపరర: మధససడదన రరవప
వసజనసపరటట
తసడడ:బ నరసససహరరవప వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:48-4-173
వయససస:68
లస: పప

95-108/430 7297 SQX2496693
7296 SQX2063097
పపరర: వనసకట భరదనశజ రరడడడ మదదర రరడడడ
పపరర: పరమమశశరగ మదదరరరడడడ

95-108/356

తసడడ:బ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-172/1
వయససస:70
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:48-4-173
వయససస:40
లస: ససస స

7290 SQX1860600
పపరర: నరసససహరరవప వసజనసపరటట

7283 AP151000030371
పపరర: పరరశత గమజరల
భరస : శశషసరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-172/1
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ శశషస రరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-172/1
వయససస:33
లస: పప

7287 SQX0091884
పపరర: వనజజరన కకతనస కకట

95-108/354

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:48-4-169
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ శశషస రరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-172/1
వయససస:26
లస: ససస స

7284 SQX0092072
పపరర: లకడహ నరసమహ గమజరల

7280 MLJ2435436
పపరర: హనసమసతరరవప జమల

95-108/431

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:48-4-182
వయససస:28
లస: ససస స
95-136/680

తసడడ:బ భవన ననరరయణ దనసరర
ఇసటట ననస:48-4-182
వయససస:36
లస: పప
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3125 SQX0181214
పపరర: లకడహ కవత పపలకకసడ
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95-105/244

భరస : శకమననతరరయణ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-51
వయససస:40
లస: ససస స
3128 SQX0181230
పపరర: శకమననతరరయణ పపలకకసడ

95-105/247

3129 SQX0591388
పపరర: రరధనకకకషష మమరరస పపలకకసడ

95-105/250

3132 SQX0687392
పపరర: పదనహవత వపలర గసటట
భరస : కకటటశశర రరవప వపలర గసటట
ఇసటట ననస:46-1-52
వయససస:61
లస: ససస స

95-105/253
3134 SQX0490219
పపరర: నవన కలమయర వనసకట అనసత
చకరక
తసడడ:బ శవ పబసరదస అనసత చకరక
ఇసటట ననస:46-1-52
వయససస:38
లస: పప

3135 SQX0687277
పపరర: సరయ కకరన ఉలర గసటట
తసడడ:బ సతఖననరరయణ ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:46-1-52
వయససస:44
లస: పప

3137 SQX0181255
పపరర: కకటటశశర రరవప వపలర గసటట

3138 MLJ0856898
పపరర: సడరఖకలమయరర� తతలలటట�

95-105/256

తసడడ:బ వర రరఘవయఖ వపలర గసటట
ఇసటట ననస:46-1-52
వయససస:71
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప బటటపప బ లల
ఇసటట ననస:46-1-53
వయససస:43
లస: ససస స
3143 SQX0554014
పపరర: శకనవరసరరవప భటటటపప బ లల

95-105/260

95-105/263

భరస : వనసకటటశశరరరవప� రరయపరటట
ఇసటట ననస:46-1-55
వయససస:70
లస: ససస స

3144 SQX0181362
పపరర: శరససస స పలర వవల

3147 SQX0181420
పపరర: రరహహణణ మరసర

95-105/266

3150 AP151000039209
పపరర: యమ.కరకసత కలమయర

95-105/254

95-101/54

3153 AP151000039365
పపరర: ఫరతమమనతసర
భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:46-1-55
వయససస:76
లస: ససస స

95-105/249

3133 SQX0865717
పపరర: అనసత లకకహ ఉలర గసటట

95-105/252

3136 AP151000042246
పపరర: వనసకట అనసత శవ పబసరదస
చకరక
తసడడ:బ చసదబశశఖరరరవప చకరక
ఇసటట ననస:46-1-52
వయససస:62
లస: పప
3139 MLJ0856922
పపరర: పబభభకర� తతలలటట�

95-105/255

95-101/55

తసడడ:బ వనసకటభబవప� తతలలటట
ఇసటట ననస:46-1-53
వయససస:58
లస: పప
95-105/258

3142 SQX0180927
పపరర: సరమయమ జఖస తతమహసడడబ

95-105/259

భరస : కకటటశశరరరవప తతమహసడడబ
ఇసటట ననస:46-1-53
వయససస:74
లస: ససస స
95-105/261

3145 SQX1429654
పపరర: రరమ మమరరస గజజమ

95-105/262

తసడడ:బ చలపత రరవప గజజమ
ఇసటట ననస:46-1-53
వయససస:78
లస: పప
95-105/264

3148 AP151000039119
పపరర: యమ.కమల శవకలమయరర

95-105/265

భరస : మహనరరవప యమ.
ఇసటట ననస:46-1-54
వయససస:49
లస: ససస స
95-105/267

తసడడ:బ మహనరరవప యమ.
ఇసటట ననస:46-1-54
వయససస:45
లస: పప
95-105/269

3130 SQX0003848
పపరర: లయవణఖ చకరక

భరస : సతఖననరరయణ ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:46-1-52
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:బ మహనరరవప మరసర
ఇసటట ననస:46-1-54
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప యమ.
ఇసటట ననస:46-1-54
వయససస:74
లస: ససస స
3152 MLJ0858688
పపరర: భమలకడహ� రరయపరటట�

95-105/251

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప పలర వవల
ఇసటట ననస:46-1-53
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ శకరరమమలల అలపరటట
ఇసటట ననస:46-1-53
వయససస:80
లస: పప
3149 AP151000039118
పపరర: యమ.రరఘవమహ

3141 SQX0553941
పపరర: జయలకడహ భటటటపప బ లల�

95-105/246

భరస : వనసకట అనసత నవన కలమయర చకరక
ఇసటట ననస:46-1-52
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ� భటటటపప బ లల�
ఇసటట ననస:46-1-53
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ భటటటపప బ లల
ఇసటట ననస:46-1-53
వయససస:48
లస: పప
3146 SQX1429746
పపరర: శకనవరససలల అలపరటట

95-105/248

భరస : పబభభకర� తతలలటట
ఇసటట ననస:46-1-53
వయససస:54
లస: ససస స
95-105/257

3127 SQX0181248
పపరర: అనల కలమయర పపలకకసడ

తసడడ:బ రరధ కకషష మమరరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-51
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ పపలయరరరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-51
వయససస:71
లస: పప

భరస : శవపబసరదస చకరక
ఇసటట ననస:46-1-52
వయససస:59
లస: ససస స

3140 SQX1429647
పపరర: ననగ మణణ బటటపప బ లల

95-105/245

భరస : రరధనకకకషష మమరరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-51
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:బ రరధనకకకషష మమరరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-51
వయససస:48
లస: పప
3131 AP151000042239
పపరర: అనతపపరష చకరక

3126 SQX0613380
పపరర: కనఖకలమయరర పపలకకసడ

3151 SQX1191840
పపరర: బబ జజహహ షపక

95-105/268

భరస : అబమరల కరరస ఇఫసస ఖర అహహద షపక
ఇసటట ననస:46-1-55
వయససస:55
లస: ససస స
95-105/270

3154 SQX0270082
పపరర: ఇబడ సరమ షపక

95-105/271

తసడడ:బ అలయరవలర షపక
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:30
లస: ససస స
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3155 SQX0403774
పపరర: సబబన షపక
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95-105/272

తసడడ:బ అలయరవల షపక
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:33
లస: ససస స
3158 SQX1206698
పపరర: మహమహద సరద ఫరరకక

95-105/275

95-105/278

95-105/281

95-105/283

95-105/279

3165 SQX1943760
పపరర: లయవణఖ తరరఅనసతనళళశర

3168 SQX0553651
పపరర: ఆదదననరరయణ రరడడడ ఇనగసటట

95-105/286

3171 SQX1944438
పపరర: కలమయర కతష
స ల

95-104/45

3174 SQX0473868
పపరర: ఉమయదదవ పససమరరస

95-105/277

3163 SQX0125237
పపరర: లకకహ నరసససహరరవప పసలర

95-105/280

3166 SQX0553875
పపరర: రమయదదవ ఇనగసటట

95-105/282

భరస : ససబభబరరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:46-1-57
వయససస:40
లస: ససస స
95-105/284

3169 SQX1691344
పపరర: నరసససహ రరడడడ కకపపరరస

95-105/285

తసడడ:బ వనసకట నరసససహ రరడడడ కకపపరరస
ఇసటట ననస:46-1-58
వయససస:34
లస: పప
95-105/287

తసడడ:బ కకషష కతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-58
వయససస:50
లస: పప
95-105/288

3160 SQX0270587
పపరర: మహమహద నబ షపక�

తసడడ:బ వనసకట సరశమ పసలర
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:46-1-57
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ పబసరద రరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:46-1-58
వయససస:46
లస: పప
3173 SQX1383488
పపరర: సరయ లకడహ పరటటబసడర

3162 SQX1206680
పపరర: మహమహద అసర స ఫరరకక

95-105/274

తసడడ:బ అలయరవల� షపక�
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ రఘమననధ తరరఅనసతనళళశర
ఇసటట ననస:46-1-57
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరధనకకకషష మమరరస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:46-1-57
వయససస:65
లస: ససస స
3170 SQX1944198
పపరర: రవ కలమయర చనగసటట

95-105/276

తసడడ:బ ఎ ఆర ఫరరకక ఫరరకక
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ రరవపఫ
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:88
లస: పప
3167 SQX0425884
పపరర: జరచన వరఫ జయలకడహ బబ లశశటట

3159 SQX0270777
పపరర: అబమరల ఖలక షపక

3157 SQX1191857
పపరర: బబ జరచనబ ఫరరకక

భరస : అసర స ఫరరకక మహమహద
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ అలయరవల షపక
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ మసరసననసహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:63
లస: పప
3164 AP151000039144
పపరర: హహచ.ఎమ.ఎ. రహహమ

95-105/273

భరస : అలయరవల
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమహద అసర స ఫరరకక
ఇసటట ననస:46-1-56
వయససస:26
లస: పప
3161 AP151000039175
పపరర: అలయరవల షపక

3156 AP151000039189
పపరర: మమమమమనన

3172 SQX1935949
పపరర: మయనస సరయ ససధ గరపసశశటట

95-104/46

తసడడ:బ శకనవరసబభబమ లలట గరపసశశటట
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:22
లస: ససస స
95-105/289

3175 SQX1235556
పపరర: అనతన రరవపరర

95-105/290

భరస : పస ససరజష యస బ కరసత పరటటబసడర
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ ససరజష బభబమ పససమరరస
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వరసస బభబమ రరవపరర
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:36
లస: ససస స

3176 SQX0742726
పపరర: శరకవణణ యరరకలలపరటట

3177 SQX1239798
పపరర: రజవత మయరరళళ

95-105/292

3178 SQX0473793
పపరర: వనసకట ననగ ససరజష బభబమ
పససమరరస
తసడడ:బ శసకరరరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:45
లస: పప

95-105/295

95-105/297

3181 SQX0742429
పపరర: రమమష యరరకలలపరటట

95-105/298

95-105/291

భరస : రమమష యరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:36
లస: ససస స
3179 SQX0481747
పపరర: రవకలమయర చనగసటట

భరస : శకనస మయరరళళ
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:46
లస: ససస స
95-105/296

తసడడ:బ పబసరదరరవప చనగసటట
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:46
లస: పప
3182 MLJ2481281
పపరర: వనసకటరమణనరరవప పరటటబసడర
తసడడ:బ మధససడధనరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:60
లస: పప

3180 SQX1235549
పపరర: కలమయర కతష
స ల
తసడడ:బ కకషష కతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:49
లస: పప

95-105/299

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప యరరకలలపరటట
ఇసటట ననస:46-1-59
వయససస:49
లస: పప

95-105/300 3184 MLJ0850966
3183 SQX1620062
పపరర: సరయ ససధ పబదదపసక రరణణ శకరరస
పపరర: భభవన శకరరస

తసడడ:బ మహన రరవప శకరరస
ఇసటట ననస:46-1-60
వయససస:28
లస: ససస స

95-105/301

భరస : రతతకలమయర శకరరస
ఇసటట ననస:46-1-60
వయససస:47
లస: ససస స
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3185 MLJ0858902
పపరర: కకషషకలమయరర శకరరస
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95-105/302

భరస : మహనరరవప శకరరస
ఇసటట ననస:46-1-60
వయససస:61
లస: ససస స
3188 AP151000039355
పపరర: మహనరరవప శకరరస

95-105/305

95-105/953

95-105/307

95-105/310

95-105/313

Deleted
95-105/316

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-1-64
వయససస:51
లస: ససస స
3206 SQX0181644
పపరర: ఉమర షరరఫ షపక

95-105/319

తసడడ:బ సరయ పబసరద పసలర
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:29
లస: ససస స

95-105/308

3198 SQX0181552
పపరర: నడర మమసస ఫర షపక

3201 SQX0836056
పపరర: అలయయబబగస సయఖద

95-105/311

3207 SQX0270033
పపరర: ఖయససస షరరఫ షపక

95-105/322

3210 SQX1944313
పపరర: ఫపజర ర రహమయన సయఖద

95-105/314

3213 MLJ0851923
పపరర: వజయలకడహ� పసలర�
భరస : సరయపబసరద� పసలర
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:52
లస: ససస స

95-104/48

3196 SQX1239954
పపరర: వర లకడహ మమదసనడరర

95-105/309

3199 SQX1239921
పపరర: వనసకట రమణ మమదసనడరర

95-105/312

3202 SQX0181636
పపరర: టటననజ షపక

95-105/315

తసడడ:బ మహమహద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:46-1-64
వయససస:34
లస: ససస స
95-105/317

3205 SQX0742437
పపరర: మమశటౘ సయఖద

95-105/318

తసడడ:బ ��ావలల రరవప రహమయన సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-64
వయససస:28
లస: పప
95-105/320

3208 MLJ2481554
పపరర: భభషర షపక

95-105/321

తసడడ:బ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:46-1-64
వయససస:52
లస: పప
95-105/323

తసడడ:బ రసయమ ఫసజ సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-64
వయససస:67
లస: పప
95-105/325

3193 SQX1974872
పపరర: కరరశరహ షపక

తసడడ:బ కలటటసబ రరవప మమదసనడరర
ఇసటట ననస:46-1-63
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ ఫజలలర రహమయన సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-64
వయససస:32
లస: ససస స
3204 MLJ0857144
పపరర: మధనరరబ షపక

95-105/306

భరస : వనసకట రమణ మమదసనడరర
ఇసటట ననస:46-1-63
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమహద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:46-1-64
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ మహబమబమసభభన షపక
ఇసటట ననస:46-1-64
వయససస:58
లస: పప
3212 SQX0687350
పపరర: నవఖ తదజ పసలర

3195 SQX0049098
పపరర: కలయఖణణ వనచ

3190 SQX0181685
పపరర: కరశరరనతసర షపక�

తసడడ:బ నడర మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:46-1-63
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:46-1-64
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమహద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:46-1-64
వయససస:32
లస: పప
3209 MLJ0856351
పపరర: మహమహదమ నఫ షపక

95-104/47

తసడడ:బ బభబమ షపక
ఇసటట ననస:46-1-63
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ రహమన అల షపక
ఇసటట ననస:46-1-63
వయససస:20
లస: ససస స
3203 MLJ0857185
పపరర: నడరర హన షపక

3192 SQX1972546
పపరర: కరరశరహ షపక

95-105/304

భరస : బభబమ� షపక�
ఇసటట ననస:46-1-62
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : నడర మమసస ఫర వనచ
ఇసటట ననస:46-1-63
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ బభబమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-63
వయససస:44
లస: పప
3200 SQX1959949
పపరర: రరజజశన షపక

95-105/952

తసడడ:బ నడర మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:46-1-63
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రహహమన ఆల షపక
ఇసటట ననస:46-1-63
వయససస:38
లస: ససస స
3197 SQX0181594
పపరర: రహహమన ఆల షపక

3189 SQX2367563
పపరర: వనసకట రతత కలమయర శకరరస

3187 AP151000042301
పపరర: వనసకటరతతకలమయర శకరరస

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర శకరరస
ఇసటట ననస:46-1-60
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర శకరరస
ఇసటట ననస:46-1-60
వయససస:52
లస: పప

భరస : రరఘవవసదబ రరవప యకమ
ఇసటట ననస:46-1-62A
వయససస:39
లస: ససస స
3194 SQX0181586
పపరర: బబజజన షపక

95-105/303

భరస : వనసకటటశశరరర శకరరస
ఇసటట ననస:46-1-60
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర శకరరస
ఇసటట ననస:46-1-60
వయససస:61
లస: పప
3191 NDX0328013
పపరర: కకషష వవణణ యకమ

3186 AP151000039356
పపరర: అనతపపరష శకరరస

3211 SQX1455329
పపరర: హహమలత తవటట

95-105/324

భరస : అనల తవటట
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:27
లస: ససస స
95-105/326

3214 SQX0125286
పపరర: ఇసదదర దదవ పసలర

95-105/327

భరస : లకకహనరసససహరరవప పసలర
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:79
లస: ససస స

Page 181 of 317

3215 SQX1524629
పపరర: ససనల తవటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-105/328

తసడడ:బ శకనవరస రరవప తవటట
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:35
లస: పప
3218 SQX2204626
పపరర: శకనవరస రరవప తవటట

95-105/955

95-105/958

95-105/332

95-105/334

95-105/335

95-105/338

95-105/341

తసడడ:బ ననరసయఖ� నననతబబ యన
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:49
లస: పప

3228 SQX2143030
పపరర: రమయదదవ పప తత
స రర

3231 SQX0687418
పపరర: భభనసపసబయ అరరర

3234 SQX0956045
పపరర: శక లకడహ చరబబ యన

3237 MLJ0857599
పపరర: పదనహవత ససహహచ

95-105/344

3240 SQX0181818
పపరర: నరసససహరరజ చరబబ యన

95-105/959

3243 SQX0181867
పపరర: జగననతథస చరబబ యన
తసడడ:బ పసదదరరరజ చరబబ యన
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:64
లస: పప

3223 SQX0181701
పపరర: చచచతనఖ మమడడశశటట

95-105/331

3226 SQX1974336
పపరర: లకడహ ననరరయణ చసత

95-104/49

3229 SQX1859271
పపరర: పబసననత బసడనరరపలర

95-104/50

భరస : రసగ రరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:66
లస: ససస స
95-105/336

3232 SQX0181784
పపరర: లకడహ దదవ చరబబ యన

95-105/337

తసడడ:బ జగననతథస చరబబ యన
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:30
లస: ససస స
95-105/339

3235 SQX0003905
పపరర: జజఖత� బబ లలససపరటట�

95-105/340

భరస : కకషషయఖ� బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:36
లస: ససస స
95-105/342

3238 AP151000042339
పపరర: లకకహనరసమహ మమవరశ

95-105/343

భరస : గమరవయఖ మమవరశ
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:70
లస: ససస స
95-105/345

తసడడ:బ జగననతథస చరబబ యన
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:34
లస: పప
95-105/347

95-105/957

తసడడ:బ సతఖననరరయణ చసత
ఇసటట ననస:46-1-67
వయససస:28
లస: పప

భరస : జగననతధస ససహహచ
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప కకరకకలటట
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:28
లస: పప
3242 MLJ0857573
పపరర: వనలయదదబ నననతబబ యన� �

95-105/333

తసడడ:బ నరససమమ రరవప చరబబ యన
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : యయలయదద�బ సనతబబ యన
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:40
లస: ససస స
3239 SQX0687269
పపరర: హనసమసత రరవప కకరకకలటట

3225 SQX0336958
పపరర: మమడడశశటట ససరజసదబననథ

3220 SQX2199701
పపరర: అనల కలమయర తవటట

తసడడ:బ రవసదబననథ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:46-1-66
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ పబభభకర రరవప అరరర
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ పబభభకర రరవప అరరర
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:32
లస: ససస స
3236 MLJ0857581
పపరర: శశషమహ� సనతబబ యన�

95-105/330

భరస : శకనవరస మమరరస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:46-1-67,F NO-303
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహ రరజ చరబబ యన
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:21
లస: ససస స
3233 SQX0687400
పపరర: లకడహ సరయ భవరన అరరర

3222 AP151000039116
పపరర: యమ.కకషషకలమయరర

95-105/954

తసడడ:బ శకనవరస రరవప తవటట
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:46-1-66
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:బ సతఖ ననరరయణ చసత
ఇసటట ననస:46-1-67
వయససస:25
లస: ససస స
3230 SQX1944206
పపరర: లయవణఖ చరబబ యన

95-105/956

భరస : ససరజసదబననధ యమ.
ఇసటట ననస:46-1-66
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరజసదబననధ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:46-1-66
వయససస:39
లస: పప
3227 SQX1974328
పపరర: సరయ ససధ చసత

3219 SQX2199891
పపరర: కకషషవనణణ తవటట

3217 SQX2204576
పపరర: సతఖననరరయణ రరజ చదకలరర

తసడడ:బ రరమరరజ చదకలరర
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:66
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తవటట
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ఖససస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:24
లస: ససస స
3224 SQX0125138
పపరర: శరత బభబమ మమడడశశటట

95-105/329

తసడడ:బ నరసససహరరవప పసలర
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ గరపరల రరవప తవటట
ఇసటట ననస:46-1-65
వయససస:59
లస: పప
3221 SQX2201648
పపరర: నజమమన షపక

3216 MLJ0851766
పపరర: సరయపబసరద పసలర

3241 SQX0003822
పపరర: కకషషయఖ� బబ లలససపరటట�

95-105/346

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల� బబ లలససపరటట
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:39
లస: పప
95-105/348

3244 SQX1959956
పపరర: మహలకడహ చదకలరర

95-105/349

భరస : ననరరయణ చదకలరర
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:28
లస: ససస స
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3245 SQX2206597
పపరర: నరసససహ రరవప చరబబ యనన

95-105/960

తసడడ:బ జగననతథస చరబబ యనన
ఇసటట ననస:46-1-69
వయససస:34
లస: పప
3248 AP151000039193
పపరర: కకషప ర కలమయర కరరక

95-105/351

95-105/962

95-105/354

95-122/241

95-105/358

95-105/361

95-105/364

భరస : మహబమబ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:46-1-74
వయససస:50
లస: ససస స

3258 SQX0383992
పపరర: ససభభన షపక

3261 SQX0426098
పపరర: షరరహల షపక

3264 AP151000039007
పపరర: షపక హససనన బబగస

3267 AP151000039008
పపరర: షపక ఘన షరయదస

95-122/243

3270 SQX1065789
పపరర: షరహహన షపక

95-122/242

3273 SQX1065748
పపరర: జమర షపక
తసడడ:బ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-74
వయససస:38
లస: పప

3253 SQX0826206
పపరర: రహహమమనతస షపక

95-105/353

3256 SQX1002955
పపరర: నడరరదదరన షపక

95-105/356

3259 SQX1861582
పపరర: సరయ నవఖ దదరరతల

95-105/357

తసడడ:బ నరసససహ రరవప దదరరతల
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:22
లస: ససస స
95-105/359

3262 SQX0687012
పపరర: రజయ షపక

95-105/360

భరస : నడరరదదరన షపక
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:34
లస: ససస స
95-105/362

3265 MLJ0852962
పపరర: ఖసరరరద షపక

95-105/363

భరస : మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:61
లస: ససస స
95-105/365

3268 MLJ0852954
పపరర: మహబమబ షపక

95-105/366

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:76
లస: పప
95-105/367

తసడడ:బ కకసర షపక
ఇసటట ననస:46-1-74
వయససస:28
లస: ససస స
95-105/369

95-105/961

తసడడ:బ బషసర నడరరదదరన
ఇసటట ననస:46-1-72
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ షపక మసరసన షపక
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప దదరరతల
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:22
లస: ససస స
3272 SQX1065771
పపరర: కకసర షపక

95-105/355

భరస : షపక ఘన షరయదస షపక
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:53
లస: ససస స

తలర : లకడహ కలమయరర దదరరతల
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:52
లస: పప
3269 SQX1689231
పపరర: సరయ నవఖ దదరరతల

3255 AP151000039120
పపరర: షపక మసరసన భ

3250 SQX2204782
పపరర: రరజజశ కలమయర కరరక

తసడడ:బ కలయల షపక
ఇసటట ననస:46-1-72
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ ఘన ససచదన షపక
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప దదరరతల
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:45
లస: ససస స
3266 SQX1863356
పపరర: నరసససహ రరవప దదరరతల

95-122/240

తసడడ:బ జజన షసచక
ఇసటట ననస:46-1-72
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహ రరవప దదరరతల
ఇసటట ననస:46-1-73
వయససస:24
లస: ససస స
3263 SQX1861145
పపరర: లకడహ కలమయరర దదరరతల

3252 SQX0384396
పపరర: లకడహ కలమయరర దదరరతల�

95-105/350

తసడడ:బ వజయ కలమయర కరరక
ఇసటట ననస:46-1-71
వయససస:45
లస: పప

భరస : షపక ఖలల షపక
ఇసటట ననస:46-1-72
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : జజన షసచక
ఇసటట ననస:46-1-72
వయససస:50
లస: ససస స
3260 SQX1303106
పపరర: సరయ దదవఖ దదరరతల

95-105/352

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:46-1-71
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ SUBHANI షపక
ఇసటట ననస:46-1-72
వయససస:30
లస: ససస స
3257 SQX0384172
పపరర: ఫరతమమన షపక

3249 SQX1944271
పపరర: వజయ కలమయర కరరక

3247 MLJ0852582
పపరర: హహమసత కర

భరస : కకశశర కలమయర కర
ఇసటట ననస:46-1-71
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరపరరవప కరరక
ఇసటట ననస:46-1-71
వయససస:77
లస: పప

భరస : రరజజశ కలమయర కరరక
ఇసటట ననస:46-1-71
వయససస:39
లస: ససస స
3254 SQX0003871
పపరర: రరజశనన షపక

94-104/765

భరస : రరజజశ కలమయర కరరక
ఇసటట ననస:46-1-71
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ వజయ కలమయర కరరక
ఇసటట ననస:46-1-71
వయససస:47
లస: పప
3251 SQX2206639
పపరర: కలససమ కలమయరర కరరక

3246 NDX2712909
పపరర: కలససమ కలమయరర కరరక

3271 SQX1065797
పపరర: ననజతన షపక

95-105/368

తసడడ:బ మహబమబ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:46-1-74
వయససస:26
లస: ససస స
95-105/370

3274 SQX1065755
పపరర: మసరసన సరహహబ షపక

95-105/371

తసడడ:బ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-74
వయససస:43
లస: పప
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3275 SQX1689371
పపరర: నససమయ షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-122/244

తసడడ:బ మహబమబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-75
వయససస:41
లస: ససస స
3278 SQX1859792
పపరర: రరశనన షపక

95-105/372

95-104/53

భరస : వనసకట కలమయర ఆలమమరర
ఇసటట ననస:46-1-77
వయససస:34
లస: ససస స
95-104/56

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప ఇరరకలళళ
ఇసటట ననస:46-1-77
వయససస:45
లస: పప
95-105/375

95-105/378

3285 AP151000033310
పపరర: సతఖననరరయణ ఆలమమరర

3288 SQX1860998
పపరర: శకలకడహ కకతస మయసస

3291 AP151000036525
పపరర: లకకహ కలమయరర దదరరతల

95-106/16

3294 SQX1627233
పపరర: దదవ పబసరద దనసరర

95-104/57

భరస : శకనవరసరరవప యకమయ
ఇసటట ననస:46-1-79
వయససస:43
లస: ససస స

3297 AP151000036356
పపరర: శరరద యకమయ

95-105/376

తసడడ:బ కకషషమహన వనచ
ఇసటట ననస:46-1-79
వయససస:47
లస: పప

3300 SQX0942284
పపరర: వనసకట కకషష కరమరరజ

95-104/58

3303 MLJ0857680
పపరర: సరసశత ఇరరకలళళ
భరస : ఉమయమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-1-80
వయససస:39
లస: ససస స

95-104/55

95-104/1234
3286 SQX2381135
పపరర: వనసకట ససబబహహణఖస మటటటపలర

3289 SQX1860840
పపరర: కకషష కలమయరర కకహమయసస

95-105/377

3292 SQX1174424
పపరర: వరససబభబమ రరవపరర

95-104/59

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల రరవపరర
ఇసటట ననస:46-1-78
వయససస:40
లస: పప
95-106/17

3295 SQX0242909
పపరర: ససభభ లకడహ అనమలల

95-104/60

భరస : కకషషకకశశర
ఇసటట ననస:46-1-79
వయససస:41
లస: ససస స
95-104/62

3298 SQX0336842
పపరర: రరజఖలకడహ యకతష

95-104/63

భరస : కకకషషమహననబవప యకతష
ఇసటట ననస:46-1-79
వయససస:78
లస: ససస స
95-106/18

తసడడ:బ వనసకట కకషష కరమరరజ
ఇసటట ననస:46-1-79
వయససస:40
లస: పప
95-106/20

3283 MLJ0855791
పపరర: వనసకట కలమయర అలమమరర

భరస : చనత యయసస కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-1-77
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషషమహన యకమయ
ఇసటట ననస:46-1-79
వయససస:53
లస: ససస స
95-104/64

95-105/374

తసడడ:బ వనసకట శవ రతతస మటటటపలర
ఇసటట ననస:46-1-77
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ మమరళ దనసరర
ఇసటట ననస:46-1-78
వయససస:27
లస: పప
95-104/61

3280 SQX1861202
పపరర: మరర సరహహబ షపక

తసడడ:బ సతఖననరరయణ అలమమరర
ఇసటట ననస:46-1-77
వయససస:35
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:46-1-78
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ మమరళ దనసరర
ఇసటట ననస:46-1-78
వయససస:23
లస: పప

3302 SQX0942276
పపరర: అనసత పదహననభ రరవప
కరమరరజ
తసడడ:బ వనసకట కకషషయఖ కరమరరజ
ఇసటట ననస:46-1-79
వయససస:73
లస: పప

95-104/54

తలర : కకషష కలమయరర కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-1-77
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : కకషష కలమయరర కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-1-77
వయససస:49
లస: పప

3299 AP151000033324
పపరర: శకనవరసరరవప వనచ

3282 AP151000036350
పపరర: లకకహకలమయరర ఆలమమరర

95-104/52

తలర : రషసదన షపక
ఇసటట ననస:46-1-76
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప ఆలమమరర
ఇసటట ననస:46-1-77
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:బ చనత యయసస కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-1-77
వయససస:20
లస: ససస స

3296 MLJ2478584
పపరర: గరతనసజల యకమయ

95-105/373

భరస : సతఖననరరయణ ఆలమమరర
ఇసటట ననస:46-1-77
వయససస:67
లస: ససస స

3284 AP151000033325
పపరర: ఉమయమహహశశరరరవప ఇరరకలళళ

3293 SQX1627225
పపరర: దనసరర చకకవరరస

3279 SQX1859925
పపరర: రషసదన షపక

3277 AP151000033308
పపరర: మరరసరహహబ షపక

తసడడ:బ కరరమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-76
వయససస:55
లస: పప

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-76
వయససస:39
లస: ససస స

3281 SQX0479857
పపరర: దసరర ఆలమమరర

3290 SQX1859974
పపరర: చనత యయసస కకతస మయసస

95-104/51

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-76
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-76
వయససస:20
లస: ససస స

3287 SQX1861210
పపరర: గరయతబ కకతస మయసస

3276 AP151000036349
పపరర: రషసదన షపక

3301 SQX0942292
పపరర: ఫణణ కలమయర కరమరరజ

95-106/19

తసడడ:బ అనసత పదహననభ రరవప
ఇసటట ననస:46-1-79
వయససస:43
లస: పప
95-104/65

3304 SQX0568105
పపరర: లలయవత యకమయ

95-104/66

భరస : ననగరరజ యకమ
ఇసటట ననస:46-1-80
వయససస:52
లస: ససస స
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3305 MLJ0856203
పపరర: రరధనకకషష ఇరరకలళర
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95-104/67

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర ఇరరకలళళ
ఇసటట ననస:46-1-80
వయససస:40
లస: పప
3308 SQX1689868
పపరర: అఖల ఇరరకలళళ

3306 SQX0150748
పపరర: శకనవరసరరవప కగరర

95-105/379

తసడడ:బ పరనకరలల కగరర
ఇసటట ననస:46-1-80
వయససస:43
లస: పప
95-122/245

3309 SQX0590638
పపరర: హహరర జజనబబగస సయఖద

95-104/68

95-105/965
3307 SQX2291094
పపరర: ననగ వనసకట పవన కలమయర
ఏవపకలలయర
తసడడ:బ అమయలలసవరర రరవప ఏవపకలలయర
ఇసటట ననస:46-1-80
వయససస:22
లస: పప

3310 MLJ2478204
పపరర: కలమయరర నలర పలర

95-104/69

తసడడ:బ ఉమయమహహశశర రరవప ఇరరకలళళ
ఇసటట ననస:46-1-80
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహబమబ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-82
వయససస:52
లస: ససస స

3311 SQX0336560
పపరర: యయకతష శవ ననగమణణ

95-104/71 3313 MLJ2475341
3312 SQX0337550
పపరర: వనసకట భభరర వ అవననష యయకతష
పపరర: మననజ కలమయర మనతస

95-104/70

భరస : వనసకట ననరరయణ యయకతష
ఇసటట ననస:46-1-82
వయససస:49
లస: ససస స
3314 SQX2263382
పపరర: రరఘవవసదబరరవప యకమ

95-105/966

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర యకమ
ఇసటట ననస:46-1-82A
వయససస:46
లస: పప
3317 SQX1429357
పపరర: వనసకట కరరణ శక తతనసగమసటర

95-104/75

భరస : రరధ కకషష మమరరస తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:46-1-84
వయససస:45
లస: ససస స
3320 MLJ0858191
పపరర: కకషషనవణణ జరటట

95-104/78

95-104/81

95-104/84

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప ననమ
ఇసటట ననస:46-1-87
వయససస:42
లస: పప

3316 SQX1047555
పపరర: రమఖ కకషష పబబ శశటట
భరస : మలలర శశర రరవప శశటట
ఇసటట ననస:46-1-84
వయససస:28
లస: ససస స

3318 SQX0745943
పపరర: మలలర శశర రరవప పస

3319 SQX1429308
పపరర: రరధ కకషష మమరరస తతనసగమసటర

95-104/76

3321 MLJ0858894
పపరర: మయధవ జరటట

3324 SQX0187559
పపరర: మహన కలమయర జరటట

3327 AP151000033340
పపరర: రరమమ జరటట

95-104/88

3330 SQX0338426
పపరర: ననమయ ననగజసదబమహ

95-104/79

3333 AP151000033341
పపరర: రవకరసత ననమయ
తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప ననమ
ఇసటట ననస:46-1-87
వయససస:46
లస: పప

95-104/74

95-104/77

3322 AP151000036375
పపరర: ననగవరరదన జరటట

95-104/80

భరస : రరమమ జరటట
ఇసటట ననస:46-1-86
వయససస:55
లస: ససస స
95-104/82

3325 SQX0187534
పపరర: రరమమ జరటట

95-104/83

తసడడ:బ కకటయఖ జరటట
ఇసటట ననస:46-1-86
వయససస:33
లస: పప
95-104/85

3328 SQX0338921
పపరర: ననమ ననగలకడహ

95-104/86

భరస : శశకరసత ననమ
ఇసటట ననస:46-1-87
వయససస:52
లస: ససస స
95-104/89

భరస : ననమ వనసకటటశశర రరవప ననమ
ఇసటట ననస:46-1-87
వయససస:75
లస: ససస స
95-104/92

95-104/72

తసడడ:బ ననగభమషణ రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:46-1-84
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ కకషష జరటట
ఇసటట ననస:46-1-86
వయససస:57
లస: పప

భరస : రవకరసత ననమ
ఇసటట ననస:46-1-87
వయససస:44
లస: ససస స
3332 AP151000033468
పపరర: శశకరసత ననమ

95-104/73
3315 SQX1429324
పపరర: పపజ వనసకట సరయ
తతనసగమసటర
తసడడ:బ రరధ కకషష మమరరస తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:46-1-84
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రమణ జరటట
ఇసటట ననస:46-1-86
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ కకషష జరటట
ఇసటట ననస:46-1-86
వయససస:41
లస: పప
3329 MLJ2478550
పపరర: ససజజత ననమయ

తసడడ:బ ఫరబనసస మనతస
ఇసటట ననస:46-1-82
వయససస:52
లస: పప

భరస : శవకలమయర
ఇసటట ననస:46-1-86
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రమణ జరటట
ఇసటట ననస:46-1-86
వయససస:29
లస: పప
3326 MLJ2475390
పపరర: శవకలమయర జరటట

తసడడ:బ వనసకట ననరరయణ య
ఇసటట ననస:46-1-82
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పస
ఇసటట ననస:46-1-84
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ రరమమ జరటట
ఇసటట ననస:46-1-86
వయససస:39
లస: ససస స
3323 SQX0274308
పపరర: వసశ కకకషష జరటట

భరస : మననజ కలమయర జరటట
ఇసటట ననస:46-1-82
వయససస:52
లస: ససస స

3331 SQX0339259
పపరర: అకకశశటట కరకసతకలమయర

95-104/90

తసడడ:బ శవ ననగజశశరరరవప అకకశశటట
ఇసటట ననస:46-1-87
వయససస:35
లస: పప
95-104/93

3334 MLJ2475077
పపరర: ననగరరజ యకమయ

95-104/94

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప యకమయ
ఇసటట ననస:46-1-87
వయససస:61
లస: పప
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3335 SQX0336826
పపరర: రరమతరరస బభచన
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95-104/95

భరస : వనసకటటశశరరర బభచన
ఇసటట ననస:46-1-88
వయససస:70
లస: ససస స
3338 SQX2323335
పపరర: సబసపస న హహసడకబ

95-104/1236

95-104/98

95-104/101

3342 SQX0187708
పపరర: లకడహ ఉపపల

3345 SQX1206011
పపరర: తచలరబభటట కకషరషసజనవయమలల

95-104/104

3348 SQX0692137
పపరర: కకషష పసబయ కకయయ

భరస : రరయనత కరవపరర
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:58
లస: ససస స
95-104/111

95-105/380

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ దసడ
ఇసటట ననస:46-1-92
వయససస:40
లస: ససస స

3357 MLJ0855072
పపరర: ససబబమహ కసచరర

95-104/114

3360 AP151000033317
పపరర: భరత జర

95-104/105

3363 SQX0187856
పపరర: ససభభషసణణ అదరసకక
భరస : ససధనకర అదరసకక
ఇసటట ననస:46-1-92
వయససస:40
లస: ససస స

3343 SQX0187773
పపరర: వనసకట ససబబమహ కసచరర

95-104/100

3346 SQX0692012
పపరర: పసబయసక యయసపరటట

95-104/103

3349 SQX0691642
పపరర: ఇసదదరర గరసధద కరవపరర

95-104/106

భరస : వనసకటటశశర రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:54
లస: ససస స
95-104/108

3352 SQX0692053
పపరర: ససససల దదవ కరవపరర

95-104/109

భరస : ససబభబరరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:74
లస: ససస స
95-104/112

95-104/113
3355 SQX0692038
పపరర: సరయ శసకర తషమహలచచరరవప

తసడడ:బ చచసగళ రరయమడడ తషమహలచచరరవప
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:46
లస: పప
95-105/381

3358 SQX0865733
పపరర: ససబభబమణఖమ కరసచనబప

95-105/382

తసడడ:బ వవసకట ససబభబరరవప కరసచనబప
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:43
లస: పప
95-104/115

తసడడ:బ శరఖసపబసరద జర
ఇసటట ననస:46-1-91
వయససస:41
లస: పప
95-104/117

95-104/97

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప యయసపరటట
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ శరఖమ జరరరకపప తషల
ఇసటట ననస:46-1-91
వయససస:41
లస: పప
3362 SQX0943175
పపరర: రమయదదవ దసడ

95-104/102

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప కకయయ
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబభబమణఖమ కరసచనబప
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:39
లస: ససస స
3359 SQX1268300
పపరర: లలయ పబసరద జరరరకపప తషల

3354 SQX0692020
పపరర: వజయ చసద కకయయ

3340 SQX1943836
పపరర: భభరర వ జమమహగరన

భరస : వనసకట ససబభబరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:46-1-89
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప కరవపరర
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప వనసపరటట
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:39
లస: పప
3356 SQX0865725
పపరర: శక లతన కరసచనబప

95-104/99

భరస : సరయ శసకర
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:42
లస: ససస స

95-104/107 3351 SQX0692004
3350 SQX0692061
పపరర: అనసరరధ ససరఖ కలమయరర కరవపరర
పపరర: వదనఖసరగరరకలమయరర కరవపరర

95-104/1235

తసడడ:బ ననసచనరయఖ జమమహగరన
ఇసటట ననస:46-1-89
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహరరవప తచలరబభటట
ఇసటట ననస:46-1-89
వయససస:52
లస: పప

భరస : కలయఖణ
ఇసటట ననస:46-1-90
వయససస:39
లస: ససస స

3353 SQX0691675
పపరర: కలయఖణ వనసపరటట

95-104/1237

భరస : ననసచనరయఖ ఉపప ల
ఇసటట ననస:46-1-89
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరప రరవప జమమహగన
ఇసటట ననస:46-1-89
వయససస:47
లస: పప
3347 SQX0692046
పపరర: శకవదనఖ యయసపరటట

3339 SQX2318129
పపరర: భభరత దదవ హహసడకబ

3337 SQX2439610
పపరర: వనసకటటశశరమహ కలవ

భరస : కకటటశశర రరవప కలవ
ఇసటట ననస:46-1-88
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సబభససస న హహసడకబ
ఇసటట ననస:46-1-88
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకషరషసజనవయమలల తచలరబభటట
ఇసటట ననస:46-1-89
వయససస:48
లస: ససస స
3344 SQX1487215
పపరర: ననసచనరయఖ జమమహగన

95-104/96

తసడడ:బ శకరరమమలల బభచన
ఇసటట ననస:46-1-88
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:బ పరబనసస హహసడకబ
ఇసటట ననస:46-1-88
వయససస:42
లస: పప
3341 SQX1206029
పపరర: తచలరబభటట ననగ ఛనయ

3336 SQX0338699
పపరర: వనసకటటశశరరర బభచన

3361 MLJ0856070
పపరర: జజఖతపబకరష జర

95-104/116

తసడడ:బ శరఖసపబసరద జర
ఇసటట ననస:46-1-91
వయససస:48
లస: పప
95-104/118

3364 SQX0854281
పపరర: వజయ దసడన

95-104/119

భరస : గమరవయఖ దసడ
ఇసటట ననస:46-1-92
వయససస:40
లస: ససస స
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3365 SQX0943159
పపరర: వనసకట రరడడడ దసడ
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95-104/120

తసడడ:బ గమరవయఖ దసడన
ఇసటట ననస:46-1-92
వయససస:40
లస: పప
3368 SQX0187880
పపరర: ససధనకర అదరసకక

95-104/123

95-105/967

95-104/124

95-104/127

95-104/130

95-104/133

95-104/136

భరస : ననగజసరశరరవ దనసరర
ఇసటట ననస:46-1-101
వయససస:56
లస: ససస స

3378 SQX1830421
పపరర: గకతమ గరడడల

3381 MLJ0855924
పపరర: లకడహ కకమహనవన�

3384 MLJ0855908
పపరర: వరససదదవరరవప కకమహనవన

3387 SQX0745471
పపరర: మమరర సరగమసడర

95-104/139

3390 SQX0745810
పపరర: పబభభకర రరవప సరగమసడర

95-104/128

3393 SQX1114149
పపరర: దసరర చసతలపరటట
భరస : చదసబరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:46-1-103
వయససస:46
లస: ససస స

3373 SQX2061661
పపరర: సరయ కలమయర బసడదటట

95-102/750

3376 SQX0745984
పపరర: వమల గదచదల

95-104/126

3379 SQX1369272
పపరర: పవన కలమయర బబ మడడ

95-104/129

తసడడ:బ వరరసజనవయమలల బబ మడడ
ఇసటట ననస:46-1-97
వయససస:32
లస: పప
95-104/131

3382 SQX0891697
పపరర: జనతర బబగస షపక

95-104/132

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:46-1-98
వయససస:74
లస: ససస స
95-104/134

3385 SQX0691766
పపరర: లలయ దసరర కలమయరర సప మరరజ

95-104/135

భరస : శకనవరస బభబమ సప మరరజ
ఇసటట ననస:46-1-101
వయససస:53
లస: ససస స
95-104/137

3388 SQX0159491
పపరర: దనచదపలర గమరర హరజశ

95-104/138

తసడడ:బ రరమ మహన రరవప దనచదపలర
ఇసటట ననస:46-1-101
వయససస:31
లస: పప
95-104/140

తసడడ:బ ఆనసద రరవప సరగమసడర
ఇసటట ననస:46-1-101
వయససస:65
లస: పప
95-105/384

95-104/1239

భరస : ఫరబనసస డదవయర
ఇసటట ననస:46-1-97
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పబభభకర రరవప సరగమసడర
ఇసటట ననస:46-1-101
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రతతస దనసరర
ఇసటట ననస:46-1-101
వయససస:60
లస: పప
3392 SQX1860782
పపరర: రతత కలమయరర దశవ

95-104/125

తసడడ:బ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:46-1-98
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:బ పబభభకర శరహ యలవరరస
ఇసటట ననస:46-1-101
వయససస:55
లస: ససస స
3389 SQX1619966
పపరర: ననగజశశర రరవప దనసరర

3375 SQX1369264
పపరర: కనక లకడహ బబ మడడ

3370 SQX2377398
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ దదశరరడడడ

తసడడ:బ శకనస బసడదటట
ఇసటట ననస:46-1-97
వయససస:19
లస: పప

భరస : వరససదదవరరవప� �
ఇసటట ననస:46-1-98
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ వరససదదవరరవప కకమహనవన
ఇసటట ననస:46-1-98
వయససస:74
లస: పప
3386 SQX1511402
పపరర: జయలకడహ యలవరరస

95-105/383

తలర : వమల గరడడల
ఇసటట ననస:46-1-97
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ కకషషపబసరద పప లశశటట
ఇసటట ననస:46-1-97
వయససస:50
లస: పప
3383 MLJ0855429
పపరర: రవ కకమహనవన

3372 SQX1861343
పపరర: వజయ లకడహ కలమయరర కకట

95-104/122

తసడడ:బ సతఖననరరయణ రరడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:46-1-92
వయససస:23
లస: పప

భరస : పవన కలమయర బబ మడడ
ఇసటట ననస:46-1-97
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషషపబసరద
ఇసటట ననస:46-1-97
వయససస:71
లస: ససస స
3380 AP151000033427
పపరర: లలకజష బభబమ పప లశశటట

95-104/1238

భరస : బభల ససబభబరరవప కకట
ఇసటట ననస:46-1-94
వయససస:55
లస: ససస స

తలర : వమల గరడడల
ఇసటట ననస:46-1-97
వయససస:23
లస: ససస స
3377 AP151000036340
పపరర: అనసతలకకహ పస

3369 SQX2322626
పపరర: అసజరరడడడ దదశరరడడడ

3367 SQX0854364
పపరర: గమరవయఖ దసడన

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ దసడ
ఇసటట ననస:46-1-92
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ హనమరరడడడ దదశరరడడడ
ఇసటట ననస:46-1-92
వయససస:25
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరడడడ దదశ రరడడడ
ఇసటట ననస:46-1-92
వయససస:48
లస: ససస స
3374 SQX1830405
పపరర: మధసరరమ గరడడల

95-104/121

తసడడ:బ ససధనకర అదరసకక
ఇసటట ననస:46-1-92
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ పరసడడ రసగ గరరర అదరసకక
ఇసటట ననస:46-1-92
వయససస:65
లస: పప
3371 SQX2401677
పపరర: సరగర కలమయరర దదశ రరడడ

3366 SQX0187831
పపరర: అనల అదరసకక

3391 SQX0692194
పపరర: వనసకటరమణయఖ జజజల

95-104/141

తసడడ:బ వనసకయఖ జజజల
ఇసటట ననస:46-1-101
వయససస:72
లస: పప
95-104/142

3394 MLJ0855239
పపరర: పబసడన బసడనరరపలర

95-104/143

భరస : రసగరరరవప బసడనరరపలర
ఇసటట ననస:46-1-103
వయససస:58
లస: ససస స
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3395 SQX1590216
పపరర: ఫనఏసదరరవప తతట
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95-104/144

Deleted

తసడడ:బ వదనఖ సరగర తతట
ఇసటట ననస:46-1-103
వయససస:27
లస: పప

3398 SQX0569384
పపరర: మడడతతరర శకనవరసరరడడడ

95-105/386

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ మడడతతరర
ఇసటట ననస:46-1-104
వయససస:38
లస: పప
3401 SQX0071399
పపరర: హససనన సయఖద

95-104/146

95-104/149

95-104/152

95-104/154

95-104/157

95-104/159

భరస : అబమరలబహహమయన
ఇసటట ననస:46-1-118
వయససస:49
లస: ససస స

3405 SQX0745547
పపరర: బభలననగర రరడడ మదడ
ర రర

3408 SQX2121390
పపరర: కలమమత వదడ
ర రర

3411 SQX0442293
పపరర: జబన సయఖద

3414 SQX0007435
పపరర: శసకరన తమట

3417 AP151000033295
పపరర: అల సయఖద

95-104/162

3420 SQX0267807
పపరర: మణణకలమయర పపలకకసడ

95-104/150

3423 SQX0186148
పపరర: అబమరల ఖయదర మహమహద
తసడడ:బ అబమరల రహమయన బభషర
ఇసటట ననస:46-1-118
వయససస:49
లస: పప

3403 SQX0187286
పపరర: షరననశజ షపక

95-104/148

3406 SQX0531376
పపరర: మదడ
ర రర గరవసదరరడడర

95-104/151

తసడడ:బ రరమసరశమ రరడడ మదడ
ర రర
ఇసటట ననస:46-1-110
వయససస:58
లస: పప
95-104/1210

3409 SQX1300458
పపరర: నలలఫర సయఖద

95-104/153

తసడడ:బ అల సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-111
వయససస:24
లస: ససస స
95-104/155

3412 SQX0817494
పపరర: ననగ రరజ కనకచరర

95-104/156

తసడడ:బ బబహహనసదస కనకచరర
ఇసటట ననస:46-1-111
వయససస:33
లస: పప
95-104/158

3415 SQX2145365
పపరర: నఫసయయ సయద

95-104/1211

తసడడ:బ అల సయద
ఇసటట ననస:46-1-111
వయససస:22
లస: ససస స
95-104/160

3418 SQX0185926
పపరర: రరమకకకషష చగమరరపరటట

95-104/161

తసడడ:బ ససబభబరరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:46-1-115
వయససస:43
లస: పప
95-104/163

తసడడ:బ పసద రతతస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-117/1
వయససస:31
లస: పప
95-104/165

95-104/145
3400 SQX0337238
పపరర: వ ఆర ఎ సరశమ గమపరస భమమయ

తసడడ:బ ఆదనస షపక
ఇసటట ననస:46-1-110
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖయససమ సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-112
వయససస:59
లస: పప

భరస : ననగజశశరరరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-117/1
వయససస:77
లస: ససస స
3422 MLJ0858613
పపరర: నససమయ

95-104/147

తసడడ:బ శకరరమమలల తమట
ఇసటట ననస:46-1-111
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ ఖయససస సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-112
వయససస:43
లస: పప
3419 SQX0186049
పపరర: లకకహససశల పపలకకసడ

3402 SQX0531525
పపరర: మదడ
ర రర లలత

95-105/385

తసడడ:బ వ వ కకటటశశర రరవప భమమయ
ఇసటట ననస:46-1-109
వయససస:30
లస: పప

భరస : అల సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-111
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ అలహసన మహమహద
ఇసటట ననస:46-1-111
వయససస:27
లస: పప
3416 SQX0071324
పపరర: అహమత జజన సయఖద

95-105/387

భరస : బభల ననగర రరడడ వదడ
ర రర
ఇసటట ననస:46-1-110
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : షరననశజ షపక
ఇసటట ననస:46-1-111
వయససస:27
లస: ససస స
3413 SQX0692228
పపరర: ఈబభబహహమ అల మహమద

3399 SQX1048157
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మమపరపళ

3397 SQX0569251
పపరర: ఇ పసబత

భరస : శకనవరసరరడడడ ఇ పసబత
ఇసటట ననస:46-1-104
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ గరవసధరరడడడ మదడ
ర రర
ఇసటట ననస:46-1-110
వయససస:31
లస: పప

భరస : బభలననగర రరడడ మదడ
ర రర
ఇసటట ననస:46-1-110
వయససస:22
లస: ససస స
3410 SQX0187393
పపరర: హససనన షపక

భరస : ననగజశశరరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:46-1-104
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : గరవసద రరడడడ మదడ
ర రర
ఇసటట ననస:46-1-110
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ గరవసధ రరడడడ మదడ
ర రర
ఇసటట ననస:46-1-110
వయససస:27
లస: పప
3407 SQX1970482
పపరర: కలమమత మదడ
ర రర

94-104/739

తసడడ:బ వనసకట అపపయఖ మమపరపళ
ఇసటట ననస:46-1-104
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ అహహద జజన సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-110
వయససస:27
లస: ససస స
3404 SQX1196303
పపరర: అనల కలమయర రరడడ మదడ
ర రర

3396 NDX2410579
పపరర: రతత కలమయరర దనసరర

3421 AP151000033166
పపరర: ననగజశశరరరవప పపలకకసడ

95-104/164

తసడడ:బ పసదరతస యఖ పపలకకసడ
ఇసటట ననస:46-1-117/1
వయససస:84
లస: పప
95-104/166

3424 SQX0267823
పపరర: మయధవ కలమయర మదదర

95-104/167

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప మదదర
ఇసటట ననస:46-1-118
వయససస:40
లస: పప
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95-104/168

భరస : హహమయమన మహమహద
ఇసటట ననస:46-1-119
వయససస:43
లస: ససస స
3428 AP151000036203
పపరర: పదనహవత వపలర గసటట

95-104/171

3426 SQX0005173
పపరర: హహమయమన అకబర
మహమహద
తసడడ:బ ఇసరహయల మహమహద
ఇసటట ననస:46-1-119
వయససస:56
లస: పప

95-104/169

95-104/172 3430 SQX0005264
3429 SQX0005116
పపరర: సతఖననరరయణ మమరరస వపలర గసటట
పపరర: హరరత వపలర గసటట

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:46-1-120
వయససస:72
లస: పప

3431 SQX0005298
పపరర: శరత చసధబ వపళళగసటట

3432 SQX0005843
పపరర: వనసకట సడరఖఅనల కలమయర
వపలర గసటట
తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప వపలర గసటట
ఇసటట ననస:46-1-120/1
వయససస:41
లస: పప

95-104/175

3435 SQX1943745
పపరర: షబన పఠరన

95-104/178

తసడడ:బ బలరరస పబససరద వపళళగసటట
ఇసటట ననస:46-1-120/1
వయససస:31
లస: పప
3434 SQX1935840
పపరర: నరస జ పఠరన

95-104/177

తసడడ:బ అయమబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:19
లస: ససస స
3437 SQX1047035
పపరర: కవత సశరష
భరస : ససతన రరమయఖ సశరష
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:33
లస: ససస స
3440 SQX0186197
పపరర: హనసమయయమహ మమకస

95-104/183

95-104/186

95-104/189

భరస : మయలయల షపక
ఇసటట ననస:46-1-125
వయససస:52
లస: ససస స

3447 SQX2317154
పపరర: షబన పఠరన

95-104/190

3450 MLJ2478147
పపరర: రజయయ షపక

95-104/184

3453 MLJ0853671
పపరర: జరచబమనతసర షపక
భరస : భభషర షపక
ఇసటట ననస:46-1-125
వయససస:69
లస: ససస స

95-104/179

3439 SQX0005884
పపరర: ఆసస రర రరణణ దనసరర

95-104/182

3442 SQX0442285
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప సశరష

95-104/185

తలర : ఈశశరమహ సరసబశవరరవప సశరష
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:42
లస: పప
95-104/187

3445 SQX0089060
పపరర: అభరరమయఖ గకసధద

95-104/188

తసడడ:బ దదవయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:49
లస: పప
95-104/1212

3448 SQX2318301
పపరర: సరరసజ పఠరన

95-104/1213

తసడడ:బ అయమబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:18
లస: ససస స
95-104/191

భరస : ఆజమ షపక
ఇసటట ననస:46-1-125
వయససస:37
లస: ససస స
95-104/193

3436 SQX1047050
పపరర: శరరష సశరష

భరస : దనసరర బభబమ
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ అయమబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హహససచసన ఖయన పటభన
ఇసటట ననస:46-1-125
వయససస:33
లస: ససస స
3452 MLJ0853705
పపరర: గకససయయ షపక

95-104/181

తసడడ:బ సరసబశవరరవప సశరష
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ రరశయఖ సశరష
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:77
లస: పప
3449 SQX0987099
పపరర: మసబభ ససలయసనన పటభన

3444 AP151000033287
పపరర: ససతనరరమయఖ సశరష

95-104/176

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప సశరష
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప సశరష
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమహద ఖయన పటభన
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:42
లస: పప
3446 AP151000033286
పపరర: సరసబశవరరవప సశరష

3441 AP151000036332
పపరర: ఈశశరమహ సశరష

3433 SQX0186098
పపరర: పపరష చసదబ రరవప వపలర గసటట
తసడడ:బ సడరఖననరరయణ వపలర గసటట
ఇసటట ననస:46-1-120/1
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఆయమబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:72
లస: ససస స
3443 SQX1047043
పపరర: అయమబ ఖయన పటభన

3438 SQX1047001
పపరర: మమమమమనతసర పఠరన

95-104/173

తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప వపలర గసటట
ఇసటట ననస:46-1-120/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ అయమబ ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:46-1-121
వయససస:22
లస: ససస స
95-104/180

95-104/170

భరస : పపరషచసదబరరవప వపలర గసటట
ఇసటట ననస:46-1-120
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణమమరరస వపలర గసటట
ఇసటట ననస:46-1-120
వయససస:66
లస: ససస స
95-104/174

3427 AP151000036206
పపరర: లలతకలమయరర వపలర గసటట

3451 MLJ0853697
పపరర: షమతస షపక

95-104/192

భరస : ఆదస షపక
ఇసటట ననస:46-1-125
వయససస:47
లస: ససస స
95-104/194

3454 MLJ0850677
పపరర: హహసపసన ఖయన పఠరన

95-104/195

తసడడ:బ మమలయల పఠరన
ఇసటట ననస:46-1-125
వయససస:39
లస: పప
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3455 AP151000033425
పపరర: అజమ షపక

95-104/196

తసడడ:బ భభషర షపక
ఇసటట ననస:46-1-125
వయససస:48
లస: పప

95-104/197

తసడడ:బ హహసపసననబ న పఠరన
ఇసటట ననస:46-1-125
వయససస:56
లస: పప

3458 NDX2603736
పపరర: జజనకక దదవ మమడడశశటట

94-104/763

భరస : రవసదబ ననథ మమడడశశటట
ఇసటట ననస:46-1-130
వయససస:58
లస: ససస స
3461 SQX2323681
పపరర: వరసజనవయమలల ఆకలల

3456 AP151000033376
పపరర: మమలయల పఠరన

3459 SQX2062115
పపరర: రవసదబ ననథ మమడడశశటట

తసడడ:బ రరమ కకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:46-1-130/1
వయససస:42
లస: పప
3464 SQX1547092
పపరర: వనచశరల బబ లర మమసత

95-103/568

95-104/199

భరస : మమరళ వనసకట పబసరద బతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:39
లస: ససస స
3470 SQX0745687
పపరర: సశరష లత మమనతసగర

95-104/205

భరస : బభలకకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:65
లస: ససస స
3476 AP151000036190
పపరర: అనసడరఖమహ చసదలలరర

95-104/211

భరస : రరమననధస చసదలలరర
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:83
లస: ససస స
3479 SQX0531350
పపరర: మమఖస ర అజజస ససననర

తసడడ:బ రరమయసజనవయలల సరతషలలరర
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:41
లస: పప

95-104/200

3468 SQX0854307
పపరర: వనసకట మయధసరర అయనవవలల

3471 SQX0817361
పపరర: గమరరవరద న వకకలగడడ

3474 SQX1268151
పపరర: అనసడయ పబభల

95-104/214

95-104/1216

3466 SQX0817379
పపరర: ఊషర జజఖత సరతషలలరర

95-104/203

3469 AP151000036185
పపరర: కవత తనళళళరర

95-104/206

3472 SQX0531343
పపరర: ఖరఖరరనతసర ససననర
తసడడ:బ గఫపర ఖయన
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:59
లస: ససస స

95-104/209

3475 SQX1046979
పపరర: తరరపటమహ భబమ నవన

3477 SQX1547076
పపరర: ననగ రరజ బబ లర మమసత

3478 SQX1573311
పపరర: ననన నస బభబమ షపక

95-104/212

95-104/210

95-104/213

తసడడ:బ ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:26
లస: పప
95-104/215

Deleted

3481 SQX0817353
పపరర: వనసకట శవ ననగ సతష
వకకలగడడ
తసడడ:బ వనసకట గమపరస వకకలగడడ
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:40
లస: పప

95-104/218 3484 SQX0854299
3483 AP151000033370
పపరర: మమరళవనసకటకకషషపబసరద బతష
పపరర: ననగజశశర రరవప అయనవవలల
స ల

తసడడ:బ కలమయర బతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:43
లస: పప

95-104/204

95-104/207

భరస : ననగజశశర రరవప భబమ నవన
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:74
లస: ససస స

3480 SQX0531319
పపరర: జజకకర అజజస ససననర

95-104/201

భరస : ఆదదశశషయయఖ తనళళళరర
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సడరఖ ననరరయణ మమరరస పబభల
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ గఫపర ఖయన
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:39
లస: పప
95-104/217

3463 SQX2317899
పపరర: రరపసజల ఆకలల

భరస : వనసకట కకషష సరతషలలరర
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ అసకమహ రరవప బబ లమమసత
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ గఫపర ఖయన ససననర
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:35
లస: పప
3482 SQX0817429
పపరర: వనసకట కకషష సరతషలలరర

3465 SQX0745638
పపరర: మమఘ కకసడమమదద

భరస : వనసకట గమపస వకకలగడడ
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:58
లస: ససస స
95-104/208

95-103/620

తసడడ:బ వరసజనవయమలల ఆకలల
ఇసటట ననస:46-1-130/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప అయనవవలల
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఏసస కకపరవరస కకసడమమదద
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:50
లస: ససస స
3473 SQX0336693
పపరర: పరరజపలర ససజజత

95-104/1215

తసడడ:బ ఏససకకపరవరస కకసడమమదద
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:27
లస: ససస స
95-104/202

3460 SQX2307742
పపరర: మమడడశశటట అనసషర
తసడడ:బ మమడడశశటట రవసదబననథ
ఇసటట ననస:46-1-130
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయమలల ఆకలల
ఇసటట ననస:46-1-130/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ అసకమహ రరవప బబ లర మమసత
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:22
లస: ససస స
3467 SQX0185801
పపరర: మయధసరర బతష
స ల

3462 SQX2317972
పపరర: రమయ దదవ ఆకలల

95-104/198

భరస : కలమయరసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-127
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-1-130
వయససస:60
లస: పప
95-104/1214

3457 AP151000036192
పపరర: మయధవ బతష
స ల

95-104/216

95-104/219

తసడడ:బ మమన సరశమ అయనవవలల
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:47
లస: పప
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95-104/220

తసడడ:బ శరలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:49
లస: పప
3488 SQX0531301
పపరర: ససననర గఫపర ఖయన

95-104/223

95-104/1217

భరస : వజయ కలమయర చనమరరస
ఇసటట ననస:46-1-133
వయససస:41
లస: ససస స
3497 SQX1206714
పపరర: వజయ కలమయర చనమరరస

95-104/230

95-104/233

భరస : గరవసదస వవమమల తషమశశటట
ఇసటట ననస:46-1-134
వయససస:55
లస: ససస స
3503 SQX0183715
పపరర: వవణమగరపరలరరవప టట

95-105/389

95-105/392

తసడడ:బ చటటటబభపయఖ కరమమపలర
ఇసటట ననస:46-1-135
వయససస:50
లస: పప

95-104/228

3498 SQX0339101
పపరర: ససబబహహణఖస గరనసగమసటర

95-104/237

95-104/231

95-104/226

3496 SQX1837046
పపరర: శవ పబసరద గరనసగమసటర

3499 SQX0005801
పపరర: తషలశమహ తషమశశటట
భరస : వవణమగరపరల రరవప తషమశశటట
ఇసటట ననస:46-1-134
వయససస:50
లస: ససస స

3501 SQX0005041
పపరర: గరవసదస వవమమల

3502 SQX0049106
పపరర: పదనహవత తమహశశటట

3504 SQX0183210
పపరర: శకనవరస రరవప తమహశశటట

3507 SQX0817403
పపరర: ఫణణ గకరర మసచకలపపడడ

3510 AP151000036196
పపరర: వరలకడహ మలర వరస

3513 AP151000033160
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కరమమపలర
తసడడ:బ చటటటబభపయఖ కరమమపలర
ఇసటట ననస:46-1-135
వయససస:52
లస: పప

95-104/229

95-104/232

తసడడ:బ సప మ సససదర రరవప గరనసగమసటర
ఇసటట ననస:46-1-133
వయససస:58
లస: పప
95-104/234

95-105/388

భరస : వనసకటటశశరరరవప తమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-134
వయససస:51
లస: ససస స
95-105/390

3505 SQX0228429
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తమహశశటట

95-105/391

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర తమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-134
వయససస:66
లస: పప
95-104/235

3508 SQX0817387
పపరర: లల కరమమపలర

95-104/236

భరస : నరసససహరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:46-1-135
వయససస:30
లస: ససస స
95-104/238

భరస : చటటటబభపయఖ మలర వరస
ఇసటట ననస:46-1-135
వయససస:58
లస: ససస స
95-104/240

3493 SQX1837053
పపరర: నహరరక చనమరరస

తసడడ:బ శభభబమణఖస గరనసగమసటర
ఇసటట ననస:46-1-133
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకరణ రరజ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:46-1-135
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప కరమమపలర
ఇసటట ననస:46-1-135
వయససస:50
లస: ససస స
3512 AP151000033161
పపరర: నరసససహరరవప కరమమపలర

3495 AP151000036194
పపరర: భభరత గరనసగమసటర

95-104/225

తసడడ:బ వజయ కలమయర చనమరరస
ఇసటట ననస:46-1-133
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర తమహశశటట
ఇసటట ననస:46-1-134
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర టట
ఇసటట ననస:46-1-134
వయససస:68
లస: పప
3509 AP151000036195
పపరర: రరజఖలకడహ కరమమపలర

95-104/1218

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర వవమమల
ఇసటట ననస:46-1-134
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర టట
ఇసటట ననస:46-1-134
వయససస:51
లస: పప
3506 MLJ0860114
పపరర: పపలయరరరవప టట

3492 SQX2443349
పపరర: వమలమహ తపపన

95-104/222

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:77
లస: పప

భరస : ససబబమణఖస� గరనసగమసటర
ఇసటట ననస:46-1-133
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ పపళర రరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:46-1-133
వయససస:48
లస: పప
3500 SQX0005082
పపరర: వనసకట రతనతవళ తషమశశటట

95-104/224 3490 AP151000033156
3489 SQX1268243
పపరర: సడరఖ ననరరయణ మమరరస పబభల
పపరర: కలమయరసరశమ బతష
స ల

భరస : లకడహ ననరరయణ తపపన
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:37
లస: ససస స
95-104/227

3487 SQX0817346
పపరర: వనసకట గమపస వకకలగడడ

తసడడ:బ ననరరయణ రరవప వకకలగడడ
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర పబభల
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:బ శసకరయఖ తపపన
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:43
లస: పప
3494 SQX1206722
పపరర: వజయ లకడహ చనమరరస

95-104/221

తసడడ:బ ఏలయయ కకసడమమదద
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ దనవపద ఖయన
ఇసటట ననస:46-1-132
వయససస:68
లస: పప
3491 SQX2444636
పపరర: లకడహ ననరరయణ తపపన

3486 SQX0745703
పపరర: ఎసస కకపరవరస కకసడమమదద

3511 SQX0745612
పపరర: గమరర రరజజష మలర వరస

95-104/239

తలర : వరలకడహ మలర వరస
ఇసటట ననస:46-1-135
వయససస:34
లస: పప
95-104/241

3514 SQX0854315
పపరర: రరమ ననగ బళళళ

95-104/242

తసడడ:బ సతఖననరరయణ బళళళ
ఇసటట ననస:46-1-136
వయససస:45
లస: పప
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95-104/243 3516 MLJ0860247
3515 SQX1429142
పపరర: ననగ చసదబ మహన జసజనస
పపరర: ససబబమణణఖశశరర గరపరవపలలరర

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప జసజనస
ఇసటట ననస:46-1-136
వయససస:45
లస: పప
3518 SQX0007443
పపరర: జజన పబసనత లకడహ మయజజటట

తసడడ:బ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:46-1-137
వయససస:36
లస: ససస స
95-104/246

భరస : వనసకట రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:46-1-137
వయససస:51
లస: ససస స
3521 MLJ2475515
పపరర: కరశ వశశననథస మమడస

95-104/250

భరస : మయధవశసకర
ఇసటట ననస:46-1-139
వయససస:54
లస: ససస స
3527 SQX1547019
పపరర: హరర కకటటశశరరవప యయనశశటట

95-104/256

95-104/257

95-104/260

95-104/263

తసడడ:బ బభలకకటటశశరరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:23
లస: పప

95-104/254

3534 SQX1046904
పపరర: కనక సరరజన సప మమ

3537 SQX1943810
పపరర: కరవవరరననధ బసడనరర

95-104/266

3540 SQX0446583
పపరర: శరకవణణ మనపరమమల

95-104/1219

3543 SQX1619909
పపరర: శకకరసత దలవనచ
తసడడ:బ మసరసన రరవప దలవనచ
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:25
లస: పప

95-104/252

3526 MLJ2475382
పపరర: మయధవ శవ పబసరద నడన

95-104/255

3529 SQX2313898
పపరర: నమమత కలమయర పప లలమయటట

95-105/947

తసడడ:బ ఆశరరశదస పప లలమయటట
ఇసటట ననస:46-1-139
వయససస:54
లస: పప
95-104/258

3532 SQX0590513
పపరర: గజలకడహ బబచసరన

95-104/259

భరస : పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:46-1-141
వయససస:69
లస: ససస స
95-104/261

3535 SQX1837095
పపరర: లకడహ దదవఖ పరదరరర

95-104/262

తసడడ:బ బభల కకటటశశరరరవప పరదరరర
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:21
లస: ససస స
95-104/264

3538 SQX0446633
పపరర: పపషఖమ మనపరమమల

95-104/265

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:37
లస: ససస స
95-104/267

3541 AP151000036130
పపరర: అనససయపదహశరరద
వనపరమమల
భరస : రరదక
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:51
లస: ససస స

95-104/268

95-104/270

3544 SQX1369009
పపరర: సరయ కలమయర పరదరరస

95-104/271

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:39
లస: ససస స
95-104/269

3523 SQX0267567
పపరర: అనతన నడనన

తసడడ:బ గరవసదరరజలల
ఇసటట ననస:46-1-139
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ ఐజజక పబభభకర బసడనరర
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అబమరల షషకలర
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:38
లస: ససస స
3542 SQX1619925
పపరర: వసశకకషష పరదరరస

3525 SQX1547043
పపరర: అసజనన దదవ యయనశశటట

3531 SQX0590539
పపరర: రరజఖలకడహ బబచసరన

95-104/248
3520 MLJ2475531
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప మమడస

భరస : మయధవ శవ పబసరద
ఇసటట ననస:46-1-139
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:46-1-142
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ రసడల
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:29
లస: ససస స
3539 SQX0005322
పపరర: నజనన షపక

95-104/251

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:46-1-141
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:46-1-141
వయససస:52
లస: పప
3536 SQX0480079
పపరర: హససనన షపక

3522 AP151000033102
పపరర: ఆదదశశషయఖ ఇలపరవపలలరర

3528 MKB3122850
పపరర: రసగననయకలలల యయనసపత

95-104/245

తసడడ:బ కరశవశశననథస
ఇసటట ననస:46-1-137
వయససస:41
లస: పప

భసధసవప: ఎనఎమఎస పబసరద నడనన
ఇసటట ననస:46-1-139
వయససస:41
లస: పప

భరస : రవకలమయర
ఇసటట ననస:46-1-141
వయససస:38
లస: ససస స
3533 SQX0590521
పపరర: వనసకట రమమష బబచసరన

95-104/247

తసడడ:బ హరర కకటటశశరరవప యయనశశటట
ఇసటట ననస:46-1-139
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ రసగననయకలలల యయనశశటట
ఇసటట ననస:46-1-139
వయససస:77
లస: పప
3530 SQX0185033
పపరర: కరకసత రరజజశశరర గమసడడ

3519 AP151000036126
పపరర: లకకహ ఇలపరవపలలరర

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:46-1-137
వయససస:65
లస: పప
95-104/253

3517 MLJ0860205
పపరర: హహమననగజశశరర ఇలపరవపలలరర

తసడడ:బ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:46-1-137
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:46-1-137
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట నరసససహస
ఇసటట ననస:46-1-137
వయససస:64
లస: పప
3524 AP151000036128
పపరర: ఆదదలకడహ నడనన

95-104/244

తసడడ:బ బభల కకటటశశరరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:25
లస: పప
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95-104/272

తసడడ:బ రసడల
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:32
లస: పప

3546 SQX1590240
పపరర: ననగ రరజ కనమరర పపడడ

తసడడ:బ నరసససహ రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:38
లస: పప

95-104/275 3549 SQX0817320
3548 AP151000033107
పపరర: చసదబశశఖరశకనవరసస వనపరమమల
పపరర: కకరణహయ మనతవ

తసడడ:బ వయల ఎన శరససమబ
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:57
లస: పప
3551 SQX1900026
పపరర: మసగజశశరర కరరపరపప

95-104/278

95-104/281

95-104/284

95-104/286

3558 SQX2121416
పపరర: మలలర శశరర మనతవ

95-104/289

95-104/292

3564 SQX1935923
పపరర: అనసరరధ గమసడడ

తసడడ:బ రరమమహన రరవప గరరర పరటట
ఇసటట ననస:46-1-149
వయససస:28
లస: పప

3553 SQX0745497
పపరర: govinda మదడ
ర రర

95-104/280

3556 MLJ2475275
పపరర: వనసకటటశశరరరరవ కకసడవటట

95-104/1220

3559 AP151000036122
పపరర: ననగససతనరరమకలమయరర గమసడడ

95-104/288

తసడడ:బ చచనత మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:46-1-146
వయససస:47
లస: పప
95-104/290

95-104/293

3565 SQX1803709
పపరర: సరయ రరమ గరరర పరటట

95-104/291

95-104/294

భరస : సతఖననతరరయణ
ఇసటట ననస:46-1-149
వయససస:45
లస: ససస స
95-104/296

తసడడ:బ సడరరఖ పబకరశరరవప
ఇసటట ననస:46-1-149
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:46-1-150
వయససస:44
లస: ససస స

95-104/285

భరస : చచనతమలలర శశరరవప
ఇసటట ననస:46-1-146
వయససస:68
లస: ససస స

3568 AP151000036472
పపరర: గరరర పరటటసరసశత

3573 AP151000036127
పపరర: శకలకడహ కసతదటట

95-104/283

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:46-1-145
వయససస:48
లస: పప

3567 SQX1368951
పపరర: వజయ లకడహ గరరర పరటట

3570 SQX0337212
పపరర: గరరర పరటట సతఖననరరయణ

95-105/393

95-104/277

తసడడ:బ సతఖననరయయత గరరర పరటట
ఇసటట ననస:46-1-148
వయససస:24
లస: పప

3569 SQX0987032
పపరర: ధనలకకహ గరరర పరటట
భరస : రరమ మహన రరవప
ఇసటట ననస:46-1-149
వయససస:51
లస: ససస స

3550 MLJ2478527
పపరర: అసజల కకసడవటట

భరస : లల రరమమహన రరవప గమసడడ
ఇసటట ననస:46-1-147
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:46-1-149
వయససస:25
లస: ససస స

95-104/295

తసడడ:బ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:46-1-144
వయససస:56
లస: పప

95-104/287 3562 SQX0891499
3561 SQX0185058
పపరర: లలయ రరమ మహనరరవప గమసడడ
పపరర: రవకలమయర గమసడడ

తసడడ:బ రఠ కరర రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:46-1-148
వయససస:26
లస: పప

3572 SQX0742593
పపరర: ససనల కలమయర గరరర పరటట

95-104/282

తసడడ:బ చన మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:46-1-146
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-1-146
వయససస:55
లస: పప
3566 SQX1813625
పపరర: అసథరరమఆ కకపపపరరవపరర

3555 MLJ2475499
పపరర: రరసబభబమ కకసడవటట

95-104/274

తసడడ:బ గరవసద రరడడడ మదడ
ర రర
ఇసటట ననస:46-1-145
వయససస:29
లస: పప

భరస : శవ పబసరద మనతవ
ఇసటట ననస:46-1-145
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ శవపబసరద
ఇసటట ననస:46-1-146
వయససస:30
లస: పప
3563 SQX0336305
పపరర: మనతవ శవపబసరద

95-104/279

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:46-1-145
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ గరపయఖ కకసడవటట
ఇసటట ననస:46-1-145
వయససస:68
లస: పప
3560 SQX0336164
పపరర: మనతవ గమరరపపరష

3552 MLJ2478576
పపరర: హహమశశశలకలమయరర కకసడవటట

3547 SQX0479964
పపరర: రసడల షపక

భరస : రరసబభబమ కకసడవటట
ఇసటట ననస:46-1-145
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ననగజశశరరరవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:46-1-145
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర జజశలదద
ఇసటట ననస:46-1-145
వయససస:36
లస: పప
3557 MLJ2475473
పపరర: ననగజశశరరరవప కకసడవటట

95-104/276

తసడడ:బ శవ పబసరద
ఇసటట ననస:46-1-145
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కరరపరపప
ఇసటట ననస:46-1-145
వయససస:53
లస: ససస స
3554 SQX0817312
పపరర: ససరజష బభబమ జజశలదద

95-104/273

3571 AP151000033100
పపరర: రరమహహనరరవప గరరర పరటట

95-104/297

తసడడ:బ సడరఖపబకరశరరవప
ఇసటట ననస:46-1-149
వయససస:60
లస: పప
95-104/298

3574 AP151000036125
పపరర: పరమమశశరమహ కసతదత

95-104/299

భరస : వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:46-1-150
వయససస:75
లస: ససస స
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3575 SQX0414763
పపరర: సరశమ శకకరసత పరరరపలర

95-104/300

తసడడ:బ రరమకకకషష పబసరద
ఇసటట ననస:46-1-150
వయససస:31
లస: పప
3578 SQX0338392
పపరర: జనసగమడడ బబహహనసదస�

95-104/303

తసడడ:బ గమరరసరశమ�
ఇసటట ననస:46-1-150
వయససస:78
లస: పప

3576 SQX0987040
పపరర: నశ సపశర ఉదయ కలమయర
పరరజపలర
తసడడ:బ వ కకషష పబసరద
ఇసటట ననస:46-1-150
వయససస:35
లస: పప

3584 AP151000036007
పపరర: వజయ పరలలపప
భరస : శకనస పరలలపప
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:45
లస: ససస స
3587 SQX1429134
పపరర: సడరరఖ పబభ బడడశ

3585 AP151000036113
పపరర: ససరజఖ గరల

95-104/312

3588 AP151000036112
పపరర: అనతపపరష మహ గరల

95-104/310

3591 SQX0183566
పపరర: సరసబశవ రరవప ననమమల

95-104/305
3580 SQX1412576
పపరర: వరణణ సరరజ తరర అనసత
అళళశర
తసడడ:బ రఘమననథ తరర అనసత అళళశర
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:25
లస: ససస స

3583 AP151000036008
పపరర: కనకపదహ తరరఅనసతఆళళశర

3586 SQX0159038
పపరర: యయసమహ ననమమల

95-104/311

95-104/313

3589 SQX0891457
పపరర: పరమమశశర రరవప రరయల

95-104/316

3592 AP151000033418
పపరర: ఆనసదకలమయర గరల

తసడడ:బ ఆనసద రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:39
లస: పప

95-104/318
3593 SQX0531541
పపరర: గరవసదరరజ భమజగశయనస
కకమసడడరర
తసడడ:బ తరరమలయచనరరఖలల కకమసడడరర
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:47
లస: పప

95-104/319 3595 SQX0183616
3594 AP151000033006
పపరర: రఘమననథ తరర అనసత ఆళళశర
పపరర: శకనవరస రరవప పరలలపప

తసడడ:బ కకషషమయచనరరఖలల ఆళళశర
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:25
లస: పప

3596 SQX1047589
పపరర: హనసమయన బనవరత

95-104/322 3598 AP151000036114
3597 SQX0531392
పపరర: గరపరల కకషష తరరఅనసత ఆళళశర
పపరర: జయమహ అరవ

తసడడ:బ రరమమలల ననయక బనవతష
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:63
లస: పప
3599 AP151000036116
పపరర: మయణణకఖస ఆదదరరడడడ
భరస : వరసరశమ
ఇసటట ననస:46-1-158
వయససస:95
లస: ససస స
3602 SQX2319333
పపరర: పరసడడ రసగ నలర గగసడర
తసడడ:బ అసజయఖ నలర గగసడర
ఇసటట ననస:46-1-159
వయససస:30
లస: పప

3600 AP151000033089
పపరర: ససధదషషకమయర అరవ

3603 SQX2491512
పపరర: అసక రరవప మటటపలర
తసడడ:బ రరశయఖ మటటపలర
ఇసటట ననస:46-1-159
వయససస:53
లస: పప

95-104/320

తసడడ:బ ననరరయణ పరలలపప
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:60
లస: పప
95-104/323

భరస : మరరయదనసస
ఇసటట ననస:46-1-158
వయససస:65
లస: ససస స
95-104/325

తసడడ:బ మరరయదనసస
ఇసటట ననస:46-1-158
వయససస:44
లస: పప
95-104/1221

95-104/317

తసడడ:బ జజనవఖసస
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ గరపరలయచనరరఖలల ఆళళశర
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:25
లస: పప
95-104/324

95-104/314

తసడడ:బ ససబభబ రరవప రరయల
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ ఆనసద రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:36
లస: పప

95-104/321

95-104/308

భరస : ఆనసద రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : జజన యయసస
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:73
లస: ససస స
95-104/315

95-104/302

భరస : రఘమననధ తరరఅనసతఆళళశర
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జజన యయసస
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప బడడశ
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:65
లస: ససస స
3590 SQX0159160
పపరర: శసకర ననమమల

95-104/307

భరస : సరసబశవ రరవప ననమమల
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:33
లస: ససస స
95-104/309

3577 AP151000033101
పపరర: శకనవరసరరవప కసతదటట

తసడడ:బ వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:46-1-150
వయససస:50
లస: పప

95-104/304
3579 SQX1268458
పపరర: వరణణ సరరజ తరర అనసత
అళళశర
తసడడ:బ రఘమననథ తరర అనసత అళళశర
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:24
లస: ససస స

95-104/306 3582 SQX1300508
3581 SQX0159111
పపరర: ననమమల జయకలమయరర ననమమల
పపరర: యయసస మరరయమహ ననమమల

భరస : శసకర ననమమల
ఇసటట ననస:46-1-157
వయససస:32
లస: ససస స

95-104/301

3601 AP151000033090
పపరర: మరరయదనసస అరవ

95-104/326

తసడడ:బ మయణణకఖస
ఇసటట ననస:46-1-158
వయససస:80
లస: పప
95-104/1297

3604 SQX2490092
పపరర: సతష రరమశశటట

95-104/1294

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:46-1-162
వయససస:18
లస: పప

Page 194 of 317

3605 SQX0007203
పపరర: వజయలకడహ తతట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-104/327

భరస : వదనఖసరగర Thota
ఇసటట ననస:46-1-163
వయససస:51
లస: ససస స
3608 SQX0183681
పపరర: మయధవ దదవగమపస స

95-104/330

భరస : వనసకట రరస పబకరశ దదవగమపస స
ఇసటట ననస:46-1-164
వయససస:30
లస: ససస స
3611 AP151000036022
పపరర: భబమరరసబ దదవగమపస స

95-104/333

95-104/336

3609 SQX1758903
పపరర: ధన లకడహ గరపపరరజ

3610 AP151000036023
పపరర: వరలకడహ దదవగమపస స

3612 MLJ2475085
పపరర: వనసకట రరస పబకరష దదవగమపస స

3616 SQX0295907
పపరర: వనయ కళళఖణ డడ

3621 SQX2062271
పపరర: లకడహ పసబయయసక పడరరస
తసడడ:బ తబవకకమ రరవప పడరరస
ఇసటట ననస:46-1-167
వయససస:21
లస: ససస స

3623 MLJ0852301
పపరర: వరలకడహ పససపపలలటట

3624 AP151000036030
పపరర: వజయలకడ ఉతస రగరరర

95-104/344

భరస : రరమమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-1-169
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ వరరరఘవశరహ మనపరమమల
ఇసటట ననస:46-1-169
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఫరబనసస మసదన
ఇసటట ననస:46-1-170
వయససస:69
లస: ససస స

3627 SQX0449934
పపరర: ఈషర పసబయసవద జలలగమ

95-104/350

3630 SQX0184218
పపరర: పపషప లత కటభట

95-104/340

3633 AP151000036029
పపరర: ఉష వనపరమమల
భరస : వరరరగఘవశరహ వనపరమమల
ఇసటట ననస:46-1-170
వయససస:71
లస: ససస స

95-104/338

3619 SQX0183905
పపరర: ససత మహలకడహ పరదరరస

95-104/341

భరస : తబవకకమ రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:46-1-167
వయససస:25
లస: ససస స
95-104/1162

3622 SQX1412683
పపరర: రరధదక బతష
స ల

95-104/343

భరస : నతస వర బతష
స ల
ఇసటట ననస:46-1-169
వయససస:28
లస: ససస స
95-104/345

3625 SQX0338806
పపరర: చసదబశశఖర కటభట

95-104/346

తసడడ:బ నరహలరరవప కటభట
ఇసటట ననస:46-1-169
వయససస:37
లస: పప
95-104/348

3628 MLJ2478238
పపరర: లయవణఖ మనతస

95-104/349

తసడడ:బ ఫరబనసస మనతస
ఇసటట ననస:46-1-170
వయససస:36
లస: ససస స
95-104/351

భరస : శరససన బభబమ కటభట
ఇసటట ననస:46-1-170
వయససస:58
లస: ససస స
95-104/353

95-104/335

తసడడ:బ శరససస స డడ వ ఎ
ఇసటట ననస:46-1-166
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ శరసశన బభబమ జలలగమ
ఇసటట ననస:46-1-170
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ కకరణ కలమయర కటభట
ఇసటట ననస:46-1-170
వయససస:37
లస: ససస స
3632 MLJ2478212
పపరర: లలమహ మసదన

95-104/337

భరస : వనసకటటశశరరర ఉతస రగరరర
ఇసటట ననస:46-1-169
వయససస:60
లస: ససస స
95-104/347

3613 SQX1758853
పపరర: హహసపసనయఖ పరలవనలర

3615 AP151000036166
పపరర: శరరద దనరర

తసడడ:బ రరమ కకషష పరమహసస పరదరరస
ఇసటట ననస:46-1-167
వయససస:25
లస: పప

3629 SQX0184069
పపరర: దదపసస పసబయ దరరరన కటభట

95-104/334

తసడడ:బ వశశరశశరశరససమబ ధనర
ఇసటట ననస:46-1-166
వయససస:63
లస: పప
95-104/342

95-104/332

భరస : వనసకటరరమయరరవప దదవగమపస స
ఇసటట ననస:46-1-164
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలర యఖ పరలవనలర
ఇసటట ననస:46-1-164
వయససస:55
లస: పప

3618 AP151000033137
పపరర: వనసకటపపయఖశరససమబ ధనర

3626 SQX0417857
పపరర: హరరకలమయర మనపరమమల

95-104/331

తసడడ:బ వనసకట రమణనరరవప దదవగమపస స
ఇసటట ననస:46-1-164
వయససస:43
లస: పప

3617 SQX0295899
పపరర: శరససస స డడ వ వ
తసడడ:బ శరససస స డడ వ ఎ
ఇసటట ననస:46-1-166
వయససస:31
లస: పప

95-104/329

తసడడ:బ హహసపసనయఖ పరలవనలర
ఇసటట ననస:46-1-164
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపయఖశరససస స దనరర
ఇసటట ననస:46-1-166
వయససస:55
లస: ససస స

95-104/339

3607 SQX0798421
పపరర: జవత లకడహ పరలవనలర

భరస : వనసకట రరమలసగ సరశమ కకటబ
ఇసటట ననస:46-1-163
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటరరమససబభబరరవప దదవగమపస స
ఇసటట ననస:46-1-164
వయససస:74
లస: పప

3620 SQX0183764
పపరర: తబవకకమ రరవప పరదరరస

95-104/328

భరస : హహసపసనయఖ గరపపరరజ
ఇసటట ననస:46-1-164
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణనరరవప దదవగమపస స
ఇసటట ననస:46-1-164
వయససస:70
లస: ససస స
3614 AP151000033019
పపరర: వనసకటభరరమయరరవప దదవగమపస స

3606 SQX1830447
పపరర: ననగలకడహ కకటబ

3631 SQX0183962
పపరర: ఆషర లత కటభట

95-104/352

తసడడ:బ ననగ భమషణస కటభట
ఇసటట ననస:46-1-170
వయససస:61
లస: ససస స
95-104/354

3634 AP151000033026
పపరర: ససతనరరమ వనపరమమల

95-104/355

తసడడ:బ వరరరఘవశరహ వనపరమమల
ఇసటట ననస:46-1-170
వయససస:45
లస: పప

Page 195 of 317

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06

3635 AP151000036031
పపరర: వజయలకడ పరటటబసడర

95-104/356

భరస : సరసబశవరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:46-1-171
వయససస:53
లస: ససస స
3638 AP151000033027
పపరర: సరసబశవరరవప పరటటబసడర

95-104/359

95-104/362

తసడడ:బ పసదరబభబయ మయమయళళపలర
ఇసటట ననస:46-1-173
వయససస:45
లస: పప
3647 MLJ0852434
పపరర: పసదరబభబయ మయమళళపలర

95-104/368

95-104/371

3642 AP151000036032
పపరర: ససబబమహ మయమళళపలర

95-104/1224

తసడడ:బ మహమహద ఇబబహహస
ఇసటట ననస:46-1-174,F NO 301
వయససస:69
లస: పప
95-104/1230

భరస : మమజమల మహమహద
ఇసటట ననస:46-1-174,F NO 301
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చసదబ శశఖర కటభట
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:38
లస: ససస స

95-104/369

95-104/364
3643 AP151000033029
పపరర: వనసకటససరజషరబబమ మయమళళపలర

3646 AP151000033028
పపరర: రవకలమయర మయమళళపలర

95-104/367

3649 AP151000033055
పపరర: భభషర యస కర

95-104/370

తసడడ:బ పరచనచసరహహబ శరయక
ఇసటట ననస:46-1-174
వయససస:24
లస: పప
95-104/1222

3652 SQX2319077
పపరర: పదనహవత కలయఖణస

95-104/1223

భరస : చసదబ శశఖర రరవప కలయఖణస
ఇసటట ననస:46-1-174
వయససస:56
లస: ససస స
95-104/1225

95-104/1226
3655 SQX2472447
పపరర: కకయల ఏన వ ఏస డక పదహ
చనరరసరహ కకటట
భసధసవప: బభలయజ ననగ సరయ కకషష చచచతనఖ కకట
ఇసటట ననస:46-1-174
వయససస:18
లస: ససస స

95-104/1228

3658 SQX2372753
పపరర: మమజమల మహమహద

95-104/1229

భరస : మహమహద ఫజలలల అకహల
ఇసటట ననస:46-1-174,F NO 301
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమహద ఫజలలలయర అకకహల
ఇసటట ననస:46-1-174,F NO 301
వయససస:31
లస: పప

3660 SQX2370203
పపరర: మహమహద నహ భభనస

3661 AP151000036076
పపరర: రరమససబమబలల పససడనఖల

95-104/1231

తసడడ:బ ఫజలలలయర అకహల మహమహద
ఇసటట ననస:46-1-174,F NO 301
వయససస:26
లస: ససస స
95-104/373

95-104/361

తసడడ:బ పసదరబభబయ మయమయళళపలర
ఇసటట ననస:46-1-173
వయససస:51
లస: పప

భరస : చసదబ శశఖర రరవప కలయఖణస
ఇసటట ననస:46-1-174
వయససస:30
లస: ససస స

95-104/1227 3657 SQX2371391
3656 SQX2418481
పపరర: మహమహద ఫజలలలయర అకమల
పపరర: మహమహద ఇరశరద బబగమమ

3662 SQX1031384
పపరర: జయ పబదన కటభట

95-104/366

3648 SQX0337170
పపరర: ఓలలటట మయధవ దదవ

3654 SQX2318848
పపరర: మమత కలయఖణస

3640 MLJ2478451
పపరర: కకరస ర మయమళళపలర

తసడడ:బ పసదరబభబయ మయమయళళపలర
ఇసటట ననస:46-1-173
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ పపలర యఖ కలయఖణస
ఇసటట ననస:46-1-174
వయససస:63
లస: పప

భసధసవప: బభలయజ ననగ సరయ కకషష చచచతనఖ కకట
ఇసటట ననస:46-1-174
వయససస:44
లస: ససస స

3659 SQX2418374
పపరర: గకశయయ బభనస షపక

95-104/363

3645 MLJ2475192
పపరర: అశశక కలమయర మనతస

3651 SQX2317691
పపరర: చసదబ శశఖర రరవప కలయఖణస

95-104/358

భరస : హరరకకషషపబసరదస మయమయళళపలర
ఇసటట ననస:46-1-173
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ ఓలలటట
ఇసటట ననస:46-1-174
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ పసదర ననగనత తననసగర
ఇసటట ననస:46-1-174
వయససస:27
లస: పప
3653 SQX2473114
పపరర: కకటట మహలకడహ కకటట

95-104/360

తసడడ:బ ఫరబనసస మననస
ఇసటట ననస:46-1-173
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప మయమయళళపలర
ఇసటట ననస:46-1-173
వయససస:70
లస: పప
3650 SQX0817486
పపరర: ననరరయణ సరశమ తననసగర

3639 SQX1580175
పపరర: దదపసస లకడహ మయమళళపలర

భరస : పసదరబభబయ మయమయళళపలర
ఇసటట ననస:46-1-173
వయససస:64
లస: ససస స
95-104/365

3637 SQX0691782
పపరర: వనసకట సతఖసరయ పరటటబసడర

తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:46-1-171
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ రవ కలమయర మయమళళపలర
ఇసటట ననస:46-1-173
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ససరజషరబబమ మయమయళళపలర
ఇసటట ననస:46-1-173
వయససస:46
లస: ససస స
3644 AP151000033346
పపరర: హరరకకషషపబసరద మయమళళపలర

95-104/357

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:46-1-171
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ భమపతయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:46-1-171
వయససస:60
లస: పప
3641 MLJ2478485
పపరర: వజయశక మయమళళపలర

3636 SQX0691774
పపరర: శకనవరస పరటటబసడర

3663 SQX0414698
పపరర: అలయయ బబగస సయఖద
భరస : ఫజర ర రహమయన
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:58
లస: ససస స

95-104/372

భరస : సరసబశవరరవప పససడనఖల
ఇసటట ననస:46-1-175
వయససస:24
లస: ససస స
95-104/374

3664 MLJ0852343
పపరర: రరఠ అలయయస శశభభరరణణ
బసడనరర
భరస : ఇజక పబబభకర బసడనరర
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:63
లస: ససస స

95-104/375
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95-104/376

భరస : అబమరల రహమయన
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:85
లస: ససస స

3666 SQX0443721
పపరర: రరహహల భమషణ కటభట

తసడడ:బ కకరణ కలమయర కటభట
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:32
లస: పప

95-104/379 3669 SQX0441980
3668 SQX0414748
పపరర: తన జలలర రరహమయన సయఖద
పపరర: కకటటశశరరరవప కటభట

తసడడ:బ ఫజర ర రరహమయన
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:36
లస: పప
3671 SQX0414730
పపరర: ఫజర ర రరహమయన సయఖద

95-104/382

95-104/384

95-104/387

95-105/395

95-105/398

95-105/401

భరస : పబసరద బభపనపలర
ఇసటట ననస:46-1-182
వయససస:45
లస: ససస స

3676 AP151000036463
పపరర: భభసకరరసబ గమసడచమమడ

3681 SQX0181941
పపరర: సరవతబ మసడర

3684 SQX1338673
పపరర: ససనల కనమరర పపడడ

3687 SQX0448522
పపరర: నవన కలమయర మసడర

95-105/404

3690 MLJ0857094
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ వటటటగమసట

95-104/388

3693 SQX0590851
పపరర: పబసరద బభపనపలర
తసడడ:బ రరజజసదబపస
బ రద బభపనపలర
ఇసటట ననస:46-1-182
వయససస:46
లస: పప

95-104/1232

95-104/386

3679 SQX0553701
పపరర: అసజలకలమయరర చచరరకలరర

95-105/394

భరస : శకనసవరససలల చచరరకలరర
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:49
లస: ససస స
95-105/396

3682 SQX0553677
పపరర: శకనవరససలల చచరరకలరర

95-105/397

తసడడ:బ వనసకట నరసససహస చచరరకలరర
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:61
లస: ససస స
95-105/399

3685 SQX0553404
పపరర: రరమకకకషష చచరరకలరర

95-105/400

తసడడ:బ శకనవరససలల చచరరకలరర
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:29
లస: పప
95-105/402

3688 MLJ0854273
పపరర: వనసకటసతఖననరరయణ
కనమరర పపడడ
తసడడ:బ కకటటశశరరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:59
లస: పప

95-105/403

95-105/405

3691 SQX2509511
పపరర: శకరరమ కకషసక మయజజటట

95-122/525

తసడడ:బ సరమరరడడడ వటటటగమసట
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:69
లస: పప
95-105/406

95-104/381

భరస : రరమయరరవప గమసడచమమడ
ఇసటట ననస:46-1-179
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప మసడర
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ లకడహగమరవయఖ మసడర
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:65
లస: పప
3692 SQX0590885
పపరర: హహహమయవత బభపనపలర

95-104/385

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ అయమబ సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:30
లస: పప
3689 SQX0426544
పపరర: శకనవరసరరవప మసడర

3673 SQX2370815
పపరర: ససవరతఅలయ సనయయమ
ససధరరనమ
భరస : కకరణ కలమయర కటట
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మసడర
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ వటటటగమసట
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:66
లస: ససస స
3686 SQX1429670
పపరర: ఎససఫఫ సయఖద

3678 AP151000033177
పపరర: రరమయరరవప గమసడచమమడ

3670 AP151000033351
పపరర: సడరఖపబకరష బసడనరర

95-104/383

తసడడ:బ గరపరలకకషష గమసడచమమడ
ఇసటట ననస:46-1-179
వయససస:70
లస: పప

భరస : అయమబ సయఖద
ఇసటట ననస:46-1-180
వయససస:49
లస: ససస స
3683 MLJ0854059
పపరర: అసజమహ వటటటగమసట

3675 SQX1204403
పపరర: ససచననల బభరసడకనన

95-104/378

తసడడ:బ ఐజకకకభభకర బసడనరర
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:45
లస: పప

భరస : గమడడపపడడ రరజ భమషణ
ఇసటట ననస:46-1-179
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయ రరవప గమసడడమమడ
ఇసటట ననస:46-1-179
వయససస:35
లస: పప
3680 SQX1429688
పపరర: ఆయయశర సయఖద

95-104/380

తసడడ:బ వసదనస బసడనరర
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:74
లస: పప

భరస : గరపరల కకషష గమసడడమమడ
ఇసటట ననస:46-1-179
వయససస:30
లస: ససస స
3677 SQX1412535
పపరర: గగపరల కకషష గమసడడమమడ

3672 MLJ0852350
పపరర: ఇజక పబభభకర బసడనరర

3667 SQX0443911
పపరర: శరత భమషణ కటభట

తసడడ:బ కకరణ కలమయర కటభట
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ నరహల రరవప కటభట
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ అబమరల హఫసజ
ఇసటట ననస:46-1-176
వయససస:69
లస: పప
3674 SQX1412493
పపరర: రమఖ శరకవణణ గమసడడమమడ

95-104/377

తసడడ:బ కకటటశశర గమపస మయజజటట
ఇసటట ననస:46-1-181
వయససస:20
లస: పప
95-105/407

3694 AP151000039212
పపరర: ఒ.లకడహలత

95-105/408

భరస : రవ కకరణ ఒ
ఇసటట ననస:46-1-184
వయససస:47
లస: ససస స
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3695 AP151000039028
పపరర: మననత రరమయరరవప

95-105/409

తసడడ:బ యమ.వరయఖ మననత
ఇసటట ననస:46-1-184
వయససస:91
లస: పప
3698 AP151000039205
పపరర: జ.సరరజన

95-105/411

3699 AP151000039043
పపరర: యమ.సరవతబ�

95-105/414

95-105/420

3708 SQX0687608
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప గమసటట

3711 SQX0956052
పపరర: రమయదదవ కకసడచపరటట

తసడడ:బ కకసడడరర వనసకటటశశరరర కకసడడరర
ఇసటట ననస:46-1-189
వయససస:76
లస: పప

భరస : మమరరస కకసడచపరటట
ఇసటట ననస:46-1-190
వయససస:42
లస: ససస స

3713 SQX0956060
పపరర: సరఈ కలమయర చదలవరడ

3714 SQX2291060
పపరర: మసజవరణణ వసకజశశరపప

95-105/426

తసడడ:బ చలపత రరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:46-1-190
వయససస:29
లస: పప
3716 MLJ2481109
పపరర: వరణణశక కసదసకలరర

95-105/428

తసడడ:బ కనక దసరర యఖ కర.
ఇసటట ననస:46-1-191
వయససస:49
లస: పప
3722 SQX0003780
పపరర: రరకకహణణదదవ జపపడడ
భరస : వనసకట శవరరమ శరహ జపపడడ
ఇసటట ననస:46-1-192
వయససస:45
లస: ససస స

95-105/421

3717 SQX0482471
పపరర: కరలబబ కరటటరర

3720 MLJ0850446
పపరర: కర.శకనవరసరరవప

95-105/424

3723 MLJ2481125
పపరర: ససబభబయమహ� దసడమమడడ�
భరస : కకషరషరరవప� దసడమమడడ
ఇసటట ననస:46-1-192
వయససస:79
లస: ససస స

3706 MLJ0852111
పపరర: పరరశత కకసడడరర

95-105/416

95-105/419

3709 SQX0182030
పపరర: ససబభబరరవప గమసటట

95-105/422

3712 SQX1944495
పపరర: ససబమబలల కకసడదపరటట

95-105/425

భరస : సరయబభబమ కకసడదపరటట
ఇసటట ననస:46-1-190
వయససస:54
లస: ససస స
95-105/946

3715 SQX0270256
పపరర: వజయ కలమయరర కర

95-105/427

తసడడ:బ రరధనకకషష మమరరస కర
ఇసటట ననస:46-1-191
వయససస:44
లస: ససస స
95-105/429

3718 SQX1861715
పపరర: శకలసతల కసదసకలరర

95-105/430

తలర : కనక దసరర కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-1-191
వయససస:86
లస: ససస స
95-105/432

తసడడ:బ .కనకదసరర యఖ కర
ఇసటట ననస:46-1-191
వయససస:53
లస: పప
95-105/434

95-105/413

తసడడ:బ రరమయరరవప గమసటట
ఇసటట ననస:46-1-189
వయససస:75
లస: పప

భరస : పపలర యఖ కరటటరర
ఇసటట ననస:46-1-191
వయససస:65
లస: ససస స
95-105/431

3700 AP151000039071
పపరర: యమ.ధనలకడహ�

భరస : ననరరయణసరశమ కకసడడరర
ఇసటట ననస:46-1-189
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : పరమమశశరరరవప కకసడడరర
ఇసటట ననస:46-01-190A
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-1-191
వయససస:45
లస: ససస స
3719 AP151000039135
పపరర: కర.రరధనకకషషమమరరస

95-105/418

తసడడ:బ ససబభబరరవప గమసటట
ఇసటట ననస:46-1-189
వయససస:48
లస: పప
95-105/423

95-105/410

భరస : నరసససహరరమమలల� యమ
ఇసటట ననస:46-1-188
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ననగమలలర శశరరరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:46-1-189
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరరయణ సరశమ కకసడడరర
ఇసటట ననస:46-1-189
వయససస:42
లస: పప
3710 AP151000039005
పపరర: కకసడడరర ననరరయణసరశమ

95-105/412

95-105/415 3703 MLJ2481588
3702 SQX0481994
పపరర: మమరళ మహన కకషష పటట సరశమ
పపరర: శకనవరసస మలర కరరరరన రరవప
గరరర పరటట
తసడడ:బ కకషషమమరరస పటట సరశమ
తసడడ:బ రమణమమరరస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:46-1-188
ఇసటట ననస:46-1-188
వయససస:47
లస: పప
వయససస:48
లస: పప

95-105/417 3705 SQX0182063
3704 MLJ0850586
పపరర: వనసకట ససబభబరరవప పటట సరశమ
పపరర: ఓసకరరమహ వననగళళ

తసడడ:బ కకషషమమరరస పటట సరశమ
ఇసటట ననస:46-1-188
వయససస:53
లస: పప

3697 SQX0687624
పపరర: రరజజరరవప పటభటసరశమ

తసడడ:బ మయణణకఖరరవప పటభటసరశమ
ఇసటట ననస:46-1-187
వయససస:55
లస: పప

భరస : నరసససహరరమమలల� యమ
ఇసటట ననస:46-1-188
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అనసత పదహననభ రరవప కరమరరజ
ఇసటట ననస:46-1-188
వయససస:68
లస: ససస స

3707 AP151000039102
పపరర: పరమమశశర రరవప కకసడడరర

95-122/246

తసడడ:బ రవకకరణ ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:46-1-184
వయససస:21
లస: పప

భరస : రమణమమరరస జ.
ఇసటట ననస:46-1-188
వయససస:46
లస: ససస స
3701 SQX0865774
పపరర: ససతన కలమయరర కరమరరజ

3696 SQX1689447
పపరర: దడరబభబమ చచదరర ఓరరగసటట

3721 AP151000039169
పపరర: కనక దసరర యఖ కసదసకలరర

95-105/433

తసడడ:బ వరరరఘవయఖ కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-1-191
వయససస:88
లస: పప
95-105/435

3724 SQX1429597
పపరర: రరజఎమల పప లలమయటట

95-105/436

తసడడ:బ నమమత కలమయర పప లలమయటట పప లలమయటట
ఇసటట ననస:46-1-193
వయససస:25
లస: ససస స
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3725 SQX0591438
పపరర: కరరణకలమయరర పప లలమయటట

95-105/437

భరస : నమమత కలమయర పప లలమయటట
ఇసటట ననస:46-1-193
వయససస:52
లస: ససస స

3726 SQX0826230
పపరర: నషరసత కలమయర పప లలమయటట

తసడడ:బ నమమత కలమయర పప లలమయటట
ఇసటట ననస:46-1-193
వయససస:28
లస: పప

95-105/440 3729 SQX1568122
3728 SQX1860741
పపరర: లకడహ సరయ ససధ ధడళపపడడ
పపరర: మలలర శశరర కకళళపపడడ

తసడడ:బ ససవర ధడళపపడడ
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:30
లస: ససస స
3731 MLJ0850172
పపరర: గరవరదన కకలర పపడడ

95-105/443

95-105/446

95-105/450

95-105/453

95-105/456

తసడడ:బ సససహచలస తగరసపపడడ
ఇసటట ననస:46-1-195
వయససస:38
లస: పప
3746 AP151000039392
పపరర: పపషపలత కసకకపరటట

95-105/459

భరస : పబసరదనబవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:52
లస: ససస స
3749 AP151000039391
పపరర: రతత మయణణకఖస కసకకపరటట

3738 AP151000039196
పపరర: కర.శవరజ

3741 SQX1861400
పపరర: బభల ససబభబరరవప కకట

95-105/462

తసడడ:బ రమననరససమమ య రరవప చటటటపప బ లల
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:35
లస: పప

95-105/442

3733 MLJ0850180
పపరర: సతఖవత కర

95-105/445

95-105/448

3736 SQX1861921
పపరర: బదరరననథ కకట

95-105/449

తసడడ:బ గరలయ ససధ రరవప కకట
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:38
లస: పప
95-105/451

3739 AP151000039011
పపరర: మహన రరవప కకలయరపపడడ

95-105/454

3742 MLJ0851063
పపరర: సడరరఖపబకశరరవ కకలర పపడడ
తసడడ:బ రరమచసదబ రరవప కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:63
లస: పప

95-105/457
3744 SQX0449413
పపరర: శవసతఖననరరయణ ససరరపపరపప
ససరరపపరపప
తసడడ:బ సడరఖననరరయణ ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:46-1-195
వయససస:62
లస: పప

3745 SQX1303056
పపరర: ససససహత కసకకపరటట
తసడడ:బ పబసరద కసకకపరటట
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:25
లస: ససస స

3747 SQX0182139
పపరర: రరధనరరణణ ససరరపపరపప

3748 SQX0956078
పపరర: ఉమయ కలమయరర చటటటపప బ లల

3750 SQX0865899
పపరర: దసరరర పబసరద కనకమ

95-105/460

95-105/455

95-105/458

95-105/461

భరస : రమననరససమమ య రరవప చటటటపప బ లల
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:54
లస: ససస స
95-105/463

3751 SQX0553537
పపరర: మహహష తగరసపపడడ�

95-105/464

తసడడ:బ సససహచలస� తగరసపపడడ
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:33
లస: పప

95-105/466 3754 AP151000039369
3753 SQX0001867
పపరర: వనచ వ శవననగ పబసరద కసకకపరటట
పపరర: లకడహ శవ పబసరద కసకకపరటట

తసడడ:బ నరసససహరరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:36
లస: పప

95-105/452

తసడడ:బ రరమ చసదబ రరవప కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:50
లస: పప

తలర : వజయ లకడకక కలమయరర కకట
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ వవసకట సరయబభబమ కనకమ
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:27
లస: పప
95-105/465

3730 SQX0001743
పపరర: శశశత కకలర పపడడ

భరస : శశషగరరరరరవప కర
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవసతఖననరరయణ ససరరపపరపప
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:60
లస: ససస స
3752 SQX0956086
పపరర: ఉదయ కకరణ చటటటపప బ లల

95-105/444

తసడడ:బ కర.రరమచసదబరరవప కర.
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ రరమచసదనబరరవప కర
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:59
లస: పప
3743 SQX0182121
పపరర: ననగరరజ తగరసపపడడ

3735 MLJ0850206
పపరర: చసదబశశఖర కర

95-105/439

భరస : చసధబ శశఖర కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరఖపబకరశరరవప కర
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప కర
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:40
లస: పప
3740 MLJ0850776
పపరర: శశషగరరరరరవప కర

95-105/441

భరస : శవరజ కర.
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ శవరజ కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:29
లస: పప
3737 MLJ0850198
పపరర: రరమకకకషష కర

3732 AP151000039195
పపరర: కర.పదహవత

3727 SQX1859503
పపరర: నమమత కలమయర పప లలమయటట

తసడడ:బ ఆశరరశదస పప లలమయటట
ఇసటట ననస:46-1-193
వయససస:55
లస: పప

భరస : రవ కలమయర కకళళపపడడ
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సడరరఖపబకశరరవ కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:46-1-194
వయససస:53
లస: ససస స
3734 SQX0001784
పపరర: ఉదయ కలమయర కకలర పపడడ

95-105/438

95-105/467

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:66
లస: పప
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3755 AP151000039064
పపరర: యమ.శకనవరస

95-105/468

తసడడ:బ మమరళకకషష యమ
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:71
లస: పప
3758 SQX0754648
పపరర: సరహహత గరజక

95-101/57

95-104/389

95-104/392

95-105/470

95-105/473

95-118/324

95-104/1165

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర అలమమరర
ఇసటట ననస:46-2-77
వయససస:73
లస: పప

3768 SQX1944370
పపరర: ససబమబలల గటటటపలర

3771 SQX1935972
పపరర: రరమయరరవప గటటటపలర

3774 SQX0432047
పపరర: కరరర మహ రరణణ�

3777 SQX1995059
పపరర: ఇసతయయజ అహమద షపక

3780 SQX1860816
పపరర: లకడహ కలమయరర అలమమరర

3783 SQX1859727
పపరర: దసరర ఆలమమరర

95-104/391

3766 SQX0267336
పపరర: వనసకటటశశరరర� వనసపరటట�

95-104/394

95-105/472
3769 SQX1944404
పపరర: ఈ ఎన యమ యస సతఖ సరయ
గటటటపలర
తసడడ:బ మమరళకకషష గటటటపలర
ఇసటట ననస:46-1-323
వయససస:20
లస: పప

95-105/474

3772 SQX2321180
పపరర: లకహణ రరవప పసరవల

95-104/1233

తసడడ:బ మమత పసరవల
ఇసటట ననస:46-1-1987
వయససస:31
లస: పప
95-106/21

3775 SQX1969799
పపరర: మహమహద గకసప షపక

95-104/395

తసడడ:బ ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:46-2-28
వయససస:20
లస: పప
95-104/1166

95-105/475

భరస : సతఖననరరయణ అలమమరర
ఇసటట ననస:46-2-77
వయససస:69
లస: ససస స
95-105/477

3763 SQX0607051
పపరర: కవత బబ య

95-105/471

Deleted

95-118/325

95-101/59

తసడడ:బ తరరపతయఖ�
ఇసటట ననస:46-1-266
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ నజర అహహద షపక
ఇసటట ననస:46-2-28 3RD LINE
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపరషచసదబరరవప
ఇసటట ననస:46-2-72
వయససస:61
లస: ససస స
3782 SQX1862036
పపరర: సతఖననరరయణ అలమమరర

95-104/393

భరస : నరహల కలమయర�
ఇసటట ననస:46-2-3
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:46-2-28 3RD LINE
వయససస:26
లస: ససస స
3779 AP151000267529
పపరర: ననగమణణ మమరరకకపపడడ

3765 SQX0185520
పపరర: దనమదర రరడడడ� బబ య�

3760 SQX0754630
పపరర: రరమసరశమ గరజక

భరస : దనమదర రరడడడ
ఇసటట ననస:46-1-266
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ గటటటపలర
ఇసటట ననస:46-1-323
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:బ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:46-2వయససస:46
లస: పప
3776 SQX1992106
పపరర: షహహన బబగమమ షపక

95-104/390

భరస : రరమయరరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:46-1-323
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ రరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:46-1-323
వయససస:50
లస: పప
3773 AP151000267395
పపరర: రరఘవరరవప కలల
ర రర

3762 SQX0295873
పపరర: ఎ రరమననధ

95-101/56

తసడడ:బ ననరరయణ గరజక
ఇసటట ననస:46-1-198
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరడ�డడ
ఇసటట ననస:46-1-266
వయససస:43
లస: పప

భరస : మమరళకకషష గటటటపలర
ఇసటట ననస:46-1-323
వయససస:45
లస: ససస స
3770 SQX1944040
పపరర: మమరళ కకషష గటటటపలర

95-101/58

తసడడ:బ యస ఆర కర మమరరస
ఇసటట ననస:46-1-265
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:46-1-266
వయససస:41
లస: ససస స
3767 SQX1944289
పపరర: దన లకడహ గటటటపలర

3759 SQX0754697
పపరర: మయధవ గరజక

3757 SQX1529249
పపరర: కకపససబ గరజక

తసడడ:బ రరమసరశమ గరజక
ఇసటట ననస:46-1-198
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమసరశమ గరజక
ఇసటట ననస:46-1-198
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కరశవశశననధస
ఇసటట ననస:46-1-265
వయససస:56
లస: ససస స
3764 SQX0267989
పపరర: వజయ నరహల వకకత�

95-105/469

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:46-1-196
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:బ రరమసరశమ గరజక
ఇసటట ననస:46-1-198
వయససస:28
లస: ససస స
3761 MLJ2478600
పపరర: వజయలకడహ మమడస

3756 AP151000039396
పపరర: నరసససహరరవప కసకకపరటట

3778 SQX1695550
పపరర: వనసకట లకడహకలమయరర రరవపల

95-108/23

భరస : శవ శసకరరరవప రరవపల
ఇసటట ననస:46-2-48/A/1
వయససస:58
లస: ససస స
3781 SQX1863281
పపరర: వనసకట కలమయర అలమమరర

95-105/476

తలర : లకడహ కలమయరర అలమమరర
ఇసటట ననస:46-2-77
వయససస:35
లస: పప
95-105/478

భరస : వనసకట కలమయర
ఇసటట ననస:46-2-77NEW9-5-6OLD
వయససస:34
లస: ససస స

3784 SQX1862564
పపరర: ససతమహ గరరసటర

95-105/479

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:46-2-78
వయససస:79
లస: ససస స
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పపరర: గకసయయ షపక
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95-105/480

భరస : ఇసరక
ఇసటట ననస:46-2-80
వయససస:39
లస: ససస స
3788 SQX0338525
పపరర: జనసగమల చచనతయయమహ

95-104/396

95-104/399

95-105/482

95-105/485

95-105/488

95-105/492

95-105/495

తసడడ:బ చచనతకజశవపలల� చసకక
ఇసటట ననస:46-2-200
వయససస:60
లస: ససస స

3798 SQX0554147
పపరర: ధనలకడహ దసగరరశశటట

3801 SQX0554261
పపరర: కకరణ దసగరరశశటట

3804 MLJ2481414
పపరర: వనసకటటశశరరరజ మయలలపరటట

95-105/969

3793 SQX0338822
పపరర: పరదరరర రజన

95-105/481

3796 SQX0002899
పపరర: జయ కలమయరర మయమడడ

95-105/487
3799 MLJ2481349
పపరర: వనసకట పదహ మయణణకఖస
కకనసకకలలర
భరస : మయరరతరరవప కలమయర కకనసకకలలర
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:62
లస: ససస స

95-105/490

3802 SQX0554246
పపరర: పబకరష దసగరరశశటట

95-105/491

తసడడ:బ ససబభబరరవప దసగరరశశటట
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:33
లస: పప
95-105/493

3805 SQX0554279
పపరర: ససబభబరరవప దసగరరశశటట

95-105/494

తసడడ:బ రరమయఖ శశటట దసగరరశశటట
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:55
లస: పప

95-105/496 3808 SQX2204634
3807 SQX0290106
పపరర: మయరకసడదయమలల రజగమలమడడగమ
పపరర: రమయరరవప కలరపరటట

3810 SQX2085694
పపరర: లతఫర షపక

3813 SQX1944156
పపరర: ససబభబరరడడడ ఇనగసటట
తసడడ:బ మసరసన రరడడడ ఇనగసటట
ఇసటట ననస:46-2-200
వయససస:55
లస: పప

95-105/484

95-105/486

95-105/968

తసడడ:బ రరఘవ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:40
లస: ససస స
95-90/660

తలర : ఆరరఫర షపక
ఇసటట ననస:46-2-200
వయససస:19
లస: ససస స
95-105/498

95-104/398

భరస : అపరప రరవప మయమడడ
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ లకహయఖ రజగమలమడడగమ
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:84
లస: పప

భరస : రమయరరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:36
లస: ససస స
3812 MLJ0853259
పపరర: మధససడధనరరవప� చసకక�

95-105/483

తసడడ:బ పసదరమయలకకసడయఖ మయలలపరటట
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన రరవప పస.
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:59
లస: పప
3809 SQX2206654
పపరర: శకలకడహ ససరరఖ కలరపరటట

3795 MLJ2481380
పపరర: ససగమణకలమయరర మయలలపరటట

3790 SQX0745760
పపరర: సప మశశఖర కకడడగసటట

భరస : ఆసజనవయమలల పరదరరర
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప దసగరరశశటట
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ పప లయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:35
లస: పప
3806 AP151000039441
పపరర: పస.మలర కరరరరనరరవప

95-104/400

భరస : వనసకట ససబభబరరవప దసగరరశశటట
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరప రరవప మయమడనల
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:23
లస: పప
3803 SQX0338764
పపరర: పరదరరస ఆసజనవయమలల

3792 SQX0745513
పపరర: హహహమయవత కకడడగసటట

95-102/539

తసడడ:బ తపపయఖ కకడడ గసటట
ఇసటట ననస:46-2-159
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరజ మయలలపరటట
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరనరరవప పస.
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:56
లస: ససస స
3800 SQX1546961
పపరర: హరర వరదన మయమడనల

95-104/397

భరస : సప మశశఖర కకడడ గసటట
ఇసటట ననస:46-2-160
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససరజష బభబమ శగరనసశశటట
ఇసటట ననస:46-2-199
వయససస:44
లస: ససస స
3797 AP151000039440
పపరర: పస.పదహవత దదవ

3789 AP151000036518
పపరర: సరరజనదదవ మమఖవరపప

3787 SQX1619784
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకతత
స రర

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:46-2-96
వయససస:22
లస: పప

భరస : పబసరదరరవప మమఖవరపప
ఇసటట ననస:46-2-159
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ మహన రరవప కకబబ బలల
ఇసటట ననస:46-2-159
వయససస:78
లస: పప
3794 SQX1166363
పపరర: ననగలకడహ శగరనసశశటట

95-102/538

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:46-2-96
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబహహనసదస జనసగమల
ఇసటట ననస:46-2-159
వయససస:72
లస: ససస స
3791 SQX0339218
పపరర: కకబబ బలల వరయఖ

3786 SQX1619792
పపరర: ససభభషసణణ కకతత
స రర

3811 MLJ0854513
పపరర: పదనహవత� చసకక�

95-105/497

భరస : మధససడధనరరవప� చసకక�
ఇసటట ననస:46-2-200
వయససస:44
లస: ససస స
95-105/499

3814 SQX2323103
పపరర: వనసకయమహ రగమలయమడడగమ

95-105/970

తసడడ:బ మయరకసడదయమలల రగమలయమడడగమ
ఇసటట ననస:46-2-200
వయససస:54
లస: ససస స
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3815 SQX2384816
పపరర: ససబబ రరడడడ ఇననగసటట
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95-105/971

తసడడ:బ మసరసన రరడడడ ఇననగసటట
ఇసటట ననస:46-2-200
వయససస:54
లస: పప
3818 SQX1297812
పపరర: రరజజశశరర పప తతరర

95-105/503

3816 SQX1297838
పపరర: వరన పప తతరర

3819 SQX1862499
పపరర: జయ కలమయరర మయమడనల

3820 AP151000039216
పపరర: అనతపపరష కకతత
స రర

3821 SQX1047894
పపరర: శక లకడహ అచసఖత

3822 SQX1338707
పపరర: వసశ కకషష జగదభ

3824 MLJ0853432
పపరర: వనసకట కకరణ కలమయర కకతత
స రర
తలర : వనసకట ససబభబరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:40
లస: పప
3827 AP151000039215
పపరర: వనసకటససబభబరరవప కకతత
స రర

95-105/512

95-105/515

95-105/518

95-105/521

భరస : కరశవశశననథస మమడస
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:54
లస: ససస స

3831 MLJ0853481
పపరర: దదవరరజ కర

3834 SQX0826222
పపరర: ననగ దదవరఖ శక పసనసమరరస

3837 SQX0000877
పపరర: వజయలకడహ�

95-105/524

3840 SQX0125211
పపరర: శరఖమల రరణణ మయడ

95-105/513

3843 SQX0426270
పపరర: మమడపరక సడరరఖ కలమయరర�
భరస : కకషష భగరశన� మమడపరక
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:56
లస: ససస స

95-105/511
3826 SQX1206706
పపరర: ననగ మలలర సశర రరవప పప తతరర

3829 MLJ0853598
పపరర: లకడహ� కర�

95-105/514

భరస : దదవరరజ� కర
ఇసటట ననస:46-2-203
వయససస:45
లస: ససస స
95-105/516

3832 MLJ2481273
పపరర: జతదసదబగమపస పప కలరర

95-105/517

తసడడ:బ చననతచనరరఖలల పప కలరర
ఇసటట ననస:46-2-204
వయససస:27
లస: పప
95-105/519

3835 SQX0742395
పపరర: హహమజ అనసత

95-105/520

తసడడ:బ శకనవరససలల అనసత
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:31
లస: ససస స
95-105/522

3838 SQX0426478
పపరర: పదహలత గసగరశశటట �

95-105/523

భరస : వనసకటససబభబరరవప� గసగరశశటట �
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:43
లస: ససస స
95-105/525

భరస : శకనవరస మమరరస మయడ
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:47
లస: ససస స
95-105/527

95-105/508

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర పప తతరర
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:54
లస: పప

భరస : మణణకరఖల రరవప�
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరస� తతటకలర�
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:45
లస: ససస స
3842 SQX0340646
పపరర: మమడస వజయలకడహ

95-105/510

తసడడ:బ శరహ P Y N పసనసమరరస
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకట నరసససహరరవప మమడస
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:33
లస: ససస స
3839 SQX0482059
పపరర: సశరష లత తతటకలర�

3828 SQX1047936
పపరర: ననగజశశర రరవప అచసఖత

3823 SQX0270009
పపరర: సరయకకరణ కరనసకకలలర�
తసడడ:బ మయరరతకలమయర� కరనసకకలలర
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ కకషషసరరజ కర
ఇసటట ననస:46-2-203
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప కకతనస
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:25
లస: ససస స
3836 SQX0337709
పపరర: మమడస ధనలకడహ

95-105/507

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ అచసఖత
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ సలయస షపక
ఇసటట ననస:46-2-203
వయససస:36
లస: పప
3833 SQX1235564
పపరర: వనసకట పదనహవత కకతనస

3825 SQX1065730
పపరర: అపరప రరవప మయమడనల

95-105/505

భరస : వనసకట ససబభబరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషష మమరరస మయమడనల
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:60
లస: పప
3830 SQX1235572
పపరర: అబమరల ఖలల షపక

95-105/504

తసడడ:బ చలపత రరజ జగదభ
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:25
లస: పప
95-105/509

95-105/502

భరస : వనసకటకకరణ కలమయర కకతషరర
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అపపరరవప మయమడనల
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగజశశర రరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:59
లస: ససస స

3817 SQX0687434
పపరర: రరకకహన కకతషరర

తసడడ:బ ననగ మలలర శశర రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ననగ మలలర శశర రరవప పప తతరర
ఇసటట ననస:46-2-201
వయససస:47
లస: ససస స
95-105/506

95-105/500

3841 MLJ0854307
పపరర: లకకహకరసతమహ� చననతరరడడడ�

95-105/526

భరస : ససధనకరరకడడడ� చననతరరడడడ
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:53
లస: ససస స
95-105/528

3844 SQX0425876
పపరర: మసజలవరణణ నలయఖగరరర

95-105/529

భరస : సరసబశవరరవప నలయఖగరరర
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:66
లస: ససస స
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3845 SQX0742411
పపరర: భరత అనసత
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95-105/530

తసడడ:బ శకనవరససలల అనసత
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:26
లస: పప
3848 SQX0270538
పపరర: రరమకకకషష కకనకసడర

95-105/533

95-105/536

95-105/539

95-105/542

95-105/545

95-105/548

95-105/972

95-105/975

భరస : శకనవరసరరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-2-207
వయససస:59
లస: ససస స

95-105/538

3856 SQX0269985
పపరర: రరజజసదబ పబసరద కకనకసడర

95-105/543 3859 SQX0125195
3858 MLJ2481448
పపరర: శకవరలకడహకలమయరర� రరజననల�
పపరర: వజయలకడహ� కకనతస�

3861 SQX0687475
పపరర: నతదష రరజననల

3864 SQX0182485
పపరర: వసశకకషష అచసఖత�

3867 SQX2199727
పపరర: మధససడదనరరవప పలర పప తష

3870 SQX2199685
పపరర: రమలకడహ మమడస

3873 SQX1150598
పపరర: అభయ కసదసకలరర
తసడడ:బ శకనవరస రరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-2-207
వయససస:25
లస: పప

95-105/541

95-105/544

భరస : కకటటశశరరరవప� కకనతస�
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:55
లస: ససస స
95-105/546

3862 SQX0601559
పపరర: రరకజష రరజననల

95-105/547

తసడడ:బ వనసకటరరవప రరజననల
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:33
లస: పప
95-105/549

3865 SQX0439927
పపరర: శకనవరసరరవప కసభసపరటట

95-105/550

తసడడ:బ చనత పసచచయఖ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:50
లస: పప
95-105/973

3868 SQX2204675
పపరర: పదనహవత పలర పప తష

95-105/974

భరస : మదససడధన రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:60
లస: ససస స
95-105/976

తసడడ:బ నరసససహ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:20
లస: ససస స
95-105/552

3853 SQX0426239
పపరర: శకనవరససలల అనసత

తసడడ:బ హనసమయఖ కకనకసడర
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ రరమచసదబ రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:62
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:59
లస: ససస స
3872 SQX0865790
పపరర: మమమతబయళ కసదసకలరర

95-105/540

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� అచసఖత
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ మమడస
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:73
లస: పప
3869 SQX2199677
పపరర: వజయ లకడహ మమడస

3855 SQX0339143
పపరర: మమడస కరశవశశననథస

95-105/535
3850 SQX0425736
పపరర: మణణకరఖల రరవప మమదనర పరక�

తసడడ:బ ససబభబరరవప అనసత
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరరవప రరజననల
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప� అచసఖత
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:38
లస: పప
3866 SQX2199586
పపరర: నరసససహ రరవప మమడస

95-105/537

భరస : వనసకటభబవప లలటట � రరజననల
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ� కరణస
ఇసటట ననస:46-2-206
వయససస:79
లస: ససస స
3863 SQX0182535
పపరర: ససమన అచసఖత�

3852 SQX0180943
పపరర: పదనహవత కకనకసడర

95-105/532

తసడడ:బ కకషష భగశన� మమదనర పరక�
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట నరసససహస మమడస
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ అపపయఖ ఈపసపసజ
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:69
లస: పప
3860 MLJ2481257
పపరర: వరరరగవమహ� కరణస�

95-105/534

తసడడ:బ రరజజసదబ పబసరద కకనకసడర
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ మయణణకఖ ల రరవప� మమసదక
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:61
లస: పప
3857 SQX0425843
పపరర: సరసబశవరరవప ఈపసపసజ

3849 SQX0338236
పపరర: మమడస వనసకట నరసససహరరవప

3847 SQX0147660
పపరర: నరజసదబ కలమయర మమడఎస

తసడడ:బ కరసస వశశననథస మమడఎస
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ కరశవశశననదస మమడస
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ రరమససబబయఖ� గసగరశశటట �
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:49
లస: పప
3854 SQX0449439
పపరర: మమసదక కకషష భగవరన�

95-105/531

తసడడ:బ రరజజసదబ పబసరద కకనకసడర
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ రరజజసదబ పబసరద కకనకసడర
ఇసటట ననస:46-2-205
వయససస:37
లస: పప
3851 SQX0426395
పపరర: వనసకటససబభబరరవప గసగరశశటట �

3846 SQX0270728
పపరర: పవన కలమయర కకనకసడర

3871 SQX0569475
పపరర: కసదసకలరర శరణఖ

95-105/551

తసడడ:బ శకనవరసరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-2-207
వయససస:29
లస: ససస స
95-105/553

3874 SQX0541763
పపరర: ససతతష కలమయర కరజజ

95-105/554

తసడడ:బ ననగజసదబ రరవప కరజజ
ఇసటట ననస:46-2-207
వయససస:35
లస: పప
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3875 MLJ2481356
పపరర: శకనవరసరరవప కసదసకలరర

95-105/555

తసడడ:బ కజశవరరవప కసదసకలరర
ఇసటట ననస:46-2-207
వయససస:57
లస: పప
3878 AP151000039393
పపరర: ససతనరరవమహ సస హహచ

95-105/558

భరస : ససతనరరమయరరవప సస హహచ
ఇసటట ననస:46-2-208
వయససస:83
లస: ససస స
3881 MLJ2481422
పపరర: శక లకడహ� కకతస మయసస�

95-105/561

3876 AP151000039030
పపరర: ననగమణణ చదలవరడ

భరస : కకసడల రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:46-2-208
వయససస:65
లస: ససస స

3879 SQX0269829
పపరర: లకడహ శశశలజ చదలవరడ

3880 SQX0448555
పపరర: చదలవరడ నలమ

3882 MLJ0855106
పపరర: రరమతషలసస చదలవరడ

3883 SQX0270488
పపరర: బభల ననగజశశర చదలవరడ

3885 SQX0601492
పపరర: హనసమసత రరవప రరడడ �
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� రరడ�డడ
ఇసటట ననస:46-2-209
వయససస:43
లస: పప

3887 MLJ2481455
పపరర: వజయగరపరల� అలపరటట�

3888 MLJ2481216
పపరర: వవణమగరపరల రరవప కకలర పర

భరస : కకటటశశరరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:38
లస: ససస స
3893 SQX0182592
పపరర: గరయతబ మసడవ

95-105/574

95-105/577

తసడడ:బ కకషరషరరవప� తరరవధసల
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:36
లస: ససస స

3894 SQX0182766
పపరర: పపరషవత మసడవ

3897 SQX0601609
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆర

95-105/580

3900 SQX1248807
పపరర: హహమజ పడవల

95-105/568

3903 SQX0183087
పపరర: శకలకడహ పడవల
భరస : మమరరస పడవల
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:44
లస: ససస స

95-105/566

3889 SQX1150572
పపరర: శలలవ కలమయరర తలశల

95-105/569

భరస : రరజజ హనసమయన చచదరర తలశల
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:26
లస: ససస స
95-105/572

3892 SQX1150580
పపరర: ససధ రరణణ తలశల

95-105/573

భరస : శశష రరవప తలశల
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:45
లస: ససస స
95-105/575

3895 SQX1150564
పపరర: రరజజ హనసమయన చచదరర
తలశల
తలర : ససధ రరణణ తలశల
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:28
లస: పప

95-105/576

95-105/578

3898 SQX0147751
పపరర: కకటటశశరరరవప మసడవ

95-105/579

తసడడ:బ ససబభబరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:47
లస: పప
95-105/581

తసడడ:బ డక ఆర మమరరస పడవల
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:25
లస: ససస స
95-105/583

3886 SQX0601328
పపరర: వనసకట రతతస రరడడడ�
తసడడ:బ రరడడడ హనడమయత రరవప� రరడ�డడ
ఇసటట ననస:46-2-209
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ చసచయఖ ఆర
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:54
లస: పప
3902 SQX0425785
పపరర: రరకకహణణ కలయఖణణ తరరవధసల�

95-105/565

భరస : ససబబమణఖస మసడవ
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:42
లస: పప
3899 SQX0182618
పపరర: ససబబమణఖస మసడవ

3891 SQX0182915
పపరర: భభరర వ మసడవ

95-105/563

తసడడ:బ కకషషపబసరద చదలవరడ
ఇసటట ననస:46-2-209
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస మసడవ
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప మసడవ
ఇసటట ననస:46-2-210
వయససస:47
లస: ససస స
3896 SQX0601427
పపరర: శకనవరస మసడవ

95-105/562

తసడడ:బ రసగననయకలలల కకలర పర
ఇసటట ననస:46-2-209
వయససస:49
లస: పప
95-105/571

95-105/560

భరస : బభలననగజశశర చదలవరడ
ఇసటట ననస:46-2-209
వయససస:38
లస: ససస స

95-105/564
3884 MLJ0855866
పపరర: సప మ శశఖర శకనవరస మమరరస
చదలవరడ
తసడడ:బ కకషష పబసరద చదలవరడ
ఇసటట ననస:46-2-209
వయససస:42
లస: పప

3890 SQX0182576
పపరర: వనసకట భభగఖలకడహ మసడవ

95-105/559

95-105/557

భరస : సప మశశఖర శకనవరసమమరరస చదలవరడ
ఇసటట ననస:46-2-209
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కకషష పబసరద చదలవరడ
ఇసటట ననస:46-2-209
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ వషష
ష మమరరస� అలపరటట
ఇసటట ననస:46-2-209
వయససస:47
లస: పప

3877 MLJ0851725
పపరర: కకషషతషలసస మపరరస

భరస : సస.హహచ ససతనరరమయరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:46-2-208
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రమమషరబబమ� కకతస మయసస
ఇసటట ననస:46-2-209
వయససస:53
లస: ససస స

95-105/567

95-105/556

3901 SQX1048264
పపరర: జజఖత పసబయయసక తరరవధసల

95-105/582

తసడడ:బ కకషష రరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:28
లస: ససస స
95-105/584

3904 MLJ2481364
పపరర: సరమయమ జఖస తరరవదసల

95-105/585

భరస : కకషరషరరవప తరరవదసల
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:57
లస: ససస స
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3905 SQX0601468
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప�
శకకరకలళస�
తసడడ:బ సతఖ ననరరయణ� శకకరకలళస
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:34
లస: పప

95-105/586

3908 MLJ2481372
పపరర: కకషరషరరవప తరరవదసల

95-105/589

95-105/591

తసడడ:బ పరరదసరరధదరరవప� జసగరలపలర
ఇసటట ననస:46-2-212
వయససస:29
లస: ససస స
3914 SQX0426411
పపరర: అనతపపరష తనడదపలర

95-105/594

భరస : ససబబమణణఖశశరరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:46-2-212
వయససస:68
లస: ససస స
3917 SQX0183111
పపరర: ససబబమణణఖశశరరరవప తనడదపలర

95-105/597

95-105/600

95-105/603

95-105/606

తసడడ:బ ససధనకర బభబమ తచడర
ఇసటట ననస:46-2-217
వయససస:31
లస: ససస స

3910 SQX2278794
పపరర: పపజత పడవల

95-105/977

తసడడ:బ రరమ చసదబ మమత పడవల
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ దశరథ రరమచసదబ మమరరస పడవల
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:18
లస: పప

95-105/592
3912 SQX0812305
పపరర: వనసకట లలతమహ
మమకకసనడతలపరటట
భరస : ధనససజయరరవప మమకకసనడతలపరటట
ఇసటట ననస:46-2-212
వయససస:46
లస: ససస స

95-105/593
3913 MLJ0850768
పపరర: వనసకట లకకహ ననగజశశరర జపపడడ

భరస : పరరరశరరధదరరవప జసగరలపలర
ఇసటట ననస:46-2-212
వయససస:57
లస: ససస స

3915 SQX0124917
పపరర: అశశన కలమయరర జసగరలపలర

3916 MLJ0850750
పపరర: పరరర సరరధద రరవప జసగరలపలర

95-105/595

3918 SQX0183137
పపరర: దదపసస ననమలకసటట

3921 MLJ0858647
పపరర: ససనలబభయ� యల�

3924 AP151000039383
పపరర: హహహమయవత కర�

3927 AP151000039370
పపరర: రవకరసత కర జ�

95-105/609

3930 AP151000039207
పపరర: శశషషకలమయర తచడర

95-105/598

3933 SQX1429712
పపరర: రరజఖ లకడహ దదవనల
భరస : రరజజ గణపతరరవప దదవనల
ఇసటట ననస:46-2-217
వయససస:33
లస: ససస స

3919 AP151000039367
పపరర: రరధనససబబలకకహ జసగరలపలర

95-105/599

భరస : రరమయరరవప జసగరలపలర
ఇసటట ననస:46-2-213
వయససస:51
లస: ససస స
95-105/601

95-105/602
3922 MLJ0858654
పపరర: వ యస మహలకడహ జసగరలపలర

తసడడ:బ పదహననభరరవప జసగరలపలర జసగరలపలర
ఇసటట ననస:46-2-214
వయససస:61
లస: ససస స
95-105/604

3925 AP151000039394
పపరర: పబసనతమదర కర�

95-105/605

తసడడ:బ లలదస� కర
ఇసటట ననస:46-2-215
వయససస:48
లస: పప
95-105/607

3928 MLJ2481042
పపరర: సరరతనదదవ తదడర

95-105/608

భరస : లకహణరరవప తదడర
ఇసటట ననస:46-2-216
వయససస:43
లస: ససస స
95-105/610

తసడడ:బ రరజయఖ తచడర
ఇసటట ననస:46-2-216
వయససస:44
లస: పప
95-105/612

95-105/596

తసడడ:బ మమకజసశశరరరవప జసగరలపలర
ఇసటట ననస:46-2-212
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ దదవకకపరధననస� కర జ�
ఇసటట ననస:46-2-215
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప టట.
ఇసటట ననస:46-2-216
వయససస:61
లస: ససస స
3932 SQX0403923
పపరర: రరణణ కమలయసబక తచడర

95-105/590

భరస : దదవకకపరధననస� కర
ఇసటట ననస:46-2-215
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:బ లలదస� కర
ఇసటట ననస:46-2-215
వయససస:50
లస: పప
3929 SQX0425801
పపరర: టట.పదహవత

3909 SQX1863711
పపరర: లఖత పడవల

భరస : గరవసదరరవప� యల
ఇసటట ననస:46-2-214
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమలసగమమరరస జజ వ యస
ఇసటట ననస:46-2-214
వయససస:65
లస: పప
3926 AP151000039361
పపరర: శరతనబబమ కర�

95-105/588

తసడడ:బ నరసససహరరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:46-2-213
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయరరవప జసగరలపలర
ఇసటట ననస:46-2-213
వయససస:52
లస: పప
3923 MLJ0858662
పపరర: నరసససహరరవప జజ వ యస

3907 SQX0183053
పపరర: దశరథ రరమచసదబ మమరరస
పడవల
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర పడవల
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ పరరద సరరధద రరవప జసగరలపలర
ఇసటట ననస:46-2-212
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ దదశపతరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:46-2-212
వయససస:74
లస: పప
3920 AP151000039360
పపరర: పపరరషచసదబరరవప జసగరలపలర

95-105/587

తసడడ:బ కకషరషరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ననగజసదబస తరరవదసల
ఇసటట ననస:46-2-211
వయససస:71
లస: పప
3911 SQX0124941
పపరర: పవన� జసగరలపలర �

3906 SQX0426601
పపరర: కకరణ కలమయర తరరవధసల

3931 MLJ2481059
పపరర: లకహణరరవప తదడర

95-105/611

తసడడ:బ ససబభబరరవప తదడర
ఇసటట ననస:46-2-216
వయససస:46
లస: పప
95-105/613

3934 MLJ0855841
పపరర: వజయలకడహ� టట�

95-105/614

భరస : వనసకటరరజజరరడ�డడ టట.
ఇసటట ననస:46-2-217
వయససస:49
లస: ససస స
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3935 SQX1297853
పపరర: నరజసదబ కలమయర సడరర

95-105/615

తసడడ:బ లలయ మయధవ గమపరస సడరర
ఇసటట ననస:46-2-217
వయససస:39
లస: పప
3938 SQX0687301
పపరర: ససజజత కసదసల

95-105/618

95-105/621

95-105/624

95-105/627

95-105/630

95-104/402

95-104/405

భరస : హరగరపరల కలపరప
ఇసటట ననస:46-2-226
వయససస:47
లస: ససస స

3948 AP151000039134
పపరర: బ.ససజజత

3951 SQX1969351
పపరర: హరర దదవ ససభభశ బబ గర వరపప

3954 SQX1429233
పపరర: వజయ దననయయలల రతతస

3957 SQX0005306
పపరర: ససరజసదబ రరడడడ చచననత రరడడ

95-104/408

3960 SQX0692186
పపరర: గకససయయ బబగస ఆతహకలరర

95-105/628

3963 SQX1201268
పపరర: రరజజశశరర కలపరప
భరస : కలటటసబ రరమ శరహ కలపరప
ఇసటట ననస:46-2-226
వయససస:69
లస: ససస స

3943 SQX0687210
పపరర: శవ ననరరయణ రరడడ కసదసల

95-105/623

3946 SQX0183368
పపరర: అర.కలమయరసరశమ�

95-105/626

3949 SQX0340869
పపరర: గలభభ అశశక కలమయర�

95-105/629

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప� గలభభ
ఇసటట ననస:46-2-219
వయససస:49
లస: పప
95-105/631

3952 SQX1429274
పపరర: నరహల కలమయరర రతతస

95-104/401

భరస : వజయ దననయయలల రతతస
ఇసటట ననస:46-2-220
వయససస:30
లస: ససస స
95-104/403

3955 MLJ2478394
పపరర: వవణమకలమయరర గరరసటర

95-104/404

భరస : నరసససహరరవప గరరసటర
ఇసటట ననస:46-2-221
వయససస:46
లస: ససస స
95-104/406

3958 MLJ0851717
పపరర: జజనకకదదవ రరచమళళ

95-104/407

భరస : హనసమసతరరవప రరచమళర
ఇసటట ననస:46-2-223
వయససస:30
లస: ససస స
95-104/409

భరస : రజజక అఫప బ జ ఆతహకలరర
ఇసటట ననస:46-2-226
వయససస:30
లస: ససస స
95-104/411

95-105/620

తసడడ:బ పపరయఖ� అర.
ఇసటట ననస:46-2-218
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ ససధనకర రరడడడ చచనత రరడడ
ఇసటట ననస:46-2-221
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ షకకల షపక
ఇసటట ననస:46-2-223
వయససస:34
లస: పప
3962 AP151000036464
పపరర: అసజనదదవ కలపరప

95-105/625

తసడడ:బ లలరరజ ననథన రతతస
ఇసటట ననస:46-2-220
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరమమఖల పస
ఇసటట ననస:46-2-221
వయససస:30
లస: ససస స
3959 SQX0267690
పపరర: ఫసరరజ షపక

3945 AP151000039447
పపరర: కర.మననజ�

3940 SQX0183418
పపరర: అర.మలలర శశరరర�

తసడడ:బ జయరరమరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:46-2-218
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ రమమష బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:46-2-219
వయససస:20
లస: పప

భరస : చలపతరరవప తమహశశటట
ఇసటట ననస:46-2-220
వయససస:78
లస: ససస స
3956 AP151000036342
పపరర: థనమసమహ పస

95-105/622

భరస : రమమష బ.
ఇసటట ననస:46-2-219
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబరరవప బ.
ఇసటట ననస:46-2-219
వయససస:53
లస: పప
3953 MLJ2478287
పపరర: సతఖవత తమహశశటట

3942 AP151000039228
పపరర: కర.పదహససజజత�

95-105/617

భరస : కలమయరసరశమ� అర
ఇసటట ననస:46-2-218
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ కర.వ.బభలలడడ� కర
ఇసటట ననస:46-2-218
వయససస:54
లస: పప

భరస : అశశక కలమయర� గలభభ
ఇసటట ననస:46-2-219
వయససస:40
లస: ససస స
3950 AP151000039235
పపరర: బ.రమమష

95-105/619

భరస : కర.వ బభలలడడ� కర
ఇసటట ననస:46-2-218
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ కర.వ బభలలడడ� కర
ఇసటట ననస:46-2-218
వయససస:47
లస: పప
3947 SQX0337477
పపరర: గలభభ శశభభరరణణ�

3939 AP151000039109
పపరర: కర.శరరష�

3937 AP151000039060
పపరర: టట.ససధనకర బభబమ

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప టట.
ఇసటట ననస:46-2-217
వయససస:68
లస: పప

భరస : వ.వ.రరమరరజ� కర
ఇసటట ననస:46-2-218
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమయరరవప అలయరడడ
ఇసటట ననస:46-2-218
వయససస:53
లస: ససస స
3944 AP151000039065
పపరర: కర.రరమకకషష�

95-105/616

తసడడ:బ కకటటరరడడడ� టట.
ఇసటట ననస:46-2-217
వయససస:57
లస: పప

భరస : శవ ననరరయణరరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:46-2-218
వయససస:29
లస: ససస స
3941 SQX0687640
పపరర: శవమహ అలయరడడ

3936 MLJ0857938
పపరర: వనసకటరరజజరరడ�డడ టట�

3961 SQX1201300
పపరర: కరశవశరలకడహ కలపరప

95-104/410

భరస : శకనవరస రరవప కలపరప
ఇసటట ననస:46-2-226
వయససస:44
లస: ససస స
95-104/412

3964 SQX1201250
పపరర: కలససమ కలమయరర కలపరప

95-104/413

భరస : చన కలటటసబరరమ శరససస స కలపరప
ఇసటట ననస:46-2-226
వయససస:73
లస: ససస స
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3965 SQX0692129
పపరర: రజజక అఫప బ జ ఆతహకలరర

95-104/414

తసడడ:బ అబమరల రషసద ఆతహకలరర
ఇసటట ననస:46-2-226
వయససస:30
లస: పప
3968 SQX1201276
పపరర: కలటటసబ రరమశరహ కలపరప

95-104/417

95-104/420

భరస : ఇససహల షపక
ఇసటట ననస:46-2-231/1
వయససస:45
లస: ససస స
3977 SQX0691857
పపరర: శరకవణణ గగలర పపడడ

95-104/423

95-104/426

95-104/429

95-104/432

భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:46-2-233
వయససస:85
లస: ససస స

3978 MLJ2478618
పపరర: భమమరరడడడ వజయకలమయరర

3981 AP151000036174
పపరర: కలససమకలమయరర పసళర ళరరశశటట

3984 AP151000033143
పపరర: రవకలమయర పసళళళరరశశటట

3987 SQX0691832
పపరర: శకనవరస శరహ గగలర పపడడ

95-104/435

3990 SQX0105684
పపరర: మహహబమలయర షపక

95-104/424

3993 SQX1282466
పపరర: జలయన షపక
తసడడ:బ ఖయజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-233
వయససస:25
లస: పప

95-104/1241

3976 SQX2291243
పపరర: షరరఫ షపక

95-104/1242

3979 AP151000036173
పపరర: సరసశత ఊర

95-104/425

భరస : పబసరదరరవప
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:50
లస: ససస స
95-104/427

3982 SQX0691840
పపరర: సడరఖ దతనస గగలర పపడడ

95-104/428

తసడడ:బ శకనవరస శరహ
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:28
లస: పప
95-104/430

3985 AP151000033146
పపరర: పబసరదరరవప ఊర

95-104/431

తసడడ:బ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:57
లస: పప
95-104/433

3988 MLJ2475564
పపరర: వనసకట ససబభబరరడడడ కకసడన

95-104/434

తసడడ:బ చచననతరరడడడ
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:78
లస: పప
95-104/436

తసడడ:బ ఖయజజ సరహహబ షసకవ
ఇసటట ననస:46-2-233
వయససస:36
లస: ససస స
95-104/438

3973 SQX2148369
పపరర: బబ షపక

తలర : ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:46-2-231/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ మధససడదన శరహ
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:83
లస: పప
3992 AP151000036181
పపరర: కనకదసరరరసబ పటభతల

95-104/422

తసడడ:బ వనసకటహరరరరవప
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:63
లస: పప
3989 AP151000033144
పపరర: వనసకటహరరరరవప పసళళళరరశశటట

3975 SQX1065334
పపరర: ఆదమ షపక

95-104/419

భరస : చసద బభష షపక
ఇసటట ననస:46-2-231
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:44
లస: పప
3986 AP151000033145
పపరర: లకకహననరరయణ ఊర

95-104/1240

భరస : కకసడన శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసశరహ
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:56
లస: ససస స
3983 MLJ2475556
పపరర: రవసదబననథ రరడడడ కకసడన

3972 SQX2148385
పపరర: చసడడ బభష షపక

95-104/416

తసడడ:బ అబమరల ఖయదర ఖతబ బభష
ఇసటట ననస:46-2-227
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ జరచబమననసర
ఇసటట ననస:46-2-231/1
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస శరహ
ఇసటట ననస:46-2-232
వయససస:33
లస: ససస స
3980 SQX0691907
పపరర: బబమరరసబక గగలర పపడడ

95-104/418 3970 SQX0071407
3969 SQX0607093
పపరర: చనకలటటసబరరమ శరససస స కలపరప
పపరర: ఇయయస అహమహద ఖతబ

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:46-2-231
వయససస:58
లస: పప
95-104/421

3967 AP151000033454
పపరర: వనసకటహరగరపరల కలపరప

తసడడ:బ కలటటసబరరమశససబ కలపరప
ఇసటట ననస:46-2-226
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కలపరప
ఇసటట ననస:46-2-226
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:బ జయరరవ అమరస లలరర
ఇసటట ననస:46-2-230
వయససస:41
లస: పప
3974 SQX1065318
పపరర: షమస షపక

95-104/415

తసడడ:బ కలటటసబరరమశరహ కలపరప
ఇసటట ననస:46-2-226
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కలపరప
ఇసటట ననస:46-2-226
వయససస:77
లస: పప
3971 SQX1943851
పపరర: ననగజశశరరరవప అమరస లలరర

3966 AP151000033279
పపరర: శక రరమ మమరరస కలపరప

3991 SQX1282482
పపరర: షహహన బబగస షపక

95-104/437

భరస : ఖయజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-233
వయససస:53
లస: ససస స
95-104/439

3994 SQX1282490
పపరర: ఖయజజ సరహహబ షపక

95-104/440

తసడడ:బ ఇసరహయల శరరఫ షపక
ఇసటట ననస:46-2-233
వయససస:67
లస: పప

Page 207 of 317

3995 SQX0336669
పపరర: చకరక ససరజఖ
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95-104/441

తసడడ:బ బభలకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:46-2-234
వయససస:38
లస: ససస స
3998 SQX2207538
పపరర: షపక నయయజదదరన

95-104/1243

95-104/445

95-104/449

95-104/452

95-104/455

95-104/458

95-104/461

4008 MLJ0852152
పపరర: నడరరదదరన షపక

4011 SQX0442012
పపరర: వజయశక రతతస

4014 SQX0185744
పపరర: ఇబబహహస షపక

4017 AP151000036172
పపరర: రరధనలకడహ చటభట

95-104/464

4020 SQX0147447
పపరర: బభలగరపరల చటభట

95-104/453

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:46-2-239
వయససస:32
లస: ససస స

4023 SQX1369405
పపరర: పదహజ గమడవలర
భరస : రరమదనసస శసకరర
ఇసటట ననస:46-2-239
వయససస:50
లస: ససస స

4003 MLJ0850685
పపరర: అయమఖబ షపక

95-104/448

4006 AP151000033140
పపరర: పపబమమకమయర కసదసల

95-104/451

4009 AP151000033139
పపరర: భభసకరరరవప కసదసల

95-104/454

తసడడ:బ జజసఫ
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:70
లస: పప
95-104/456

4012 SQX0185611
పపరర: రరబన షపక

95-104/457

భరస : ఇబబహహస షపక
ఇసటట ననస:46-2-236
వయససస:48
లస: ససస స
95-104/459

4015 SQX0147843
పపరర: మహమహద అల షపక

95-104/460

తసడడ:బ ననసత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:46-2-236
వయససస:81
లస: పప
95-104/462

4018 SQX0691709
పపరర: సరయ ససదదర చటభట

95-104/463

తసడడ:బ బభలగరపరల చటభట
ఇసటట ననస:46-2-238
వయససస:28
లస: పప
95-104/465

తసడడ:బ సరసబశవరరవప చటభట
ఇసటట ననస:46-2-238
వయససస:53
లస: పప
95-104/467

95-104/444

తసడడ:బ భభసకరరరవప
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:49
లస: పప

భరస : భభగజశశరరరవప చటభట
ఇసటట ననస:46-2-238
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ భభగజశశరరరవప చటభట
ఇసటట ననస:46-2-238
వయససస:41
లస: పప
4022 SQX1046920
పపరర: వశరల లసగరల

95-104/450

తసడడ:బ మహమహద అల షపక
ఇసటట ననస:46-2-236
వయససస:58
లస: పప

భరస : బభలగరపరల చటభట
ఇసటట ననస:46-2-238
వయససస:51
లస: ససస స
4019 SQX0267278
పపరర: సరయకకకషష చటభట

4005 MLJ0855189
పపరర: యయససన బభష షపక

4000 SQX1573303
పపరర: జరరనన బబగస ఆతహకలర

తసడడ:బ నడరరదదరన
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ లలరరద ననధస
ఇసటట ననస:46-2-236
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : లలరరజ ననథస
ఇసటట ననస:46-2-236
వయససస:80
లస: ససస స
4016 SQX0691691
పపరర: కనకదసరర చటభట

95-104/447

తసడడ:బ అబమరల కరరమ
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:73
లస: పప
4013 SQX0185710
పపరర: ఝయనస మరర బభయ రతతస

4002 MLJ0859546
పపరర: మహబమబబ షపక

95-104/446

భరస : ససచక అఫప బ జ ఆతహకలర
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ అసజయఖ
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:56
లస: పప
4010 MLJ0858324
పపరర: గఫపర షపక

95-104/443

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ అబమరల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:39
లస: పప
4007 MLJ0857862
పపరర: వరసస కకషప ర తమహల

3999 SQX0531335
పపరర: సబహ షపక

3997 AP151000036167
పపరర: వజరజబగస షపక

భరస : నడరరదదరన
ఇసటట ననస:46-2-234
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : యయససన బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరససకకషప ర
ఇసటట ననస:46-2-235
వయససస:52
లస: ససస స
4004 MLJ2475143
పపరర: జఫరర అల షపక

95-104/442

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:46-2-234
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ షపక నడరరదదరన
ఇసటట ననస:46-2-234
వయససస:34
లస: పప
4001 MLJ0857870
పపరర: పదహజ తషమహల

3996 SQX0607135
పపరర: ననగజజఖత తషలసస

4021 AP151000033364
పపరర: భభగజశశరరరవప చటభట

95-104/466

తసడడ:బ సరసబశవరరవప చటభట
ఇసటట ననస:46-2-238
వయససస:70
లస: పప
95-104/468

4024 AP151000036200
పపరర: లకడహ లసగరల

95-104/469

భరస : ఎల.వ.ఎస.మమరరస
ఇసటట ననస:46-2-239
వయససస:53
లస: ససస స
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4025 SQX1369439
పపరర: హహహమయవత గమడవలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-104/470

భరస : వరననరరయణ గమడవలర
ఇసటట ననస:46-2-239
వయససస:64
లస: ససస స
4028 SQX1492792
పపరర: అనత ఫసలప

95-104/473

4026 SQX1046946
పపరర: శక హరర లసగరల

4029 SQX0691758
పపరర: కకరన అసదచ

95-104/474

4030 MLJ2475440
పపరర: ఇమహనసయల రరజ కలమయర
ఫసలప
తసడడ:బ డదవడ ఫసలప
ఇసటట ననస:46-2-240
వయససస:42
లస: పప

95-104/475

95-104/477

4033 SQX0234831
పపరర: షసహహననజ బభనన పప తషరరజ

95-104/478

4031 MLJ0852269
పపరర: శరసత ఫసలప

4032 SQX1111988
పపరర: నయయన పప తషరరజ

4034 AP151000036136
పపరర: కకటటశశరర తషమహల

తసడడ:బ గరసధద పప తషరరజ
ఇసటట ననస:46-2-241
వయససస:25
లస: ససస స
95-104/479

భరస : బమలర అసజయఖ తషమహల
ఇసటట ననస:46-2-241
వయససస:80
లస: ససస స
4037 AP151000033110
పపరర: బమలర అసజయఖ తషమహల
తసడడ:బ శకరరమమలల తషమహల
ఇసటట ననస:46-2-241
వయససస:82
లస: పప
4040 SQX0071423
పపరర: సరయరరస పరలపరరస

95-104/484

తసడడ:బ హనసమసత రరవప పస వ
ఇసటట ననస:46-2-242
వయససస:32
లస: పప
4043 SQX2406882
పపరర: శకకరసత అనసత ననరరయణన

4035 AP151000036477
పపరర: మసగమహ పప తషరరజ

4038 SQX2317956
పపరర: మమఘన పప తషరరజ

4047 MLJ0850016
పపరర: అబమరలలబగస షమరర షపక

95-104/488

భరస : హనసమసతరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-248
వయససస:60
లస: ససస స
95-104/491

తసడడ:బ మసరసనయఖ కకయ
ఇసటట ననస:46-2-250
వయససస:29
లస: పప

95-104/485

95-104/483

95-104/487

4045 SQX2539096
పపరర: వనచదదహహ మయలలర

95-122/531

భరస : రఘమననథ మయలలర
ఇసటట ననస:46-2-247
వయససస:47
లస: ససస స
95-104/489

4048 MLJ0857607
పపరర: ననగజశశరర మయజజటట

95-104/490

తసడడ:బ మహమహదఅబమరలకరరమ శరయక
ఇసటట ననస:46-2-250
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సరయమధ రరవప మయజజటట
ఇసటట ననస:46-2-250
వయససస:55
లస: ససస స

4050 SQX0147199
పపరర: మసరసన రరవప దళవరయ

4051 SQX0337352
పపరర: చనమరరస నవవదదత

4053 SQX0446567
పపరర: జజఖత ఏసపటరర
భరస : పబవణ కలమయర ఈసట రర
ఇసటట ననస:46-2-251
వయససస:24
లస: ససస స

95-104/486

తసడడ:బ ఇనతయఖ గరవసదస
ఇసటట ననస:46-2-243
వయససస:49
లస: ససస స

95-104/492

తసడడ:బ రసగరరరవప బలవరయ
ఇసటట ననస:46-2-250
వయససస:58
లస: పప
95-104/494

4039 SQX0817296
పపరర: రరధదక మయమళరపలర

4042 SQX1429407
పపరర: బభల ససర వమహ గరవసదస

4046 AP151000036447
పపరర: రమయదదవ పరలపరరస

భరస : రమమశ కలమయర చనమరరస
ఇసటట ననస:46-2-251
వయససస:46
లస: ససస స

95-104/1244

4041 SQX0071449
పపరర: రఘమరరస పరలపరరస

4044 SQX1429126
పపరర: లకహణ సససగ కతబ

95-104/481

తసడడ:బ అయఖనత పప తషరరజ
ఇసటట ననస:46-2-241
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసత రరవప పస వ
ఇసటట ననస:46-2-242
వయససస:33
లస: పప
95-104/1245

4036 AP151000033111
పపరర: వనసకటటశశరరర పప తషరరజ

భరస : రవ కలమయర
ఇసటట ననస:46-2-242
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ దదవర సససగ కతబ
ఇసటట ననస:46-2-244
వయససస:53
లస: పప

4052 SQX0338368
పపరర: చనమరరస వరలకడహ కలమయరర

95-104/480

తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ గరసధద పప తషరరజ
ఇసటట ననస:46-2-241
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ అనసత ననరరయణన రరమకకషషన
ఇసటట ననస:46-2-243
వయససస:51
లస: పప

4049 SQX0691790
పపరర: భరతనసయ కకయ

భరస : వనసకటటశశర రరవప పప తషరరజ
ఇసటట ననస:46-2-241
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అయఖనత పప తషరరజ
ఇసటట ననస:46-2-241
వయససస:83
లస: ససస స
95-104/482

95-104/472

తసడడ:బ అయఖనత లసగరల
ఇసటట ననస:46-2-239
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప అసదచ
ఇసటట ననస:46-2-240
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ దనవద వజయ కలమమ ఫసలప
ఇసటట ననస:46-2-240
వయససస:70
లస: పప

4027 AP151000033165
పపరర: వనసకటటశశరరరవప లసగరల

తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ మమరరస లసగరల
ఇసటట ననస:46-2-239
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఇమయహనఎల రరజ కలమయర ఫసలప
ఇసటట ననస:46-2-240
వయససస:34
లస: ససస స
95-104/476

95-104/471

95-104/493

తసడడ:బ రమమష కలమయర చనమరరస
ఇసటట ననస:46-2-251
వయససస:46
లస: ససస స
95-104/495

4054 AP151000036085
పపరర: వజయలకడహ పసరరమయళళ

95-104/496

భరస : అపరపరరవప పపరరమలర
ఇసటట ననస:46-2-251
వయససస:24
లస: ససస స
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4055 AP151000033487
పపరర: అపరపరరవప పసరరమయళళ

95-104/497

తసడడ:బ కరశవశశననధస పపరరమలర
ఇసటట ననస:46-2-251
వయససస:24
లస: పప
4058 SQX1619990
పపరర: శరరష బబజవరడ

95-104/500

95-104/503

95-104/506

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:57
లస: ససస స
4067 SQX0354589
పపరర: వమలమహ గరరకపరటట

4062 SQX0184473
పపరర: ససనత చచనసతపరటట

95-104/509

4068 SQX0184952
పపరర: ససభభగఖలకడహ శవరరజ

4071 SQX1620039
పపరర: రవ కలమయర బబజవరడ

95-104/507

95-104/518

4079 SQX1174358
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-104/521

4077 SQX0350041
పపరర: వనసకట రతస యఖ గరరకపరటట

95-104/510

భరస : బభజ శరయక
ఇసటట ననస:46-2-253
వయససస:39
లస: ససస స

95-104/513

4083 SQX1174341
పపరర: మమలయల షపక
తసడడ:బ షర సరహహబ శరయక
ఇసటట ననస:46-2-253
వయససస:57
లస: పప

95-104/511

4072 MLJ0850891
పపరర: కకషషచచచతనఖ సశయస పరకలళ

95-104/514

తసడడ:బ మమరళ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:24
లస: పప
95-104/516

4075 SQX0184424
పపరర: మధససడధన రరవప ఏలలరర

95-104/517

తసడడ:బ హనసమసత రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:67
లస: పప
95-104/519

4078 SQX0144410
పపరర: హనసమసత రరవప ఏలలరర

95-104/520

తసడడ:బ శకరరమమలల ఏలలరర
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:90
లస: పప
95-104/522

భరస : మమలయల శరయక
ఇసటట ననస:46-2-253
వయససస:46
లస: ససస స
95-104/524

4069 SQX0891473
పపరర: వదనఖ సరగర కననతగసటట
తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కననతగసటట
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ రరఘవయఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:71
లస: పప
4080 SQX1174366
పపరర: షమ షరద షపక

95-104/508

భరస : మమరళ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ బభపయఖ చచనసతపరటట
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:57
లస: పప

4076 MLJ0854117
పపరర: మమరళకకషష మమరరస సశయస
పరకలల
తసడడ:బ వనసకటభబమయఖ
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:24
లస: పప

95-104/502

95-104/505

4066 MLJ0855809
పపరర: శరతషకమయరర పప నతపలర

4074 SQX0184523
పపరర: పబకరశరరవ చచనసతపరటట

తసడడ:బ గమలప సససహ కజతబమయమస
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:43
లస: పప

4063 SQX0184390
పపరర: మదనర బ షపక

4065 SQX0267641
పపరర: మసగర దదవ ఏలలరర

4073 SQX1429498
పపరర: రరజజశ కజతబ

తసడడ:బ పరపరరరవప మపసనవన
ఇసటట ననస:46-2-253
వయససస:66
లస: పప

95-104/504

భరస : షరరఫ వల శరయక
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ లయజరర బబజవరడ
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:33
లస: పప

95-104/515

4060 MLJ0854109
పపరర: సరశత సశయస పరకలల
తసడడ:బ మమరళకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ససబబహహణఖ శరహ శవ రరజ
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:69
లస: ససస స
95-104/512

95-104/499

తసడడ:బ మధససడధన రరవప చచనసతపరటట
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ శవ ననగజశశర రరవప బమలర పపడడ
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:29
లస: పప

4082 SQX0442053
పపరర: శకధర మపసనవన

95-104/501

భరస : మధససడధన రరవప ఏలలరర
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకట రతస యఖ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:68
లస: ససస స
4070 SQX0854265
పపరర: వనసకట నరజష దడళళపపడడ

4059 SQX1429456
పపరర: రరససన బభపటర

4057 SQX1859255
పపరర: శవరన చచనసతపరటట

తసడడ:బ పబకరశస రరవప చచనసతపరటట
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బభపటర
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరజజశ కజతబ
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:39
లస: ససస స
4064 SQX0147256
పపరర: దయయమణణ దళవరయ

95-104/498

తసడడ:బ వనసకటససబభబరరవప చనమరరస
ఇసటట ననస:46-2-251
వయససస:24
లస: పప

భరస : రవ కలమయర బబజవరడ
ఇసటట ననస:46-2-252
వయససస:32
లస: ససస స
4061 SQX1429563
పపరర: శరఖన బ కజతబ

4056 AP151000033069
పపరర: రమమషషకమయర చనమరరస

4081 SQX1002799
పపరర: కకటటశశర రరవప కకతనస

95-104/523

తసడడ:బ పబసరద రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:46-2-253
వయససస:34
లస: పప
95-104/525

4084 SQX2151561
పపరర: లకడహ అలల
ర రర

95-104/1246

భరస : శక హరర మమఠరర
ఇసటట ననస:46-2-253
వయససస:32
లస: ససస స
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4085 MLJ0858258
పపరర: బభలతబపపరసససదరర ఏకర

95-104/526

భరస : వనసకటరమణ రరయపప బ లల
ఇసటట ననస:46-2-254
వయససస:58
లస: ససస స
4088 SQX0184853
పపరర: ననగరరజ నసదదరరజ

95-104/529

95-104/532

95-104/535

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర మయజజత
ఇసటట ననస:46-2-257
వయససస:60
లస: పప
4097 SQX0891531
పపరర: శక వరణణ పరలపరరస

95-104/538

4092 SQX0337741
పపరర: జపపడడ ఉమయదదవ

95-104/541

4096 SQX0442020
పపరర: ససతనమహలకడహ పరలపరరస

4101 AP151000036480
పపరర: సరసశత పరలపరరస

4104 MLJ2475374
పపరర: ససబబమణనఖశరససస పరలపరరస

4106 AP151000033113
పపరర: గరపరలకకషషమమరరస పరలపరరస

4107 AP151000033500
పపరర: వరహనసమసతరరవప పరలపరరస

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:64
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల సమమదనబల
ఇసటట ననస:46-2-261
వయససస:54
లస: ససస స
4112 MLJ0857995
పపరర: ఆసజనవయమలల సమమదనబల
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర సమమదనబల
ఇసటట ననస:46-2-261
వయససస:60
లస: పప

95-104/536

4110 SQX0234872
పపరర: హరర కకషష సమమదనబల

95-104/539

4113 AP151000036147
పపరర: సరవతబ ససగమరల
భరస : రరమబబహహస ససగమరల
ఇసటట ననస:46-2-262
వయససస:74
లస: ససస స

95-104/537

4099 SQX0817338
పపరర: పదహ శక పరలపరరస

95-104/540

భరస : గరపరల కకషష మమరరస పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:53
లస: ససస స
95-104/542

4102 AP151000036479
పపరర: ససతనమహలకడహ పరలపరరస

95-104/543

భరస : సతఖననరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:80
లస: ససస స
95-104/545

4105 AP151000033115
పపరర: సరసబశవరరవప పరలపరరస

95-104/546

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:61
లస: పప
95-104/548

4108 SQX0336933
పపరర: శరఖమల సప మమ

95-104/549

భరస : శకనవరస సప మమ
ఇసటట ననస:46-2-261
వయససస:41
లస: ససస స
95-104/551

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల సమమదనబల
ఇసటట ననస:46-2-261
వయససస:37
లస: పప
95-104/553

95-104/534

తసడడ:బ గరపరలకకషషమమరరస పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:64
లస: పప
95-104/550

4093 AP151000036450
పపరర: ససగమణమహ కకతస సపరక

4095 SQX0691873
పపరర: శరరశణణ పరలపరరస

తసడడ:బ సతఖననరరయణరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:54
లస: పప

95-104/547

95-104/531

భరస : ననగజశశరరరవప కజఒతస సపక
ఇసటట ననస:46-2-257
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:49
లస: పప

4109 MLJ2478501
పపరర: ససజజత సమమదనబల

95-104/533

భరస : గరపరలకకషషమమరరస పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:57
లస: ససస స
95-104/544

4090 SQX0338087
పపరర: రరళళబసడడ చసదబమమళ

తసడడ:బ చనమరరస వనసకట ససబభబరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:46-2-256
వయససస:46
లస: ససస స

4098 MLJ2478428
పపరర: వరణణ పరలపరరస

95-104/528

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ శరససస స రరళరబసడడ
ఇసటట ననస:46-2-254
వయససస:71
లస: పప

భరస : ససబబమణఖశరససస స పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:55
లస: ససస స
4103 SQX0891515
పపరర: శక రరమ చసదబ మమరరస పరలపరరస

95-104/530

తసడడ:బ గరపరలకకషష పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శక రరమ చసదబ మమరరస పరలపరరస
ఇసటట ననస:46-2-259
వయససస:43
లస: ససస స
4100 AP151000036448
పపరర: అనతపపరష పరలపరరస పరలపరరస

4089 SQX0184812
పపరర: నరసససహమమరరస నసదదరరజ

4087 SQX0854273
పపరర: రరమ లకహమహ రరయపప బ లల

భరస : ససతనపత రరయపప బ లల
ఇసటట ననస:46-2-254
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:46-2-254
వయససస:67
లస: పప

భరస : రరజనత కజషగరల
ఇసటట ననస:46-2-256
వయససస:46
లస: ససస స
4094 MLJ0856393
పపరర: ససచదనరరవప మయజజటట

95-104/527

భరస : నరసససహమమరరస నసదదరరజ
ఇసటట ననస:46-2-254
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహమమరరస నసదదరరజ
ఇసటట ననస:46-2-254
వయససస:35
లస: పప
4091 AP151000036099
పపరర: సశపతకలమయరర కజశగరళ

4086 SQX0184796
పపరర: లలతకలమయరర నసదదరరజ

4111 MLJ0858589
పపరర: సడరఖకలమయర సమమదనబల

95-104/552

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల సమమదనబల
ఇసటట ననస:46-2-261
వయససస:37
లస: పప
95-104/554

4114 MLJ0851048
పపరర: ఖయససస ఖయన పఠరన

95-104/555

తసడడ:బ మమలయల పఠరన
ఇసటట ననస:46-2-262
వయససస:39
లస: పప
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4115 SQX0005272
పపరర: వజయ కలమయరర జటటట
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95-104/556

భరస : రరమమలల జటటట
ఇసటట ననస:46-2-263
వయససస:31
లస: ససస స
4118 SQX0007393
పపరర: వనసకట రమణ జటటట

95-104/559

95-104/562

95-104/564

95-92/645

95-104/1163

95-104/569

95-104/1249

తసడడ:బ అపరపరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:46-2-269
వయససస:36
లస: పప

95-104/565

4126 AP151000036163
పపరర: రరజఖలకడహ అసబటటపపడడ

95-104/566

భరస : రరమననధస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:46-2-265
వయససస:90
లస: ససస స
95-101/593

4131 MLJ2478386
పపరర: నససమయబబగస షపక

4134 SQX2149854
పపరర: కరరమమలర షపక

4137 SQX1619917
పపరర: మమత గరయతబ మపరరస

95-104/572

4140 MLJ0851642
పపరర: సతఖవత దడలస

95-104/567

4143 MLJ0850834
పపరర: అపరపరరవప మపరరస
తసడడ:బ నరసయఖ మపరరస
ఇసటట ననస:46-2-269
వయససస:50
లస: పప

95-103/569

4132 MLJ2478345
పపరర: హససననబబగస షపక

95-104/568

భరస : కరరమమలయర షపక
ఇసటట ననస:46-2-268
వయససస:48
లస: ససస స
95-104/1247

4135 SQX2208353
పపరర: రరహమత బభష షపక

95-104/1248

తసడడ:బ కరరమమలర
ఇసటట ననస:46-2-268
వయససస:24
లస: పప
95-104/570

4138 SQX0798439
పపరర: శక లకకహ పససపపలలటట

95-104/571

తసడడ:బ శకరరమ మమరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-2-269
వయససస:30
లస: ససస స
95-104/573

భరస : సతఖననరరయణ దడలస
ఇసటట ననస:46-2-269
వయససస:68
లస: ససస స
95-104/575

4129 SQX2062073
పపరర: వనసకట రజఖలకడహ తతనసగమసటర
భరస : రమమశ బభబమ తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:46-2-267
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శవ నరజశ మపరరస
ఇసటట ననస:46-2-269
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప మపరరస
ఇసటట ననస:46-2-269
వయససస:50
లస: ససస స
4142 SQX0186361
పపరర: శవ నరజశ మపరరస

95-105/632

తసడడ:బ రహహమయన సరహహబ
ఇసటట ననస:46-2-268
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ కరరమమలర
ఇసటట ననస:46-2-268
వయససస:22
లస: పప
4139 MLJ0851634
పపరర: మణణ మపరరస

4128 SQX2060994
పపరర: వససత రరవప వననగళళ

95-104/561

4123 SQX1859529
పపరర: సరయ రరస కకషష మమరరస
రరజననల
తసడడ:బ ససబబమణయయస రరజననల
ఇసటట ననస:46-2-263
వయససస:22
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:46-2-268
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల కరజ
ఇసటట ననస:46-2-268
వయససస:51
లస: పప
4136 SQX2149961
పపరర: ఖయధర బభష షపక

4125 AP151000036162
పపరర: కనకదసరర చసతలపరటట

4120 SQX0185165
పపరర: శశధనర తతసడచపప

95-104/563

తసడడ:బ నరసససహ రరవప వననగళళ
ఇసటట ననస:46-2-267
వయససస:50
లస: పప

భరస : వససత రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:46-2-267
వయససస:43
లస: ససస స
4133 SQX1935816
పపరర: ననగసతఖ శకనవరసరరవప కరజ

4122 SQX0185207
పపరర: సరసబశవరరవప తతసడచపప

95-104/558

తసడడ:బ హనసమసతరరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:46-2-263
వయససస:35
లస: పప

భరస : అనసతరరమశరహ చసతలపరటట
ఇసటట ననస:46-2-265
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ వససత రరవప వననగళర
ఇసటట ననస:46-2-267
వయససస:23
లస: ససస స
4130 SQX2062248
పపరర: లల కకషష వననగళర

95-104/560

తసడడ:బ వనసకయఖ తతసడచపప
ఇసటట ననస:46-2-263
వయససస:76
లస: పప

భరస : ఎస.ఆర.కర.మమరరస
ఇసటట ననస:46-2-265
వయససస:63
లస: ససస స
4127 SQX2090371
పపరర: అనసష వననగళర

4119 AP151000036144
పపరర: అనసతలకడహ తతసడచపప

4117 SQX0005025
పపరర: మయరర సబతన జటటట

భరస : వనసకట రమణ జటటట
ఇసటట ననస:46-2-263
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:46-2-263
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ అపరపరరవప తతసడపప
ఇసటట ననస:46-2-263
వయససస:59
లస: పప
4124 AP151000036164
పపరర: ససభదబ గరయతబ

95-104/557

భరస : వనసకటటశశరరర తతసడచపప
ఇసటట ననస:46-2-263
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషషమమరరస జటటట
ఇసటట ననస:46-2-263
వయససస:54
లస: ససస స
4121 AP151000033121
పపరర: కకషరషరరవప తతసడపప

4116 SQX0185256
పపరర: జయలకడహ తతసడచపప

4141 SQX1140433
పపరర: నరసససహ మమరరస పససపపలలటట

95-104/574

తసడడ:బ శక రరమ మమరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:46-2-269
వయససస:32
లస: పప
95-104/576

4144 SQX2061703
పపరర: సతష మనవపలర

95-102/752

తసడడ:బ ససరఖననరరయణ మనవపలర
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:21
లస: పప
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పపరర: రరహహత శకననధరరజ
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95-104/577

తసడడ:బ శకనవరస రరజ శకననధరరజ
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:21
లస: ససస స
4148 SQX1174390
పపరర: నససమయ షపక

95-104/580

95-104/583

తసడడ:బ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:36
లస: ససస స
4154 MLJ0854166
పపరర: అఖలయ బబగస షపక

95-104/586

95-104/589

భరస : ఉసరహన
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:51
లస: ససస స
4160 MLJ0854158
పపరర: బబ షపక
భరస : ఖయశస మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:64
లస: ససస స
4163 SQX1174382
పపరర: జలయన షపక

95-104/595

95-104/598

95-104/584

4155 SQX1524603
పపరర: సడరరఖ చసదబకలమయరర
చగకరకరరజ
భరస : ససరజసదబ వరహ చగకరకరరజ
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:41
లస: ససస స

95-104/587

4158 MLJ0858621
పపరర: షరరఫపన షపక

95-104/590

4164 MLJ0851196
పపరర: ఖయససస షరరఫ షపక

4167 SQX1547126
పపరర: సడరఖననరరయణ మయనవపలర

95-104/601

4170 SQX1619941
పపరర: అబమ తలమ ససదనగర

తసడడ:బ అలయరబకడ మహమహద మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:61
లస: పప

4173 SQX0943142
పపరర: పసరర షపక
తసడడ:బ ఖయససస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:27
లస: పప

95-104/582

4153 SQX1547134
పపరర: కలమయరర మయనవపలర

95-104/585

4156 SQX1174408
పపరర: ఆషర షపక

95-104/588

భరస : ఛనన బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:50
లస: ససస స
4159 AP151000036311
పపరర: షఫసయయ బబగస షపక

95-104/591

భరస : పసరర షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:58
లస: ససస స
95-104/593

4162 SQX1619974
పపరర: ఆరరఫ మహమహద

95-104/594

తసడడ:బ గకస మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:23
లస: పప
95-104/596

4165 MLJ0855536
పపరర: ససలలమయన షపక

95-104/597

తసడడ:బ పసరర షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:39
లస: పప
95-104/599

4168 SQX1524611
పపరర: ససరజసదబ వరహ చగకరకరరజ

95-104/600

తసడడ:బ సససదరరరమ రరజ చగకరకరరజ
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:45
లస: పప
95-104/602

తసడడ:బ మహహదదరన పరషర ససదనగర
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:54
లస: పప
95-104/604

4150 SQX1065359
పపరర: షబనన షపక

భరస : సరసబమమరరస మయనవపలర
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ మయనవపలర
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ ఖయససస మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:44
లస: పప
4172 MLJ0858399
పపరర: ఉసరహన మహమహద

4152 MLJ0853515
పపరర: షసషరద షపక

4161 MLJ2478154
పపరర: మహబమబబ షపక

95-104/579

తసడడ:బ మరర వల షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ మరరవల షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ ఖయససస మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:39
లస: పప
4169 MLJ0854174
పపరర: ఖయదర భభషర షపక

95-104/581

భరస : మహహదదనననష షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:బ ఛనన బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:27
లస: పప
4166 MLJ0853531
పపరర: బషసర షపక

4149 SQX0479972
పపరర: హబబ మమబనన మమలయర
మహమహద
తసడడ:బ ఉసరహన మహమహద
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మరరవల
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:57
లస: ససస స
95-104/592

4147 SQX1527185
పపరర: షహహన షపక

భరస : బశర షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ పసరర
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఖధర బభష షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:39
లస: ససస స
4157 MLJ0854182
పపరర: గకససయయబబగస

95-104/578

తసడడ:బ జనడ తచలగపలర
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ ఛనన బభషర షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:28
లస: ససస స
4151 MLJ0853747
పపరర: నజహ షపక

4146 SQX1894617
పపరర: ఆదదలకడహ తచలగపలర

4171 SQX1174374
పపరర: ఛనన బభషర షపక

95-104/603

తసడడ:బ కరధర షపక
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:55
లస: పప
95-104/605

4174 SQX1300821
పపరర: బబహహసరరజ భమమయరరజ

95-104/606

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరజ భమమయరరజ
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:34
లస: పప
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4175 SQX2419323
పపరర: ససధఖ ఆసథదన మయచరర

95-104/1250

Deleted

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మయచరర
ఇసటట ననస:46-2-270
వయససస:22
లస: ససస స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06

1
SQX2035400
పపరర: ననగ సరయ శకవసత శసగసశశటట

95-6/914

తసడడ:బ శసగసశశటట వరసజనవయమలల
ఇసటట ననస:4-3-20/1
వయససస:19
లస: పప
95-2/56

95-47/747

తసడడ:బ వనసకట అనతపపరష శరససస స వసగల
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:38
లస: పప
10
SQX1842194
పపరర: దదవ పబవలకర రరవకకసదద

95-62/30

5
SQX2066736
పపరర: షకకర సయద

భరస : రవ శసకర పరరరపపడడ
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:36
లస: ససస స

11
SQX2084168
పపరర: శక శశశత కరరసశశటట

12
SQX2110427
పపరర: సరయ చసడడ కలసడదటట

తసడడ:బ పబసనత ఆసజనవయమలల కకతస మయసస
ఇసటట ననస:9-4-81
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖదర బభష షపక
ఇసటట ననస:9/4/85
వయససస:19
లస: ససస స

16
SQX2085660
పపరర: హరర దదవ ససభభశ బబ గర వరపప

17
SQX1937036
పపరర: పపరష చసదబరరవప రరసటపరళళ

తసడడ:బ ఫరదర బబ గర వరపప
ఇసటట ననస:09-07-23
వయససస:20
లస: పప

95-62/1026

95-6/1025

తసడడ:బ కకషషరరవప తతసడచపప
ఇసటట ననస:9-8-10/1
వయససస:20
లస: ససస స

20
SQX1822774
పపరర: ఉమయదదవ తనడడపరరరర

95-29/45

తసడడ:బ బభపస రరడడడ తనడడపరరరర
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:23
లస: పప

23
SQX1822782
పపరర: భభరర వ రరడడడ తనడడపరరరర

95-28/11

భరస : ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-9-49 PADMASALEELA BAZA
వయససస:57
లస: ససస స

26
SQX1937010
పపరర: పపరష బభయ కజతనవత
భరస : రరమమ ననయక కజతనవత
ఇసటట ననస:9-9-506
వయససస:42
లస: ససస స

95-62/1027

తసడడ:బ శకనవరసరరవప కలసడదటట
ఇసటట ననస:9-4-30
వయససస:22
లస: పప
15
SQX2030088
పపరర: సరయ లత తమహన

95-3/1211

18
SQX2077097
పపరర: ససరజష చససడడరర

95-79/918

21
SQX1822766
పపరర: సససదర రరవమహ తనడడపరరరర

95-28/12

భరస : కకటట రరడడడ తనడడపరరరర
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:88
లస: ససస స
95-28/14

తసడడ:బ బభపస రరడడడ తనడడపరరరర
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:28
లస: పప
95-84/1

95-49/890

తసడడ:బ ససబబమణఖస చససడడరర
ఇసటట ననస:9-8-6/B
వయససస:45
లస: పప

భరస : బభపస రరడడడ తనడడపరరరర
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:55
లస: ససస స
95-28/13

95-46/1127

తసడడ:బ బభలయజ తమహన
ఇసటట ననస:9-4-212
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : నరసమహ రరసటపరళళ
ఇసటట ననస:9-7-250
వయససస:24
లస: పప
95-79/917

6
SQX2102598
పపరర: వనసకట అనతపపరష వసగల

9
SQX2096493
పపరర: శశశలజ పరరరపపడడ

14
SQX2045276
పపరర: అససమ ససలస న షపక

25
SQX1710722
పపరర: జరచననబ షపక

95-4/1085

95-48/953
8
SQX2102762
పపరర: వనసకట లకడహపపరన సససదరర
వసగల
భరస : వనసకట అననతపపరనఆనసద శరససస స వసగల
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:62
లస: ససస స

13
SQX2096261
పపరర: పదదహన కకతస మయసస

22
SQX1822790
పపరర: భభరత రరడడడ తనడడపరరరర

భరస : లకకహ నరసససహ మమరరస వసరసవఝమల
ఇసటట ననస:9-1-65
వయససస:49
లస: ససస స

Deleted

95-5/683

95-2/55

తసడడ:బ Nanda Sasthri వసగల
ఇసటట ననస:9-3-191
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస కరరసశశటట
ఇసటట ననస:9-4-27
వయససస:21
లస: ససస స

95-5/946

3
SQX1984194
పపరర: తదజజవత లసకర

భరస : ననగమర సయద
ఇసటట ననస:9-3-27/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ రరవకకసదద
ఇసటట ననస:9-4-23
వయససస:23
లస: ససస స

19
SQX2074367
పపరర: గరరరజజదదవ తతసడచపప

95-1/1254

తసడడ:బ కలరక భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:9-1
వయససస:20
లస: ససస స

4
SQX1983808
పపరర: లకడహ నరసససహ మమరరస
వసరసవఝమల
భసధసవప: తదజజవత లసకర
ఇసటట ననస:9-1-65
వయససస:47
లస: పప
7
SQX2102564
పపరర: రవ శసకర వసగల

2
SQX2062537
పపరర: కలరక దసరర భవన భభరర వ

24
SQX1822808
పపరర: బభపస రరడడ తనడడపరరరర

95-28/15

తసడడ:బ కకటట రరడడడ తనడడపరరరర
ఇసటట ననస:9-8-407
వయససస:55
లస: పప
95-29/46

27
SQX1999572
పపరర: రరకక హనస ఖసడవలర

95-5/943

తసడడ:బ రరజ శశఖర ఖసడవలర
ఇసటట ననస:9-10-46/A
వయససస:20
లస: పప
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28
SQX2068336
పపరర: గరల సరయ శకనవరస
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95-130/711

తసడడ:బ గరల వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-10-47A
వయససస:32
లస: పప
31
SQX2460483
పపరర: కకటటశశరమహ వలలర పప

95-60/1250

95-49/793

95-22/22

35
SQX1665876
పపరర: పదనహవత ససజపప

38
SQX1665892
పపరర: శరకవరణణ దనమయహటట

95-2/1273

41
SQX2113223
పపరర: దదనవశ రజగళర

44
SQX2059350
పపరర: రరషహ షపక

భరస : మయబమససభభన షపక
ఇసటట ననస:10-10-452
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ రకఫ షపక
ఇసటట ననస:10-15-101
వయససస:18
లస: ససస స

95-4/768
46
SQX2113439
పపరర: వజయ కలమయర వమకయయల
పటట
తసడడ:బ శకనవరస రరవప వమకయయల పటట
ఇసటట ననస:10-17-486
వయససస:20
లస: పప

47
SQX2293991
పపరర: షరరఫపననతసర బబగమమ షపక
భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:10-30
వయససస:65
లస: ససస స

49
SQX2101970
పపరర: ససధఖ రరణణ దదవగరరర

50
SQX2041853
పపరర: నసదదన పపరరబబ ఈనన

95-3/1008

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరడడడ దదవగరరర
ఇసటట ననస:10-40
వయససస:18
లస: ససస స
52
SQX2046092
పపరర: హహమసత కలమయర దనససపటటబ

95-6/735

తసడడ:బ సతఖస బతషల
ఇసటట ననస:11-823/13
వయససస:29
లస: పప

53
SQX2073153
పపరర: జజనకకరరస మమడడశశటట

95-22/23

56
SQX2058469
పపరర: చరసజవ పబసనత పససపపలలటట
తసడడ:బ రరమమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:12-03-14C
వయససస:22
లస: పప

95-9/758

36
SQX1665900
పపరర: హరర పసబయయసక యడవలర

95-22/21

39
SQX1691641
పపరర: కరరక దమహటట

95-22/24

తసడడ:బ రరజజసదబ పబసరద దమహటట
ఇసటట ననస:10-10-408
వయససస:24
లస: ససస స
95-2/1274

42
SQX2115087
పపరర: జగదదశ రజగళర

95-4/767

తసడడ:బ మయణణకఖ రరవప రజగళర
ఇసటట ననస:10-10-424
వయససస:21
లస: పప
95-1/953

45
SQX2113553
పపరర: వనసకట రమణ మకరకన

95-5/684

భరస : రవ కకషష మకరకన
ఇసటట ననస:10-16-393
వయససస:32
లస: ససస స
95-25/1262

48
SQX1889914
పపరర: ననగజశశర ననయక

95-2/57

తసడడ:బ సప మర ననయక
ఇసటట ననస:10-37
వయససస:40
లస: పప
95-5/686

51
SQX2045755
పపరర: హహమసత కలమయర ఆతతట

95-1/952

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప ఆతతట
ఇసటట ననస:10-102/1
వయససస:19
లస: పప
95-5/687

తసడడ:బ లసగజసరశ రరవప మమడడశశటట
ఇసటట ననస:11-03-10
వయససస:22
లస: పప
95-74/581

33
SQX2080752
పపరర: గకఠమన చచదరర మరసర

తసడడ:బ ససత రరమయఖ యడవలర
ఇసటట ననస:10-10-407
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పపరరబబ ఈనన
ఇసటట ననస:10-63
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ దనససపటటబ శకనవరస
ఇసటట ననస:11-3-6
వయససస:18
లస: పప
55
SQX2271484
పపరర: ఏససబభబమ బతషల

95-22/19

తసడడ:బ మయణణకఖ రరవప రజగళర
ఇసటట ననస:10-10-424
వయససస:18
లస: పప
95-22/25

95-60/1249

తసడడ:బ పపలయర రరవప
ఇసటట ననస:10-1-13
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ రరజజసదబ పబసరద దనమయహటట
ఇసటట ననస:10-10-408
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ సపతనరమయయఖ బరపనవన
ఇసటట ననస:10-10-424
వయససస:37
లస: పప
43
SQX1691401
పపరర: షహననజ షపక

95-79/1

భరస : వర మలలర సశర రరవప ససజపప
ఇసటట ననస:10-10-401
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ లలట యడవలర
ఇసటట ననస:10-10-407
వయససస:70
లస: ససస స
40
SQX2114239
పపరర: నవన కలమయర బరపనవన

32
SQX1816701
పపరర: షరబళ పఠరన

30
SQX2461457
పపరర: కకటటశశరమహ వలలర పప

భరస : రరఘవపలల వలలర పప
ఇసటట ననస:9-28-64/30
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ బషసర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:9-47-83
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ వజయభభసకర తడ
ఇసటట ననస:10-4-81
వయససస:24
లస: పప
37
SQX1665884
పపరర: వనసకరయయమహ యడవలర

95-60/1248

తసడడ:బ అరరమఘమ వలలర పప
ఇసటట ననస:9-28-64/30
వయససస:73
లస: పప

భరస : రరఘవపలల వలలర పప
ఇసటట ననస:9-28-64/30
వయససస:68
లస: ససస స
34
SQX2089555
పపరర: నవన తడ

29
SQX2464030
పపరర: రరఘవపలల వలలర పప

54
SQX2074441
పపరర: లకడహ పబథసఖష లసగమమగసటభర

95-7/1030

తసడడ:బ సతఖ సరయ లసగమమగసటభర
ఇసటట ననస:11-04-125
వయససస:23
లస: ససస స
95-182/595

57
SQX2093870
పపరర: ననగ ససబబయఖ అలర సరరజ

95-94/468

తసడడ:బ ససబబయఖ అలర సరరజ
ఇసటట ననస:12-4-9/2
వయససస:56
లస: పప
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58
SQX1893809
పపరర: తబవవణణ భమపత
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95-96/1

భరస : అశశక చకకవరరస భమపత
ఇసటట ననస:12-04-408
వయససస:26
లస: ససస స
61
SQX2484806
పపరర: అసకలర కలమయర బడడగరనవన

95-93/780

95-93/629

95-93/701

95-94/1

95-81/556

95-90/646

95-62/33

తసడడ:బ శకనవరసరరవప కససనబబ యన
ఇసటట ననస:12/29/9/A
వయససస:23
లస: పప

71
SQX2483329
పపరర: హరరక గరడద

74
SQX1636745
పపరర: సరయననధ బసదచల

77
SQX1926542
పపరర: సరజదన సయద

80
SQX1926575
పపరర: మసరసన సయద

94-122/563

83
SQX2108744
పపరర: సరసబ శవ రరవప సససహస

95-94/547

86
SQX2448280
పపరర: బబహహయఖ రరగర
తసడడ:బ తరరపత సరశమ రరగర
ఇసటట ననస:12-29-63
వయససస:35
లస: పప

66
SQX2358471
పపరర: ఉమ మహహశశరర వననత

95-93/700

69
SQX2364487
పపరర: జజఖత యయరతగమలయ

95-93/703

72
SQX2439081
పపరర: శకనవరస రరవప పసరరమళర

95-93/704

తసడడ:బ గరవసద
ఇసటట ననస:12-8-546
వయససస:45
లస: పప
95-68/12

75
SQX2086692
పపరర: ఇసతయయజ బబగమమ షపక

95-62/1010

తసడడ:బ షసకతల షపక
ఇసటట ననస:12-15-2204
వయససస:31
లస: ససస స
95-62/31

78
SQX1926609
పపరర: మసస నబ సయద

95-62/32

భరస : మసరసన సయద
ఇసటట ననస:12-15-2288
వయససస:47
లస: ససస స
95-62/34

81
NDX2404960
పపరర: ధనత నఖల గరరతపపడడ

94-122/35

తసడడ:బ ధనరరజ గరరతపపడడ
ఇసటట ననస:12-25-3/12
వయససస:23
లస: పప
95-124/595

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల సససహస
ఇసటట ననస:12-29-8b
వయససస:47
లస: పప
95-124/592

95-93/15

భరస : రవ కలమయర యయరతగమలయ
ఇసటట ననస:12-8-47
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ అహమద సయద
ఇసటట ననస:12-15-2288
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:12-25-5
వయససస:18
లస: ససస స
85
SQX2073252
పపరర: గరపసననధ కరససననబబ యనన

95-93/702

భరస : మరవల సయద
ఇసటట ననస:12-15-2288
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:12-15-2288
వయససస:29
లస: పప
82
NDX2597698
పపరర: సకజన చలర

68
SQX2324465
పపరర: రవ కలమయర యయరతగమలయ

63
SQX1974419
పపరర: సరయ వరసజనవయమలల

భరస : శకనవరస రరడడడ వననత
ఇసటట ననస:12-8-35
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ భభనస కలమయర బసదచల
ఇసటట ననస:12-11-390
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:12-15-2204
వయససస:20
లస: ససస స
79
SQX1926526
పపరర: మర వల షపక

95-93/699

తసడడ:బ జయరరస గరడద
ఇసటట ననస:12-8-70
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప సజర
ఇసటట ననస:12-9-9
వయససస:32
లస: పప
76
SQX2086619
పపరర: నజర షపక

65
SQX2360634
పపరర: శకనవరస రరడడడ వననత

95-93/628

తసడడ:బ పబసరద
ఇసటట ననస:12-8-15
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ గరపరల రరవప యయరతగమలయ
ఇసటట ననస:12-8-47
వయససస:37
లస: పప

తలర : వజయ లకడహ గగడవరరస
ఇసటట ననస:12-8-67/a
వయససస:20
లస: పప
73
SQX2079903
పపరర: దదనవష కలమయర సజర

95-93/697

తసడడ:బ గరల రరడడడ వననత
ఇసటట ననస:12-8-35
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ నరరససహ మమరరస తరరల
ఇసటట ననస:12-8-38
వయససస:24
లస: ససస స
70
SQX1967710
పపరర: వనసకట సరయ తదజ గగడవరరస

62
SQX2181055
పపరర: హహమవసత దవపలలరర

60
SQX2092955
పపరర: పరరశత దదవ వటట
ర రర

భరస : వరరసజనవయమలల వటట
ర రర
ఇసటట ననస:12-8-1
వయససస:62
లస: ససస స

తలర : ససవణణలయవవన దవపలలరర
ఇసటట ననస:12-8-13
వయససస:18
లస: పప

భరస : కమలలశ కలమయర జరచన
ఇసటట ననస:12-8-26
వయససస:25
లస: ససస స
67
SQX2451771
పపరర: పపరష కలమయరర తరరల

95-93/627

తసడడ:బ హనసమసత రరవప వటట
ర రర
ఇసటట ననస:12-8-1
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ బడడగరనవన
ఇసటట ననస:12-8-4
వయససస:18
లస: పప
64
SQX1993302
పపరర: చసచల జరచన

59
SQX2093029
పపరర: వరరసజనవయమలల వటట
ర రర

95-117/641
84
SQX2066041
పపరర: శకనవరసరరవప కరససననబబ యనన

తసడడ:బ నరసససహ రరవప కససనబబ యన
ఇసటట ననస:12/29/9/A
వయససస:56
లస: పప
95-124/648

87
SQX2080323
పపరర: నసడడకటట మహహష

95-96/921

తసడడ:బ నసడడకటట ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:12-29-72
వయససస:23
లస: పప
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88
SQX1811264
పపరర: సరయ పసబయయ కకసడన
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95-124/11

89
SQX1811306
పపరర: సరసబశవ రరవప కకసడన

95-124/12

90
SQX2100873
పపరర: హహహమవత బబమహజజససల

95-2/1276

భరస : సరసబశవ రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:12-29-72 SEELAMVARI STREE
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ మహన రరవప కకసడన
ఇసటట ననస:12-29-72 SEELAMVARI STREE
వయససస:32
లస: పప

భరస : వజయ కలమయర బబమహజజససల
ఇసటట ననస:12-29-129 KUSUMA HARINATH
వయససస:42
లస: ససస స

91
NDX2836245
పపరర: లలత

92
SQX1910744
పపరర: ఇరరఫన సయద

93
SQX2532521
పపరర: గకససయ షపక

94-121/418

భసధసవప: కలమయర
ఇసటట ననస:12-37
వయససస:30
లస: పప
94
SQX2532489
పపరర: ఖజ మహహదర దన షపక

తసడడ:బ ఇసతయయజ సయద
ఇసటట ననస:12-181/12
వయససస:21
లస: పప
95-114/776

తసడడ:బ దరరయయ హహసససన షపక
ఇసటట ననస:13-7-49
వయససస:22
లస: పప
97
SQX2077139
పపరర: దసస గరరర ఖయన పఠరన

95-91/640

95-115/5

భరస : మబన బభష షపక
ఇసటట ననస:13-07-59
వయససస:24
లస: ససస స
95-115/6

భరస : గకసప పఠరన
ఇసటట ననస:13-7-61
వయససస:47
లస: ససస స

95-114/10

101
SQX1970789
పపరర: గకసప పఠరన

104
SQX2065126
పపరర: రరషసణణ షపక

95-114/674

107
SQX2066561
పపరర: బభష పటభన

95-114/11

తసడడ:బ అశకఫ అల షపక
ఇసటట ననస:13-7-86
వయససస:19
లస: ససస స

110
SQX2051993
పపరర: మహమహద అపసర అల షపక

95-114/637

భరస : అశకఫ అల షపక
ఇసటట ననస:13-7-86
వయససస:38
లస: ససస స

113
SQX2035723
పపరర: షబన షపక

95-118/897

భరస : సససహచలస ననయమడడ తనళపపరరడడ
ఇసటట ననస:13-7-90
వయససస:44
లస: ససస స

116
SQX1980630
పపరర: నగరనన షపక
తసడడ:బ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:13-7-91
వయససస:25
లస: ససస స

102
SQX1973395
పపరర: గకసప పఠరన

95-114/12

105
SQX1831007
పపరర: షకకర షపక

95-71/12

108
SQX2400133
పపరర: గకసప బభష షపక

95-114/692

తసడడ:బ అలయభభక షపక
ఇసటట ననస:13-7-81 guntur gunturvarithota
వయససస:54
లస: పప
95-114/639

111
SQX2551398
పపరర: అశకఫ అల షపక

95-114/789

తసడడ:బ మహమహద అల షపక
ఇసటట ననస:13-7-86
వయససస:42
లస: పప
95-115/512

తసడడ:బ అశకఫ అల షపక
ఇసటట ననస:13-7-86
వయససస:18
లస: ససస స
95-114/693

95-114/619

భరస : మహహదదరన రబభబన షపక
ఇసటట ననస:13-7-63
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ అశకఫ అల షపక
ఇసటట ననస:13-7-86
వయససస:18
లస: పప
95-114/790

99
SQX1990068
పపరర: దసస గరరర ఖయన పఠరన

తసడడ:బ జజన శశశదన
ఇసటట ననస:13-7-61
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ అనశర పటభన
ఇసటట ననస:13-7-72
వయససస:18
లస: పప
95-114/638

95-71/495

తసడడ:బ కరరమమలర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:13-07-59
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:13-7-62
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ సలస షపక
ఇసటట ననస:13-07-65
వయససస:20
లస: పప

115
SQX2429009
పపరర: రరమ లకడహ తనళపపరరడడ

98
SQX1963735
పపరర: మబన బభష షపక

96
SQX2067551
పపరర: మబన బభష షపక
తసడడ:బ మకలబల బభష షపక
ఇసటట ననస:13-7-59
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ జజన శశశదన పఠరన
ఇసటట ననస:13-7-61
వయససస:51
లస: పప

103
SQX1960368
పపరర: అపసరరనతసర పఠరన

112
SQX2551406
పపరర: అఫప బ జ ససలయసనన షపక

95-114/636

తసడడ:బ మకలబల బభష షపక
ఇసటట ననస:13-07-59
వయససస:32
లస: పప

100
SQX1960350
పపరర: హసత బభనస షపక

109
SQX2051969
పపరర: అపసరనన షపక

95
SQX2065142
పపరర: సమరర బబాదగస షపక

95-112/1333

తసడడ:బ దరరయయ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:13-7-49
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ జలయన బభష షపక
ఇసటట ననస:13-7-58
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ కరరమమలయర ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:13-07-59
వయససస:19
లస: పప

106
SQX2435238
పపరర: రగషన జమర షపక

95-86/1003

114
SQX1896802
పపరర: శవ లకడహ జజలరరడడ గరరర

95-115/7

తసడడ:బ వనసకట ననరరయణ రరడడడ జజలరరడడడగరరర
ఇసటట ననస:13-7-88
వయససస:21
లస: పప
95-114/13

117
SQX1896943
పపరర: కలయఖణ రరస పపపప

95-115/8

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల పపపప
ఇసటట ననస:13-7-91
వయససస:24
లస: పప
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118
SQX2535292
పపరర: వజయ లకడహ దసలర
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95-114/777

భరస : ససబబ రరవప దసలర
ఇసటట ననస:13-7-91/A
వయససస:60
లస: ససస స
121
SQX2376473
పపరర: గణణశ కకలలర

95-114/686

122
SQX2542876
పపరర: శవపరరశత అవపల

95-115/10

125
SQX1742915
పపరర: వనసకట నవఖససబ మరవరనవన

తలర : వనసకట ససబబమహ గమరకస
ఇసటట ననస:13-8-3
వయససస:45
లస: పప
95-115/528

95-115/531

95-114/771

95-115/637

137
SQX2389112
పపరర: రమణ రరడడడ కకసడపప రరడడడ

95-114/620

142
SQX2404242
పపరర: ఏడడకకసడలల అనతపపరరడడ

95-115/535

140
SQX1896828
పపరర: అబమరల రకఫ షపక

95-115/529

తసడడ:బ పసదర వనసకటరరడడడ అనతపపరరడడడ
ఇసటట ననస:13-8-84
వయససస:54
లస: పప

95-110/772

146
SQX2086932
పపరర: బభజ పఠరన
తసడడ:బ మహబమబ వల పఠరన
ఇసటట ననస:16-31-36/19
వయససస:19
లస: పప

95-115/12

129
SQX2283141
పపరర: కకరర భభరర వ

95-115/534

132
SQX2303584
పపరర: పబభమ దనస జసగ

95-115/530

135
SQX2505378
పపరర: ఝనస లకడహ కకట

95-114/762

తసడడ:బ చన తరరపరలల రరడడ కకట
ఇసటట ననస:13-8-26
వయససస:29
లస: ససస స
95-115/532

138
SQX2394864
పపరర: లకడహ దదవ కకసడపప రరడడ

95-115/533

భరస : రమణ రరడడడ కకసడపప రరడడడ
ఇసటట ననస:13-8-29
వయససస:29
లస: ససస స
95-115/13

141
SQX2416105
పపరర: ససరజశ పపపప

95-114/695

తసడడ:బ ననరరయణ సరశమ పపపప
ఇసటట ననస:13-8-79
వయససస:28
లస: పప
95-114/696

తసడడ:బ బభబమ కరపప
ఇసటట ననస:13-8-96
వయససస:51
లస: పప
95-115/14

126
MLJ2508224
పపరర: పదహ కసదసల

తసడడ:బ ససజవయఖ జసగ
ఇసటట ననస:13-8-22
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ అబమరల జబబర షపక
ఇసటట ననస:13-8-75
వయససస:29
లస: పప
143
SQX2461838
పపరర: రరమమ కరపప

95-115/9

భరస : మననహరజ బభబమ
ఇసటట ననస:13-8-7
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమరరడడడ కకసడపప రరడడడ
ఇసటట ననస:13-8-29
వయససస:38
లస: పప

139
SQX2065134
పపరర: సరయ వనసకట తషలససరరస రరస
చటటట
తసడడ:బ ననగజశశర రరవప చటటట
ఇసటట ననస:13-08-47,7th Line
వయససస:20
లస: పప

భరస : ససధనకర ఈపపరర
ఇసటట ననస:13-8-110
వయససస:39
లస: ససస స

134
SQX2519593
పపరర: కకట ఝనస లకడహ

123
SQX1864925
పపరర: లకడహ అనతపపరరడడ

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-199
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ కకట సస తరరపరల రరడడ
ఇసటట ననస:13-8-26
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:బ చన తరరపరలల రరడడ కకట
ఇసటట ననస:13-8-26
వయససస:34
లస: ససస స

145
SQX1863992
పపరర: ససత మహలకడహ ఈపపరర

95-115/11

భరస : తరరపతరరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:13-8-19/2
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : చన చనయఖ ÌåÑÚÂåÂÜ
ఇసటట ననస:13-8-24
వయససస:47
లస: ససస స
136
SQX2518314
పపరర: వజయ లకడహ కకట

131
SQX2386563
పపరర: ఆదదలకడహ యయరరవ

95-115/618

భరస : శకనవరస రరడడ అనతపప రరడడ
ఇసటట ననస:13-7-108
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: వనసకట ససబబమహ గమరకస
ఇసటట ననస:13-8-4
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ లకహయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:13-8-19/2
వయససస:63
లస: పప
133
SQX2218154
పపరర: మమరర మమలఅ

95-114/779

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:13-7-183
వయససస:22
లస: ససస స

95-115/636 128
127
SQX2516284
SQX2516292
పపరర: వనసకట శవ రరమ కకషష రరడడడ గమరకస
పపరర: రరఢ మధవ చలర

120
SQX2486884
పపరర: దదవఖ పపరస

తసడడ:బ వనసకట రమణన రరడడడ పసరస
ఇసటట ననస:13-7-96
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నరసయఖ అవపల
ఇసటట ననస:13-7-106
వయససస:59
లస: ససస స

తలర : పసద వనసకటరరడడడ అనతపపరరడడడ
ఇసటట ననస:13-7-108
వయససస:44
లస: పప

130
SQX2381663
పపరర: తరరపతయఖ యయరరవ

95-114/694

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప కలసదసరర
ఇసటట ననస:13-7-92, 6TH LINE
వయససస:19
లస: ససస స

తలర : అరరణ కకలలర
ఇసటట ననస:13-7-102
వయససస:23
లస: పప
124
SQX1864065
పపరర: శకనవరస రరడడడ అనతపపరరడడడ

119
SQX2305852
పపరర: ననగ లకడహ కలసదసరర

144
SQX2066652
పపరర: పసద కకటట రరడడడ వననతపపస

95-118/896

తసడడ:బ ససబబరరడడడ వననతపపస
ఇసటట ననస:13-08-96
వయససస:36
లస: పప
95-28/509

147
SQX2101301
పపరర: రరమ ఆసజనవయమలల మటటటపలర

95-44/989

తసడడ:బ బబహహస మటటటపలర
ఇసటట ననస:16-32-113
వయససస:36
లస: పప
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148
SQX1895341
పపరర: గగడన దదవ శసక
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95-91/295

భరస : రరజజశ శసక
ఇసటట ననస:45-1
వయససస:37
లస: ససస స
151
SQX1174283
పపరర: శకదదవ గరరకపరటట

95-102/12

95-102/15

95-102/18

తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:31
లస: పప
160
SQX1280536
పపరర: లకడహ మమనక నసబమరర

95-122/173

95-122/483

95-102/23

95-102/26

తసడడ:బ బభవయఖ
ఇసటట ననస:45-1-6
వయససస:22
లస: పప
172
SQX2069649
పపరర: రరషహ బ షపక

95-95/1152

తసడడ:బ ఇమయమ బ షపక
ఇసటట ననస:45-1-07
వయససస:20
లస: ససస స
175
SQX0475640
పపరర: శకనవరస రరడడడ ఏ
తసడడ:బ ననగజసదబ రరడడడ ఏ
ఇసటట ననస:45-1-8
వయససస:50
లస: పప

95-102/16

158
SQX1112085
పపరర: పబభభకరరరవప సరతషలలరర

95-102/19

164
SQX0393181
పపరర: బటటట అనష పసబయయ

167
SQX0228395
పపరర: ససవరష కమల బటటట

95-102/14

156
SQX0861054
పపరర: గరపస కకషష మసచసకకసడ

95-102/17

159
MLJ2493443
పపరర: ననగ బబహహనసదస గకసధద

95-102/20

తసడడ:బ ననగజసదసబడడ
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:68
లస: పప
95-122/174

162
MLJ2528925
పపరర: రరజఖలకడహ� నసబమరర�

95-122/175

భరస : వనసకటరరమయరరవప� �
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:74
లస: ససస స
95-102/21

165
SQX1337642
పపరర: రమయ దదవ తతట

95-102/22

భరస : చన బబహహస తతట
ఇసటట ననస:45-1-6
వయససస:29
లస: ససస స
95-102/24

168
SQX0148031
పపరర: అబబహస గకసధద

95-102/25

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-1-6
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ దదవయఖ
ఇసటట ననస:45-1-6
వయససస:22
లస: పప

95-102/164
170
SQX0444133
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
తడడకమళర
తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ తడడకమళర
ఇసటట ననస:45-1-6,F.NO.504
వయససస:42
లస: పప

171
SQX1934108
పపరర: హరర పసబయయ తడడకమళర

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ తడడకమళర
ఇసటట ననస:45-1-6,F.NO.504,
వయససస:33
లస: ససస స

173
SQX0475590
పపరర: ససతనరరమమలల వనమయల

174
AP151000021153
పపరర: రరజఖలకకహ పసనసగగసడ

95-102/27

భరస : శకనవరసరరడడడ వనమయల
ఇసటట ననస:45-1-8
వయససస:40
లస: ససస స
95-102/29

153
MLJ3204815
పపరర: ఆదదలకడహ మలశశటట

తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-1-6
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనతయఖ
ఇసటట ననస:45-1-6
వయససస:22
లస: ససస స
169
SQX0228361
పపరర: ననగజశశరరరవప బటటట

155
SQX1112044
పపరర: డక యస యస యస
మయరరత మణణదదప సరతషలలరర
తసడడ:బ పబభభకరరరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:25
లస: పప

161
MLJ2528941
పపరర: దయయరరధదక� నసబమరర�

95-102/11

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సడరఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరఖననరరయణ నసబమరర
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:25
లస: ససస స
166
SQX0089037
పపరర: శశరఖమహ మసదనడడ

95-102/13

తసడడ:బ లకకహననరరయణ సరతషలలరర
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ సడరరఖ ననరరయణ నసబమరర
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:26
లస: ససస స
163
SQX2150134
పపరర: వనచషషవ నసబమరర

152
SQX1112101
పపరర: శశషషకలమయరర సరతషలలరర

150
SQX0861047
పపరర: శరరష మసచసకకసడ

తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పబభభకరరరవప సరతషలలరర
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ననగ బబహహనసదస
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:62
లస: ససస స
157
SQX0861062
పపరర: రవ కకషప ర మసచసకకసడ

95-91/296

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ శసక
ఇసటట ననస:45-1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ రరమ శరససస స
ఇసటట ననస:45-1-1
వయససస:33
లస: ససస స
154
MLJ2493435
పపరర: మహహశశరర గకసధద

149
SQX1895325
పపరర: రరజజశ శసక

176
SQX0910372
పపరర: ఊషర పబసనత చనసమలల

95-102/163

95-102/28

భరస : వనసకటరరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:45-1-8
వయససస:55
లస: ససస స
95-102/30

తసడడ:బ వవసకట ససబభబ రరవప చనసమలల
ఇసటట ననస:45-1-9
వయససస:27
లస: ససస స

177
AP151000021523
పపరర: మహలకడహ చనసమలల

95-102/31

భరస : వనసకట ససబభబరరవప చనసమలల
ఇసటట ననస:45-1-9
వయససస:50
లస: ససస స
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178
SQX1031285
పపరర: అసజమహ చనసమలల
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95-102/32

భరస : ససవర రరమయఖ చనసమలల
ఇసటట ననస:45-1-9
వయససస:68
లస: ససస స
181
AP151000021524
పపరర: తనయయరమహ గమడడవరడ�

95-102/35

భరస : లలకజశశరరరవప� గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-1-10
వయససస:72
లస: ససస స
184
SQX0911057
పపరర: ననగమణణ తతకల

95-102/38

95-102/41

భరస : వనసకట కకషప ర� పప తత
స రర
ఇసటట ననస:45-1-12
వయససస:49
లస: ససస స
193
SQX1375303
పపరర: ససతమహ లలళర
భరస : ననగభమషణస లలళర
ఇసటట ననస:45-1-12
వయససస:81
లస: ససస స
196
SQX0165761
పపరర: వనసకటకకషప ర� పప తత
స రర�

182
AP151000018519
పపరర: గరరరధరగమపస గమడడవరడ�

183
AP151000018476
పపరర: లలకజశశరరరవప గమడడవరడ�

185
AP151000021154
పపరర: వజయలకడహ తతకల

188
SQX0416511
పపరర: వదనఖ సరగర తతకల�

191
MLJ0857136
పపరర: రరదనబణణ లలళళ� �

194
SQX1344050
పపరర: వనసకటటశశర రరవప లలళర

95-102/50

197
MLJ2465433
పపరర: శకనవరసరరవప లలళళ�

తసడడ:బ అనల కలమయర పప తతరర కకషషరరవప
ఇసటట ననస:45-1-13
వయససస:32
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప పప తత
స రర.
ఇసటట ననస:45-1-13
వయససస:67
లస: ససస స

202
AP151000018265
పపరర: రవకలమయర పప తష
స రర

203
SQX2058477
పపరర: పప తత
స రర ననగలకడహ

95-102/55

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప పప తత
స రర
ఇసటట ననస:45-1-13
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస మమరరస మయడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:25
లస: ససస స

95-102/39

95-102/42

206
SQX1067207
పపరర: మయనస రరడడడ
తసడడ:బ వనసకట సతష కలమయర రరడడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:27
లస: ససస స

95-102/40

189
AP151000018369
పపరర: వవసకటటశశరరర తతకల

95-102/43

తసడడ:బ వరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:45-1-11
వయససస:62
లస: పప
95-102/45

192
AP151000021526
పపరర: లకడహ లలళళ�

95-102/46

భరస : ననగజశశరరరవప� లలలర
ఇసటట ననస:45-1-12
వయససస:57
లస: ససస స
95-102/48

195
SQX1375485
పపరర: జగదదశశరరరవప లలళర

95-102/49

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప లలళర
ఇసటట ననస:45-1-12
వయససస:32
లస: పప
95-102/51

198
AP151000018477
పపరర: ననగజశశర రరవప లలళళ

95-102/52

తసడడ:బ ననగభమషణస లలళళ
ఇసటట ననస:45-1-12
వయససస:62
లస: పప
95-102/53

201
SQX1001726
పపరర: వవసకట కజదనరజశశర పప తతరర

95-102/54

తసడడ:బ వవసకట కకషప ర పరతతరర
ఇసటట ననస:45-1-13
వయససస:25
లస: పప
95-103/560

తసడడ:బ పప తత
స రర రవ కలమయర
ఇసటట ననస:45-1-13
వయససస:20
లస: ససస స
95-102/57

186
AP151000021186
పపరర: పసచచమహ తతకల�
భరస : వరయఖ� తతకల
ఇసటట ననస:45-1-11
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగభమషణస� లలళర
ఇసటట ననస:45-1-12
వయససస:57
లస: పప

95-3/1410 200
199
SQX2512754
AP151000021190
పపరర: అనల కలమయర పప తతరర Kumar
పపరర: ససబబరతతస పప తత
స రర

95-102/37

తసడడ:బ ససబబహహణఖస� gudivada
ఇసటట ననస:45-1-10
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప లలళర
ఇసటట ననస:45-1-12
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప� పప తత
స రర
ఇసటట ననస:45-1-12
వయససస:51
లస: పప

205
SQX1235614
పపరర: రమఖశక మయడ

95-102/36

భరస : శకనవరసరరవప� లలళర
ఇసటట ననస:45-1-12
వయససస:54
లస: ససస స
95-102/47

95-102/34

భరస : గరరరధర గమపస గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-1-10
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� తతకల
ఇసటట ననస:45-1-11
వయససస:34
లస: పప
95-102/44

180
SQX0833145
పపరర: పపషపలత గమడడవరడ

తసడడ:బ వవసకట ససబభబ రరవప చనసమలల
ఇసటట ననస:45-1-9
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తతకల
ఇసటట ననస:45-1-11
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� తతకల
ఇసటట ననస:45-1-11
వయససస:31
లస: పప
190
MLJ0855015
పపరర: దసరరరకలమయరర� పప తత
స రర�

95-102/33

తసడడ:బ లలకజశశరరరవప� గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-1-10
వయససస:54
లస: పప

భరస : వదనఖ సరగర తతకల
ఇసటట ననస:45-1-11
వయససస:30
లస: ససస స
187
SQX0608083
పపరర: తతకల శకకరరత�

179
SQX1001718
పపరర: రరజ శశఖర చనసమలల

204
SQX1297242
పపరర: శరకవన పలర పప తష

95-102/56

తసడడ:బ శవ రరమ కకటటశశర రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:25
లస: ససస స
95-102/58

207
SQX1297267
పపరర: ససతతషస జజహతవ పలర పప తష

95-102/59

తసడడ:బ యస ఆర కకటటశశర రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:27
లస: ససస స
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SQX0754770
పపరర: సరశత జయవరపప
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95-102/60

తసడడ:బ ససబభబరరవప జయవరపప
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:27
లస: ససస స
211
SQX0861070
పపరర: భదబకరళ జయవరపప

209
SQX0754796
పపరర: భభనస సబవసత యసడబపగ
బ డ

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:29
లస: ససస స
95-102/63

తసడడ:బ ససబభబ రరవప జయవరపప
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:33
లస: ససస స

212
SQX0088971
పపరర: లయవణఖ మయదనల�

భరస : ససబభబరరవప� మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : తనసడవ కకషష
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:45
లస: ససస స

218
MLJ0859116
పపరర: రతతకలమయరర� కరకరర �

95-102/73

223
SQX0269142
పపరర: కలపన జజఖత� బమరగడడ �

95-102/76

221
MLJ0859835
పపరర: పదనహవత� వవమమలపరటట�

భరస : హహమసత కలమయర� బమరగడడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:50
లస: ససస స
95-102/79

227
MLJ0856740
పపరర: ససధనరరణణ� జయవరపప�

భరస : ననగజశశరరరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:53
లస: ససస స
95-102/85

భరస : వనసకట సతష కలమయర� రరడడడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:57
లస: ససస స

95-102/88

233
MLJ0853655
పపరర: సరయలకడహ� మమరరకకపపడడ�

95-102/65

216
SQX1223445
పపరర: జజఖత కలమయరర వరకర

95-102/68

219
MLJ0853911
పపరర: లకడహ మయధవ� ఒగమర�

95-102/72

భరస : యస.యస.కజ.వ. పబసరద రరవప� ఒగమర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:46
లస: ససస స
95-102/74

222
SQX0704544
పపరర: మయధవ కరకరర

95-102/75

భరస : శకనవరస రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:50
లస: ససస స
95-102/77

225
MLJ0859140
పపరర: పపషపకలమయరర� కరకరపరరస�

95-102/80

228
SQX1062991
పపరర: ససశల ఊర

95-102/81

భరస : బభలకకషష ఊర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:54
లస: ససస స
95-102/83

231
MLJ0854299
పపరర: కలససమ కలమయరర� శనగ పలర �

95-102/84

భరస : రరసపబసరదస� శనగపలర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:54
లస: ససస స
95-102/86

234
SQX0165985
పపరర: శవకలమయరర� యసడబపగ
బ డ�

భరస : లకడహ సతఖననతరరయణ� మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప� యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:57
లస: ససస స

236
SQX0166124
పపరర: రతనసలల� మయదనల�

237
SQX0166157
పపరర: వరససత� ాచడడడ�

భరస : ససబభబరరవప� మయదనల
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:57
లస: ససస స

95-102/78

తసడడ:బ వనసకట ననరరయణ� కరకరపరరస
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మమరళకకషష� పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ననగశకనవరస ఇనతమమరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:56
లస: ససస స
235
MLJ0853929
పపరర: వరససత� రరడ�డడ

95-102/70

భరస : ససబభబరరవప� జయవరపప
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:53
లస: ససస స

95-102/82 230
229
AP151000543067
MLJ0853960
పపరర: ధనపపషరపవత జవరశజ జవరశజ
పపరర: లకడహ ససజజత� పప లశశటట �

213
SQX1396051
పపరర: సతఖవత కకరకపప బ లల

భరస : సరసబ రరడడ వరకర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప మయజజటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబమణఖస� తనతరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:53
లస: ససస స

232
MLJ0854802
పపరర: అనతపపరష ఇనతమమరర

95-102/67

భరస : రవచసదబ� వవమమలపరటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:48
లస: ససస స
224
SQX1376244
పపరర: చసదనబవత మయజజటట

95-102/62

భరస : రవ కలమయర కకరకపప బ లల
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబభబరరవప� కరకరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:45
లస: ససస స

220
MLJ0853358
పపరర: మయరరత ననగ వజయదసరర �
మసచసకకసడ�
భరస : శకనవరసరరవప� మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:47
లస: ససస స

226
MLJ0854414
పపరర: హహహమవత� తనతరర�

95-102/64

భరస : కకటటశశరరరవప� మయదనల
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:43
లస: ససస స
95-102/69

210
SQX0704569
పపరర: నహరరకర పప లశశటట

తసడడ:బ మమరళకకషష పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప� మయదనల
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:36
లస: ససస స

95-102/66 215
214
SQX0166066
MLJ0853937
పపరర: ననగ అసజల దదవ� మసచసకకసడ�
పపరర: లయవణఖ� మయదనల�

217
SQX1139683
పపరర: కలయఖణణ తవడడశశటట

95-102/61

95-102/89

95-102/87

95-102/90

భరస : వనసకట సతష కలమయర� రరడడడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:57
లస: ససస స
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238
MLJ0853341
పపరర: కరశమహ� మసచసకకసడ�

95-102/91

భరస : ననగజశశరరరవప� మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:60
లస: ససస స
241
SQX0166231
పపరర: లత కరసడడరర

95-102/94

95-102/97

భరస : వనసకట ననరరయణ� పబత
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:70
లస: ససస స
250
MLJ0858084
పపరర: ననగకలమయరర� మయదనల�

95-102/103

భరస : శకనవరసరరవప� మయదనల
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:73
లస: ససస స
253
SQX1174291
పపరర: గమరర భరత ఇనతమమరర

242
SQX0386052
పపరర: కలససమ తలర స�

248
MLJ0852806
పపరర: వనసకట పపషరపవత� కరకరర �

95-102/101

తసడడ:బ మమరళకకషష పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:32
లస: పప

95-102/104

95-102/112

262
MLJ0859454
పపరర: మలర ఖయరరరనరరవప కకనకసడర

95-102/115

260
SQX0416479
పపరర: రరమ మధన� వశశననధసన�

263
MLJ0855049
పపరర: సరసబశనరరవప మయదనల
తసడడ:బ ససబభబరరవప� మయదనల
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:47
లస: పప

95-102/118

255
SQX1376434
పపరర: వనసకట రసగ మణణ దదపప
మయజజటట
తసడడ:బ మసరసన రరవప మయజజటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:31
లస: పప

95-102/108

95-102/110

258
SQX0150607
పపరర: బభలయజ భరత� జవరశజ�

95-102/111

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప� జవరశజ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:39
లస: పప
95-102/113

261
SQX0833095
పపరర: జయసత వశశననధసన

95-102/114

తసడడ:బ నరసససహరరవప వశశననధసన
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:45
లస: పప
95-102/116

264
MLJ0854265
పపరర: వనసకటససబభబరరవప కరకరర

95-102/117

తసడడ:బ వనసకటమమనకకషరషరరవప కరకరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:50
లస: పప

95-102/119 267
266
MLJ0853226
MLJ0852475
పపరర: యస.యస.కజ.వ.పబసరద� ఒగమర�
పపరర: శకనవరసరరవప� కరకరర �

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప� ఒగమర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:52
లస: పప

95-102/105

95-102/107

తసడడ:బ నరసససహరరవప� వశశననధసన
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కకనకసడర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:46
లస: పప

95-102/102

తసడడ:బ శకనవరస మమరరస మయడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ శవ కలమయర� యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:32
లస: పప

259
MLJ0854596
పపరర: వనసకటమలర ఖయరరరనరరవప
మసచసకకసడ
తసడడ:బ ననగజశశరరరవప� మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:39
లస: పప

249
MLJ0859389
పపరర: ససజజత కలచభటర �

252
SQX1547241
పపరర: యశశసత కలమయర మయడ

257
SQX0550525
పపరర: యసడబపగ
బ డ బ ఆర కలమయర�

95-102/99

భరస : వనసకటటశశరరరవప� వవమమలపరటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:68
లస: ససస స

251
MLJ0854067
పపరర: తబపపర సససదరమహ� పప టటట�

254
SQX1206813
పపరర: నతదశ భరదనశజ జవరశజ

95-102/96

246
SQX0166181
పపరర: దసరరరసబ� వవమమలపరటట�

తసడడ:బ ససబభబరరవప� కలచభటర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:72
లస: ససస స

256
SQX0704460
పపరర: గమరరననధ పప లశశటట

95-102/109

243
MLJ0859801
పపరర: వజయలకడహ� కకలర పర�

భరస : వనసకట మమన కకషరషరరవప� కరకరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప జవరశజ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప వవమమలపరటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:52
లస: పప

95-102/98

భరస : రరధనకకషషమమరరస� పప టటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:80
లస: ససస స
95-102/106

95-102/93

భరస : శకధర� కకలర పర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:64
లస: ససస స

245
SQX0165928
పపరర: హహహమయవత వశశననధదన�

తసడడ:బ ననగ శకనవరస రరవప ఇనతమమరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:26
లస: పప

265
MLJ0852087
పపరర: రవచసద వవమమలపరటట

95-102/95

భరస : నరసససహరరవప� వశశననధసన
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:68
లస: ససస స
95-102/100

240
MLJ2468635
పపరర: లకడహ కకనకకసడర

భరస : వనసకటటశశరరర కకనకకసడర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప� తలర మ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష� దదవనశల
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:66
లస: ససస స
247
MLJ0859165
పపరర: ధనలకడహ� పబతస�

95-102/92

భరస : భభసకరరరవప� షప మహశశటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకట పరరద శరరదద కరసడడరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:62
లస: ససస స
244
MLJ0856104
పపరర: పదనహవత� దదవనశల�

239
AP151000021127
పపరర: దమయసత శశమశశటట �

95-102/120

తసడడ:బ వనసకటమమనకకషరషరరవప� కరకరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:52
లస: పప
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268
SQX0963520
పపరర: ససబభబ రరవప జయవరపప

95-102/121

తసడడ:బ వరభదబ రరవప జయవరపప
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:53
లస: పప
271
SQX0125104
పపరర: శకనవరస మమరరస మయడ

95-102/124

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప మయడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:54
లస: పప
274
SQX1376020
పపరర: మసరసన రరవప మయజజటట

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ� ఇనతమమరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:53
లస: పప

272
MLJ0853366
పపరర: శకనవరసరరవప� మసచసకకసడ�

273
SQX1139691
పపరర: తనసడవ కకషష తవడడశశటట

95-102/127

95-102/130

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస� పప టటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:59
లస: పప

278
AP151000018284
పపరర: సతఖననరరయణ పరదరరస

279
AP151000672247
పపరర: ససబభబరరవప మసచసకకసడ

తసడడ:బ సతఖననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:62
లస: పప
286
MLJ0850495
పపరర: ననగజశశరరరవప� మసచసకకసడ�

284
SQX0268995
పపరర: వనసకటపరరద సరరధద కరసడడరర

95-102/139

287
MLJ0859850
పపరర: శకధర రరవప� కకలర పర�

290
MLJ0851527
పపరర: శవరరమకకషషమమరరస దదవనశల

తసడడ:బ చనత వనసకటససబబయఖ కకనకసడర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర దదవనశల
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:68
లస: పప

292
AP151000024013
పపరర: వనసకటమమనకకషరషరరవప కరకరర

293
MLJ0852905
పపరర: వనసకటననరరయణ� పబతస�

95-102/145

తసడడ:బ రరశయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:74
లస: పప
295
SQX0166025
పపరర: నరసససహరరవప వశశననధసన�
తసడడ:బ బబహహయఖ� వశశననధసన
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:82
లస: పప

95-102/134

95-102/137

296
MLJ0858811
పపరర: వనసకటటశశరరర వవమమలపరటట
తసడడ:బ రరమసరశమ వవమమలపరటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:86
లస: పప

95-102/135

285
AP151000018096
పపరర: ససధనకర కలచభటర �

95-102/138

తసడడ:బ ససబభబరరవప� కలచభటర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:65
లస: పప
95-102/140

288
AP151000018478
పపరర: భభసకరరరవప శశమశశటట

95-102/141

తసడడ:బ సతఖననరరయణ షప మహశశటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:66
లస: పప
95-102/143

291
SQX0386060
పపరర: వనసకటటశశర రరవప� తలర స�

95-102/144

తసడడ:బ రరమ గరపరల రరవప� తలర మ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:70
లస: పప
95-102/146

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ� పబత
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:76
లస: పప
95-102/148

282
MLJ0854083
పపరర: మమరళకకషష� పప లశశటట �
తసడడ:బ గమరరతధస� పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కకలర పర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:66
లస: పప
95-102/142

95-102/132

తసడడ:బ గరపయఖ మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరచనరరఖలల కరసడడరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ గరపయఖ� మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:65
లస: పప
289
MLJ2465532
పపరర: వనసకటటశశరరర కకనకసడర

95-102/131

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:60
లస: పప
95-102/136

95-102/126

95-102/129

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ� ఇనతమమరర.
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప� తనతరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:60
లస: పప

95-102/123

తసడడ:బ ససతన రరమయసజనవయమలల
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:58
లస: పప

95-102/128 276
275
MLJ0850883
MLJ0852897
పపరర: ననగశకనవరసరరవప� ఇనతమమరర�
పపరర: బభలకకషష� పప టటట�

95-102/133 281
280
AP151000267023
AP151000540051
పపరర: వనసకటససబబహహణఖస� తనతరర�
పపరర: ననగజశశరరరవప జవరశజ

283
MLJ0853200
పపరర: వనసకట సతష రరడడడ

95-102/125

తసడడ:బ గరపయఖ� మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ మయజజటట
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:58
లస: పప
277
MLJ0853093
పపరర: లకకహసతఖననరరయణ�
మమరరకకపపడడ�
తసడడ:బ కలటటసబరరవప� మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:59
లస: పప

95-102/122 270
269
MLJ0859280
AP151000018481
పపరర: లకకహరమణనరరవప� ఇనతమమరర�
పపరర: భభసకర రరవప పరదరరస

294
AP151000018356
పపరర: ససబభబరరవప పరదరరస

95-102/147

తసడడ:బ రరమససబబయఖ రరమదనరరర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:76
లస: పప
95-102/149

297
SQX2214328
పపరర: ననగ గసగరధర రరవప తళళ
ర రర

95-102/770

తసడడ:బ బసవయఖ తళళ
ర రర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:67
లస: పప
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SQX2276178
పపరర: జజనకక పప తషరరజ
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95-102/771

భరస : వరయఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:58
లస: ససస స
301
SQX2277580
పపరర: రరఘవవసదబ రరవప తలల
ర రర

95-102/774

తసడడ:బ ననగ గసగరదర రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:37
లస: పప
304
SQX0550012
పపరర: పరదరరస వనసకట సతఖలత

95-102/150

భరస : భభసకర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:45-1-15
వయససస:43
లస: ససస స
307
SQX0705053
పపరర: శకనవరసరరవప కలరపరటట

95-102/153

తసడడ:బ శవ కకటటశశర రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:45-1-15
వయససస:42
లస: పప
310
SQX0754879
పపరర: భవఖశక మదదర

95-102/154

95-102/157

95-102/160

95-118/46

భరస : మయధవరరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:45
లస: ససస స
325
SQX0608125
పపరర: కరకలమయనస కనకదసరర

భరస : కర హహచ వ సడరఖననరరయణ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:70
లస: ససస స

95-102/776

305
SQX0703983
పపరర: వనసకట పదనహవత చటట
ట రర

306
AP151000021574
పపరర: రరణణ పరదరరస

95-102/151

భరస : యన వ యస రమమష చసద బభబమ చటట
ట రర
ఇసటట ననస:45-1-15
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సతఖననతరరయణ పరదరరస
ఇసటట ననస:45-1-15
వయససస:51
లస: ససస స

308
SQX2454486
పపరర: రసబభబమ పరదరరస

309
SQX2458842
పపరర: వనసకట సతఖ లత పరదరరస

95-102/777

311
SQX0754887
పపరర: హహమజ మదదర

314
MLJ0854703
పపరర: బబబ పదనహవత మదదర

317
SQX1046698
పపరర: శకనవరస రరవప మదదర

320
SQX0727230
పపరర: శరఖమ పసనసకకసడ

323
SQX0608240
పపరర: మలర చచరరవప హహహమయవత

326
SQX1466722
పపరర: నసదన సతఖ ససమత
కరకలమయనస
తసడడ:బ మయధవ రరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:25
లస: పప

95-102/152

95-102/778

భరస : భసకరరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:45-1-15
వయససస:42
లస: ససస స
95-102/155

312
MLJ0855353
పపరర: జయలకడహ మదదర

95-102/156

భరస : ససరజష గజజ
ఇసటట ననస:45-1-16
వయససస:40
లస: ససస స
95-102/158

315
AP151000021065
పపరర: రరజజశక మదదర మదదర

95-102/159

భరస : శకనవరస మదదర
ఇసటట ననస:45-1-16
వయససస:52
లస: ససస స
95-102/161

318
AP151000018239
పపరర: శకనవరస మదదర

95-102/162

తసడడ:బ ననగభమషణస మదదర
ఇసటట ననస:45-1-16
వయససస:57
లస: పప
95-118/47

321
SQX2284073
పపరర: వనసకట సరయ రరకజష
అనమరర పపడడ
తసడడ:బ ససధనకర అనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:18
లస: పప

95-117/38

324
SQX1190669
పపరర: పరపరయమహ చదన

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:55
లస: ససస స
95-117/40

303
SQX2277424
పపరర: వరయఖ పప తషరరజ

తసడడ:బ శరసబయఖ పప తషరరజ
ఇసటట ననస:45-1-14 FLOT NO.104
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:45-1-17/1
వయససస:37
లస: పప
95-117/37

95-102/773

భరస : టట యయన వ యల రరఘవవసదబ రరవప తలల
ర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగభమషణస మదదర
ఇసటట ననస:45-1-16
వయససస:57
లస: పప

భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:45-1-17/1
వయససస:31
లస: ససస స
322
SQX0608174
పపరర: కరకలమయనస రమయదదవ

95-102/775

భరస : రవ మదదర
ఇసటట ననస:45-1-16
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ మదదర ననగభమషణస మదదర
ఇసటట ననస:45-1-16
వయససస:52
లస: పప
319
SQX0726968
పపరర: రరధదక పసనసగగసడ

302
SQX2214450
పపరర: ననగవలర తలల
ర రర

300
SQX2126779
పపరర: సతఖవరణణ ఉపపల

భరస : రవ శసకర ఉపపల
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మదదర
ఇసటట ననస:45-1-16
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మదదర
ఇసటట ననస:45-1-16
వయససస:49
లస: ససస స
316
MLJ0854745
పపరర: రవ మదదర మదదర

95-102/772

తసడడ:బ ససబబ రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:45-1-15
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మదదర
ఇసటట ననస:45-1-16
వయససస:27
లస: ససస స
313
SQX1046680
పపరర: రరజజ శక మదదర

299
SQX2214336
పపరర: రరణమక శవ ససవరష కలమయరర
తలల
ర రర
భరస : ననగ గసగధర రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:45-1-14
వయససస:55
లస: ససస స

95-102/779

95-117/39

భరస : వరరసజనవయ వర పబసరద రరవప చదన
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:60
లస: ససస స
95-117/41

327
SQX0608141
పపరర: కరకలమయనస మయధవరరవప

95-117/42

తసడడ:బ కర హహచ వనసకట సడరఖననరరయణ కరకలమయ
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:52
లస: పప
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328
SQX0608265
పపరర: మలర చచరరవప ససబభబరరవప

95-117/43

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:55
లస: పప
331
SQX2446946
పపరర: రరజఖలకడహ దదవనశల

95-117/725

భరస : రరజజ గణపత రరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:31
లస: ససస స
334
SQX1263045
పపరర: ఎల ఎన మననజ కలమయర
పసతసగర
తసడడ:బ బభల కకటటశశర రరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:41
లస: పప

95-118/50

337
SQX1647726
పపరర: ననగజశశరరరవప ఆతహకలరర

95-118/69

329
SQX1190644
పపరర: వరరసజనవయ వర పబసరద
రరవప చదన
తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరవప చదన
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:68
లస: పప

95-117/44

95-117/45
330
SQX0608208
పపరర: హనసమసతష
వనసకటసడరఖననరరయణ
తసడడ:బ కరకలమయనస
వనసకట సడరఖననరరయణ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:73
లస: పప

332
SQX1263011
పపరర: గకరర లలత వనచషషవ కరకలమయనస

95-118/48

333
SQX0616425
పపరర: లకకహకలమయరర తరరవధసల�

తసడడ:బ యస ఆర పబసరద రరవప కరకలమయనస
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ పపరరషప తస స�
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:31
లస: ససస స

335
SQX1360437
పపరర: బభల కకటటసససరరవ పతసగర

336
SQX1647734
పపరర: లకడహ ఆతహకలరర

95-118/51

తసడడ:బ గమరవయఖ పతసగర
ఇసటట ననస:45-1-18
వయససస:70
లస: పప
338
SQX0739524
పపరర: కకననతర లకడహ తరరవధసల

తసడడ:బ లల పపరరషప తస స తరరవదసల
ఇసటట ననస:45-1-19
వయససస:28
లస: పప
343
SQX0248799
పపరర: అనడరరధ తరరవదసల

95-117/46

భరస : లలయససరజషషకమయర
ఇసటట ననస:45-1-20
వయససస:56
లస: ససస స
346
AP151000261102
పపరర: లలయపపరరషప తస స తరరవధసల

344
AP151000264376
పపరర: లకకహససభభషసణణ తరరవదసల

347
SQX1897248
పపరర: సరయ ససచతబ పసరరమయళర

తసడడ:బ లకకహనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-1-20
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ రరమ లసగ సరశమ పసరరమయళర
ఇసటట ననస:45-1-21
వయససస:22
లస: ససస స

95-117/57
349
SQX1211408
పపరర: పసనసగగసడ వనసకట లకడ సససధస
పసనసగగసడ వనసకట
తసడడ:బ శకనవరస రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:45-1-21
వయససస:25
లస: ససస స

350
SQX1897214
పపరర: వనసకట లకడహ పదనహవత
పసనసగగసడ
భరస : శకనవరస రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:45-1-21
వయససస:48
లస: ససస స

352
SQX1388025
పపరర: కరమమశశరర పసతసగర

353
SQX2501336
పపరర: అరరణ రసగర

95-117/60

తసడడ:బ బభల కకటటశశర రరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:45-1-22
వయససస:68
లస: ససస స
355
AP151000264251
పపరర: నళన ఇడపలపరటట
భరస : హనసమయననబబమ
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:48
లస: ససస స

95-117/49

356
SQX0275719
పపరర: ససధనరరణణ మమదసడనబపప
భరస : జయకకషషరరవప
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:50
లస: ససస స

342
SQX0333062
పపరర: కజరస రవ కలమయర

95-117/50

95-117/52

95-117/53
345
AP151000261141
పపరర: ఇసదదరరససరజష కలమయర
తరరవధసల తరర వదసల
తసడడ:బ లకకహనరసససహరరవప తరర వధసల
ఇసటట ననస:45-1-20
వయససస:58
లస: పప

95-117/55

95-117/56
348
SQX1897263
పపరర: వనసకట లకడహ ససపసబయ పసనసగగసడ

తసడడ:బ వనసకట శకనవరస రరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:45-1-21
వయససస:22
లస: ససస స
95-117/58

351
SQX1036053
పపరర: సరయ ససభభషసణణ రసగర

95-117/59

తసడడ:బ వనసకట రరమ కకషష
ఇసటట ననస:45-1-22
వయససస:27
లస: ససస స
95-117/805

తసడడ:బ వనసకట రరమ కకషష రసగర
ఇసటట ననస:45-1-22
వయససస:24
లస: ససస స
95-117/62

95-117/47

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కజరస
ఇసటట ననస:45-1-19
వయససస:58
లస: పప

భరస : లలయపపరరషప తస స తరర వధసల
ఇసటట ననస:45-1-20
వయససస:61
లస: ససస స
95-117/54

339
SQX0333096
పపరర: కజరస పదనహవత
భరస : రవ కలమయర కజరస
ఇసటట ననస:45-1-19
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ రవ కలమయర
ఇసటట ననస:45-1-19
వయససస:29
లస: పప
95-117/51

95-118/68

భరస : ననగజశశరరరవప ఆతహకలరర
ఇసటట ననస:45-1-18,F.NO.9,KAKUMANU SO
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర ఆతహకలరర
తసడడ:బ ఇసదదర ససరజష కలమయర
ఇసటట ననస:45-1-18,F.NO.9,KAKUMANU SO ఇసటట ననస:45-1-19
వయససస:45
లస: పప
వయససస:30
లస: ససస స
95-117/48 341
340
SQX1580258
SQX0589812
పపరర: నరసజన మణణకసఠ తరరవదసల
పపరర: కజరస గణణష గకతమ కలమయర

95-118/49

354
SQX0669382
పపరర: లకకహ నహరరకర గడడడపరటట

95-117/61

తసడడ:బ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:32
లస: ససస స
95-117/63

357
SQX1517954
పపరర: లకడహ సరరరర

95-117/64

భరస : హరవసడర సససహ సరరరర
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:54
లస: ససస స
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358
SQX0423244
పపరర: ననగ మలర ససబభబరరవమహ
మమదననదరరవప
భరస : జయ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:69
లస: ససస స

95-117/65

361
SQX0669366
పపరర: ససనల దదప గడడడ పరటట

95-117/68

359
SQX1897107
పపరర: ససబబయమహ వనసకసశశటట

భరస : కకషషమమరరస వనసకసశశటట
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:30
లస: పప
95-117/71

తసడడ:బ జయ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:49
లస: పప

362
SQX1013846
పపరర: రరధదష అననత

95-117/69

95-117/74

365
AP151000261260
పపరర: హనసమయన బభబమ ఇడపలపరటట

తసడడ:బ వరరకజ
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:67
లస: పప

95-117/665
370
SQX2066066
పపరర: ననగ ఉమ మహహశశర సరయ
ఇడపలపరటట
తసడడ:బ హనసమయన బభబమ ఇడపలపరటట
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:19
లస: పప

371
SQX2148039
పపరర: వశరలయకడ దదవకక
భరస : రమమష బభబమ
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:52
లస: ససస స

373
SQX2148013
పపరర: మననజ కరసత దదవకక

374
SQX2230449
పపరర: హరరశ చచదరర ఎరకగమసట

95-117/728

95-117/72

95-117/75

95-117/726

95-118/52

భరస : వరయఖ గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:75
లస: ససస స

95-117/729

377
SQX1797158
పపరర: రరసబభబమ గడడడపరటట

95-118/53

తసడడ:బ వరయఖ గడడడ పరటట
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:57
లస: పప

379
SQX1169847
పపరర: అనసష అడపరల

95-118/54

భరస : కకషష మహన అడపల
ఇసటట ననస:45-1-25-101FF
వయససస:43
లస: ససస స
95-117/731

380
SQX1249177
పపరర: మనన మననజ బబహహజజససఖల

95-118/55

369
AP151000261355
పపరర: గరపరలరరడడడ గసగరరరడడడ

372
SQX2405975
పపరర: ససనల కలమయర శకరకలలస

375
SQX2404564
పపరర: వనసకట ననగ శశశత శకరకలలస

95-117/76

95-117/727

95-117/730

భరస : ససనల కలమయర శకరకలలస
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:28
లస: ససస స
95-118/963
378
SQX2209195
పపరర: మమరళ కకషష హరరశ కరసత దదవకక

381
SQX1517962
పపరర: సరసబశవ రరవప వనలగపపడ

తసడడ:బ రరమచసదబ మమరర
స బబహహజజససఖల
ఇసటట ననస:45-1-25/FF204
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:45-1-25FF501
వయససస:67
లస: పప

383
SQX2311587
పపరర: గసగరరరడడడ శరరష

384
SQX2311819
పపరర: గసగరరరడడడ నరహల

95-117/732

భరస : గసగరరరడడడ లకహరరడడడ
ఇసటట ననస:45-1-25 FLAT NO 504
వయససస:37
లస: ససస స

385
SQX2311777
పపరర: గసగరరరడడడ శకనవరసరరడడడ

386
SQX1835206
పపరర: సరయ పబకరశ పగడనల

తసడడ:బ గసగరరరడడడ గరపరల రరడడ
ఇసటట ననస:45-1-25 FLOT NO 504,
వయససస:42
లస: పప

95-117/73

భసధసవప: వశరలయకడ
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ గసగరరరడడడ గరపరల రరడడ
ఇసటట ననస:45-1-25 FLAT NO 504
వయససస:43
లస: పప
95-118/965

366
SQX1517947
పపరర: హరవసడర సససహ సరరరర

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప శకరకలలస
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:42
లస: పప

భసధసవప: పసబయసకర ఎరకగమసట
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:29
లస: పప

376
SQX1797166
పపరర: తషలశమహ గడడడ పరటట

95-117/70

తసడడ:బ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:76
లస: పప

Deleted

భసధసవప: వశరలయకడ
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:32
లస: పప

363
SQX0872747
పపరర: శకధర తతమమలలరర

తసడడ:బ తరస సససహ సరరరర
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:52
లస: పప

368
SQX0872739
పపరర: లకకహపత పరలకకడదటట

తసడడ:బ వరయఖ
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:64
లస: పప

95-117/67

తసడడ:బ రరమయరరవప తతమమలలరర
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ నరసయఖ
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:51
లస: పప

367
MLJ0927434
పపరర: ననరరయణసరశమ మదదరనవన

360
SQX1245696
పపరర: ససఖజత సరరరర

తసడడ:బ హరరశసదర సరరరర
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ చసదబ శశఖర రరవప అననత
ఇసటట ననస:45-1-25
వయససస:38
లస: పప

364
SQX0422550
పపరర: రసగర కలమయర మమదననదరరవప

382
SQX2311546
పపరర: గసగరరరడడడ లకహరరడడడ

95-117/66

95-118/56

95-118/964

భరస : గసగరరరడడడ శకనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:45-1-25 FLOT NO 504
వయససస:37
లస: ససస స
95-117/77

తసడడ:బ వనసకటరరవప పగడనల
ఇసటట ననస:45-1-25 SURYA HANUMAN AP
వయససస:24
లస: పప

387
SQX2065951
పపరర: ననగ జజఖత కకరళర

95-117/666

భరస : వజయ కలమయర కకరళర
ఇసటట ననస:45-1-25,FLAT NO 302
వయససస:38
లస: ససస స
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388
SQX1738517
పపరర: వజయ కలమయర కకరళళ

95-118/70

389
SQX2143931
పపరర: తరరమల రరవప చసత

95-117/736

390
SQX2143949
పపరర: పదనహవత చసత

95-117/737

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ కకరళళ
ఇసటట ననస:45-1-25, FLAT NO.302,
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర చసత
ఇసటట ననస:45-1-25,FLAT NO 401
వయససస:43
లస: పప

భరస : తరరమల రరవప చసత
ఇసటట ననస:45-1-25,FLAT NO-401
వయససస:34
లస: ససస స

391
SQX2382752
పపరర: శశఖర బభబమ టభటభ

392
SQX2385706
పపరర: లలత కలమయరర కటట

393
SQX2444214
పపరర: డ డ

95-117/733

95-117/734

95-117/735

భసధసవప: లలతకలమయరర కటట
ఇసటట ననస:45-1-25, Sai krupa Apartments
వయససస:60
లస: పప

భరస : శశఖర బభబమ టభటభ
ఇసటట ననస:45-1-25, Sai krupa apartments
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ డ డ
ఇసటట ననస:45-1-25, SAI KRUPA APARTME
వయససస:26
లస: పప

394
SQX1388074
పపరర: పసరరస దదవ తషనసగమసటర

395
SQX0509695
పపరర: అఖల సరవతబ మమడతనటట

396
SQX0748103
పపరర: రరజఖలకడహ వకకలగడడ

95-117/78

తసడడ:బ లకడహ శకనవరస రరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:30
లస: ససస స

397
SQX1388082
పపరర: ననగ చసదదక
బ పసరరమయళర

398
SQX0248914
పపరర: సతనఖదదవ కకలల
ర రర

95-117/81

భరస : లకడహ శకనవరస రరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:54
లస: ససస స

400
SQX0669424
పపరర: పబశరసత నమహగడడ

401
AP151000624060
పపరర: బబమరరసబ పప కలరర

95-117/84

తసడడ:బ వనసకట కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:56
లస: ససస స
403
MLJ0927004
పపరర: హహమలత నసబమరర

95-117/87

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:74
లస: ససస స
409
SQX0669184
పపరర: శశకరసత నసబమరర

95-117/93

తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:33
లస: పప
415
SQX0248963
పపరర: కకటటశశరరరవప
తసడడ:బ రరమచసదబరరవప
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:47
లస: పప

95-117/85

404
SQX0739755
పపరర: వశరలకడహ సరశమ

95-117/88

407
AP151000264357
పపరర: సరరజనమహ పపరరపబగడ�

95-117/91

95-117/86

405
AP151000264345
పపరర: పరరశత గసగరరరడడడ

95-117/89

408
SQX1245704
పపరర: ససపత కలమయర కకలశశటట

95-117/92

తసడడ:బ హనసమసత రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:27
లస: పప

410
SQX0015198
పపరర: వసశ కకషష బబహహజజఖశఖస

95-117/94

411
SQX0424564
పపరర: మణణకసఠ చసదబశశఖర పప కలరర

95-117/95

తసడడ:బ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:33
లస: పప

413
SQX0669135
పపరర: శరఖమమకమయర వసససశశటట

416
SQX0332817
పపరర: వనసకట చసదబ శశఖర ఆమసచ

402
SQX0739557
పపరర: రరజఖలకడహ వకకలగడడ

భరస : గరపరలస
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:69
లస: ససస స

95-117/97

తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:34
లస: పప
95-117/99

95-117/83

భరస : వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమచసదబ మమరరస
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:32
లస: పప
95-117/96

399
SQX0669432
పపరర: వనసకట లకకహ నమహగడడ
తసడడ:బ వనసకట కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రరమలసగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:బ పపరషచసదబ రరవప
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:27
లస: పప
412
SQX0669408
పపరర: కలయఖణ చకకవరరస వసససశశటట

95-117/82

భరస : రమమష బభబమ
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:64
లస: ససస స
95-117/90

95-117/80

భరస : జగదదష వకకలగడడ
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదబరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:61
లస: ససస స
406
MLJ0923052
పపరర: అనతపపరష కకలయర

95-117/79

414
SQX0739508
పపరర: జగదదష వకకలగడడ

95-117/98

తసడడ:బ వనసకటరతతస వకకలగడడ
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:38
లస: పప
95-117/100

తసడడ:బ కరసస వశశననధ శరససస స ఆమసచ
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:49
లస: పప

417
SQX1388116
పపరర: లకడహ శకనవరస రరవప
తషనసగమసటర
తసడడ:బ కకటటశశర రరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:55
లస: పప

95-117/101
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418
AP151000624479
పపరర: హరరగరపరల కరకలమయనస

95-117/102

తసడడ:బ చసదబమమళ కరకలమయనస
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:57
లస: పప
421
AP151000624063
పపరర: రరసబభబమ పప కలరర

95-117/105

95-117/108

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:25
లస: ససస స
430
SQX0538264
పపరర: ససలలచననరరణణ పసరరపబగడ�

95-118/58

భరస : కకషష మమరరస బబబ బరజశలల
ఇసటట ననస:45-1-26-G3
వయససస:64
లస: ససస స
436
SQX1360338
పపరర: ననగజశశర రరవప శకకరకలళస

95-118/64

తసడడ:బ ససబభబరరవప శకకరకలళస
ఇసటట ననస:45-1-26/LF7
వయససస:62
లస: పప
439
SQX0883231
పపరర: అనసరరధ మమడతనటట

95-118/67

తసడడ:బ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-1-28
వయససస:38
లస: పప
445
AP151000264209
పపరర: భభరత రసగర
భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-1-29
వయససస:60
లస: ససస స

434
SQX1360387
పపరర: అనతపపరష బబహహ జజఖతషలల

95-118/62

తసడడ:బ తబశసకర రరవప
ఇసటట ననస:45-1-26/LF2
వయససస:31
లస: ససస స

437
SQX1183763
పపరర: లకడహ సససదరఖ మమడతనటట

438
SQX0883249
పపరర: లకకహ ఐశశరఖ మమడతనటట

95-118/65

443
AP151000261128
పపరర: వనసకటరరమకకకషష ర రసగర

446
MLJ0926477
పపరర: చసదబశశఖర రసగర
తసడడ:బ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-1-29
వయససస:40
లస: పప

95-118/57

95-118/60

95-118/63

95-118/66

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-1-26-TF2
వయససస:26
లస: ససస స
95-117/111

441
AP151000264105
పపరర: లకకహపబసనత వరవలర

95-117/112

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-1-28
వయససస:55
లస: ససస స
95-117/114

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ
ఇసటట ననస:45-1-28
వయససస:53
లస: పప
95-117/116

435
SQX0408054
పపరర: నసబమరర ననగ రరధన శలప

భరస : రరధనకకషష మమరరస బబహహ జజఖతషలల
ఇసటట ననస:45-1-26-G3
వయససస:83
లస: ససస స

440
AP151000264120
పపరర: వనసకటఅనసరరధ రసగర

95-117/738

తసడడ:బ రరమలసగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-1-26-FF4
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటరరమకకషష
ఇసటట ననస:45-1-28
వయససస:48
లస: ససస స
95-117/113

429
SQX1573964
పపరర: ససతతష పసచచయఖ గమపరస
కకలల
ర రర
తసడడ:బ సరసబ ససవర రరవప కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:45-1-26-FF2
వయససస:25
లస: పప

95-118/59 432
431
SQX0538413
SQX0538405
పపరర: రరమలసగజశశర రరవప యయరపబగడ
పపరర: కమలమతబ యయరపబగడ

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప మమడతనటట
ఇసటట ననస:45-1-26-TF2
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-1-26/TF2
వయససస:52
లస: ససస స
442
MLJ0926600
పపరర: ససతనరరమకమసరద రసగర

95-117/802

తసడడ:బ కమలమతబ
ఇసటట ననస:45-1-26FF4
వయససస:38
లస: పప
95-118/61

95-117/107

భరస : ననగజశశర రరవప శకరకలలస
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : మణణకరసత చసదబ శశఖర
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కమలమతబ�
ఇసటట ననస:45-1-26FF4
వయససస:60
లస: ససస స
433
SQX1360395
పపరర: ఇసధసమత బబబ బరజశలల

95-117/110 426
425
MLJ0921635
SQX2378800
పపరర: రరధనకకషషమమరరస బబహహజజఖససఖల
పపరర: వజయ లకడహ శకరకలలస

428
SQX2500833
పపరర: లకడహ పసబయసకర పప కలరర

95-117/104

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:90
లస: పప
95-117/739

420
MLJ0929810
పపరర: ససతనరరమయసజనవయమలల
మమడతనటట
తసడడ:బ రరమచసదబరరవప
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:59
లస: పప

95-117/106 423
422
MLJ0922625
SQX0738971
పపరర: శకరరమచసదబమమరరస బబహహజజఖససల
పపరర: వనసకట రతతస వకకలగడడ

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:బ సరసబయఖ నససబమరర
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:67
లస: పప
427
SQX2423572
పపరర: కకరమర వసససశశటట

95-117/103

తసడడ:బ పసచచయఖగమపస
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ కకషరషరరవప పప కలరర
ఇసటట ననస:45-1-26
వయససస:61
లస: పప
424
SQX1211218
పపరర: పపరషచసదబ రరవప నసబమరర

419
SQX0248856
పపరర: సరసబశవరరవప కకలల
ర రర

444
AP151000261183
పపరర: కకకషషమమరరస రసగర

95-117/115

తసడడ:బ రరజగరపరలస
ఇసటట ననస:45-1-28
వయససస:68
లస: పప
95-117/117

447
AP151000261119
పపరర: రరమపబసరదరరవప డదగరపరరస�

95-117/118

తసడడ:బ ననగభమషణరరవప
ఇసటట ననస:45-1-31
వయససస:66
లస: పప
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95-117/119

భరస : రరహహత బభబమ
ఇసటట ననస:45-1-32
వయససస:40
లస: ససస స
451
MLJ2789956
పపరర: మలలర శశరర� శఖయకకలర �

95-91/299

95-91/302

455
MLJ3654233
పపరర: కరశవశశననధస� కలసదదటట�

95-102/165

458
MLJ0855932
పపరర: గమరవయఖ తతనసగమసటర

95-102/168

461
SQX1376483
పపరర: లకడహ పబసనత దసపపగమసటర
భరస : బదరర ననరరయణ దసపపగమసటర
ఇసటట ననస:45-2-17
వయససస:47
లస: ససస స

463
MLJ0858142
పపరర: పరరశత దడపపగమసటర

464
SQX0703934
పపరర: దసరరర శరత దడపపగమసటర

95-102/171

భరస : శవననగపబసరద దడపపగమసటర
ఇసటట ననస:45-2-17
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస దసపపగమసటర
ఇసటట ననస:45-2-17
వయససస:55
లస: పప
469
AP151000267441
పపరర: లకడహఅనతపపరష యసడనబపబగడ�

95-118/72

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-2-25
వయససస:49
లస: పప
475
AP151000267860
పపరర: బబ స దడళపరళ
తసడడ:బ వనసకటభబమయఖ
ఇసటట ననస:45-2-25/G1
వయససస:74
లస: పప

95-102/166

95-118/78

456
SQX1687458
పపరర: లకడహ భవరన వదడ
ర రర

95-103/21

459
SQX1340413
పపరర: దసరర ససషసహత దసపపగమసటర

95-102/169

462
AP151000021163
పపరర: సససదరర దడపపగమసటర

95-102/172

95-102/170

465
AP151000018090
పపరర: వనసకటశవననగపబసరద
దసపపగమసటర
తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస డడపపగమసటర
ఇసటట ననస:45-2-17
వయససస:55
లస: పప

95-102/173

95-118/71

భరస : రవ�
ఇసటట ననస:45-2-25
వయససస:40
లస: ససస స
95-118/73

471
AP151000267589
పపరర: రవ ధడళపళ

95-118/74

తసడడ:బ బబ స ధడళపళ
ఇసటట ననస:45-2-25
వయససస:43
లస: పప

473
AP151000267445
పపరర: వనసకటమహనరరవప
యసడనబపబగడ�
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:45-2-25
వయససస:63
లస: పప

95-118/76

476
SQX0243394
పపరర: శకలత జరటట

95-118/79

భరస : వర పబసరద
ఇసటట ననస:45-2-25/G7
వయససస:45
లస: ససస స

95-102/167

భరస : ససబభబరరవప దడపపకలసటర
ఇసటట ననస:45-2-17
వయససస:53
లస: ససస స

95-102/536 468
467
SQX0234963
AP151000018120
పపరర: వనసకటససబభబరరవప దడపపగమసటర
పపరర: అనడరరధ ధడళపరళళ�

470
AP151000267861
పపరర: సతఖవత దడళపరళ

95-91/301

తసడడ:బ వనసకట శవ ననగ పబసరద దసపపగమసటర
ఇసటట ననస:45-2-17
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : బబ స
ఇసటట ననస:45-2-25
వయససస:64
లస: ససస స
95-118/75

453
MLJ3655867
పపరర: ససతనరతతస� శఖయకకలర �

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప వదడ
ర రర
ఇసటట ననస:45-2
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస దసపపగమసటర
ఇసటట ననస:45-2.17
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటమహనరరవప�
ఇసటట ననస:45-2-25
వయససస:57
లస: ససస స
472
SQX0243311
పపరర: వర పబసరద జరటట

95-91/303

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప డడపపగమసటర
ఇసటట ననస:45-2-17
వయససస:30
లస: పప
95-102/174

95-91/298

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:45-2
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:బ గమరరననధస
ఇసటట ననస:45-2-13
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప దడపపగమసటర
ఇసటట ననస:45-2-17
వయససస:27
లస: ససస స

466
AP151000018053
పపరర: బదదరరననరరయణ దడపపగమసటర

95-91/300

తసడడ:బ కకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:45-2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:45-2-13
వయససస:34
లస: పప
460
SQX0703884
పపరర: ఇసదసమత దడపపగమసటర

452
SQX0722058
పపరర: సరసబభబజఖస కకపపపరరవపరర

450
MLJ2789709
పపరర: లకకహమలర కరరతతస� శఖయకకలర �

తసడడ:బ బభలగసగరధరరరవప� �
ఇసటట ననస:45-2
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:45-2
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ గరవరదన రరవప బబ కకకసస
ఇసటట ననస:45-2
వయససస:26
లస: పప
457
MLJ0856518
పపరర: సరయససరజష తతనసగమసటర

95-91/297

భరస : కరశవశశననధస� �
ఇసటట ననస:45-2
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బభలగసగరధరరరవప� �
ఇసటట ననస:45-2
వయససస:62
లస: ససస స
454
SQX1314889
పపరర: లల సరయ మయధవ బబ కకకసస

449
MLJ2789717
పపరర: రరధదక� కలసదదటట�

474
MLJ2519734
పపరర: ఇసదదర మదదర

95-118/77

భరస : ససదరహన కలమయర
ఇసటట ననస:45-2-25/F10
వయససస:44
లస: ససస స
477
AP151000018197
పపరర: ఆదదననరరయణ గమపరస
యసడబపగ
బ డ�
తసడడ:బ రరమమలల� యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-28
వయససస:65
లస: పప

95-102/175
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478
SQX2385607
పపరర: యయమన హహమ పవతబ సడరజ

95-102/780

తసడడ:బ రరమయరరవప సడరజ
ఇసటట ననస:45-2-33
వయససస:19
లస: ససస స
481
MLJ0850032
పపరర: సరసబశవరరవప� ససకర�

95-102/178

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప� ససక
ఇసటట ననస:45-2-34
వయససస:44
లస: పప
484
SQX2358232
పపరర: శరరష శసక

479
SQX1376533
పపరర: శరసత సరయ మయధవ
ధవలలసశరపప
భరస : శకధర మమడడకకసడడరర
ఇసటట ననస:45-2-34
వయససస:43
లస: ససస స

95-102/176

482
AP151000018317
పపరర: రరమ చసదబరరవప ససకర

95-102/179

485
MLJ0860189
పపరర: ఆదదలకడహ� భమమ�

95-102/182

భరస : వనసకటటశ బసడనరర
ఇసటట ననస:45-2-37
వయససస:25
లస: ససస స
490
SQX0393256
పపరర: వనసకట శవమహ బసడనరర�

95-102/185

భరస : కకటటశశర రరవప� బసడనరర
ఇసటట ననస:45-2-37
వయససస:52
లస: ససస స
493
SQX1112028
పపరర: పబసనత కలమయర రవకకకసదద

488
SQX1189944
పపరర: యయమన బసడనరర

95-102/180

492
SQX0167064
పపరర: పబకరశమహ బసడనరర

భరస : వరపబసరద ఇరగవరపప
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:49
లస: ససస స
502
SQX0754861
పపరర: హహహమయవతమహ గరనసగమసట

95-102/197

తసడడ:బ నరసససహ మమరరస శఖయకకలర
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:27
లస: పప

503
SQX1297283
పపరర: జగదదశ షసఖయకకలర

506
SQX1343821
పపరర: పవన కలమయర ఇరగవరపప
తసడడ:బ వరపబసరద ఇరగవరపప
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:49
లస: పప

95-102/190

తసడడ:బ లకహయఖ
ఇసటట ననస:45-2-37
వయససస:24
లస: పప
95-102/192

498
SQX0754978
పపరర: జజఖత లకడహ పలర పప తష

95-102/193

భరస : బభలమమరళకకషష పలర పప తష
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:43
లస: ససస స
95-102/195

501
SQX0910992
పపరర: వజయలకకహ గతనస

95-102/196

భరస : శవససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:34
లస: ససస స
95-102/198

తసడడ:బ నరసససహ మమరరస షసఖయకకలర
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:24
లస: పప
95-102/200

95-102/187

భరస : రరస మహన రరవప bandaru
ఇసటట ననస:45-2-37
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప� శఖయకకలర
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వరభదనబచనరరఖలల
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:34
లస: ససస స
505
SQX1396135
పపరర: అభనవష శఖయకకలర

95-102/186

తసడడ:బ శకనవరసరరవప శఖయకకలర
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:25
లస: ససస స
500
AP151000021189
పపరర: ననగమణణ శఖయకకలర �

95-102/181

95-102/184

95-102/189 495
494
SQX0167007
SQX0416388
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప బసడనరర
పపరర: సడరరబభబమ మలబసటట

497
SQX1396085
పపరర: అశశన శఖయకకలర

95-102/194

489
SQX0480632
పపరర: ననగలకడహ బ�

491
MLJ0857128
పపరర: ససతనలకడహ మలబసటట

496
SQX0166900
పపరర: రరస మహన రరవప బసడనరర

499
SQX1343979
పపరర: పదనహవత ఇరగవరపప

95-102/183

భరస : కకటటశశర రరవప� బ
ఇసటట ననస:45-2-37
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ రరస మహన రరవప బసదరర
ఇసటట ననస:45-2-37
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ బసదరర
ఇసటట ననస:45-2-37
వయససస:67
లస: పప

486
MLJ2465540
పపరర: కకటటశశరరరవప� బసడనరర�

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:45-2-37
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ననగజశశర రరవప రవకకకసదద
ఇసటట ననస:45-2-37
వయససస:25
లస: పప
95-102/191

95-102/781

తసడడ:బ సతఖననరరయణ� బసడనరర
ఇసటట ననస:45-2-36
వయససస:65
లస: పప

భరస : సడరరబభబమ
ఇసటట ననస:45-2-37
వయససస:24
లస: ససస స
95-102/188

483
SQX2357309
పపరర: శత మహలకడహ శసక
భరస : వనసకట రరమచసదబరరవప శసక
ఇసటట ననస:45-2-34
వయససస:61
లస: ససస స

భసధసవప: డబలయమ/ఏఫ.సణనక సరసబశవరరవ భరస : పబసరదరరవప� భమమయ
ఇసటట ననస:45-2-34
ఇసటట ననస:45-2-36
వయససస:34
లస: ససస స
వయససస:48
లస: ససస స
487
SQX1517640
పపరర: శరరష బసడనరర

95-102/177

భరస : రరమసససదరరవప� ససకర
ఇసటట ననస:45-2-34
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప ససక
ఇసటట ననస:45-2-34
వయససస:73
లస: పప
95-102/782

480
AP151000021160
పపరర: శతనమయలకడహ ససకర�

504
SQX1297374
పపరర: వసశ కకషష పలర పప తష

95-102/199

తసడడ:బ బభల మమరళ కకషష పలర పప తష
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:24
లస: పప
95-102/201

507
AP151000018178
పపరర: శకనవరసరరవప శఖయకకలర �

95-102/202

తసడడ:బ జజనకకరరమయఖ� శఖయకకలర
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:52
లస: పప
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508
SQX0269381
పపరర: శకనవరస మమరరస మయదన

95-102/203

తసడడ:బ యలర మసద కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:34
లస: పప
511
SQX1517624
పపరర: లకడహ శకదదవ ఇరగవరపప

95-102/205

95-102/208

95-102/206

515
AP151000021461
పపరర: కకషషకలమయరర అరవపలర

95-102/211

518
SQX1017723
పపరర: అకబర షపక

95-102/209

95-101/37

భరస : హరననథ వసగవవలల
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:30
లస: ససస స

95-102/212

521
SQX0369678
పపరర: వసగవవలల జగదనసబ వసగవవలల

95-101/38

భరస : ననగబబహహచనరర వసగవవలల
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:66
లస: ససస స
95-102/215

513
MLJ0855833
పపరర: రరజరరజజశశరర అరశపలర

95-102/207

516
SQX1340355
పపరర: అఖల అరశపలర

95-102/210

తసడడ:బ హనసమసత రరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:45-2-42
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ బభషర
ఇసటట ననస:45-2-42
వయససస:42
లస: పప

520
SQX1396200
పపరర: సరయ తబవవణణ వసగవవలల

95-102/213
519
AP151000018556
పపరర: అరశపలర హనసమసతరరవప
అరశపలర
తసడడ:బ రరమలసగజశశర రరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:45-2-42
వయససస:47
లస: పప

522
SQX0704742
పపరర: సససధస పప నతపలర

95-102/214

తసడడ:బ కకషరషజ రరవప పప నతపలర
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:27
లస: ససస స

95-102/216 525
524
SQX0754952
SQX0704676
పపరర: చసదన వరససత మమడడకకసడడరర
పపరర: గరతనపబశరసత పప నతపలర

95-102/217

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప మమడడకకసడడరర
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప మమడడకకసడడరర
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషరషజ రరవప పప నతపలర
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:32
లస: ససస స

526
SQX0754937
పపరర: రరమససత మమడడకకసడడరర

527
SQX0704726
పపరర: ధనలకడహ పప నతపలర

528
SQX1376574
పపరర: శకధర మమడడకకసడడరర

95-102/218

భరస : ననగజశశర రరవప మమడడకకసడడరర
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:53
లస: ససస స
529
SQX0754960
పపరర: ననగజశశర రరవప మమడడకకసడడరర
తసడడ:బ సరసభటర మమడడకకసడడరర
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:56
లస: పప
532
SQX1376616
పపరర: భమవనవశశరర ఓలలటట

530
SQX0704643
పపరర: కకషరషజ రరవప పప నతపలర

95-102/224

533
SQX0963413
పపరర: రరజనలయ దదవ కసదడరర

95-102/222

తసడడ:బ వర భదబ రరవప ధవలలసశరపప
ఇసటట ననస:45-2-45
వయససస:45
లస: పప

536
SQX0963405
పపరర: మయధవ రరవప కసదడరర
తసడడ:బ సతఖననరరయణ కరసడడరర
ఇసటట ననస:45-2-45
వయససస:50
లస: పప

531
SQX1329995
పపరర: మన కసదడరర

95-102/223

తసడడ:బ మయధవ రరవప కసదడరర
ఇసటట ననస:45-2-45
వయససస:24
లస: ససస స
95-102/225

భరస : మయధవ రరవప కరసడడరర
ఇసటట ననస:45-2-45
వయససస:45
లస: ససస స
95-102/227

95-102/220

తసడడ:బ సరసబయఖ మమడడకకసడడరర
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ పస పస ఆచనరరఖలల పప నతపలర
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఉదయ కకరణ ధవలలసశరపప
ఇసటట ననస:45-2-45
వయససస:40
లస: ససస స
535
SQX1376590
పపరర: ఉదయ కకరణ ధవలలసశరపప

95-102/219

భరస : కకషరషజ రరవప పప నతపలర
ఇసటట ననస:45-2-43
వయససస:57
లస: ససస స
95-102/221

95-102/783

భరస : హనసమసత రరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:45-2-42
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష అరశపలర
ఇసటట ననస:45-2-42
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ రరధనకకషష
ఇసటట ననస:45-2-42
వయససస:25
లస: పప

523
SQX0755074
పపరర: అనడష మమడడకకసడడరర

512
SQX0089417
పపరర: మమధదన మయధవ మమడడరర�

510
SQX2415271
పపరర: లకడ ససపసయ పలపప తష

తసడడ:బ బల మమరళ కకష పలపప తష
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉమయమహహశశర రరవప�
ఇసటట ననస:45-2-41
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గమరరననదస లలట
ఇసటట ననస:45-2-42
వయససస:25
లస: ససస స
517
SQX0550681
పపరర: నసదదగస వనయ కలమయర

95-102/204

తసడడ:బ మమరరస శఖయకకలర
ఇసటట ననస:45-2-39
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ వరపబసరద ఇరగవరరజ
ఇసటట ననస:45-2-41
వయససస:24
లస: ససస స
514
SQX0910448
పపరర: సరరజన జజనతలగడడ

509
SQX0911008
పపరర: హరరశ శఖయకకలర

534
SQX1396226
పపరర: హరననథ వసగవవలల

95-102/226

తసడడ:బ ననగబబహహచనరర వసగవవలల
ఇసటట ననస:45-2-45
వయససస:32
లస: పప
95-102/228

537
SQX0963439
పపరర: వశరలయకడ పప నతపలర

95-102/229

భరస : శశషయఖ పప నతపలర
ఇసటట ననస:45-2-46
వయససస:72
లస: ససస స
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95-102/230 539
538
SQX0910869
SQX0754895
పపరర: లకడహ వనసకట అనసషర మయదనల
పపరర: అనవష వశశననథసన

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మయదనల
ఇసటట ననస:45-2-47
వయససస:27
లస: ససస స
541
MLJ0854133
పపరర: రమయమణణ వశశననధసన

95-102/233

భరస : హరరకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-2-47
వయససస:34
లస: ససస స
544
SQX0089219
పపరర: ససతతష మయదనల

తసడడ:బ హరరకకటటశశర రరవప వశశననధసన
ఇసటట ననస:45-2-47
వయససస:30
లస: ససస స

95-102/232
540
SQX0833160
పపరర: లకడహ శసకర శశశతమయ
వశశననథసన
తసడడ:బ హరర కకటటశశర రరవప వశశననధసన
ఇసటట ననస:45-2-47
వయససస:32
లస: ససస స

542
MLJ2468437
పపరర: వరలకడహ పసదర ద

543
SQX0755017
పపరర: పబమద కలమయర వశశననథసన

95-102/236

95-102/239
547
SQX1297390
పపరర: వనసకట రమఖ పబవలర క
యసదబపగ
బ డ
తసడడ:బ ఆదదననరరయణ గమపరస యసదబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-48
వయససస:24
లస: ససస స

548
SQX1337832
పపరర: ససబభబరతతస యసదబపగ
బ డ

భరస : ఏకరసబరజశశర రరవప యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-48
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప తలర స
ఇసటట ననస:45-2-48
వయససస:25
లస: పప

553
AP151000018137
పపరర: ఏకరసబరజశశర రరవప
యసడబపగ
బ డ�
తసడడ:బ రరమమలల� యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-48
వయససస:73
లస: పప

95-102/245

554
SQX2520302
పపరర: శశభభ దదవ

556
AP151000018557
పపరర: రరమలసగజశశరరరవప అరవపలర

95-102/247

95-117/122

భరస : వనసకటశకనవరసగమపస మమరరకక పపడడ
ఇసటట ననస:45-2-52
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ శవరరవపబసరద మమరరకక పపడడ
ఇసటట ననస:45-2-52
వయససస:52
లస: పప

95-102/241

భరస : ఆదదననరరయణగమపరస� యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-48
వయససస:58
లస: ససస స
95-102/243

552
AP151000018083
పపరర: పపరరషప తస స యసడబపగ
బ డ

95-102/244

తసడడ:బ ఏకరసబరజశశ రరవప యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-48
వయససస:47
లస: పప
95-91/758

555
AP151000018111
పపరర: పబదదప పపకరకజ బసదమమత�

95-102/246

తసడడ:బ కలకరకజ� బసదమమత
ఇసటట ననస:45-2-50
వయససస:47
లస: పప
95-117/121

తసడడ:బ వనసకట శకనవరస గమపరస మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:45-2-52
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వజయకలమయర మమరరకక పపడడ
ఇసటట ననస:45-2-52
వయససస:42
లస: ససస స

560
AP151000264048
పపరర: వనసకటధనలకడహ మమరరకకపపడడ

561
AP151000261031
పపరర: వనసకటబసవవజయకలమయర
మమరరకకపపడడ
తసడడ:బ శవరరవపబసరద మమరరకక పపడడ
ఇసటట ననస:45-2-52
వయససస:51
లస: పప

95-117/124

564
SQX1517921
పపరర: రరజజశశరర కకతనస

95-117/126

95-117/123

భరస : శవరరమపబసరద మమరరకక పపడడ
ఇసటట ననస:45-2-52
వయససస:70
లస: ససస స
95-118/80

భరస : రరజజష కలమయర
ఇసటట ననస:45-2-52
వయససస:35
లస: ససస స
95-117/127

549
AP151000021182
పపరర: పదనహవత యసడబపగ
బ డ�

95-117/120 558
557
SQX1387704
MLJ0920868
పపరర: వనసకట శక వనచషషవ మమరరకకపపడడ
పపరర: జయలకడహ మమరరకకపపడడ

95-117/125 563
562
AP151000261275
SQX0993832
పపరర: వనసకటశకనవరసగమపస మమరరకకపపడడ
పపరర: రజఖ జరచన భసడనరర

భరస : కకటటశశరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:45-2-53
వయససస:61
లస: ససస స

95-102/240

భరస : పబదదప కలమయర జరచన
ఇసటట ననస:45-2-50
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతరరవప అరశపలర
ఇసటట ననస:45-2-52
వయససస:75
లస: పప

95-102/238

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-2-47
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపరరషప తస స యసదబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-48
వయససస:40
లస: ససస స

95-102/242 551
550
AP151000021183
SQX1086199
పపరర: ఇసదదరర మయణణకఖస �ాసడబపగ
పపరర: పపరరషప టస సఇననధ తలర స
బ డ

95-102/235

తసడడ:బ హరర కకటటశశర రరవప వశశననధసన
ఇసటట ననస:45-2-47
వయససస:28
లస: పప

95-102/237 546
545
MLJ0854141
MLJ2465276
పపరర: హరరకకటటశశరరరవప వశశననధసన
పపరర: రరజజశశరరరవప పసదర ద

తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:45-2-47
వయససస:49
లస: పప

565
AP151000264197
పపరర: ససకలమయరర కకతస

95-102/234

భరస : రరజజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-2-47
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మయదనల
ఇసటట ననస:45-2-47
వయససస:29
లస: పప

559
AP151000264049
పపరర: లకకహససకనఖ మమరరకకపపడడ

95-102/231

566
MLJ2512622
పపరర: కకషప ర కకతస
తసడడ:బ కకటటశశరరరవప కకతస
ఇసటట ననస:45-2-53
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకశశర కకతనస
ఇసటట ననస:45-2-53
వయససస:34
లస: ససస స
95-117/128

567
AP151000261186
పపరర: కకటటశశరరరవప కకతస

95-117/129

తసడడ:బ నరసససహరరవప కకతస
ఇసటట ననస:45-2-53
వయససస:66
లస: పప
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568
AP151000264235
పపరర: ససబబరతతస భమమయ

95-117/130

భరస : వనసకటససబభబరరవప భమమయ
ఇసటట ననస:45-2-54
వయససస:61
లస: ససస స
571
MLJ0931535
పపరర: మమరళకకషష భమమయ

95-117/133

95-118/82

95-118/85

95-118/88

95-118/91

తసడడ:బ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:45-2-56
వయససస:60
లస: పప
586
SQX0561449
పపరర: రవతదజ చససడడరర

95-118/94

95-118/97

తసడడ:బ పపటట యఖ
ఇసటట ననస:45-2-58
వయససస:76
లస: పప

95-118/86

581
SQX1570705
పపరర: శక రరమ వనసకట సతఖ వనయ
అలపరటట
తసడడ:బ శవ కలమయర అలపరటట
ఇసటట ననస:45-2-56
వయససస:25
లస: పప

95-118/89

584
AP151000267124
పపరర: సరసశత చససడడరర

95-118/92

587
AP151000267104
పపరర: రరసపబసరద చససడడరర

590
AP151000267171
పపరర: బబబ సరరజన కకట

95-118/100

593
SQX1897487
పపరర: పబసరద రరవప పరరమ

596
SQX2066348
పపరర: నతశ కకట
తసడడ:బ వనసకట ననగజశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:45-2-58
వయససస:20
లస: పప

576
SQX1570713
పపరర: జయశక జజఖతరహయ అలపరటట

95-118/84

579
SQX1570796
పపరర: ససజజత అలపరటట

95-118/87

582
SQX0473082
పపరర: మణణకసఠ కకననథస

95-118/90

తసడడ:బ శసకరరరవప కకననథస
ఇసటట ననస:45-2-56
వయససస:30
లస: పప
585
SQX0726877
పపరర: వ కర పవన చససడడరర

95-118/93

తసడడ:బ రరసపబసరద
ఇసటట ననస:45-2-57
వయససస:29
లస: పప
95-118/95

588
AP151000267333
పపరర: ససవరష మయల కకట

95-118/96

భరస : వనసకటననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-2-58
వయససస:49
లస: ససస స
95-118/98

591
SQX1255737
పపరర: అనడప కకట

95-118/99

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:45-2-58
వయససస:23
లస: పప
95-118/101

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర పరరమ
ఇసటట ననస:45-2-58
వయససస:55
లస: పప
95-118/103

95-118/81

భరస : శవ కలమయర అలపరటట
ఇసటట ననస:45-2-56
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-2-58
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-2-58
వయససస:53
లస: పప
595
AP151000267170
పపరర: ససబభబరరవప కకట

578
MLJ2518876
పపరర: అనడరరధన� కకణతస�

573
AP151000267157
పపరర: పవన దదవ బభల గరతనబజరచన

తసడడ:బ శవ కలమయర అలపరటట
ఇసటట ననస:45-2-56
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబమణఖస
ఇసటట ననస:45-2-57
వయససస:61
లస: పప

భరస : పబసరద రరవప పరరమ
ఇసటట ననస:45-2-58
వయససస:50
లస: ససస స
592
AP151000267332
పపరర: వనసకటననగజశశరరరవప కకట

95-118/83

భరస : రరసపబసరద
ఇసటట ననస:45-2-57
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ రరస పబసరద
ఇసటట ననస:45-2-57
వయససస:32
లస: పప
589
SQX1897503
పపరర: అదద లకడహ పరరమ

575
AP151000267156
పపరర: చసపరలయల బభల గరతనబజరచన

95-117/132

తసడడ:బ చసపరలయల
ఇసటట ననస:45-2-55
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ శసకర రరవప� �
ఇసటట ననస:45-2-56
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-2-56
వయససస:55
లస: ససస స
583
AP151000267233
పపరర: శసకరరరవప కకణతస

95-118/966

తసడడ:బ రరత మలలర జరచన
ఇసటట ననస:45-2-55
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:బ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:45-2-56
వయససస:32
లస: ససస స
580
AP151000267325
పపరర: సశరరజఖలకడహ కకణతస

572
SQX2398857
పపరర: లకడహ యగజశశరర భమమ

570
MLJ0931857
పపరర: ధనకలమయర భమమయ

తసడడ:బ వనసకటససబభబరరవప భమమయ
ఇసటట ననస:45-2-54
వయససస:39
లస: పప

భరస : ధన కలమయర బ ఏన వ
ఇసటట ననస:45-2-54
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ జటభరరమ�
ఇసటట ననస:45-2-55
వయససస:32
లస: పప
577
SQX0820035
పపరర: హరరత కకనతస

95-117/131

తసడడ:బ వనసకటససబభబరరవప భమమయ
ఇసటట ననస:45-2-54
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటససబభబరరవప భమమయ
ఇసటట ననస:45-2-54
వయససస:39
లస: పప
574
SQX0616334
పపరర: మయల నగరరరమ�

569
SQX0248740
పపరర: రరమకకషప ర భమమయ

594
AP151000267575
పపరర: శశషగరరరరరవప కనమరర పపడడ

95-118/102

తసడడ:బ సతఖననతరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:45-2-58
వయససస:66
లస: పప
95-118/901

597
SQX1201573
పపరర: పదహజ కజతపలర

95-118/104

తసడడ:బ బసవయఖ కజతపలర
ఇసటట ననస:45-2-59
వయససస:41
లస: ససస స
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598
SQX1201565
పపరర: వససతవనసకటశవపరరశత
కనమరర పపడడ
భరస : శశషగరరరరరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:45-2-59
వయససస:56
లస: ససస స

95-118/105

601
SQX0015149
పపరర: లకడహ ననగ సరరజన చకరక�

95-118/108

95-118/106

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:45-2-60
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:45-2-61
వయససస:62
లస: ససస స

602
SQX0727263
పపరర: హనసమ తదజ దనరర

95-118/111

607
AP151000267259
పపరర: శరసత బమరగడడ

95-118/114

605
SQX0015156
పపరర: శసకర రరవప చకరక�

95-118/109

భరస : ననగమలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:45-2-62
వయససస:51
లస: ససస స

95-118/112

తసడడ:బ ననగ మలలర శశర రరవప బమరకగడడ
ఇసటట ననస:45-2-62
వయససస:24
లస: పప

611
AP151000267110
పపరర: సరయకకషష బమరగడడ

603
SQX0680611
పపరర: అమర చకక

95-118/110

606
AP151000267111
పపరర: భవరన బమరగడడ

95-118/115

609
AP151000267690
పపరర: రరజజశశరర రర బమరగడడ

616
AP151000267115
పపరర: లకకహభవరన తనడడకకసడ

95-118/118

తసడడ:బ సతఖననతరరయణ
ఇసటట ననస:45-2-62
వయససస:54
లస: పప

612
AP151000267258
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప బమరగడడ

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:45-2-64
వయససస:28
లస: ససస స

617
AP151000267113
పపరర: శకదదవ తనడడకకసడ

తసడడ:బ సతఖననతరరయణ� �
ఇసటట ననస:45-2-64/4
వయససస:62
లస: పప
622
MLJ2519049
పపరర: శకలకడహ ఐనవవలల

95-118/124

భరస : ఎ వ ఎస నరసససహ చనరరఖలల ఐనవవలల
ఇసటట ననస:45-2-68
వయససస:40
లస: ససస స
95-118/132
625
SQX0473827
పపరర: మణణకసఠ పవన
కలమయరరచనరరఖలల అయనవవలల
తసడడ:బ వవణమగరపరలయచనరరఖలల
ఇసటట ననస:45-2-68
వయససస:29
లస: పప

95-118/127

95-118/125

621
MLJ2518173
పపరర: సతఖననతరరయణ కలరరచదటట

95-118/128

తసడడ:బ బలరరసపబసరద
ఇసటట ననస:45-2-66
వయససస:62
లస: పప

623
MLJ2519320
పపరర: అలవవలలమసగమహతనయయరర
ఐనవవలల
భరస : వవణమగరపరలయచనరరఖలల
ఇసటట ననస:45-2-68
వయససస:48
లస: ససస స

95-118/130

626
SQX0472944
పపరర: శకనవరసరచనరరఖలల దదటటకవ

95-118/133

తసడడ:బ ససపత కలమయరరచనరరఖలల
ఇసటట ననస:45-2-68
వయససస:35
లస: పప

618
MLJ2519817
పపరర: చనతకకషష తనడడకకసడ
తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-2-64
వయససస:66
లస: పప

భరస : సతఖననతరరయణ�
ఇసటట ననస:45-2-66
వయససస:56
లస: ససస స
95-118/129

95-118/122

తసడడ:బ చనతకకషష� �
ఇసటట ననస:45-2-64
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చనతకకషష
ఇసటట ననస:45-2-64
వయససస:62
లస: ససస స

95-118/126 620
619
MLJ2519833
AP151000267328
పపరర: దసరరరపబసరదరరవప తనడడకకసడ� �
పపరర: ససబబలకడహ కలరరచదటట�

95-118/119

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-2-62
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసత రరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:45-2-64
వయససస:28
లస: ససస స
95-118/123

95-118/116

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-2-62
వయససస:81
లస: ససస స

95-118/120 614
95-118/121 615
613
AP151000267813
SQX1093152
MLJ2519841
పపరర: సతఖననరరయణరరవప బమరగడడ �
పపరర: లకడహ సరయ సరణఖ తనడడకకసద
పపరర: ససజనఖ� తనడడకకసడ�

తసడడ:బ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-2-62
వయససస:84
లస: పప

95-118/113

భరస : సరయకకషష
ఇసటట ననస:45-2-62
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : జయరరస�
ఇసటట ననస:45-2-62
వయససస:66
లస: ససస స
95-118/117

95-118/107

తసడడ:బ శసకర రరవప చకక
ఇసటట ననస:45-2-61
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ చటటటయఖ�
ఇసటట ననస:45-2-61
వయససస:65
లస: పప
608
AP151000267305
పపరర: ననగమణణ గమడడవరడ�

600
AP151000267546
పపరర: కనకరతతమహ మదదర�

భరస : సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:45-2-60
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషష
ఇసటట ననస:45-2-61
వయససస:27
లస: పప

604
SQX0015180
పపరర: మలర కరరరరన వనసకట కలమయర�
చసకరక�
తసడడ:బ శసకర రరవప�
ఇసటట ననస:45-2-61
వయససస:31
లస: పప

610
SQX1273762
పపరర: సరయ తరరణ బమరకగడడ

599
AP151000267523
పపరర: శరసతకలమయరర మదదర�

624
MLJ2519338
పపరర: రరమశశషమహ ఐనవవలల�

95-118/131

భరస : పరపరచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:45-2-68
వయససస:56
లస: ససస స
95-118/134
627
MLJ2519031
పపరర: ఎ వ ఎస నరసససహ చనరరఖలల
ఐనవవలల
తసడడ:బ పరపచనరరఖలల ఐనవవలల
ఇసటట ననస:45-2-68
వయససస:41
లస: పప
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95-118/135 629
628
AP151000267006
SQX0472753
పపరర: వవణమగరపరలయచనరరఖలల ఐనవవలల
పపరర: ససపత కలమయరరచనరరఖలల�
దదటటకవ�
తసడడ:బ నరసససహచనరరఖలల
తసడడ:బ శకనవరసరచనరరఖలల�
ఇసటట ననస:45-2-68
ఇసటట ననస:45-2-68
వయససస:55
లస: పప
వయససస:60
లస: పప

95-118/136

631
SQX2212371
పపరర: వనసకట వనచషషవ ఐనవవలల

95-118/968

95-118/967

632
SQX2212710
పపరర: వనసకట రరణమక ఐనవవలల

630
SQX1456467
పపరర: పరపచనరరఖలల ఐనవవలల

95-118/137

తసడడ:బ నరసససహ చనరరఖలల ఐనవవలల
ఇసటట ననస:45-2-68
వయససస:64
లస: పప
633
NDX2893857
పపరర: ఖరరన నశ షపక

94-144/839

తసడడ:బ వనసకట మయరరత నరసససహచనరరఖలల ఐనవ తసడడ:బ వనసకట మయరరత నరసససహచనరరఖలల ఐనవ భరస : శరత బబయమ లకరకకలసతన
ఇసటట ననస:45-2-68
ఇసటట ననస:45-2-68
ఇసటట ననస:45-2-69
వయససస:20
లస: ససస స
వయససస:19
లస: ససస స
వయససస:36
లస: ససస స
634
SQX1456483
పపరర: శశష కలమయరర దదసస

95-118/138

భరస : సతష బభబమ దదసస
ఇసటట ననస:45-2-69
వయససస:39
లస: ససస స
637
AP151000267353
పపరర: రరశమహ కలకకపలర

95-118/141

638
MLJ0925834
పపరర: సరసబశవరరవప కలల
ర రర�

95-118/144

641
SQX2169571
పపరర: శరత బభబమ లకరకకలల

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:45-2-70
వయససస:58
లస: పప
95-118/149

95-118/152

95-118/155

తసడడ:బ పపరరషప తస స బబ డడడ
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:46
లస: పప
655
SQX1447516
పపరర: బభపరతతస యసదబపగ
బ డ
భరస : దసరర పబసరద యసదబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-73
వయససస:56
లస: ససస స

95-118/969

650
MLJ0921288
పపరర: కలటటసబరరవప మమరరకకపపడడ

95-118/147

95-118/143

95-118/145
642
SQX1355172
పపరర: సకజన లకడహ శరకవఖ యసదబపగ
బ డ

645
SQX1183805
పపరర: వజజత మమరరకకపపడడ

95-118/148

భరస : కలటటసబ రరవప మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:36
లస: ససస స
95-118/150

648
SQX1620617
పపరర: పదనహవత బబ డడడ

95-118/151

భరస : చచనతకజశవ రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:41
లస: ససస స
95-118/153

651
SQX1211739
పపరర: రవకలమయర కటట మమరర

95-118/154

తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప కటట మమరర
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:45
లస: పప

653
AP151000267525
పపరర: పపరషచసదబరరవప మమరరకకపపడడ

654
SQX1211804
పపరర: ససబభబరరవప కటట మమరర

95-118/156

తసడడ:బ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:71
లస: పప
95-118/158

639
SQX1456509
పపరర: సతష బభబమ దదసస

తసడడ:బ చనన కజశవ రరవప యసదబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-70
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ పపరష చసదబరరవప� �
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప కటట మమరర
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:53
లస: ససస స
652
SQX1620609
పపరర: చచనతకజశవ రరవప బబ డడడ

647
MLJ0921924
పపరర: శశషపదహజ� మమరరకకపపడడ�

656
SQX1473685
పపరర: బభల రరఘవవసదబ యసదబపగ
బ డ
తసడడ:బ దసరర పబసరద యసదబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-73
వయససస:32
లస: పప

95-118/140

తసడడ:బ శక వరద న దదసస
ఇసటట ననస:45-2-69
వయససస:46
లస: పప

భరస : రవకలమయర కటట మమరర
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ పపరషచసదబరరవప� �
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:39
లస: ససస స
649
SQX1211846
పపరర: సరరజనదదవ కటట మమరర

95-118/142

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప లకరకకలల
ఇసటట ననస:45-2-69
వయససస:28
లస: పప

95-118/146 644
643
MLJ0931691
SQX1352509
పపరర: చచనతకజశవరరవప� యసడపబగడ�
పపరర: సడరఖలకడహదసరర కటట మమరర

636
AP151000267396
పపరర: వరలకడహ అయధఖ
భరస : కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-2-69
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయరరవప�
ఇసటట ననస:45-2-69
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ వరరరఘవయఖ�
ఇసటట ననస:45-2-69
వయససస:68
లస: పప

646
MLJ0921932
పపరర: రరధదకరలకడహ� మమరరకకపపడడ�

95-118/139

భరస : హహమవనసకటశశషరరరవప�
ఇసటట ననస:45-2-69
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరప
ఇసటట ననస:45-2-69
వయససస:76
లస: ససస స
640
AP151000267497
పపరర: హహమవనసకటశశషరరరవప దదవత�

635
AP151000267392
పపరర: వజయలకడహ దదవత�

95-118/157

తసడడ:బ ససచదయఖ కటట మమరర
ఇసటట ననస:45-2-72
వయససస:75
లస: పప
95-118/159

657
SQX1455691
పపరర: దసరర పబసరద యసదబపగ
బ డ

95-118/160

తసడడ:బ అచచయఖ యసదబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-2-73
వయససస:61
లస: పప
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658
AP151000267105
పపరర: కమల కళళఖణస�

95-118/161

భరస : వనసకటశకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:45-2-75
వయససస:71
లస: ససస స
661
MLJ0926121
పపరర: జగదదష� కళళఖణస�

95-118/164

95-118/167

95-118/170

95-118/173

95-118/176

682
SQX1733773
పపరర: వ ఎల హరర లలఖయ మదదర

95-118/179

తసడడ:బ లకకహనరసయఖ
ఇసటట ననస:45-2-82
వయససస:78
లస: పప

95-118/171

671
MLJ2518694
పపరర: ఉదయ శరకర� నసడడరర�

674
MLJ2519155
పపరర: శరకవణ కలమయర� మటటట పలర �

677
AP151000267384
పపరర: ఉషరరరణణ రవపరర

95-118/182

680
SQX1744101
పపరర: మహహశశర రరవప రరవపరర

95-118/174

683
SQX2320166
పపరర: యడర శకరరమ మమరరస

95-118/177

686
SQX0786434
పపరర: తతట గరయతబ
భరస : హనసమయన పబసరద
ఇసటట ననస:45-2-82/2
వయససస:37
లస: ససస స

95-118/169

669
MLJ2518561
పపరర: పపషపవత� మటటట పలర �

95-118/172

672
MLJ2518421
పపరర: వనసకట శవశసకర� నసడడరర�

95-118/175

675
MLJ2519163
పపరర: సరసబశవరరవప� మటటట పలర �

95-118/178

తసడడ:బ వనసకటకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:79
లస: పప
95-118/180

678
AP151000267346
పపరర: అనసడయ రరవపరర

95-118/181

భరస : వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-2-81
వయససస:81
లస: ససస స
95-118/183

681
SQX0269472
పపరర: వనసకటటశశర రరవప రరవపరర

95-118/184

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-2-81
వయససస:55
లస: పప
95-92/746

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ
ఇసటట ననస:45-2-82
వయససస:75
లస: పప
95-118/186

666
MLJ2518439
పపరర: ననగ షపశ కలమయరర� నసడడరర�

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటసశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:45-2-81
వయససస:31
లస: పప
95-141/31

95-118/166

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-2-81
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ వ శవ పబసరద మదదర
ఇసటట ననస:45-2-81
వయససస:21
లస: ససస స
685
AP151000267256
పపరర: శకరరస మమరరస యడర

668
MLJ2518587
పపరర: ఉషశక� మటటట పలర �

663
AP151000267633
పపరర: రరసమహనరరవప మటభట�

భరస : శవశసకర� �
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:54
లస: పప

భరస : మహహశశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:45-2-81
వయససస:26
లస: ససస స
679
SQX1744176
పపరర: తషలసస రరఘవవసదబ పవన
రరవపరర
తసడడ:బ వనసకటటసశర రరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:45-2-81
వయససస:26
లస: పప

95-118/168

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస� �
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:52
లస: పప
676
SQX1744135
పపరర: కరసత శక రరవపరర

665
MLJ2518579
పపరర: రతతదసరర దదవ� మటటటపలర �

95-118/163

తసడడ:బ ఆదదశశషష�
ఇసటట ననస:45-2-76
వయససస:80
లస: పప

భరస : శరకవణ కలమయర� �
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:40
లస: పప
673
MLJ2519072
పపరర: మహన శకధర� మటటట పలర �

95-118/165

భరస : ఉపపసదబగమపస � �
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకధర� �
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:50
లస: ససస స
670
SQX0483156
పపరర: వనసకటటష పససమరరస

662
AP151000267617
పపరర: లకకహతనయరర మటభట

660
MLJ2519312
పపరర: దదనవష� కళళఖణస�

తసడడ:బ వనసకటశకనవరస రరవప� �
ఇసటట ననస:45-2-75
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరసమహనరరవప
ఇసటట ననస:45-2-76
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష
ఇసటట ననస:45-2-77
వయససస:37
లస: ససస స
667
MLJ2519064
పపరర: సరవతబ� మటటట పలర �

95-118/162

భరస : శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:45-2-75
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటశకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:45-2-75
వయససస:41
లస: పప
664
SQX0483198
పపరర: వజయలకడహ పససమరరస

659
AP151000267106
పపరర: అసజనదదవ మమదరవళపప�

684
AP151000267257
పపరర: మలలర శశరరదదవ యడర

95-118/185

భరస : శకరరసమమరరస
ఇసటట ననస:45-2-82
వయససస:71
లస: ససస స
95-118/187

687
SQX0786467
పపరర: యడర హనసమయన పబసరద

95-118/188

తసడడ:బ శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:45-2-82/2
వయససస:42
లస: పప
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688
MLJ2518934
పపరర: వజయలకడహ� పప లశశటట �

95-118/189

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:45-2-83
వయససస:39
లస: ససస స

689
MLJ2519122
పపరర: అనసతలకడహ పప లశశటట �

95-118/190

భరస : వనసకటరరమయరరవప�
ఇసటట ననస:45-2-83
వయససస:46
లస: ససస స

691
AP151000267659
పపరర: రరమకకషప ర పప లశశటట

95-118/192

తసడడ:బ శవరరసబభబమ
ఇసటట ననస:45-2-83
వయససస:45
లస: పప

692
MLJ2518926
పపరర: శకనవరసరరవప పప లశశటట �

95-118/195

తసడడ:బ వనసకటరరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-2-83
వయససస:72
లస: పప

695
AP151000267868
పపరర: గసగ కలరరతల�

95-118/193

95-118/198

తసడడ:బ సససదరమహనరరవప
ఇసటట ననస:45-2-84
వయససస:47
లస: పప

95-118/196

95-118/201

భరస : శకనవరస పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-2-85
వయససస:53
లస: ససస స
95-118/204

తసడడ:బ రరమ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:45-2-86
వయససస:32
లస: పప

95-118/202

భరస : ననగ వనసకట లకడహ రరఘవవసదబ రరవప తలల
ర ర
ఇసటట ననస:45-02-88
వయససస:26
లస: ససస స
709
SQX2493237
పపరర: వవననకటరకజశ పపలమ

710
SQX0669531
పపరర: వనసకటవజయ పసనసగగసడ

95-117/134

తలర : వజయలకడహ పపలమ
ఇసటట ననస:45-2-88
వయససస:18
లస: పప
712
SQX2501054
పపరర: ససరజసదబననధ పసనసగగసడ
తసడడ:బ వనసకట అపపరరవప పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:45-2-89
వయససస:68
లస: పప
715
SQX0089235
పపరర: ననగలకడహ సససధడర బమరగడడ �
తసడడ:బ హహమసత కలమయర� బమరగడడ
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:30
లస: ససస స

713
SQX0015628
పపరర: తషలససదదవ నడడమమకకల

716
SQX0475624
పపరర: సరలమహ ఎ�
భరస : యయససదనసస� ఏ
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:50
లస: ససస స

708
SQX2184331
పపరర: గరరరజ కలమయరర తలల
ర రర

95-118/971

711
SQX0669051
పపరర: అరవసద పసనసగగసడ

95-117/135

తసడడ:బ ససరజసదబననద
ఇసటట ననస:45-2-89
వయససస:34
లస: పప
95-117/136

భరస : పవనసకమయర
ఇసటట ననస:45-2-90
వయససస:38
లస: ససస స
95-102/249

95-93/696

భరస : ననగ వనసకట లకడహ రరఘవవసదబ బసవ మనన
ఇసటట ననస:45-2-88
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటససరజసదబ పసనస గమసడ
ఇసటట ననస:45-2-89
వయససస:30
లస: పప
95-117/804

95-118/203

తసడడ:బ పపలమ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:45-2-87
వయససస:21
లస: ససస స
95-118/970

95-118/1025

702
SQX0382762
పపరర: తదలపప బ లల ననగలత

95-118/205 705
704
AP151000267020
SQX2139913
పపరర: రరమనరసససహ గమపరస తదలపప బ లల
పపరర: దదవఖ మసజల పపలమ

707
SQX2184299
పపరర: ననగ వనసకట లకడహ రరఘవవసదబ
ససవ మననహర తలల
ర రర
తసడడ:బ ననగ గసగరశరర రరవప తలల
ర రర
ఇసటట ననస:45-2-88
వయససస:36
లస: పప

95-5/864

95-118/200

భరస : రరమ నరసససహ గమపరస
ఇసటట ననస:45-2-86
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమకకటట రతతస
ఇసటట ననస:45-2-86
వయససస:59
లస: పప

706
SQX2073856
పపరర: ననగవలర తలల
ర రర

95-118/197

తసడడ:బ శకనవరస
ఇసటట ననస:45-2-85
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ గమరరననథస పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-2-85
వయససస:57
లస: పప

703
SQX0680439
పపరర: జయ పబదదప తదలపప బ లల

696
AP151000267616
పపరర: లకడహకలమయరర కలరరతల�

95-118/199 699
698
AP151000267566
SQX0727214
పపరర: సససదరమహనరరవప కలరరతల�
పపరర: పదహపసబయ పప లశశటట

701
SQX1456525
పపరర: శకనవరస పప లశశటట

95-118/194

భరస : సససదరమహనరరవప�
ఇసటట ననస:45-2-84
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకహనరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:45-2-84
వయససస:77
లస: పప

700
SQX1456533
పపరర: ససధనరరణణ పప లశశటట

693
AP151000267857
పపరర: వనసకటరరమయరరవప పప లశశటట
తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-2-83
వయససస:52
లస: పప

భరస : సససదరమహనరరవప�
ఇసటట ననస:45-2-84
వయససస:45
లస: ససస స

697
AP151000267869
పపరర: లకడహ నరసససహ రరవప కలరతల

95-118/191

భరస : శవ రరస బభబమ పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-2-83
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:45-2-83
వయససస:50
లస: పప

694
AP151000267696
పపరర: శవరరసబభబమ పప లశశటట

690
SQX1273770
పపరర: శకదదవ పప లశశటట

714
SQX0754945
పపరర: ననగ తషలసస ససధనరరణణ దదసస

95-102/248

తసడడ:బ ససబభబరరవప దదసస
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:26
లస: ససస స
95-102/250

717
MLJ0856088
పపరర: పరమమశశరర� చతరరల�

95-102/251

భరస : కకటటశశరరరవప� చతరరల
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:60
లస: ససస స
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పపరర: ససబబరతతస దదసస
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95-102/252

భరస : ససబభబరరవప దదసస
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:65
లస: ససస స
721
SQX0549584
పపరర: చతరరల కకటటశశర రరవప�

95-102/256

95-102/259

95-102/262

95-102/265

95-102/268

95-102/271

తసడడ:బ గరలయఖ గన
ఇసటట ననస:45-2-96
వయససస:44
లస: పప
739
AP151000018203
పపరర: శవపబసరద అననత�

95-102/274

95-102/258

725
SQX0754473
పపరర: ససబభబరరవప దదసస

తసడడ:బ సతఖననరరయణ� బమరగడడ
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:59
లస: పప
95-102/260

728
AP151000021383
పపరర: శరఖమలయదదవ అననత�

731
SQX0861096
పపరర: యగ భభరత పపషరకర

95-102/263

95-102/276

95-102/266

737
AP151000018093
పపరర: రమమష అననత�

95-102/272

తసడడ:బ వనసకట సరయ అనసత లకడహ ననగ శకన
ఇసటట ననస:45-2-99
వయససస:24
లస: పప

746
SQX0704445
పపరర: లలకజష గమడడవరడ

95-102/264

732
SQX0963397
పపరర: ఉరరహల అనత

95-102/267

735
SQX0963645
పపరర: శరకవణ కలమయర అనత

95-102/270

తసడడ:బ శవ రరమ కకషష అనత
ఇసటట ననస:45-2-96
వయససస:26
లస: పప
738
AP151000018302
పపరర: శవరరమకకషష అననత

95-102/273

తసడడ:బ కకటయఖ అనత
ఇసటట ననస:45-2-96
వయససస:66
లస: పప
95-118/972

741
AP151000021529
పపరర: పరరశతదదవ గమడడవరడ�

95-102/275

భరస : శవపబసరద� గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-97
వయససస:65
లస: ససస స
95-102/277

భరస : ననగశకనవరస గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-99
వయససస:48
లస: ససస స
95-102/279

729
AP151000018529
పపరర: అననతసరసబశవరరవప

భరస : రమమష బభబమ అనత
ఇసటట ననస:45-2-96
వయససస:37
లస: ససస స
95-102/269

743
SQX0166728
పపరర: ఆనసతలకడహ గమడడవరడ

95-102/261

తసడడ:బ కకటయఖ అనత
ఇసటట ననస:45-2-94
వయససస:71
లస: పప

734
MLJ2468346
పపరర: సప మసససదరర లకడహ బభయ �
అననత�
భరస : శవరరమకకషష� అనత
ఇసటట ననస:45-2-96
వయససస:57
లస: ససస స

740
SQX2142990
పపరర: శకనవరస మమరరస పప తత
స రర

726
AP151000021158
పపరర: ఆననతవనసకట లకడహ కలమయరర
భరస : రరమలసగజశశరరరవప అనత
ఇసటట ననస:45-2-93
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ మమరళ కకషష మమరరస పప తత
స రర
ఇసటట ననస:45-2-96
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప� గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-97
వయససస:66
లస: పప
745
SQX1412329
పపరర: లకడహ మణణధర గమడడవరడ

723
SQX0089227
పపరర: హహమసత కలమయర బమరగడడ �

తసడడ:బ అననత శవపబసరద� అనత
ఇసటట ననస:45-2-96
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ� అనత
ఇసటట ననస:45-2-96
వయససస:70
లస: పప
742
AP151000018482
పపరర: శవపబసరద గమడడవరడ�

95-102/257

తలర : కలససమ కలమయరర పససరకర
ఇసటట ననస:45-2-96
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషరష రరవప పససరకర
ఇసటట ననస:45-2-96
వయససస:57
లస: ససస స
736
SQX1619800
పపరర: చనత వనసకటటశశరరర గన

722
MLJ0852970
పపరర: శకనవరసరరవప� చతరరల�

భరస : సరసబశవరరవప� అనత
ఇసటట ననస:45-2-94
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శవపబసరద� అనత
ఇసటట ననస:45-2-95
వయససస:61
లస: ససస స
733
SQX0861088
పపరర: కలససమ కలమయరర పపషరకర

95-102/255

తసడడ:బ ససబబయఖ దదసస
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:బ కకటయఖ అనత
ఇసటట ననస:45-2-93
వయససస:74
లస: పప
730
AP151000021157
పపరర: ససతమహ అననత�

720
MLJ0851345
పపరర: ససబబహహణఖ అరవసద కలమయర
గమరకస
తసడడ:బ చసదబకలమయర గమరకస
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటభబవప� చతరరల
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర గమరకస
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:67
లస: పప
727
AP151000018290
పపరర: రరమలసగజశశర రరవప అనత

95-102/253

తసడడ:బ హహమసత కలమయర బమరగడడ
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల� చతరరల
ఇసటట ననస:45-2-91
వయససస:47
లస: పప
724
MLJ0851519
పపరర: చసదబకలమయర గమరకస

719
SQX0704585
పపరర: సరయ యశశసత బమరగడడ

744
MLJ0858712
పపరర: జజనకకదదవ గమడడవరడ

95-102/278

భరస : రరమసతఖభభవననతరరయణ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-99
వయససస:59
లస: ససస స
95-102/280

తసడడ:బ రరమ సతఖ భభవననరరయణ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-99
వయససస:29
లస: పప

747
SQX0704528
పపరర: పబదదప కలమయర గమడడవరడ

95-102/281

తసడడ:బ రరమ సతఖ భభవననరరయణ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-99
వయససస:33
లస: పప
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748
SQX0704601
పపరర: వ లకకహననరరయణ గమడడవరడ

95-102/282

749
AP151000018262
పపరర: మమరళకకషష గమడడవరడ

95-102/283

750
AP151000018209
పపరర: ననగ శకనవరస గమడడవరడ

తసడడ:బ రరమ సతఖ భభవననరరయణ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-99
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ పరసడడరసగరరరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-99
వయససస:53
లస: పప

751
AP151000018100
పపరర: ననగరరజ గమడడవరడ

95-102/286 753
752
AP151000018261
AP151000021226
పపరర: రరమ సతఖననరరయణ గమడడవరడ
పపరర: గరతనకలమయరర నసబమరర

95-102/285

తసడడ:బ పరసడడరసగరరరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-99
వయససస:55
లస: పప
754
AP151000018227
పపరర: గరపరలకకషషమమరరస నసబమరర�
తసడడ:బ శకహరర రరవప� నసబమరర
ఇసటట ననస:45-2-101
వయససస:69
లస: పప
757
SQX1376509
పపరర: ససశల పరదరరస

95-102/291

95-102/294

95-102/297

95-102/300

761
SQX0166801
పపరర: సబవసత శశనగపలర

764
SQX1128678
పపరర: పప లశశటట లకడహ కలమయరర

767
MLJ2468015
పపరర: వరసససధరరదదవ� శనగపలర �

95-102/303

770
SQX1128686
పపరర: పప లశశటట రరమ కకటటశశరరరవప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర శనగపలర
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:92
లస: పప

భరస : గరసధద తతమమలలరర
ఇసటట ననస:45-2-155
వయససస:60
లస: ససస స

95-102/295

95-102/298

776
SQX0463976
పపరర: రరజజష తతమమలలరర
తసడడ:బ గరసధద తతమమలలరర
ఇసటట ననస:45-2-155
వయససస:40
లస: పప

95-102/293

762
SQX0421446
పపరర: చసదబకళ బమరగడడ �

95-102/296

765
SQX0166777
పపరర: వరససత శనగపలర �

95-102/299

తసడడ:బ శకనవరస రరవప� శనగపలర
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:40
లస: ససస స
95-102/301

95-102/302
768
SQX1329979
పపరర: సరయ అనల కలమయర పప లశశటట

తసడడ:బ రరమ కకటటశశరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:24
లస: పప
95-102/304

771
MLJ0851030
పపరర: శకనవరసరరవప� శనగపలర �

95-102/305

తసడడ:బ సరసబశవరరవప� శనగపలర
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:61
లస: పప
95-102/307

భరస : వనసకతదశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-2-104
వయససస:49
లస: ససస స
95-102/309

759
SQX1376491
పపరర: ననగజశశర రరవప పరదరరస

తసడడ:బ జతదసదబ గమపరస� బమరగడడ
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:49
లస: పప

95-102/306 773
772
MLJ0850784
AP151000021290
పపరర: వనసకటసరసబశవరరవప శనగపలర
పపరర: కరరణనదదవ వలర బభపపరపప

95-102/290

తసడడ:బ ససబభబరరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:45-2-102
వయససస:59
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప� శనగపలర
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ భభసకర రరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:40
లస: పప

775
MLJ2468536
పపరర: కలససమకలమయరర తతమమలలరర

95-102/292

భరస : రరమకకటటశశరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : భభసకర రరవప బమరగడడ
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:53
లస: ససస స
769
SQX0421453
పపరర: జతదసదదబ గమపరస బమరగడడ

758
SQX1376517
పపరర: పవన కలమయర పరదరరస

756
SQX1297333
పపరర: పబసనత రరణణ పరదరరస
తసడడ:బ ననగజశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:45-2-102
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప శశనగపలర
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వజయ గగపరల అలపరటట
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:39
లస: ససస స
766
SQX0144014
పపరర: పరరశత బమరగడ

95-102/289

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:45-2-102
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ రరమకకటటశశరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:45-2-103
వయససస:26
లస: ససస స
763
SQX1376525
పపరర: ననగలకడహ అపరష అలపరటట

755
AP151000018252
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నసబమరర

95-102/287

భరస : గరపరలకలకషషమమరరస నసబమరర
ఇసటట ననస:45-2-101
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ శకహరర రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:45-2-101
వయససస:73
లస: పప

భరస : ననగజశశర రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:45-2-102
వయససస:43
లస: ససస స
760
SQX1139097
పపరర: పప లశశటట ఇసదదర ససజనఖ

తసడడ:బ పరసడడరసగరరరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-99
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ పరసడడరసగరరరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:45-2-99
వయససస:61
లస: పప
95-102/288

95-102/284

774
SQX0416487
పపరర: రమమష తతమమలలరర

95-102/308

తసడడ:బ గరసధద తతమమలలరర
ఇసటట ననస:45-2-154
వయససస:39
లస: పప
95-102/310

777
SQX1189993
పపరర: రరజఖ లకడహ భవరరశశటట

95-102/311

భరస : రవ చసదబ భవరరశశటట
ఇసటట ననస:45-2-254
వయససస:32
లస: ససస స
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778
SQX0604793
పపరర: శకలత యసదబ పబగడ�
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95-118/206

తసడడ:బ వనసకట మహన రరవప�
ఇసటట ననస:45-2-525
వయససస:34
లస: ససస స
781
SQX0169367
పపరర: కకషష రరవప� పరపసనవన�

779
SQX0169342
పపరర: సరరజన� పరపసనవన�

భరస : కకషష రరవప�
ఇసటట ననస:45-2-525
వయససస:57
లస: ససస స
95-118/209

తసడడ:బ సరసబయఖ�
ఇసటట ననస:45-2-525\ST1
వయససస:68
లస: పప

782
MLJ3656949
పపరర: కకషషపసబయ� బబ కకకసస�

95-91/306

తసడడ:బ మధససడధన రరవప బబ కకకసస
ఇసటట ననస:45-3
వయససస:57
లస: పప

785
SQX2070720
పపరర: శవ దదపసస సప మమ

95-103/22

భరస : భభసకర సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-105
వయససస:48
లస: ససస స

788
AP151000021048
పపరర: పరరశత కలమయరర సప మమ

95-103/25

తసడడ:బ భదబయఖ సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-105
వయససస:78
లస: పప
95-102/312

796
AP151000018118
పపరర: ఉదయకలమయర ఆతహకలరర

95-102/315

791
SQX2143022
పపరర: శవ దదపసస సప మమ

794
AP151000021046
పపరర: ఆదదలకడహ ఆతహకలరర

95-94/494

786
SQX2191245
పపరర: వనసకట సరయ నఖల సప మమ

95-94/557

Deleted

తసడడ:బ భభసకర సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-105
వయససస:19
లస: పప
95-103/23

797
AP151000018257
పపరర: వనసకటరతతసరయ సప మమ
తసడడ:బ సరసబశవరరవప సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-107
వయససస:57
లస: పప

799
SQX1063015
పపరర: వనసకట పవతబ సరతషలలరర

800
AP151000021241
పపరర: సరసశత సరతషలలరర

95-102/318

భరస : మహహష సరతషలలరర
ఇసటట ననస:45-3-108
వయససస:32
లస: ససస స

95-103/588

తసడడ:బ హరర పబసరద సరతషలలరర
ఇసటట ననస:45-3-108
వయససస:36
లస: పప

803
AP151000018155
పపరర: హరరపస
బ రద సరతషలలరర

95-102/313

806
AP151000021325
పపరర: కరమమశశరర బచసచ
భరస : వనసకరమణ బచసచ
ఇసటట ననస:45-3-111
వయససస:66
లస: ససస స

792
SQX2204378
పపరర: వనసకట సరయ నఖల సప మమ

95-103/589

795
AP151000021359
పపరర: కళళఖణణ సప మమ

95-102/314

భరస : శరయ సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-107
వయససస:51
లస: ససస స
95-102/316

798
AP151000018138
పపరర: వనసకటససబభబరరవప ఆతహకలరర

95-102/317

తసడడ:బ బబహహయఖ ఆతహకలరర
ఇసటట ననస:45-3-107
వయససస:76
లస: పప
95-102/319

801
SQX1330034
పపరర: తదజశశ సతషలలరర

95-102/320

తసడడ:బ హరర పబసరద సతషలలరర
ఇసటట ననస:45-3-108
వయససస:31
లస: పప
95-102/322

తసడడ:బ వనసకటరతతస సరతషలలరర
ఇసటట ననస:45-3-108
వయససస:69
లస: పప
95-102/324

95-103/24

తసడడ:బ భభసకర సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-105
వయససస:19
లస: పప

భరస : హరరపస
బ రద సరతషలలరర
ఇసటట ననస:45-3-108
వయససస:63
లస: ససస స
95-102/321

789
AP151000018077
పపరర: భభసకర సప మమ
తసడడ:బ లకకహననరరయణ సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-105
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఉదయ కలమయర ఆతహకలరర
ఇసటట ననస:45-3-107
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటససబభబరరవప ఆతహకలరర
ఇసటట ననస:45-3-107
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససధనకర బచసచ
ఇసటట ననస:45-3-111
వయససస:40
లస: ససస స

95-91/305

తసడడ:బ భభసకర సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-105
వయససస:20
లస: ససస స

793
SQX1899947
పపరర: లకడహ వనసకట గమరర వరరరన
ఆతహకలరర
భరస : వనసకట ససబభబరరవప ఆతహకలరర
ఇసటట ననస:45-3-106
వయససస:66
లస: ససస స

805
SQX0416503
పపరర: లకడహ తషలసస బమచసచ

783
MLJ3656931
పపరర: వనసకట రమణ కలమయరర�
బబ కకకసస�
భరస : గరవధన రరవప�
ఇసటట ననస:45-3
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : లకడహననరరయణ సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-105
వయససస:71
లస: ససస స

790
SQX1517657
పపరర: లకడహననరరయణ సప మమ

95-118/208

95-91/304

తసడడ:బ సప మమ సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-105
వయససస:20
లస: ససస స

787
AP151000021030
పపరర: వనసకట ససజజత సప మమ

780
MLJ0927707
పపరర: ససశలయదదపస� ఇమహడడశశటట �

భరస : వజయ కలమయర� �
ఇసటట ననస:45-2-525/5
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ గరవరద న రరవప�
ఇసటట ననస:45-3
వయససస:33
లస: ససస స

784
MLJ3655131
పపరర: గరవరదన రరవప బబ కకకసస

802
SQX0167858
పపరర: సరతషలలరర మహహశ

95-118/207

804
SQX1899939
పపరర: రరజఖలకడహ బచసచ

95-102/323

భరస : సతష బచసచ
ఇసటట ననస:45-3-111
వయససస:33
లస: ససస స
95-102/325

807
SQX1899962
పపరర: భరత ఆతహకలరర

95-102/326

తసడడ:బ ఉదయ కలమయర ఆతహకలరర
ఇసటట ననస:45-3-111
వయససస:23
లస: పప
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808
AP151000018289
పపరర: సతష బచసచ

95-102/327

తసడడ:బ వనసకటరమణ బచసచ
ఇసటట ననస:45-3-111
వయససస:47
లస: పప
811
MLJ0852590
పపరర: ససధదర సరతషలలరర

95-102/330

95-102/333

తసడడ:బ కకషష మమరరస ననగరళర
ఇసటట ననస:45-3-113
వయససస:26
లస: పప
817
AP151000021440
పపరర: వరలకడహ గమరకస

95-102/336

95-102/331

815
SQX0349035
పపరర: కకషషమమరరస ననగరళళ

95-102/334

భరస : కకషషమమరరస ననగజళర
ఇసటట ననస:45-3-113
వయససస:49
లస: ససస స
816
MLJ0857177
పపరర: కలససమకలమయరర ఆలపరటట

95-102/335

భరస : వనసకట కకషప ర బభబమ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:45-3-115
వయససస:57
లస: ససస స

95-102/337 819
818
MLJ0853606
SQX1337931
పపరర: వనసకట కకశశర బభబమ ఆలపరటట
పపరర: హరరక శక అలపరటట

95-102/338

822
AP151000018293
పపరర: కరమయసజనవయ రతత బభబమ
ఆలపరటట
తసడడ:బ సతఖననరరయణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:45-3-116
వయససస:62
లస: పప

95-102/341

95-102/342

824
SQX2134021
పపరర: మహన సరయ పవన పబత

825
SQX1627878
పపరర: సబవసత తతమమలలరర

95-102/343

95-101/646

తసడడ:బ పబసరద పబత
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:20
లస: ససస స
95-102/344

827
MLJ2468387
పపరర: హరరవనసకట ననగపపరరషమ పబతస

భరస : రమమష తతమమలలరర
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:31
లస: ససస స
95-102/345

భరస : వ.యస.అర.గమపరస పబత
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:40
లస: ససస స
95-102/347

830
SQX1619743
పపరర: పదనహవత మమమలవరపప

తసడడ:బ పరపరరరవప పబత
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:49
లస: పప

95-102/348

836
SQX0416412
పపరర: హరర కటట మమరర
తసడడ:బ మహహశ కటట మమరర
ఇసటట ననస:45-3-119
వయససస:31
లస: పప

95-102/346

831
SQX1046649
పపరర: అజయ చసదబ జజర రర

95-102/349

తసడడ:బ నరసససహ రరవప జజరరర
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:30
లస: పప
95-102/351

తసడడ:బ పరపరరరవప పబత
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:54
లస: పప
95-102/352

828
AP151000021271
పపరర: ననగలకడహ పబతస
భరస : పబసరద పబత
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవప మమమలవరపప
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:31
లస: ససస స

95-102/350 833
832
AP151000018050
AP151000018037
పపరర: వదనఖశసకరరరఘవవసదబగమపరస పబతస
పపరర: పబసరద పబతస

తసడడ:బ మహహశ కటట మమరర
ఇసటట ననస:45-3-119
వయససస:27
లస: ససస స

95-102/332

95-102/340
821
SQX0754481
పపరర: ససరజష జయచసదబ కలమయర
ఆలపరటట
తసడడ:బ కమసజనవయ రతతబభబమ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:45-3-116
వయససస:26
లస: పప

భరస : హరర పబసరద చసదదలల
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:32
లస: ససస స

835
SQX1031269
పపరర: హహమజ కటట మమరర

813
SQX0386037
పపరర: పరరశతమహ ననగరళళ

95-102/339

భరస : గసగరధరస కడనరర
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:32
లస: ససస స
829
SQX1376632
పపరర: మలలర శశరర చసదదలల

812
SQX1899970
పపరర: వనసకట రమణ కలమయరర
మమనగలలరర
భరస : చసదబశశఖర మమనగలలరర
ఇసటట ననస:45-3-113
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ కమయసజనవయ రతత బభబమ అలపరటట
ఇసటట ననస:45-3-116
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:45-3-116
వయససస:67
లస: పప
826
SQX1376657
పపరర: ననగజశశరర కడనరర

95-102/329

తసడడ:బ సతఖనతరరయణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:45-3-115
వయససస:56
లస: పప

భరస : రతతబభబమ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:45-3-116
వయససస:57
లస: ససస స
823
AP151000018522
పపరర: వనసకటటశశరరర గమరకస

810
SQX1396291
పపరర: హఖతహవ సతషలలరర

భరస : ససధదర సతషలలరర
ఇసటట ననస:45-3-112
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబరరమయఖ ననగజళర
ఇసటట ననస:45-3-113
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గమరకస
ఇసటట ననస:45-3-115
వయససస:64
లస: ససస స
820
AP151000021352
పపరర: హహమలత ఆలపరటట

95-102/328

తసడడ:బ వనసకటరమణ బచసచ
ఇసటట ననస:45-3-111
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ హరరపస
బ రద సరతషలలరర
ఇసటట ననస:45-3-112
వయససస:40
లస: పప
814
SQX1580159
పపరర: గరరరధర ననగరళర

809
AP151000018244
పపరర: ససధనకర బచసచ

834
SQX2495588
పపరర: శకనవరస పబసరద పబత

95-103/656

తసడడ:బ పరప రరవప పబత
ఇసటట ననస:45-3-118
వయససస:52
లస: పప
95-102/353

837
AP151000018142
పపరర: మహహష కటట మమరర

95-102/354

తసడడ:బ ససచదయఖ కటట మమరర
ఇసటట ననస:45-3-119
వయససస:62
లస: పప
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838
AP151000018031
పపరర: ఆదదశశషహజజరతస యఖ రరజజ�

95-102/355

తసడడ:బ పరపయఖ� రరజజ
ఇసటట ననస:45-3-119
వయససస:63
లస: పప
841
SQX1748979
పపరర: పబభభకర రరవప వపటటకలరర

95-146/37

95-103/27

95-103/30

95-102/359

తసడడ:బ వనసకయఖ గమగరరలస
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:59
లస: పప
856
MLJ2515153
పపరర: శవకలమయరర మయదనల
భరస : కకషషమమరరస మయదనల
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:60
లస: ససస స
859
MLJ2512374
పపరర: భభసకర ఆళళ
తసడడ:బ ధరరహరరవప
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:46
లస: పప
862
SQX1242593
పపరర: సరయ రజవసత వనమయ

భరస : కనకరతతస
ఇసటట ననస:45-3-128
వయససస:66
లస: ససస స

95-103/31

851
AP151000021001
పపరర: సరమయమ జఖస గమగరరలస

854
AP151000018027
పపరర: వనసకయఖ గమగరరలస�

857
MLJ2512614
పపరర: కకరణమకమయర మయదనల

860
SQX1242569
పపరర: సరయ గకతమ వనమయ

95-117/144

863
AP151000261124
పపరర: శకనవరసరరవప నడకల

95-102/360

866
AP151000267005
పపరర: రరమహహనరరవప చచకక
తసడడ:బ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:45-3-128
వయససస:81
లస: పప

849
AP151000021007
పపరర: ఝయనస గమగరరలస

95-102/358

852
AP151000018242
పపరర: శశషషకలమయర గమగరరలస

95-102/361

తసడడ:బ వనసకయఖ గమగరరలస
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:57
లస: పప
95-102/363

855
SQX1387670
పపరర: పరరమళ కకరణహయ మయదనల

95-117/137

భరస : కకటటశశర రరవప మయదనల
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:37
లస: ససస స
95-117/139

858
SQX0509745
పపరర: కకటటశశరరరవప మదనల

95-117/140

తసడడ:బ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:43
లస: పప
95-117/142

861
SQX0248674
పపరర: రరమ భబమరరసబ నడకల

95-117/143

భరస : శకనవరసరరవప నడకల
ఇసటట ననస:45-3-126
వయససస:47
లస: ససస స
95-117/145

864
SQX2500221
పపరర: లల వనసకట పవన కలమయర
నడకల
తసడడ:బ శకనవరస రరవప నడకల
ఇసటట ననస:45-3-126
వయససస:29
లస: పప

95-118/211

867
SQX2493211
పపరర: అనసరరధ దదవ అచసఖత

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర నడకల
ఇసటట ననస:45-3-126
వయససస:56
లస: పప
95-118/210

95-103/29

భరస : శశషకలమయర గమగరరలస
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ బభల మమరళకకషష వనమయ
ఇసటట ననస:45-3-126
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ బభల మమరళకకషష వనమయ
ఇసటట ననస:45-3-126
వయససస:26
లస: పప
865
AP151000267343
పపరర: ధనలకడహ భవరరశశటట

848
AP151000024154
పపరర: చచసచయఖ అచసఖత

తసడడ:బ కకషషమమరరస మయదనల
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:41
లస: పప
95-117/141

95-103/26

తసడడ:బ చసచయఖ అచసత
ఇసటట ననస:45-3-122
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ శశషరవతనరస� గమగరరలస
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:86
లస: పప
95-117/138

843
SQX0371849
పపరర: కనగరర అనడరరధ

95-103/28 846
845
SQX1367029
SQX1641380
పపరర: పపరష మలర కరరరరన రరవప కనగరర
పపరర: లకడ కరమమశశరర అచసత

భరస : వనసకయఖ గమగరరలస
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:79
లస: ససస స
95-102/362

95-102/357

భరస : రరజజష కలమయర
ఇసటట ననస:45-3-121
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-3-122
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:45-3-124
వయససస:53
లస: ససస స
853
AP151000018251
పపరర: శకనవరసరరవప గమగరరలస

95-94/495

తసడడ:బ నరసససహ రరవప కనగరర
ఇసటట ననస:45-3-121
వయససస:68
లస: పప

భరస : చచసచయఖ
ఇసటట ననస:45-3-122
వయససస:40
లస: ససస స
850
AP151000021018
పపరర: పదహజజరరణణ గమగరరలస

842
SQX2094001
పపరర: జజఖత సమమరకతష

840
SQX0910844
పపరర: కరలదనసడ ఆకలల

తసడడ:బ వవసకటభదదబ
ఇసటట ననస:45-3-119
వయససస:24
లస: పప

భరస : మయరరత పబసరద సమమరకతష
ఇసటట ననస:45-3-121
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:45-3-121
వయససస:43
లస: పప
847
SQX0371161
పపరర: అచసచత హహమలత

95-102/356

తసడడ:బ కజశవరరవప
ఇసటట ననస:45-3-119
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ బభపసససటట వపటటకలరర
ఇసటట ననస:45-3-119
వయససస:48
లస: పప
844
SQX0413286
పపరర: రరజజష కలమయర కనగరర

839
SQX0910851
పపరర: పపననతరరవప గమడడవరడ

95-117/800

95-118/1023

భరస : వనసకట ససబబమణఖస అచసఖత
ఇసటట ననస:45-3-128
వయససస:39
లస: ససస స
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868
AP151000267402
పపరర: లకకహనరసససహరరవప అచసఖత�

95-118/212

తసడడ:బ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-3-131/A
వయససస:66
లస: పప
871
AP151000267411
పపరర: చసదబ కలమయరర అచసఖత

భరస : లకడహ శకనవరస కలమయర నడకల
ఇసటట ననస:45-3-131/B
వయససస:36
లస: ససస స
95-118/299

భరస : లకడహవరపబసరదరరవప
ఇసటట ననస:45-3-131\B
వయససస:59
లస: ససస స
874
MLJ2519502
పపరర: కలససమరరజఖలకడహ కకతస మయసస

95-118/217

95-118/220

95-104/26

95-118/224

95-118/227

భరస : మయధవరరవపగమపస
ఇసటట ననస:45-3-139
వయససస:45
లస: ససస స

881
MLJ2518470
పపరర: లకకహమసగ తనయయరర చసతన

884
MLJ0923524
పపరర: ననగలకడహ చదబబ లల

887
MLJ2518975
పపరర: కకటటశశర రరవప చదబబ లల

876
AP151000267127
పపరర: వనచదదహహ సప మమ

879
SQX1834159
పపరర: రసడల బ షపక
భరస : జజన ససచదన షపక
ఇసటట ననస:45-3-135
వయససస:37
లస: ససస స

95-118/222

882
MLJ2518488
పపరర: ననగజశశరమహ చసతన�

95-118/223

భరస : ననగభమషణస�
ఇసటట ననస:45-3-135/1
వయససస:80
లస: ససస స
95-118/225

885
SQX0680447
పపరర: ససజజత చదబబ లల

95-118/226

భరస : పరరద సరరధద
ఇసటట ననస:45-3-138
వయససస:44
లస: ససస స
95-118/228

888
AP151000267428
పపరర: పరరద సరరధద చదబబ లల

95-118/232

893
SQX0447706
పపరర: వసససధర� డడ�

95-118/233

భరస : గరకలల కకషష�
ఇసటట ననస:45-3-139
వయససస:39
లస: ససస స
896
AP151000267274
పపరర: ససజజత యసడబపగ
బ డసపతష
భరస : మయధవరరవపగమపస
ఇసటట ననస:45-3-139
వయససస:63
లస: ససస స

95-118/229

తసడడ:బ లకకహననరరయణ
ఇసటట ననస:45-3-138
వయససస:44
లస: పప

95-118/231 891
890
MLJ0922377
SQX2092047
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ చదబబ లల
పపరర: సపతష మయధవరరవప గమపస
యయనర ప
స గ
బ డన
తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ చదబబ లల
తసడడ:బ ససబబరరవప యయనర ప
స గ
బ డన
ఇసటట ననస:45-3-138
ఇసటట ననస:45-3-139
వయససస:54
లస: పప
వయససస:62
లస: పప

95-118/235

95-118/219

95-104/25

95-118/230

భరస : ససధదర
ఇసటట ననస:45-3-139
వయససస:33
లస: ససస స
895
AP151000267137
పపరర: పదహలత యసడబపగ
బ డసపతష

95-118/221

తసడడ:బ లకకహననరరయణ
ఇసటట ననస:45-3-138
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ లకడహననరరయణ
ఇసటట ననస:45-3-138
వయససస:47
లస: పప
892
SQX0733543
పపరర: శవ ననగరన యసడబపగ
బ డ

878
AP151000267018
పపరర: శకనవరస రరవప సప మమ

95-118/216

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-3-134
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరజజశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-3-138
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : లకకహననరరయణ�
ఇసటట ననస:45-3-138
వయససస:73
లస: ససస స
889
MLJ0923532
పపరర: రరజజశశర రరవప చదబబ లల

95-118/218

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-3-135/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:45-3-135/1
వయససస:63
లస: పప
886
AP151000267426
పపరర: నరసమహ చదబబ లల�

875
MLJ2518496
పపరర: లకడహ పదహజ చసతన

873
SQX0269670
పపరర: సప మమ ఉదయశక
తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:45-3-134
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:45-3-134
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ ససచదసలల షపక
ఇసటట ననస:45-3-135
వయససస:39
లస: పప
883
AP151000267812
పపరర: సతఖననరరయణ చసతన

95-118/215

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:45-3-134
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-3-134
వయససస:34
లస: పప
880
SQX1535758
పపరర: జజన ససచదన షపక

872
SQX0819904
పపరర: ససజనఖ సప మమ

తసడడ:బ సరసబశవరరవప నడకల
ఇసటట ననస:45-3-131/B
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకరరమ పరరడ సరరధద
ఇసటట ననస:45-3-134
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-3-134
వయససస:39
లస: ససస స
877
SQX0269704
పపరర: శకరరస పరరద సరరధద సప మమ

95-118/213 870
95-118/214
869
SQX1416628
SQX1205708
పపరర: లకడహ వనసకట ససహససన నడకల
పపరర: లకడహ శకనవరస కలమయర నడకల

894
MLJ0930420
పపరర: యయమన ససనత యసడపబగడ

95-91/661

95-118/234

తసడడ:బ మయధవరరవప గమపస
ఇసటట ననస:45-3-139
వయససస:42
లస: ససస స
95-118/236

897
SQX1481159
పపరర: ససభభష కకరణ యసదబపగ
బ డ

95-118/237

తసడడ:బ షనసహకజసశర యసదబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-3-139
వయససస:25
లస: పప
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95-118/238

తసడడ:బ పబసరద�
ఇసటట ననస:45-3-139
వయససస:43
లస: పప
901
SQX1263086
పపరర: వనసకట లకడహ పబసనత పరదరరస

తసడడ:బ మయధవరరవపగమపస
ఇసటట ననస:45-3-139
వయససస:44
లస: పప
95-118/241

తసడడ:బ రరసబభబమ పరదరరస
ఇసటట ననస:45-3-141
వయససస:24
లస: ససస స
904
MLJ0931188
పపరర: లకడహపరరశత� �

95-118/244

భరస : మహహశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:45-3-141
వయససస:47
లస: ససస స
907
SQX1263078
పపరర: రరసబభబమ పరదరరస

95-118/247

95-118/250

913
SQX2028132
పపరర: రరజజశశరర చమరరస

95-118/902

భరస : నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:45-3-146
వయససస:62
లస: ససస స

905
SQX1360080
పపరర: శశష రతతస బబ లశశటట

95-118/245

906
SQX1359604
పపరర: వనసకట శశష కరసత రరవప
బబ లశశటట
తసడడ:బ రరధనకకషష మమరరస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:45-3-141
వయససస:47
లస: పప

95-118/246

95-118/248

909
SQX1359950
పపరర: రరధ కకషష మమరరస బబ లశశటట

95-118/249

908
MLJ0931170
పపరర: మహహశశర రరవప కకతనస

911
SQX1105668
పపరర: పవన కలమయర బచసచ

తసడడ:బ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:45-3-146
వయససస:65
లస: పప

914
SQX0726893
పపరర: పదహజ పప లశశటట

917
SQX0473454
పపరర: శకనవరసరరవప పప లశశటట

95-118/251

95-118/253

915
SQX0473751
పపరర: వనసకట పరవన పప లశశటట

926
AP151000267744
పపరర: వనసకటటశశరరరవప చనమరరస�
తసడడ:బ సడరఖపబకరశరరవప�
ఇసటట ననస:45-3-148
వయససస:64
లస: పప

95-118/254

భరస : రజవసతష కలమయర
ఇసటట ననస:45-3-146
వయససస:36
లస: ససస స
95-118/256

918
MLJ0924332
పపరర: రజవసతషకమయర� పప లశశటట �

95-118/257

తసడడ:బ నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:45-3-146
వయససస:43
లస: పప
95-103/591

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-3-147
వయససస:34
లస: ససస స
95-118/260

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరప
ఇసటట ననస:45-3-147
వయససస:56
లస: పప
95-118/262

95-118/252

తసడడ:బ హనసమసత రరవప�
ఇసటట ననస:45-3-144
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ వ యస ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-3-147
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటసతఖననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:45-3-147
వయససస:66
లస: ససస స

912
SQX0169052
పపరర: ననగజశశర రరవప� అడడ గరర�ర

95-103/590 921
920
SQX2410371
SQX2382943
పపరర: వనసకట కకటటశశరరవప అనతవరపప
పపరర: హరరక అనతవరపప

95-118/259 923
922
AP151000267158
AP151000267390
పపరర: గసగరధరననగలకడహ అనతవరపప
పపరర: శకనవరసరరవప అనతవరపప

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర చనమరరస
ఇసటట ననస:45-3-148
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ కరసతయఖ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:45-3-141
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:45-3-146
వయససస:41
లస: పప
95-118/258

95-118/243

భరస : రరసబభబమ పరదరరస
ఇసటట ననస:45-3-141
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:45-3-146
వయససస:27
లస: ససస స
95-118/255

903
SQX1263060
పపరర: వనసకట తనసజ కలమయరర పరదరరస

భరస : వనసకట శశష కరసత రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:45-3-141
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ భభసరక రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:45-3-143
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససధదర చమరరస
ఇసటట ననస:45-3-144
వయససస:25
లస: ససస స

925
SQX1536004
పపరర: ససధదర చనమరరస

95-118/242

తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప
ఇసటట ననస:45-3-141
వయససస:54
లస: పప

910
SQX1000355
పపరర: సడరఖ వనసకట సతఖననరరయణ
కలరపరటట
తసడడ:బ ననగ మలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:45-3-141/B
వయససస:26
లస: పప

919
MLJ2519445
పపరర: నరసససహరరవప పప లశశటట

902
SQX1359885
పపరర: సరవతరర బబ లశశటట

తసడడ:బ కరశలయసస�
ఇసటట ననస:45-3-139/A
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరధనకకషష మమరరస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:45-3-141
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:45-3-141
వయససస:54
లస: పప

916
MLJ2519437
పపరర: వజయలకడహ� పప లశశటట �

95-118/239 900
95-118/240
899
AP151000267037
SQX0447789
పపరర: ససధదర కలమయర యసడబపగ
పపరర: శకనవరస రరవప� యలకరటటరర�
బ డసపతష

924
SQX1547514
పపరర: సరవతబ చనమరరస

95-118/261

భరస : వనసకటటసశరరర చనమరరస
ఇసటట ననస:45-3-148
వయససస:55
లస: ససస స
95-118/263

927
AP151000267211
పపరర: అనడరరధ యసడబపగ
బ డ

95-118/264

భరస : షణమహకజశశర
ఇసటట ననస:45-3-149
వయససస:47
లస: ససస స
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928
AP151000267175
పపరర: ననగరతతస జజర రర�

95-118/265

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:45-3-149
వయససస:66
లస: ససస స
931
SQX0014829
పపరర: పదహజ సప మమ

95-118/268

95-118/271

935
AP151000267810
పపరర: శవరరమకకషష సప మమ

95-118/274

95-118/276

95-118/272

941
MLJ0926634
పపరర: రరకకహణణ� గరదదరరజ�

95-118/277

95-118/279
943
MLJ0922740
పపరర: గరదదరరజ హనసమ వనసకట సతఖ
వరహ
తసడడ:బ మకతఖసజయరరజ
ఇసటట ననస:45-3-151
వయససస:44
లస: పప

944
SQX1305698
పపరర: సరరరక రరణణ అరశపలర
తసడడ:బ సతఖననరరయణ అరశపలర
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:24
లస: ససస స

946
SQX1093236
పపరర: హరరక అనతవరపప

947
SQX0367300
పపరర: ఏ ఆర యన వ వజయలకడహ�

95-118/282

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:33
లస: ససస స

950
SQX0408138
పపరర: ఆలపరటట ధనలకడహ

భరస : వనసకటసతఖననతరరయణ
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వరఖసననరరయణ
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:72
లస: ససస స

95-118/288
952
SQX1093244
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప
అనతవరపప
తసడడ:బ వనసకట సతఖ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:40
లస: పప

953
AP151000267577
పపరర: వనసకటశవపబసరద భవరరశశటట �
తసడడ:బ పసదవరయఖ�
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:54
లస: పప

95-118/270

936
AP151000267808
పపరర: ననగభమషణస సప మమ

95-118/273

939
MLJ0922815
పపరర: ననగససనత గరదదరరజ

95-118/275

తసడడ:బ మకతఖసజయరరజ
ఇసటట ననస:45-3-151
వయససస:40
లస: ససస స
942
MLJ0922823
పపరర: సడరఖపబకరశమహ� గరదదరరజ�

95-118/278

భరస : మకతఖసజయరరజ� �
ఇసటట ననస:45-3-151
వయససస:61
లస: ససస స
95-118/280

945
SQX0543249
పపరర: హహమలకడహ హరరక అరశపలర �

95-118/281

తసడడ:బ వనసకట సతఖననరరయణ�
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:28
లస: ససస స
95-118/283

భరస : శకధర�
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:38
లస: ససస స
95-118/285

933
SQX1302751
పపరర: ఉదయ కకరణ సప మమ

తసడడ:బ వనసకటభబవప
ఇసటట ననస:45-3-150
వయససస:57
లస: పప
95-118/973

తసడడ:బ మకతఖసజయరరజ� �
ఇసటట ననస:45-3-151
వయససస:47
లస: ససస స

95-118/267

తసడడ:బ ననగభమషణస సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-150
వయససస:24
లస: పప

938
SQX2143287
పపరర: వనసకట సరయశకనవరస
యసడబపగ
బ డ
తసడడ:బ షణమహకజశశర యసడబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:45-3-150
వయససస:22
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:45-3-151
వయససస:46
లస: ససస స

949
MLJ0930222
పపరర: తనరకజజఖత అరశపలర

95-118/269

తసడడ:బ వనసకటభబవప
ఇసటట ననస:45-3-150
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:45-3-150
వయససస:91
లస: పప
940
AP151000267091
పపరర: రజణమకరమహలకడహ సప మమ

932
AP151000267809
పపరర: లకకహసరమయమ జఖస సప మమ

930
AP151000267210
పపరర: షణమహకజశశర యసడబపగ
బ డ�

తసడడ:బ చనతససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-3-149
వయససస:54
లస: పప

భరస : ననగభమషణస
ఇసటట ననస:45-3-150
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగభమషణస సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-150
వయససస:27
లస: పప
937
AP151000267807
పపరర: వనసకటరరవప సప మమ

95-118/266

భరస : చనతససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-3-149
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:45-3-150
వయససస:41
లస: ససస స
934
SQX1256719
పపరర: హరరష సప మమ

929
AP151000267214
పపరర: సరసబభబజఖ యసడబపగ
బ డ

948
MLJ0930651
పపరర: లలయరరణణ� ఆలపరటట�

95-118/284

భరస : శకనవరస� �
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:46
లస: ససస స
95-118/286

951
AP151000267323
పపరర: లలతకలమయరర భవరరశశటట

95-118/287

భరస : పసదవరయఖ
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:74
లస: ససస స
95-118/289

954
MLJ0930644
పపరర: శకనవరస� ఆలపరటట�

95-118/290

తసడడ:బ వరఖసననతరరయణ� �
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:54
లస: పప

95-118/291 956
95-118/292 957
955
AP151000267315
MLJ0921791
AP151000267002
పపరర: ననగమలలర శశరరరవప కలరపరటట�
పపరర: వనసకటసతఖననతరరయణ అరశపలర
పపరర: మయధవరరవపగమపస
యసడబపగ
బ డసపతష
తసడడ:బ ససబభబరరవప�
తసడడ:బ రరమమహరరస
తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-3-152
ఇసటట ననస:45-3-152
ఇసటట ననస:45-3-152
వయససస:55
లస: పప
వయససస:56
లస: పప
వయససస:66
లస: పప

95-118/293
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95-118/294

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:45-3-154
వయససస:44
లస: ససస స
961
AP151000048534
పపరర: శకనవరసరరవప చచకక

95-118/297

95-102/784

95-102/785

965
SQX1459115
పపరర: మసరసన షపక

968
SQX1605908
పపరర: భభగఖ రజఖ దరరర

95-102/369

95-102/371

భరస : పబయయగనళన వజయకలమయర
ఇసటట ననస:45-3-161
వయససస:34
లస: ససస స

971
SQX2147411
పపరర: లల లకడహ పరవన సప మమ

95-103/593

భరస : శకనవరస కలమయర పరదరరస
ఇసటట ననస:45-3-162
వయససస:46
లస: ససస స
982
AP151000021273
పపరర: వరలకడహ దరరర
భరస : కకషప ర కలమయర
ఇసటట ననస:45-3-163
వయససస:51
లస: ససస స
985
SQX0157800
పపరర: కకలర పర వరలకడహ�
భరస : శసకర� కకలర పర
ఇసటట ననస:45-3-164
వయససస:39
లస: ససస స

966
SQX0393231
పపరర: దవలలశశరపప పవన కలమయర�

95-102/366

95-102/367

969
SQX0910828
పపరర: సతఖ లలత సరయ కలమయర
దరరర
తసడడ:బ మధస ససధదన రరవప దరరర
ఇసటట ననస:45-3-160
వయససస:26
లస: పప

95-103/592

95-102/370
972
AP151000021009
పపరర: లకకహ కకషష చసదబ వల మటటటపలర

భరస : శవకలమయర mattupalli
ఇసటట ననస:45-3-161
వయససస:57
లస: ససస స

974
SQX0269100
పపరర: హనససతకససరద సపడడసచ

975
SQX0144162
పపరర: శవకలమయర కసటట

95-102/372

95-102/368

95-102/373

తసడడ:బ రరమకలమయర
ఇసటట ననస:45-3-161
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసతరరవప పబయయగనళన
ఇసటట ననస:45-3-161
వయససస:67
లస: పప

95-102/376
978
AP151000018073
పపరర: వనసకటరతతమహనరరవప
మటటటపలర �
తసడడ:బ వనసకటససబభబరరవప� మటటటపలర
ఇసటట ననస:45-3-161
వయససస:81
లస: పప

980
SQX2215077
పపరర: సరయ గకతస పరదరరస

981
SQX2116127
పపరర: ననగ వనసకట అశశన శకరరస

95-102/375

95-103/594

983
AP151000021270
పపరర: కననఖకలమయరర దరరర

986
SQX0416420
పపరర: కకలర పర శసకర�
తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప� కకలర పర
ఇసటట ననస:45-3-164
వయససస:41
లస: పప

95-102/377

తసడడ:బ సతఖననరరయణ శకరరస
ఇసటట ననస:45-3-163
వయససస:28
లస: ససస స
95-102/379

భరస : మధససడధన రరవప దరరర
ఇసటట ననస:45-3-163
వయససస:55
లస: ససస స
95-102/381

95-102/364

తసడడ:బ రరమయరరవప� ధవళళశశరపప
ఇసటట ననస:45-3-159
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస కలమయర పరదరరస
ఇసటట ననస:45-3-162
వయససస:18
లస: పప
95-102/378

963
SQX1517616
పపరర: శవ కలమయరర బతషల

తసడడ:బ ససతనరరమయసజనవయమలల సప మమ
ఇసటట ననస:45-3-160
వయససస:18
లస: ససస స

95-102/374 977
976
AP151000018026
AP151000018173
పపరర: వనసకటససబభబరరవప మటటటపలర �
పపరర: వజయకలమయర పబయయగనళన

979
SQX2215838
పపరర: ధనలకడహ పరదరరస

95-102/365

తసడడ:బ వజయకలమయర
ఇసటట ననస:45-3-161
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ పరసడడరసగరరరవప� మటటటపలర
ఇసటట ననస:45-3-161
వయససస:61
లస: పప

95-118/296

భరస : రరసబభబమ బతషల
ఇసటట ననస:45-3-155
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ పకథదశ దరరర
ఇసటట ననస:45-3-160
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ కకశశర కలమయర దరరర
ఇసటట ననస:45-3-160
వయససస:27
లస: పప
973
AP151000021134
పపరర: ససగమణ సపడడసబ

95-118/298

తసడడ:బ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:45-3-159
వయససస:29
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:45-3-159
వయససస:36
లస: ససస స
970
SQX1605916
పపరర: పపర ఢడశ దరరర

962
AP151000048533
పపరర: పబసరదరరవప� చచకక�

960
MLJ0922831
పపరర: ననగరరజ� చచకక�

తసడడ:బ పబసరదరరవప� �
ఇసటట ననస:45-3-154
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప�
ఇసటట ననస:45-3-154
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:బ పరమమలల కకట
ఇసటట ననస:45-3-158
వయససస:51
లస: పప
967
SQX2347706
పపరర: మమసతనజ బబగమమ షపక

95-118/295

భరస : పబసరదరరవప
ఇసటట ననస:45-3-154
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:బ పబసరదరరవప
ఇసటట ననస:45-3-154
వయససస:46
లస: పప
964
SQX2214435
పపరర: వనసకట రమణ కకట

959
AP151000054585
పపరర: దమయసత చచకక

984
AP151000018241
పపరర: మధససడధనరరవప దరరర

95-102/380

తసడడ:బ పరసధనమమశశర రరవప దరరర
ఇసటట ననస:45-3-163
వయససస:57
లస: పప
95-102/382

987
SQX0386185
పపరర: కనక దసరర ననగలకడహ మమదదన

95-102/383

భరస : ననగమ బభబమ మమడడన
ఇసటట ననస:45-3-166
వయససస:34
లస: ససస స
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988
SQX1150440
పపరర: పబతనప మణణ కరసత కకట

95-102/384

తసడడ:బ ససధనకర కకట
ఇసటట ననస:45-3-168
వయససస:31
లస: పప
991
AP151000024363
పపరర: పదహజ మకమయటస�

95-103/32

భరస : శవరజ�
ఇసటట ననస:45-3-317
వయససస:51
లస: ససస స
994
AP151000234145
పపరర: శవకలమయరర సప డడశశటట �

95-91/308

95-91/311

95-91/314

95-91/317

95-118/300

తసడడ:బ రరజ ఎలయ
ఇసటట ననస:45-4-119
వయససస:66
లస: పప
1009 SQX2483816
పపరర: సపతషమయధవ కలలవ

95-94/558

తసడడ:బ రమణ కలలవ
ఇసటట ననస:45-4-164
వయససస:25
లస: పప
1012 SQX1689033
పపరర: మరర వరలర కకడడ

తసడడ:బ సరసబశవరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:45-4-165
వయససస:38
లస: పప

95-91/309

95-103/35

95-103/38

998
MLJ1262377
పపరర: శకకరసత� సప డడశశటట �

95-91/312

996
SQX1484187
పపరర: లకడహ దనసరర

95-91/310

999
MLJ3654365
పపరర: అనలయబబమ� సప డడశశటట �

95-91/313

తసడడ:బ కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:38
లస: పప

1001 MLJ3655164
పపరర: శవ� దనసరర�

95-91/315

1002 AP151000231296
పపరర: ననరరయణరరవప సప డడశశటట �

95-91/316

తసడడ:బ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:64
లస: పప
95-103/598

1005 SQX2020766
పపరర: హరరద షపక

భరస : వనసకట కకషష శవ దసరర పబసరద తతమమలలర
ఇసటట ననస:45-4-17
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖయససస ససచదన షపక
ఇసటట ననస:45-4-95
వయససస:19
లస: పప

1007 SQX1367003
పపరర: ననగవలర తనయయరర కనగరర

1008 SQX0811737
పపరర: పబసనత లకడహ రసగరనవన

95-103/33

భరస : పపరష మలర కరరరరన రరవప కనగరర
ఇసటట ననస:45-4-121
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:45-4-160
వయససస:43
లస: ససస స

1010 SQX2456762
పపరర: శకలత కలవ

1011 SQX2455889
పపరర: సపతషమయధవ కలలవ

95-103/595

95-101/589

95-103/34

95-103/596

తసడడ:బ రమణ కలలవ
ఇసటట ననస:45-4-164
వయససస:24
లస: పప

1013 SQX1688555
పపరర: రరమశవ లకడహ కలమయరర
లసగమలలర
భరస : సరసబశవరరవప లసగమలలర
ఇసటట ననస:45-4-165
వయససస:61
లస: ససస స

95-103/36

1016 SQX1976190
పపరర: కకశశర కలమయర కరకరపరరస

95-103/39

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కరకరపరరస
ఇసటట ననస:45-4-165
వయససస:47
లస: పప

95-91/307

భరస : శకకకషష మమరరస దనసరర
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : రమణ కలవ
ఇసటట ననస:45-4-164
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమ కకషష వళళకకడడ
ఇసటట ననస:45-4-165
వయససస:29
లస: ససస స
1015 SQX1688530
పపరర: వనసకటశవ పబతనప లసగమలలర

995
AP151000234146
పపరర: ససతనదదవ సప డడశశటట �

1004 SQX2215796
పపరర: మణణ కలమయరర తతమమలలరర

95-102/386
990
AP151000018542
పపరర: బసదసమయధవరరవప వసజనసపరటట

భరస : శవ�
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:71
లస: పప
1006 SQX1263052
పపరర: వలయస ఎలయ

993
MLJ3657020
పపరర: జజఖత� దనసరర�

95-101/39

తసడడ:బ ననరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ననరరయణ రరవప�
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:41
లస: పప
1003 AP151000231063
పపరర: కకషరషరరవప సప డడశశటట �

992
SQX1823509
పపరర: పపషరపవత చలలవరదద

భరస : కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:32
లస: పప
1000 MLJ2786424
పపరర: ససధదర సప డడశశటట �

తసడడ:బ శశషమయధవరరవప
ఇసటట ననస:45-3-191
వయససస:43
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ చలలవరదద
ఇసటట ననస:45-3-435
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ననరరయణరరవప�
ఇసటట ననస:45-4
వయససస:57
లస: ససస స
997
MLJ3655123
పపరర: ససనల బభబమ� సప డడశశటట �

95-102/385
989
SQX1066910
పపరర: బసదస మయధవరరవప
వసజనసపరటట
తసడడ:బ శశతష మయధవ రరవప వసజనసపరటట
ఇసటట ననస:45-3-191
వయససస:68
లస: పప

1014 SQX1689082
పపరర: రరమ కకషష వలలరకకడడ

95-103/37

తసడడ:బ నరసససహహలల వలలరకకడడ
ఇసటట ననస:45-4-165
వయససస:24
లస: పప
1017 SQX2259695
పపరర: ననఢనవథద అగగలల

95-103/597

భరస : శకకరసత అగగలల
ఇసటట ననస:45-4-165
వయససస:36
లస: ససస స
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95-118/974

Deleted

తసడడ:బ రరమయఖ జజనవడక
ఇసటట ననస:45-4-165
వయససస:62
లస: పప

1021 AP151000024099
పపరర: శకదదవ శవకకటట

95-103/40

భరస : వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:45-4-167
వయససస:45
లస: ససస స

1019 SQX2170629
పపరర: రమణమహ జజనవడక

95-118/975

Deleted

భరస : పససచలయఖ జజనవడక
ఇసటట ననస:45-4-165
వయససస:52
లస: ససస స

1022 AP151000024098
పపరర: పరరశతదదవ శవకకటట

95-103/41

భరస : సతఖరరవప
ఇసటట ననస:45-4-167
వయససస:73
లస: ససస స

1024 AP151000024083
పపరర: సడరఖననరరయణ శవకకటట

95-103/43

తసడడ:బ సతఖరరవప
ఇసటట ననస:45-4-167
వయససస:53
లస: పప

1025 AP151000024097
పపరర: సతఖరరవప శవకకటట

95-103/45

భరస : వనసకటరమణమమరరస
ఇసటట ననస:45-4-170
వయససస:47
లస: ససస స
1030 AP151000024197
పపరర: వనసకటరమణమమరరస కసటట

95-103/48

తసడడ:బ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:45-4-170
వయససస:62
లస: పప

95-103/44

95-103/51

1028 SQX0337584
పపరర: కసటట య�జజ
దసరరరమలలర శశరరరవప
తసడడ:బ వనసకట రమణ మమరరస
ఇసటట ననస:45-4-170
వయససస:33
లస: పప

95-103/46

1031 SQX0082313
పపరర: వనసకట సరయరరస చసదదలల

95-103/49

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:45-4-171
వయససస:39
లస: ససస స

1034 AP151000024276
పపరర: అమరకనకదసరర కకట

95-103/54

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-171
వయససస:60
లస: ససస స

1037 SQX0082404
పపరర: ససబభబరరవప మసదపలర

95-103/57

తసడడ:బ శశషగరరర
ఇసటట ననస:45-4-171
వయససస:53
లస: పప

1040 SQX2335578
పపరర: కకట పబతనప మణణకరసత కకట

95-103/52

1026 SQX1150457
పపరర: గణణష ననగజసదబ కకట

95-102/387

1029 SQX0337543
పపరర: కరసత వవసకట కకషష కకశశర

95-103/47

1032 MLJ2471597
పపరర: సబవసత చసదదలల

95-103/50

1035 SQX1607649
పపరర: వజయ లకడహ కసటట

95-103/53

భరస : వనసకట చనరర కసటట
ఇసటట ననస:45-4-171
వయససస:58
లస: ససస స
95-103/55

1038 MLJ0853507
పపరర: రవకలమయర చలలవరదద

95-103/56

తసడడ:బ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:45-4-171
వయససస:49
లస: పప
95-103/599

తసడడ:బ ససధకర కకట
ఇసటట ననస:45-4-171
వయససస:30
లస: పప

1042 SQX0784504
పపరర: శవరరమకకషష వడర మయనస

95-103/42

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-171
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ అసకయఖ
ఇసటట ననస:45-4-171
వయససస:48
లస: పప

1039 SQX0661876
పపరర: ననగరరజవడర మయనస

1023 AP151000024162
పపరర: వనసకటరతతస శవకకటట

తసడడ:బ వనసకట రమణ మమరరస
ఇసటట ననస:45-4-170
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససధనకరరకవప
ఇసటట ననస:45-4-171
వయససస:53
లస: ససస స

1036 MLJ2471605
పపరర: ఇరదదరరదదవ చసదదలల

తసడడ:బ శకకరసత అగగలల
ఇసటట ననస:45-4-165
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ ససధనకర కకట
ఇసటట ననస:45-4-168
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-171
వయససస:32
లస: ససస స

1033 SQX0082412
పపరర: శకదదవ మసదపలర

95-118/976

తసడడ:బ సతఖరరవప
ఇసటట ననస:45-4-167
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:45-4-167
వయససస:77
లస: పప

1027 AP151000024198
పపరర: వజయలకడహ కసటట

1020 SQX2205151
పపరర: మధవ అగగలల

1041 SQX0082388
పపరర: వరలకడహ వడడ మయనస

95-103/58

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:45-4-171/1
వయససస:47
లస: ససస స

95-103/59

తసడడ:బ ననగరరజ
ఇసటట ననస:45-4-171/1
వయససస:28
లస: పప
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7307 SQX1814227
పపరర: రజవత కకరణహయయఖ అడడవ

భరస : సతఖ ననగ కకరణ పరనసగరపలర
ఇసటట ననస:48-4-183
వయససస:33
లస: ససస స

95-107/497

7308 SQX0091876
పపరర: నబమ షపక

తసడడ:బ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:48-4-183
వయససస:30
లస: ససస స

95-108/371

7309 SQX0091827
పపరర: ససచదన బబగసాస షపక

95-108/372

తసడడ:బ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:48-4-183
వయససస:30
లస: ససస స
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7310 MLJ0812339
పపరర: ఆదసబ షపక
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95-108/373

భరస : ఆగసరరకజజ
ఇసటట ననస:48-4-183
వయససస:46
లస: ససస స
7313 SQX0821868
పపరర: జజన బభషర షపక

95-108/376

95-108/379

95-108/380

95-108/383

95-108/386

95-108/389

95-108/392

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:64
లస: పప

7323 AP151000030597
పపరర: వనసకటశవశకదదవ లసగసగమసటర

7326 MLJ2439347
పపరర: వనసకటరమణ రరమశశటట

7329 AP151000030373
పపరర: ససబభబయమహ గమజరల

7332 AP151000027328
పపరర: సరయకకషప ర లసగస గమసటర

95-108/395

7335 AP151000027316
పపరర: సతఖసరయ లసగసగమసటర

95-108/384

7338 AP151000027458
పపరర: పబసరద లసగసగమసటర
తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:66
లస: పప

7318 SQX2301836
పపరర: లకడహ పబతతష లసగరరగసటభర

95-107/711

7321 MLJ2439248
పపరర: రరధదక లసగసగమసటర

95-108/382

7324 AP151000030392
పపరర: ససభదబ లసగసగమసటర

95-108/385

భరస : సతఖసరయ
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:52
లస: ససస స
95-108/387

7327 AP151000030393
పపరర: వజయలకకహ లసగసగమసటర

95-108/388

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:60
లస: ససస స
95-108/390

7330 SQX0091785
పపరర: సరమయమ జఖస లసగసగమసటర

95-108/391

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:79
లస: ససస స
95-108/393

7333 SQX0338277
పపరర: తనళళళరర శకహరర

95-108/394

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:47
లస: పప
95-108/396

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:59
లస: పప
95-108/398

95-108/378

తసడడ:బ పబసరద
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ రరసబభబమ
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:55
లస: పప
7337 MLJ2435774
పపరర: వనసకటటశశరరరవప రరమశశటట

95-108/381

భరస : రమణనరరడర డ
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబ రరవప ఎల
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:31
లస: పప
7334 AP151000027584
పపరర: శకనవరసడహరరస లసగసగమసట

7320 MLJ2439255
పపరర: రజణమక లసగసగమసటర

7315 MLJ0819789
పపరర: అకబరరకజజ షపక

తలర : సతఖ సరయ లసగసగమసటర
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:66
లస: ససస స
7331 SQX0035279
పపరర: ససధదర కలమయర ఎల

95-16/639

భరస : శకనవరసమమరరస
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:53
లస: ససస స
7328 MLJ0811604
పపరర: ననగసతఖవత లసగసగమసటర

7317 SQX2085710
పపరర: పబణవ ఫణణ లసగసగమసటర

95-108/375

తసడడ:బ మమలయల
ఇసటట ననస:48-4-183
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ పబసరద
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకహరర
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:45
లస: ససస స
7325 AP151000030391
పపరర: భభగఖలకకహ లసగసగమసటర

95-108/377

తసడడ:బ సతఖ సరయ లసగసగమసటర
ఇసటట ననస:48-04-185
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ పబసరద
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:33
లస: ససస స
7322 SQX0416305
పపరర: లకడహ తనళళళరర

7314 AP151000027171
పపరర: ఆదనససరహహబ షపక

7312 AP151000030375
పపరర: ఆషరబ షపక

భరస : పసరరసహహబ
ఇసటట ననస:48-4-183
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ పసరరసహహబ
ఇసటట ననస:48-4-183
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ నబసరహహబ
ఇసటట ననస:48-4-183
వయససస:53
లస: పప
7319 SQX0092080
పపరర: రజఖ లసగసగమసటర

95-108/374

భరస : పసరరసహహబ
ఇసటట ననస:48-4-183
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖయససస బభషర
ఇసటట ననస:48-4-183
వయససస:29
లస: పప
7316 MLJ0819706
పపరర: అబమరల రహహస షపక

7311 AP151000030376
పపరర: మసరసనబ షపక

7336 AP151000027582
పపరర: ససబబమణఖస లసగసగమసటర

95-108/397

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:60
లస: పప
95-108/399

7339 SQX2301414
పపరర: పబణయ ఫణణ లసగరగసటభర

95-108/472

తలర : నరరర సరయ లసగరర గమసటల
ఇసటట ననస:48-4-185
వయససస:23
లస: పప
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7340 MLJ2439529
పపరర: మయనస తచసటట
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95-108/400

తసడడ:బ కకరణనబబమ
ఇసటట ననస:48-4-186
వయససస:41
లస: ససస స
7343 SQX1484526
పపరర: మమసతనజ షపక

95-107/498

95-107/501

95-107/712

95-107/505

95-107/508

95-107/511

95-107/514

తసడడ:బ యయగరరరడడడ మసడచదర స
ఇసటట ననస:48-4-191
వయససస:52
లస: పప

7353 MLJ2440089
పపరర: అనడరరధ సప మశశటట

7356 SQX0568881
పపరర: సప మససటట నవన కలమయర

7359 SQX1691732
పపరర: అనసడయ బమరర

7362 AP151000030251
పపరర: వనసకటససబబమహ పగడనల

95-107/517

7365 SQX1796200
పపరర: సరసబయఖ తపసరరబబ యన

95-107/506

7368 SQX0508648
పపరర: వనసకటససబభబరరవప. పస
తసడడ:బ వనసకటరరజ పస
ఇసటట ననస:48-4-191
వయససస:59
లస: పప

7348 SQX1482165
పపరర: రవ తలయరర

95-107/503

7351 SQX0320671
పపరర: ననగ ససపసబయ వపసడడ

95-107/504

7354 SQX0321182
పపరర: ననగమలలర శశరర వపసడడ

95-107/507

భరస : రరసబభబమ వపసడడ
ఇసటట ననస:48-4-188
వయససస:53
లస: ససస స
95-107/509

7357 SQX0568709
పపరర: సప మససటట ఏడడకకసడలల

95-107/510

తసడడ:బ రరమకకటయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:48-4-188
వయససస:50
లస: పప
95-107/512

7360 SQX1691690
పపరర: పబసరద బమరర

95-107/513

తసడడ:బ రరమ చసదబరరవప బమరర
ఇసటట ననస:48-4-190
వయససస:36
లస: పప
95-107/515

7363 SQX1796234
పపరర: కకటటశశరమహ తపసరరబబ యత

95-107/516

భరస : ననగయఖ తపసరరబబ యత
ఇసటట ననస:48-4-191
వయససస:66
లస: ససస స
95-107/518

తసడడ:బ ననగయఖ తపసరరబబ యన
ఇసటట ననస:48-4-191
వయససస:32
లస: పప
95-107/520

95-107/500

తసడడ:బ రరసబభబమ వపసడడ
ఇసటట ననస:48-4-188
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససధనకర రరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:48-4-191
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యయగరరరడడడ మసడచదర స
ఇసటట ననస:48-4-191
వయససస:70
లస: ససస స
7367 MLJ2435097
పపరర: రరసచసదనబ రరడడడ మసడచ దసర

95-108/433

భరస : పబసరద బమరర
ఇసటట ననస:48-4-190
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ తపసరరబబ యన
ఇసటట ననస:48-4-191
వయససస:24
లస: ససస స
7364 AP151000030250
పపరర: రసగలకహమహ మసడచదర స

7350 SQX2063063
పపరర: బభష సయఖద

7345 SQX1484542
పపరర: నససరర ఖయన పటభన

తసడడ:బ సననఖససరరవప తలయరర
ఇసటట ననస:48-4-187
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-4-188
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజననయమలల సప మశశటట
ఇసటట ననస:48-4-188
వయససస:52
లస: పప
7361 SQX1693324
పపరర: భవరన తపసరరబబ యన

95-107/502

భరస : ఏడడకకసడలల సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-4-188
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల సప మశశటట
ఇసటట ననస:48-4-188
వయససస:28
లస: పప
7358 MLJ2436095
పపరర: మలర కరరరనరరవప సప మశశటట

7347 SQX1484559
పపరర: ససభభన షపక

95-108/402

భరస : రరయయజ ఖయన పటభన
ఇసటట ననస:48-4-187
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ రషసద సయఖద
ఇసటట ననస:48-4-187
వయససస:30
లస: పప

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప సససహదదబ
ఇసటట ననస:48-4-188
వయససస:47
లస: ససస స
7355 SQX0568733
పపరర: నషరసత సప మశశటట

95-107/499

తసడడ:బ ననశరద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:48-4-187
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ శక మరర శక
ఇసటట ననస:48-4-187
వయససస:30
లస: పప
7352 MLJ2440097
పపరర: లకకహపరరశత సప మశశటట

7344 SQX1482173
పపరర: దదవ తలయరర

7342 MLJ2435873
పపరర: కకరణనబబమ తచసటట

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:48-4-186
వయససస:72
లస: పప

భరస : రవ తలయరర
ఇసటట ననస:48-4-187
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననషరద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:48-4-187
వయససస:41
లస: ససస స
7349 SQX2335917
పపరర: ససజయ శక

95-108/401

భరస : కకరణనబబమ
ఇసటట ననస:48-4-186
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ ననషరద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:48-4-187
వయససస:24
లస: ససస స
7346 SQX1484534
పపరర: ఆశర షపక

7341 MLJ2439537
పపరర: శకదదవ తచసటట

7366 SQX0035535
పపరర: పగడనల ససధనకర రరడడడ

95-107/519

తసడడ:బ చనత కకషష రరడడడ పగడనల
ఇసటట ననస:48-4-191
వయససస:51
లస: పప
95-107/521

7369 AP151000027562
పపరర: యయగరరరడడడ మసడచదర స

95-107/522

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ మసడచదర స
ఇసటట ననస:48-4-191
వయససస:72
లస: పప
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7370 SQX0565440
పపరర: చనతపరరడడడ సపతహలత
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95-107/523

భరస : వనసకట కకటటరరడడడ చనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-192
వయససస:35
లస: ససస స
7373 SQX0568493
పపరర: చనతపరరడడడ వనసకటకకటటరరడడడ

95-107/526

95-107/530

భరస : రరమ కకషష చలర గమసడర
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:30
లస: ససస స
7379 SQX1335588
పపరర: ననగమలలర సశర రరడడడ బమససరరడడడ

95-107/533

తసడడ:బ రరఘవపలల మనబబ టట
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:46
లస: పప
7385 SQX1335497
పపరర: వనసకట రమణ అటటకలల
తసడడ:బ రఘమరరస అటటకలల
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:59
లస: పప
7388 AP151000030248
పపరర: పరరశతమహ మయరసరరడడ
భరస : కకటటరరడడడ మరసరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-194
వయససస:50
లస: ససస స
7391 SQX0162776
పపరర: శవరరరడడడ మయరసరరడడడ
తసడడ:బ కకటటరరడడడ మరసరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-194
వయససస:62
లస: పప
7394 SQX1240373
పపరర: శకనవరస రరవప బమరర

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర బమరర
ఇసటట ననస:48-4-195
వయససస:75
లస: పప

7380 SQX0746578
పపరర: ననగరరరనరరడడడ బమససరరడడడ

7383 SQX1335547
పపరర: గరపసననథ కడడయస

7386 SQX0490243
పపరర: ననగజశశరరరవప చలర గమసడర

7389 SQX0035519
పపరర: మరసరరడడడ సరసబరరడడడ

7392 SQX1240399
పపరర: మయధవ బమరర

95-107/548

7395 MLJ2435303
పపరర: రరసబభబమ బమరర

95-107/534

7398 MLJ2440048
పపరర: వజయ లకడహ దనసరర
భరస : హనసమసతరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:48-4-196
వయససస:60
లస: ససస స

7381 SQX0490227
పపరర: రరమకకకషష చలర గమసడర

95-107/535

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప చలర గమసడర
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:39
లస: పప
95-107/537

7384 SQX0602854
పపరర: చలయరగమసడర వరరసజమహ

95-107/538

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప చలర గమసడర
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:55
లస: పప
95-107/540

7387 SQX0169797
పపరర: శవపరరశత మయరసరరడడ

95-107/541

తసడడ:బ శవరరరడడడ మరసరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-194
వయససస:38
లస: ససస స
95-107/543

7390 SQX0674127
పపరర: శవ రరజ పసనతక

95-107/544

తసడడ:బ వనలలగగసడయఖ పసనతక
ఇసటట ననస:48-4-194
వయససస:59
లస: పప
95-107/546

7393 AP151000030253
పపరర: ఉమయమహహశశరర బమరర

95-107/547

భరస : ఆసజనవయమలల బమరర
ఇసటట ననస:48-4-195
వయససస:65
లస: ససస స
95-107/549

తసడడ:బ చసదబశశఖర రరవప బమరర
ఇసటట ననస:48-4-195
వయససస:41
లస: పప
95-107/551

95-107/532

భరస : రరమ కకషష మలయ
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప బమరర
ఇసటట ననస:48-4-195
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల బమరర
ఇసటట ననస:48-4-195
వయససస:41
లస: పప
7397 AP151000027420
పపరర: ఆసజనవయమలల బమరర

7378 SQX1374032
పపరర: శవకలమయరర మలయ

95-107/531

తసడడ:బ శవ రరడడడ మరసరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-194
వయససస:33
లస: పప
95-107/545

95-107/528

7377 SQX1335513
పపరర: అలవవలలమసగమహ వలవనరర

తసడడ:బ శకరరమమలల చలర గమసడర
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:64
లస: పప
95-107/542

తసడడ:బ వనసకట ననగ మలలర శశర రరవప గరకవరపప
ఇసటట ననస:48-4-192
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ లకకహననరరయణ రరడడ బమసస రరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-192
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ సప మననత కడడయస
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:48
లస: పప
95-107/539

95-107/525

తసడడ:బ రరమ మహన రరవప గరకవరపప
ఇసటట ననస:48-4-192
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ రరడడడ బమసస రరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:30
లస: పప
95-107/536

7372 SQX0821801
పపరర: లలయ మననహర గరకవరపప

95-107/527 7375 SQX0746545
7374 SQX0821793
పపరర: ననగ మలలర శశర రరవప గరకవరపప
పపరర: ఆదదననరరయణ రరడడడ బమససరరడడడ

భరస : కకసడ దనసస వలవనరర
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ బమససరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-193
వయససస:24
లస: పప
7382 MLJ2435964
పపరర: వనసకటపబసరద మనబబ టట

95-107/524

భరస : వనసకట ననగ మలలర శశర రరవప గరకవరపప
ఇసటట ననస:48-4-192
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటరరడడడ చనతపరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-192
వయససస:36
లస: పప
7376 SQX1335604
పపరర: శకదదవ చలర గమసడర

7371 SQX0817221
పపరర: ససతన కలమయరర గరకవరపప

7396 AP151000027419
పపరర: వనసకటపబసరదస బమరర

95-107/550

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల బమరర
ఇసటట ననస:48-4-195
వయససస:48
లస: పప
95-107/552

7399 MLJ2436129
పపరర: హనసమసతషరరవప దనసరర

95-107/553

తసడడ:బ నరసయఖ దనసరర
ఇసటట ననస:48-4-196
వయససస:63
లస: పప
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7400 SQX0518001
పపరర: గమగరరలస వనసకట లకడహసరరజ

95-107/554

భరస : వనసకటటశశర రరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:48-4-197
వయససస:41
లస: ససస స
7403 SQX1514851
పపరర: సతష కలమయర తషమహల పలర

7401 SQX1335620
పపరర: దదలప తడడవరయ

తసడడ:బ శకనవరస రరవప తడడవరయ
ఇసటట ననస:48-4-197
వయససస:30
లస: పప
95-107/557

7404 SQX1952373
పపరర: రరజఖ లకడహ గకసధద

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప తషమహల పలర
ఇసటట ననస:48-4-198
వయససస:37
లస: పప

భరస : పబవణ గకసధద
ఇసటట ననస:48-4-199
వయససస:37
లస: ససస స

7406 MLJ0818419
పపరర: అనసడరఖ గకసధద

7407 SQX0568907
పపరర: వనసకట ససవర దసరర రరడడడ సరన

95-107/559

భరస : సరసబశవరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:48-4-199
వయససస:59
లస: ససస స
7409 MLJ0818153
పపరర: సరసబశవ రరవప గకసధద

95-107/562

7410 SQX2334498
పపరర: రమణ రరడడడ చసతస

7413 SQX1350115
పపరర: చసదబ కలయ పపరరబబ యన

భరస : అజయ ఇసడడయన పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:48-4-200
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ననగరరజ పపరరబబ యన
ఇసటట ననస:48-4-200
వయససస:33
లస: ససస స

7415 AP151000030632
పపరర: కసడ
స రర రరదబబబ యన�

7416 SQX1431139
పపరర: రమణ గడడబబ యన

95-107/566

భరస : ససబభబరరవప� రరదబబబ యన
ఇసటట ననస:48-4-200
వయససస:59
లస: ససస స
7418 SQX1150671
పపరర: రమమష బభబమ రరదబబబ యన

95-107/569

95-107/572

తసడడ:బ సరసబససవరరవ పసటటల
ఇసటట ననస:48-4-202
వయససస:28
లస: పప

7422 SQX2139624
పపరర: ససతమహ కసటట

95-107/573

7425 SQX0169870
పపరర: లకడహ పసటటల

95-107/713

7428 SQX1350180
పపరర: సరసబశవరరవప పసటటల
తసడడ:బ పరపయఖ పసటటల
ఇసటట ననస:48-4-202
వయససస:59
లస: పప

95-107/558

7408 SQX1952852
పపరర: పబవణ కలమయర గకసధద

95-107/561

7411 SQX2220788
పపరర: పబశరసత యకమ

95-107/714

భరస : లల శవ కలమయర యకమ
ఇసటట ననస:48-4-199
వయససస:33
లస: ససస స
95-107/564

7414 AP151000030634
పపరర: రజణమకరదదవ ఆరరమళళ

95-107/565

భరస : రరమదనసస అరరమళళ
ఇసటట ననస:48-4-200
వయససస:47
లస: ససస స
95-107/567

7417 AP151000030631
పపరర: ననరమహ ఆరరమళళ

95-107/568

భరస : హనసమయఖ అరరమళళ
ఇసటట ననస:48-4-200
వయససస:75
లస: ససస స
95-107/570

7420 MLJ0815282
పపరర: ససబభబరరవప రరదబబబ యన�

95-107/571

తసడడ:బ రరమయఖ� రరదబబబ యన
ఇసటట ననస:48-4-200
వయససస:64
లస: పప
95-107/715

7423 SQX2075422
పపరర: అశశక ననయమడడ పలర పప నవన

95-92/647

తసడడ:బ ఆదదననరరయణ పలర పప నవన
ఇసటట ననస:48-4-202
వయససస:24
లస: పప
95-107/574

భరస : అరరరనరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:48-4-202
వయససస:40
లస: ససస స
95-107/576

7405 SQX1230069
పపరర: వజయ కలమయరర తలమల

తసడడ:బ సరసబశవరరవప గకసధద
ఇసటట ననస:48-4-199
వయససస:42
లస: పప

భరస : కకటటశశరమహ కసటట
ఇసటట ననస:48-4-201
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అశశక ననయమడడ పలలరపపనవన
ఇసటట ననస:48-4-202
వయససస:25
లస: ససస స
7427 SQX1350164
పపరర: మహహశ పసటటల

95-107/560

తసడడ:బ ఆసజనవయ రరజ పసరజబబ యత
ఇసటట ననస:48-4-200
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ చచనతయఖ గడడబబ యన
ఇసటట ననస:48-4-200
వయససస:65
లస: పప
7424 SQX1693415
పపరర: పబసనత పలర పపనవన

7419 SQX0270611
పపరర: అజయ ఈసడఖన పసరజబబ యత

95-107/556

భరస : పరప రరవప తలమల
ఇసటట ననస:48-4-199
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గడడబబ యన
ఇసటట ననస:48-4-200
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప రరదబబబ యన
ఇసటట ననస:48-4-200
వయససస:32
లస: పప
7421 SQX1431147
పపరర: వనసకటటసశరరర గడడబబ యన

95-70/1172

తసడడ:బ ససబబ రరడడడ చసతస
ఇసటట ననస:48-4-199
వయససస:55
లస: పప
95-107/563

7402 SQX1335646
పపరర: ననగ జయపబదన తషమలర పలర

భరస : వనసకటటశశరరరవప తషమలర పలర
ఇసటట ననస:48-4-198
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగరరరడడడ సరన
ఇసటట ననస:48-4-199
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరతతమ గకసధద
ఇసటట ననస:48-4-199
వయససస:67
లస: పప
7412 SQX0422568
పపరర: అనల ఇసడడయన పపరరబబ యన

95-107/555

7426 AP151000030262
పపరర: యశశద పసటటల

95-107/575

భరస : సరసబశవరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:48-4-202
వయససస:52
లస: ససస స
95-107/577

7429 AP151000030263
పపరర: షరహహన సయఖద

95-107/578

భరస : ఇమయయమదదరన సయఖద
ఇసటట ననస:48-4-204
వయససస:56
లస: ససస స
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95-107/579

భరస : సరసబయఖ భమవరపప
ఇసటట ననస:48-4-204
వయససస:69
లస: ససస స
7433 SQX0901488
పపరర: సయఖద ఇమయహమమదదరన

95-107/582

తసడడ:బ సలయహహదదరన సయఖద
ఇసటట ననస:48-4-204
వయససస:51
లస: పప
7436 SQX0746586
పపరర: శకనవరసరరడడడ లకకకరరడడడ

95-107/585

తసడడ:బ సరసబరరడడడ లకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-205
వయససస:52
లస: పప
7439 SQX0422683
పపరర: లకడహ భవరన పచచవ

95-107/580

95-107/588

భరస : వవణమగరపరల� గడడ స
ఇసటట ననస:48-5-225
వయససస:58
లస: ససస స

95-107/581

తసడడ:బ ఇమయమమదదరన సయఖద
ఇసటట ననస:48-4-204
వయససస:30
లస: పప

7434 SQX1230002
పపరర: పరల కసటస శశటట

7435 SQX0744904
పపరర: వజయలకడహ లకకకరరడడడ

95-107/583

95-107/584

తసడడ:బ ననరరయణ మమరరస కసటస శశటట
ఇసటట ననస:48-4-204
వయససస:62
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:48-4-205
వయససస:46
లస: ససస స

7437 SQX0321356
పపరర: పదహజ పససపపలలటట

7438 SQX0568774
పపరర: పససపపలలటట వనసకటటశశరరర

95-107/586

7440 SQX0422675
పపరర: భభనసమత ఉలర గసటట

7443 SQX1606609
పపరర: లకడహ నరసమహ పటభతల

95-107/589

7441 AP151000027305
పపరర: డనకటర వవణమగరపరల గడడ స�

95-107/594

7444 SQX0270389
పపరర: మనష గడరస�

95-107/595

తసడడ:బ వవణమ గరపరల� గడడ స
ఇసటట ననస:48-5-225
వయససస:30
లస: పప
7447 AP151000030190
పపరర: రరజఖలకడహ అసగలకలదదటట�

తసడడ:బ రరజజసదబ కకషష పబసరద అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:48-5-227
వయససస:24
లస: ససస స

95-107/597
7446 SQX1335364
పపరర: కరసచనఖ ససత గకరర
అసగలకలదదటట
తసడడ:బ రరజజసదబ కకషష పబసరద అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:48-5-227
వయససస:25
లస: ససస స

7448 SQX1335463
పపరర: రవ కలమయర అననరలకలదసర

7449 MLJ0812198
పపరర: భభనసపబకరష అసగలకలదదటట� �

95-107/596

95-107/590

తసడడ:బ యలర మసద� గడడ స
ఇసటట ననస:48-4-225
వయససస:64
లస: పప

భరస : అపరపరరవప పటభతల
ఇసటట ననస:48-5-225
వయససస:86
లస: ససస స

7445 SQX1255992
పపరర: పరమమశశరర అసగలకలదదత

95-107/587

తసడడ:బ శకరరమమమరరస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:48-4-206
వయససస:46
లస: పప

భరస : రరమయరరవప ఉలర గసటట
ఇసటట ననస:48-4-221
వయససస:77
లస: ససస స
95-107/593

7432 SQX1007657
పపరర: సలహహదదరన సయఖద

తసడడ:బ సయఖద ఇమయమమదదరన సయఖద
ఇసటట ననస:48-4-204
వయససస:26
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:48-4-206
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : భభసకరరరవప పచచవ
ఇసటట ననస:48-4-221
వయససస:54
లస: ససస స
7442 AP151000030191
పపరర: ససశల బబ పరల గడడ స�

7431 SQX1031673
పపరర: సయఖద నడరరదదరన

95-107/598

భరస : రరజజసదబకకషషపబసరద� అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:48-5-227
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘమశలల అననరలకలదసర
ఇసటట ననస:48-5-227
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ రరజజవనసకటపరబబహహస� అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:48-5-227
వయససస:41
లస: పప

95-107/601
7450 AP151000027150
పపరర: రరజజసదబకకషషపబసరద
అసగలకలదదట�
తసడడ:బ వరబసవరచనరరఖలల� అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:48-5-227
వయససస:64
లస: పప

95-107/602
7451 AP151000027143
పపరర: రరజజవనసకటపరబబహహస
అసగలకలదదటట�
తసడడ:బ వర బసవరచనరరఖలల� అసగలకలదదటట
ఇసటట ననస:48-5-227
వయససస:65
లస: పప

7452 SQX1335349
పపరర: మరరయమహ గరల

7453 MLJ0812701
పపరర: సప మలత గరల� �

భరస : బభల కకరరత చకరకవత గరల
ఇసటట ననస:48-5-228
వయససస:38
లస: ససస స

7454 AP151000030187
పపరర: మమరరకనకదసరర గరల�

7455 MLJ0812693
పపరర: థదడదరర గరల� �

95-107/599

95-107/605

భరస : రరయపప� గరల
ఇసటట ననస:48-5-228
వయససస:69
లస: ససస స
7457 AP151000027407
పపరర: రరయపప గరల�
తసడడ:బ శశరయఖ� గరల
ఇసటట ననస:48-5-228
వయససస:72
లస: పప

95-107/600

95-107/603

తసడడ:బ రరయపప� గరల
ఇసటట ననస:48-5-228
వయససస:42
లస: ససస స
95-107/606

తసడడ:బ రరయమడడ� గరల
ఇసటట ననస:48-5-228
వయససస:41
లస: పప
95-107/608

7458 SQX2496826
పపరర: లల కకషష చసత లలరర
తసడడ:బ రవసదబననథ చసత లలరర
ఇసటట ననస:48-5-239
వయససస:33
లస: పప

95-107/604

7456 MLJ0812719
పపరర: బభలకకరరటట చకకవరరస

95-107/607

తసడడ:బ రరయపప� గరల
ఇసటట ననస:48-5-228
వయససస:45
లస: పప
95-108/500

7459 SQX1088302
పపరర: అసరఅపరరభటభపనకరలల
తతనసగమసటర
తసడడ:బ యమగరసధర తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:48-5-244
వయససస:28
లస: పప

95-108/403
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7460 SQX0035147
పపరర: తతనసగమసటర యమగరసధర

95-108/404

తసడడ:బ పరనకరలల
ఇసటట ననస:48-5-244
వయససస:61
లస: పప
7463 MLJ2439966
పపరర: మలసకలరమహ గరరర పరటట

95-108/407

95-108/410

95-107/717

95-107/680

తసడడ:బ డననయల కజరజకతన
ఇసటట ననస:48-14
వయససస:30
లస: ససస స
7475 SQX0231720
పపరర: చసదబ శశఖర ననమలపపరర

95-108/413

95-56/899

95-122/268

తసడడ:బ మహబలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-1-1
వయససస:34
లస: పప

95-93/591

95-99/593

7473 SQX0483289
పపరర: రరమలకడహ పసళళళరర�

7474 SQX2066413
పపరర: హరరక పససపపలలటట

95-118/327

95-107/679

95-118/904

తసడడ:బ రసబభబమ ఫరదర
ఇసటట ననస:48-14-163
వయససస:24
లస: ససస స
95-108/414

7477 SQX1865302
పపరర: ఖయససస షపక

95-122/250

తలర : ససచదన షపక
ఇసటట ననస:49-7-548
వయససస:24
లస: పప

95-91/613 7480 SQX1860048
7479 SQX0744680
పపరర: వనసకట శక సరయతదజ రరయపప బ లల
పపరర: పబసనత తనళర

7482 SQX1697176
పపరర: వనసకట లకడహ మగరల

7485 SQX0479337
పపరర: అబమరల సతనసర� షపక�

7488 MLJ0882506
పపరర: అనసతరరమబబహహస కకసజజటట
తసడడ:బ మయబభలలశశరరకవప కకసజజటట
ఇసటట ననస:51-1-1
వయససస:37
లస: పప

95-70/1173

భరస : రమమశ బభబమ తనళర
ఇసటట ననస:49-9-1108
వయససస:33
లస: ససస స
95-109/16

7483 SQX2063212
పపరర: అఫప బ జ షపక

95-109/1099

భరస : అబమరల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:50-4-696
వయససస:46
లస: ససస స
95-99/594

తసడడ:బ ససలయసన�
ఇసటట ననస:51-1
వయససస:35
లస: పప
95-112/26

95-108/412

7471 SQX2267359
పపరర: సమయధననస మటట
తసడడ:బ కకటటశశర రరవప మటట
ఇసటట ననస:48-14
వయససస:42
లస: ససస స

7476 SQX0565317
పపరర: అచనచ దసరర

95-108/409

7468 SQX1694553
పపరర: మమనక తమహరర

భరస : వనసకట భభసకర పబకరశ రరవప మమగర ళళ
ఇసటట ననస:48-9-351/1
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర మగరల
ఇసటట ననస:50-4-354
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:51-1
వయససస:33
లస: పప
7487 SQX0692392
పపరర: గరపరలకకషష కకసజజటట

7470 SQX1477554
పపరర: ససతనరరమరతతస మమగర ళళ

7465 SQX0079038
పపరర: లకడహ ఉటటట

భరస : శసకరరరవప తమహరర
ఇసటట ననస:48-7-41
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట శకనవరస
ఇసటట ననస:49-9-335
వయససస:27
లస: పప

భరస : వజయ కలమయర కలసచనల
ఇసటట ననస:49-36/2
వయససస:30
లస: ససస స
7484 SQX0779975
పపరర: పబతనప గసజ

95-108/411

భరస : భదబయఖ
ఇసటట ననస:48-4162
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శవయఖ కరయల
ఇసటట ననస:49-8-828
వయససస:52
లస: ససస స
7481 SQX1688688
పపరర: రతనతమల కలసచనల

7467 AP151000027293
పపరర: పపలయరరరవప ఉటటట

95-108/406

భరస : పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:48-5-247
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ బబహహస�
ఇసటట ననస:48-14
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ సససగరరయఖ ననమలపపరర
ఇసటట ననస:48-239
వయససస:47
లస: పప
7478 SQX0236596
పపరర: నరసమహ కరయల

95-108/408

తసడడ:బ అచచయఖ
ఇసటట ననస:48-5-247
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:బ కణక రతతస దడననపపడడ
ఇసటట ననస:48-8-38
వయససస:39
లస: పప
7472 SQX2267326
పపరర: సరరజన కజరజకతన

7464 SQX0079061
పపరర: కరరణ ఉటటట

7462 MLJ2439719
పపరర: మలలర శశరర గరరర పరటట

భరస : వ. ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-5-246
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : యయదవ కలమయర
ఇసటట ననస:48-5-247
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:48-5-247
వయససస:54
లస: పప
7469 SQX2427722
పపరర: శరఖసబభబమ దడననపపడడ

95-108/405

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:48-5-246
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చనపసచచయఖ
ఇసటట ననస:48-5-246
వయససస:79
లస: ససస స
7466 AP151000027212
పపరర: మయధవ కలమయర ఉటటట

7461 MLJ2439701
పపరర: కకరణహయ గరరర పరటట

7486 SQX0680694
పపరర: శవ కలమయరర కకసజజటట

95-112/25

భరస : మహబలలశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-1-1
వయససస:56
లస: ససస స
95-112/27

7489 SQX0692426
పపరర: మహబలలశశర రరవప కకసజజటట

95-112/28

తలర : సశరరజఖ లకకహ
ఇసటట ననస:51-1-1
వయససస:64
లస: పప
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7490 SQX0798496
పపరర: ననగ పదదహన మమళరచచరరవప

95-112/29

7491 SQX0798488
పపరర: ససబబమణఖ శరహ మమళరచచరరవప

భరస : ససబబమణఖశరహ
ఇసటట ననస:51-1-2
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ననరరయణ శరహ
ఇసటట ననస:51-1-2
వయససస:51
లస: పప

95-112/32
7493 SQX1573733
పపరర: వనసకట రఘమ కలమయర
పదహననభమన
తసడడ:బ వరవనసకట రతతస పదహననభమన
ఇసటట ననస:51-1-4
వయససస:41
లస: పప

7494 MLJ0880203
పపరర: రరధనకకషషమమరరస� పససడదల�
తసడడ:బ శకరసగననయకలలల� �
ఇసటట ననస:51-1-4
వయససస:55
లస: పప

7496 MLJ2490282
పపరర: యయమన పబవణఖ లలత�

7497 MLJ0886515
పపరర: శకలకడహ� -�

95-112/35

తసడడ:బ హరరకకషషపబసరద� �
ఇసటట ననస:51-1-5
వయససస:35
లస: ససస స
7499 SQX1013952
పపరర: హససనన షపక

95-112/38

95-112/41

95-112/42

95-112/45

95-112/48

తసడడ:బ రరమకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:51-1-9
వయససస:65
లస: పప

95-112/39

7501 AP151000471179
పపరర: ఖయదరరబ షపక

7512 AP151000471103
పపరర: మరరబ షపక

95-112/51

7515 SQX0029207
పపరర: షపక నబ అహమహద

95-112/1207

7518 MLJ2490589
పపరర: అపరష గరడవరరస
భరస : భభసకరససబబమణఖస
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:39
లస: ససస స

7504 SQX2127470
పపరర: అరరద షపక

95-112/1208

తసడడ:బ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:51-1-6
వయససస:21
లస: పప
95-112/43

7507 AP151000471180
పపరర: షరకకరరనతసర షపక

95-112/44

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:51-1-8
వయససస:43
లస: ససస స
95-112/46

7510 AP151000468466
పపరర: మసరసన వల షపక

95-112/47

తసడడ:బ ఇసరహయల
ఇసటట ననస:51-1-8
వయససస:48
లస: పప
95-112/49

7513 MLJ2487338
పపరర: వరససదదవరరవప� కర�

95-112/50

తసడడ:బ దసరరరపబసరద� �
ఇసటట ననస:51-1-9
వయససస:34
లస: పప
95-112/52

తసడడ:బ బభషర
ఇసటట ననస:51-1-9
వయససస:35
లస: పప
95-112/54

95-112/40

భరస : మమలయల
ఇసటట ననస:51-1-6
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : బభషర
ఇసటట ననస:51-1-9
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ దసరరరపబసరద� �
ఇసటట ననస:51-1-9
వయససస:35
లస: పప
7517 MLJ2487189
పపరర: దసరరరపబసరద� కర�

7509 SQX1347930
పపరర: జజన బభషర షపక

95-112/34

95-112/37
7498 MLJ0881698
పపరర: కర.యన.వ.హహచ.రరఘవవసదబరరవప
� కమరర పపడడ�
తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-5
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:51-1-8
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ బభషర
ఇసటట ననస:51-1-9
వయససస:37
లస: ససస స
7514 MLJ2487437
పపరర: మహననబబమ� కర�

7506 MLJ2490878
పపరర: రరపవత దనరర�

7495 MLJ0881755
పపరర: శశశతపసబయ� కకనన�

95-112/36

భరస : హరరహరరరవప�
ఇసటట ననస:51-1-7
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:51-1-8
వయససస:26
లస: పప
7511 SQX0284588
పపరర: ననగమర బ షపక

7503 SQX2127496
పపరర: రజషహ షపక

95-112/31

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:51-1-5
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:51-1-6
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:51-1-7
వయససస:42
లస: ససస స
7508 SQX1351436
పపరర: అలషర షపక

95-112/33

తసడడ:బ మమలయల
ఇసటట ననస:51-1-6
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ నబసరహహబ
ఇసటట ననస:51-1-6
వయససస:66
లస: పప
7505 MLJ2490613
పపరర: శవలకడహ కకట�

7500 SQX0609966
పపరర: బభజత బ షపక

7492 MLJ0880237
పపరర: నరహలయ� పస�

భరస : రరధనకకషరషమమరరస� �
ఇసటట ననస:51-1-4
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : లలయవరససదదవరరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-5
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ మమలయల షపక
ఇసటట ననస:51-1-6
వయససస:30
లస: ససస స
7502 AP151000468047
పపరర: మలయల షపక

95-112/30

7516 AP151000468476
పపరర: బభషర షపక

95-112/53

తసడడ:బ నబసరహహబ
ఇసటట ననస:51-1-9
వయససస:62
లస: పప
95-112/55

7519 MLJ0887919
పపరర: నళనకలమయరర గరడవరరస

95-112/56

భరస : పసచదచశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:41
లస: ససస స
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7520 AP151000471279
పపరర: శభశక గగడవరరస

95-112/57

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:45
లస: ససస స
7523 MLJ0887794
పపరర: సతషషకమయర గగడవరరస

95-112/60

95-112/63

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-1-15
వయససస:49
లస: ససస స
7532 SQX0692558
పపరర: మహన చసదబశశకర ససహహచ

95-112/67

95-112/70

95-112/73

95-112/75

తసడడ:బ శరఖమ సససదర
ఇసటట ననస:51-1-17/1
వయససస:32
లస: పప

95-112/65

7536 SQX0752998
పపరర: ససదదప బలర స

7539 NDX2710986
పపరర: ససధఖ అమరస లలరర

7542 MLJ2490845
పపరర: ససగమణకలమయరర� వవమమరర�

95-112/78

7545 SQX2270809
పపరర: వనసకటటశశరలల అమరస లలరర

95-112/68

7548 MLJ0883371
పపరర: సరఖమమససదర జ
తసడడ:బ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:51-1-17/1
వయససస:58
లస: పప

7528 SQX1841956
పపరర: మణణ దదప గగడవరరస

95-116/13

7531 MLJ0887141
పపరర: శకనవరసరరవప� పస�

95-112/66

7534 SQX1546441
పపరర: వజయలకడహ చచనతసశశటట

95-112/69

భరస : ససరజష చచనతసశశటట
ఇసటట ననస:51-1-16
వయససస:33
లస: ససస స
95-112/71

7537 MLJ0887406
పపరర: ససరజశరబబమ చచనతసశశటట

95-112/72

తసడడ:బ సతఖశశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:51-1-16
వయససస:34
లస: పప
94-42/750

7540 SQX0014084
పపరర: మలలర శశరర�

95-112/74

భరస : నరరససహ రరవప�
ఇసటట ననస:51-1-17
వయససస:39
లస: ససస స
95-112/76

7543 SQX0284935
పపరర: పదనహవత చచనతసశశటట

95-112/77

భరస : యగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-1-17
వయససస:70
లస: ససస స
95-112/1203

తసడడ:బ లయజజరస అమరస లలరర
ఇసటట ననస:51-1-17
వయససస:48
లస: పప
95-112/80

95-112/62

తసడడ:బ పపరరషనసదరరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-15
వయససస:50
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-17
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:బ యగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-1-17
వయససస:51
లస: పప
7547 SQX0564617
పపరర: గమఱఱ స వషష
ష వరదన

7533 SQX0275925
పపరర: శకనవరసరరవప చదగమ

7525 AP151000468559
పపరర: పసచదచశశరరరవప గగడవరరస

తసడడ:బ సతఖననరరయణ గగడవరరస
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-1-17
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-1-17
వయససస:41
లస: ససస స
7544 SQX0351072
పపరర: చచనతసశశటట శకనవరసరరవప

95-116/12

తలర : వనసకట నరసమహ
ఇసటట ననస:51-1-16
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ సతఖశశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:51-1-16
వయససస:37
లస: పప
7541 SQX0609941
పపరర: ఉమ చచనతసశశటట

7527 SQX1841964
పపరర: లకడహ లలత నహరరక గగడవరరస

7530 AP151000471292
పపరర: శశశలజజ చదగమ

95-112/59

తసడడ:బ మమకజసశశరరవప
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:51-1-15
వయససస:77
లస: పప

భరస : సతఖ శశషగరరర రరవప చచనతసశశటట
ఇసటట ననస:51-1-16
వయససస:60
లస: ససస స
7538 MLJ0886424
పపరర: వరససదదవరరవప చచనతసశశటట

95-112/61

భరస : చసదబశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:51-1-15
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ శకరరమ మమరరస
ఇసటట ననస:51-1-15
వయససస:61
లస: పప
7535 SQX1546482
పపరర: రజన కలమయరర చచనతసశశటట

7524 AP151000468279
పపరర: భభసకర ససబబహహణఖస గగడవరరస

తసడడ:బ పసచదచశశర రరవప గగడవరరస
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:21
లస: ససస స
95-112/64

7522 SQX0029256
పపరర: యసడబ పబగడ వనసకట అమరజసదబ

తసడడ:బ సడరరఖ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ మమకజసశశరరవప
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ మమకజసశశరరవప
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:49
లస: పప
7529 AP151000471291
పపరర: అరరణ చదగమ

95-112/58

భరస : మమకజసశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ మమకజససశరరవప
ఇసటట ననస:51-1-14
వయససస:42
లస: పప
7526 AP151000468280
పపరర: సతఖననరరయణ గగడవరరస

7521 AP151000471278
పపరర: లకకహకలమయరర గగడవరరస

7546 MLJ0883363
పపరర: జయలకడహ జ

95-112/79

భరస : శరఖమసససదర జ
ఇసటట ననస:51-1-17/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-112/81

7549 SQX0832782
పపరర: రరపశక కకటపరటట

95-118/403

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-1-18
వయససస:28
లస: ససస స
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95-118/404

భరస : వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:51-1-18
వయససస:45
లస: ససస స
7553 SQX0080168
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కర�

95-118/407

95-118/410

95-118/413

7562 MLJ0926139
పపరర: చసదబ శశఖర� తతనసగమసటర �

95-118/416

95-118/419

95-118/422

95-118/414

7563 AP151000267339
పపరర: దదవపబసరదరరవప అననత

7566 MLJ0924878
పపరర: హరరవనసకటదదలప� మదదర�

7569 MLJ0924829
పపరర: సరసబశవరరవప� వనసకట�

95-118/425

7572 AP151000267108
పపరర: కలపనకలమయరర మటట పలర

95-118/417

భరస : సడరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:51-1-26
వయససస:71
లస: ససస స

7575 SQX1263128
పపరర: ధదరజ కకషష మటట పలర

95-118/420

7578 SQX0680819
పపరర: హరరరణణ వవమమరర
తసడడ:బ శసకర
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:29
లస: ససస స

95-118/412

7561 AP151000267591
పపరర: ననగజసదబకలమయర పప లశశటట

95-118/415

7564 MLJ2518983
పపరర: వనసకట ససశల� బచసచ�

95-118/418

7567 MLJ2518132
పపరర: రరమకకషషపబదదప� మదచర�

95-118/421

తసడడ:బ వనసకటసరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:51--1-25
వయససస:39
లస: పప
95-118/423

7570 SQX1394469
పపరర: సరశత లకడహ మటట పలర

95-118/424

తసడడ:బ శవకలమయర మటట పలర
ఇసటట ననస:51-1-26
వయససస:28
లస: ససస స
95-118/426

7573 AP151000267207
పపరర: ఉమయదదవ పరటట�

95-118/427

భరస : మదన మహన�
ఇసటట ననస:51-1-26
వయససస:64
లస: ససస స
95-118/429

తసడడ:బ శవకలమయర మటట పలర
ఇసటట ననస:51-1-26
వయససస:25
లస: పప
95-112/160

7558 SQX0483131
పపరర: రరధనరరణణ పప లశశటట �

భరస : శవరమమష బభబమ� �
ఇసటట ననస:51-1-25
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవకలమయర
ఇసటట ననస:51-1-26
వయససస:52
లస: ససస స
95-118/428

95-118/409

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-1-24
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ రరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:51-1-25
వయససస:78
లస: పప

భరస : ఆనసద
ఇసటట ననస:51-1-26
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కలరరచదటట
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:26
లస: ససస స

7560 MLJ2518785
పపరర: ననగరరజకలమయరర పప లశశటట � �

7555 AP151000267711
పపరర: పదనహవత మదదర

భరస : ననగజసదబ కలమయర�
ఇసటట ననస:51-1-24
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటసరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-25
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-25
వయససస:62
లస: పప

7577 SQX1063668
పపరర: షరలన కలరరచదటట

95-118/411

తసడడ:బ లసగయఖ
ఇసటట ననస:51-1-24
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనసకటసరసబశవరరవప� �
ఇసటట ననస:51--1-25
వయససస:53
లస: ససస స

7574 AP151000267373
పపరర: ననగబభయమహ చటటటపప బ లల

7557 SQX0680256
పపరర: ఆసజనవయమలల మదదర

95-118/406

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-1-19
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-24
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:51-1-24
వయససస:62
లస: పప

7571 SQX1889518
పపరర: పటతస రరమనతమహ

95-118/408

తసడడ:బ రరమమలల
ఇసటట ననస:51-1-19
వయససస:67
లస: పప

7559 MLJ0928887
పపరర: వనసకట భభరతదదవ�
తతనసగమసటర �
భరస : చసదబశశఖర�
ఇసటట ననస:51-1-24
వయససస:55
లస: ససస స

7568 MLJ2518991
పపరర: శవ రమమశ బభబమ� బచసచ�

7554 SQX0680561
పపరర: వజయ లకకహ మదదర

7552 SQX1446021
పపరర: తదజ వనసకట పవన కకటపరటట

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:51-1-18
వయససస:24
లస: పప

భరస : నవన కలమయర
ఇసటట ననస:51-1-19
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-1-19
వయససస:39
లస: పప

7565 MLJ2518124
పపరర: ససబబలకడహ� మదచర�

95-118/405

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-1-18
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ కకషష మమరరస�
ఇసటట ననస:51-1-18
వయససస:55
లస: పప
7556 MLJ0924340
పపరర: నవన కలమయర మదదర

7551 SQX1483114
పపరర: తదజ వనసకట పవన కకతపరటట

7576 SQX1963610
పపరర: లకడహ సరరజన పచచపపలలసస

95-1/871

భరస : మమకలసద మహన రరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:68
లస: ససస స
95-112/161

7579 SQX1063783
పపరర: జజగకత శకరరమ

95-112/162

తలర : లకడహ శకదదవ శకరరమ
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:31
లస: ససస స
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95-112/163

7581 SQX0758425
పపరర: సతఖవత పసళర ళ

భరస : భభసకర ససతన రరమయసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:38
లస: ససస స

7583 SQX0680769
పపరర: సశరరజఖ లకకహ ససకర

7584 MLJ0882605
పపరర: జయలలత ఆకలల

95-112/166

భరస : భభనసవనసకట ననగ పబసరద
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:43
లస: ససస స
7586 SQX0680785
పపరర: అరరణ వవమమరర

95-112/169

95-112/172

95-112/175

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:67
లస: ససస స
7595 SQX1951300
పపరర: చనత పసలర
తసడడ:బ సతఖస పసలర
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:23
లస: పప
7598 SQX0350512
పపరర: రవతదజ రరవవల

95-112/181

7588 MLJ2490597
పపరర: అరరణఉషరశక కరళసగ

95-112/171

భరస : శకవఠల
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:55
లస: ససస స
95-112/173

7593 SQX0680793
పపరర: కరళమయణణకరఖసబ వవమమరర

95-112/176

7596 SQX1063726
పపరర: సరయ లకహణ శకరరమ

7599 SQX0350249
పపరర: మమపపవరపప ననగజసదబ పబసరద

తసడడ:బ పపరషచసదబ రరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:61
లస: పప

7605 MLJ2487643
పపరర: శక వఠల రరవప కరళసగర

95-112/179

7608 SQX0350561
పపరర: మమపపవరపప సరసబశవ రరవప
తసడడ:బ మమరహరర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:75
లస: పప

7594 SQX1951334
పపరర: రరజ పసలర

95-112/177

7597 SQX0692327
పపరర: శకననద వవమమరర

95-112/180

తసడడ:బ శవ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:28
లస: పప
95-112/182

7600 SQX1257519
పపరర: శకనవరస రరవపపడడ

95-112/183

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప రరవపపడడ
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:51
లస: పప
95-112/185

7603 SQX0942169
పపరర: ససబబహహణఖస నసదసల

95-112/186

తసడడ:బ లకకహ ననరరయణ
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:60
లస: పప
95-112/188

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:62
లస: పప
95-112/190

95-112/174

తసడడ:బ సతఖస పసలర
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:55
లస: పప
95-112/187

7591 SQX0357210
పపరర: చగమరరపరటట రరజజశశరర
భరస : రరవనల రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ ననగభమషణస
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:బ దదవదననస
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:66
లస: పప

95-112/170

7590 AP151000267349
పపరర: వనసకటససగమణ భబమరరసబ
మమనగరల
భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:63
లస: ససస స

95-112/184 7602 SQX0692376
7601 MLJ0883421
పపరర: పబసరద గమపరస సస.ఏచ.ఏల.ఏన.వ.
పపరర: శసకర వవమమరర

7607 SQX0887372
పపరర: పపటర చటటట బభబమ నకక

95-112/168

తలర : లకకహదదవ శకరరమ
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:31
లస: పప

7604 SQX0350488
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప రరవనల

7585 SQX0993170
పపరర: భభనస వనసకట ననగ వర పబసరద
ససకర
తసడడ:బ ససబబహహణణఖశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవరరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:71
లస: ససస స
95-112/178

95-112/165

95-112/167

భరస : రతస యఖ
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కరరణనకర రరవప శకరరమ
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:57
లస: ససస స
7592 SQX1063742
పపరర: ననగరమలలర శశరర నసదదపరటట

7587 SQX1074319
పపరర: తనయ శక మదమసచ

7582 SQX1226696
పపరర: షపక మమబషసరర బబగస

భరస : షపక అహహద
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:51
లస: ససస స
7589 SQX1063817
పపరర: లకడహ శకదదవ శకరరమ

95-112/164

7606 SQX1074327
పపరర: రతస యఖ మదమసచ

95-112/189

తసడడ:బ రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:64
లస: పప
95-112/191

7609 SQX0692343
పపరర: శవరజ కరమమపలర

95-112/192

తసడడ:బ వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:79
లస: పప
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7610 SQX2137867
పపరర: సరసబ శవ రరవప వవమమరర

95-112/1243

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:79
లస: పప
7613 SQX2244630
పపరర: రరమకకషష ఆకలల

95-112/1246

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:62
లస: పప
7616 SQX2244622
పపరర: మమహర బభబమ వవమమరర

95-112/1249

95-112/1252

భరస : సరసబశవ రరవప తషమహలపలర
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:65
లస: ససస స

7614 SQX2341220
పపరర: యయమన కళ0గర

7615 SQX2342061
పపరర: సతఖస పసలర య

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-2-40, f no 303
వయససస:51
లస: ససస స

7617 SQX2242865
పపరర: నలమ గమడద

7620 SQX1364033
పపరర: మకదసల కరళసగర

7623 SQX2412914
పపరర: శకనవరస రరవప కలరరచదటట

తసడడ:బ గమరర సరశమ
ఇసటట ననస:51-2-43
వయససస:68
లస: పప
7628 SQX1118372
పపరర: అనల పసబయయసక మదసర
తసడడ:బ సరసబశవరరవప మదసర
ఇసటట ననస:51-2-44
వయససస:28
లస: ససస స
7631 SQX1463595
పపరర: రమణమహ మలయరపపరరకస

95-112/199

95-113/39

95-112/1254

7632 MLJ0883405
పపరర: పబసరద కకట

95-112/202

7635 AP151000471148
పపరర: రమయదదవ కకసడన�

95-112/1161

7638 SQX0243790
పపరర: వర వనసకట కలమయర కకట
తసడడ:బ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:51-2-45
వయససస:31
లస: పప

95-112/1251

95-112/193
7621 SQX1960590
పపరర: మమకలసద మహన రరవప
పచచపపలలసస
తసడడ:బ ససబబహహణఖస పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:51-2-40 FLAT NO 301
వయససస:77
లస: పప

7624 SQX2363786
పపరర: ససజన కలరరచస

95-112/1255

7627 SQX1074418
పపరర: సతఖ మఉనక మదసర

95-112/195

తసడడ:బ సరసబశవరరవప మదసర
ఇసటట ననస:51-2-44
వయససస:26
లస: ససస స
95-112/197

7630 MLJ0882779
పపరర: ధనలకడహ యస

95-112/198

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:51-2-44
వయససస:48
లస: ససస స
95-112/200

7633 MLJ0882464
పపరర: పబసరద యస

95-112/201

తసడడ:బ చచనతమగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-2-44
వయససస:46
లస: పప
95-112/203

భరస : కకసడలల�
ఇసటట ననస:51-2-45
వయససస:41
లస: ససస స
95-112/205

7618 SQX2137842
పపరర: కకషష అనసష ఆకలల

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కలరరచస
ఇసటట ననస:51-2-40, f no 303
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:51-2-44
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:51-2-44
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ వనకత తరరమలలశశర రరవప�
ఇసటట ననస:51-2-45
వయససస:30
లస: పప

7629 MLJ0883413
పపరర: ననగ లకడహ హహమలత కకట

95-112/1248

తసడడ:బ రరమ కకషష
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:51-2-44
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యగజసశర రరవప మలయరపపరరకస
ఇసటట ననస:51-2-44
వయససస:68
లస: ససస స

7637 SQX0243535
పపరర: లకకహననరరయణ� గమడడపరటట�

95-112/1250

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ జజల
ఇసటట ననస:51-2-43
వయససస:41
లస: ససస స
95-112/196

95-112/1245

తసడడ:బ సనత బభబమ పసలర య
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ బల రరస పబసరద కలరరచదటట
ఇసటట ననస:51-2-40, f no 303
వయససస:51
లస: పప

95-112/194 7626 SQX2064459
7625 SQX1391416
పపరర: జజల లకడహ ననరరయణ బబ గరరరపప
పపరర: జజల శరరష బబ గర రపప

7634 MLJ0882795
పపరర: సరసబశవరరవప యస

95-112/1247

తసడడ:బ శక వటల రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:26
లస: ససస స
95-112/1253

7612 SQX2271435
పపరర: ననగ రతతస తషమహలపలర

భరస : మమకలసధ రరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ననగరసదబ పబసరద మమపపవరపప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమకకషష
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:28
లస: పప
7622 SQX2355527
పపరర: మధవ కలరరచదటట

95-112/1244

భరస : రరమ గరపరల కళoగర
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:51-2-40
వయససస:48
లస: పప
7619 SQX2138345
పపరర: వనసకట వరరణ ఆకలల

7611 SQX2374999
పపరర: లకడహ సరరజన పచచపపలలసస

7636 MLJ0882696
పపరర: వనసకటలకకహకరసతమహ కకట

95-112/204

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:51-2-45
వయససస:45
లస: ససస స
95-112/206

7639 SQX0243691
పపరర: మణణకసఠ� కకట�

95-112/207

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:51-2-45
వయససస:33
లస: పప
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95-112/208

తసడడ:బ బబహహయఖ
ఇసటట ననస:51-2-45
వయససస:55
లస: పప
7643 AP151000471087
పపరర: కనకదసరరర నసదదపరటట

95-112/209

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-46
వయససస:31
లస: ససస స
95-112/211

భరస : ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-46
వయససస:53
లస: ససస స
7646 MLJ0884924
పపరర: నజహ షపక

7641 SQX0757856
పపరర: జజఖతసత నసదదపరటట

7644 SQX0752923
పపరర: రరసపబసరద నసదదపరటట

భరస : షరరఫహధనర
ఇసటట ననస:51-2-47
వయససస:53
లస: ససస స

7647 SQX0276014
పపరర: మజహ ర మహమహద

95-112/210

భరస : రరమ పబసరదస
ఇసటట ననస:51-2-46
వయససస:36
లస: ససస స
95-112/212

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-46
వయససస:33
లస: పప
95-112/214

7642 SQX0843268
పపరర: ఉమ నసదదపరటట

7645 AP151000468103
పపరర: ననగజశశరరవప నసదదపరటట
తసడడ:బ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:51-2-46
వయససస:58
లస: పప

95-112/215

తసడడ:బ షరరఫ
ఇసటట ననస:51-2-47
వయససస:31
లస: పప

7648 SQX0276006
పపరర: ఫసరరజ మహమహద

95-112/216

తసడడ:బ మధర షరరఫ
ఇసటట ననస:51-2-47
వయససస:33
లస: పప

95-112/217 7650 SQX0563338
95-112/218 7651 SQX0757823
7649 SQX0275990
పపరర: యరకగరన� ససజయ కలమయర�
పపరర: ఆలపరటట మధససడధన రరవప�
పపరర: లకకహ ససరజఖ జలలర ళర

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల�
ఇసటట ననస:51-2-47
వయససస:33
లస: పప
7652 MLJ2490399
పపరర: సరహహరర షపక

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:51-2-47
వయససస:33
లస: పప
95-112/220

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:39
లస: ససస స
7655 MLJ0887588
పపరర: ననగలకడహ� దనసస�

95-112/223

95-112/221

95-112/226

7659 MLJ0883850
పపరర: బభషర షపక

95-112/224

తసడడ:బ భభషర
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:50
లస: పప

7662 MLJ2490084
పపరర: పదనహవత � మయమడడపరక�

95-112/222

7657 SQX0752972
పపరర: శవననతరరయణ రరడడ జలలర ళళ

95-112/227

7660 SQX0275958
పపరర: చచనతరరడడడ జ

95-112/228

తసడడ:బ గమరరశరరడడడ
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:50
లస: పప
95-112/230

భరస : శకనవరస రరవప� �
ఇసటట ననస:51-2-49
వయససస:40
లస: ససస స

7663 SQX0758011
పపరర: శవపరరశత మమటటపలర

95-112/231

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-2-49
వయససస:45
లస: ససస స

95-112/232 7665 MLJ2487072
95-112/234 7666 MLJ0880344
7664 MLJ2490076
పపరర: ఏల.వ.యస.కకషష పసబయయ� కజ.�
పపరర: శకనవరస రరవప� మయమడడపరక�
పపరర: వనసకటరతతస� గసగరశశటట �

భరస : గమరవయఖ� కటట మమరర�
ఇసటట ననస:51-2-49
వయససస:49
లస: ససస స
7667 SQX1348268
పపరర: ససవరష కలమయరర అననత
భరస : పపనత రరవప అననత
ఇసటట ననస:51-2-50
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబ రరవప� �
ఇసటట ననస:51-2-49
వయససస:51
లస: పప
95-112/237

7668 SQX1348318
పపరర: పపననత రరవప అననత

95-112/225

తసడడ:బ చచననతరరడడడ
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ అనశరరనషర
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:49
లస: పప
95-112/229

7654 MLJ2490514
పపరర: షరకకరర షపక
భరస : రహహమయన
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ అబమరల రరహమయన�
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:32
లస: పప
7661 MLJ0880872
పపరర: అబమరల రహహన షపక

7656 MLJ0881219
పపరర: లయలబ షపక

95-112/219

తసడడ:బ చచననతరరడడడ
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చచననత రరడడడ
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:51-2-48
వయససస:60
లస: ససస స
7658 SQX0612580
పపరర: మమనర బభషర� షపక�

7653 MLJ2490126
పపరర: ననరరయణమహ

95-112/213

95-112/236

తసడడ:బ రరఘవయఖ� �
ఇసటట ననస:51-2-49
వయససస:87
లస: పప
95-112/238

తసడడ:బ లలట వనసకట ససబభబ రరవప అననత
ఇసటట ననస:51-2-50
వయససస:75
లస: పప

7669 SQX0757849
పపరర: అనడష రరడడడ దదశస

95-112/239

తసడడ:బ శవ నగజష రరడడడ
ఇసటట ననస:51-2-51
వయససస:27
లస: ససస స
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7670 AP151000471211
పపరర: వహహదనబబగస పఠరన

95-112/240

భరస : ఆదసఖయన
ఇసటట ననస:51-2-51
వయససస:31
లస: ససస స
7673 AP151000468170
పపరర: ఆదసఖయన పఠరన

95-112/243

95-112/246

95-112/249

95-112/252

95-112/255

95-112/258

95-112/261

భరస : పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:36
లస: ససస స

7683 MLJ0880401
పపరర: కకషష ససదదప బ

7686 SQX1468850
పపరర: సతష కకసడన

7689 MLJ2490050
పపరర: ససలయసనన బబగస� షపక�

7692 AP151000468561
పపరర: చసదబమహన కకసడన

95-26/994

7695 SQX2392447
పపరర: దసరరరసబక గమసటటపలర

95-112/253

7698 MLJ2490332
పపరర: శశశలజ గమసటటపలర
భరస : వరశశఖర
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:38
లస: ససస స

7678 MLJ0886218
పపరర: సతష యన

95-112/248

7681 SQX1063791
పపరర: సరసశత మసదడపప

95-112/251

7684 SQX1063767
పపరర: వవవకరనసద మసదనడపప

95-112/254

తసడడ:బ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:51-2-53
వయససస:48
లస: పప
95-112/256

7687 SQX0758029
పపరర: జయలకడహ కకసడ

95-112/257

భరస : చసదబమహన
ఇసటట ననస:51-2-54
వయససస:38
లస: ససస స
95-112/259

7690 SQX0757773
పపరర: నరహల కకసడ

95-112/260

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:51-2-54
వయససస:53
లస: ససస స
95-112/262

7693 AP151000468017
పపరర: శకనవరసరరవప కకసడన

95-112/263

తసడడ:బ రమణయఖ
ఇసటట ననస:51-2-54
వయససస:45
లస: పప
95-26/995

తసడడ:బ వర శశఖర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:19
లస: ససస స
95-112/265

95-112/245

భరస : వవవకరనసద మసదడపప
ఇసటట ననస:51-2-53
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ రమణయఖ
ఇసటట ననస:51-2-54
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ వర శశఖర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:21
లస: ససస స
7697 MLJ0881987
పపరర: గరయతబ గమసడడపలర

95-112/250

భరస : అబమరల రరహమన� �
ఇసటట ననస:51-2-54
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:51-2-54
వయససస:59
లస: ససస స
7694 SQX2352888
పపరర: బబమరరసబక గమసటటపలర

7680 MLJ0885806
పపరర: రతతకలమయరర యస

7675 MLJ0926691
పపరర: ఉషరరరణణ� కలస�

తసడడ:బ శశషరవతనరస
ఇసటట ననస:51-2-52
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల కకసడన
ఇసటట ననస:51-2-54
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-2-54
వయససస:39
లస: ససస స
7691 AP151000471058
పపరర: నరహల కకసడన

95-112/247

తసడడ:బ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-2-53
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ గరపరలకకషరషరరడ�డడ �
ఇసటట ననస:51-2-53
వయససస:48
లస: పప
7688 SQX0757807
పపరర: రమ కకసడ

7677 SQX1495119
పపరర: రరఘవరరవప గమసడడమమడ

95-112/242

భరస : రవకలమయర� �
ఇసటట ననస:51-2-52
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పబసరద
ఇసటట ననస:51-2-53
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చసదబశశఖర� �
ఇసటట ననస:51-2-53
వయససస:42
లస: ససస స
7685 MLJ0882829
పపరర: చసదబశశఖరరరడ�డడ టట�

95-112/244

తసడడ:బ శవశసకర గమసడడమమడ
ఇసటట ననస:51-2-52
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ మణణ� �
ఇసటట ననస:51-2-52
వయససస:49
లస: పప
7682 MLJ0882902
పపరర: సరసశత� టట�

7674 SQX1494525
పపరర: రరమ లకడహ వడనరదద

7672 SQX0029272
పపరర: అనల కలమయర రరడడడ� దదశస�

తలర : శవకలమయరర�
ఇసటట ననస:51-2-51
వయససస:30
లస: పప

భరస : శవశసకర గమసడడమమడ
ఇసటట ననస:51-2-52
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శశషరవతనరస
ఇసటట ననస:51-2-52
వయససస:53
లస: ససస స
7679 MLJ0926717
పపరర: రవకలమయర� కలస�

95-112/241

భరస : శవ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-2-51
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ యయకలబభబ న
ఇసటట ననస:51-2-51
వయససస:59
లస: పప
7676 MLJ0886440
పపరర: ఆదదమహలకడహ యన

7671 SQX0758003
పపరర: శవకలమయరర దదశస

7696 SQX1625005
పపరర: చనమసడదశశరర గమసటటపలర

95-112/264

తసడడ:బ శవ రరమ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:22
లస: ససస స
95-112/266

7699 AP151000471151
పపరర: రమయదదవ గమసటటపలర

95-112/267

భరస : శవరరస
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:47
లస: ససస స
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7700 SQX0757765
పపరర: సకలకబభయ గమసటటపలర

95-112/268

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:58
లస: ససస స
7703 AP151000468167
పపరర: వరశశఖర గమసటటపలర

తసడడ:బ శవ రరమ
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:25
లస: పప
95-112/271

తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:50
లస: పప
7706 MLJ2490753
పపరర: శవరసజన

95-112/274

95-112/277

95-112/280

95-112/283

7710 MLJ0886994
పపరర: ననగజశశరరరవప� మదదర�

7713 SQX0887257
పపరర: కళళఖణణ దడడడడ

7716 AP151000471418
పపరర: వజయకలమయరర పసటటల

95-112/286

7719 MLJ0883629
పపరర: సపవరననయక� బ�

తసడడ:బ బమచచయఖ�
ఇసటట ననస:51-2-57
వయససస:54
లస: పప
95-112/292

భరస : ఇసరహయల
ఇసటట ననస:51-2-61
వయససస:42
లస: ససస స

7725 SQX0029249
పపరర: తషలల
ర రర పబసరద

95-112/281

7728 SQX0692665
పపరర: ఇమయమ న ఖయన షపక
తసడడ:బ ఇసరహయల
ఇసటట ననస:51-2-61
వయససస:30
లస: పప

95-112/276

7711 MLJ0883561
పపరర: మధనరరరరఫ� సపక�

95-112/279

7714 SQX0887265
పపరర: తరరపత రరడడడ దడడడడ

95-112/282

తసడడ:బ చలమ రరడడడ దడడడడ
ఇసటట ననస:51-2-57
వయససస:35
లస: ససస స
95-112/284

7717 SQX1318568
పపరర: కకషష పబసరద రరడడ దనయస

95-112/285

తసడడ:బ సప మ రరడడడ దనయస
ఇసటట ననస:51-2-57
వయససస:25
లస: పప
95-112/287

7720 AP151000468404
పపరర: శవససబభబరరవప పసటటల

95-112/288

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:51-2-57
వయససస:48
లస: పప
95-112/290

7723 SQX0609990
పపరర: సశరష లత తషలల
ర రర

95-112/291

భరస : పబసరదస
ఇసటట ననస:51-2-58
వయససస:69
లస: ససస స
95-112/293

తసడడ:బ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:51-2-58
వయససస:76
లస: పప
95-112/295

7708 SQX0612572
పపరర: వనసకట నరజశ కలమయర� ఎస�

తసడడ:బ మహహదర రరఫ� �
ఇసటట ననస:51-2-56
వయససస:60
లస: పప

భరస : ననగరరజ గమసడడమమడ
ఇసటట ననస:51-2-58
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వరజష
ఇసటట ననస:51-2-58
వయససస:73
లస: ససస స
7727 MLJ2490449
పపరర: మమఖయసరరబబగస షపక

95-112/278

తసడడ:బ లకకహపత� �
ఇసటట ననస:51-2-57
వయససస:42
లస: పప

95-112/289 7722 SQX1796416
7721 AP151000468244
పపరర: వనసకటనరరససహయఖ లయలకకట�
పపరర: నవ రతత కలమయరర గమసడడమమడ

95-112/273

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:51-2-56
వయససస:36
లస: పప

భరస : శవససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-2-57
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ శవససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-2-57
వయససస:39
లస: పప

7724 SQX0757732
పపరర: శశషరతతస మయరరళర

95-112/275

భరస : తరరపత రరవప దడడడడ
ఇసటట ననస:51-2-57
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరసససహయఖ�
ఇసటట ననస:51-2-57
వయససస:50
లస: ససస స
7718 MLJ0882498
పపరర: కలమయరసరశమ పసటటల

7707 MLJ0887042
పపరర: లకడహశవగరరరజ� మదదర�

7705 AP151000468223
పపరర: సరసబశవరరవప గమసటటపలర
తసడడ:బ రరమయఖ
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:బ ననగజసదబస� �
ఇసటట ననస:51-2-56
వయససస:54
లస: పప

భరస : కలమయరసరశమ
ఇసటట ననస:51-2-57
వయససస:29
లస: ససస స
7715 MLJ2490340
పపరర: పదనహవత లయలలకట �

95-112/272

భరస : ననగజశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:51-2-56
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:51-2-56
వయససస:48
లస: పప
7712 SQX0758227
పపరర: పసబయయసక పసటటల

7704 AP151000468148
పపరర: శవరరస గమసటటపలర

95-112/270

తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:51-2-55
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:51-2-56
వయససస:37
లస: ససస స
7709 MLJ2487544
పపరర: చసదబశశఖర ఇసటటరర

95-112/269 7702 AP151000468234
7701 SQX1082601
పపరర: మలర కరరరరన రరవప గమసటటపలర
పపరర: పరమమశశరరరవప గమసటటపలర

7726 SQX0276105
పపరర: నజమ పపతదన

95-112/294

భరస : శమహ ఖయన పపతదన
ఇసటట ననస:51-2-61
వయససస:36
లస: ససస స
95-112/296

7729 SQX0692624
పపరర: యమససఫ షపక

95-112/297

తసడడ:బ ఇసహయల
ఇసటట ననస:51-2-61
వయససస:32
లస: పప
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95-112/298

తసడడ:బ ఆదమ ఖయన పపతదన
ఇసటట ననస:51-2-61
వయససస:40
లస: పప
7733 MLJ2487320
పపరర: అనశర షపక

95-112/301

95-112/304

95-112/307

95-112/310

95-112/313

95-112/316

95-112/319

భరస : లకహయఖ�
ఇసటట ననస:51-2-63
వయససస:81
లస: ససస స

7743 SQX0563239
పపరర: పసదద భభరర వ గకడ�

7746 SQX1570291
పపరర: దనరర చసదబ శశఖర

7749 SQX0563254
పపరర: పసదద శవరమమష బభబమ�

7752 MLJ0886788
పపరర: ఝయనసలకకహ� జవరశజ�

95-112/322

7755 MLJ0881375
పపరర: సరసశత� ససహహచ�

95-112/311

7758 SQX0753004
పపరర: మమరళకకషష యమ
తసడడ:బ హనసమసతష
ఇసటట ననస:51-2-63
వయససస:51
లస: పప

7738 SQX0276089
పపరర: మయదసరర� యన�

95-112/306

7741 SQX0562538
పపరర: షపక అలయరబ�

95-112/309

7744 SQX0564591
పపరర: షపక నబవల�

95-112/312

తసడడ:బ మయబమససభభన�
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:36
లస: పప
95-112/314

7747 SQX0752881
పపరర: మమరరగన చసకరక

95-112/315

తసడడ:బ తననసడడ
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:40
లస: పప
95-112/317

95-112/318
7750 SQX1527920
పపరర: సరయ కకరటహనన ఉపపమవపలలరర

తసడడ:బ మమరళ కకషష ఉపపమవపలలరర
ఇసటట ననస:51-2-63
వయససస:28
లస: ససస స
95-112/320

7753 SQX0757898
పపరర: వరలకడహ యమ

95-112/321

భరస : మమరళకకషష
ఇసటట ననస:51-2-63
వయససస:43
లస: ససస స
95-112/323

భరస : వనసకటటశశర రరవప� �
ఇసటట ననస:51-2-63
వయససస:55
లస: ససస స
95-112/325

95-112/303

భరస : మయబమ ససభభన�
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ బబహహనసదరరవప� �
ఇసటట ననస:51-2-63
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శవశసకరరరవప
ఇసటట ననస:51-2-63
వయససస:45
లస: ససస స
7757 MLJ2490522
పపరర: రరమతషలశమహ జననతజ�

95-112/308

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:51-2-63
వయససస:35
లస: ససస స
7754 MLJ2490894
పపరర: వరణణ ఉపపపమయవపలలరర

7740 SQX0552554
పపరర: పసదద అనసరరధ�

7735 SQX0562595
పపరర: షపక మసరసనబ�

భరస : చకకవరరస�
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ పబభమ దనస
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ శశషరవతనరస�
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:41
లస: పప
7751 MLJ0881367
పపరర: ససతనకళళఖణణ� ససహహచ�

95-112/305

తసడడ:బ శవరమమష బభబమ�
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ భభషర� �
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:37
లస: పప
7748 SQX0612556
పపరర: చకకవరరస� ఎన�

7737 SQX1063684
పపరర: లకడహ టట వ ఎన యస

95-112/300

భరస : నబ వల�
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవరమమష బభబమ�
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:76
లస: ససస స
7745 MLJ0880682
పపరర: బభలలసరహహబ� షపక�

95-112/302

భరస : సతష
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బభలల సరహహబ�
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:41
లస: ససస స
7742 SQX1796457
పపరర: ససచదన బ షపక

7734 SQX0552109
పపరర: పసదద బబబ అనడష�

7732 MLJ2487254
పపరర: ఇసరహయల షపక

తసడడ:బ ఉసరహన
ఇసటట ననస:51-2-61
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:బ శవ రమమష బభబమ�
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మమరరగన
ఇసటట ననస:51-2-62
వయససస:36
లస: ససస స
7739 SQX0609933
పపరర: నజహన షపక�

95-112/299

తసడడ:బ ఆదమ ఖయన పపతదన
ఇసటట ననస:51-2-61
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ మలయల
ఇసటట ననస:51-2-61
వయససస:71
లస: పప
7736 SQX0757948
పపరర: లసగస శరసత చసకరక

7731 MLJ0884734
పపరర: ఖయజజ ఖయన పపతదన

95-112/324
7756 AP151000471098
పపరర: ననగజశశరమహ ఉపపపమయవపలలరర

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:51-2-63
వయససస:70
లస: ససస స
95-112/326

7759 MLJ0884346
పపరర: వనసకటటశశరరరవప� సస.హహచ�

95-112/327

తసడడ:బ వనసకటభబమయఖ� �
ఇసటట ననస:51-2-63
వయససస:60
లస: పప
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7760 SQX0609925
పపరర: కరరమమనతసర షపక�
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95-112/328

భరస : రసససల�
ఇసటట ననస:51-2-64
వయససస:35
లస: ససస స
7763 AP151000468498
పపరర: కరరమమలయర షపక

95-112/331

95-112/1257

95-112/335

95-112/337

95-112/340

95-112/343

95-112/393

భరస : ననగజశశరరరవప కలలర పలర
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:44
లస: ససస స

7773 MLJ0884973
పపరర: ససరజసదబ� బబ గరదద�

7776 AP151000468394
పపరర: మధసపవనసకమయర పప లశశటట

7779 MLJ0880948
పపరర: ననగరతస మహ బచసచ�

7782 SQX2129740
పపరర: భభసకర రరవప అసతషరరలపలర

95-113/68

95-112/338

7768 AP151000471116
పపరర: కరలలషరబ షపక

95-112/334

7771 MLJ0884908
పపరర: ససమఖ� భభగరదద�

95-112/336

95-112/339
7774 MLJ0884981
పపరర: జగదదషఆరరణమకమయర� భభగరదద�

తసడడ:బ లకహణరరవప� ాడ�
ఇసటట ననస:51-2-67
వయససస:59
లస: పప
95-112/341

7777 AP151000468293
పపరర: ననగవనసకటసతఖదదవ పప లశశటట

95-112/342

తసడడ:బ హరరకకషషపబసరద
ఇసటట ననస:51-2-68
వయససస:47
లస: పప
95-112/344

7780 SQX1573709
పపరర: పప ననహత ఎన ఆర సస

95-112/392

భరస : ఎన రవచసదబన
ఇసటట ననస:51-3-77
వయససస:60
లస: ససస స
95-112/1260

7783 SQX2509867
పపరర: మహమమద ఖయన పఠరన

95-112/1318

తసడడ:బ అహమద మహహదర దన ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:51-4-306
వయససస:62
లస: పప

95-113/69 7786 SQX0752360
7785 SQX0266817
పపరర: శకలకడహ మయనసకకసడ� మనసకకసడ
పపరర: ఆదదలకడహ పపలకకసడ పపరరకకసడ

తసడడ:బ మమరళ కకషరషరరడ�డడ మనసకకసడ
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:30
లస: ససస స
95-113/71

95-112/1256

తసడడ:బ జగదదషఅరరణమకమయర�
ఇసటట ననస:51-2-67
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ శసకర అసతషరరలపలర
ఇసటట ననస:51-3-94
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప కలలర పలర
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:24
లస: ససస స
7787 SQX0683268
పపరర: ననగ మలలర శశరర కళళర పలర

95-112/1162

భరస : ససబభబరరవప�
ఇసటట ననస:51-2-91
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:బ ఎన రవచసదబన
ఇసటట ననస:51-3-77
వయససస:26
లస: పప
7784 SQX1442318
పపరర: సరయ మమనక కలలర పలర

7770 SQX2064491
పపరర: సమర షపక

7765 SQX2125573
పపరర: దనవపద అకకస షపక

భరస : ఇసరహయల
ఇసటట ననస:51-2-65
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ హరరకకషషపబసరద
ఇసటట ననస:51-2-68
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబయఖ
ఇసటట ననస:51-2-69
వయససస:48
లస: ససస స
7781 SQX1573725
పపరర: సబభరర కరరరరకజయన ఆర

95-112/333

తసడడ:బ జగదదషషకమయర� �
ఇసటట ననస:51-2-67
వయససస:34
లస: పప

భరస : హరరకకషషపబసరదస
ఇసటట ననస:51-2-68
వయససస:63
లస: ససస స
7778 SQX0757906
పపరర: ఈశశరమహ జడడ

7767 SQX0609982
పపరర: ససచయద బ షపక

95-112/330

తసడడ:బ జన బభష షపక
ఇసటట ననస:51-2-64
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:బ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:51-2-65
వయససస:18
లస: పప

భరస : జగదదషఅరరణమకమయర�
ఇసటట ననస:51-2-67
వయససస:53
లస: ససస స
7775 AP151000471215
పపరర: పబమలయదదవ పప లశశటట

95-112/332

భరస : కరరమమలయర షపక
ఇసటట ననస:51-2-65
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ జజననసహహబ
ఇసటట ననస:51-2-65
వయససస:70
లస: పప
7772 MLJ0884916
పపరర: శవకలమయరర� భభగరదద�

7764 AP151000468107
పపరర: జజనబభషర షపక

7762 SQX1796440
పపరర: ఖయససస బ షపక

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:51-2-64
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇసరహయల
ఇసటట ననస:51-2-64
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ జజన బభష షపక
ఇసటట ననస:51-2-64
వయససస:19
లస: ససస స
7769 AP151000468501
పపరర: ఇసరహయల షపక

95-112/329

భరస : భభషర
ఇసటట ననస:51-2-64
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇసరహయల షపక
ఇసటట ననస:51-2-64
వయససస:42
లస: పప
7766 SQX2264885
పపరర: జహహర షపక

7761 SQX0645713
పపరర: నజరరనతసర షపక

7788 SQX0487066
పపరర: ఈశశరర మతస సటట
భరస : ననగజశశర రరవప� మతస సటట
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:50
లస: ససస స

95-113/70

భరస : రవకలమయర పపరరకకసడ
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:33
లస: ససస స
95-113/72

7789 SQX0002360
పపరర: సడరరఖ కలమయరర బబ లర శశటట

95-113/73

భరస : చసదబమమళ బబ లర ససటట
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:57
లస: ససస స
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7790 SQX0793448
పపరర: రరఘవవసదబ కలలర పలర
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95-113/74

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప కలలర పలర
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:27
లస: పప
7793 SQX0487033
పపరర: ననగజశశర రరవప మతస సటట

95-113/77

95-113/653

94-114/795

95-114/101

95-114/104

95-114/107

95-114/110

95-114/113

తసడడ:బ బబహహరరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:51-6-162
వయససస:38
లస: పప
7817 SQX2145597
పపరర: లకడహ తరరపతమహ రరయ
తసడడ:బ బబహహ రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-06-162
వయససస:19
లస: ససస స

95-114/99

7803 SQX0337998
పపరర: రరమరరడడడ చసతచచరరవప

7806 SQX0760512
పపరర: రమయదదవ ఈమన

7809 SQX0028944
పపరర: ఆదదలకడహ� సరనకకమమహ

95-114/102

95-114/105

95-114/108

95-114/100

7804 SQX1978584
పపరర: ధనలకడహ మసదగమల

95-114/103

7807 SQX0028688
పపరర: శరరష సరనకకమమహ

95-114/106

7810 SQX0760249
పపరర: రరజఖలకడహ ఈమన

95-114/109

భరస : బబహహరరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:51-6-162
వయససస:57
లస: ససస స
95-114/111

7815 SQX0003210
పపరర: బబహహరరడడడ రరయ

95-114/114

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప బమరరర
ఇసటట ననస:51-6-411
వయససస:66
లస: పప

7801 SQX0338012
పపరర: జయమహ చసతచచరరవప

తసడడ:బ ససబభబ రరడడ � సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-06-162
వయససస:33
లస: ససస స

7812 SQX0949172
పపరర: శవ సరయ రరఘవవసదబ రరడడడ
రరయ
తసడడ:బ బబహహ రరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-06-162
వయససస:26
లస: పప

7818 AP151000261172
పపరర: మధస సడధనరరవప బమరరర

94-114/794

భరస : కకటటశశర రరవప మసదగమల
ఇసటట ననస:51-6-161
వయససస:52
లస: ససస స

7813 SQX0015685
పపరర: శకనవరసరరడడడ� సరనకకమమహ�

95-114/112

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ� సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-06-162
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ కరశరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-06-162
వయససస:51
లస: పప
95-114/698

7798 NDX2288496
పపరర: చచచతనఖ మసదసగమల

భరస : రరమరరడడడ చసతచచరరవప
ఇసటట ననస:51-6-161
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : ససబభబ రరడడడ� సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-06-162
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ జవరడడ
ఇసటట ననస:51-06-162
వయససస:74
లస: ససస స
7814 SQX0760223
పపరర: పపరరషప తస మ రరడడడ ఈమన

7800 SQX0003467
పపరర: లకకహదదవ� కలల
ర రర�

95-113/79

భరస : శకనవరస మసదసగమల
ఇసటట ననస:51-06-161
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పపరరషప తస మ రరడడడ ఈమన
ఇసటట ననస:51-6-162
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబహహరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-06-162
వయససస:28
లస: ససస స
7811 SQX0003079
పపరర: పరమమశశరర జవరడడ

95-113/654

తసడడ:బ మయలకకసడ రరడడడ చసతచచరరవప
ఇసటట ననస:51-6-161
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ బబహహ రరడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-06-162
వయససస:28
లస: ససస స
7808 SQX0003160
పపరర: ససనత రరయ

7797 SQX2375509
పపరర: నరరసదబ రరడడడ గరయస

7795 SQX0002592
పపరర: ససబభబరరవప రరవపరర
తసడడ:బ ననగయఖ రరవపరర
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:73
లస: పప

భరస : రవసదబరరడ�డడ కలల
ర రర
ఇసటట ననస:51-06-161
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ రమణనరరడడడ� కలల
ర రర
ఇసటట ననస:51-06-161
వయససస:34
లస: పప
7805 SQX1511451
పపరర: రమఖ భవరన రరయ

95-113/78

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:24
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప మసదసగమల
ఇసటట ననస:51-06-161
వయససస:42
లస: ససస స
7802 SQX0003475
పపరర: రవసదబరరడ�డడ కలల
ర రర�

7794 SQX0002329
పపరర: చసదబమమళ బబ లర శశటట

95-113/76
7792 SQX0752428
పపరర: రవ కలమయర పపరరకకసడ పపరరకకసడ

తసడడ:బ చలమయఖ పపరరకకసడ
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ బభల కకటటశశరరరవప బబ లర ససటట
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:69
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:69
లస: ససస స
7799 NDX2288520
పపరర: ధనలకకజ ర మసదసగమల

95-113/75

తసడడ:బ ససబబమణఖ రరడడడ కకలర గమసట
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర మతస సటట
ఇసటట ననస:51-5-121
వయససస:60
లస: పప
7796 SQX2129542
పపరర: దనబకకయణణ రరవపరర

7791 SQX0583773
పపరర: యవరరజ కకలర గమసట

7816 SQX0028217
పపరర: ససబభబ రరడడ సరనకకమమహ

95-114/115

తసడడ:బ రరమ రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-06-162
వయససస:59
లస: పప
95-113/100

7819 SQX0773382
పపరర: లకడహ శశశత నమహగడడ

95-114/188

తసడడ:బ నరసససహరరవప నమహగడడ
ఇసటట ననస:51-7-203
వయససస:27
లస: ససస స
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7820 SQX0773325
పపరర: శరఖమ మహన ఈమన

95-114/189

తసడడ:బ కకదసడ రరమశరహ ఈమన
ఇసటట ననస:51-7-203
వయససస:53
లస: పప
7823 MLJ3716578
పపరర: అరరణ కకలలర

95-115/76

95-115/79

95-116/75

95-116/78

95-114/654

95-115/120

95-115/123

తసడడ:బ శశషరరవప
ఇసటట ననస:51-8-450
వయససస:45
లస: పప

7831 AP151000489257
పపరర: రరజఖలకడహ అయధఖ

7836 SQX2116838
పపరర: బభల వనసకటటశశరరర బబ సకలరర

7839 MLJ3714771
పపరర: ననగశసకర రరడడడ ఆవపల

7842 MLJ3714763
పపరర: రరమరరడడడ ఆవపల

95-116/81

7845 MLJ0887810
పపరర: సశపత కకతత
స రర

95-116/79

7848 AP151000468075
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకతష
స రర
తసడడ:బ శశషరరరవప
ఇసటట ననస:51-8-450
వయససస:48
లస: పప

95-116/77

7834 SQX0873000
పపరర: అయధఖ అయఖపప

95-116/80

తసడడ:బ అయధనఖ బభలయమమకలసదస
ఇసటట ననస:51-8-244
వయససస:28
లస: పప
95-115/576

7837 MLJ0884692
పపరర: వరగజరవ తమయహ

95-115/119

తసడడ:బ కకటటరరడడడ తమయహ
ఇసటట ననస:51-8-246
వయససస:36
లస: ససస స
95-115/121

7840 SQX0830562
పపరర: మహన రరవప నవలటటరర

95-115/122

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:51-8-246
వయససస:36
లస: పప
95-115/124

7843 SQX0780619
పపరర: జజన బబనత జలలర ళర

95-115/125

తసడడ:బ ససబభబరరవప జలలర ళళ
ఇసటట ననస:51-8-246
వయససస:64
లస: పప
95-112/523

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-8-450
వయససస:40
లస: ససస స
95-112/525

95-112/522

భరస : బభలలమకలసదరస
ఇసటట ననస:51-8-244
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:51-8-246
వయససస:61
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:51-8-327
వయససస:27
లస: ససస స
7847 SQX0350926
పపరర: కకతత
స రర గరవసద రరజజరరవప

95-116/76

తసడడ:బ రరమరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:51-8-246
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ జజసఫ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:51-8-246
వయససస:56
లస: పప
7844 SQX0358077
పపరర: యరకస రరడడడ ననరరయణమహ

7833 SQX0873018
పపరర: అయధఖ పవన కలమయర

95-115/78

7828 SQX1341668
పపరర: ఎస వ యస ఆలలఖఖ
పసరరమయళర
తసడడ:బ ఉమ మహహశశర రరవప పస
ఇసటట ననస:51-7-433
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప బబ సకలరర
ఇసటట ననస:51-8-245
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకటటరరడడడ తమయహ
ఇసటట ననస:51-8-246
వయససస:55
లస: ససస స
7841 SQX0547810
పపరర: జజనతలగడడ వర పబసరద రరవప

7830 MLJ2508521
పపరర: అనసరరధ అయధఖ

7825 SQX0827147
పపరర: శక దదవ నమహగడడ

95-115/80

తసడడ:బ అసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-8-244
వయససస:27
లస: పప

భరస : వరరసజనవయమలల బబ సకలరర
ఇసటట ననస:51-8-245
వయససస:28
లస: ససస స
7838 MLJ0884015
పపరర: శవపరరశత తమయహ

7827 MLJ3714037
పపరర: శకనవరసరరవప� కకలలర�

95-115/75

తసడడ:బ కకదసడ శరహ నమహగడడ
ఇసటట ననస:51-7-203
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-8-244
వయససస:31
లస: ససస స

తలర : రరజఖ లకడహ అయధనఖ
ఇసటట ననస:51-8-244
వయససస:25
లస: పప
7835 SQX2033835
పపరర: అలలఖఖ బబ సకలరర

95-115/77

తసడడ:బ వవవకరనసదసరశమ� కకలలర
ఇసటట ననస:51-7-203
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల అయధఖ
ఇసటట ననస:51-8-244
వయససస:25
లస: ససస స
7832 SQX1179176
పపరర: సరయజతదసదబ అయధనఖ

7824 MLJ2515492
పపరర: కలససమసససదరర కకలర పర

7822 SQX1535931
పపరర: లకడహ మమనకర కకలర పర

తసడడ:బ సరయ బభబమ కకలర పర
ఇసటట ననస:51-7-203
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : సరయబభబమ కకలర పర
ఇసటట ననస:51-7-203
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ సరయ బభబమ కకలర పర
ఇసటట ననస:51-7-203
వయససస:27
లస: పప
7829 SQX1306720
పపరర: లకడహ శరకవణణ అయధఖ

95-114/190

తసడడ:బ పరసడడ రసగశరహ నమహగడడ
ఇసటట ననస:51-7-203
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకలలర
ఇసటట ననస:51-7-203
వయససస:41
లస: ససస స
7826 SQX1535949
పపరర: కకషష తదజ కకలర పర

7821 SQX0773366
పపరర: నరసససహరరవప నమహగడడ

7846 MLJ0881680
పపరర: రమయదదవ కకతత
స రర

95-112/524

భరస : హరరవనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:51-8-450
వయససస:41
లస: ససస స
95-112/526

7849 SQX1547423
పపరర: రమణ బరరగర

95-116/82

తసడడ:బ చచననతరరడడడ బరరగర
ఇసటట ననస:51-8-832
వయససస:29
లస: పప
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95-116/83

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:51-8-834
వయససస:29
లస: పప
7853 SQX1863844
పపరర: సరయ భభసకర రరడడ నవపలలరర

95-116/86

95-116/419

95-116/102

95-116/105

95-116/108

95-116/111

95-116/117

భరస : గరవసద రరజ రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:51-9-282
వయససస:46
లస: ససస స

7863 SQX1759505
పపరర: దసరర పబకరశ రరవప అయధనఖ

7866 SQX0873091
పపరర: వవణమగరపరల రరవప గరడద

7869 SQX1075465
పపరర: ననగలకడహ సరరశన పసచడడపలర

7872 SQX1155242
పపరర: వనసకటటసశర రరవప దనసరర

95-116/400

7875 SQX2488013
పపరర: మలర ఖయరరరన రరవప రరవపల

95-116/106

95-116/109

భరస : మలర కరరరరన
ఇసటట ననస:51-9-282
వయససస:45
లస: ససస స

95-116/101

7861 SQX1394980
పపరర: యశశసత రరడడడ కకట

95-116/104

7864 MLJ2504611
పపరర: వనసకటరరడడడ కకట

95-116/107

7867 SQX1620484
పపరర: దరరయయ దనసరర

95-116/110

భరస : సరసబశవ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:51-9-280
వయససస:71
లస: ససస స
95-116/115

7870 SQX0483545
పపరర: ననగ కళళఖణణ కటభరర

95-116/116

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-9-281
వయససస:64
లస: ససస స
95-116/118

7873 SQX0508598
పపరర: తనడడబబ యన అసకమహరరవప

95-116/119

తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:51-9-281
వయససస:64
లస: పప
95-115/631

Deleted

7878 SQX0079756
పపరర: భవరన కకడకమమల

7858 AP151000489326
పపరర: శకలత కకట

తసడడ:బ యలయరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-277
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ చచసచయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:51-9-282
వయససస:51
లస: పప
95-116/121

95-116/88

తలర : శక లత కకట
ఇసటట ననస:51-9-277
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:51-9-281
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబ రరవప సడరర
ఇసటట ననస:51-9-281
వయససస:21
లస: పప
7877 SQX1452549
పపరర: ఆధద లకడహ రరవపలకకలలర

95-116/103

తసడడ:బ కలటటసబ రరవప పసచడడపలర
ఇసటట ననస:51-9-281
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అసకమహ రరవప
ఇసటట ననస:51-9-281
వయససస:64
లస: ససస స
7874 SQX2135606
పపరర: రవసద కలమయర సరయ సడరర

7860 AP151000489274
పపరర: లకహమహ కకట

7855 AP151000489115
పపరర: హహసపసనబ షపక

భరస : చనవనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-277
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:51-9-279
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర దనసరర
ఇసటట ననస:51-9-280
వయససస:57
లస: పప
7871 SQX0079947
పపరర: ననగజసదబమహ కకతనస

95-116/100

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప ఎ
ఇసటట ననస:51-9-277
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ బభలయ రసగ రజడకడ
ఇసటట ననస:51-9-277
వయససస:46
లస: పప
7868 SQX1179184
పపరర: సరసబ ససవర రరవప దనసరర

7857 MLJ2508836
పపరర: పదనహవత కకట

95-116/85

భరస : చనఖశస
ఇసటట ననస:51-9-234
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : యయలర యరరడడడ
ఇసటట ననస:51-9-277
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ చసదబ రరడడడ కరశపప
ఇసటట ననస:51-9-277
వయససస:31
లస: పప
7865 SQX0873059
పపరర: కరశపర సరశమ రసగర రరడడ

95-116/87

భరస : వనసకట రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:51-9-277
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కయయప సరశమ రసగ రజడడ క
ఇసటట ననస:51-9-277
వయససస:46
లస: ససస స
7862 SQX1242999
పపరర: కకసడన రరడడడ కరశపప

7854 MLJ2509164
పపరర: మసరసనబ షపక

7852 SQX1264951
పపరర: తతకలర ససభభన shaik

తసడడ:బ గమలయ మహమహద షపక
ఇసటట ననస:51-8-838
వయససస:39
లస: పప

భరస : షరరద
ఇసటట ననస:51-9-234
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గకస బభషర మహమహద
ఇసటట ననస:51-09-275
వయససస:18
లస: ససస స
7859 SQX0873067
పపరర: కరశపర ఆదద లకకహ

95-116/84

తసడడ:బ దనసస పసరరకల
ఇసటట ననస:51-8-838
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరడడడ నవపలలరర
ఇసటట ననస:51-9-103
వయససస:21
లస: పప
7856 SQX2484582
పపరర: రహహమయ మహమహద

7851 SQX1515032
పపరర: రతత బభబమ పసరరకల

95-116/122

7876 SQX0983270
పపరర: నగలకడహ బబ సకలరర

95-116/120

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:51-9-282
వయససస:27
లస: ససస స
7879 SQX0464842
పపరర: బభలయజ రరవపలకకలలర

95-116/123

తసడడ:బ గరవసదరరజలల రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:51-9-282
వయససస:27
లస: పప
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7880 SQX1000215
పపరర: సరసబశవ రరవప బబ సకలరర

95-116/124

తసడడ:బ కకటయఖ
ఇసటట ననస:51-9-282
వయససస:27
లస: పప
7883 SQX2329878
పపరర: మలర కరరరరన రరవప రరవపల

95-116/401

95-114/239

95-115/538

భరస : లకహయఖ బబ సకలరర
ఇసటట ననస:51-12-33
వయససస:66
లస: ససస స
7892 SQX1072156
పపరర: లకడహ దదవనవన

95-116/173

95-116/176

భరస : హహసపసన రరవప వపలర సగమల
ఇసటట ననస:51-12-316
వయససస:54
లస: ససస స
7898 SQX1452077
పపరర: హరరశ వపలర సగమల

95-116/179

95-116/182

95-116/185

భరస : సలసఖయన
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:38
లస: ససస స
7907 SQX1072115
పపరర: పఠరన అబమరల సలస ఖయన
తసడడ:బ పఠరన షసషషదదరన ఖయన
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:54
లస: పప

95-112/527

7890 SQX2148682
పపరర: లకడహ గమటభల

7891 SQX0761874
పపరర: చచనతమహ ఓరరగసటట

7893 SQX1817634
పపరర: గణణశ దనసరర

95-115/539

95-116/174

7896 SQX0761965
పపరర: జయశక ఏమనవన

7897 SQX0761882
పపరర: ఆదదలకడహ ఉలర సగమల

95-116/177

95-116/175

95-116/178

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:51-12-316
వయససస:54
లస: ససస స
95-116/180

7900 SQX1547373
పపరర: హహససపన రరవప వపలర గమల

95-116/181

తసడడ:బ సరసబయఖ వపలర గమల
ఇసటట ననస:51-12-316
వయససస:53
లస: పప
95-116/183

7903 SQX1306498
పపరర: షబనన పసనసకకసడ

తసడడ:బ మహమహద రరయయజదదరన పటభన
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ సలస పసనసకకసడ
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:54
లస: ససస స

7905 AP151000489135
పపరర: అజజమస పఠరన

7906 SQX1072107
పపరర: షబబర పసనసకకసడ

95-116/186

95-116/184

95-116/187

తలర : రజయయ బబగస
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:27
లస: పప

95-116/376 7909 SQX2032332
7908 SQX2032357
పపరర: మహమహద రరయయజదదరన పఠరన
పపరర: మహజబన సయఖద

తసడడ:బ షసషషదదరన ఖయన
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:48
లస: పప

95-116/172

7894 MLJ2508778
పపరర: ససషపలత దససపల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-12-316
వయససస:38
లస: ససస స

7902 SQX1881168
పపరర: శశజయయ పరరశన పటభన

95-88/28

భరస : కకసడనరరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-233
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ శవ శసకర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:51-12-315 OLD D.NO 13-8-31
వయససస:18
లస: పప

7899 MLJ2504579
పపరర: శకనవరసరరవప దససపల

95-116/128

7888 SQX1910066
పపరర: వరయఖ మకరకన
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర మకరకన
ఇసటట ననస:51-11-2621
వయససస:35
లస: పప

భరస : షసషదదరననబ న
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:38
లస: ససస స
95-116/188

7885 SQX1896976
పపరర: ననరరయణ రరడడడ యయరరవ

భరస : వనసకట ననగ భభసకర లలట పప తత
స రర
ఇసటట ననస:51-11-434
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపతమహ
ఇసటట ననస:51-12-316
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:51-12-316
వయససస:54
లస: పప
7904 SQX0266478
పపరర: రజయయ పఠరన

7887 SQX1155424
పపరర: ఉమయ దదవ పప తత
స రర

95-116/126

తసడడ:బ ససబబయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:51-9-284
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-12-316
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ హహసపసన రరవప వపలర సగమల
ఇసటట ననస:51-12-316
వయససస:24
లస: పప
7901 SQX0780692
పపరర: శకనవరస రరవప ఎమనవన

95-116/127

భరస : అపపల ననయమడడ గమటభల
ఇసటట ననస:51-12-33
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరయబభబమ
ఇసటట ననస:51-12-234
వయససస:74
లస: ససస స
7895 SQX1452010
పపరర: ఉషర రరణణ వపలర సగమల

7884 SQX1886670
పపరర: వనసకట రరడడడ యయరరవ

7882 MLJ2504447
పపరర: గరవసదరరజ రరవపలలకకలలర

తసడడ:బ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:51-9-282
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ ససబబయఖ యయరరవ
ఇసటట ననస:51-9-284
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ రరజయఖ దదమకకసడ
ఇసటట ననస:51-11
వయససస:29
లస: ససస స
7889 SQX2319663
పపరర: రరమమలమహ బబ సకలరర

95-116/125

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప కకడడమమల
ఇసటట ననస:51-9-282
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ చచసచయఖ రరవపల
ఇసటట ననస:51-9-282
వయససస:51
లస: పప
7886 SQX1074624
పపరర: అపపరశ దదమకకసడ

7881 SQX1394741
పపరర: మలర కరరరరన కకడడమమల

95-116/377

భరస : మహమహద రరయయజదదరన పఠరన
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:41
లస: ససస స
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95-116/386

భరస : రతనతకర శలస
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:40
లస: ససస స
7913 SQX2387702
పపరర: వనద సరయ గరల

95-116/389

95-116/191

95-116/391

95-116/195

95-116/198

95-116/201

95-116/202

తసడడ:బ మమరరస రరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-327
వయససస:26
లస: పప

7923 SQX0296533
పపరర: అనడరరధ వనదసరరపరరస

7926 SQX0296558
పపరర: సతష బభబమ వనదసరరపరరస

7929 SQX1998509
పపరర: రసజత వనదసరరపరరస

7932 SQX2513018
పపరర: ఖయడరరనతసర బబ పఠరన

95-116/204

95-116/196

7918 SQX2318582
పపరర: పవన కలయఖణ రరడడ కకట

7921 SQX1380153
పపరర: కకషష రరడడడ కకట

95-116/194

7924 SQX0266452
పపరర: రతత కలమయరర వవదసరరపతబ

95-116/199

7927 SQX0266247
పపరర: సరగర బభబమ వనదసరర పతస

తసడడ:బ నరసర రరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-328
వయససస:31
లస: పప

95-116/197

95-116/200

తసడడ:బ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:51-12-321
వయససస:53
లస: పప
95-116/378

7930 SQX1900190
పపరర: రసజత వనదసరరపరరస

95-116/222

తసడడ:బ మలర కరరరరన రరవప వనదసరరపరరస
ఇసటట ననస:51-12-321,13THWARD
వయససస:22
లస: ససస స
95-116/425

7933 SQX1452200
పపరర: సలయహ షపక

95-116/203

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:51-12-327
వయససస:27
లస: ససస స

95-116/205 7936 SQX0485656
7935 SQX1394907
పపరర: వనసకట లలకజష రరడడడ వపడడమమల
పపరర: శకనవరసరరడడడ పలయతటట

7938 SQX0843193
పపరర: వనసకట నరసససహ రరడడడ మమకలక

95-116/390

భరస : సరగర బభబమ
ఇసటట ననస:51-12-321
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరడడడ వపడడమమల
ఇసటట ననస:51-12-327
వయససస:24
లస: పప
95-116/207

95-116/190

తసడడ:బ కజ సస హహచ తరరపరల రరడడ కకట
ఇసటట ననస:51-12-320
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనచఫ మహదదవ ఘడదక
ఇసటట ననస:51-12-323
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-327
వయససస:45
లస: ససస స
7937 SQX1072164
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ ఉడడమమల

95-116/193

తసడడ:బ మలర కరరరరన రరవప వనదసరరపరరస
ఇసటట ననస:51-12-321
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ ఇరరమలయయఖ
ఇసటట ననస:51-12-322
వయససస:32
లస: పప
7934 SQX0483297
పపరర: పదహ ఉడడమమల

7920 AP151000489230
పపరర: ఆదదలకడహ కకటభ

7915 MLJ2508422
పపరర: తరరపతమహ -

తసడడ:బ ఫరదర కకట పసచచ రరడడ
ఇసటట ననస:51-12-319
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:51-12-321
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ యస.వ.లసగస
ఇసటట ననస:51-12-321
వయససస:53
లస: పప
7931 SQX0827113
పపరర: కకషష పసడనబబ యన

95-116/192

భరస : సతష బభబమ
ఇసటట ననస:51-12-321
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:51-12-321
వయససస:53
లస: ససస స
7928 SQX0266239
పపరర: మలర కరరరరన రరవప వనదసరరపతస

7917 AP151000486237
పపరర: పసచచరరడడడ కకట

95-116/388

భరస : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-319
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : చనతరరపరలరరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-320
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-320
వయససస:58
లస: పప
7925 SQX0266445
పపరర: సరరజన వవదసరరపతబ

95-116/189

తసడడ:బ పసదతరరపరలలబ డడడ
ఇసటట ననస:51-12-319
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:బ ఫరదర కకట పసచచ రరడడ
ఇసటట ననస:51-12-319
వయససస:18
లస: ససస స
7922 AP151000486037
పపరర: చనతరరపరలలబ డడడ కకట

7914 SQX0266460
పపరర: శకలత కకట

7912 SQX2395697
పపరర: వసశ కకషష శలస

తసడడ:బ రతత కలమయర శలస
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససబభబరరడడడ కకట
ఇసటట ననస:51-12-319
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ పసదర తరరపరల రరడడ కకట
ఇసటట ననస:51-12-319
వయససస:40
లస: పప
7919 SQX2315372
పపరర: పవన కలయఖణణ కకట

95-116/387

భరస : నజర అహహద పఠరన
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : జయ లకడహ గరల
ఇసటట ననస:51-12-317
వయససస:19
లస: ససస స
7916 SQX0485664
పపరర: ససబభబరరడడడ కకట

7911 SQX2424984
పపరర: అయయషర పఠరన

95-116/206

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-327
వయససస:38
లస: పప
95-116/208

7939 SQX1394865
పపరర: వషష
ష వరదన రరడడడ మయదదరరడడడ

95-116/209

తసడడ:బ అసకక రరడడడ మయదదరరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-329
వయససస:31
లస: పప
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7940 SQX2125763
పపరర: అపపల ననయమడడ గమటభల

95-113/620

తసడడ:బ సనత బభబమ గమటభల
ఇసటట ననస:51-12-331
వయససస:34
లస: పప
7943 SQX1156448
పపరర: రరమయ దదవ తమహనవన

95-116/212

Deleted
95-116/215

తసడడ:బ కకషష రరడడడ తమహనవన
ఇసటట ననస:51-12-332
వయససస:22
లస: పప
7949 MLJ2504231
పపరర: ససబభబరరవప చటట

95-116/218

95-116/417

95-116/221

తసడడ:బ వవణమగరపరలరరవప
ఇసటట ననస:51-12-334
వయససస:33
లస: పప
7958 SQX2160778
పపరర: దదపసస భమపత

95-116/394

95-115/217

95-115/220

భరస : లకకహ ననరరయణ ఆకలల
ఇసటట ననస:51-13-199
వయససస:69
లస: ససస స
7967 MLJ2501583
పపరర: రరహననబబగస మహమహద

7947 SQX1492982
పపరర: గరపరలకకషష రరడడడ దడరకరచరర

7950 SQX0547786
పపరర: బబ సకలరర లకహయఖ

7953 SQX2484574
పపరర: రరమశశటట చసతచచరరవప

95-116/216

భరస : షపకకలలర రహమయన మహమహద
ఇసటట ననస:51-13-335
వయససస:37
లస: ససస స

7945 SQX1156463
పపరర: సరరజన గరదన

95-116/214

7948 SQX0547711
పపరర: బబ సకలరర సతఖననరరయణ

95-116/219

7951 SQX1953405
పపరర: లకడహ జరరపప తషరర

95-113/102

భరస : అపరపరరవప జరరపప తషరర
ఇసటట ననస:51-12-333
వయససస:54
లస: ససస స
95-116/418

7954 MLJ0887513
పపరర: పదహజజరరణణ గరదచ

95-116/220

తసడడ:బ మయలకకసడనరరడడడ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:51-12-333
వయససస:66
లస: పప

భరస : వవణమగరపరలరరవప
ఇసటట ననస:51-12-334
వయససస:57
లస: ససస స

7956 SQX2160695
పపరర: శకనవరస రరవప తరరమలశశటట

7957 SQX2160752
పపరర: కకషష పసబయ తరరమలశశటట

7959 SQX2147775
పపరర: యశశద అసథరరజ

95-116/217

తసడడ:బ లకహయఖ
ఇసటట ననస:51-12-332
వయససస:32
లస: పప

95-116/392

95-116/393

భరస : శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:51-12-334
వయససస:58
లస: ససస స
95-115/540

7960 SQX0762625
పపరర: షమమ షపక

95-115/216

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:51-13-199
వయససస:30
లస: ససస స

95-115/218 7963 MLJ3715463
7962 MLJ3715513
పపరర: వరననరరయయణమహ జజలరరడడ గరరర
పపరర: శకదదవ ఆకలల

95-115/219

భరస : వనసకటననరరయయననరరడడడ జలరరడడడగరరర
ఇసటట ననస:51-13-199
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:51-13-199
వయససస:46
లస: ససస స

7965 SQX0827493
పపరర: రఫస సక

95-115/222
7966 MLJ3713906
పపరర: వనసకట ననరరయణ జజల రజడడ కగరరర

95-115/221

తసడడ:బ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:51-13-199
వయససస:38
లస: పప
95-114/241

95-116/211

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-332
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : రరఘవపలల అసథరరజ
ఇసటట ననస:51-12-355
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష రరడడడ కసదసల
ఇసటట ననస:51-13-199
వయససస:39
లస: ససస స
7964 AP151000489319
పపరర: శశషరరతతస ఆకలల

భరస : ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:51-12-332
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ మమరరస తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:51-12-334
వయససస:68
లస: పప

భరస : ఫణణ కకషష గరడద
ఇసటట ననస:51-12-334
వయససస:31
లస: ససస స
7961 MLJ3715489
పపరర: వజయలకడహ కసదసల

95-116/213

తసడడ:బ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:51-12-332
వయససస:32
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:51-12-333
వయససస:64
లస: ససస స
7955 MLJ0887505
పపరర: ఫణణకకషష గరదచ

7944 MLJ2508323
పపరర: వజయ భభరత చటటట

7942 SQX0555052
పపరర: భవరన బసకలరర

తసడడ:బ లకహయఖ
ఇసటట ననస:51-12-332
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ దడరకరచరర
ఇసటట ననస:51-12-332
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ వరసరశమ
ఇసటట ననస:51-12-332
వయససస:32
లస: పప
7952 SQX2484566
పపరర: జయమహ చసతలచచరరవప

95-116/210

భరస : గరపసరరడడడ దడరగరచరర
ఇసటట ననస:51-12-332
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కకషరష రరడడడ
ఇసటట ననస:51-12-332
వయససస:43
లస: ససస స

7946 SQX1830751
పపరర: జరచ బభల రరడడడ తమహనవన

7941 SQX1896992
పపరర: ససభభషసణ దడరగరచరర

7968 AP151000480029
పపరర: గకససయయ షపక
భరస : అబమరలమ మద షపక
ఇసటట ననస:51-13-335
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ పసద ననగరరరడడడ జజల రరడడడగరరర
ఇసటట ననస:51-13-199
వయససస:44
లస: పప
95-114/242

7969 AP151000480022
పపరర: ఖరస రరన షపక

95-114/243

భరస : భభషష షపక
ఇసటట ననస:51-13-335
వయససస:57
లస: ససస స
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95-114/244 7971 AP151000483299
7970 SQX1035899
పపరర: మహమహద అబరత తవరశబ షపక
పపరర: అబమరలమ మద షపక

తసడడ:బ అబమరల హమద షపక
ఇసటట ననస:51-13-335
వయససస:27
లస: పప
7973 MLJ0887927
పపరర: సరమయమ జఖస గరగరశశటట

తసడడ:బ అబమరలబహమయన షపక
ఇసటట ననస:51-13-335
వయససస:52
లస: పప
95-115/224

భరస : సరసబశవరరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:51-13-335
వయససస:48
లస: ససస స
7976 SQX2405850
పపరర: అబమరల హమద షపక

95-115/541

95-114/248

95-114/251

95-114/254

95-115/229

95-114/257

భరస : ససబభబరరవప అనతపరరడడ
ఇసటట ననస:51-13-339
వయససస:49
లస: ససస స

7983 SQX0760413
పపరర: కరరమమలయర మహమహద

7986 MLJ3715760
పపరర: గకససయయ షపక

7989 SQX1074541
పపరర: రజశరహ పఠరన

7992 MLJ3715745
పపరర: హససనన� పఠరన�

95-115/232

7995 SQX0949180
పపరర: హరరష కలమయర అనతపపరరడడ

95-114/252

7998 MLJ3714656
పపరర: బబహహయఖ చలయర
తసడడ:బ మయలయదదబ చలర
ఇసటట ననస:51-13-339
వయససస:37
లస: పప

7978 SQX0826909
పపరర: సశరరప రరవపరటట

95-114/247

7981 MLJ0880674
పపరర: కరరమమన షపక

95-114/250

7984 AP151000483212
పపరర: గకససభభషర షపక

95-114/253

తసడడ:బ భభషషస షపక
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:42
లస: పప
95-115/227

95-115/228
7987 SQX0019166
పపరర: మహమహద అబమరల సతనసర షప

తసడడ:బ అబమరల హమద అబమరల
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:34
లస: పప
95-114/255

7990 SQX1074533
పపరర: రజయయ ససలయసనన పఠరన

95-114/256

తసడడ:బ మమగ బమల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:51-13-337
వయససస:27
లస: ససస స
95-115/230

7993 MLJ3716263
పపరర: సలమమనతసర� సయఖద�

95-115/231

భరస : ససభభన� ససయఖద
ఇసటట ననస:51-13-337
వయససస:51
లస: ససస స
95-114/258

తసడడ:బ ససబభబరరవప అనతపపరరడడ
ఇసటట ననస:51-13-339
వయససస:26
లస: పప
95-115/234

95-115/226

భరస : మమసరసకఅహహద షపక
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మగమబల ఖయన� పఠరన
ఇసటట ననస:51-13-337
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ జజన ఖయన� పఠరన
ఇసటట ననస:51-13-337
వయససస:50
లస: పప
7997 MLJ3715737
పపరర: పదహ అనతపరరడడడ

95-114/249

తసడడ:బ మౘావబమల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:51-13-337
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ మగమబల ఖయన పఠరన
ఇసటట ననస:51-13-337
వయససస:26
లస: పప
7994 MLJ3715307
పపరర: మగమబల ఖయన� పఠరన�

7980 MLJ2499432
పపరర: గకససయయ షపక

7975 MLJ3713682
పపరర: మహమహద అబమరల గఫర షపక

భరస : ననగజశశర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖయససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:బ ఖయససస షపక
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:65
లస: పప
7991 SQX1074574
పపరర: జమర ఖయన పఠరన

95-114/246

తసడడ:బ పసరర మహమహద
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:61
లస: పప
7988 MLJ3714540
పపరర: ఖయదర భభషర షపక

7977 MLJ0880666
పపరర: సరబరర షపక

95-115/223

తసడడ:బ అబమరల హమద షపక
ఇసటట ననస:51-13-335
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహమహదఆల షపక
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమహద అల షపక
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:28
లస: పప
7985 AP151000483073
పపరర: మహమహద ఆల షపక

95-115/225

భరస : ససదదరక షపక
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహమహద అల షపక
ఇసటట ననస:51-13-336
వయససస:50
లస: ససస స
7982 SQX1497883
పపరర: ససభభన షపక

7974 MLJ3715786
పపరర: మమసతనజ షపక

7972 MLJ3716446
పపరర: ససససహత గరగరశశటట

తసడడ:బ సరసబశవరరవప గరగరశశటట
ఇసటట ననస:51-13-335
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబభన షపక
ఇసటట ననస:51-13-335
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ అబమరల రహమన షపక
ఇసటట ననస:51-13-335
వయససస:54
లస: పప
7979 SQX1497875
పపరర: బబ షపక

95-114/245

7996 MLJ3716412
పపరర: ధనలకడహ జజగరర మమడడ

95-115/233

భరస : బభబమ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:51-13-339
వయససస:36
లస: ససస స
95-115/235

7999 NDX2411999
పపరర: వరహహదన షపక

94-115/918

భరస : చసద బభషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-340
వయససస:37
లస: ససస స
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8000 NDX2411965
పపరర: హబబమనతసర షపక
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94-115/919

భరస : భభషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-340
వయససస:51
లస: ససస స
8003 MLJ3716404
పపరర: ననగససనత అనతపరరడడడ

95-115/236

95-115/543

95-115/238

95-115/241

95-115/516

95-114/263

తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప చరరమయమళర
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:54
లస: ససస స

8010 SQX0851576
పపరర: కరశ ఈశశరర దదవ జజలరరడడ గరరర

8013 SQX0827220
పపరర: రఘమ రరమ రరడడ జజలరరడడడగరరర

8016 SQX1290501
పపరర: ససససహత చరరమయమళర

తసడడ:బ రసగర రరవప చరరమమలర
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ హరరబభబమ పడవల
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:32
లస: పప
8027 MLJ3714094
పపరర: మసరసన వల షపక

95-115/239

తసడడ:బ ఇసరసక మహమహద మహమహద
ఇసటట ననస:51-13-343
వయససస:35
లస: పప

8008 SQX0826859
పపరర: కకశమహ జజలరరడడడ

95-114/260

8011 SQX1568403
పపరర: పస మలర స కకట

95-115/240

భరస : వనసకట మహన రరడడ కకట
ఇసటట ననస:51-13-341
వయససస:45
లస: ససస స
95-115/242

8014 SQX1568387
పపరర: వనసకట మహన రరడడ కకట

95-115/243

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:51-13-341
వయససస:51
లస: పప
95-114/261

8017 SQX0773358
పపరర: దదశజ మమనక చరరమయమళళ

95-114/262

తసడడ:బ పపరష చసదబరరవప చరరమయమళళ
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:26
లస: ససస స

8019 MLJ3714102
పపరర: రబభబన షపక

8020 MLJ3714128
పపరర: ఖయజజ షపక

95-115/244

తసడడ:బ నజమమదదరన షపక
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:32
లస: పప

8025 SQX2439347
పపరర: పపరష చసదనబరరవప పడవల

8028 MLJ3714110
పపరర: ఛననననషర షపక
తసడడ:బ జజనభభషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-343
వయససస:41
లస: పప

95-115/245

తసడడ:బ అమన షపక
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:34
లస: పప
95-115/545

8023 SQX2439362
పపరర: కకషష కలమయరర పడవల

95-115/546

భరస : శసకరరరవప పడవల
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:48
లస: ససస స
95-115/548

తసడడ:బ శసకరరరవప పడవల
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:27
లస: పప
95-115/249

95-115/542

భరస : వనసకటటశశర రజడకడ జజలరరడడడ
ఇసటట ననస:51-13-341
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హరరబభబమ పడవల
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:76
లస: ససస స
95-115/547

8005 SQX2319796
పపరర: హబబమనతసర షపక

తసడడ:బ పపరష చసదబ రరవప చరరమయమళర
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:24
లస: ససస స

95-115/246 8022 SQX2319770
8021 SQX0827238
పపరర: పపరష చసదబ రరవప చరరమయమమళర
పపరర: ససగమణనవత పడవల

8024 SQX2319788
పపరర: శసకరరరవప పడవల

95-115/544

తసడడ:బ పసదర ననగరరరడడడ జలరరడడడగరరర
ఇసటట ననస:51-13-341
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట మహన రరడడడ కకట
ఇసటట ననస:51-13-341
వయససస:19
లస: ససస స
8018 SQX1135053
పపరర: శవ కలమయరర చరరమయమళర

8007 SQX2319689
పపరర: బభజ షపక

95-114/641

భరస : బభషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-340
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రఘమ రరమరరడడ జలరరడడడగరరర
ఇసటట ననస:51-13-341
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ పసద గరల రరడడడ జలరరడగరరర
డడ
ఇసటట ననస:51-13-341
వయససస:43
లస: పప
8015 SQX1999473
పపరర: వనసకట రసడల కలమయరర కకట

95-115/237

తసడడ:బ జజనస షపక
ఇసటట ననస:51-13-340
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట మహన రరడడ కకట
ఇసటట ననస:51-13-341
వయససస:23
లస: ససస స
8012 SQX0827022
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ జజలరరడడడగరరర

8004 SQX1641836
పపరర: వహహదన షపక

8002 SQX2064962
పపరర: ఉసరహన ఖయన పఠరన

తసడడ:బ మసరసన వల
ఇసటట ననస:51-13-340
వయససస:37
లస: పప

భరస : చననబషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-340
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:51-13-340
వయససస:46
లస: ససస స
8009 SQX1568395
పపరర: వ ఖయజజ దదవ కకట

95-114/259

భరస : బభజ షపక
ఇసటట ననస:51-13-340
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప అనతపరరడడ
ఇసటట ననస:51-13-340
వయససస:31
లస: ససస స
8006 SQX2319804
పపరర: మమహరరనతసర పఠరన

8001 SQX0703488
పపరర: మలర క షపక

8026 SQX2436244
పపరర: ధతబ పడవల

95-115/549

తసడడ:బ శసకరరరవప పడవల
ఇసటట ననస:51-13-342
వయససస:25
లస: ససస స
95-115/250

8029 MLJ3713674
పపరర: ఇసరసక మహమహద

95-115/251

తసడడ:బ ఖయదర వల మహమహద
ఇసటట ననస:51-13-343
వయససస:65
లస: పప
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8030 MLJ0882662
పపరర: మమనత షపక
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95-114/264

భరస : ననగమర బభషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-344
వయససస:34
లస: ససస స
8033 SQX1641828
పపరర: షరకకరర షపక

95-115/252

95-115/255

95-115/258

95-115/261

95-114/699

95-114/267

95-115/265

తసడడ:బ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:51-13-349
వయససస:28
లస: ససస స

8043 MLJ3714011
పపరర: జయపబకరశ వలల
ర రర

8046 SQX2346443
పపరర: ససజజత సరనకకమమహ

8049 SQX0765990
పపరర: ససబభబరరయమడడ ఉలర

8052 SQX1497909
పపరర: జయ లకడహ జకకకరరడడ

95-115/550

8055 SQX2276533
పపరర: బమడచ షపక

95-115/262

8058 SQX2216984
పపరర: ననగమర షరరఫ షపక
తసడడ:బ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:51-13-349
వయససస:25
లస: పప

8038 SQX1863802
పపరర: రరజజశ ఆవపలమసద

95-115/257

8041 SQX1277079
పపరర: సశపత వలల
ర రర

95-115/260

8044 MLJ3714698
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వనలవనల

95-115/264

తసడడ:బ ససబభబరరవప వనలవల
ఇసటట ననస:51-13-346
వయససస:64
లస: పప
95-114/700

8047 MLJ0885145
పపరర: మణణ కలమయరర వ

95-114/266

భరస : ససబబరరయమడడ వ
ఇసటట ననస:51-13-348
వయససస:37
లస: ససస స
95-114/268

8050 MLJ0885491
పపరర: ఈశశరరరవప వ

95-114/269

తసడడ:బ ససబభబరరవప వ
ఇసటట ననస:51-13-348
వయససస:65
లస: పప
95-115/266

8053 SQX1497917
పపరర: భభనస మమరరస నడతలపరటట

95-115/267

తసడడ:బ ససబభబరరవప నడతలపరటట
ఇసటట ననస:51-13-349
వయససస:51
లస: పప
95-115/551

తసడడ:బ గరలబ షపక
ఇసటట ననస:51-13-349
వయససస:53
లస: పప
95-115/553

95-115/254

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:51-13-346
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సడరఖపబకరష రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:51-13-349
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఖదదర బభష షపక
ఇసటట ననస:51-13-349
వయససస:58
లస: ససస స
8057 SQX2216661
పపరర: ననగమర సనరనర షపక

95-115/259

తసడడ:బ ఈశశర రరవప ఉలర
ఇసటట ననస:51-13-348
వయససస:43
లస: పప

భరస : భభనసమమరరస నడతలపరటట
ఇసటట ననస:51-13-349
వయససస:42
లస: ససస స
8054 SQX2216943
పపరర: హహసపన బఇవనచ షపక

8040 MLJ3714029
పపరర: కనతయఖ సపససటట

8035 MLJ3715661
పపరర: పసచడడతలర సపససటట �

తసడడ:బ నరసససహరరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:51-13-345
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-13-347
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఈశశర రరవప వ
ఇసటట ననస:51-13-348
వయససస:60
లస: ససస స
8051 SQX1497925
పపరర: రరధ కలమయరర నడతలపరటట

95-115/256

తలర : పదనహవత వలల
ర రర
ఇసటట ననస:51-13-346
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ తరరపత రరడడడ
ఇసటట ననస:51-13-347
వయససస:39
లస: పప
8048 MLJ0885137
పపరర: రరమమశశరర వ

8037 MLJ3714078
పపరర: జలయన� షపక�

95-114/643

భరస : కనతయఖ� సపససటట
ఇసటట ననస:51-13-345
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:బ బసగరరయఖ సపససటట
ఇసటట ననస:51-13-345
వయససస:77
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర లలటట వలల
ర రర
ఇసటట ననస:51-13-346
వయససస:49
లస: ససస స
8045 SQX2383404
పపరర: శకనవరసరరడడడ సరనకకమమహ

95-115/253

తలర : ఫరరద బ� షరక
ఇసటట ననస:51-13-345
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ కనతయఖ� సపససటట
ఇసటట ననస:51-13-345
వయససస:33
లస: పప
8042 MLJ3715653
పపరర: పదనహవత వలల
ర రర

8034 MLJ3715679
పపరర: వనసకట లకడహ� బబ జజర�

8032 SQX2032837
పపరర: ననగమర షరరఫ షపక

తసడడ:బ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:51-13-344
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ కనతయఖ యస� బబ జర
ఇసటట ననస:51-13-345
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : జలయన� శరయక
ఇసటట ననస:51-13-345
వయససస:61
లస: ససస స
8039 MLJ3714060
పపరర: మమరళకకషష� సపససటట �

95-114/265

తసడడ:బ ఖదదరరబషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-344
వయససస:35
లస: పప

భరస : జలయన షపక
ఇసటట ననస:51-13-344
వయససస:28
లస: ససస స
8036 MLJ3715687
పపరర: ఫరరద బ� షపక�

8031 SQX0270983
పపరర: ననగమరరనషర షపక

8056 SQX2216901
పపరర: మమభ షపక

95-115/552

భరస : బమడచ షపక
ఇసటట ననస:51-13-349
వయససస:43
లస: ససస స
95-115/554

8059 SQX2216695
పపరర: కవఖ జకకకరరడడడ

95-115/555

తసడడ:బ పసరర రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:51-13-349
వయససస:21
లస: ససస స
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8060 SQX2276699
పపరర: అలలకఖ జకకకరరడడడ
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95-115/556

తసడడ:బ పసరర రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:51-13-349
వయససస:20
లస: ససస స
8063 SQX1277533
పపరర: మమబన షపక

95-115/268

95-114/272

95-115/271

95-115/273

95-115/276

భరస : శసకర బబ సదదల
ఇసటట ననస:51-13-352
వయససస:54
లస: ససస స
8078 MLJ3657905
పపరర: శసకరరసకర బబ సదదల

95-115/279

తసడడ:బ బభలయజ బబ సదదల
ఇసటట ననస:51-13-352
వయససస:50
లస: పప
8081 MLJ3716347
పపరర: బరబతషనతసర� షపక�

95-115/282

తసడడ:బ ఫకలదదరన మహమహద
ఇసటట ననస:51-13-354
వయససస:29
లస: పప

8070 SQX1951532
పపరర: బషసర అబభబస షపక

95-115/285

95-115/272

95-114/271

8068 MLJ2508414
పపరర: వజయలకడహ జకకకరరడడడ

95-115/270

8071 SQX2140333
పపరర: హఫసజ ఆఫసబన షపక

95-115/558

తసడడ:బ మహమహద యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:51-13-351
వయససస:22
లస: ససస స

95-115/274 8074 SQX1594341
95-115/275
8073 SQX1580225
పపరర: వర ననరరయణమహ జజల రరడడ గరరర
పపరర: వర ననరరయణమహ జజల రరడడ గరరర

భరస : వనసకట ననరరయణ రరడడడ జజల రరడడడగరరర
ఇసటట ననస:51-13-352
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననరరయణ రరడడ జజల రరడడడ గరరర
ఇసటట ననస:51-13-352
వయససస:42
లస: ససస స

8076 SQX1546144
పపరర: ఈశశర రరడడడ జజల రరడడడగరరర

8077 SQX1605056
పపరర: సరయ కకరణ రరడడడ సడరపపరరడడడ

95-115/277

తసడడ:బ ననరరయణ రరడడ జజల రరడడడగరరర
ఇసటట ననస:51-13-352
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ ససరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-13-352
వయససస:23
లస: పప

8079 MLJ3716354
పపరర: పపషరపవత కరపప

8080 MLJ3716388
పపరర: జగదదశశరర పప నగసటట

95-115/280

8082 MLJ3714631
పపరర: శవ పప నగసటట

8085 SQX1864297
పపరర: సలయహ ససలస న మహమహద

8088 SQX1864362
పపరర: ససరరజదదరన మహమహద
తసడడ:బ ఫకరకఇన మహమహద
ఇసటట ననస:51-13-354
వయససస:32
లస: పప

95-115/278

95-115/281

భరస : శవ పప నగసటట
ఇసటట ననస:51-13-353
వయససస:36
లస: ససస స
95-115/283

8083 SQX1026898
పపరర: షపక మమసర

95-115/284

తసడడ:బ అలయర బక షపక
ఇసటట ననస:51-13-353
వయససస:53
లస: పప
95-115/286

భరస : షపక మహమహద
ఇసటట ననస:51-13-354
వయససస:27
లస: ససస స
95-115/288

8065 SQX1035998
పపరర: తబవవణణ సడరపపరరడడడ

భరస : పపరరరరడడడ జకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:51-13-351
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ పససటరరవప పప నగసటట
ఇసటట ననస:51-13-353
వయససస:38
లస: పప

భరస : శరకరరఫపదదరన మహమహద
ఇసటట ననస:51-13-354
వయససస:26
లస: ససస స
8087 SQX1864669
పపరర: శరరఫదదరన మహమహద

95-115/269

భరస : వరరలల కరపప
ఇసటట ననస:51-13-353
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అలయరబక� షపక
ఇసటట ననస:51-13-353
వయససస:76
లస: ససస స
8084 SQX1864438
పపరర: ఫరతమయ మహమహద

8067 SQX1951540
పపరర: హఫసజజ ఆరరరయయ షపక

95-114/794

భరస : వనసకట రరడడడ సడరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-13-351
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ మహమమహద షపక
ఇసటట ననస:51-13-351
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరడడడ అనతపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-13-352
వయససస:21
లస: ససస స
8075 MLJ2810810
పపరర: దసరరర లకడహ బబ సదదల

95-115/557

తసడడ:బ మహమమహద షపక
ఇసటట ననస:51-13-351
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మహహద యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:51-13-351
వయససస:40
లస: ససస స
8072 SQX1742873
పపరర: సరయ నఖత అనతపపరరడడ

8064 SQX2143469
పపరర: ససధ రరణణ దదశస

8062 SQX2564938
పపరర: రరమమలమహ కలచకరరరర

భరస : ననగజశశర రరవప కలచకరరరర
ఇసటట ననస:51-13-350
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : లసగ రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:51-13-350
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపత రరడడడ సడరపపరరడడడ
ఇసటట ననస:51-13-351
వయససస:46
లస: పప
8069 MLJ3716438
పపరర: ఫరతమయ షపక

95-114/270

తసడడ:బ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:51-13-350
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ ససబభన షపక
ఇసటట ననస:51-13-350
వయససస:24
లస: ససస స
8066 SQX1035972
పపరర: వనసకట రరడడడ సడరపపరరడడడ

8061 SQX1979780
పపరర: గకస మహహదదరన షపక

8086 SQX1864495
పపరర: బబగమ షపక

95-115/287

తలర : ఫకరకఇన మహమహద
ఇసటట ననస:51-13-354
వయససస:49
లస: ససస స
95-115/289

8089 SQX1864206
పపరర: ఫకలకడడ త షపక

95-115/290

తసడడ:బ అల షపక
ఇసటట ననస:51-13-354
వయససస:55
లస: పప
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8090 SQX1026849
పపరర: షపక షబన
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95-115/291

భరస : సదఖసలర
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:27
లస: ససస స
8093 MLJ3716321
పపరర: దదవ కరపప

95-115/294

95-115/297

95-115/300

95-115/303

95-115/306

95-115/309

95-115/560

తసడడ:బ మమహర షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:22
లస: పప

8103 MLJ3713864
పపరర: ఖయజజ షపక

8106 AP151000486286
పపరర: గకసరనషర షపక

8109 SQX2444289
పపరర: మసరసన బ షపక

8112 SQX1743079
పపరర: నగరన షపక

95-115/312

8115 AP151000489318
పపరర: సరబరరనతసర షపక

95-115/304

8118 SQX1743277
పపరర: నడరరలర షపక
తసడడ:బ కరరమమలయర షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:23
లస: పప

8098 MLJ3713849
పపరర: దనవపద షపక

95-115/299

8101 MLJ3714565
పపరర: కరరమమలయర షపక

95-115/302

8104 MLJ3714623
పపరర: వరరలల కరపప

95-115/305

తసడడ:బ అపరపరరవప కరపప
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:41
లస: పప
95-115/307

8107 SQX1524744
పపరర: ఫజలలలయర షపక

95-115/308

తసడడ:బ మసరసన వలర షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:59
లస: పప
95-115/559

8110 SQX2541670
పపరర: షపక నససమ

95-114/778

భరస : షపక కరరమమలర
ఇసటట ననస:51-13-356
వయససస:29
లస: ససస స
95-115/310

8113 SQX1036038
పపరర: షపక షరఫసయయ

95-115/311

భరస : ఉసరహన షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:27
లస: ససస స
95-115/313

భరస : సమఉలర షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:36
లస: ససస స
95-115/315

95-115/296

తసడడ:బ గకస భభషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:36
లస: పప

తలర : మమహర షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సననవపలయర షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:32
లస: ససస స
8117 SQX1743459
పపరర: గకస మహహదర దన షపక

95-115/301

భరస : ననవత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ గకసప బభష షపక
ఇసటట ననస:51-13-356
వయససస:21
లస: పప
8114 SQX1742956
పపరర: షరహహదన గమసటటరర

8100 MLJ3714573
పపరర: జబభబర షపక

8095 AP151000489275
పపరర: జజకకరరనతసర షపక

తసడడ:బ గకస బభషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ అలయరభక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ సససహచలస కరపప
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:58
లస: పప
8111 SQX2234425
పపరర: హసన అల షపక

95-115/298

తసడడ:బ సరరరర షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ కకసడబభబమ కరపప
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:42
లస: పప
8108 MLJ3714615
పపరర: అపరపరరవప కరపప

8097 SQX1026948
పపరర: షపక జబఉలర హ

95-115/293

భరస : గకసరనషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ గకస భభషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ అలయరభక షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:40
లస: పప
8105 MLJ3714607
పపరర: చసదర రరవప కరపప

95-115/295

తసడడ:బ షపక ఖజ షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ గకస బభషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:32
లస: పప
8102 AP151000486297
పపరర: జకకకయయ షపక

8094 MLJ2508869
పపరర: మమహర షపక

8092 MLJ0886259
పపరర: గకససయయ షపక

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఫజలలలయర షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:55
లస: ససస స
8099 MLJ3713856
పపరర: సమద షపక

95-115/292

తసడడ:బ రఫస షపక
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చసదర రరవప కరపప
ఇసటట ననస:51-13-355
వయససస:39
లస: ససస స
8096 SQX1524736
పపరర: మయరరఫ ఊన మలన షపక

8091 MLJ3716362
పపరర: రరజజశనన షపక

8116 SQX1743111
పపరర: హహసపసన షపక

95-115/314

తసడడ:బ గకస బభషర
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:21
లస: పప
95-115/316

8119 SQX1743434
పపరర: ఖయజజ బభబమ షపక

95-115/317

తసడడ:బ ససభభన బభషర షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:24
లస: పప
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8120 SQX0266114
పపరర: ఉసరహన

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-115/318

తసడడ:బ సమమఉలయర షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:33
లస: పప
8123 SQX1743525
పపరర: సననవపలయర షపక

95-115/321

95-115/323

95-99/595

95-114/274

95-114/277

95-114/701

95-114/282

భరస : ససబబరరవప కకనసకక
ఇసటట ననస:51-14-364
వయససస:62
లస: ససస స

8133 SQX1230226
పపరర: ససలయసనన షపక

8136 SQX0703660
పపరర: వనసకతససబమబలల సడరరడడ

8139 SQX1134899
పపరర: ఆదదలకడహ కరమరరడడడ

8142 SQX0773036
పపరర: వనసకటరరడడడ కరమరరడడడ

95-114/284

8145 SQX2422491
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ సరనకకమమహ

95-114/275

8148 SQX2511566
పపరర: గణణశ మమమలయ
తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప మమమలయ
ఇసటట ననస:51-14-364
వయససస:51
లస: పప

8128 SQX1743178
పపరర: మహమహద షరఫస షపక

95-115/325

8131 SQX0520130
పపరర: లలయ పబసనత బబ మహశశటట

95-114/273

8134 SQX1230192
పపరర: ఇమయమ న షపక

95-114/276

తసడడ:బ అబమరల ఖయదర షపక
ఇసటట ననస:51-14-340
వయససస:42
లస: పప
95-114/278

8137 SQX1035618
పపరర: ససబభబ రరడడ సడరరడడడ

95-114/279

తసడడ:బ వనసకట సరశమ రరడడ సడరరడడడ
ఇసటట ననస:51-14-359
వయససస:31
లస: పప
95-114/280

8140 SQX1816560
పపరర: ననరరయణమహ కరమరరడడ

95-114/281

భరస : తరరపత రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-14-362
వయససస:45
లస: ససస స
95-114/283

8143 SQX2425437
పపరర: రరజఖ లకడహ సరనకకమమహ

95-86/1127

భరస : మలర కరరరరన రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-363
వయససస:29
లస: ససస స
95-114/702

తసడడ:బ మలర రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-363
వయససస:34
లస: పప
95-40/1327

95-115/322

భరస : ససరజష బభబమ బబ మహశశటట
ఇసటట ననస:51-14-326
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : ననరరయణమహ కరమరరడడ
ఇసటట ననస:51-14-362
వయససస:26
లస: పప

భరస : మలయరరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-363
వయససస:54
లస: ససస స
8147 SQX2511541
పపరర: సరరజన కకనసకక

95-99/596

తసడడ:బ తరరపత రరడడడ కరమరరడడడ
ఇసటట ననస:51-14-362
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకషష రరవప దచచతన
ఇసటట ననస:51-14-362
వయససస:73
లస: ససస స
8144 SQX1620427
పపరర: తరరపతమహ సరనకకమమహ

8130 SQX0779306
పపరర: ఉషర పసబయయసక వడదడపలర

8125 SQX1864123
పపరర: ఆససయయ షపక

తసడడ:బ రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:51-13-387
వయససస:21
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ రరడడ సడరరడడడ
ఇసటట ననస:51-14-359
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససబబరరడడడ సడరరడడడ
ఇసటట ననస:51-14-359
వయససస:26
లస: ససస స
8141 SQX1035790
పపరర: సరయ లకడహ దచచతన

95-115/324

భరస : ఇమయమ న షపక
ఇసటట ననస:51-14-340
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటసరశమరరడడడ సడరరడడడ
ఇసటట ననస:51-14-359
వయససస:31
లస: ససస స
8138 SQX2325207
పపరర: శకత vudumula

8127 MLJ3715455
పపరర: మరరభ షపక

95-115/320

తసడడ:బ రఫస షపక
ఇసటట ననస:51-13-358
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ రమమష వడదడ పలర
ఇసటట ననస:51-14
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప బబ మహశశటట
ఇసటట ననస:51-14-326
వయససస:44
లస: పప
8135 SQX0703710
పపరర: లలతకలమయరర సడరరడడడ

95-115/517

భరస : నడరహహదన షపక
ఇసటట ననస:51-13-380
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ రమమష vaddepalli
ఇసటట ననస:51-14
వయససస:30
లస: ససస స
8132 SQX0520155
పపరర: ససరజష బభబమ బబ మహశశటట

8124 SQX2065316
పపరర: ఇమయమ న షపక

8122 SQX0266098
పపరర: సననఉలయర షపక

తసడడ:బ సమమఉలయర షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఖయజజ షపక
ఇసటట ననస:51-13-358
వయససస:47
లస: ససస స
8129 SQX0779314
పపరర: ససజనఖ దదపసక vaddepalli

95-115/319

తసడడ:బ సమమఉలయర షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ సరమఉలయర షపక
ఇసటట ననస:51-13-357
వయససస:37
లస: పప
8126 AP151000489022
పపరర: షహతనజ షపక

8121 SQX0266106
పపరర: సదఖసలయర షపక

8146 SQX2422087
పపరర: ససబబ రరడడ సరనకకమమహ

95-114/703

తసడడ:బ మలర కరరరరన సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-363
వయససస:31
లస: పప
95-40/1328

8149 SQX2511525
పపరర: ససబబరరవప కకనసకక

95-112/1321

తసడడ:బ వరయఖ కకనసకక
ఇసటట ననస:51-14-364
వయససస:67
లస: పప
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8150 SQX1498618
పపరర: వణ మయధసరర మమమల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-114/285

తసడడ:బ గణణశ బభబమ మమమల
ఇసటట ననస:51-14-364
వయససస:24
లస: ససస స
8153 SQX1035774
పపరర: రమణ పపపపల

95-114/286

95-114/289

95-114/292

95-114/293

95-114/296

95-114/299

95-114/302

తసడడ:బ చనత బబహహయఖ శఖకకలర
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:78
లస: పప
8174 SQX1953397
పపరర: నరజసదబ రరడడడ మసదనటట

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ మసధనటట
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:43
లస: ససస స

95-114/644

8163 SQX0003814
పపరర: వనసకట ససజజత కకలశశటట

8166 SQX0883330
పపరర: ససతన రరమయనసజమహ శఖకకలర

95-113/104

95-114/294

95-114/297

95-114/300

8172 SQX2144327
పపరర: తబననథ కకలశశటట

95-114/704

8178 SQX2273233
పపరర: వనసకటటశశరర రరడడడ మయసధత
తసడడ:బ ననరరయణ మయసధత
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:39
లస: పప

95-114/291

8161 SQX2065274
పపరర: భమమశశర రరవప పససపపలలటట

95-114/645

8164 SQX0003970
పపరర: ఉమయ దదవ వవమ వవమ

95-114/295

8167 SQX0003111
పపరర: శకనవరస ననగరరరరన� కకలశశటట �

95-114/298

తసడడ:బ బబహహనసద ననగజశశరరరవప� కకలశశటట
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:32
లస: పప
8170 SQX0003863
పపరర: శకనవరస రరవప వవమ

95-114/301

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర వవమ
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:71
లస: పప
8173 SQX1862473
పపరర: భభగఖ లకడహ మసడటట

95-113/103

భరస : శకనవరస రరడడ మసడటట
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:37
లస: ససస స
95-113/105

తసడడ:బ సరసబశవ రరడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:20
లస: పప
95-113/621

8158 SQX0584300
పపరర: కకసడలరరవప దడడడడ

భరస : శకనవరస రరవప వవమ
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:64
లస: ససస స

8169 SQX0003764
పపరర: బబహహనసద ననగజశశర రరవప
కకలశశటట
తసడడ:బ సదస
ర రర మమరరస కకలశశటట
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:68
లస: పప

8175 SQX1945302
పపరర: జగదదష రరడడడ సరనకకమమహ

95-114/288

తసడడ:బ వర రరఘవయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:51-14-366
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరడడడ మసదటట
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:19
లస: పప
8177 SQX2125524
పపరర: తరరపతమహ మసధనటట

8160 SQX2017887
పపరర: శక లకడహ ఆరర

8155 MLJ0881516
పపరర: అనసడరఖ అర

తసడడ:బ దదవపడడ దడడడడ
ఇసటట ననస:51-14-365
వయససస:40
లస: పప

భరస : మలఖరరజనత రరవప శఖకకలర
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:బ మయధవ రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:38
లస: పప
8171 SQX0883397
పపరర: మలర కరరరరనరరవప శఖకకలర

95-114/290

భరస : ననగజశశర రరవప� కకలశశటట
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మయధవ రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:67
లస: ససస స
8168 SQX1249813
పపరర: మహహసదబ వసససశశటట

8157 SQX0584334
పపరర: సప మశశఖర రరడడడ ఆరర

95-112/1159

భరస : అరరరన రరడడడ అర
ఇసటట ననస:51-14-365
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సప మశశఖర రరడడడ ఆరర
ఇసటట ననస:51-14-365
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప� కకలశశటట
ఇసటట ననస:51-14-367
వయససస:35
లస: ససస స
8165 SQX1291806
పపరర: రరజఖలకడహ వసససశశటట

95-114/287

తసడడ:బ అరరరనరరడడడ అరర
ఇసటట ననస:51-14-365
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ కకసడన రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:51-14-365
వయససస:41
లస: పప
8162 SQX0003954
పపరర: వనత కకలశశటట

8154 SQX0404582
పపరర: సతఖవత దడడడడ

8152 SQX2064582
పపరర: అసజరరడడడ పపల

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరడడడ పపల
ఇసటట ననస:51-14-365
వయససస:34
లస: పప

భరస : మరడడయ దడడడడ
ఇసటట ననస:51-14-365
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆరర అరరరనరరడడడ అరర
ఇసటట ననస:51-14-365
వయససస:30
లస: పప
8159 SQX1035741
పపరర: ఆదద రరడడడ పపపపల

95-117/807

తసడడ:బ గణణశ మమమలయ
ఇసటట ననస:51-14-364
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఆదద రరడడడ పపపపల
ఇసటట ననస:51-14-365
వయససస:36
లస: ససస స
8156 SQX0467571
పపరర: వధనఖధర రరడడడ అరర

8151 SQX2511970
పపరర: దదవ శకనవరస మమమలయ

95-113/106
8176 SQX1862556
పపరర: షనసహక శసకర రరడడడ సనకకమమహ

తసడడ:బ సరసబ శవ రరడడ సనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:22
లస: పప
95-113/622

8179 SQX2125516
పపరర: శవ కలమయర మసధనటట

95-113/623

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరడడడ మసధనటట
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:24
లస: పప
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8180 SQX2126605
పపరర: రవ కలమయర మసధనటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-113/624

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరడడడ మసధనటట
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:23
లస: పప
8183 SQX0028449
పపరర: సరసబశవరరడడడ సరనకకమమహ

95-114/305

95-114/308

భరస : చనత వనసకటటశశరరర పసదదటట
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:41
లస: ససస స
8192 SQX1816933
పపరర: సరయ పసదదటట

95-114/314

95-114/317

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ వణమకలరర
ఇసటట ననస:51-14-370
వయససస:57
లస: ససస స
8201 SQX2273258
పపరర: వనసకయమహ కమహల

95-113/625

భరస : ససబభబరరవప మదనల
ఇసటట ననస:51-14-371 5TH LINE
వయససస:70
లస: ససస స

8190 SQX1739937
పపరర: గకరర పసదమలర

95-114/312

95-114/315

95-114/321

8205 SQX1896539
పపరర: లకడహ మయదల

95-114/705

8208 NDX2288595
పపరర: వనసకట రతతస బతష
స ల
భరస : సరసబశవ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:51-14-372
వయససస:44
లస: ససస స

95-114/310

8191 SQX1742576
పపరర: సరయ పసదమలయర

95-114/313

8194 SQX0374546
పపరర: రరజజసదబ మదనరల

95-114/316

8197 MLJ2501237
పపరర: వజయలకడహ గరపప

95-114/318

భరస : ససవరరడడడ గరపప
ఇసటట ననస:51-14-370
వయససస:37
లస: ససస స
95-112/1204

8200 SQX2146710
పపరర: లయవణఖ కమమహల

95-112/1205

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప కమమహల
ఇసటట ననస:51-14-371
వయససస:40
లస: ససస స
95-113/715

8203 SQX1074558
పపరర: రమణ రరయపరటట

95-114/320

భరస : ననగజశశర రరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:51-14-371
వయససస:50
లస: ససస స
95-114/322

భరస : ససబభబరరవప మయదల
ఇసటట ననస:51-14-371
వయససస:70
లస: ససస స
95-112/1206

8188 SQX1742014
పపరర: దదవ జజగరపప

తసడడ:బ గరసధద మదనరల
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:30
లస: పప

8196 SQX2258747
పపరర: హనసమసతరరవప మమనసగగటట

8202 SQX2562544
పపరర: లయవణఖ కమమహల

95-114/307

తసడడ:బ చనత వనసకటటశశరరర పసదమలయర
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:25
లస: పప

8193 SQX1740075
పపరర: ఆసజనవయమలల మనసగరటట

8199 SQX2146751
పపరర: చనతబభబయ కమహల

8185 SQX1740109
పపరర: అనడష పసలర లటర

భరస : శశఖర జజగరపప
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప కమమహల
ఇసటట ననస:51-14-371
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకట అపరప రరడడ చలయర
ఇసటట ననస:51-14-371
వయససస:66
లస: ససస స
8207 SQX2134252
పపరర: లకడహ మయదనల

95-114/309

తసడడ:బ వనసకటరరమయఖ కమహల
ఇసటట ననస:51-14-371
వయససస:64
లస: పప

భరస : చమహ అబభబయ కమహల
ఇసటట ననస:51-14-371
వయససస:54
లస: ససస స
8204 SQX0004010
పపరర: రజణమకరరడడడ చలయర

8187 SQX0760702
పపరర: శరకవణణ మదనరల

తసడడ:బ భభసకర
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:32
లస: పప
95-114/319

95-114/304

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పసలర లటర
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ భభసకర రరవప మనసగరటట
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ లకడహనరసయఖ మదనరల
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:62
లస: పప
8198 AP151000480165
పపరర: అదదలకడహ వణమకలరర

95-114/306

భరస : చనత వనసకటటశశరరర పసదమలర
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ చనత వనసకటటశశరరర పసదదటట
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:25
లస: పప
8195 SQX0766295
పపరర: గరసధద మదనరల

8184 SQX0003350
పపరర: కకటట రరడడడ సరనకకమమహ

తసడడ:బ గరసధద మదనరల
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:28
లస: ససస స
95-114/311

8182 SQX0003947
పపరర: కరససయమహ సరనకకమమహ

తసడడ:బ కకటటరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ పసదర కకటట రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:76
లస: పప

భరస : హనడమసతష రరవప
ఇసటట ననస:51-14-369
వయససస:27
లస: ససస స
8189 SQX1816883
పపరర: గకరర పసదదటట

95-114/303

భరస : సరసబశవ రరవప సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : కకటటరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-368
వయససస:42
లస: పప
8186 SQX1742725
పపరర: వనసకట లకడహ మనసగరటట

8181 SQX0028613
పపరర: దననమహ సరనకకమమహ

8206 SQX2560803
పపరర: శరత కలమయరర రరయపరటట

95-114/793

భరస : మధస రరయపరటట
ఇసటట ననస:51-14-371
వయససస:18
లస: ససస స
94-114/797

8209 SQX1739879
పపరర: సరసబశవ రరవప బతష
స ల

95-114/323

తసడడ:బ వనసకటటసశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:51-14-372
వయససస:48
లస: పప
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95-114/324

భరస : శవశసకర రరడడడ మరర
ఇసటట ననస:51-14-373
వయససస:46
లస: ససస స
8213 AP151000480197
పపరర: వనసకటలకహమహ మరర

95-114/327

95-114/330

95-114/333

94-114/798

95-114/337

95-114/340

95-114/343

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:21
లస: పప

8223 SQX2273068
పపరర: వమల కకతస పలర

8226 SQX0338517
పపరర: మమనత షపక

8229 SQX0028811
పపరర: వనసకట ననగ లకడహ శలయ

8232 SQX0271114
పపరర: రఫస షపక

95-114/346

8235 SQX2360147
పపరర: చసద బభష షపక

95-113/626

8238 SQX1074426
పపరర: పదహ మయచవరపప
భరస : ననగరరజ మయచవరపప
ఇసటట ననస:51-14-378
వయససస:38
లస: ససస స

8218 AP151000480153
పపరర: వనసకటలకడహ రరయ

95-114/332

8221 SQX0766733
పపరర: పపలయరరరడడడ రరయ

95-114/335

8224 SQX1025312
పపరర: ననగ మలర శశరర చలర గరల

95-114/336

భరస : ఆనసద ససతతష కలమయర చలర గరల
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:27
లస: ససస స
95-114/338

8227 SQX0247437
పపరర: ననగలకడహ చలర గరన

95-114/339

భరస : కకషష చలర గరన
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:40
లస: ససస స
95-114/341

8230 SQX0015750
పపరర: రమయదదవ కకతస పలర

95-114/342

భరస : రరజరతతస కకతస పలర
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:48
లస: ససస స
95-114/344

8233 SQX0029090
పపరర: దదనవష శలయ

95-114/345

తసడడ:బ అసజనవయమలల శలయ
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:41
లస: పప
95-114/706

తసడడ:బ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:21
లస: పప
95-114/708

95-114/329

తసడడ:బ వనసకటరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-14-374
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ హకదయతషలర షపక
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ చసదబ పరల కకతస పలర
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:58
లస: పప
8237 SQX2292001
పపరర: సలయహన బభష షపక

95-114/334

భరస : దదనవష శలయ
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషష చలర గరల
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:27
లస: పప
8234 SQX0015776
పపరర: రరజరతతస కకతస పలర

8220 SQX0766337
పపరర: చసదబశశఖర రరడడడ రరయ

8215 AP151000480011
పపరర: లసగమహ ససరసశశటట

భరస : పపలయరరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-14-374
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అమరరలర షపక
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:40
లస: ససస స
8231 SQX1169516
పపరర: ససతతష కలమయర చలర గరల

95-114/331

తసడడ:బ రరజ రతతస కకతస పలర
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషష చలర గరల
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:29
లస: ససస స
8228 AP151000480047
పపరర: మరరబ షపక

8217 SQX1291988
పపరర: ననరరయణ బడదటట

95-114/326

భరస : పసదననసరయఖ ససరసశశటట
ఇసటట ననస:51-14-373
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలయరరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-14-374
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ బబహహ రరడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:23
లస: ససస స
8225 SQX0703637
పపరర: అశశన చలర గరల

95-114/328

తసడడ:బ కకసటయఖ బడదటట
ఇసటట ననస:51-14-373
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ పపలయరరరడడడ రరయ
ఇసటట ననస:51-14-374
వయససస:33
లస: పప
8222 NDX2288587
పపరర: దసరర మలలర సవరర సరనకకమమహ

8214 MLJ0881433
పపరర: ననసరమహ బడదటట

8212 SQX0003558
పపరర: నరసమహ బడదటట

భరస : ననసరమహ బడదటట
ఇసటట ననస:51-14-373
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ బ
ఇసటట ననస:51-14-373
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపత రరడడడ మరర
ఇసటట ననస:51-14-373
వయససస:48
లస: పప
8219 MLJ0883280
పపరర: వనసకరటరరమ రరడడడ రరయ

95-114/325

భరస : పసదననసరయఖ ససరసశశటట
ఇసటట ననస:51-14-373
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : తరరపతరరడడడ మరర
ఇసటట ననస:51-14-373
వయససస:62
లస: ససస స
8216 SQX0760454
పపరర: శసకర రరడడడ మరర

8211 AP151000480095
పపరర: చనతమయహయ ససరసశశటట

8236 SQX2117760
పపరర: వమల కకతస పలర

95-114/707

తసడడ:బ రరజరతతస కకతస పలర
ఇసటట ననస:51-14-376
వయససస:21
లస: ససస స
95-114/347

8239 AP151000480014
పపరర: ససధన మయచవరపప

95-114/348

భరస : హరరబభబమ మయచవరపప
ఇసటట ననస:51-14-378
వయససస:62
లస: ససస స
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8240 AP151000483082
పపరర: ననగరరజ మయచవరపప

95-114/349

తసడడ:బ హరరబభబమ మయచవరపప
ఇసటట ననస:51-14-378
వయససస:42
లస: పప
8243 SQX1896430
పపరర: తరరపతమహ కనకస

95-113/107

95-113/110

95-113/113

95-113/116

95-113/119

8250 SQX0752550
పపరర: కకటటరతతస తనటట

8253 SQX0683169
పపరర: ససబభబరరవప తనటట

8256 SQX0617472
పపరర: వనసకట మహన రరడడ కజసరర

95-113/122

8259 SQX0617613
పపరర: వనసకటరరడడడ కజసరర

భరస : వనసకట కకషరషరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:27
లస: ససస స
95-113/128

భరస : రసగరరరడడడ కకతస మసస
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:48
లస: ససస స

8265 MLJ2493922
పపరర: భభగఖలకకహ సరనకకమమహ

95-113/117

8268 AP151000474120
పపరర: రసగలకకహ ఏలలరర
భరస : తరరపతరరడ�డడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:57
లస: ససస స

8248 SQX0752055
పపరర: సరసశత తనటట

95-113/112

8251 AP151000474224
పపరర: ససగమణనవత పడవల

95-113/115

8254 SQX0752279
పపరర: శసకరరరవప పడవల

95-113/118

తసడడ:బ హరరబభబమ పడవల
ఇసటట ననస:51-15-383
వయససస:56
లస: పప
95-113/120

8257 SQX0617647
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కజసరర

95-113/121

తలర : వనసకట రరడడడ కజసరర
ఇసటట ననస:51-15-384
వయససస:31
లస: పప
95-113/123

8260 SQX0683177
పపరర: వనసకటటశశరరర తనటట

95-113/124

తసడడ:బ రరఘవయఖ తనటట
ఇసటట ననస:51-15-384
వయససస:77
లస: పప
95-113/126

8263 SQX0312272
పపరర: శరలన గసట

95-113/127

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ గసట
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:31
లస: ససస స
95-113/129

భరస : వనరకటరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:40
లస: ససస స
95-113/131

95-113/109

భరస : హరరబభబమ పడవల
ఇసటట ననస:51-15-383
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : అసకకరరడడడ కనక
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మలయఖదదబ రరడడడ దసగరరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:33
లస: ససస స
8267 SQX0752147
పపరర: ససవరరస సరనకకమమహ

95-113/114

తసడడ:బ కకసడనరరడడడ కజ
ఇసటట ననస:51-15-384
వయససస:60
లస: పప

95-113/125 8262 SQX0717074
8261 SQX0751982
పపరర: వనసకట జయలకడహ సరనకకమమహ
పపరర: లకడహ కనక కనక

8245 SQX0752071
పపరర: చలమయరరడడడ కరనక

భరస : ససబభబరరవప తనటట
ఇసటట ననస:51-15-383
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ కజసరర
ఇసటట ననస:51-15-384
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ మలకకసడన రరడడడ దసగరరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-15-384
వయససస:35
లస: పప

8264 SQX0617555
పపరర: ససజజత దసగరరరరడడడ

95-113/111

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర తనటట
ఇసటట ననస:51-15-383
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట రరడడడ కజసరర
ఇసటట ననస:51-15-384
వయససస:50
లస: ససస స
8258 SQX1277038
పపరర: మహహష రరడడడ దసగరరరరడడడ

8247 SQX1093962
పపరర: దనతబ పడవల

95-114/351

తసడడ:బ లకడహరరడడడ కరనక
ఇసటట ననస:51-15-381
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తనటట
ఇసటట ననస:51-15-383
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:బ శసకర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:51-15-383
వయససస:28
లస: పప
8255 SQX0617688
పపరర: రమణమహ కజసరర

95-113/108

తసడడ:బ శసకర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:51-15-383
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప పడవల
ఇసటట ననస:51-15-383
వయససస:52
లస: ససస స
8252 SQX1093954
పపరర: పపరష చసదబ రరవప పడవల

8244 SQX0249284
పపరర: వనసకటలకహమహ� మర�

8242 SQX1169540
పపరర: కకషష చలర గరల

తసడడ:బ గమరవయఖ చలర గరల
ఇసటట ననస:51-15-376
వయససస:49
లస: పప

భరస : బబహహరరడడడ� మర
ఇసటట ననస:51-15-381
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమరరడడడ� మర
ఇసటట ననస:51-15-381
వయససస:65
లస: పప
8249 AP151000474426
పపరర: కకషషకలమయరర పడవల

95-114/350

తసడడ:బ ననగభమషణస మయచరపప
ఇసటట ననస:51-14-378
వయససస:65
లస: పప

భరస : చలమయరరడడడ కనకస
ఇసటట ననస:51-15-381
వయససస:48
లస: ససస స
8246 MLJ2493831
పపరర: బబహహరరడడడ� మర�

8241 SQX0645804
పపరర: హరరబభబమ మయచరపప

8266 AP151000474119
పపరర: సరసశత సరనకకమమహ

95-113/130

భరస : లకకహరరడడడ� సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:41
లస: ససస స
95-113/132

8269 AP151000474466
పపరర: మసగమహ సరనకకమమహ

95-113/133

భరస : ససబభబరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:71
లస: ససస స
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8270 SQX0683110
పపరర: అనసడయ దదవ పననతల

95-113/134

భరస : జయరరమ శరహ పనతల
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:71
లస: ససస స
8273 SQX0312413
పపరర: అనల రరడడడ వవలలరర

95-113/137

95-113/140

95-113/143

95-113/146

95-115/561

95-113/151

95-113/154

95-113/157

తసడడ:బ చచనతయఖ� మదదరపరటట
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:36
లస: పప
8297 SQX2065563
పపరర: నవన దదమల
తసడడ:బ సతఖననరరయణ దదమల
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:21
లస: పప

95-113/144

8283 SQX0752253
పపరర: రసగరరరడడడ సరనకకమమహ

8286 SQX1118471
పపరర: రమఖ కకషష దదమల

8289 SQX0486928
పపరర: శకలకడహ మదదరపరటట

95-113/147

95-113/149

95-113/142

8281 MLJ2493195
పపరర: రరమకకషష పననతల పనతల

95-113/145

8284 AP151000474420
పపరర: చనససబభబరరడడడ సరనకకమమహ

95-113/148

8287 SQX1191998
పపరర: తషలసస దదమల

95-113/150

భరస : సతఖననరరయణ దదమల
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:43
లస: ససస స
95-113/152

8290 MLJ2493088
పపరర: వనసకరయమహ కసచరర

95-113/153

భరస : కకసడయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:65
లస: ససస స

8292 SQX1114263
పపరర: జ యస యస కలమయర
దదమల
తసడడ:బ సతఖననరరయణ దదమల
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:25
లస: పప

95-113/155

8295 SQX1118513
పపరర: సతఖననరరయణ దదమల

95-113/158

8298 SQX2437531
పపరర: చచచతనఖ సశరరప పపవరశడ

8278 SQX0683151
పపరర: గరరరధర గరపరల పననతల

తసడడ:బ వనసకటరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:78
లస: పప

8293 SQX1093947
పపరర: ససధదర కలమయర జజగరర మమడడ

95-113/156

తసడడ:బ సతఖ ననరరయణ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ సనయఖ దదమల
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:44
లస: పప
95-115/518

95-113/139

తసడడ:బ జయరరమశరహ పనతల
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:47
లస: పప

భరస : శవశసకర మదదరపరటట
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ జజగరర మమడడ
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:22
లస: పప
8294 MLJ0885988
పపరర: శవశసకర� మదదరపరటట�

8280 AP151000474267
పపరర: వనసకటరరడడడ సరనకకమమహ

8275 SQX0752170
పపరర: కకషరషరరడడడ సరనకకమమహ

తసడడ:బ జయరరమ శరహ పనతల
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ దదమల
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చసద షపక షపక
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:42
లస: ససస స
8291 SQX1815737
పపరర: హహమసత జజగరర మమడడ

95-113/141

తసడడ:బ వనసకటరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:20
లస: పప
8288 SQX0248443
పపరర: మమనతబబగమ షపక

8277 SQX0323501
పపరర: మలయఖదదబ రరడడడ దసగరరరరడడడ

95-113/136

తసడడ:బ రసగరరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ చనససబభబరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ రరడ�కడ ఏలలరర
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:57
లస: పప
8285 SQX2118008
పపరర: మహన రరఘవవసదబ కకలలర

95-113/138

తసడడ:బ మయలకకసడనరరడడడ దసగరరరరడడడ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:45
లస: పప
8282 AP151000474146
పపరర: తరరపతరరడడడ ఏలలరర

8274 SQX0312397
పపరర: కకషప ర రరడడడ ఏలలరర

8272 SQX1210608
పపరర: అనష రరడడడ వవలలరర

తసడడ:బ తరరపత రరడడడ వవలలరర
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:బ తరరపత రరడడడ వవలలరర
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ తరరపతరరడడడ వవలలరర
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:33
లస: పప
8279 AP151000474094
పపరర: లకకహరరడడడ సరనకకమమహ

95-113/135

భరస : చనససబభబరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ తరరపత రరడడడ వవలలరర
ఇసటట ననస:51-15-385
వయససస:29
లస: పప
8276 SQX0323642
పపరర: వనసకట శవరరరడడడ వవలలరర

8271 AP151000474154
పపరర: అచచమహ సరనకకమమహ

8296 AP151000474133
పపరర: చచనతయఖ మదదరపరటట

95-113/159

తసడడ:బ రరవపకయఖ మదదరపరటట
ఇసటట ననస:51-15-387
వయససస:59
లస: పప
95-113/627

తసడడ:బ వనసకట ససపత కలమయర పపవరశడ
ఇసటట ననస:51-15-388
వయససస:18
లస: పప

8299 SQX1796689
పపరర: భవరన సరనకకమమహ

95-113/160

భరస : శకనవరస రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-389
వయససస:23
లస: ససస స
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8300 SQX1978311
పపరర: లకడహ పసబయసకర సరనకకమమహ

95-113/161

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-389
వయససస:23
లస: ససస స
8303 SQX2351229
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ బరస

95-113/629

తసడడ:బ చచసచస రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:51-15-389
వయససస:37
లస: పప
8306 SQX2233369
పపరర: తరరపత రరడడడ సరనకకమమహ

95-113/632

95-113/164

95-113/167

95-113/170

95-113/173

95-113/635

తసడడ:బ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:30
లస: ససస స

95-113/165

8313 SQX1524694
పపరర: రమణ రరడడడ గమసటక

8316 SQX1545583
పపరర: ససనత మమకలక

8319 SQX0421768
పపరర: బభలరరడడడ� యస.�

8322 SQX0425892
పపరర: రమయదదవ రరమగన

95-113/177

8325 AP151000477177
పపరర: గణణశశరరరవప రరమగరన

95-113/168

8328 SQX0287839
పపరర: జరరనన షపక
తసడడ:బ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:33
లస: ససస స

8308 SQX1093970
పపరర: భభగఖలకడహ బబ లర

95-113/163

8311 SQX1479998
పపరర: కలమయరర గళర

95-113/166

8314 SQX1093996
పపరర: గడడ యఖ వపపర

95-113/169

తసడడ:బ లకహయఖ ఉపరపడ
ఇసటట ననస:51-15-390
వయససస:49
లస: పప
95-113/171

8317 SQX0421735
పపరర: రతతస యస.

95-113/172

భరస : యస.బభలరరడడడ యస
ఇసటట ననస:51-15-391
వయససస:55
లస: ససస స
95-113/174

8320 SQX2344711
పపరర: రరమరరడడడ లలకకరరడడడ

95-113/634

తసడడ:బ ససబబరరడడడ లలకకరరడడడ
ఇసటట ననస:51-15-391
వయససస:69
లస: పప
95-113/175

8323 AP151000477176
పపరర: ననగ మన రరమగరన

95-113/176

భరస : గణణశశరరరవప రరమగరన
ఇసటట ననస:51-15-392
వయససస:57
లస: ససస స
95-113/178

తసడడ:బ ననగభమషణస రరమగరన
ఇసటట ననస:51-15-392
వయససస:64
లస: పప
95-113/180

95-113/631

భరస : లకడహ ననరరయణ గళర
ఇసటట ననస:51-15-390
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప రరమగన
ఇసటట ననస:51-15-392
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ మలర కరరరరనరరవప పసలర
ఇసటట ననస:51-15-392
వయససస:44
లస: పప
8327 SQX0250225
పపరర: నడరర హన షపక

8310 AP151000474155
పపరర: మననకక వణమకలరర� వనసకలరర

8305 SQX2217693
పపరర: శకనవరస రరడడడ సరనకకమమహ

భరస : దసరరర రరవప బబ లర
ఇసటట ననస:51-15-390
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ యస.నరసరరడ�డడ యస
ఇసటట ననస:51-15-391
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరమరరడడడ లలకకరరడడడ
ఇసటట ననస:51-15-391
వయససస:65
లస: ససస స
8324 SQX1952878
పపరర: శకనవరసరరవప పసలర

95-113/633

తసడడ:బ బభలరరడడడ మమకలక
ఇసటట ననస:51-15-391
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజజ కలమయర గమటభల
ఇసటట ననస:51-15-391
వయససస:23
లస: పప
8321 SQX2351120
పపరర: ససశల లలకకరరడడడ

8307 SQX2340131
పపరర: పపరష శవరన బరస

95-113/628

తసడడ:బ వవగర రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-389
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ పరపస రరడడ గమసటక
ఇసటట ననస:51-15-390
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ బసడడరరడడడ వనసకలరర
ఇసటట ననస:51-15-390
వయససస:67
లస: పప
8318 SQX1815588
పపరర: పపబమ కలమయర గమటభల

95-113/630

భరస : చచసచసరరమరరడడడ� వనసకలరర
ఇసటట ననస:51-15-390
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ సడరయఖ బబ లర
ఇసటట ననస:51-15-390
వయససస:31
లస: పప
8315 AP151000474503
పపరర: చచసచసరరమరరడడడ వనసకలరర

8304 SQX2349660
పపరర: రరఢ కలమయరర బరస

8302 SQX2341931
పపరర: లకడహ నరసమహ సరనకకమమహ

భరస : వవగరరరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-389
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:51-15-389
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గడడడ యఖ ఉపరపడ
ఇసటట ననస:51-15-390
వయససస:36
లస: ససస స
8312 SQX1123751
పపరర: దసరరరరరవప బబ లర

95-113/162

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:51-15-389
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ వవగర రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-389
వయససస:27
లస: పప
8309 SQX1093988
పపరర: లకడహ ఉపరపడ

8301 SQX1978295
పపరర: వనసకట మమరళధర రరడడడ
సరనకకమమహ
తసడడ:బ వనసకట రరడడడ సరనకకమమహ
ఇసటట ననస:51-15-389
వయససస:22
లస: పప

8326 SQX1093863
పపరర: జజరరన షపక

95-113/179

భరస : రరజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:26
లస: ససస స
95-113/181

8329 AP151000477062
పపరర: ననసచనరమహ గరరనపపడడ

95-113/182

భరస : హరరపస
బ రదస గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:44
లస: ససస స
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8330 AP151000477061
పపరర: అతనఖయమహ గగటభటల

95-113/183

భరస : సనతబభబమ� గగటభటల
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:47
లస: ససస స

8331 SQX0752220
పపరర: కలమయరర కకమమహర

95-113/184

భరస : అపపలననయమడడ కకమమహర
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:48
లస: ససస స

8333 AP151000477109
పపరర: హబబమనతసర షపక

95-113/186

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:52
లస: ససస స

8334 SQX0824193
పపరర: రరజజ సరహహబ షపక

95-113/189

తసడడ:బ శవ గరరనపపడడ
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:47
లస: పప

8337 AP151000477288
పపరర: సనతబభబమ గరటభల� గగటటల

95-113/187

95-113/192

తసడడ:బ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:57
లస: పప

8340 SQX1979053
పపరర: శవ పబసరద గరరతపపడడ

95-113/190

95-113/195

తసడడ:బ కకటట రతతరరడడడ వణమకలరర
ఇసటట ననస:51-15-394
వయససస:23
లస: ససస స
8345 AP151000477147
పపరర: వనసకతరతతమహ రరళళ

8343 SQX0323717
పపరర: అసజనదదవ గరళళ

95-113/193

భరస : ననరపరరడ�డడ రరళళ
ఇసటట ననస:51-15-394
వయససస:67
లస: ససస స

8346 AP151000477151
పపరర: అసజరరడడడ రరళళ

95-113/196

95-113/191

8341 SQX1796705
పపరర: వససత వణమకలరర

95-113/194

8344 MLJ0880575
పపరర: రరమలకడహ వణమకలరర

95-113/197

భరస : కకటటరతత రరడడడ వణమకలరర
ఇసటట ననస:51-15-394
వయససస:43
లస: ససస స
95-113/199

తసడడ:బ ననరపరరడడడ రరళళ
ఇసటట ననస:51-15-394
వయససస:42
లస: పప

8348 MLJ2497147
పపరర: ననరపరరడడడ రరళళ

8338 SQX0752303
పపరర: అపపలననయడడ కమమహల

తసడడ:బ కకటటరతత రరడడ వణమకలరర
ఇసటట ననస:51-15-394
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ ననరపరరడడడ గరళళ
ఇసటట ననస:51-15-394
వయససస:37
లస: ససస స
95-113/198

95-113/188

తసడడ:బ రరమమలల కమమహల
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ హరరబభబమ గరరతపపడడ
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:23
లస: పప

8342 SQX1625039
పపరర: మమనక వణమకలరర

8335 SQX1118562
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:బ ససభభన షపక
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ జగననతధ� గగటభటల
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:52
లస: పప

8339 AP151000477034
పపరర: హహసపసన షపక

95-113/185

భరస : నరరససహరరవప బబ లయర
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:బ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:51-15-393
వయససస:35
లస: పప

8336 AP151000477060
పపరర: హరరపస
బ రదస గరరనపపడడ

8332 SQX1863133
పపరర: వజయయల లకడహ బబ లయర

8347 MLJ0880609
పపరర: కకటటరతత రరడడడ వణమకలరర

95-113/200

తసడడ:బ బబ లయర రరడడడ వణమకలరర
ఇసటట ననస:51-15-394
వయససస:44
లస: పప

95-113/201

తసడడ:బ నరరససరరడడడ రరళళ
ఇసటట ననస:51-15-394
వయససస:75
లస: పప

8349 SQX1964865
పపరర: ససశల పమడడపరటట
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95-113/202

భరస : ససబబమణఖస పమడడపరటట
ఇసటట ననస:51-15-396
వయససస:69
లస: ససస స
8352 SQX0683292
పపరర: జజఖత అరరణన పడవల

భరస : శకనవరస రరడడడ ఎరరవ
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:57
లస: ససస స

95-113/203

భరస : జయ రరస అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:30
లస: ససస స
95-113/205

భరస : మహహశ బభబమ పడవల
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:40
లస: ససస స
8355 SQX0824367
పపరర: లకకహ దదవ ఎరరవ

8350 SQX1093871
పపరర: మహన లకడహ అనసమలశశటట

8353 SQX0752402
పపరర: రమణమహ కనక

8356 SQX1487496
పపరర: శరరదన దదవ బసవ
భరస : సదనశవ రరవప బసవ
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:69
లస: ససస స

95-113/204

భరస : కకషప ర అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:31
లస: ససస స
95-113/206

భరస : వనసకటటశశరరరడడడ కనక
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:43
లస: ససస స
95-113/208

8351 SQX0824185
పపరర: రజన అనసమలశశటట

8354 SQX1590901
పపరర: ఆదద లకడహ అనసమలశశటట

95-113/207

భరస : పపలయర రరవప అనసమలశశటట
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:57
లస: ససస స
95-113/209

8357 SQX0752394
పపరర: వనసకటటసశర రరడడడ కనక

95-113/210

తసడడ:బ కకటటశశరరరడడడ కనక
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:35
లస: పప
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95-113/211

తసడడ:బ ఎ.పపలయరరరవప� ఏ
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:36
లస: పప
8361 SQX1979335
పపరర: రరజజష కలమయర గరనసగమసటర

95-113/214

95-113/217

95-113/636

95-113/221

95-115/327

95-113/223

95-113/637

95-113/220
8369 SQX1492487
పపరర: ననగ వనసకట భవరన చససడడరర

95-113/222 8372 AP151000489279
95-115/326
8371 SQX0824292
పపరర: గరరరధర గరపరల సరయ చససడడరర
పపరర: ఊమమహహశశరర దదవ కటట మమరర

8374 AP151000486202
పపరర: రరమశరహ కటట మమరర

భరస : రరమశరహ కటట మమరర
ఇసటట ననస:51-16
వయససస:50
లస: ససస స
95-115/328

8377 SQX1535915
పపరర: ననగ లకడహ మమడస

8380 SQX1484880
పపరర: కకరణ కలమయర గరరర పరటట

95-115/329
8375 SQX1585605
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ ఉపపల

తసడడ:బ కకషష మమరరస ఉపపల
ఇసటట ననస:51-16
వయససస:59
లస: పప
95-113/224

8378 AP151000474179
పపరర: పదహజ గరరర పరటట గరర పరటట

95-113/227

8381 SQX1535907
పపరర: చమడడ రరడడడ మమడస

తసడడ:బ పసచమమఖ ఆసజనవయ పబసరద గరరర పరట
ఇసటట ననస:51-16-400
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ బభల రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:51-16-400
వయససస:40
లస: పప

8382 AP151000474402
పపరర: పసచమమఖ ఆసజనవయపబసరద
గరరర పరటట� గరర పరటట
తసడడ:బ రరమకకషషమమరరస� గరర పరటట
ఇసటట ననస:51-16-400
వయససస:61
లస: పప

95-113/229

8383 SQX1492396
పపరర: లకడహ శరరష కకతస మయసస

8384 SQX0247411
పపరర: ఆదదలకడహ కకతస మయసస

8385 SQX0247452
పపరర: ననగజశశరమహ కకతస మయసస

95-113/232

భరస : చచచతనఖ పబభమ కకతస మయసస
ఇసటట ననస:51-16-401
వయససస:34
లస: ససస స

95-113/230

95-113/228

95-113/231

భరస : కకటటశశరరరవప కకతస మసస
ఇసటట ననస:51-16-401
వయససస:55
లస: ససస స

95-113/233 8387 MLJ0880898
8386 MLJ2494235
పపరర: శకకకషష చచచతనఖ పబభమ కకతస మయసస
పపరర: కకటటశశరరరవప కకతస మయసస

తసడడ:బ కకటటశశరరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:51-16-401
వయససస:37
లస: పప

95-113/225

భరస : పసచమమఖ ఆసజనవయపబసరద గరర పరటట
ఇసటట ననస:51-16-400
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచమమకక ఆసజనవయ పబసరద గరరర పరటట
ఇసటట ననస:51-16-400
వయససస:34
లస: పప

భరస : ససబభబరరవప కకతస మసస
ఇసటట ననస:51-16-401
వయససస:75
లస: ససస స

95-113/219

భరస : గరరరధర గగపరల సరయ చససడడరర
ఇసటట ననస:51-15-399
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : చమడడ రరడడడ మమడస
ఇసటట ననస:51-16-400
వయససస:38
లస: ససస స
95-113/226

95-113/216

8366 SQX0548891
పపరర: హనసమసతరరవప కకలర పర
కకలర పరర
తసడడ:బ పపలయరరరవప కకలర పరర
ఇసటట ననస:51-15-398
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కటట మమరర
ఇసటట ననస:51-16
వయససస:56
లస: పప

భరస : కకరణ కలమయర గరరర పరటట
ఇసటట ననస:51-16-400
వయససస:31
లస: ససస స
8379 SQX1002831
పపరర: లలకజష కలమయర గరరర పరటట

8368 SQX2448173
పపరర: వ ఏ ఏల మమలక కకలర పర

8363 SQX1035337
పపరర: ఇసదదర కకలర పరర

95-113/218

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర చససడడరర
ఇసటట ననస:51-15-399
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరడడడ గరయస
ఇసటట ననస:51-16
వయససస:24
లస: పప
8376 SQX1484898
పపరర: భభరర వ గరరర పరటట

8365 SQX1655927
పపరర: సరయ ససజయ కకలర పర

95-113/213

భరస : మహనరరవప కకలర పరర
ఇసటట ననస:51-15-398
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ మహన రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:51-15-398
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చససడడరర
ఇసటట ననస:51-15-399
వయససస:66
లస: ససస స
8373 SQX1277707
పపరర: నరజసదబ గరయస

95-113/215

తసడడ:బ హనసమసతరరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:51-15-398
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ పపలర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:51-15-398
వయససస:50
లస: పప
8370 SQX1002856
పపరర: రరజజశశరర చససడడరర

8362 SQX1816230
పపరర: నలమ కకలర పర

8360 AP151000477066
పపరర: సదనశవ రరవప బసవ

తసడడ:బ లకణరరవప బసవ
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసత రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:51-15-398
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప� కకలర పరర
ఇసటట ననస:51-15-398
వయససస:44
లస: ససస స
8367 SQX2447936
పపరర: మహన రరవప కకలర పర

95-113/212

తసడడ:బ ఎ.పపలయరరరవప ఏ
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ మమరళ కకషష గరనసగమసటర
ఇసటట ననస:51-15-397
వయససస:21
లస: పప
8364 AP151000477209
పపరర: ససశల కకలర పరర

8359 MLJ0881839
పపరర: జయరరస ఎ.

95-113/234

తసడడ:బ ససబభబరరవప కకతస మసస
ఇసటట ననస:51-16-401
వయససస:61
లస: పప
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8388 SQX0638676
పపరర: సతఖ ససజనఖ మదసరల�

95-112/528

భరస : రరమలసగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:51-16-402
వయససస:35
లస: ససస స
8391 SQX1625716
పపరర: వనసకట గమరర పబసరద గమబభబ

95-112/531

95-113/236

తసడడ:బ కకషష మమరరస మదసరల
ఇసటట ననస:51-16-402
వయససస:88
లస: పప
8397 SQX1837244
పపరర: తషలసస గరరరరలర

95-113/238

95-113/241

95-113/244

95-113/247

95-113/250

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర తనలల
ర రర
ఇసటట ననస:51-16-410
వయససస:65
లస: పప
8412 SQX0751891
పపరర: పరరశతమహ చర వవటట

తసడడ:బ గమరర సరశమరరడడ � మర
ఇసటట ననస:51-16-414
వయససస:35
లస: పప

8404 AP151000474331
పపరర: హహహమయవత గమడడవరడ

8407 SQX1276634
పపరర: వరలకడహ తనళళళరర

95-113/253

95-113/239

95-113/235

8396 SQX0752501
పపరర: వజయలకడహ మటటటపలర

95-113/237

95-113/240
8399 SQX1900166
పపరర: భభరర వ సరయ శకననథ ఉటటకలరర

తసడడ:బ వనసకటటశశర పబసరద వపటటకలరర
ఇసటట ననస:51-16-408
వయససస:20
లస: పప
95-113/242

8402 SQX0425850
పపరర: హహహమయ పబవలర క వపటటకలరర

95-113/243

తసడడ:బ పబసరద వపటటకలరర
ఇసటట ననస:51-16-409
వయససస:29
లస: ససస స
95-113/245

8405 SQX1065243
పపరర: అమరరతథ గమపరస వపటటకలరర

95-113/246

తలర : లకడహ పబసనత వపటటకలరర
ఇసటట ననస:51-16-409
వయససస:26
లస: పప
95-113/248

8408 SQX0824268
పపరర: లకకహ పబమలయ రరణణ తనళళళరర

95-113/249

భరస : మహన వనసకటటష బభబమ తనళళళరర
ఇసటట ననస:51-16-410
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటశశర రరవప తనళళళరర
ఇసటట ననస:51-16-410
వయససస:58
లస: ససస స

8410 SQX1104900
పపరర: లకడహ గమసడన

95-113/251

8411 AP151000264160
పపరర: బభల వనసకట ఝయనస లకడహ
బమరరర
భరస : మధససడధన రరవప బమరరర
ఇసటట ననస:51-16-411
వయససస:59
లస: ససస స

95-113/252

95-113/254

8414 SQX0477166
పపరర: ససతతష రరడడడ మర

95-113/255

8413 MLJ2493542
పపరర: ససబబలకహమహ� మర�
భరస : గమరవర సరశమరరడడ � మర5
ఇసటట ననస:51-16-414
వయససస:58
లస: ససస స

95-113/256

8393 SQX1492453
పపరర: శక ధన లకడహ మదసరల

తసడడ:బ ఆదదశశషష మటటటపలర
ఇసటట ననస:51-16-406
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గరపరల రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:51-16-411
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమయఖ చర వవటట
ఇసటట ననస:51-16-411
వయససస:73
లస: ససస స
8415 MLJ2494334
పపరర: శకకరసత రరడర డ� మర�

95-112/533

భరస : రరమమహరరస గమడడవరడ
ఇసటట ననస:51-16-409
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ శశషయఖ ఊటటకలరర
ఇసటట ననస:51-16-409
వయససస:75
లస: పప
8409 SQX0824276
పపరర: శవ కకటటశశరరరవప తనలల
ర రర

8395 SQX1625732
పపరర: వనసకట ననగ ససజజత గమబభబ

8401 SQX0583625
పపరర: గరపరల రరవప గమసడన

95-112/530

తసడడ:బ కజశవ రరవప కకట
ఇసటట ననస:51-16-402
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ ససచధయయఖ గమసడన
ఇసటట ననస:51-16-408
వయససస:55
లస: పప

భరస : పబసరదస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:51-16-409
వయససస:49
లస: ససస స
8406 AP151000474492
పపరర: పబసరదస ఊటటకలరర

95-112/532

భరస : రరఘవయఖ వవమమరర
ఇసటట ననస:51-16-408
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ గరపరల రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:51-16-408
వయససస:30
లస: పప
8403 AP151000474325
పపరర: పబసనత వపటటకలరర

8392 SQX0276097
పపరర: తబపపర రరమలసగజశశరరరవప
మదసరల
తసడడ:బ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:51-16-402
వయససస:63
లస: పప

8398 SQX0683078
పపరర: ఉదయ లకకహ వవమమరర

8390 SQX1625013
పపరర: పబభభవత గమబభబ

భరస : బభలకకషష గమబభబ
ఇసటట ననస:51-16-402
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకట గమరర పబసరద గమబభబ
ఇసటట ననస:51-16-404
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకడహననరరయణ గరరరరలర
ఇసటట ననస:51-16-406
వయససస:48
లస: ససస స
8400 SQX0247684
పపరర: జననరదనరరవప గమసడన

95-112/529

భరస : రరమలసగజశశరరరవప�
ఇసటట ననస:51-16-402
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ బభలకకషష గమబభబ
ఇసటట ననస:51-16-402
వయససస:45
లస: పప
8394 SQX1492511
పపరర: రరఘవ రరవప మదసరల

8389 SQX0276766
పపరర: లయవణఖ మదసరల�

8416 SQX0813394
పపరర: అమరమహ మయతసగర
భరస : సతనఖనసదస మయతసగర
ఇసటట ననస:51-16-415
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ గమరరసరశమ రరడడ � మర
ఇసటట ననస:51-16-414
వయససస:32
లస: పప
95-97/733

8417 MLJ2493013
పపరర: పపషపవలర కలమయరర కకశక

95-113/257

భరస : ఎన హహచ చసదబ శశఖర కలమయర కకశక
ఇసటట ననస:51-16-415
వయససస:37
లస: ససస స
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95-113/258
8418 AP151000474515
పపరర: ఎన హహచ చసదబ శశఖర కలమయర
కకశక
తసడడ:బ వనసకటససబబమహ కకశక
ఇసటట ననస:51-16-415
వయససస:42
లస: పప

8421 SQX0548768
పపరర: ననగ బససత చలపతరరవప�
చలలమమరర�
తసడడ:బ కలటటసబరరవప� చలలమమరర
ఇసటట ననస:51-16-416
వయససస:43
లస: పప

95-113/261

8424 AP151000474361
పపరర: రరజజశశరర మయరర

95-113/264

95-113/267

8422 SQX1035253
పపరర: ససరజష గమదచ

8425 AP151000474358
పపరర: హరరననరరయణ మయరర

8428 SQX0752204
పపరర: ననగరసజత కలమయర అడడ గరళర

95-113/270

8431 AP151000474542
పపరర: వనసకటరరమయరరవప అడడ గరళర

95-113/262

95-113/265

95-113/271

8432 SQX0751966
పపరర: శకలత మయరసరరడ

95-113/272

భరస : వనసకటరరడడడ మయరసరరడడడ
ఇసటట ననస:51-16-421
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరసబభబమ రరచమదసగమ
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:33
లస: ససస స
8442 SQX0824243
పపరర: లకకహ పరరశత దచదపలర
భరస : నరసససహ మమరరస దచదపలర
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:45
లస: ససస స
8445 AP151000474072
పపరర: ఉషరరరణణ చరలలర టట
భరస : చచనతకజశవరరవప� చరలలర టట
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:54
లస: ససస స

8443 SQX0751958
పపరర: శకవలర గసటసరల

95-113/280

8446 SQX1291731
పపరర: సరయ ఈశశర గసటసరల
తసడడ:బ శకనవరసరరవప గసటసరల
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:25
లస: పప

8438 SQX0752527
పపరర: రతతఅమమలఖ గసటసరల

95-113/278

8441 SQX0793356
పపరర: వజయలకడహ ఎకకల

95-113/281

భరస : వవణమగరపరల ఎకకల
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:41
లస: ససస స
95-113/283

భరస : శకనవరసరరవప గసటసరల
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:47
లస: ససస స
95-113/285

95-113/275

తసడడ:బ శకనవరసరరవప గసటసరల
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జగదదష కకమమహరర
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:38
లస: ససస స
95-113/282

8435 SQX0751933
పపరర: జగదదష బభబమ తతమహసడడబ
తసడడ:బ కకషషమమరరస తతమహసడడబ
ఇసటట ననస:51-16-421
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ గమరరననధస తతమహసడడబ
ఇసటట ననస:51-16-421
వయససస:54
లస: పప
8440 SQX0793372
పపరర: సరయకలమయరర కకమమహరర

95-113/266

95-113/269

95-113/277

95-113/279

8426 AP151000474532
పపరర: గరతనసజన దదవ అడడ గరళర

8429 SQX0751883
పపరర: మసజపసబయ అడడ గరళర గమగరరలరస
అడడ గరళర
తసడడ:బ నగజష అడడ గరళర
ఇసటట ననస:51-16-419
వయససస:31
లస: పప

95-113/276 8437 AP151000474221
8436 SQX0793455
పపరర: వనసకటరరడడడ మయరసరరడడడ మరరసరరడడడ
పపరర: కకషషమమరరస తతమహసడడబ

8439 SQX0793380
పపరర: తషలసస రరచమదసగమ

95-113/263

95-113/268

95-113/274

తసడడ:బ తరరపతరరడడడ మరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:51-16-421
వయససస:37
లస: పప

8423 SQX1027862
పపరర: సరసబశవ రరవప తతరరటట

భరస : వనసకటమగజశ అడడ గరళర
ఇసటట ననస:51-16-419
వయససస:50
లస: ససస స

8434 AP151000474131
పపరర: శవ కలమయరర తతమహసడడబ
తతమహసడడబ
భరస : కకషషమమరరస తతమహసడడబ
ఇసటట ననస:51-16-421
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:బ జ.రమమశ కలమయర� గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:51-16-421
వయససస:41
లస: ససస స

95-113/260

తసడడ:బ గసటయఖ తతరరటట
ఇసటట ననస:51-16-416
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ కకటటసరశమ అడడ గరళర
ఇసటట ననస:51-16-419
వయససస:84
లస: పప
95-113/273

8420 SQX1027847
పపరర: ససరజష కలమయర తతరరటట

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప తతరరటట
ఇసటట ననస:51-16-416
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ నగజష అడడ గరళర
ఇసటట ననస:51-16-419
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటరరమయరరవప అడడ గరళర
ఇసటట ననస:51-16-419
వయససస:54
లస: పప
8433 MLJ2494052
పపరర: గకరరదదవ� గగళరపపడడ�

భరస : ససరజష గమదచ
ఇసటట ననస:51-16-416
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవయఖ మయరర
ఇసటట ననస:51-16-418
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనసకట రరమయరరవప అడడ గరళర
ఇసటట ననస:51-16-419
వయససస:65
లస: ససస స
8430 AP151000474531
పపరర: వనసకటకకషషనగజశ అడడ గరళర

95-113/259

తసడడ:బ నరసససహ రరవప గమదచ
ఇసటట ననస:51-16-416
వయససస:45
లస: పప

భరస : హరరననరరయణ మయరర
ఇసటట ననస:51-16-418
వయససస:76
లస: ససస స
8427 MLJ2493856
పపరర: వనసకట ససజజత అడడ గరళర

8419 SQX1035220
పపరర: చనమసడదశశరర గమదచ

8444 SQX1318279
పపరర: చసదనబవత మదదర

95-113/284

భరస : నరసససహరరవప మదదర
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:50
లస: ససస స
95-113/286

8447 SQX1484906
పపరర: రరస బభబమ రరచమడడగమ

95-113/287

Deleted

తసడడ:బ శశషయఖ రరచమడడగమ
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:39
లస: పప
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8448 SQX0751925
పపరర: వవణమగరపరల ఎకకల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-113/288

తసడడ:బ అపరపరరవప ఎకకల
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:43
లస: పప
8451 SQX0752519
పపరర: శకనవరసరరవప గసటసరల

95-113/291

తసడడ:బ పసచచయఖ గసటసరల
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:53
లస: పప
8454 AP151000474535
పపరర: సరమయమ జఖమమ తనడదపలర

95-113/294

95-113/297

తసడడ:బ సరసబశవరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:51-16-424
వయససస:59
లస: పప
8460 SQX0548941
పపరర: ససజనఖ ఆకలల

8452 AP151000474411
పపరర: చచనతకజశవరరవప చరలలర టట

95-113/292

8455 SQX1492404
పపరర: కకషష కరసత తనడదపలర

95-113/300

95-113/303

తసడడ:బ బభలకకషష ఆకలల
ఇసటట ననస:51-16-425
వయససస:34
లస: పప

8469 MLJ0881581
పపరర: అసజనకలమయరర� -�
భరస : టటకర.వ.ససబభబరరవప� �
ఇసటట ననస:51-17-427
వయససస:45
లస: ససస స
8472 MLJ0881813
పపరర: వధనఖసరగర� నవరరళళ�
తసడడ:బ హరరననద� �
ఇసటట ననస:51-17-427
వయససస:33
లస: పప
8475 MLJ0881706
పపరర: హరననథ� నవరరళళ�
తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:51-17-427
వయససస:61
లస: పప

95-113/295

8456 SQX1492420
పపరర: ససదదప తనడదపలర

95-113/296

8458 AP151000474414
పపరర: సరసబశవరరవప తనడదపలర

8459 SQX1532341
పపరర: శరఖమల ఆకలల

95-113/298

8461 SQX0870014
పపరర: యసడబపగ
బ డ శశశలజ

95-113/299

భరస : నసద kishore ఆకలల
ఇసటట ననస:51-16-425
వయససస:30
లస: ససస స
95-113/301

8462 AP151000474101
పపరర: లలయకలమయరర ఆకలల� ఆకలల

భరస : వనసకట అనల కలమయర యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:51-16-425
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బభలకకషష� ఆకలల
ఇసటట ననస:51-16-425
వయససస:56
లస: ససస స

95-113/304
8464 SQX0870030
పపరర: వనసకట అనల కలమయర
యసడబపగ
బ డ
తసడడ:బ వనసకట కకషష రరవప యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:51-16-425
వయససస:41
లస: పప

8465 AP151000474296
పపరర: బభలకకషష ఆకలల ఆకలల

8470 MLJ2490662
పపరర: రజణమకరదదవ కకసజజటట

8473 AP151000468166
పపరర: బభలగమరరననధస కకసజజటట

8476 MLJ2487775
పపరర: శవరరమగరపరల కకసజజటట
తసడడ:బ గమరరతధస
ఇసటట ననస:51-17-427
వయససస:63
లస: పప

95-113/302

95-113/305

తసడడ:బ శశషగరరరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:51-16-425
వయససస:58
లస: పప

95-112/534

95-112/535
8468 SQX1035022
పపరర: వనసకట జయ ననగ శశష హహమ
బసదస కకసజజటట
భరస : బభల గమరరననథస
ఇసటట ననస:51-17-427
వయససస:40
లస: ససస స

95-112/537

8471 AP151000471183
పపరర: ససధ కకసజజటట

95-112/538

భరస : శవననతరరయణ
ఇసటట ననస:51-17-427
వయససస:67
లస: ససస స
95-112/540

తసడడ:బ శవననరరయణమమరరస
ఇసటట ననస:51-17-427
వయససస:44
లస: పప
95-112/542

95-113/293

తసడడ:బ వరరసజనవయ కలమయర తనడదపలర
ఇసటట ననస:51-16-424
వయససస:32
లస: పప

భరస : శవరరమగరపరల
ఇసటట ననస:51-17-427
వయససస:56
లస: ససస స
95-112/539

8453 AP151000474074
పపరర: రమయదదవ తనడదపలర
భరస : వరరసజనవయకలమయర తనడదపలర
ఇసటట ననస:51-16-424
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ ససవర రరస గగపరల కకసజజటట
ఇసటట ననస:51-17-427
వయససస:32
లస: ససస స
95-112/536

95-113/290

తసడడ:బ వరరసజనవయ కలమయర తనడదపలర
ఇసటట ననస:51-16-424
వయససస:28
లస: పప

95-113/306 8467 SQX1281781
8466 SQX0870022
పపరర: వనసకట కకషష రరవప యసడబపగ
పపరర: రచన వనసకట కకసజజటట
బ డ

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర యయసధబపగ
బ డ
ఇసటట ననస:51-16-425
వయససస:70
లస: పప

8450 SQX1318261
పపరర: నరసససహరరవప మదదర

తసడడ:బ రరమ రరవప మదదర
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ రరమమహరరస తనడదపలర
ఇసటట ననస:51-16-424
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:బ బభలకకషష� ఆకలల
ఇసటట ననస:51-16-425
వయససస:32
లస: ససస స
8463 MLJ2494516
పపరర: నసదకకషప ర ఆకలల

95-113/289

తసడడ:బ ససతనరరమయఖ చరలలర టట
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప తనడదపలర
ఇసటట ననస:51-16-424
వయససస:75
లస: ససస స
8457 AP151000474536
పపరర: వరరసజనవయకలమయర తనడదపలర

8449 SQX0824250
పపరర: నరసససహ మమరరస దనచదపలర
దచదపలర
తసడడ:బ జగననతధస దచదపలర
ఇసటట ననస:51-16-422
వయససస:45
లస: పప

8474 MLJ2487288
పపరర: ససబబ రరవప� టటకరవ�

95-112/541

తసడడ:బ రరమససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:51-17-427
వయససస:52
లస: పప
95-112/543

8477 SQX0942144
పపరర: లకకహ శశశత నసబమరర

95-112/544

తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:51-17-428
వయససస:29
లస: ససస స
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8478 SQX0998260
పపరర: రరమ ససత నసబమరర
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95-112/545

భరస : సడబబరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:51-17-428
వయససస:57
లస: ససస స
8481 SQX2394088
పపరర: రరమ ససత నసబమరర

95-112/1209

95-112/550

95-112/553

8485 SQX0859793
పపరర: ససజనఖ గమసటటరర

8488 MLJ2487676
పపరర: వనసకటటశశరగమపరస� మయజజటట�

95-112/556

8491 SQX1531897
పపరర: వజయ లకడహ కరమశశటట

95-112/551

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:51-17-431
వయససస:24
లస: పప

95-112/554

8497 SQX0995852
పపరర: వససత కలమయరర దదసస

95-112/557

95-112/560

95-112/562

95-112/563
8499 SQX1347658
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
పసరరమయళర
తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప పసరరమయళర
ఇసటట ననస:51-17-433
వయససస:58
లస: పప

8500 SQX0100735
పపరర: శవనఆగరభమషణ అభమనఖ�
డదగరపరరస�
తసడడ:బ రరసబభబమ�
ఇసటట ననస:51-17-434
వయససస:32
లస: పప

95-112/564

8502 MLJ2490415
పపరర: ససబబలమ గమసడన�

8503 MLJ2487361
పపరర: వనసకటటశశరరరప గరరర పరటట�

95-112/567

8505 SQX0825919
పపరర: ఆసజనవయ శరహ ఈమన
తసడడ:బ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:51-17-436
వయససస:52
లస: పప

8506 MLJ0880104
పపరర: శరఖమసససదరరరవప �
అసబడడపపడడ�
తసడడ:బ వనసకటససబభబరరవప � �
ఇసటట ననస:51-17-436
వయససస:62
లస: పప

8489 SQX1074350
పపరర: ససజనఖ కరమశశటట

95-112/555

8492 SQX1531889
పపరర: సరమయమ జయయస కరమశశటట

95-112/558

8495 MLJ0887489
పపరర: సరయబభబమ ససదర నబతష
స న

95-112/561

8498 SQX2429884
పపరర: ఏడడకకసడలల దదశ

95-112/1211

తసడడ:బ చన వనసకటటశశరరర దదశ
ఇసటట ననస:51-17-432
వయససస:72
లస: పప
95-112/565
8501 SQX0029447
పపరర: వనసకట కకషష మమరరస కకననగమలర

తసడడ:బ వనసకట శకనవరస రరవప కకననగమలర
ఇసటట ననస:51-17-434
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ ఆదచయఖ�
ఇసటట ననస:51-17-435
వయససస:97
లస: పప
95-112/570

95-112/552

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-17-431
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:51-17-432
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మలర ఖయరరరనరరవప�
ఇసటట ననస:51-17-435
వయససస:54
లస: ససస స

8486 SQX1204650
పపరర: చలక లయభభనస

భరస : వనసకట రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:51-17-431
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:బ వరరరరడడడ మమనతసగర
ఇసటట ననస:51-17-431
వయససస:48
లస: పప

95-112/566

95-112/549

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరరవ కరమశశటట
ఇసటట ననస:51-17-431
వయససస:26
లస: ససస స

తలర : సరసబభబజయయస కరమశశటట
ఇసటట ననస:51-17-431
వయససస:49
లస: పప
95-112/1210

8483 MLJ2490555
పపరర: రరప� కకమమహరర�

తసడడ:బ చలక యయససదనసస
ఇసటట ననస:51-17-430
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:51-17-431
వయససస:45
లస: ససస స

95-112/559 8494 SQX1527912
8493 SQX1258137
పపరర: గరపస పవన కలమయర కరమశశటట
పపరర: వనసకటటసశరరరరవ కరమశశటట

95-112/547

తసడడ:బ లవకలమయర� �
ఇసటట ననస:51-17-430
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:51-17-430
వయససస:51
లస: పప

భరస : వరపబసరద� �
ఇసటట ననస:51-17-431
వయససస:34
లస: ససస స

8496 SQX2303022
పపరర: శకనవరస రరడడడ మమనతసగర

95-112/548

తసడడ:బ వనసగయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:51-17-430
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర� �
ఇసటట ననస:51-17-430
వయససస:37
లస: పప
8490 MLJ0887539
పపరర: మసజల� గరల�

8482 SQX1128736
పపరర: పససపపలలటట ససమఖ

8480 SQX0942151
పపరర: ససబభబ రరవప నసబమరర

తసడడ:బ పపనతయఖ
ఇసటట ననస:51-17-428
వయససస:59
లస: పప

భరస : కరరరసక
ఇసటట ననస:51-17-430
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరగమపస
ఇసటట ననస:51-17-430
వయససస:68
లస: ససస స
8487 MLJ2487478
పపరర: మమరళ� కకషష�

95-112/546

తసడడ:బ ససబభబరరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:51-17-428
వయససస:24
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప నసబమరర
ఇసటట ననస:51-17-428
వయససస:58
లస: ససస స
8484 MLJ2490563
పపరర: ఉమయదదవ మయజజటట

8479 SQX1318519
పపరర: పపరష ససదదప నసబమరర

8504 SQX1359893
పపరర: ససగమణ బభలజజపలర

95-112/568

తసడడ:బ ఆసజనవయమలల బభలజజపలర
ఇసటట ననస:51-17-436
వయససస:91
లస: ససస స
95-112/571

8507 SQX2276962
పపరర: లకడహ ససతమయబ బబ బబ

95-112/1212

భరస : వనసకట ససబబరరవప బబ బబ
ఇసటట ననస:51-17-443
వయససస:72
లస: ససస స
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8508 SQX0824391
పపరర: సకజన అడడససమలర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-113/307

తసడడ:బ జగననతథ రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:51-17-443
వయససస:29
లస: ససస స
8511 MLJ3716875
పపరర: కరశమహ జజలరరడడడగరరర

95-115/338

భరస : వనసకటటశశర రరడడడ జజల రరడడడగరరర
ఇసటట ననస:51-18
వయససస:39
లస: ససస స
8514 SQX1624981
పపరర: మయనస పరసడదశశర

95-112/572

95-112/575

8512 MLJ3715505
పపరర: వనసకట లకహమహ జలరరడడ

8513 MLJ3713898
పపరర: పసద ననగరరరడడడ జజలయరరడడడ

8515 SQX1257626
పపరర: తరరణణ చలవరధద

8518 SQX0887414
పపరర: రరఘవవసదబ రరవప

95-112/578 8521 SQX2365146
8520 SQX1796374
పపరర: వనసకట సరయ శక వషష
పపరర: వనసకట ససధనరరణణ బచసచ
ష బచసచ

95-112/580

తసడడ:బ శవ శసకర సససగ
ఇసటట ననస:51-18-439
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ బభలయజ సససగ
ఇసటట ననస:51-18-439
వయససస:58
లస: పప
8532 AP151000471018
పపరర: పపబమలత యసడమమరర

తసడడ:బ రరఘవవసదబరరవప
ఇసటట ననస:51-18-440
వయససస:62
లస: పప

95-112/573

95-112/589

95-112/576

8519 MLJ0881490
పపరర: ననగలకడహ బచసచ

95-112/577

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:51-18-438
వయససస:38
లస: ససస స
95-112/1213

8522 SQX0758334
పపరర: కతబ యల జర దసరర

95-112/579

తసడడ:బ శవ శసకరసససగ
ఇసటట ననస:51-18-439
వయససస:28
లస: ససస స

8524 SQX0758367
పపరర: మయధవ బభయ కతబ

8525 SQX0285049
పపరర: ననరరయణ బభయ కతబ

95-112/581

8530 MLJ0884585
పపరర: ససనత చలవరదద

8533 SQX0692681
పపరర: ససజవ ఇనతసజ

8536 AP151000468043
పపరర: వనసకటరతతస యసడమమరర
తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-18-440
వయససస:84
లస: పప

95-112/582

భరస : శవ శసకర సససగ కతబ
ఇసటట ననస:51-18-439
వయససస:53
లస: ససస స
95-112/584

8528 SQX0284620
పపరర: శవ శసకర సససగ కతబ�

95-112/585

తసడడ:బ హనసమయన సససగ�
ఇసటట ననస:51-18-439
వయససస:55
లస: పప
95-112/587

8531 SQX0680827
పపరర: ససజజత ఇనతసజ

95-112/588

భరస : రరమమమరరస
ఇసటట ననస:51-18-440
వయససస:50
లస: ససస స
95-112/590

తసడడ:బ రరమమమరరస
ఇసటట ననస:51-18-440
వయససస:30
లస: పప
95-112/592

95-112/574
8516 SQX1257584
పపరర: దదవ వనసకట నవఖ శక చలవరధద

తసడడ:బ ధనససజయరరవప చలవరధద
ఇసటట ననస:51-18-437
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:51-18-440
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటరతతస
ఇసటట ననస:51-18-440
వయససస:77
లస: ససస స
8535 SQX0692400
పపరర: రరమమమరరస ఇనతసజ

తసడడ:బ పసద ననగరరరడడడ జలరరడడడగరరర
ఇసటట ననస:51-18
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:బ గగపరల సససగ కతబ
ఇసటట ననస:51-18-439
వయససస:31
లస: పప
95-112/586

95-115/340

భరస : లకడహ శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:51-18-438 DNO.13-2-22
వయససస:46
లస: ససస స

95-112/583 8527 SQX1796382
8526 SQX1533026
పపరర: లకడహ సరయ నరజసదబ సససగ కతబ
పపరర: బభల చచచతనఖ సససగ కతబ

8529 SQX0752816
పపరర: గరపరలసససగ కతబ

95-115/339

భరస : సతఖననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:51-18-439
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:బ గగపరల సససగ కతబ
ఇసటట ననస:51-18-439
వయససస:27
లస: పప

95-115/337

తసడడ:బ శకనవరస రరవప జజల రరడడ గరరర
ఇసటట ననస:51-18
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ జననరద న రరవప
ఇసటట ననస:51-18-437
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:బ లకడహ శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:51-18-438
వయససస:22
లస: పప

8510 SQX0762153
పపరర: అనడష యలయర

తసడడ:బ మలర కరరరరన రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:51-17-443
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:బ ధనససజయరరవప చలవరధద
ఇసటట ననస:51-18-437
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ రరఘవవసదబ రరవప
ఇసటట ననస:51-18-437
వయససస:52
లస: పప

8523 SQX0758078
పపరర: జజఖతశక కతబ

95-113/308

భరస : పసద ననగరరరడడడ జలరరడడడగరరర
ఇసటట ననస:51-18
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:బ మమరళధర పరసడదశశర
ఇసటట ననస:51-18-437
వయససస:22
లస: ససస స
8517 SQX0887406
పపరర: మమరళధర పసడదశశర

8509 SQX1415190
పపరర: జగననతథరరవప అడడససమలర

8534 MLJ0884890
పపరర: ధనససజయరరవప� ఛలవరదద�

95-112/591

తసడడ:బ నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:51-18-440
వయససస:45
లస: పప
95-112/593

8537 SQX2141562
పపరర: పబసరద పపలకకసడ

95-112/1214

తసడడ:బ శకనవరస రరవప పపలకకసడ
ఇసటట ననస:51-18-440
వయససస:19
లస: పప
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8538 SQX1581314
పపరర: కకరస ర అమ
ర జ
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95-112/594

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:51-18-442
వయససస:27
లస: ససస స
8541 SQX0692269
పపరర: వననద రరమకకషష ససహహచ

95-112/597

8542 SQX1584904
పపరర: సరసబశవ రరవప అమ
ర జ

95-112/600

8545 MLJ2487213
పపరర: శవ� అసకరళళ�

8548 SQX0887380
పపరర: వలవరతద ననగ లకకహ శరరశణణ

తసడడ:బ వనసకట రమణ రరవప ఆలపరటట
ఇసటట ననస:51-18-443
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : ఉష రరణణ
ఇసటట ననస:51-18-443
వయససస:26
లస: ససస స

8550 SQX1027763
పపరర: రమఖ పసబయయసక వలవవటట

8551 SQX0757724
పపరర: దదపసస శరణఖ ఆర

95-112/605

తలర : ఉష రరణణ వలవవటట
ఇసటట ననస:51-18-443
వయససస:32
లస: ససస స
8553 SQX1013705
పపరర: వసశ కకషష అలపరటట

95-112/608

95-112/611

95-112/614

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:42
లస: ససస స

95-112/603

8560 SQX1155440
పపరర: శక సరయ కకషష గకసథద

95-112/617

8563 AP151000468137
పపరర: వనసకటలలయపబసరద గకసధద

95-112/606

8566 MLJ0880963
పపరర: ససజజత ఊటటకలరర
భరస : వనసటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:52
లస: ససస స

8546 SQX2355972
పపరర: రరప తషనసగమసటర

95-112/1215

8549 SQX0945378
పపరర: వలవవటట హహమ ససససహత

95-112/604

8552 SQX1319475
పపరర: అనడరరధ అలపరటట

95-112/607

భరస : వనసకట రమణ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:51-18-443
వయససస:55
లస: ససస స
95-112/609

8555 SQX0752808
పపరర: రవచసదబన నటరరజన

95-112/610

తసడడ:బ నటరరజన
ఇసటట ననస:51-18-443
వయససస:64
లస: పప
95-112/612

8558 MLJ0885947
పపరర: శవననగజశశరర గకసధద

95-112/613

తసడడ:బ సడరఖ పబకరశ రరవప
ఇసటట ననస:51-18-444
వయససస:40
లస: ససస స
95-112/615

95-112/616
8561 AP151000468226
పపరర: శక రరమ చసదబ భకకలల గమపస గకసధద

తసడడ:బ వనసకట లల పబసరద గకసధద
ఇసటట ననస:51-18-444
వయససస:46
లస: పప
95-112/618

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:51-18-444
వయససస:64
లస: పప
95-112/620

95-112/599

తలర : ఉష రరణణ
ఇసటట ననస:51-18-443
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట లల పబసరద గకసథద
ఇసటట ననస:51-18-444
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:51-18-444
వయససస:49
లస: పప
8565 MLJ2490803
పపరర: ససనత పసరరమయళళ

8557 MLJ0886655
పపరర: శకననగలకడహ గకసధద

8543 MLJ2487577
పపరర: శకనవరసస� అసకరళళ�

భరస : సతఖననరరయణ తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:51-18-442
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటలలయపబసరద
ఇసటట ననస:51-18-444
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట లల పబసరద గకసథద
ఇసటట ననస:51-18-444
వయససస:55
లస: ససస స
8562 SQX0572388
పపరర: కకలర పర వనసకటటశశర రరవప

95-112/601

తసడడ:బ వనసకటకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:51-18-443
వయససస:56
లస: పప

భరస : శక సరయ కకషష గకసధద
ఇసటట ననస:51-18-444
వయససస:32
లస: ససస స
8559 SQX1155432
పపరర: శరరద దదవ గకసథద

8554 AP151000468577
పపరర: వనసకటరమణనరరవప ఆలపరటట

95-112/596

తసడడ:బ హహసపసన� �
ఇసటట ననస:51-18-442
వయససస:34
లస: పప

భరస : రవచసదబ
ఇసటట ననస:51-18-443
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట రమణ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:51-18-443
వయససస:28
లస: పప
8556 SQX1257758
పపరర: శకవదఖ గకసధద

95-112/598

తసడడ:బ హహసపసన� �
ఇసటట ననస:51-18-442
వయససస:45
లస: పప
95-112/602

8540 MLJ2490621
పపరర: లకహ� అసకరళళ�

భరస : శవ� �
ఇసటట ననస:51-18-442
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-18-442
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ చనతకకటయఖ� �
ఇసటట ననస:51-18-442
వయససస:42
లస: పప
8547 SQX1351386
పపరర: వనచషషవ దదవ ఆలపరటట

95-112/595

భరస : చలపతరరవప� �
ఇసటట ననస:51-18-442
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-18-442
వయససస:30
లస: పప
8544 MLJ0887596
పపరర: చలపతరరవప� మయచవరపప�

8539 MLJ0887604
పపరర: పరరశత� -�

8564 SQX1074368
పపరర: రరధనరరన పసలక

95-112/619

తలర : రరజజశశరర పసలక
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:32
లస: ససస స
95-112/621

8567 MLJ2490183
పపరర: రరజజశశరర పసలక

95-112/622

భరస : వ.యనచసదబశశఖర
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:53
లస: ససస స

Page 290 of 317

8568 SQX0680892
పపరర: పదహకలమయరర గమగరరలస
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95-112/623

భరస : పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:54
లస: ససస స
8571 SQX0692467
పపరర: వవణమ గరపరల గమగరరలస

95-112/626

95-112/629

95-113/309

95-112/1216

95-112/1219

95-112/636

95-112/639

తసడడ:బ వనసకటససబబరతతస
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:45
లస: పప

8581 SQX2340800
పపరర: ససవరష లకడహ మయకర

95-112/1217

8584 MLJ0887174
పపరర: హహమశక కర

8587 AP151000468162
పపరర: లకకహకరసతనరరవప కకకతస

8590 MLJ2490795
పపరర: లకకహరరపవరణణ పసరరమయళళ

95-112/642

95-112/645

95-112/634

8576 SQX1347807
పపరర: పపలయర రరవప గమగరరలస

95-112/631

8579 SQX0692293
పపరర: వనసకట మహహశశర రరవప
బబ గర వరపప
తసడడ:బ కనకరతతస
ఇసటట ననస:51-18-446
వయససస:72
లస: పప
8582 SQX2328029
పపరర: హహతశరఖమ మయకర

95-112/633

95-112/1218

8585 MLJ0887026
పపరర: పదహ కర

95-112/635

భరస : లకకహకరసత
ఇసటట ననస:51-18-447
వయససస:39
లస: ససస స
95-112/637

8588 SQX1351485
పపరర: హనషర మమరరకకపపడడ

95-112/638

తసడడ:బ కకషప ర
బభబమ మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:24
లస: ససస స
95-112/640

8591 SQX0561787
పపరర: కకలర పర రమయదదవ

95-112/641

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:40
లస: ససస స

8593 SQX0680843
పపరర: హHARITA Vరరత వరణణ
మమరరకకపపడడ
భరస : కకశశరజ బభబమ
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:53
లస: ససస స

95-112/643

8596 SQX0692350
పపరర: కకశశరజ బభబమ మమరరకకపపడడ

95-112/646

తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:52
లస: పప

95-112/628

తసడడ:బ శకనవరసస మయకర
ఇసటట ననస:51-18-446
వయససస:36
లస: పప

భరస : గకరరశసకర
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటససబబరతతస
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:44
లస: ససస స
8595 MLJ0882845
పపరర: వనసకటననగరసజనవయమలల బ

95-112/632

తసడడ:బ రరమయసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-18-447
వయససస:41
లస: పప

భరస : వ.ససబబమణఖస� �
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:34
లస: ససస స
8592 MLJ0884759
పపరర: ససబభబయమహ బ

8578 SQX0680835
పపరర: సతఖవత బబ గర వరపప

8573 SQX1347732
పపరర: సరయ పవన కలమయర గమగరరలస

తసడడ:బ కకటటశశర రరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:60
లస: పప

భరస : లయవణఖకలమయర
ఇసటట ననస:51-18-447
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమయసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-18-447
వయససస:37
లస: పప
8589 MLJ0886911
పపరర: శరఖమలయదదవ� ఏ�

95-112/630

భరస : శకనవరసస మయకర
ఇసటట ననస:51-18-446
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసస మయకర
ఇసటట ననస:51-18-446
వయససస:30
లస: ససస స
8586 MLJ0887190
పపరర: లయవణఖకలమయర కర

8575 MLJ2487742
పపరర: గకరరశసకర పసరరమయళళ

95-112/625

తసడడ:బ పపలయర రరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-18-446
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ దసరరరపబసరద రరవప మయకర
ఇసటట ననస:51-18-446
వయససస:68
లస: పప
8583 SQX2327799
పపరర: సససధసజ మయకర

95-112/627

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ చసదబ కలమయర రరడడడ పసలక
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:31
లస: ససస స
8580 SQX2328078
పపరర: శకనవరసస మయకర

8572 SQX0692301
పపరర: నటరరజజ పపరరమళళ

8570 SQX1796580
పపరర: కకటటశశర రరవప పసరరమయళర

తసడడ:బ సరసబశవరరవప పసరరమయళర
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ గకరరశసకర
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ రరధన కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:56
లస: పప
8577 SQX0824425
పపరర: రరధన రరణణ పసలక

95-112/624

భరస : గమరవరరడడడ
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ పపలయరరరవప
ఇసటట ననస:51-18-445
వయససస:29
లస: పప
8574 SQX0825927
పపరర: వనసకటటశశర రరవప వపటటకలరర

8569 MLJ2490191
పపరర: చనతమయహయ ఏనమరరడడ

8594 MLJ2487296
పపరర: పవనసకమయర� ఏ�

95-112/644

తసడడ:బ ససబబమణఖస� �
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:33
లస: పప
8597 MLJ0886903
పపరర: ససబబమణఖస� ఏవ�

95-112/647

తసడడ:బ రరమకకషషరరవప� �
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:57
లస: పప
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8598 MLJ2487759
పపరర: సరసబశవరరవప పసరరమయళళ

95-112/648

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:57
లస: పప
95-112/651

తసడడ:బ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:51-18-449
వయససస:26
లస: పప
95-112/1220

95-112/656

భరస : శశషరరరవప
ఇసటట ననస:51-18-450
వయససస:64
లస: ససస స
95-112/659

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:51-18-450
వయససస:57
లస: పప
95-112/1222

95-118/439

8611 AP151000468370
పపరర: శశషరరరవప కకతత
స రర

8614 SQX1818574
పపరర: ససమఖ గరరరక

8617 SQX1092493
పపరర: వజయ దదపక గరజక

95-118/442

8620 AP151000267352
పపరర: సతఖననరరయణ గరరక�

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:51-19-459
వయససస:66
లస: ససస స

8623 MLJ2519114
పపరర: వనసకటరమమష పపవరశడ
తసడడ:బ మహన రరవప
ఇసటట ననస:51-19-459
వయససస:42
లస: పప

95-118/448

8606 MLJ0880997
పపరర: భవరన� పసరరమయళళ�

95-112/655

8609 MLJ0883975
పపరర: హరరవనసకట నరరససహరరవప
కకతత
స రర
తసడడ:బ శశషరరరవప
ఇసటట ననస:51-18-450
వయససస:49
లస: పప

95-112/660

95-112/1221
8612 SQX1442201
పపరర: పపరష చసదబ శరససస స మమళచచరరవప

95-118/437

8615 MLJ2519981
పపరర: వనసకట నరజ గరరక� �

95-118/438

భరస : సతఖననరరయణ� �
ఇసటట ననస:51-19-456
వయససస:54
లస: ససస స
95-118/440

8618 SQX0269191
పపరర: పబవణ పపవరశడ�

95-118/441

తసడడ:బ పబసరదరరవప�
ఇసటట ననస:51-19-456
వయససస:36
లస: పప
95-118/443

8621 AP151000267046
పపరర: బభలపబసరదరరవప పపవరశడ�

95-118/444

తసడడ:బ పపనతయఖ�
ఇసటట ననస:51-19-456
వయససస:66
లస: పప
95-118/446

8624 AP151000267097
పపరర: దదనవష పపవరశడ

95-118/447

తసడడ:బ మహనరరవప
ఇసటట ననస:51-19-459
వయససస:45
లస: పప

95-118/449 8627 MLJ2519510
8626 MLJ2519528
పపరర: ననగలకకహ తబపపరసససదరర బబ లశశటట
పపరర: వనసకటచసదబకలమయర బబ లశశటట �

భరస : వనసకటచసదబకలమయర
ఇసటట ననస:51-19-459/1
వయససస:59
లస: ససస స

95-112/658

తసడడ:బ వనసకట ననరరయణ శరహ మమళచచరరవప
ఇసటట ననస:51-19-452
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:బ గమరరననధస�
ఇసటట ననస:51-19-456
వయససస:56
లస: పప
95-118/445

95-112/653

95-112/657

తసడడ:బ సతఖననరరయణ గరజక
ఇసటట ననస:51-19-456
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ బభలపబసరదరరవప � �
ఇసటట ననస:51-19-456
వయససస:39
లస: పప

భరస : దదనవష
ఇసటట ననస:51-19-459/1
వయససస:43
లస: ససస స

8608 SQX1063858
పపరర: మణణ కకషష చచచతనఖ వసదవరసస

8603 AP151000468324
పపరర: వనసకటరమణ గరదచ

తసడడ:బ గకరరశసకర� �
ఇసటట ననస:51-18-450
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ గరరరక
ఇసటట ననస:51-19-456
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బభలపబసరదరరవప�
ఇసటట ననస:51-19-456
వయససస:61
లస: ససస స

8625 MLJ2518918
పపరర: లకడహ పపవరశడ

95-112/654

తసడడ:బ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:51-18-450
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:బ పపరష చసదబ శరససస స మమళచచరరవప
ఇసటట ననస:51-19-452
వయససస:36
లస: పప

8622 AP151000267048
పపరర: వజయలకడహ పపవరశడ

8605 SQX1063833
పపరర: భవఖ జజఖత వసడవరసస

95-112/650

తసడడ:బ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:51-18-449
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:51-18-450
వయససస:26
లస: పప

8610 SQX0564575
పపరర: వసడవళ సరసబశవ రరవప

8619 MLJ0930792
పపరర: పబశరసత పపవరశడ� �

95-112/652

తసడడ:బ సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:51-18-450
వయససస:27
లస: ససస స

8607 MLJ0886010
పపరర: వజయలకడహ కకతత
స రర

8616 AP151000267047
పపరర: పదహజ పపవరశడ�

8602 SQX0692251
పపరర: కకషష కరసత గరదచ

8600 MLJ0880930
పపరర: వనసకటససబబరతతస బ

తసడడ:బ బభలయఖ
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:51-18-449
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకట రమణ గరడద
ఇసటట ననస:51-18-449
వయససస:52
లస: ససస స

8613 SQX1027821
పపరర: ఫణణ కలమయర మమళచచరరవప

95-112/649

తసడడ:బ లకహయఖ
ఇసటట ననస:51-18-448
వయససస:67
లస: పప

8601 SQX0887463
పపరర: రరకజష కకకషష గరదచ

8604 SQX2276921
పపరర: పదహ పప గడనదసడన

8599 AP151000468257
పపరర: రరమయసజనవయమలల కకకతస

95-118/450

తసడడ:బ కరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:51-19-459/1
వయససస:64
లస: పప
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95-118/451

తసడడ:బ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:51-19-460
వయససస:32
లస: ససస స
8631 SQX2503548
పపరర: లల కకషష సరయ పసచపఅలయ

95-100/890

95-112/661

95-112/664

95-112/667

95-112/662

8638 SQX1063627
పపరర: ధన లకడహ ధనపరల

8641 MLJ2490746
పపరర: యయగజశశరరదదవ గరదచ

95-112/670

8644 MLJ2487205
పపరర: దదలపపకమయర చదగమ

95-112/665

తసడడ:బ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:47
లస: పప

8647 MLJ0883645
పపరర: శకనవరసరరవప గరదచ

95-112/668

95-112/676

8652 SQX1861632
పపరర: సప శమఖరజన ధనచదపఅల

95-112/679

8650 MLJ2487353
పపరర: పబసరద రరవప అయత

95-112/671

95-112/663

8639 MLJ0882969
పపరర: నరహలయదదవ అడపరప

95-112/666

8642 MLJ2490787
పపరర: సరయససధనమయదవ గరదచ

95-112/669

8645 MLJ2487379
పపరర: చచచతనఖ దనచదపలర

95-112/672

తసడడ:బ డక ఏస ఆర అసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:37
లస: పప
95-112/674

8648 SQX0275933
పపరర: రమయష� రసగస�

95-112/675

తసడడ:బ శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:48
లస: పప
95-112/677

తసడడ:బ తరరమలననధస అయత
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:65
లస: పప
8653 SQX1258996
పపరర: శరరశణణ యయమజజల

8636 SQX1495085
పపరర: పబగత రరవప గదద

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ కకనయఖ
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:48
లస: పప

8649 MLJ2487486
పపరర: దనచదపలర ససత రరమ
ఆసజనవయమలల
తసడడ:బ వనసకట కకషషయఖ
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:64
లస: పప

95-118/454

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ బభల నగజశ బభబమ చదగమ
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:35
లస: పప
95-112/673

8633 AP151000267681
పపరర: అసజమహ నమహల

భరస : రవసదబ గదద
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : కకనయఖ
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గరదద
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:24
లస: పప
8646 SQX0275917
పపరర: రసగననద� రసగస�

8635 SQX1359935
పపరర: రరప దదవ దనచదపలర

95-118/453

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-19-462
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససపత కలమయర
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల డక.యస.ఆర
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:60
లస: ససస స
8643 SQX1257238
పపరర: సరయ శవ వగజతశ గరదద

95-112/1309

భరస : రరమ కకషష చచచతనఖ దనచదపలర
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రమమష�
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:45
లస: ససస స
8640 MLJ2490498
పపరర: ననగజశశరమహ దద

8632 SQX2503985
పపరర: వజయ లకడహ పసచపఅలయ

8630 SQX0726679
పపరర: శసకరరరవప మటట పలర

తసడడ:బ వనసకట కకటయఖ
ఇసటట ననస:51-19-460
వయససస:71
లస: పప

భరస : లల కకషష సరయ పసచపఅలయ
ఇసటట ననస:51-19-462
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరస రరవప గరదద
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:26
లస: ససస స
8637 SQX0276022
పపరర: లకడహ� రసగస�

95-118/452

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:51-19-460
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ శకనవరసరఓ పసచపఅలయ
ఇసటట ననస:51-19-462
వయససస:27
లస: పప
8634 SQX1257188
పపరర: వనచషషవ గరదద

8629 SQX0726315
పపరర: దదవ మటట పలర

8651 SQX1063601
పపరర: కకనయఖ గరదచ

95-112/678

తసడడ:బ గమరవయఖ గరదచ
ఇసటట ననస:51-19-464
వయససస:77
లస: పప
95-112/680

8654 MLJ2490373
పపరర: దదవకరకలమయరర టట

95-112/681

తసడడ:బ ససతన రరమయసజనవయమలల ధనచదపఅల
ఇసటట ననస:51-19-464/2
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససబబమణఖ శరత బభబమ అసబడడపపడడ
ఇసటట ననస:51-19-465
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:బ కకషషపబసరద
ఇసటట ననస:51-19-465
వయససస:37
లస: ససస స

8655 AP151000471153
పపరర: వవదవత పదహననభమన

8656 MLJ2490381
పపరర: లకకహకలమయరర టట

95-112/1160
8657 SQX2032282
పపరర: వర వనసకట రతతస పదహననభమన

భరస : వవసకటరతతస
ఇసటట ననస:51-19-465
వయససస:62
లస: ససస స

95-112/682

భరస : కకషషపబసరద
ఇసటట ననస:51-19-465
వయససస:65
లస: ససస స

95-112/683

తసడడ:బ రరమరరవప పస సన
ఇసటట ననస:51-19-465
వయససస:69
లస: పప
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8658 SQX0887299
పపరర: జజఖతరమమమ బసధరరవపరర

95-112/684

తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:32
లస: ససస స
8661 SQX0610006
పపరర: అరరణ కలమయరర బతషచ

95-112/687

95-112/690

95-112/693

95-112/696

95-112/699

8668 SQX0887307
పపరర: గణణష బభబమ బసధరరవపరర

8671 SQX1013515
పపరర: మదన మహన నసదనఖల

8674 MLJ2487692
పపరర: వనసకటటశశరరర కరరకవపల

95-112/702

8677 MLJ2487304
పపరర: కకషషపబసరద టట

8680 SQX0888792
పపరర: ఓసకరర లకడహ పబసనత సససకర

తసడడ:బ సడరఖననరరయణ చనరరఖలల గరవరద నస
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉదయ చసదబ రరవప
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:27
లస: ససస స

8682 SQX0610014
పపరర: మయధవ అసజన బచసచ

8683 MLJ0887976
పపరర: గసగరభభరత తలర స

95-112/707

భరస : ననగ రమమశ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:34
లస: ససస స
8685 SQX1573741
పపరర: అనసపమ కసరసల
భరస : రరమయ రరవప అబభబరరడడ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:38
లస: ససస స

95-112/694

95-112/697

8686 SQX0609974
పపరర: లకడహ జల పసబయ బతషచ
భరస : వనసకటటశశర రరవప బతషచ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:38
లస: ససస స

8666 MLJ0882670
పపరర: అలవవలలమసగమహ టట

95-112/692

8669 MLJ0884148
పపరర: శవననగశకనవరస ఐ

95-112/695

8672 MLJ2487809
పపరర: రరజజశ తతమహసదసబ

95-112/698

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:47
లస: పప
95-112/700

8675 MLJ2487833
పపరర: నరసససహరరవప టట

95-112/701

తసడడ:బ సడరయఖ
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:67
లస: పప
95-112/703

8678 SQX2373520
పపరర: యష జరచన

95-112/1223

తసడడ:బ లలత కలమయర జరచన
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:21
లస: పప
95-112/705

8681 SQX1624999
పపరర: ఉమసరబవసత కకమహతతటట

95-112/706

భరస : కజ మమరళ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:31
లస: ససస స
95-112/708

తసడడ:బ శతనరరమయసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:34
లస: ససస స
95-112/710

95-112/689

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:72
లస: పప
95-112/704

8663 MLJ0886705
పపరర: ననగమణణ యస

భరస : శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటయఖ
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:68
లస: పప
8679 SQX1517822
పపరర: భభరర వ గరవరదనస

95-112/691

తసడడ:బ నరసససహ చనరరఖలల నసదనఖల
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:బ ససబబహహణఖస బతషచ
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:48
లస: పప
8676 MLJ0887109
పపరర: జగననతధరరవప యస

8665 MLJ2490837
పపరర: వససతలకడహ టట.

95-112/686

భరస : జగననతథరరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:40
లస: పప
8673 SQX0612473
పపరర: లకడహ శకనవరస రరవప బతషచ

95-112/688

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : పసనతదననరరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:77
లస: ససస స
8670 MLJ0882688
పపరర: వనసకటరమణ టట

8662 MLJ2490761
పపరర: వజయలకడహ కరరకవపల

8660 MLJ0883389
పపరర: ఝయనసవరన టట

తసడడ:బ శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:61
లస: ససస స
8667 MLJ0882225
పపరర: గరరరజజకలమయరర తషలల
ర రర

95-112/685

భరస : మదన మహన
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : లకడహ శకనవరస రరవప బతషచ
ఇసటట ననస:51-19-465/1
వయససస:42
లస: ససస స
8664 MLJ0885459
పపరర: లకడహననగససశల ఐ

8659 SQX1013523
పపరర: లకడహ శరరష తరరమల

8684 SQX0320184
పపరర: దదపసస టట వనచ

95-112/709

భరస : రరజజష
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:36
లస: ససస స
95-112/711

8687 MLJ2490548
పపరర: ననగమణణ యన

95-112/712

భరస : సడరజఖననరరయయణ ఏన.వ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:40
లస: ససస స
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95-112/713

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:43
లస: ససస స
8691 SQX0275966
పపరర: అనసరరధ బ

95-112/716

95-112/719

భరస : వనసకటజననరరనరరవప
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:50
లస: ససస స
8697 SQX0680702
పపరర: రరమరరజఖస కలనల

95-112/722

95-112/725

95-112/728

తసడడ:బ ససబబహహణఖస
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:49
లస: పప
8709 MLJ0886671
పపరర: సడరరఖ ననరరయణ
యన.యన.వ
తసడడ:బ షరభభచనరరఖలల
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:51
లస: పప

95-112/734

8696 SQX0887315
పపరర: హనసమయయమహ కకసడబమమటర

8698 SQX1391242
పపరర: ససధ మణణ కకపపరపప

8701 SQX0888834
పపరర: వనసకటటష సససకర

8704 AP151000468261
పపరర: రమమష కలమయర బచసచ

8707 SQX1517848
పపరర: సడరఖననరరయణ చనరరఖలల
గరవరదనస
తసడడ:బ శశషరచనరరఖలల గరవరద నస
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:51
లస: పప

95-112/720

95-112/723

8699 SQX1624536
పపరర: పవన కకశక బచసచ

95-112/724

తసడడ:బ లకడహ శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:22
లస: పప
95-112/726

95-112/727
8702 MLJ0887935
పపరర: రరజజశవబభనస శశఖర చచదరర
తలర స
తసడడ:బ ససతనరరమయసజనవయమలల చచదరర తలర స
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:34
లస: పప

95-112/729

8705 SQX1169102
పపరర: శకనవరస రరవప మయజజటట

95-112/730

తసడడ:బ ననసచనరయఖ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:47
లస: పప
95-112/732

8708 SQX0612481
పపరర: శకనవరస రరవప ఒరరస

95-112/733

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:50
లస: పప

95-112/738

తసడడ:బ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ లకహయఖ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:76
లస: పప

95-112/721

భరస : ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:62
లస: ససస స

95-112/735
8710 AP151000468154
పపరర: లలత కలమయర జరచన లలత
కలమయర జరచన
తసడడ:బ ససమరహల జరచన ససమరహల జరచన
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:51
లస: పప

95-112/740 8716 AP151000468225
8715 SQX1545484
పపరర: ససతన రరమయసజనవయమలల తలర స
పపరర: ససబబహహణఖస బతషచ

తసడడ:బ సరసబశవరరవప తలర స
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:67
లస: పప

95-112/718

8695 AP151000471358
పపరర: జయలకడహ బచసచ

95-112/737 8713 SQX0887281
8712 SQX1573782
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ కకపసపశశటట
పపరర: ససబబ రరవప బసధసరరవపరర

తసడడ:బ లలట చసదబ రరవప కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:56
లస: పప

8693 SQX1573774
పపరర: వర వనసకట లకడహ కకపసపశశటట

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబహహణఖస
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:44
లస: పప
95-112/731

95-112/715

భరస : సడరఖననరరయణ చనరరఖలల గరవరద నస
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉదయ చసదబ రరవప
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:బ ఏడడకకసడలల అబభబరరడడ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:41
లస: పప
8706 AP151000468109
పపరర: సతఖననరరయణ బచసచ

95-112/717

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబ రరవప
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:30
లస: పప
8703 SQX1573758
పపరర: రరమయ రరవప అబభబరరడడ

8692 SQX1517830
పపరర: ససబదబ గరవరద నస

8690 MLJ0881730
పపరర: కసచన పరతరజషర

భరస : లలతషకమయర
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ససబబమణఖస
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బభలమలలర శశర రరవప
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:69
లస: ససస స
8700 SQX0949214
పపరర: పవన ఆదదతఖ బసధసరరవపరర

95-112/714

భరస : వనసకట రమమశ కలమయర�
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:47
లస: ససస స
8694 MLJ0882613
పపరర: కనగదసరర పస

8689 MLJ2490811
పపరర: ససకనఖ కరరపరపప�

8711 MLJ0882654
పపరర: వనసకటజననరర నరరవప పస

95-112/736

తసడడ:బ వనసకటపపనతయఖ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:55
లస: పప
8714 MLJ0884155
పపరర: కకటటశశరరరవప ఐ

95-112/739

తసడడ:బ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:66
లస: పప
95-112/741

8717 SQX1391333
పపరర: రరమయఖ కకపపరపప

95-112/742

తసడడ:బ ననరరయణ
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:76
లస: పప
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8718 SQX0692319
పపరర: బభల మలలర శశర రరవప కలనల

95-112/743

తసడడ:బ పరనకరలల
ఇసటట ననస:51-19-466
వయససస:79
లస: పప
8721 MLJ0882126
పపరర: కకమలయదదవ పస

95-112/744

భరస : పబసరద టటవడడ
ఇసటట ననస:51-19-466/1
వయససస:36
లస: ససస స
95-112/746

భరస : బలరరమకకషష రరవప
ఇసటట ననస:51-19-466/1
వయససస:48
లస: ససస స
8724 MLJ0882092
పపరర: పబసరద టట.వ.డడ

8719 MLJ0882100
పపరర: రరగరన టటయల

8722 MLJ0883488
పపరర: లలతకలమయరర పచచపపలలసస

తసడడ:బ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-19-466/1
వయససస:44
లస: పప

8725 MLJ0881656
పపరర: రరమకకషరషరరవప టట.వ

95-112/745

భరస : టటవరరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:51-19-466/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-112/747

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-19-466/1
వయససస:68
లస: ససస స
95-112/749

8720 MLJ0882118
పపరర: దదపరలకడహ టట

8723 SQX0612465
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బతషచ
తసడడ:బ ససబబహహణఖస బతషచ
ఇసటట ననస:51-19-466/1
వయససస:44
లస: పప

95-112/750

తసడడ:బ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-19-466/1
వయససస:46
లస: పప

8726 MLJ0881672
పపరర: బలరరమకకషష రరవప పస

95-112/1226

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-19-466/1
వయససస:19
లస: పప
8733 SQX0552745
పపరర: లకడహ కలమయరర మరరయయల

95-112/755

95-112/758

తసడడ:బ భమషణస
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:67
లస: పప

8737 SQX1063882
పపరర: వననద బభబమ కటటవరపప

95-112/761

8740 SQX0781047
పపరర: నరజసదబ కకపపరర

95-112/764

8743 SQX0563437
పపరర: పపరషచసదబ రరవప శఖయకకలలర

8732 SQX0780460
పపరర: మణణపపరష కకపపరర

95-112/754

8735 MLJ0883587
పపరర: వజయలకడహ వ

95-112/757

భరస : జగననహహన రరవప
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:59
లస: ససస స
95-112/759

8738 SQX0825992
పపరర: మమరళ కకమహతతటట

95-112/760

తసడడ:బ ఈశశర
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:34
లస: పప
95-112/762

తసడడ:బ దనమదర రరవప
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:41
లస: పప

8741 SQX0563270
పపరర: శకనవరసరరవప మరరయయల

95-112/763

తసడడ:బ ఈశశర వరపబసరద రరవప
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:49
లస: పప
95-112/765

తసడడ:బ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:69
లస: పప

95-112/1227 8746 SQX2136323
8745 SQX2327989
పపరర: జగన మహన రరవప వవలతత
పపరర: గరపరల కకషషమమరరస కకలల
ర రర

తసడడ:బ ససరఖననరరయణ వవలతత
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:73
లస: పప

95-112/756

తసడడ:బ రమమశ బభబమ
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ రరధన కకషష
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:35
లస: పప
8742 SQX1063866
పపరర: రమమశ బభబమ కటటవరపప

8734 SQX1063890
పపరర: ననగవరణణ ఆరమసడర

95-112/1225

భరస : నరజసదబ
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ అరరరన రరవప
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:68
లస: ససస స
8739 SQX0013938
పపరర: గగలర మమడడ శకకరసత

95-112/753

తసడడ:బ శవ సతఖననరరయణ మమరరస
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:42
లస: ససస స
8736 SQX1063361
పపరర: శరఖమల చలక

8731 SQX0243949
పపరర: పసబత కరరరమమరర

95-112/751

తసడడ:బ వనసకట పపనతయఖ
ఇసటట ననస:51-19-466/1
వయససస:54
లస: పప

95-112/752 8728 SQX2138659
95-112/1224 8729 SQX2138683
8727 SQX0649160
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పచచపపలలసస
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పచచపపలలసస
పపరర: వ యన జగదదశశరర
పచచపపలలసస
తసడడ:బ వనసకట పపనతయఖ
తసడడ:బ శకనవరసరరవప
భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-19-466/1
ఇసటట ననస:51-19-466/1
ఇసటట ననస:51-19-466/1
వయససస:77
లస: పప
వయససస:50
లస: పప
వయససస:41
లస: ససస స

8730 SQX2138360
పపరర: చసదబశశఖర పచచపపలలసస

95-112/748

8744 SQX0781054
పపరర: దనమదర రరవప కకపపరర

95-112/766

తసడడ:బ పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:51-19-467
వయససస:72
లస: పప
95-112/1228

తసడడ:బ సరసబమమరరస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:51-19-467,FLAT NO SF-2
వయససస:61
లస: పప

8747 SQX2136331
పపరర: ససలలచన కకలల
ర రర

95-112/1229

భరస : గరపరలకకషష మమరరస
ఇసటట ననస:51-19-467,FLAT SF2
వయససస:56
లస: ససస స
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95-112/769

8749 SQX1951342
పపరర: సరవతబ సడరరనడడ

95-112/770

8750 SQX1951367
పపరర: వనసకట రమణ సడరరనడడ

95-112/771

తసడడ:బ శకనవరసరరవప మరరయయల
ఇసటట ననస:51-19-467,SAI RAM APPARTM
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సతఖ ననరరయణ సడరరనడడ
ఇసటట ననస:51-19-467,SAI RAM APPARTM
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖ ననరరయన సడరరనడడ
ఇసటట ననస:51-19-467,SAI RAM APPARTM
వయససస:61
లస: పప

8751 MLJ0880542
పపరర: రరధనదదవ కరళసగర

8752 MLJ0880450
పపరర: ససబబమణఖషరత కరళసగర

8753 SQX2510717
పపరర: మఠరకలలయ నగరజ

95-112/767

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-19-468
వయససస:60
లస: ససస స
8754 SQX2511434
పపరర: మఠరకలలయ నరరయణమహ

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-19-468
వయససస:36
లస: పప
95-112/1320

భరస : మఠరకలలయ నగరజ
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:29
లస: ససస స
8757 SQX1743392
పపరర: ననగరరజ మమతషకలల

95-115/342

95-115/564

95-115/625

95-118/457

95-118/460

భరస : ననగశకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:51-20-476/A
వయససస:56
లస: ససస స

95-115/565

8764 MLJ2519023
పపరర: ననగలకడహ బదదశటట

8767 SQX0472639
పపరర: శశషషకలమయర కకసడడపరరస

8770 SQX0234807
పపరర: హరరత కరకలమయనస

95-118/463

8773 AP151000267418
పపరర: లలత అనసమమల�

95-118/455

8776 AP151000267849
పపరర: మయలత ఏరరమయళళ�
భరస : అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:51-20-476/A
వయససస:64
లస: ససస స

95-115/563

8762 SQX2217081
పపరర: భభగరరథద తమహపపరస

95-115/566

8765 AP151000267565
పపరర: రరఘవవసదబ రరవప బదదశటట

95-118/456

తసడడ:బ కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:51-20-75
వయససస:43
లస: పప
95-118/458

8768 SQX1837335
పపరర: ననగ సరశత బదదశటట

95-118/459

భరస : రరఘవవసదబ రరవప బదదశటట
ఇసటట ననస:51-20-475
వయససస:35
లస: ససస స
95-118/461

8771 SQX0169466
పపరర: కకకషష కలమయరర కరకలమయనస

95-118/462

తసడడ:బ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:51-20-476
వయససస:55
లస: ససస స
95-118/464

భరస : వనసకటశశషపణణశరహ�
ఇసటట ననస:51-20-476
వయససస:62
లస: ససస స
95-118/466

8759 SQX2218618
పపరర: చసదబశశఖర రరడడడ తమహపపరస

తసడడ:బ చసదబ శశఖర రరడడడ తమహపపరస
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:బ శరసతయఖ
ఇసటట ననస:51-20-476
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవరజ మధసరరసథకస
ఇసటట ననస:51-20-476
వయససస:59
లస: ససస స
8775 AP151000267738
పపరర: అనతపపరష వనతమమరర�

8761 SQX2276723
పపరర: హహమలత నలర పరటట

95-115/341

తసడడ:బ గరపరల కకషష రరడడడ తమహపపరస
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ వరభదనబచనరర
ఇసటట ననస:51-20-452
వయససస:58
లస: పప

భరస : మగజష మధసరరసతకస
ఇసటట ననస:51-20-476
వయససస:31
లస: ససస స
8772 SQX1568437
పపరర: మసజల మధసరరసథకస

95-115/562

భరస : కకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:51-20-75
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబమణఖస
ఇసటట ననస:51-20-75
వయససస:69
లస: పప
8769 SQX1456574
పపరర: హహమలత మధసరరసతకస

8758 SQX2217065
పపరర: గరపరల కకషష రరడడడ తమహపపరస

8756 SQX1743004
పపరర: ననరరయణమహ
భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:30
లస: ససస స

భసధసవప: రరగస కజదర ననథ నలర పరటట
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ నరహరర బమసస
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:28
లస: పప
8766 AP151000267820
పపరర: కకషషమమరరస బదదశటట

95-112/1329

తసడడ:బ జయరరమ రరడడడ తమహపపరస
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:82
లస: పప

భరస : చసదబ శశఖర రరడడడ తమహపపరస
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:43
లస: ససస స
8763 SQX2486967
పపరర: ససదదప బమసస

8755 SQX2523629
పపరర: మఠరకలలయ నగరజ

95-112/1319

భసధసవప: మఠరకలలయ నరరయణమహ
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ మఠరకలలయ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:బ మమసలయఖ మమతషకలల
ఇసటట ననస:51-20
వయససస:37
లస: పప
8760 SQX2217073
పపరర: సరసశత వవలలరర

95-112/768

8774 SQX0269068
పపరర: శరసతయఖ కరకలమయనస

95-118/465

తసడడ:బ పరపయఖ
ఇసటట ననస:51-20-476
వయససస:62
లస: పప
95-118/467

8777 AP151000267850
పపరర: అపరపరరవప ఏరరమయళళ�

95-118/468

తసడడ:బ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:51-20-476/A
వయససస:66
లస: పప
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95-118/469 8779 MLJ2518652
8778 AP151000267408
పపరర: వనసకటశశషఫణణశరహ అనసమమల�
పపరర: గరతనసరయలకడహ� నలర మలర �

తసడడ:బ శకనవరసమమరరస�
ఇసటట ననస:51-20-476/A
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:51-20-477
వయససస:37
లస: ససస స

8781 SQX1479915
పపరర: వ ఎన యస ఎల ఎన ఎ
రసగవలర కకతతరర
భరస : పబవణ కకతతరర
ఇసటట ననస:51-20-478
వయససస:26
లస: ససస స

95-118/472

8784 SQX0169458
పపరర: పబవణ కర

95-118/475

8782 SQX1479931
పపరర: అనసశర కకతతరర

8785 SQX1093384
పపరర: పవన కకతతరర

తసడడ:బ రరమయరరవప� �
ఇసటట ననస:51-20-478/A3
వయససస:59
లస: పప
95-118/481

8791 MLJ2518512
పపరర: రఘరరస� కకమహరరజ�

తసడడ:బ జజశలయనరసససహరరవప� �
ఇసటట ననస:51-20-479
వయససస:61
లస: పప
95-118/487

95-118/490

8797 SQX0945857
పపరర: శవ పరరశత వనమయ

8805 SQX1139345
పపరర: కలసడన సబవసత
భరస : పవన కలమయర
ఇసటట ననస:51-20-481
వయససస:32
లస: ససస స

95-118/479

95-118/477
8786 AP151000267648
పపరర: వనసకట నరసససహ రరవప కకతత
స రర

8789 MLJ2518538
పపరర: సరసశత� కకమరరజ�

95-118/480

భరస : భమమయణణకరఖరరవప� �
ఇసటట ననస:51-20-479
వయససస:56
లస: ససస స
95-118/482

8792 AP151000267587
పపరర: వనసకటసతషరబబమ పపవరశడ�

95-118/483

తసడడ:బ బభలకకషష�
ఇసటట ననస:51-20-479
వయససస:47
లస: పప
95-118/485

8795 SQX0366385
పపరర: పసనసమరరస లకడహ తషలసస�

95-118/486

భరస : యజజ ననరరయణ శరహ�
ఇసటట ననస:51-20-480
వయససస:49
లస: ససస స
95-118/488

8798 SQX0538116
పపరర: వనసకట ఆదదతఖ అసబటటపపడడ

95-118/489

తసడడ:బ వనసకట కకషషమమరరస
ఇసటట ననస:51-20-480
వయససస:29
లస: పప

95-118/491
8800 SQX1201433
పపరర: వనసకటససబబమణఖ కకశక
అసబటటపపడడ
తసడడ:బ వనసకటకకషష మమరరస అసబటటపపడడ
ఇసటట ననస:51-20-480
వయససస:34
లస: పప

95-118/492
8801 SQX0366419
పపరర: పసనసమరరస యజజ ననరరయణ
శరహ�
తసడడ:బ అచసఖత రరమయసజనవయ శరహ�
ఇసటట ననస:51-20-480
వయససస:58
లస: పప

95-118/494

భరస : రరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:51-20-480/2
వయససస:65
లస: ససస స
95-118/496

95-118/474

భరస : భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:51-20-480
వయససస:67
లస: ససస స

95-118/493 8803 MLJ2519080
8802 AP151000267173
పపరర: వనసకట కకకషషమమరరస అసబటటపపడడ
పపరర: రరజఖలకడహ� చనతస�

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:51-20-480
వయససస:58
లస: పప

8783 AP151000267723
పపరర: రతతకలమయరర కకతత
స రర

తసడడ:బ వనసకటససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-20-478
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:51-20-480
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటకకకషషమమరరస
ఇసటట ననస:51-20-480
వయససస:52
లస: ససస స
8799 SQX0819839
పపరర: వనసకట ససనగ జతదసదబ
అసబటటపపడడ
తసడడ:బ వనసకట కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:51-20-480
వయససస:33
లస: పప

95-118/476

తసడడ:బ భమమయణణకరఖరరవప� �
ఇసటట ననస:51-20-479
వయససస:39
లస: పప

95-118/484 8794 MLJ0922468
8793 MLJ2518546
పపరర: భమయమయణణకఖరరవప� కకమరరజ�
పపరర: నరజ� మలయరదద�

95-118/471

భరస : వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:51-20-478
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటసతష బభబమ� �
ఇసటట ననస:51-20-479
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బభలకకషష
ఇసటట ననస:51-20-479
వయససస:71
లస: ససస స

8796 AP151000267220
పపరర: ససబబలకడహ అసబటటపపడడ

95-118/473

తసడడ:బ వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:51-20-478
వయససస:34
లస: పప

95-118/478 8788 MLJ2518306
8787 MLJ2518827
పపరర: ఆసజనవయశరహ� మదసకలరర�
పపరర: అనడరరధన� పపవరశడ�

8780 MLJ2518702
పపరర: సరయబభబ� నలర మలర �

తసడడ:బ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:51-20-477
వయససస:44
లస: పప

భరస : పవన కకతతరర
ఇసటట ననస:51-20-478
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:51-20-478
వయససస:31
లస: పప

8790 AP151000267548
పపరర: శవననగకలమయరర పపవరశడ

95-118/470

8806 SQX0366476
పపరర: కలసదన ససజజత
భరస : వరససదదవ రరవప
ఇసటట ననస:51-20-481
వయససస:36
లస: ససస స

8804 MLJ2519015
పపరర: శరత బభబమ� చనతస�

95-118/495

తసడడ:బ రరమమమరరస� �
ఇసటట ననస:51-20-480/2
వయససస:41
లస: పప
95-118/497

8807 MLJ2518769
పపరర: వజయలకడహ� కలసదన�

95-118/498

భరస : వశశశసశర రరవప� �
ఇసటట ననస:51-20-481
వయససస:42
లస: ససస స
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95-118/499

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-20-481
వయససస:56
లస: ససస స
8811 MLJ2518454
పపరర: వరససదదవరరవప కలసదన

95-118/502

95-118/505

95-114/354

95-122/506

95-122/507

భరస : పబభమ పబసరద కలసడన
ఇసటట ననస:51-21-488
వయససస:68
లస: ససస స
8826 SQX0682823
పపరర: హహమలత ససధదపపడడ

95-122/322

8818 SQX0272070
పపరర: రరమకకకషష రరడడడ జలలగమ

8821 SQX2388932
పపరర: శకలత కకలర పర

95-122/325

95-114/355

95-118/508

8835 AP151000273002
పపరర: వనసకటససజజత ఆకలల�

95-122/326

8816 SQX0645812
పపరర: అనతపపరష జలలగమ

95-118/992

8822 SQX1121995
పపరర: పరశతవరరదన కలసద
భరస : పబభమ పబసరద కలసద
ఇసటట ననస:51-21-488
వయససస:68
లస: ససస స

8824 SQX1744200
పపరర: శక మధసమయల ససదచపపడడ

8825 SQX0682831
పపరర: సరగరర ససధదపపడడ

8830 SQX2311991
పపరర: వనసకట ససబబరరవప తమహన

8833 SQX0680314
పపరర: వనసకట పవన కలమయర ఆకలల

95-118/507

భరస : వనసకటవరపబసరద
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:57
లస: ససస స

95-122/505

95-118/506

95-122/321

తసడడ:బ మణణ బభబమ
ఇసటట ననస:51-21-489
వయససస:29
లస: ససస స
95-122/323

8828 SQX0706655
పపరర: ఫణణ బభబమ ససదచపపడడ

95-122/324

తసడడ:బ మణణబభబమ
ఇసటట ననస:51-21-489
వయససస:32
లస: పప
95-122/508

8831 SQX1830389
పపరర: వనసకట ససరర చసదన ఆకలల

95-103/548

తసడడ:బ వనసకట కకషష పబసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:22
లస: ససస స
95-118/509

తసడడ:బ వనసకట వరపబసరద
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:33
లస: పప
8836 AP151000273050
పపరర: పదనహవత ఆకలల

95-114/353

8819 SQX2464014
పపరర: పపరరషప తస స రరవప రరయపపడడ

భరస : ససరజశ బభబమ కకలర పర
ఇసటట ననస:51-21-486,gadiyaram Vari Stree
వయససస:44
లస: ససస స

8827 SQX0706234
పపరర: గరరరధర ససదచపపడడ

95-118/504

తసడడ:బ కకషష మమరరస రరయపపడడ
ఇసటట ననస:51-21-486
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:బ శశష రరవప
ఇసటట ననస:51-21-489
వయససస:37
లస: పప

8832 SQX1305565
పపరర: వనసకట ననగ రరమ చరణ
ఆకలల
తసడడ:బ వనసకట కకషష పబసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:24
లస: పప

8813 AP151000267737
పపరర: ససధనకర కలసద

భరస : రరమ కకషరషరరడడడ జలలగమ
ఇసటట ననస:51-21
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:బ మణణబభబమ
ఇసటట ననస:51-21-489
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ లకకహనరసససహ
ఇసటట ననస:51-21-489
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకటకకషషపబసరద�
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:46
లస: ససస స

95-114/352

భరస : ఫణణ బభబమ ససదచపపడడ
ఇసటట ననస:51-21-489
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మణణ బభబమ
ఇసటట ననస:51-21-489
వయససస:43
లస: ససస స
8829 SQX0706309
పపరర: మణణబభబమ ససదచపపడడ

8815 SQX1394873
పపరర: మయనస వణ జలలగమ

95-118/501

తసడడ:బ రరశయఖ కలసద
ఇసటట ననస:51-20-481
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ రరశరరడడడ జలలగమ
ఇసటట ననస:51-21
వయససస:65
లస: పప

తలర : పపరరషప తస స రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:51-21-486
వయససస:40
లస: ససస స
8823 SQX2425304
పపరర: పరశతవరద న కలసడన

95-118/503

తసడడ:బ రరమకకషష రరడడడ జలలగమ
ఇసటట ననస:51-21
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమకకషష రరడడడ జలలగమ
ఇసటట ననస:51-21
వయససస:33
లస: పప
8820 SQX2463453
పపరర: ససనత రరయపపడడ

8812 AP151000267337
పపరర: ససబభబరరవప కలసదన

8810 SQX0234740
పపరర: పవనసకమర కర

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-20-481
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ రరశయఖ
ఇసటట ననస:51-20-481
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఖదదరరలర సయఖద
ఇసటట ననస:51-20-483
వయససస:46
లస: ససస స
8817 SQX1406413
పపరర: మమఘశరఖస జలలగమ

95-118/500

భరస : ససధనకర కలసద
ఇసటట ననస:51-20-481
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:బ ససధనకర రరవప
ఇసటట ననస:51-20-481
వయససస:40
లస: పప
8814 SQX1620591
పపరర: గకససయయ సయఖద

8809 AP151000267747
పపరర: రరజఖలకడహ కలసద

8834 SQX0680306
పపరర: రవ చసదబ గమపరస ఆకలల

95-118/510

తసడడ:బ వనసకట వరపబసరద
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:34
లస: పప
95-122/327

8837 AP151000273051
పపరర: ససబబరరవమహ ఆకలల�

95-122/328

భరస : రరమచసదబరరవప�
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:81
లస: ససస స
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8838 SQX0238576
పపరర: ఆకలల రవచసదబ
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95-122/329

తసడడ:బ వనసకట వరపబసరద
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:30
లస: పప
8841 AP151000270004
పపరర: వనసకటవరపబసరద ఆకలల

8839 SQX0271718
పపరర: ఆకలల వనసకట పవన కలమయర

తసడడ:బ వనసకట వరపబసరద
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:33
లస: పప
95-122/332

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:59
లస: పప

8842 SQX0239251
పపరర: ససమత� మసచసకకసడ�

తసడడ:బ గకరరశసకర
ఇసటట ననస:51-21-491
వయససస:64
లస: పప

భరస : రరమచసదబ రరవప�
ఇసటట ననస:51-21-492
వయససస:78
లస: ససస స
8850 SQX0239244
పపరర: కకషషకలమయరర� కకట�

95-122/336

95-122/338

95-118/517

95-122/509

భరస : కకటటశశరరకవప
ఇసటట ననస:51-21-503
వయససస:46
లస: ససస స

8854 MLJ2525145
పపరర: శకధర� తలర స�

8857 SQX0014035
పపరర: మవరల సరశత సడరర

8860 SQX2411874
పపరర: శకదదవ ససరజ

95-122/512

8863 SQX0366518
పపరర: చకరక సతఖననరరయణ�

95-122/337

8866 AP151000273260
పపరర: శకలకడహ చనమరరస
భరస : కకటటశశరరకవప
ఇసటట ననస:51-21-503
వయససస:50
లస: ససస స

8846 SQX0366278
పపరర: కకట కకషష కలమయరర�

95-118/512

8849 SQX1092584
పపరర: నరసససహరరవప పపవరశడ

95-118/515

8852 SQX1105767
పపరర: కరరరసక తనడడగరరర

95-118/516

తసడడ:బ ఫసలప పబకరష
ఇసటట ననస:51-21-492/2
వయససస:28
లస: పప
95-122/339

8855 SQX1395277
పపరర: నరసససహ రరవప చమకలరరస

95-122/340

తసడడ:బ ససబబ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:51-21-499
వయససస:49
లస: పప
95-122/341

8858 SQX1280627
పపరర: ననగ యవ తదజ బచసచ

95-122/342

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:51-21-501
వయససస:24
లస: పప
95-122/510

8861 SQX2173524
పపరర: వనసకట ససబబయఖ బచసచ

95-122/511

తసడడ:బ శకమననతరరయణ మమరరస బచసచ
ఇసటట ననస:51-21-501
వయససస:49
లస: పప
95-118/518

తసడడ:బ పసచచయఖ�
ఇసటట ననస:51-21-503
వయససస:70
లస: పప
95-122/343

95-122/334

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పపవరశడ
ఇసటట ననస:51-21-492
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ససరజ
ఇసటట ననస:51-21-501
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:51-21-501
వయససస:43
లస: ససస స
8865 AP151000273070
పపరర: శకదదవ చనమరరస

95-118/514

తసడడ:బ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:51-21-501
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ రరమ కకటయఖ ససరజ
ఇసటట ననస:51-21-501
వయససస:57
లస: పప
8862 SQX2173615
పపరర: ససభభషసణణ బచసచ

8851 AP151000273062
పపరర: చసపకవలర పపవరశడ

8843 MLJ2524742
పపరర: దసరరరపబసరద� మయమడడ�

భరస : శకనవరస రరవప�
ఇసటట ననస:51-21-492
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతరరవప� �
ఇసటట ననస:51-21-495
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప సడరర
ఇసటట ననస:51-21-501
వయససస:32
లస: ససస స
8859 SQX2412401
పపరర: శకనవరస రరవప ససరజ

95-118/511

భరస : నరసససహ రరవప పపవరశడ
ఇసటట ననస:51-21-492
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ గణణషషకమయర� �
ఇసటట ననస:51-21-495
వయససస:45
లస: ససస స
8856 SQX1394386
పపరర: ఇసదస సబవసత సడరర

8848 SQX0366294
పపరర: కకట శకనవరస రరవప�

95-122/331

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:51-21-491
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:బ రరమచసదబ రరవప�
ఇసటట ననస:51-21-492
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:51-21-492
వయససస:48
లస: ససస స
8853 MLJ0931121
పపరర: అనడరరధ� తలర స�

95-122/333

భరస : నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:51-21-492
వయససస:33
లస: ససస స
95-118/513

8840 AP151000270023
పపరర: వనసకటకకషషపబసరద ఆకలల

తసడడ:బ రరమచసదబరరవప
ఇసటట ననస:51-21-490
వయససస:54
లస: పప

భరస : శరశచసదబకలమయర�
ఇసటట ననస:51-21-491
వయససస:57
లస: ససస స

95-122/335 8845 SQX0447680
8844 SQX0238550
పపరర: శరతచసదబకలమయర మసచసకకసడ
పపరర: ససజజత� పపవరశడ�

8847 SQX0366237
పపరర: కకట పపణఖవత�

95-122/330

8864 SQX2212991
పపరర: పబసడన చకక

95-118/993

భరస : శకకరసత చకక
ఇసటట ననస:51-21-503
వయససస:35
లస: ససస స
95-122/344

95-122/345
8867 SQX0273904
పపరర: వనసకటససబబమహ� ఈడడపగసటట�

భరస : వవవకరనసద�
ఇసటట ననస:51-21-503
వయససస:71
లస: ససస స
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8868 SQX0706341
పపరర: రరజశశఖర చదలవరడ
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95-122/346

తసడడ:బ కకషషదనసస
ఇసటట ననస:51-21-503
వయససస:29
లస: పప
8871 SQX2439412
పపరర: వసశ కనమరర పపడడ

8869 SQX2173482
పపరర: రసగ రరజ సరరకకసడ

తసడడ:బ ససతస రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:51-21-503
వయససస:80
లస: పప
95-122/515

8872 SQX0787978
పపరర: వపనతవ ఝయనస లకకహ

తసడడ:బ వనసకట రరస బబహహస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:51-21-503
వయససస:23
లస: పప

భరస : పబసరద రరవప
ఇసటట ననస:51-21-505
వయససస:43
లస: ససస స

8874 MLJ0930214
పపరర: శకరరమకకషష ఈడడపగసటట

8875 SQX0271338
పపరర: వవవకరనసద ఈడడపగసటట

95-122/349

తసడడ:బ వవవకరనసద
ఇసటట ననస:51-21-506
వయససస:45
లస: పప
8877 SQX1967629
పపరర: శకనవరస రరవప తతనసగమసటర

95-143/112

95-122/354

95-114/358

95-114/361

95-118/519

భరస : గమరరననధరరవప
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:51
లస: ససస స

95-122/352

95-118/522

95-122/355

8876 SQX0706697
పపరర: వ యల కలమయర కకసగళళ

8879 AP151000273238
పపరర: ాకవనసకట ససజజత గమరకస�

8882 SQX0703561
పపరర: లకడహరరపరల తమహనవన

95-114/359

8885 SQX0105916
పపరర: రతస మహ మమవశల

8893 MLJ0925990
పపరర: కవత కలమయరర సససఘహ

8896 MLJ2519908
పపరర: గకరరబభయ� సససగర�
భరస : శరసతలయల సససగర� �
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:71
లస: ససస స

95-122/353

95-114/356

95-114/360

భరస : రరమరరడడడ మమవశల
ఇసటట ననస:51-22
వయససస:54
లస: ససస స

95-114/362 8888 SQX0029082
8887 SQX0105924
పపరర: ససభభష భరదనశజ రరడడ తమహనవన
పపరర: శవరరరడడడ తమహనవన

8890 SQX1743996
పపరర: మనషర కలమయరర జరచన సససఘహ

95-122/351

తసడడ:బ శవరరరడడడ తమహనవన
ఇసటట ననస:51-22
వయససస:28
లస: ససస స

95-114/364

తసడడ:బ కకటటరరడడడ తమహనవన
ఇసటట ననస:51-22
వయససస:64
లస: పప
95-118/520

8891 SQX0717041
పపరర: లకడహ ననగవనసకట శలప
ఇనతమమరర
తసడడ:బ గమరరననధరరవప
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:31
లస: ససస స

95-118/521

95-118/523

8894 MLJ0927921
పపరర: తబష లయకలమయరర� సనశ�

95-118/524

భరస : దదనవష కలమయర
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:35
లస: ససస స
95-118/525

95-122/348

భరస : అమరజశశర రరవప�
ఇసటట ననస:51-21-509
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ ససరజష జరచన సససఘహ
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ గమరరననధరరవప
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:33
లస: ససస స
8895 MLJ0925271
పపరర: రమయదదవ ఇనతమమరర

8884 SQX0105932
పపరర: ససమలత తమహనవన

8873 MLJ0926626
పపరర: ననగమలలర శశరర ఆర

తసడడ:బ పబసరద
ఇసటట ననస:51-21-508
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:బ శవరరరడడడ తమహనవన
ఇసటట ననస:51-22
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ససరజష జరచన సససఘహ
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:21
లస: ససస స
8892 SQX0726943
పపరర: లకకహ మయనస ఇనతమమరర

95-122/350

భరస : శవరరరడడడ తమహనవన
ఇసటట ననస:51-22
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ శవరరరడడడ తమహనవన
ఇసటట ననస:51-22
వయససస:29
లస: పప
8889 SQX1744085
పపరర: సప ననల కలమయరర జరచన సససఘహ

8881 MLJ2524114
పపరర: దసరరర పబసరద శకకరకలళస

95-122/514

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:51-21-505
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:51-21-509
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరస రరడడడ తషమహపపడడ
ఇసటట ననస:51-22
వయససస:43
లస: ససస స
8886 SQX0703611
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ తమహనవన

95-122/347

భరస : దసరరరపబసరద
ఇసటట ననస:51-21-509
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:51-21-509
వయససస:77
లస: ససస స
8883 SQX1035493
పపరర: అనతపపరష తషమహపపడడ

8878 MLJ2528107
పపరర: ననగలకకహ శకకరకలళస

8870 SQX2173466
పపరర: వరలకడహ సరరకకసడ

భరస : రసగ రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:51-21-503
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:51-21-506
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహ రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:51-21-508
వయససస:64
లస: పప
8880 AP151000273024
పపరర: శశభ మటట పలర

95-122/513

భరస : ససరజష కలమయర� �
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:47
లస: ససస స
95-118/526

8897 MLJ0925933
పపరర: వకకమ కలమయర� సససఘహ�

95-118/527

తసడడ:బ శరసతలయల� �
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:40
లస: పప
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8898 MLJ0925826
పపరర: కరశలయష కలమయర ససఘహ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-118/528

తసడడ:బ శరసతలయల
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:42
లస: పప
8901 SQX2518959
పపరర: మననకడ కలమయరర సససఘహ

95-134/960

95-118/533

95-118/536

95-118/539

95-118/542

95-118/545

95-118/549

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప తషమహల
ఇసటట ననస:51-22-525 of 20/A
వయససస:19
లస: ససస స

8911 MLJ0924969
పపరర: వనసకట రమణమహ � సడరర�

8914 SQX1744028
పపరర: పరమమశశర రరవప కలకలటర

8917 SQX1744218
పపరర: తబవవణణ కరమశశటట

8920 SQX2397347
పపరర: శవననతరరయణ కరమశశటట

95-118/996

8923 SQX2515641
పపరర: ససరఖకలమయరర సడరరనడడ

95-118/540

8926 SQX1830868
పపరర: చరసజవపలల కకలయరర
భరస : వనసకటటశశరరర కకలయరర
ఇసటట ననస:51-22-527
వయససస:53
లస: ససస స

95-118/535

95-118/538
8909 MLJ0923680
పపరర: వనసకటరరమకకషరషరరవప� సడరర�

8912 MLJ2519791
పపరర: రరమయసజనవయమలల� సడరర�

95-118/541

తసడడ:బ అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:51-22-521/1
వయససస:42
లస: పప
95-118/543

8915 SQX1744549
పపరర: వనచషషవ కకనకసడర

95-118/544

భరస : చసదబ శశఖర కకనకసడర
ఇసటట ననస:51-22-523
వయససస:33
లస: ససస స
95-118/546

8918 SQX1744473
పపరర: వసశ పబవణ జరటట

95-118/548

తసడడ:బ వర పబసరద జరటట
ఇసటట ననస:51-22-525
వయససస:22
లస: పప
95-118/994

8921 SQX2360857
పపరర: యశశద కరమశశటట

95-118/995

భరస : శవననతరరయణ కరమశశటట
ఇసటట ననస:51-22-525
వయససస:52
లస: ససస స
95-122/527

భరస : ధనససజయరరవప
ఇసటట ననస:51-22-525
వయససస:63
లస: ససస స
95-118/997

8906 SQX1350891
పపరర: పపజత సడరర

తసడడ:బ హనసమయఖ� �
ఇసటట ననస:51-22-521
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:బ రరమ సరశమ కరమశశటట
ఇసటట ననస:51-22-525
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:బ శవననతరరయణ కరమశశటట
ఇసటట ననస:51-22-525
వయససస:34
లస: పప
8925 SQX2212694
పపరర: ససయమకస తషమహల

95-118/537

భరస : ససదదర కలమయర కరమశశటట
ఇసటట ననస:51-22-525
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ ధనససజయ రరవప సససకర
ఇసటట ననస:51-22-525
వయససస:28
లస: పప
8922 SQX2361723
పపరర: ససధదర కలమయర కరమశశటట

8908 MLJ2519775
పపరర: శకదదవ� సడరర�

95-118/532

తసడడ:బ వనసకట రరమకకషష రరవప సడరర
ఇసటట ననస:51-22-521
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ వరరసజజనవయమలల కలకలటర
ఇసటట ననస:51-22-522
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కకనకసడర
ఇసటట ననస:51-22-523
వయససస:39
లస: పప
8919 SQX1256750
పపరర: సరయ కకరణ సససకర

95-118/534

భరస : అపరపరరవప� �
ఇసటట ననస:51-22-521/1
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమయఖ� �
ఇసటట ననస:51-22-521/1
వయససస:71
లస: పప
8916 SQX1744614
పపరర: చసదబ శశఖర కకనకసడర

8905 MLJ0925255
పపరర: నరజసదబకలమయర దదవశశటట

8903 MLJ0925263
పపరర: వరణణ� దదవశశటట �
భరస : నరజసదబకలమయర� �
ఇసటట ననస:51-22-520
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమకకషష� �
ఇసటట ననస:51-22-521
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:51-22-521/1
వయససస:44
లస: ససస స
8913 MLJ0925065
పపరర: వనసకటపరపరరవప� సడరర�

95-118/531

తసడడ:బ ససతనరరమసజనవయగమపస
ఇసటట ననస:51-22-520
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట రరమ కకషష�
ఇసటట ననస:51-22-521
వయససస:30
లస: ససస స
8910 MLJ2519783
పపరర: కకషషలత సడరర

8902 MLJ0928184
పపరర: శశశలజ� దదవశశటట �

95-118/530
8900 MLJ0925248
పపరర: గమరరననధరరవప� ఇనతమమరర�

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ� �
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:59
లస: పప

భరస : బభబమరరవప�
ఇసటట ననస:51-22-520
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:బ ససతనరరమయసజనవయగమపస � వ�
ఇసటట ననస:51-22-520
వయససస:52
లస: పప
8907 SQX0080408
పపరర: పబవళక యస�

95-118/529

తసడడ:బ శరసతలయల సనవర
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:46
లస: పప

భరస : వకకమ కలమయర సససఘహ
ఇసటట ననస:51-22-519
వయససస:36
లస: ససస స
8904 MLJ0928176
పపరర: బభబమ రరవప� దదవశశటట �

8899 MLJ0927939
పపరర: ససరజష కలమయర సససఘహ

8924 SQX2551042
పపరర: సడరఖ కలమయరర సడరరనడడ

95-122/533

భరస : ధనససజయ రరవప
ఇసటట ననస:51-22-525
వయససస:63
లస: ససస స
95-118/550

8927 SQX1830827
పపరర: జయ కకషష కకలయరర

95-118/551

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర కకలయరర
ఇసటట ననస:51-22-527
వయససస:31
లస: పప
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8928 SQX1744168
పపరర: దనవదస పగరడడపరటట
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95-118/552

తసడడ:బ శరమమఖల పగరడడపరటట
ఇసటట ననస:51-22-527
వయససస:43
లస: పప
8931 SQX1092543
పపరర: శరరష రరణణ పగరడడపరటట

95-118/554

95-118/557

95-118/560

95-118/563

తసడడ:బ వజయబభసకర
ఇసటట ననస:51-22-528
వయససస:63
లస: పప
8946 SQX2149185
పపరర: గరతన పబససననసబ కలరరచదటట

95-118/988

భరస : సససదర రరవప కలరరచదటట
ఇసటట ననస:51/22/528
వయససస:66
లస: ససస స
8949 SQX0883348
పపరర: తబపపరసససదరర మరరశశటట

95-118/568

భరస : రరమయసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-22-528/F4
వయససస:58
లస: ససస స
8952 AP151000267707
పపరర: యగరనసదదశశరర కకట�
భరస : గరపరలకకషషగరసధద�
ఇసటట ననస:51-22-528/G1
వయససస:62
లస: ససస స
8955 SQX0169227
పపరర: హహళళసస� జరచన�
భరస : రతన చసద జరచన�
ఇసటట ననస:51-22-528/G2
వయససస:79
లస: ససస స

8938 SQX0014688
పపరర: రరధరరవపకకషషమమరరస ఇటటకల�

95-118/561

8941 SQX1744325
పపరర: వసససదర మయజజటట

8944 SQX1744143
పపరర: మహత మమరళ మయజజటట

95-118/559

8939 SQX1744663
పపరర: నవహ ఎన పపరరశల

95-118/562

భరస : అనష పపరరశల
ఇసటట ననస:51-22-528
వయససస:29
లస: ససస స
95-118/564

8942 SQX1744259
పపరర: ఇమయహనసఖయల బసదచల

95-118/565

తసడడ:బ కకటయఖ బసదచల
ఇసటట ననస:51-22-528
వయససస:61
లస: పప
95-118/567

8945 SQX2149193
పపరర: సససదర రరవప కలరరచదటట

95-118/987

తసడడ:బ వనసకట రతతస మయజజటట
ఇసటట ననస:51-22-528
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట కకషషయఖ కలరరచదటట
ఇసటట ననస:51/22/528
వయససస:72
లస: పప

95-118/989
8947 SQX2149284
పపరర: వనసకట కకషష సరయ శవ కలమయర
కలరరచదటట
తసడడ:బ సససదర రరవప కలరరచదటట
ఇసటట ననస:51/22/528
వయససస:41
లస: పప

8948 SQX2149243
పపరర: పదహ లత కలరరచదటట

భరస : వనసకట కకషష సరయ శవ కలమయర కలరరచదటట
ఇసటట ననస:51/22/528
వయససస:40
లస: ససస స

8950 SQX0883322
పపరర: రరమయసజనవయమలల మరరశశటట

8951 SQX1201482
పపరర: చసదబ దదపసక తరరవదసల

95-118/569

95-118/990

95-118/572 8954 AP151000267579
8953 SQX0998245
పపరర: ఎస ఎన వ పస సరయ గణణష కకట
పపరర: లకకహససజజత మయరరమళళ

8956 SQX0169219
పపరర: కలససమకలమయరర మయరరమళళ�
భరస : వజయబభసకర�
ఇసటట ననస:51-22-528/G2
వయససస:81
లస: ససస స

95-118/570

తసడడ:బ చసదబ శశఖర తరరవదసల
ఇసటట ననస:51-22-528/G1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ గరపరల కకషష గరసధద కకట
ఇసటట ననస:51-22-528/G1
వయససస:34
లస: పప
95-118/574

95-118/556

భరస : రరధనకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:51-22-527/F3
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:బ లకకహ కరసతయఖ
ఇసటట ననస:51-22-528/F4
వయససస:65
లస: పప
95-118/571

8933 SQX0820084
పపరర: ననగజశశర రరవప కకతస

95-118/558 8936 SQX0014712
8935 MLJ0931469
పపరర: బసవకలటటసబరరవప� బబ లశశటట �
పపరర: కనకవలర ఇటటకల�

భరస : మహన మమరళ మయజజటట
ఇసటట ననస:51-22-528
వయససస:61
లస: ససస స
95-118/566

95-118/907

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-22-527/F1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ఏలయర ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:51-22-527/F3
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఇమయహనసఖయల బసదచల
ఇసటట ననస:51-22-528
వయససస:58
లస: ససస స
8943 AP151000267578
పపరర: శకరరమపబసరద మయరరమళళ

95-118/555

తసడడ:బ భదబయఖ� �
ఇసటట ననస:51-22-527/F2
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:బ రరధనకకషషమమరరస�
ఇసటట ననస:51-22-527/F3
వయససస:33
లస: పప
8940 SQX1744283
పపరర: యయసమహ బసదచల

8932 SQX1573949
పపరర: ననగ మలలర సవరర కరససరటటట

8930 SQX2112621
పపరర: కకలయరర భభరర వ కకలయరర

తసడడ:బ జయ కకషష
ఇసటట ననస:51-22-527
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప కరససరటటట
ఇసటట ననస:51-22-527/F1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బసవకలటటసబరరవప� �
ఇసటట ననస:51-22-527/F2
వయససస:75
లస: ససస స
8937 SQX0014654
పపరర: శకకకషష కకశక ఇటటకల�

95-118/553

తసడడ:బ బసగరరయఖ కకలయరర
ఇసటట ననస:51-22-527
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:బ ధవఢడ పగరడడపరటట
ఇసటట ననస:51-22-527/F1
వయససస:25
లస: ససస స
8934 MLJ0931451
పపరర: లకడహసతఖవత� బబ లశశటట �

8929 SQX1830843
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలయరర

95-118/573

భరస : శకరరమపబసరద
ఇసటట ననస:51-22-528/G2
వయససస:61
లస: ససస స
95-118/575

8957 SQX0015255
పపరర: సరజశసశర వననయక కకట�

95-118/576

తసడడ:బ గరపరలకకషష గరసధద�
ఇసటట ననస:51-22-528/G2
వయససస:32
లస: పప
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95-118/577

తసడడ:బ శకరరసపబసరద
ఇసటట ననస:51-22-528/G2
వయససస:35
లస: పప
8961 SQX0726299
పపరర: అనష

95-118/580

95-118/583

95-118/586

95-118/589

95-118/592

95-118/595

95-118/598

భరస : వషష
ష మమరరస�
ఇసటట ననస:51-22-535/1
వయససస:89
లస: ససస స

8971 AP151000267140
పపరర: ననగజశశరరరవప ఆర

8974 MLJ0928648
పపరర: పపరషచసదబరరవప నవరరళళ

8977 SQX2554251
పపరర: లకకహపదనహవత అనతపపరష

8980 SQX1479899
పపరర: జసశనస వసకదనరర

95-118/601

8983 SQX1183748
పపరర: హహచ వ వరద న కకలర పర

95-118/590

8986 SQX1211598
పపరర: మహన ససధదర కకలర పర

8966 SQX0365890
పపరర: ససరజష కలమయర జరచన�

95-118/585

8969 AP151000267139
పపరర: భమలకడహ ఆర

95-118/588

8972 SQX1142736
పపరర: సరయ పదనహవత నవరరళర

95-118/591

తసడడ:బ పపరష చసదబరరవప నవరరళర
ఇసటట ననస:51-22-532
వయససస:27
లస: ససస స
95-118/593

8975 SQX1093327
పపరర: వవమమలపఅల కరసత

95-118/594

తసడడ:బ వరవససథ రరవప
ఇసటట ననస:51-22-534
వయససస:27
లస: ససస స
95-118/596

8978 SQX1201466
పపరర: జజజ నదదప ఆకలల

95-118/597

తసడడ:బ వనసకట మధస పబసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:51-22-534
వయససస:25
లస: పప
95-118/599

8981 SQX1256727
పపరర: కకరణహయ కకనకసడర

95-118/600

భరస : రమమష కకనకసడర
ఇసటట ననస:51-22-535
వయససస:35
లస: ససస స
95-118/602

తసడడ:బ సససదర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:51-22-535/1
వయససస:27
లస: ససస స
95-118/604

95-118/582

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-22-529
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప వసకదనరర
ఇసటట ననస:51-22-535
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ చనత వనసకటటశశరరర కకనకసడర
ఇసటట ననస:51-22-535
వయససస:44
లస: పప
8985 MLJ2518223
పపరర: ససతనమహలకడహ కకలర పర�

95-118/587

భరస : వనసకట మధసపబసరద
ఇసటట ననస:51-22-534
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట మధస పబసరద
ఇసటట ననస:51-22-534
వయససస:28
లస: పప
8982 MLJ0925453
పపరర: రమమష కకనకసడర

8968 MLJ2519684
పపరర: చనమమసడదశశరర� కవపటర �

8963 SQX0015271
పపరర: చసద జరచన రతన�

తసడడ:బ మదననరల జరచన�
ఇసటట ననస:51-22-528/T4
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:బ బభపనయఖ నవరరళళ
ఇసటట ననస:51-22-532
వయససస:59
లస: పప

భరస : మసగ రరజ పప లశశటట
ఇసటట ననస:51-22-534
వయససస:32
లస: ససస స
8979 SQX0680553
పపరర: అజయ శకహరర ఆకలల

95-118/584

తసడడ:బ ససబబమణఖస
ఇసటట ననస:51-22-529
వయససస:66
లస: పప

భరస : పపరషచసదబరరవప�
ఇసటట ననస:51-22-532
వయససస:51
లస: ససస స
8976 SQX1183714
పపరర: హహమ సససదరర పప లశశటట

8965 SQX0680488
పపరర: లలత దదవ జరచన

95-118/579

తసడడ:బ శరహల జరచన�
ఇసటట ననస:51-22-528/G4
వయససస:71
లస: పప

భరస : కలమయర� �
ఇసటట ననస:51-22-529
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-22-529
వయససస:43
లస: పప
8973 MLJ0928630
పపరర: భభగఖలత నవరరళళ�

95-118/581

భరస : ససరజషషకమయర
ఇసటట ననస:51-22-528/T4
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ జగరకజ జరచన
ఇసటట ననస:51-22-528/T4
వయససస:59
లస: పప
8970 MLJ2519676
పపరర: కలమయర ఆర

8962 SQX0015305
పపరర: పబవణ కలమయర జరచన�

8960 SQX0726851
పపరర: రరహహల పస జరచన

తసడడ:బ పబవణ కలమయర జరచన
ఇసటట ననస:51-22-528/G4
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:బ రతనచసద జరచన�
ఇసటట ననస:51-22-528/G4
వయససస:57
లస: పప

భరస : వననద కలమయర
ఇసటట ననస:51-22-528/T4
వయససస:36
లస: ససస స
8967 SQX0647651
పపరర: మదన లయల

95-118/578

భరస : పబవణ కలమయర జరచన�
ఇసటట ననస:51-22-528/G4
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ పబవణ కలమయర జరచన
ఇసటట ననస:51-22-528/G4
వయససస:31
లస: పప
8964 SQX0680496
పపరర: ససగరతన దదవ జరచన

8959 SQX0015321
పపరర: శకలసతల జరచన�

8984 MLJ2518215
పపరర: హహహమయవత కకలర పర�

95-118/603

భరస : వనసకటబభలసససదరరరవప�
ఇసటట ననస:51-22-535/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-118/605

తసడడ:బ వనసకట బభల సససదర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:51-22-535/1
వయససస:25
లస: పప

95-118/606
8987 MLJ2518207
పపరర: వనసకటబభలసససదరరరవప కకరరరపరక

తసడడ:బ వషష
ష మమరరస
ఇసటట ననస:51-22-535/1
వయససస:58
లస: పప
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95-118/998 8989 SQX0581496
8988 SQX2148260
పపరర: కకటట వనసకట మసగరరజ పప లశశటట
పపరర: కలమయర బమరగడడ

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:51-22-535/1
వయససస:41
లస: పప
8991 SQX0408237
పపరర: మయదల అరరణ కలమయరర�

తసడడ:బ భభసకర రరవప
ఇసటట ననస:51-22-537
వయససస:29
లస: పప
95-118/609

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:51-22-540
వయససస:45
లస: ససస స
8994 SQX0365973
పపరర: దదవశశటట లలయ కకషష కలమయర�

8992 SQX0366021
పపరర: గజదదల హహహమయవత దదవ�

95-118/612

8995 SQX1035519
పపరర: శకనవరస రరడడడ తషమహపపడడ
తసడడ:బ ససచదనరరడడడ తషమహపపడడ
ఇసటట ననస:51-24
వయససస:47
లస: పప

8997 SQX0249748
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కరరరమమరర

8998 NDX2426385
పపరర: కకటటశశరమహ గజర

95-113/310

తసడడ:బ రరమరరడడడ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:51-26
వయససస:89
లస: పప

తసడడ:బ ససరజసదబ బభబమ�
ఇసటట ననస:51-36
వయససస:31
లస: ససస స
95-99/597

తసడడ:బ కరమమశశర రరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:51-39
వయససస:27
లస: పప
95-117/625

9004 SQX0590463
పపరర: శకకరసత కకసగర

9007 AP151000264289
పపరర: మయరస మహ పసతల�

95-117/628

9010 SQX0406512
పపరర: గరవసదస మమదరపరటట�

94-18/708

భరస : ససతనరరమయసజనవయమలల కకల శశటట
ఇసటట ననస:51-43
వయససస:51
లస: ససస స

9013 MLJ0920173
పపరర: రరమ లకహమహ కకలశశటట
భరస : శశషగరరరరరవప కకల శశటట
ఇసటట ననస:51-43
వయససస:71
లస: ససస స

95-118/611

8996 SQX2486975
పపరర: పబశరసత వవలలరర

95-115/626

8999 SQX0239194
పపరర: భవరన� పప టటట�

95-122/356

తసడడ:బ ససరజసదబ బభబమ�
ఇసటట ననస:51-36
వయససస:29
లస: ససస స
95-118/613

9002 MLJ0931253
పపరర: వరసవకలమయర� చదలవరడ�

95-117/623

9005 SQX0590422
పపరర: సస వ కకషషకలమయర

95-117/624

తసడడ:బ హరర సరరశతస మ రరవప సస వ
ఇసటట ననస:51-40
వయససస:53
లస: పప
95-117/626

9008 SQX1573923
పపరర: నవన కలమయర మమదనరపత

తసడడ:బ రరమమలల
ఇసటట ననస:51-43
వయససస:54
లస: పప

95-117/627

తసడడ:బ గరవసదస మమదనరపత
ఇసటట ననస:51-41
వయససస:26
లస: పప
95-118/615

9011 SQX1103449
పపరర: లకడహ దదపసస కకలశశటట

95-117/629

తసడడ:బ ససతనరరమయసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-43
వయససస:26
లస: ససస స
95-117/631

9014 SQX0013649
పపరర: రరమకకకషష మహహశ కకలశశటట

95-117/632

తసడడ:బ ససతనరరమయసజనవయమలల
ఇసటట ననస:51-43
వయససస:30
లస: పప

95-117/633 9016 MLJ0920041
95-117/634 9017 AP151000261302
9015 SQX1387142
పపరర: శవ కకషష గసగ రరజ గసగమమళ
పపరర: ససతనరరమయసజనవయమలల కకలశశటట
పపరర: డడ బ లకడహ�

తసడడ:బ సతఖననరరయణ దసరర పబసరద గసగమమళ
ఇసటట ననస:51-43
వయససస:33
లస: పప

95-118/614

తసడడ:బ దసరర పస
బ రదరరవప� �
ఇసటట ననస:51-37
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:బ ననగజసదబస�
ఇసటట ననస:51-41
వయససస:48
లస: పప
95-117/630

8993 SQX0408062
పపరర: గజదదల ససధనకర�

తసడడ:బ గరజ మలర ఖయరరరన రరడడడ వవలలరర
ఇసటట ననస:51-24
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పబకరష
ఇసటట ననస:51-41
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ పసదభభషర సరహహబ
ఇసటట ననస:51-41
వయససస:43
లస: పప
9012 AP151000264290
పపరర: ససధనరరణణ కకలశశటట

95-114/366

తసడడ:బ దదవదనస
ఇసటట ననస:51-40
వయససస:44
లస: పప

భరస : మమలయసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:51-41
వయససస:47
లస: ససస స
9009 MLJ2512085
పపరర: మమలయసరహహబ షపక

9001 MLJ0924324
పపరర: ఉమయదదవ� చదలవరడ�

95-118/608

తసడడ:బ పబకరశ రరవప�
ఇసటట ననస:51-22-540
వయససస:56
లస: పప

భరస : దసరర పస
బ రదరరవప� �
ఇసటట ననస:51-37
వయససస:54
లస: ససస స

9003 SQX1308114
పపరర: ససరజసదబ మహసకరళ

9006 SQX0590406
పపరర: షమమమనతసర షపక

95-118/610

భరస : వసశ కకషష గజర
ఇసటట ననస:51-31
వయససస:23
లస: ససస స
95-122/357

8990 SQX0408286
పపరర: మయదనల కకమల�

భరస : పబకరశ�
ఇసటట ననస:51-22-540
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససధనకర�
ఇసటట ననస:51-22-540
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ససతనరరమయసజనవయ గమపరస�
ఇసటట ననస:51-22-540
వయససస:62
లస: పప

9000 SQX0239186
పపరర: పప టటట గసగరపదహ శక�

95-118/607

95-117/635

తసడడ:బ రజనకరసతరరవప డడ బ
ఇసటట ననస:51-44
వయససస:73
లస: పప
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9018 AP151000261303
పపరర: రజనకరసతరరవప డడ�

95-117/636

తసడడ:బ డడ వ కర మమరరస
ఇసటట ననస:51-44
వయససస:88
లస: పప
9021 SQX0779983
పపరర: శకహరర పరదదశ

95-99/598

95-123/489

95-123/491

95-123/494

95-123/612

భసధసవప: కలయఖణణ కలరపరటట
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:52
లస: పప
9036 SQX0908707
పపరర: చసతన వజయ లకకహ

95-123/497

9028 MLJ2528032
పపరర: ససలలచననరరణణ ఉడత

95-123/492

95-123/499

95-123/495

9034 SQX2388163
పపరర: కలయఖణణ కలరపరటట

95-123/613

9042 SQX0031021
పపరర: వనసకట పదనహవత దదవ కకట

95-123/502

9040 SQX1238600
పపరర: అనడష తషసపపడడ

భరస : శకధర కకట
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:49
లస: ససస స

9046 SQX1594648
పపరర: కకశక కలమయర జరచన బసదనరర
తసడడ:బ దదలప కలమయర జరచన బసదనరర
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:24
లస: పప

95-123/490

9029 SQX0706713
పపరర: వకకమ కలనశశటట

95-123/493

9032 AP151000270472
పపరర: శవననగమలలర శశరరరవప ఉడడత

95-123/496

9035 SQX2396877
పపరర: వనసకట సరయ తదజ కలరపరటట

95-123/614

తసడడ:బ వనసకట కకషష పబసరద కలరపరటట
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:20
లస: పప
95-123/498

9038 SQX0014787
పపరర: హహహమయవత గరల�

95-118/617

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:69
లస: ససస స
95-123/500

9041 SQX1033083
పపరర: వరరత కరవపరర

95-123/501

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:42
లస: ససస స
95-123/503

భరస : లలకజశశర రరవప గగసదద
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:63
లస: ససస స
95-123/505

9026 SQX1866201
పపరర: వససత లకడహ ఆతహకలరర

తసడడ:బ లకడహశవననతరరయణ
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరస రరవప తషసపపడడ
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:27
లస: ససస స
9043 SQX1238634
పపరర: లకకహ కరమమశశరర గగసదద

95-123/488

తలర : తదజజ రరపసణణ
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:30
లస: పప

9031 SQX1866177
పపరర: ననగ వనసకట పవన కలమయర
ఆతహకలరర
తసడడ:బ పబభభకర రరవప ఆతహకలరర
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:36
లస: పప

9037 SQX0908715
పపరర: చసతన వనసకటరరమ రరడడడ

9023 SQX0403832
పపరర: ధర లకడహ ననధ వపడడతన

భరస : ననగ వనసకట పవన కలమయర ఆతహకలరర
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకటరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:51-64
వయససస:31
లస: పప

9039 SQX1359315
పపరర: ఫణణ వనసకట లకడహ పసబయయసక
దదవశశటట
తసడడ:బ లల కకషష కలమయర దదవశశటట
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:బ శకధర కకట
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:24
లస: పప

95-118/616

భరస : వనసకట కకషష పబసరద కలరపరటట
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వవసకటరరమ రరడడడ
ఇసటట ననస:51-64
వయససస:34
లస: ససస స

9045 SQX1244516
పపరర: దదనవష బభబమ కకట

9025 SQX0727149
పపరర: మయనస ఉడడత

95-113/601

తసడడ:బ వనసకట ససబభబ రరవప వపడడతన
ఇసటట ననస:51-61
వయససస:53
లస: పప

భరస : శవ ననగమలలర శశర గమపరస �
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:బ మహన రరవప
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:32
లస: పప
9033 SQX2386951
పపరర: వనసకట కకషష పబసరద కలరపరటట

95-123/487

భరస : రరజజష గమపరస
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:51-62
వయససస:56
లస: ససస స
9030 SQX0468496
పపరర: అనష కలనశశటట

9022 SQX0406926
పపరర: లకడహ వరద న వపడడతన

9020 SQX2005247
పపరర: అబమరల రవపఫ షపక

తసడడ:బ అబమరల జబభబర షపక
ఇసటట ననస:51-53
వయససస:28
లస: పప

భరస : ధరర లకడహ ననధ వపడడతన
ఇసటట ననస:51-61
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరయమడడ
ఇసటట ననస:51-61
వయససస:82
లస: పప
9027 MLJ0929588
పపరర: తదజజరరపసణణ కలనశశటట

95-117/782

భరస : శకనవరసరరవప పప తషరరడడ
ఇసటట ననస:51-46
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ యలర యఖ
ఇసటట ననస:51-56
వయససస:28
లస: పప
9024 AP151000270491
పపరర: వనసకటససబభబరరవప ఉడడత

9019 SQX2413367
పపరర: సససధసజ పప తషరరడడడ

9044 SQX1900570
పపరర: సరసశత ఇడపరలపత

95-123/504

భరస : చసదబయఖ ఇడపరలపత
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:68
లస: ససస స
95-123/506

9047 SQX0030817
పపరర: కకట శకధర

95-123/507

తసడడ:బ వనసకట కకషషయఖ కకట
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:53
లస: పప
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9048 SQX0789057
పపరర: చసదబయఖ ఇడపలపరటట

95-123/508

తసడడ:బ ననగయఖ
ఇసటట ననస:51-65
వయససస:74
లస: పప
9051 SQX0726562
పపరర: సపతష మయధవసససధర రరవప
కలరరతల
తసడడ:బ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:51-65/205
వయససస:77
లస: పప

9049 SQX0727289
పపరర: లలయ వనసకట ఉషరరరణణ

95-118/618

భరస : హరర వనసకట సతష
ఇసటట ననస:51-65 /205
వయససస:46
లస: ససస స
95-118/620

9052 SQX0367151
పపరర: జవరశజ లకహమహ�

9050 SQX0726844
పపరర: హరర వనసకట సతష కలరరతల

తసడడ:బ సపతష మయధవసససదర రరవప
ఇసటట ననస:51-65/205
వయససస:46
లస: పప
95-118/621

భరస : జగననతథ రరవప�
ఇసటట ననస:51-65/307
వయససస:65
లస: ససస స

9053 SQX0367037
పపరర: జవరశజ జగననతథ రరవప�

భరస : ఎస వ ఎస రరమకకషష
ఇసటట ననస:51-65/403
వయససస:54
లస: ససస స

95-118/626 9058 SQX0883405
9057 SQX0719773
పపరర: వనసకట శవ సరయ హరర సప మమ
పపరర: వనసకట శవరరమ కకషష సప మమ

9059 SQX0727446
పపరర: రరజజశశరర గణణశన

9060 SQX0014753
పపరర: సరసబశవరరవప గరల�
తసడడ:బ వరదయఖ�
ఇసటట ననస:51-66
వయససస:74
లస: పప
9063 MLJ0855247
పపరర: వనసకటవరలకడహ� కకతస మయసస�

95-103/550

95-115/343

తసడడ:బ సప మయయజలల�
ఇసటట ననస:51-74
వయససస:76
లస: పప

9064 SQX0344887
పపరర: చతరరల కకషషకకశశర

9067 SQX0330704
పపరర: యరరక sandhya

95-122/360

9070 SQX0285841
పపరర: రజజజష యరరక

9073 AP151000273015
పపరర: కకషషకలమయరర పచచపపలలసస�

తసడడ:బ వర పబసరద
ఇసటట ననస:51-77
వయససస:29
లస: పప

95-118/628

9062 SQX1262930
పపరర: మయలత చతరరల

95-103/549

9065 SQX0345017
పపరర: చతరరల రసజత కలమయర

95-103/552

తలర : ససనతన దదవ
ఇసటట ననస:51-68-4461
వయససస:35
లస: పప
95-122/358

9068 SQX0330746
పపరర: మరరక వజయలకకహ

95-122/359

భరస : ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-73
వయససస:56
లస: ససస స
95-122/361

9071 AP151000273494
పపరర: ఆదదలకడహ దచసదసకలరర�

95-122/362

భరస : గమరరననధస�
ఇసటట ననస:51-74
వయససస:72
లస: ససస స
95-122/364

9074 SQX0706614
పపరర: ఆనసద శవకలమయర
పచచపపలలసస
తసడడ:బ చచచతనఖ రసగననధ
ఇసటట ననస:51-76
వయససస:35
లస: పప

95-122/365

95-122/367

9077 SQX1118786
పపరర: కజదనర కపసల లసకర

95-118/631

భరస : చచచతనఖ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:51-76
వయససస:47
లస: ససస స

95-122/366 9076 SQX1037663
9075 AP151000270260
పపరర: చచచతనఖరసగననధ పచచపపలలసస
పపరర: సపతహహత చసదదలల

తసడడ:బ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:51-76
వయససస:49
లస: పప

95-103/551

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప
ఇసటట ననస:51-73
వయససస:40
లస: పప
95-122/363

95-118/625

భరస : కకరణ కలమయర చతరరల
ఇసటట ననస:51-68-4461
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరజజష
ఇసటట ననస:51-73
వయససస:39
లస: ససస స

తలర : వనసకట నరసమహ బలలర స
ఇసటట ననస:51-73
వయససస:28
లస: పప
9072 MLJ2524197
పపరర: గమరరననధస దచసదడకలరర�

95-118/630

తలర : ససనతన దదవ
ఇసటట ననస:51-68-4461
వయససస:35
లస: పప

భరస : జగదదశ రరడడడ కజ
ఇసటట ననస:51-71-282
వయససస:43
లస: ససస స
9069 SQX1319301
పపరర: ససదదప బలలర స

9061 SQX0733550
పపరర: పరసధనమయఖ జ

9056 SQX0883413
పపరర: వనసకట ససశల లకకహ సప మమ

భరస : పరసధనమయఖ
ఇసటట ననస:51-66
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:బ పసచచయఖ
ఇసటట ననస:51-66
వయససస:78
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవప� �
ఇసటట ననస:51-68-4461
వయససస:74
లస: ససస స
9066 SQX1742972
పపరర: ఉమ దదవ కమహకరటర

95-118/627

తసడడ:బ ఏకరసబరజశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-65/403
వయససస:58
లస: పప
95-118/629

95-118/622

తసడడ:బ పపనతయఖ�
ఇసటట ననస:51-65/307
వయససస:70
లస: పప

95-118/623 9055 SQX1959840
95-118/624
9054 SQX0367078
పపరర: వనసకకసడ లకడహసరయ పబతతఖష�
పపరర: సరయ పబదసఖమత
మలయమయరరతస
తసడడ:బ సతఖననరరయణ రరజ�
తసడడ:బ రరమ రరజ మలయమయరరతస
ఇసటట ననస:51-65/308
ఇసటట ననస:51-65-308
వయససస:29
లస: ససస స
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ వనసకట శవ రరమకకషష
ఇసటట ననస:51-65/403
వయససస:29
లస: పప

95-118/619

తలర : వనసకట ససబబ వజయ లకడహ లసకర
ఇసటట ననస:51-78
వయససస:27
లస: పప
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95-122/368

భరస : వరపబసరద రరవప
ఇసటట ననస:51-78
వయససస:53
లస: ససస స
9081 AP151000270258
పపరర: సతఖననరరయణ చసదదలల

95-122/371

95-122/374

9085 MLJ2528156
పపరర: రరఘవమహ కకట

95-122/377

95-122/380

9088 SQX1395129
పపరర: లకడహ సకసధదన శకకసఠ

భరస : ససతన పత రరవప శక కసఠర
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:బ ససతన పత రరవప శక కసఠర
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ శకనవరసరరవప వపపపటటరర
ఇసటట ననస:51-82
వయససస:34
లస: ససస స
9102 SQX2230035
పపరర: రజన కరసత కకడడరర

95-122/381

9100 AP151000273430
పపరర: వరలకకహకలమయరర ఉపపపటటరర�

9103 SQX2553816
పపరర: వనసకట రమమశ చటటటపప బ లల
భసధసవప: లకడహ దదవ చటటటపప బ లల
ఇసటట ననస:51-85
వయససస:54
లస: పప

9105 AP151000273055
పపరర: జజనకకదదవ చటటటపప బ లల�

9106 AP151000270223
పపరర: వనసకటటశశరరర చటటటపప బ లల�

95-122/393

తసడడ:బ నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:51-85
వయససస:84
లస: పప

95-122/376

95-122/379

95-122/382

భరస : ఉమయ మహహశశర రరవప శక కసఠ
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:53
లస: ససస స
95-122/384

9095 MLJ2524536
పపరర: శక కసఠర ఉమయకరసత

95-122/385

తసడడ:బ శతనపతరరవప శక కసఠర
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:47
లస: పప
95-122/388

తసడడ:బ కకసడలరరవప శకకసఠర
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:87
లస: పప
95-122/390

భరస : శకనవరస�
ఇసటట ననస:51-82
వయససస:59
లస: ససస స
95-122/516

9089 SQX1250117
పపరర: లకడహ పబసనత శకకసఠర

95-122/387 9098 AP151000270127
9097 AP151000270132
పపరర: శక కసఠర ఉమయ మహహశశర రరవప
పపరర: శతనపతరరవప శకకసఠర

భసధసవప: పరసడడరసగర రరవప కకడడరర
ఇసటట ననస:51-83
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:51-85
వయససస:66
లస: ససస స

95-122/378

తసడడ:బ ససతన పత రరవప శక కసఠర
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:55
లస: పప
95-122/389

95-122/373

తసడడ:బ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:51-79
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ శతనపతరరవప శకకసఠర
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:43
లస: పప
95-122/386

9086 AP151000270391
పపరర: ససరజషష కకట�

9092 SQX0512301
పపరర: శశశలజ శక కసఠ

9094 AP151000270128
పపరర: శకకసఠర సరశమననథ

9099 SQX1394923
పపరర: పబశరసత వపపపటటరర

95-122/375

9091 MLJ2528396
పపరర: శక లకడహనరసపబమల శక కసఠ

9093 AP151000273097
పపరర: భభగఖ లకడహ శక కసఠర

95-122/370

భరస : చసదబ షరకర
ఇసటట ననస:51-79
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉమయమహహశశర రరవప శకకసఠర
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఉమయపత శక కసఠ
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:48
లస: ససస స

95-122/383

9083 SQX1084318
పపరర: కకపయనకలకక లసససమల

తసడడ:బ ఉమయ మహహశశర రరవప శకకసఠ
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉమయమహహశశర రరవప శక కసఠర
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:25
లస: ససస స

9096 AP151000270147
పపరర: శక కసఠర ఉమయ శసకర

95-122/372

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:51-79
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:బ ఉమయపత శకకరసత
ఇసటట ననస:51-81
వయససస:20
లస: ససస స
9090 SQX1395038
పపరర: లకడహ పబసనత శక కసఠర

9082 AP151000270383
పపరర: వనసకటససబభబరరవప చసదదలల

9080 SQX1021542
పపరర: వనసకట వర పబసరద చసడడ
ర రర

తసడడ:బ వనసకట సరశమ చసడడ
ర రర
ఇసటట ననస:51-78
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయస
ఇసటట ననస:51-78
వయససస:86
లస: పప

భరస : ససరజష� �
ఇసటట ననస:51-79
వయససస:44
లస: ససస స
9087 SQX1690551
పపరర: శక వలర శకకరసత

95-122/369

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-78
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:51-78
వయససస:63
లస: పప
9084 MLJ2528198
పపరర: వనసకటరతతకలమయరర� కకట�

9079 AP151000273376
పపరర: రరజజశశరర చసదదలల

9101 AP151000270363
పపరర: శకనవరస ఉపపపటటరర

95-122/391

తసడడ:బ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:51-82
వయససస:64
లస: పప
95-34/539

9104 SQX1317503
పపరర: దదవ పసబయయ చటటటపప బ లల

95-122/392

తసడడ:బ వనసకట రమమశ చటటటపప బ లల
ఇసటట ననస:51-85
వయససస:27
లస: ససస స
95-122/394

9107 SQX1475624
పపరర: వనచషషవ పసనసగగసడ

95-122/395

తసడడ:బ చసదబ మహన రరడడ పసనసగగసడ
ఇసటట ననస:51-86
వయససస:24
లస: ససస స
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95-122/396

భరస : చసదబమహన రరడడడ
ఇసటట ననస:51-86
వయససస:44
లస: ససస స
9111 AP151000270143
పపరర: రమణ వవలశశటట �

95-122/399

95-122/402

95-112/773

95-113/311

95-113/314

95-113/317

95-113/320

తసడడ:బ అదద శశషయఖ నలకలరరస
ఇసటట ననస:51-105
వయససస:87
లస: పప

9121 AP151000474433
పపరర: రరమమ అదచరపలర

9124 SQX1192004
పపరర: ననగలకడహ తమహనవన

9127 SQX0476960
పపరర: కకటటశశరమహ మదసగమల

9130 SQX1134634
పపరర: లసగర రరడడడ దదశస

95-113/323

9133 AP151000480224
పపరర: శవమహ నలకలరరస

95-113/312

9136 MLJ0884049
పపరర: రమమష� వనమ�
తసడడ:బ రరఘవరరవప�
ఇసటట ననస:51-106
వయససస:38
లస: పప

9116 SQX0645747
పపరర: వలర పస
బ డన వలల
ర రర

95-112/772

9119 AP151000468213
పపరర: కకటటశశరరరవప తనడడకకసడ

95-112/775

9122 AP151000474533
పపరర: లకకహననరరయణ ససకర� ససక

95-113/313

తసడడ:బ సతఖననతరరయణ� ససక
ఇసటట ననస:51-95
వయససస:62
లస: పప
95-113/315

9125 SQX0476838
పపరర: వజయశరసత తమహనవన

95-113/316

తసడడ:బ శవరరరడడడ� తమహనవన
ఇసటట ననస:51-101
వయససస:34
లస: ససస స
95-113/318

9128 SQX1134626
పపరర: లలకజష రరడడడ దదశస

95-113/319

తసడడ:బ లసగర రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:51-101
వయససస:26
లస: పప
95-113/321

9131 SQX0477117
పపరర: శవరరరడడడ తమహనవన

95-113/322

తసడడ:బ రరమకకటటరరడడడ తమహనవన
ఇసటట ననస:51-101
వయససస:62
లస: పప
95-114/368

భరస : శశషగరరరరరవప నలకలరరస
ఇసటట ననస:51-105
వయససస:57
లస: ససస స
95-114/371

95-122/401

తసడడ:బ రరజలసగశరససస స
ఇసటట ననస:51-93
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:బ కకటట రరడడడ దదశస
ఇసటట ననస:51-101
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:బ మదసగమల మ
ఇసటట ననస:51-101
వయససస:73
లస: పప
9135 AP151000483002
పపరర: వనసకటససబబయఖ నలకలరరస

95-112/774

భరస : బమషస రరడడడ మదసగమల
ఇసటట ననస:51-101
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:బ ససవర రరడడడ తమహనవన
ఇసటట ననస:51-101
వయససస:38
లస: పప
9132 SQX0480590
పపరర: భమషసరరడడడ మదసగమల

9118 SQX0612630
పపరర: వరపబసరద తనడడకకసడ�

9113 AP151000273058
పపరర: పదహజ గమదదబసడడ�

భరస : వ.జగననతధరరవప
ఇసటట ననస:51-93
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సతష రరడడడ తమహనవన
ఇసటట ననస:51-101
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : శవరరరడడడ తమహనవన
ఇసటట ననస:51-101
వయససస:55
లస: ససస స
9129 SQX0476879
పపరర: సతష రరడడడ తమహనవన

95-122/403

తసడడ:బ ససబభబరరవప� అదచరపలర
ఇసటట ననస:51-95
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:బ శకరరమమలల అదచరపలర
ఇసటట ననస:51-95
వయససస:70
లస: పప
9126 SQX0476788
పపరర: శరరదనదదవ తమహనవన

9115 AP151000270044
పపరర: ససబభబరరడడడ గమదదబసడడ�

95-122/398

భరస : ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:51-89
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజలసగశరససస �స
ఇసటట ననస:51-93
వయససస:60
లస: పప

భరస : లకకహననరరయణ ససక
ఇసటట ననస:51-95
వయససస:56
లస: ససస స
9123 AP151000474498
పపరర: ససబభబరరవప అదచరపలర

95-122/400

తసడడ:బ వనసకటరరడ�డడ
ఇసటట ననస:51-89
వయససస:66
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:51-93
వయససస:60
లస: ససస స
9120 AP151000474232
పపరర: లలతకలమయరర ససక

9112 AP151000273291
పపరర: శవకలమయరర వనలశశటట �

9110 SQX0030940
పపరర: పసనసగరసడ రరమకకటట రరడడ

తసడడ:బ చచననతరరడడడ
ఇసటట ననస:51-86
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనలశశటట రమణ�
ఇసటట ననస:51-88A
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససబభబరరడడడ�
ఇసటట ననస:51-89
వయససస:57
లస: ససస స
9117 AP151000471202
పపరర: సతఖవరణణ తనడడతతసడ�

95-122/397

తసడడ:బ రరమకకటట రరడడడ
ఇసటట ననస:51-86
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:బ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:51-88
వయససస:54
లస: పప
9114 AP151000273057
పపరర: ఇసదసమత గమదదబసడడ�

9109 SQX0030882
పపరర: పసనసగగసడ చసదబమహన రరడడడ

9134 AP151000483315
పపరర: శశషగరరరరరవప నలకలరరస

95-114/370

తసడడ:బ వనసకటససబబయఖ నలకలరరస
ఇసటట ననస:51-105
వయససస:62
లస: పప
95-112/776

9137 SQX2488054
పపరర: జమల షపక

95-115/634

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:51-110
వయససస:42
లస: ససస స
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పపరర: లలత పపపప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-06
95-116/223

భరస : ననరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:25
లస: ససస స

9139 MLJ0887091
పపరర: ససధనరరణణ పపపప

భరస : కనకరరరవప
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:25
లస: ససస స

9141 SQX0079889
పపరర: శకదదవ నవలకలరరస

95-116/226

భరస : అసకమహ రరవప
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:25
లస: ససస స

9142 AP151000489276
పపరర: రమయదదవ ననలకలరరస

95-116/229

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:25
లస: పప

9145 MLJ0886242
పపరర: ససరజషరబబమ ననలకలరరస

95-116/232

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ నవలకలరరస
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:42
లస: పప

9148 MLJ0886234
పపరర: కనకరరరవప పపపప

95-115/344

భరస : మహబమబ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:51-118
వయససస:44
లస: ససస స

9151 SQX1024256
పపరర: మహమహద గకస షపక

95-116/230

95-116/235

తసడడ:బ అల బభష షపక
ఇసటట ననస:51-118
వయససస:25
లస: పప

9154 MLJ0887877
పపరర: మహబమబ ససభభన సయఖద

95-116/233

95-116/237

భరస : అబమరల గన
ఇసటట ననస:51-119
వయససస:35
లస: ససస స

9157 SQX0872978
పపరర: ఫసచజనతసర బబగస

95-115/345

95-115/348

తసడడ:బ రరమ గమరవయఖ జజనతలగడడ
ఇసటట ననస:51-131
వయససస:49
లస: పప

9160 SQX1277772
పపరర: వరననరరయణ కసదద

95-116/236

తసడడ:బ పరకహమయఖ బమడటట
ఇసటట ననస:51-501
వయససస:37
లస: పప

95-116/238

9166 SQX0853895
పపరర: అచచనత అసతరరజ
తసడడ:బ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:95-411
వయససస:53
లస: పప

9149 MLJ2504868
పపరర: ఆసజనవయమలల పపపప

95-116/234

9152 SQX1118679
పపరర: రహమయన సయఖద

95-115/346

9155 SQX1482611
పపరర: ఖయదర బభషర షపక

95-115/347

9158 SQX0872986
పపరర: అబమరల జబభబర షపక

95-116/239

తసడడ:బ అబమరల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:51-119
వయససస:57
లస: పప
95-115/349

9161 SQX1795632
పపరర: వనసకట ససధ బమధనటట

95-100/711

భరస : ననగ వరరసజనవయమలల బమధనటట
ఇసటట ననస:51-501
వయససస:33
లస: ససస స
95-115/350

భరస : రరవప కరపప
ఇసటట ననస:51-13355
వయససస:81
లస: ససస స
95-112/1134

95-116/231

తసడడ:బ అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:51-119
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:బ పసదదర రరడడడ కసదద
ఇసటట ననస:51-140
వయససస:28
లస: పప

95-100/712 9163 MLJ3716339
9162 SQX1795616
పపరర: ననగ వరరసజనవయమలల బమడటట
పపరర: బసవపపనతమహ మమపరపళళ

9146 SQX0428169
పపరర: నలకలరరస అసకమహ రరవప

తసడడ:బ ససభభన సయఖద
ఇసటట ననస:51-118
వయససస:33
లస: పప

భరస : అబమరల జబభబర
ఇసటట ననస:51-119
వయససస:49
లస: ససస స

9159 SQX1022946
పపరర: జజననరరన రరవప జజనతలగడడ

95-116/228

తసడడ:బ కనకయఖ
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ జజనవ
ఇసటట ననస:51-118
వయససస:25
లస: పప

9156 SQX0872994
పపరర: ఆరరఫర ససలయసనన

9143 SQX0430561
పపరర: నలకలరరస అనలలకమయర

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ అల బభషర షపక
ఇసటట ననస:51-118
వయససస:28
లస: పప

9153 SQX1242775
పపరర: మహమహద ససభభన షపక

95-116/225

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:బ ననరరయణసరశమ
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:25
లస: పప

9150 SQX1278200
పపరర: పరఖరర బబగస సయఖద

భరస : ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:54-4-338
వయససస:46
లస: ససస స

95-116/227

తసడడ:బ రరమయరరవప
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:25
లస: పప

9147 MLJ0884239
పపరర: హరర బభబమ నవలకలరరస

9140 SQX1759521
పపరర: భభగఖ లకడహ నవలకలరరస

భరస : ససరజష బభబమ నవలకలరరస
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరమయరరవప
ఇసటట ననస:51-115
వయససస:25
లస: ససస స

9144 SQX0469239
పపరర: నలకలరరస హరరబభబమ

9165 AP151000471349
పపరర: లలతకలమయరర పససమరరస

95-116/224

9164 SQX2379675
పపరర: ససరజశ బభబమ కకలర పర

95-118/991

భసధసవప: శకలత కకలర పర
ఇసటట ననస:51-21486,gadiyaram Vari Street
వయససస:46
లస: పప
95-95/1112

9167 SQX1351907
పపరర: రరమ కకషష తరరసదనసస

95-101/574

తసడడ:బ శకనవరస రరవప తరరసదనసస
ఇసటట ననస:96-588
వయససస:29
లస: పప
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95-102/733

భరస : ఆసజనవయమలల పససమరరస
ఇసటట ననస:96-588
వయససస:38
లస: ససస స
9171 SQX1282540
పపరర: ఆసజనవయమలల పససమరరస

95-102/735

95-104/1197

95-104/1200

95-104/1203

95-104/1206

95-104/1209

95-113/586

95-102/737

తసడడ:బ రరమసరశమ గరజక
ఇసటట ననస:457-231
వయససస:23
లస: పప
9195 SQX1686658
పపరర: భభరత బభయ లయలయ
భరస : బభలయజ లయలయ
ఇసటట ననస:457-262
వయససస:58
లస: ససస స

95-104/1201

9181 SQX2454817
పపరర: మమనర బబగ మగల

9184 SQX2431955
పపరర: వనసకయమహ ఊమయహడడసససహ

9187 SQX2482453
పపరర: మసజరర శకసగరరపరటట

9190 SQX2503332
పపరర: చకక వనసకట సరయ కకరణ

95-104/1204

9176 SQX2452894
పపరర: ఖయదర వల గరశగ మగల

9179 SQX2208239
పపరర: లలకజశ ఠగలయబసడక

95-104/1207

9185 SQX2376754
పపరర: మరరయ జజఖత జసగస

95-104/1205

95-104/1208

భరస : చసదబమహన జసగస
ఇసటట ననస:241/E
వయససస:40
లస: ససస స
95-105/945

9188 SQX1104876
పపరర: హరరణణ గమసడన

95-113/585

తసడడ:బ గరపరల రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:301
వయససస:28
లస: ససస స
95-95/1404

9191 SQX1022904
పపరర: రరజఖ లకడహ పపణనఖల
తసడడ:బ వనసకట రరడడడ పపణనఖల
ఇసటట ననస:320
వయససస:29
లస: ససస స

9193 SQX1067645
పపరర: గమసటట సతఖవరణణ

9194 SQX0393223
పపరర: కలయఖణ కలమయర తలర స

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర డదగల
ఇసటట ననస:457-262
వయససస:46
లస: పప

95-104/1202

9182 SQX2452951
పపరర: నజఫసన బభగమస మగల

తసడడ:బ చకక వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:301, SATYA SAI HOMES
వయససస:20
లస: పప

9196 SQX1770189
పపరర: పబభభకరరరవప డదగల

95-104/1199

భరస : మమణణర బబగ మగల
ఇసటట ననస:223/D
వయససస:44
లస: ససస స

95-102/738

తసడడ:బ మధస
ఇసటట ననస:457-260
వయససస:32
లస: ససస స
95-102/740

95-108/513

తసడడ:బ రరదబపప ఠగలయబసడక
ఇసటట ననస:223/A
వయససస:23
లస: పప

భసధసవప: అరరణ కలమయర
ఇసటట ననస:276/6
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:బ గరపరల రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:301
వయససస:27
లస: పప
9192 SQX1813070
పపరర: రఘమ సరయ లలహహత గరజక

9178 SQX2208122
పపరర: నరరపమ దదవ తనలయబసడక

9173
పపరర: కలససమ హరరననథ రరడడ చసతస

తసడడ:బ మమనర బబగ మగల
ఇసటట ననస:223/0
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర ఊమయహడడసససహ
ఇసటట ననస:223/E
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ జజమస జసగస
ఇసటట ననస:241/E
వయససస:39
లస: పప
9189 SQX1015230
పపరర: నవన కలమయర గమసడన

95-95/1113

తసడడ:బ ఖయదర బబగ మగల
ఇసటట ననస:223/D
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:బ రరఘవయఖ యమ
ఇసటట ననస:223/E
వయససస:59
లస: పప
9186 SQX2319168
పపరర: చసదబమహన జసగస

9175 MLJ2809986
పపరర: కలమయరర గళళ

95-101/575

భసధసవప: వరణణ యయరకబబ ఠరలయ
ఇసటట ననస:169
వయససస:30
లస: పప

భరస : రరదబపప తనలయబసడక
ఇసటట ననస:223/A
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:బ ససబబరరవప పసపన
ఇసటట ననస:223/B
వయససస:42
లస: పప
9183 SQX2451557
పపరర: వనసకటటశశరరర యమ

95-102/736

భరస : లకకహనరరయయణ
ఇసటట ననస:220
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:బ హనసమసతపప ఠగలయబసడక
ఇసటట ననస:223/A
వయససస:56
లస: పప
9180 SQX2421311
పపరర: ఈశశర రరవప పసపన

9172 SQX1894344
పపరర: తససర స సయద

9170 SQX0089540
పపరర: బభలయజ తరన

తసడడ:బ సససదర వవణమగరపరల
ఇసటట ననస:97-899
వయససస:31
లస: పప

భరస : శరహహన బభష సయద
ఇసటట ననస:111B
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ రరజ గరపరల
ఇసటట ననస:178-g
వయససస:48
లస: పప
9177 SQX2208098
పపరర: రరదబపప ఠగలయబసడక

95-102/734

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:96-588
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:బ సతఖననరరయణ పససమరరస
ఇసటట ననస:97-899
వయససస:40
లస: పప
9174 SQX2334464
పపరర: హరర పబసరద యరబబ లల

9169 SQX0754747
పపరర: రరజశశఖర తడడకమళళ

95-122/423

95-102/739

తసడడ:బ వనసకట ససబభబరరవప
ఇసటట ననస:457-260
వయససస:89
లస: పప
95-102/741

9197 SQX1803725
పపరర: సరసబశవరరవప తషళళళరర

95-102/742

తసడడ:బ పసచచయఖ తషళళళరర
ఇసటట ననస:457-271
వయససస:38
లస: పప
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9198 SQX0757864
పపరర: సరమయమ జఖ లకడహ కనకచరర

95-112/1142

భరస : సతఖననరరయణ వరపబసరద
ఇసటట ననస:521-32
వయససస:71
లస: ససస స

95-102/744

తసడడ:బ శవ శసకర పసలరటర
ఇసటట ననస:1902
వయససస:26
లస: పప

9201 SQX1287748
పపరర: భభరత దదవ నసదదపరటట

95-101/576

భరస : మధససడదన రరవప నసదదపరటట
ఇసటట ననస:4628
వయససస:55
లస: ససస స

9202 SQX1894062
పపరర: గగపయఖ నకక

95-4/764

9205 SQX2535367
పపరర: నతశ అసకరల

95-101/577

95-95/1393

95-122/424

9203 SQX1732635
పపరర: గమరవయఖ తమహశశటట

95-95/1115

తసడడ:బ బకకలల తమహశశటట
ఇసటట ననస:522003
వయససస:44
లస: పప
95-116/429

Deleted

తసడడ:బ పసలర ససగమన శశఖర
ఇసటట ననస:000
వయససస:18
లస: పప

9200 MLJ0927038
పపరర: ససభభగఖస� గజరర�

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:4439/6
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:బ గమరరననథ రరవప నకక
ఇసటట ననస:44628
వయససస:20
లస: పప

9204 SQX2046829
పపరర: పసలర ససగమణ శశఖర పసలర ససగమణ

9207 SQX2208957
పపరర: మజద అబమరల

9199 SQX1894294
పపరర: వనసకటటష పసలరటర

9206 SQX2535383
పపరర: నతశ అసకరల

95-116/430

Deleted

తలర : పబసనత కలమయరర అసకరల
ఇసటట ననస:beside kamaraju diagnostic cent
వయససస:19
లస: పప

తలర : పబసనత కలమయరర అసకరల
ఇసటట ననస:beside kamaraju diagnostic cent
వయససస:19
లస: పప

9208 SQX2188589
పపరర: మమమమమన షపక

9209 SQX2399459
పపరర: బబ లర కకషషవనణణ బబ లర

95-95/1392

95-102/822

తసడడ:బ వల ఖదర
ఇసటట ననస:BLOCK NO-7 FNO-T 7
వయససస:59
లస: పప

భరస : ససభభన షపక
ఇసటట ననస:BLOCK NO-13, FNO-T-6
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబ లర వనయ హససబసడ
ఇసటట ననస:BollaKrishnaveni
వయససస:40
లస: ససస స

9210 SQX1960673
పపరర: శకనవరసరరవప గమసడ

9211 SQX2148062
పపరర: రరజజశశరర మమడతతటట

9212 SQX2311801
పపరర: గరయతబ కజరమ

95-107/610

తసడడ:బ శదదరశశర రరవప గమసడ
ఇసటట ననస:C/O SYAMALA DEVI DOOR N
వయససస:67
లస: పప

భరస : చటటట బభబమ మమడతతటట
ఇసటట ననస:D NO 9-2-6
వయససస:31
లస: ససస స

9213 SQX2523132
పపరర: వననద బభబమ బమరగ

9214 SQX2366714
పపరర: రరజజశశరర వడర మమడడ

95-85/1188

తసడడ:బ జవరతతస బమరగ
ఇసటట ననస:D NO 9-4-56/A
వయససస:25
లస: పప
9216 SQX1813880
పపరర: రరయసకక వనమయల

95-105/917

95-105/1037

95-106/489

భరస : కరరణకర హరరమయణణకరఖమ
ఇసటట ననస:DNO 9-7-88
వయససస:34
లస: ససస స
9225 SQX2210995
పపరర: కలమయరర దసడచాద
భరస : వనసకట ససబబయఖ దసడచాద
ఇసటట ననస:D NO 9-8-24
వయససస:45
లస: ససస స

95-105/1035

95-105/918

9218 SQX2356368
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతత
స రర

95-105/1038

95-106/440 9221 SQX2079291
9220 SQX1814011
పపరర: శక సరయ వససత దదవనబబ యన
పపరర: మహలకడహ చదకలరర

95-81/653

తసడడ:బ శకనవరస రరవప దదవనబబ యన
ఇసటట ననస:DNO 9-7-65
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననరరయణ చదకలరర
ఇసటట ననస:D NO 9-7-86
వయససస:27
లస: ససస స

9223 SQX2068930
పపరర: రరజజశ పపటటటట

9224 SQX2153575
పపరర: వనసకట ససబబయఖ దసడచాద

9226 SQX2145258
పపరర: లకడహ తరరపతమహ దసడచాద
భరస : రమమశ బభబమ దసడచాద
ఇసటట ననస:D NO 9-8-24
వయససస:26
లస: ససస స

95-105/1036

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:DNO 9-6-59
వయససస:43
లస: పప

95-106/459

తసడడ:బ శశఖర బభబమ పపటటటట
ఇసటట ననస:D NO 9-8-19
వయససస:19
లస: పప
95-106/486

9215 SQX2300705
పపరర: అనల కలమయర మయధరపప
తసడడ:బ ఉపపసదబ మయధరపప
ఇసటట ననస:D NO 9-6-22
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:బ ననగజశశరరరవప కకతష
స రర
ఇసటట ననస:D NO 9-6-59
వయససస:43
లస: పప

భరస : హహసపసన బభబమ షపక
ఇసటట ననస:D NO 9-7-36/37
వయససస:35
లస: ససస స
9222 SQX2410025
పపరర: లకడహ హరరమయణణకరఖమ

9217 SQX1796143
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతష
స రర

95-104/1284

తసడడ:బ రవ కలమయర కజరమ
ఇసటట ననస:D NO 9-3-44
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకధర వడర మమడడ
ఇసటట ననస:D NO 9-6-21
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనలగగసడయఖ వనమయల
ఇసటట ననస:D.NO-9-6-36
వయససస:68
లస: ససస స
9219 SQX2419133
పపరర: మమహహరరనస షపక

95-104/1283

95-106/485

తసడడ:బ సరసబయఖ దసడచాద
ఇసటట ననస:D NO 9-8-24
వయససస:48
లస: పప
95-106/487

9227 SQX2145241
పపరర: ససరజశ బభబమ దసడచాద

95-106/488

తసడడ:బ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:D NO 9-8-24
వయససస:25
లస: పప
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9228 SQX2061463
పపరర: జ మహనరరరన నలస
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95-101/642

తసడడ:బ గమరవయఖ నలస
ఇసటట ననస:D NO 9-9-2
వయససస:63
లస: పప
9231 SQX1795855
పపరర: ననగజశశరరరవప పప నతస

95-101/579

95-102/745

9235 SQX1894377
పపరర: సరయ కకషష మసదలపప

95-101/644

9238 SQX2088276
పపరర: శకనవరస పవన కలమయర కర వనచ

95-101/709

9241 SQX2490688
పపరర: జయసత లయల కజ
తసడడ:బ కరపపరరరసజ కజ
ఇసటట ననస:D NO 9-11-64
వయససస:25
లస: పప

9243 SQX2372043
పపరర: ననగరరజ గరల

9244 NVT2904382
పపరర: ససపసబయ గరల

95-107/721

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర గరల
ఇసటట ననస:D NO 10-2-8
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:బ కజదనరర శశశలలసదబ కలమయర
ఇసటట ననస:D NO 10-3-19A/B
వయససస:18
లస: ససస స
9249 SQX2111433
పపరర: ననగవనసకట రమమష చతస జలలర

95-113/612

95-107/737

Deleted

భరస : వనసకట రరడడడ పరలలరర
ఇసటట ననస:D.NO.11-4-234
వయససస:27
లస: ససస స

95-86/1078

9250 SQX2303691
పపరర: రరస పబసరద కకపసపశశటట

95-108/416

9253 SQX1814425
పపరర: ససధదర యలమసచల

95-102/830

తసడడ:బ పప లపలర గరజల
ఇసటట ననస:D NO 11-4-244
వయససస:50
లస: పప

9236 SQX1918440
పపరర: రరఢ సససధసజ కకలర

95-79/880

9239 SQX2119303
పపరర: అనత మదదర

95-102/823

9242 SQX2442366
పపరర: ససరజష కలమయర గమరకస

95-103/647

తసడడ:బ భభసకర మహన రరవప గమరకస
ఇసటట ననస:D NO 9-11-121
వయససస:52
లస: పప
95-107/722

9245 SQX2258986
పపరర: మయధవ గగరరకమమచసచ

95-107/720

భరస : వనయ కలమయర గగరరకమమచసచ
ఇసటట ననస:D NO 10-2-22
వయససస:44
లస: ససస స
95-107/738

9248 SQX2276863
పపరర: ససదదపసస శరరద మలరరడడడ

95-108/473

భరస : సడరఖ తదజ మలరరడడ
ఇసటట ననస:D NO 11-2-8
వయససస:26
లస: ససస స
95-108/474

9251 NDX2133023
పపరర: శకనవరస రరడడడ పప ససరరడడడ

95-108/475

తసడడ:బ వనసకట రరడడడ పప ససరరడడడ
ఇసటట ననస:D NO 11-4-158
వయససస:31
లస: పప
95-108/417

తసడడ:బ డడ కకటటశశర రరవప వనచ
ఇసటట ననస:D NO 11-4-192
వయససస:53
లస: పప
9256 SQX2442226
పపరర: గకరర ననయమడడ గరజల

95-101/710

తసడడ:బ రవ కలమయర మదదర
ఇసటట ననస:D NO 9-11-15
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ సరయననరరయణ కకపసపశశటట
ఇసటట ననస:D NO 11-4-158
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ కకటటశశరరరవప కనసమలల
ఇసటట ననస:D NO 11-4-192
వయససస:54
లస: పప
9255 SQX1814292
పపరర: రతత కలమయరర పరలలరర

9247 SQX2552180
పపరర: రవ కలమయర పరలకకటట

9233 SQX2141067
పపరర: రరహన షపక

తసడడ:బ గసగధర రరడడడ కకలర
ఇసటట ననస:DNO 9-10-6 FLAT NO403
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:బ గమరవయఖ పరలకకటట
ఇసటట ననస:D NO 10-4-3
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ గకరర శసకర రరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:D NO 11-2-21
వయససస:38
లస: పప
9252 SQX2551224
పపరర: శసకరరరవప కనసమలల

95-102/746

తసడడ:బ ననగరరజ గరల
ఇసటట ననస:D NO 10-2-8
వయససస:27
లస: ససస స
95-107/739

95-101/578

భరస : మమనర బభష షపక
ఇసటట ననస:D NO 9-9-44
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:బ సతఖననరరయణ కకలశశటట
ఇసటట ననస:D.no 9-10-122/5
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ ససతనరరమ పబసరద మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:D NO 9-11-18
వయససస:20
లస: పప

9246 SQX2555340
పపరర: కజదనరర లకడహ పసబయయసక

95-101/580

తసడడ:బ శవ శసకర మసదలపప
ఇసటట ననస:D NO 9-9-45/A
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:బ లకహణరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:d.no. 9-10-41
వయససస:22
లస: ససస స
9240 SQX2121424
పపరర: పకథదశ గణణష మమరరకకపపడడ

9232 SQX1978519
పపరర: పవన మణణ కసట మయరస

9230 SQX1795848
పపరర: లకడహ పప నతస

భరస : ననగజశశరరరవప పప నతస
ఇసటట ననస:D NO 9-9-32
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:బ శవ ననగజశశర రరవప మయరస
ఇసటట ననస:D NO 9-9-44
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:బ శవశసకర
ఇసటట ననస:D NO 9-9-45/A
వయససస:21
లస: పప
9237 SQX1989060
పపరర: దరహసస కరకరపరరస

95-101/643

భరస : జ మహనరరరన నలస
ఇసటట ననస:D NO 9-9-2
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ లకడహ ననరరయణ పప నతస
ఇసటట ననస:D NO 9-9-32
వయససస:51
లస: పప
9234 SQX1894401
పపరర: ననగ అఖల కకషష మసదలపప

9229 SQX2111615
పపరర: ననగవరరరన గగవసదస

9254 SQX2562437
పపరర: కసడపరర శకనస

95-108/515

తసడడ:బ కసడపరర చసదబయఖ
ఇసటట ననస:D NO 11-4-192
వయససస:31
లస: పప
95-108/476

9257 SQX2442135
పపరర: లకడహ గరజల

95-108/477

భరస : గకరర ననయమడడ గరజల
ఇసటట ననస:D NO 11-4-244
వయససస:43
లస: ససస స
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9258 SQX1987213
పపరర: రరజజశశరర అరరర
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95-181/1014

భరస : దసరర రరవప అరరర
ఇసటట ననస:D NO 11-53-43
వయససస:31
లస: ససస స

95-103/586

తసడడ:బ చసదబ బబ స గకతమ
ఇసటట ననస:D NO 46-1-63
వయససస:52
లస: పప

9261 SQX2218097
పపరర: వనసకట గరపస చలర

95-108/478

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:DNO 48-2-31
వయససస:18
లస: పప

9262 SQX1975143
పపరర: అసజల మలర ల

95-107/612

తసడడ:బ ఆర వ పరబబహహస ఎ
ఇసటట ననస:D NO 48-5-227
వయససస:36
లస: పప

9265 SQX1860444
పపరర: పబదదప అసగలకలదదటట

95-108/418

9268 SQX1861178
పపరర: రరజఖ షపక

95-107/613

95-104/1159

తసడడ:బ బబహహనసదస కరనకకచచరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 9-4-90
వయససస:34
లస: పప
9273 SQX1814482
పపరర: రరఘవపలల మదసర

9271 SQX1795715
పపరర: హహమ కలమయరర చనవల

95-109/1079

తసడడ:బ కకపరనసదమ మ మదసర
ఇసటట ననస:DOOR NO 11-1-73 VASUNDHA
వయససస:52
లస: పప

9274 SQX2071009
పపరర: ససరజశ కలమయర పసటటల

తసడడ:బ శకనవరసరరవప తతకఅలయ
ఇసటట ననస:DOOR NO:48-3-91
వయససస:25
లస: పప
9279 SQX1287789
పపరర: పవన కకతస మయసస

95-102/254

9282 SQX1508987
పపరర: మమజమల మహమహద

9283 SQX2263929
పపరర: రవ శసకర ఉపపల

తసడడ:బ ఫజలలలయర అకహల మహమహద
ఇసటట ననస:DR.NO 46-1-174
వయససస:32
లస: పప

95-122/454

భరస : సతఖననరరయణ రరజ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT-308 DOCTORS PLAZA
వయససస:59
లస: ససస స

9269 SQX2062396
పపరర: ననగలకడహ గకతమ

95-105/943

9272 SQX1687342
పపరర: వవణమ గగపరల చనవల

95-103/556

9275 SQX1757244
పపరర: నరజశ మయధవరరపప

95-14/850

తసడడ:బ శకనవరస రరవప మయధవరరపప
ఇసటట ననస:DOOR NO:13-8-46
వయససస:24
లస: పప
95-107/724

9278 SQX2469427
పపరర: మహన కలమయర వరమలలర

95-92/752

తసడడ:బ ననగజశశర రరవప వరమలలర
ఇసటట ననస:Door number 12-7-58
వయససస:29
లస: పప
95-188/214

తసడడ:బ ససభభన�
ఇసటట ననస:DR NO 46-1-174
వయససస:70
లస: పప
95-102/824

తసడడ:బ వనసకట నరసససహ రరవప ఉపపల
ఇసటట ననస:F-8 SYMALA TOWERS
వయససస:51
లస: పప
95-122/522

95-101/581

95-101/711 9281 AP151000657029
9280 SQX2142065
పపరర: ననగ శవ సరయ రరస జజననతదసల
పపరర: రరవపఫ షపక�

తలర : సరగజ జజననతదసల
ఇసటట ననస:Dr.no.9-9-36
వయససస:21
లస: పప

95-190/849

9266 SQX1795921
పపరర: వరసవ కకతస మయసస

తసడడ:బ జగననహహన రరవప చనవల
ఇసటట ననస:DOOR.NO.9-11-117
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:బ జననరర న రరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 11-221-13
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:బ హనసమసత రరవప కకతస మయసస
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 70-17-1854
వయససస:29
లస: పప

9285 SQX2451565
పపరర: హహమ లత వనసకకసడ

95-101/582

తసడడ:బ రరఘవ రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:Door no 12-28-39/1
వయససస:34
లస: పప

95-107/614 9277 SQX2460731
9276 SQX1860428
పపరర: సరయ మహహశ బభబమ తతకఅలయ
పపరర: కకరణ కలమయర పపలపరటట

95-107/611

భరస : రఘమననధ గకతమ
ఇసటట ననస:D O 46-1-63
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : వవణమ గగపరల చనవల
ఇసటట ననస:DOOR.NO.9-11-117
వయససస:25
లస: ససస స
95-108/419

9263 SQX1860485
పపరర: హహహమయవత మమడడరర

భరస : యస యన శకనవరస బభబభ కకతస మయసస
ఇసటట ననస:D NO 70-6-855/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ శక వఠల రరవప కరళసగర
తసడడ:బ పరరశజ షపక
ఇసటట ననస:D.NO:51-2-40,BRUNDAVAN RE ఇసటట ననస:D.NO:52-5-435
వయససస:23
లస: పప
వయససస:23
లస: ససస స
9270 SQX1859024
పపరర: ననగరరజ కరనకకచచరర

95-107/723

తసడడ:బ మహన మమరళ మమడడరర
ఇసటట ననస:D NO 48-5-227
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:బ ఆర వ పరబబహహస ఎ
ఇసటట ననస:D NO 48-5-227
వయససస:37
లస: పప
95-112/1143

9260 SQX2152361
పపరర: అరరణ కలమయరర చలయర

భరస : వనసకటటశశరరర చలయర
ఇసటట ననస:D NO 48-2-31
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:బ పబభమ తదజ మలర ల
ఇసటట ననస:D NO 48-2-55
వయససస:21
లస: ససస స

9264 SQX1860469
పపరర: రవ శశఖర అసగలకలదదటట

9267 SQX1861558
పపరర: సరయ వనసకటపవన కరళసగర

9259 SQX2061893
పపరర: రఘమననథ గకతమ

9284 SQX2335032
పపరర: పబతషఖారష గజవలర
తసడడ:బ బభల మహన రరవప
ఇసటట ననస:Flat 2D, Rahul towers
వయససస:22
లస: ససస స

95-122/523 9287 SQX2460087
9286 SQX2455095
పపరర: సతఖననరరయణ రరజ వనసకకసడ
పపరర: ����� ����

తసడడ:బ అదద ననరరయణ రరజ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT-308 DOCTORS PLAZA
వయససస:58
లస: పప

95-107/725

95-109/1344

తసడడ:బ ����� ����
ఇసటట ననస:flat no.12.A wing , deshpandepu
వయససస:19
లస: ససస స
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95-95/1399

భరస : శకననశస రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:FLAT NO 19
వయససస:49
లస: ససస స
9291 SQX2327856
పపరర: రరమచసదబయఖ కరశపప

95-103/650

తసడడ:బ చసదబ శశఖరయఖ కరశపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:52
లస: పప
95-93/394

తసడడ:బ హరర ఏససబభబమ
ఇసటట ననస:Flat no 204
వయససస:42
లస: పప
95-95/1405

భరస : పససచలరరడడడ ససదర ద రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:66
లస: ససస స
9303 SQX2513356
పపరర: బల గమరవయఖ దదవరకకసడ

తసడడ:బ ౘ
ఇసటట ననస:Flat No 203
వయససస:21
లస: ససస స

9292 SQX2327716
పపరర: ససదరరనమహ కరశపప

9293 SQX1111921
పపరర: ననగ లకడహ చసతన

95-103/651

9295 SQX2208775
పపరర: వనసకట మహహత చలయర

95-104/1285

95-93/775

తసడడ:బ హనసమయఖ దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:FLAT NO-402
వయససస:57
లస: పప

9304 SQX2014066
పపరర: శకనవరస అవరశరర

95-91/746

95-94/590

భరస : కకషష మమరరస శరఖమమరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 406
వయససస:59
లస: ససస స

9307 SQX0158956
పపరర: మలర కరరరరన రరవప గమసడన

95-91/689

95-91/745

9310 SQX1968957
పపరర: వనసకట రమణ తచమడడదపరటట

9299 SQX2324390
పపరర: పససచలరరడడడ ససదర దరరడడడ

95-103/652

9302 SQX2204220
పపరర: బమలర రరడడడ చలయర

95-91/744

9305 SQX2332740
పపరర: మసరసనమహ ససదర దరరడడడ

95-103/654

భరస : రరమరరడడడ ససదర దరరడడడ
ఇసటట ననస:flat no 403
వయససస:49
లస: ససస స
95-103/201

తసడడ:బ అదద ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:flat no -501
వయససస:65
లస: పప

9309 SQX2187300
పపరర: చరణ కలమయర జరచన

95-117/811

తసడడ:బ రవసదబననథ రరడడడ చలయర
ఇసటట ననస:FLAT NO 306, DR NO - 44-43
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:బ నరసససహమమరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:FLAT NO 403
వయససస:52
లస: పప

9306 SQX2484053
పపరర: పబమల శరఖమమరర

9296 SQX2532620
పపరర: బమచచ రరజ రరజమసడడబ

తసడడ:బ సససదర రమ రరడడడ ససదర ద రరడడడ
ఇసటట ననస:FLAT NO 302
వయససస:76
లస: పప

భరస : బమలర రరడడడ చలర
ఇసటట ననస:FLAT.NO 306
వయససస:38
లస: ససస స
95-96/1104

95-93/387

తసడడ:బ అచచయఖ రరజమసడడబ
ఇసటట ననస:FLAT NO 242
వయససస:42
లస: పప

9298 SQX2179430
పపరర: అనసరరధ బచసచ

9301 SQX2198539
పపరర: అనతపపరరడడడ లకడహ కకరణహయ

95-92/674

భరస : తరరమల కకషష కలమయర చసతన
ఇసటట ననస:flat no 204
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : చసదబశశఖర శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:FLAT.NO.302
వయససస:46
లస: ససస స
95-103/653

9290 SQX2090660
పపరర: తనసజ ససగమరన

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప ఇమయడనబథదన
ఇసటట ననస:FLAT NO -102
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:బ చతసబర ననయమడడ చలయర
ఇసటట ననస:FLAT NO 241/I
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:బ చకక వనసకట సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:Flat no.301
వయససస:20
లస: పప
9300 SQX2324424
పపరర: అణషమహ ససదర దరరడడడ

95-92/753

భరస : రరమచసదబయఖ కరశపప
ఇసటట ననస:FLAT NO 203
వయససస:48
లస: ససస స

9294 AP151000237144
పపరర: తరరమల కకషషకలమయర చసతన

9297 SQX2503415
పపరర: చకక వనసకట సరయ కకరణ

9289 SQX2252146
పపరర: ససమఖ ఇమయడనబథదన

9308 SQX2476687
పపరర: వజయ లకడహ గమడద

95-92/754

భరస : శకనవరస రరవప గమడద
ఇసటట ననస:FLAT NO 502
వయససస:34
లస: ససస స
95-118/884

9311 SQX2401487
పపరర: సరయ ససయమకస తరరవలలరరర

95-117/793

తసడడ:బ దదలప కలమయర జరచన
ఇసటట ననస:FLAT NO.503,SVR EMPIRE
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప తచమడడదపరటట
ఇసటట ననస:FLAT NO 512, SAPPHIRE
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ననగరరరరన తరరవలలరరర
ఇసటట ననస:flat number 403 3 floor
వయససస:23
లస: ససస స

9312 SQX1973338
పపరర: వనసకట ననగ రరజ అడడససమలర

9313 SQX2412633
పపరర: సతఖననరరయణ మయజజటట

9314 SQX2259893
పపరర: హనసమసతరరవప దదవనశల

95-118/883

తసడడ:బ వనసకటటశశర రరవప అడడససమలర
ఇసటట ననస:Flat number 501
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:బ ననగబమషణస మయజజటట
ఇసటట ననస:flot 101
వయససస:34
లస: పప

9315 SQX2211175
పపరర: రతతకలమరర దదవనశల

9316 SQX2400547
పపరర: యశశసత చకక

భరస : హనసమసత రరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:flot no 203
వయససస:60
లస: ససస స

95-117/794

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప చకక
ఇసటట ననస:FLOT NO 301
వయససస:24
లస: పప

95-112/1298

95-102/825

తసడడ:బ వనసకటటశశరరర దదవనశల
ఇసటట ననస:flot no 203
వయససస:68
లస: పప
95-103/655

9317 SQX2014058
పపరర: ససజజత అవరశరర

95-94/542

భరస : శకనవరస అవరశరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 403
వయససస:50
లస: ససస స
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9318 MLJ0880799
పపరర: మమరరస� కర.యస.యస�

95-91/750

తసడడ:బ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:FLOT NO 404
వయససస:53
లస: పప

9319 SQX2211068
పపరర: కకషష కలమయరర కరరరమమరర

95-91/747

భరస : శవ సతఖననరరయణ మమరరస కరరరమమరర
ఇసటట ననస:FLOT NO 404 S V R S
వయససస:52
లస: ససస స

95-94/536 9322 SQX1739283
9321 SQX2094282
పపరర: వనసకట చలమమశశర రరవప మయచరర
పపరర: సరసబశవ రరవప వలర బబ యత

భసధసవప: మసగ మయచరర
ఇసటట ననస:GMC H.No. 37-10-1520
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:బ లసగయఖ
ఇసటట ననస:GUNTUR
వయససస:63
లస: పప

9324 SQX1894591
పపరర: మరరయయల శకష

9325 SQX1992379
పపరర: ఉదయ భభనస పసనసమల

95-93/613

తసడడ:బ మరరయయల ఆనసద
ఇసటట ననస:H NO 4-11-1/2 NAIDUPET 2ND
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:బ అసకమహ రరవప పసనసమయల
ఇసటట ననస:H NO 12-25-3/1
వయససస:30
లస: పప

9327 SQX2368033
పపరర: లకడహ శకనవరస రరవప బచసచ

9328 SQX2365518
పపరర: లకడహ శకనవరస రరవప బచసచ

95-112/1299

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:NEW 51-18-438 DNO 13-2-22
వయససస:52
లస: పప

95-113/587

95-93/776

తసడడ:బ మదససడధన రరవప
ఇసటట ననస:GMC-36/40
వయససస:19
లస: పప
9323 SQX2064772
పపరర: అశకఫ షపక

95-113/613

తసడడ:బ అశకఫ షపక
ఇసటట ననస:GUNTUR VARI THOTA
వయససస:19
లస: పప
95-93/667

9326 SQX2093292
పపరర: అజజరడ పబసరద

95-94/543

తసడడ:బ నగరజ
ఇసటట ననస:HOUSE NO.8-19-1-91
వయససస:23
లస: పప
95-112/1300

తసడడ:బ సరసబశవ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:NEW 51-18-438 DNO.13-2-22
వయససస:52
లస: పప

95-112/1302 9331 SQX2414654
9330 SQX2461374
పపరర: వ వ ఏస ఏల ఏస శకనజ సకల
పపరర: శరఖస కలమయర సనతసపత

9320 SQX2235562
పపరర: షణమహక అజయ కలమయర గడడ స

95-105/1039

95-112/1301
9329 SQX2365088
పపరర: వ యస శక కకషష చచచతనఖ బచసచ

తసడడ:బ లకడహ శకనవరస రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:NEW 51-18-438 DNO.13-2-22
వయససస:19
లస: పప
9332 SQX2414191
పపరర: మసజల సనతసపత

95-122/524

తసడడ:బ మమరళ కకషష సకల
ఇసటట ననస:old-13-2-6 new-51-3-88
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:బ వనసకట ననరరయణ సనతసపత
ఇసటట ననస:old no 9-6-42 new no 46-1-42
వయససస:43
లస: పప

భరస : శరఖస కలమయర సనతసపత
ఇసటట ననస:old no 9-6-42 new no 46-1-42
వయససస:38
లస: ససస స

9333 SQX1894419
పపరర: పబసనత కలమయరర చనసమలల

9334 SQX2260693
పపరర: హరరక మయజజటట

9335 SQX2061760
పపరర: ఆసథదన జయ శక మయచచరర

95-102/747

తసడడ:బ వనసకట ససబబ రరవప చనసమలల
ఇసటట ననస:OLD NO:9-11-7 NEW NO:45-1వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసగ మణణదదప మయజజటట
ఇసటట ననస:PLAT NO 14
వయససస:25
లస: ససస స

95-104/1287 9337 SQX2363182
9336 SQX2222859
పపరర: గమనవతశశర రరవప రఘమపరతషబన
పపరర: అనసత గరత కలమయరర

తసడడ:బ ఆర గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:q no21/g raliwaydown
వయససస:31
లస: పప
9339 SQX2320877
పపరర: తబత కకదమల

95-108/480

భరస : వజత కలమయర కకదమల
ఇసటట ననస:QUARTER NO 211/H
వయససస:31
లస: ససస స
9342 SQX2321305
పపరర: పదహ కకాదలయ

95-102/826

తసడడ:బ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:PRATAPAGIRI VARI VEEDHI
వయససస:18
లస: ససస స
95-104/1286

9338 SQX2321057
పపరర: లయవణఖ కకాదలయ

95-108/479

భరస : అనసత పటభతయకలన వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:q no 211/g
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపబమ కలమయర కకాదలయ
ఇసటట ననస:QUARTER NO 211/H
వయససస:32
లస: ససస స

9340 SQX2320935
పపరర: పబవణ కలమయర పరరశపప గమ

9341 SQX2321776
పపరర: ఇమయహనసయయలల కకాదలయ

95-108/481

తసడడ:బ వజయ కలమయర పరరశపప గమ
ఇసటట ననస:QUARTER NO 211/H
వయససస:22
లస: పప
95-108/483

95-102/768

9343 SQX2460616
పపరర: వజయ కలమయర పరరశపప గమ

95-108/482

తసడడ:బ రరశయఖ కకాదలయ
ఇసటట ననస:QUARTERS NO 211/H
వయససస:63
లస: పప
95-108/484

9344 SQX2319697
పపరర: సలలమ పరరశపప గమ

95-108/485

భరస : ఇమయహనసయయలల కకాదలయ
ఇసటట ననస:QUARTERS NO 211/H
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:బ పపతషరర పరరశపప గమ
ఇసటట ననస:QUARTERS NO 211/H
వయససస:45
లస: పప

భరస : వజయ కలమయర పరరశపప గమ
ఇసటట ననస:QUARTERS NO 211/H
వయససస:40
లస: ససస స

9345 SQX2319838
పపరర: రతత కలమయరర గరనన

9346 SQX2321289
పపరర: పపబమ కలమయర కకాదలయ

9347 SQX2312007
పపరర: సతష బభబమ కలసబభ

95-108/486

భరస : ననగ రరజ గరనన
ఇసటట ననస:QUARTERS NO 211/H
వయససస:38
లస: ససస స

95-108/487

తసడడ:బ ఇమయహనసయయలల కకాదలయ
ఇసటట ననస:QUARTERS NO.211/H
వయససస:35
లస: పప

95-104/1288

తసడడ:బ రసబభబమ కలసబభ
ఇసటట ననస:Q,NO211/F, Down Colony
వయససస:33
లస: పప
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95-101/645 9349 SQX2061646
95-102/769 9350 SQX2426260
9348 SQX2061349
పపరర: లకడహ వనసకట ససబబ రరవప బబచసరన
పపరర: లకడహ వనసకట ససబబ రరవప బబచసరన
పపరర: శశషరరతతస పసపన

Deleted

తసడడ:బ రరఢ కకషష మమరరస
ఇసటట ననస:RAILPETA
వయససస:22
లస: పప

9351 AYM2220986
పపరర: చతసబర ననయమడడ చలయర

95-104/1290

Deleted

తసడడ:బ మమమ
ఇసటట ననస:RAIL PETA
వయససస:22
లస: పప
9352 AYM2301505
పపరర: భభగఖ లలయవత చలయర

95-104/1291

తసడడ:బ అపపయఖ చలయర
ఇసటట ననస:RAILWAY QRT 241/ I
వయససస:51
లస: పప

భరస : చతసబర ననయమడడ చలయర
ఇసటట ననస:RAILWAY QRT 241/ I
వయససస:54
లస: ససస స

9354 SQX2457687
పపరర: మధవ ఫణణసదబ పసదర నడ

9355 SQX1795699
పపరర: గరపస కకషష మసచసకకసడ

95-104/1293

భరస : పసదర నడ కణక రరజ
ఇసటట ననస:RAILWAY QUARTER NO.211/D
వయససస:32
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

95-104/1289

భరస : ఈశశర రరవప పసపన
ఇసటట ననస:RAILWAY QN O 223/B
వయససస:33
లస: ససస స
9353 SQX2376879
పపరర: కణక రరజ పసదర నడ

95-104/1292

తసడడ:బ కరశవశశననధస పసదర నడ
ఇసటట ననస:RAILWAY QUARTER NO.211/D
వయససస:40
లస: పప
95-101/583

తసడడ:బ ససబభబరరవప మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:SAI SRINIVASAM APARTMENT
వయససస:28
లస: పప

పపరరషషలల
4,577

ససత సలల
4,779

మతత స
9,356

4,577

4,779

9,356

9356 SQX2498079
పపరర: శకనవరస రరవప దదవరకకసడ

95-107/731

తసడడ:బ హనసమయఖ డక
ఇసటట ననస:SAMBASIVA PET
వయససస:50
లస: పప
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