iDtDagiD
dro0yd> Sd6$qrg i)oQ

rg)
ad)aes 5Oo
efs0tJ

lo

5go

obdi

56 loalo

5oer

49

arou5 dar
d

5)B a:5"6

49

arou5 6Cs

49

a:oalS

49

arouS dar
a

dp

{.,aJg

e
50a)6 - 7

aaa

eo6 soagp

bp

sg$€J Crbtu

d6 soarp

d6)

49-34

laS O'p

Serarrr5dp
a.eJ. dEo

(au;ers6

CD

49-65

49-43 eD 49-65
49-1

€,D

49-58

to

eo.3 $56; )

49-3 tD 49-13

49

1

9qro

o0 56

49-1-1 eD 49-1-63

49

2

$qro

yO 56

49-2-64 eD 49-2-87

49

3

9ero

u0 56

49-3-88 cD 49-3-149

49

4

agirtre5 o[if6o

49-4-150 eD 49-4-155

49

5

r5$eres og56o

49-5-156 cD 49-5-209

49

6

+5ire.reS e[if6o

49-6-210 tD 49-6-235

49

7

a5trere5 o!$edo

49-7-236 0D 49-7-255

52

;>orS dar
a

boiroei 6ds

52

rrou5 dar
G

52-59

eru;3coae{r
5e5ea$ro63o

dp

52-1

$

52-77

$52-42

arlo6 6'p ( NJ"R $obr,
52

Doou5

dp

to Qes)

!5uxre19

52-1 eD 52-52

se.$.a$od:)o 6gp)
52

;>or5 dEs

52

'l

595t, (dS s56)

52

2

52

3

dp
S$roy6.fer1$gs

52-14 cD 52-38

irobarar6

52-1-1 cD 52-1-43
52-2-44

c,D

52-2-139

52-3-140 cD 52-3-246

bp

eIy0el so

56 Soalo

52

4

$arovo.fo2sa.rs

52-4-247 eD 52-4-397

52

5

$gro v6 .fo 3 s gs

52-5-398 eD 52-5-544

52

6

52-6-545

52

7

$grooo.fo4$gs
$.t16vo.fo5$ds

52

8

Sgrdre0.fo6$gs

52-8-797 eD 52-8-862

52

I

SgbeJ

($5 u$ar dp)

52-9-863.,D 52-9-873

52

10

3rg

frfl erbs dp

52-10-874 eD 52-10-890

52

11

tl06 55)tJe5 d6)

52-11-891 eD 52-1 1-914

52

12

6p I'n ird D$s
(boirod Jcsr6 8p)

52-12-915 eD 52-12-935

66

aroDS dE)

66

uou5

66

6p
arou5 dp

66

1

66

2

66

3

66

4

66

5

66

6

66

7

66

8

78

boDS 66)

78

uoo5

78

I

5Oer

a.eJ.

d6 aoarp

dp

3s; axe6
esg6srt62$gs
or55srt63$gS
org6 sn6
org5 stt6
ao:rr5
ar5 55
uo_
aor55 rr5 !.6
no$r5
u nrS 55

52-6-675

52-7-676 e)) s2-7-796

66-39

$sr)6 dE)

e,D

e.D

66-48

66-208 eD 66-232
66-1

e,D

66-35

66-1-1 e)) 66-1-23
66-2-24 eD 66-2-58

66-3-59 eD 66-3-68
66-4-69 eD 66-4-74
66-5-75 eD 66-5-178
66-6-179 eD 66-6-283
66-7-284 eD 66-7-331

-G,.

rnxDg

dp

O$; axr6

so 56

aro5 dp

a.03.

dd)
c

u.e5o.r

66-8-362 cD 66-8-391
78-250 6) 78-273
78-49 lD 78-55
78-8-498 cD 78-8-518

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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-07

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 8813

నగరపపలక సససస ఉననటటట శపసన సభ
నయజకవరర స ననసబరర మరరయమ పపరర

: 94 - గమసటటరర పశశమ
అననససచక

కకమ ససఖఖ

ఏ.సస./పస.యస. ననస:

ఓటరర ససఖఖ
పపరరషషలల

ససస ల
స ల

ఇతరరలల

మతస స

1

94 / 2

5

5

0

10

2

94 / 5

1

0

0

1

3

94 / 16

0

1

0

1

4

94 / 41

1

1

0

2

5

94 / 67

1

0

0

1

6

94 / 110

0

2

0

2

7

94 / 114

2

3

0

5

8

94 / 115

1

2

0

3

9

94 / 123

2

3

0

5

10

94 / 124

0

1

0

1

11

94 / 167

0

1

0

1

12

94 / 185

0

1

0

1

13

94 / 206

0

1

0

1

14

94 / 209

1

0

0

1

15

94 / 232

1

1

0

2

16

94 / 235

0

1

0

1

17

95 / 1

4

6

0

10

18

95 / 3

0

3

0

3

19

95 / 4

1

1

0

2

20

95 / 5

0

7

0

7

21

95 / 6

1

0

0

1

22

95 / 8

1

0

0

1

23

95 / 9

0

1

0

1

24

95 / 13

1

0

0

1

25

95 / 21

1

0

0

1

26

95 / 23

7

3

0

10

27

95 / 24

0

1

0

1

28

95 / 25

1

0

0

1

29

95 / 46

1

0

0

1

30

95 / 61

0

1

0

1

31

95 / 63

1

0

0

1

32

95 / 67

0

1

0

1

33

95 / 71

1

0

0

1

34

95 / 72

0

1

0

1

35

95 / 75

0

1

0

1

36

95 / 77

2

0

0

2

37

95 / 80

0

1

0

1

38

95 / 81

1

1

0

2

39

95 / 85

1

2

0

3

40

95 / 87

3

8

0

11

41

95 / 89

1

0

0

1

42

95 / 90

1

1

0

2

43

95 / 91

2

3

0

5

44

95 / 92

0

4

0

4

45

95 / 93

5

6

0

11

46

95 / 94

6

2

0

8

47

95 / 95

13

10

0

23

48

95 / 96

4

4

0

8

49

95 / 97

1

1

0

2

50

95 / 98

0

1

0

1

51

95 / 100

1

0

0

1

52

95 / 101

1

0

0

1

53

95 / 103

1

2

0

3

54

95 / 104

2

2

0

4

55

95 / 105

0

2

0

2

56

95 / 106

1

0

0

1

57

95 / 107

0

1

0

1

58

95 / 109

673

627

0

1,300

59

95 / 110

376

344

0

720

60

95 / 111

506

483

0

989

61

95 / 112

224

208

0

432

62

95 / 113

148

165

0

313

63

95 / 114

159

125

0

284

64

95 / 115

101

93

1

195

65

95 / 116

66

74

0

140

66

95 / 117

8

4

0

12

67

95 / 118

184

167

0

351

68

95 / 119

16

16

0

32

69

95 / 120

1

1

0

2

70

95 / 121

0

2

0

2

71

95 / 122

58

69

0

127

72

95 / 123

297

277

0

574

73

95 / 124

311

338

0

649

74

95 / 125

1

3

0

4

75

95 / 127

7

5

0

12

76

95 / 128

20

23

0

43

77

95 / 129

6

6

0

12

78

95 / 130

390

401

0

791

79

95 / 131

289

285

0

574

80

95 / 132

2

2

0

4

81

95 / 133

1

0

0

1

82

95 / 135

252

232

0

484

83

95 / 136

87

80

0

167

84

95 / 137

174

202

0

376

85

95 / 138

0

1

0

1

86

95 / 139

1

0

0

1

87

95 / 140

0

1

0

1

88

95 / 141

3

2

0

5

89

95 / 149

0

2

0

2

90

95 / 151

1

0

0

1

91

95 / 152

1

1

0

2

92

95 / 166

0

1

0

1

93

95 / 167

0

1

0

1

94

95 / 170

1

1

0

2

95

95 / 174

0

1

0

1

96

95 / 177

1

0

0

1

97

95 / 179

0

2

0

2

98

95 / 181

2

4

0

6

99

95 / 195

0

3

0

3

100

95 / 199

1

0

0

1

101

95 / 209

0

2

0

2

102

95 / 214

5

0

0

5

103

95 / 218

0

1

0

1

104

95 / 223

1

0

0

1

105

95 / 224

1

1

0

2

106

1,095 / 122

1

0

0

1

107

1,095 / 123

6

5

0

11

108

1,095 / 124

1

4

0

5

109

1,095 / 125

2

0

0

2

110

1,095 / 126

1

1

0

2

111

1,095 / 131

1

1

0

2

112

1,095 / 136

1

1

0

2

113

1,095 / 138

3

4

0

7

114

1,095 / 141

0

2

0

2

115

1,095 / 143

0

1

0

1

116

1,095 / 144

0

1

0

1

117

1,095 / 148

2

1

0

3

118

1,095 / 149

3

4

0

7

4,477

4,381

1

8,859

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07

1
SQX1961721
పపరర: అరరణ వనసకట ససమ అయత

95-111/8

తసడడ:డ బబలలజ అయత
ఇసటట ననస:12-14-29
వయససస:20
లస: ససస స

2
SQX2046555
పపరర: పపరర వనసకట ససమ అయత

తసడడ:డ బబలలజ అయత
ఇసటట ననస:12-14-29
వయససస:19
లస: ససస స

4
SQX2064277
పపరర: జయసత శక రరస ససగపఅల

95-111/862

5
SQX1961739
పపరర: భబగఖ లకడక దసమమకలకల

తసడడ:డ మహన రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:12-14-29 FALT NO 303
వయససస:22
లస: పప

భరస : మలధవ రరవప దసమమకలకల
ఇసటట ననస:12-16-13
వయససస:63
లస: ససస స

7
SQX2140630
పపరర: బవరఖ సరయ మనస సస మమ

8
SQX2311090
పపరర: వనసకట ననగగశశర రరవప కకట

95-118/930

తలర : పదకజ సస మమ
ఇసటట ననస:12-17-49
వయససస:20
లస: ససస స
95-118/888

తసడడ:డ సరయ కకషర బబరగడడ
ఇసటట ననస:12-18-8
వయససస:21
లస: పప

11
SQX2355238
పపరర: శరరష కలల
ర రర

95-118/933

భరస : వనసకట ససధనకర
ఇసటట ననస:12-18-16
వయససస:47
లస: ససస స
95-118/15

భరస : వనసకట ససధనకర యకకల
ఇసటట ననస:12-18-16 MUPRISETTY VARIST
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ బబబమ పస లశశటట
ఇసటట ననస:12-18-27
వయససస:43
లస: పప

19
SQX2496115
పపరర: శవ రరమ బబబమ పస లశశటట

20
SQX1897396
పపరర: అభయ భరత పస లశశటట

95-118/1031

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:12-18-27
వయససస:67
లస: పప
22
NDX2613222
పపరర: రమఖ దధపసస గగనసగమసటర
తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:12-18-42/2
వయససస:20
లస: ససస స

23
SQX2176881
పపరర: కకషర పసడయసకర చదళర వడ

95-118/17

26
SQX1865054
పపరర: దధపక సససగ రరజపపట

95-118/931

9
SQX2066363
పపరర: మమలలల బబరగడడ

29
SQX2182590
పపరర: శరలన లకడక దతవశశటట
తసడడ:డ నరజసదడ కలమలర దతవశశటట
ఇసటట ననస:12-19-16
వయససస:22
లస: ససస స

95-118/887

12
SQX2463248
పపరర: వనసకట ససధనకర యకకల

95-118/932

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:12-18-16
వయససస:55
లస: పప
95-118/935

భసధసవప: రవ తతజ
ఇసటట ననస:12-18-16
వయససస:32
లస: పప
95-117/801

18
SQX2494979
పపరర: లకడక పస లశశటట

95-118/1030

భరస : రరమ కకషర
ఇసటట ననస:12-18-27
వయససస:40
లస: ససస స
95-118/16

95-118/936
21
SQX2270460
పపరర: ఏన వ ఏల బ మననహర తలల
ర రర

భసధసవప: పడసరద పప టటట
ఇసటట ననస:12-18-33
వయససస:36
లస: పప
95-118/942

24
SQX2283455
పపరర: బసడడ శరరద

95-98/763

భరస : బసడడ వవణమ గగపరల
ఇసటట ననస:12-19-4
వయససస:33
లస: ససస స
95-118/21

తసడడ:డ వరర సససగ రరజపపట
ఇసటట ననస:12-19-11 4TH FLOOR
వయససస:26
లస: పప
95-118/939

95-118/14

తసడడ:డ సరయ కకషర బబరగడడ
ఇసటట ననస:12-18-8
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఉమదతవ చదళర వడ
ఇసటట ననస:12-19-2/A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దదనవశ కలమలర జజజన ససఘఘశ
ఇసటట ననస:12-19-11
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసతలపరటట
ఇసటట ననస:12-19-16
వయససస:50
లస: పప

95-118/937

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:12-18-28
వయససస:22
లస: పప
94-235/827

6
SQX1897479
పపరర: సరయ మమనక సస మమ

95-118/934 15
14
SQX2454346
SQX2457091
పపరర: వనసకట కకరణ కలమలర యకకల
పపరర: వనసకట ససధధర యకకల

17
SQX2500304
పపరర: రరమ కకశశర పస లశశటట

95-111/861

తలర : పదకజ సస మమ
ఇసటట ననస:12-17-49
వయససస:23
లస: ససస స

భసధసవప: మసరసన వల ఇనగసటట
ఇసటట ననస:12-18-16
వయససస:33
లస: పప

16
SQX1803600
పపరర: రరజఖలకడక యకకల

28
SQX2295400
పపరర: చదసబరస చసతలపరటట

95-111/9

భరస : సరసబశవరరవప కలల
ర రర
ఇసటట ననస:12-18-13/2
వయససస:37
లస: ససస స

13
SQX2463305
పపరర: రరజఖ లకడక యకకల

3
SQX2051100
పపరర: సపసహ శక అయత

తసడడ:డ బబలలజ అయత
ఇసటట ననస:12-14-29
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:12-18-4
వయససస:50
లస: పప

10
SQX2066397
పపరర: కకశక బబరగడడ

25
SQX1818228
పపరర: పససకక దతవ జజజన ససఘఘశ

95-111/860

27
SQX1744119
పపరర: నఖలలష చసతలపరటట

95-118/18

తసడడ:డ చదసబరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:12-19-16
వయససస:21
లస: పప
95-118/940

30
SQX2162774
పపరర: లకడక నవఖ దతవశశటట

95-118/941

తసడడ:డ బబబమరరవప దతవశశటట
ఇసటట ననస:12-19-16
వయససస:19
లస: ససస స
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31
SQX1837293
పపరర: కకటట వనసకట మసగరరజ పస లశశటట

95-118/19

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పస లశశటట
ఇసటట ననస:12-19-46
వయససస:42
లస: పప
34
SQX2001576
పపరర: శకనధద మమళచచరరవప

95-118/890

95-118/20

తసడడ:డ ఖదధరరలర సయఖద
ఇసటట ననస:12-19-110
వయససస:22
లస: ససస స
40
SQX2506996
పపరర: అనససరఖమక గమడడబసడర

95-118/1032

35
SQX1442235
పపరర: వజయ మమళచచరరవప

తసడడ:డ సరయ కలమలర దతశ
ఇసటట ననస:12-19-91
వయససస:18
లస: పప

38
SQX2057735
పపరర: ససదనరరర మడడడ

39
SQX2254191
పపరర: పకథదశ తతజ థధరదలల

41
SQX2380434
పపరర: బబడమలరరసబ చనపల

44
SQX2258895
పపరర: అనసష బబ డడ
తసడడ:డ వనసకట సతఖననరరయణ బబ డడ
ఇసటట ననస:12-21-34
వయససస:22
లస: ససస స

46
SQX1818731
పపరర: రరషసత గమసటటరర

47
SQX2493708
పపరర: మమక లకడక తషలశమక

95-118/23

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గమసటటరర
ఇసటట ననస:12-21-44/A
వయససస:22
లస: ససస స

95-118/892

95-118/938

తసడడ:డ వనసకయఖ థధరదలల
ఇసటట ననస:12-19-137
వయససస:22
లస: పప
95-118/943

42
SQX2406296
పపరర: ఈశశర రరవప చనపల

95-118/944

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప చనపల
ఇసటట ననస:12-20-37
వయససస:34
లస: పప
95-118/945

45
SQX1818772
పపరర: శక లకడక తడడకమళ

95-118/22

భరస : వనసకట గమపరస కకటటశశర రరవప తడడకమళ
ఇసటట ననస:12-21-42
వయససస:32
లస: ససస స
95-118/1028

48
SQX2441343
పపరర: వజయకలమరర వపపసపరగటర బ

95-118/946

భసధసవప: అశశక
ఇసటట ననస:12-22-21
వయససస:52
లస: ససస స

95-118/947

50
SQX2452258
పపరర: వనసకట సరయ లకడక జజహసవ
దతశ
తసడడ:డ సతఖననరరయణ దతశ
ఇసటట ననస:12-22-22
వయససస:21
లస: ససస స

95-118/948

51
SQX2421170
పపరర: సరయ వనసకట మణణ లలకగశ
వవమబరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప వవమబరర
ఇసటట ననస:12-22-23
వయససస:20
లస: పప

95-118/949

95-118/950

53
SQX2197267
పపరర: మదన మహన తతలపస డ లల

95-118/951

54
SQX2050441
పపరర: పదనకవత కరకరపరరస

95-118/893

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ మబరరస యలనదనమబరర
ఇసటట ననస:12-22-23
వయససస:19
లస: ససస స

భసధసవప: హహమ లత తతలపస డ లల
ఇసటట ననస:12-22-34
వయససస:45
లస: పప

95-118/952
55
SQX2146843
పపరర: హహమసత ననగ వనసకట హనసమ
సరయ కరకర పరరస
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కరకర పరరస
ఇసటట ననస:12-22-40
వయససస:19
లస: పప

56
SQX1818327
పపరర: కకటటశశరమక అనసవరస
భరస : వనసకటటసశరరర అనసవరస
ఇసటట ననస:12-22-377
వయససస:66
లస: ససస స

58
SQX2263390
పపరర: ససవరర లకడక కకడసరర

59
SQX1969054
పపరర: శశరసక బసగమఅలర

భరస : రజన కరసత రజన కరసత
ఇసటట ననస:12-23-18
వయససస:38
లస: ససస స

95-118/889

భరస : శరఖమబరర రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:12-21-59
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దతశ
ఇసటట ననస:12-22-22
వయససస:22
లస: ససస స
52
SQX2403350
పపరర: జజహసవ యలనదనమబరర

36
SQX2066538
పపరర: ననగ వనసకట రరమ వరర న దతశ

భరస : పపరర చసదడ శరససస స మమళచచరరవప
ఇసటట ననస:12-19-85, OLD BANK ROAD,
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల మలమడనల
ఇసటట ననస:12-21-20, BESIDE HEADPOST
వయససస:39
లస: పప

49
SQX2463412
పపరర: దతశ శరకవణణ దతశ

95-118/891

భరస : రరమ రరవప చనపల
ఇసటట ననస:12-20-37
వయససస:44
లస: ససస స
95-118/24

95-112/1170
33
SQX2455368
పపరర: బబల మహన రరవప పపవరశడ

తసడడ:డ పపనసయఖ పపవరశడ
ఇసటట ననస:12-19-73 building no 457
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ వననకట ననగగశశర రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:12-19-133
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమడడబసడర
ఇసటట ననస:12-19-137
వయససస:64
లస: ససస స
43
SQX1818418
పపరర: చసదడమమళ మలమడనల

95-112/1317

తసడడ:డ రరఢ కకషర శరక జపపడడ
ఇసటట ననస:12-19-63
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఫణణ కలమలర మమళచచరరవప
ఇసటట ననస:12-19-85
వయససస:23
లస: ససస స
37
SQX1818301
పపరర: అరరరయల ససలలసనన సయఖద

32
SQX2509313
పపరర: అపమల దతవ జపపడడ

95-118/953

తలర : లకడక ననగశక బసగమఅలర
ఇసటట ననస:12-23-18
వయససస:23
లస: పప

భరస : నగగశశరరరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:12-22-40
వయససస:23
లస: ససస స
95-118/25

57
SQX1818533
పపరర: కకటమక రరచపపడడ

95-118/26

భరస : చచసచయఖ రరచపపడడ
ఇసటట ననస:12-22-475
వయససస:61
లస: ససస స
95-122/2

60
SQX1818277
పపరర: తతజగసశర జలకరసత

95-118/28

తసడడ:డ ససబడమణఖఎస జలకరసత
ఇసటట ననస:12-23-28
వయససస:22
లస: పప
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61
SQX1975697
పపరర: లకడక అజత కలమలర బయఖ

95-118/29

తసడడ:డ రరమకకషర బయఖ
ఇసటట ననస:12-23-31
వయససస:20
లస: పప
95-118/961

67
SQX2357945
పపరర: వశశశశశర రరవప కలసడన

95-118/956

తసడడ:డ పడభమ పడసరద కలసడన
ఇసటట ననస:12-24-12
వయససస:49
లస: పప
95-118/959

95-122/456

Deleted

భరస : శకకరసత చకక
ఇసటట ననస:12-24-33
వయససస:35
లస: ససస స

76
NDX2836823
పపరర: రరమ దతవ పససపపలలటట

94-232/933

95-93/17

95-112/4

భరస : సరసబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:12-25-43
వయససస:51
లస: ససస స

69
SQX2360352
పపరర: హరరరణణ కలసడన

95-118/957

95-122/461

95-118/960

95-118/958

72
SQX1865153
పపరర: వసశ కనమరర పపడడ

95-118/31

భసధసవప: ససరగశ బబబమ కకలర పర
ఇసటట ననస:12-24-17,gadiyaram Vari Street
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరమ బడహకస కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:12-24-33
వయససస:24
లస: పప

74
SQX2145068
పపరర: శకకరసత చకక

75
NDX2836781
పపరర: శకనవరస రరవప పససపపలలటట

95-117/721

77
SQX2004810
పపరర: శరఖస బబబమ జలర

80
SQX2154128
పపరర: రవ పడసరద కరరస

83
SQX2048411
పపరర: జజసఫ రరజ మటటరర

86
SQX1865385
పపరర: పడవలర క నసబబరర

89
SQX1990357
పపరర: లకడక బబసస
భరస : జగగ రరవప బబసస
ఇసటట ననస:12-25-70
వయససస:40
లస: ససస స

94-232/932

తసడడ:డ ససత రరమయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:12-24-223
వయససస:51
లస: పప
95-122/428

78
SQX2140150
పపరర: మమష షపక

95-122/458

తసడడ:డ వహబ షపక
ఇసటట ననస:12-25-3/6
వయససస:23
లస: పప
95-122/457

81
SQX2550374
పపరర: సససదరరరవప కరస

95-122/532

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరస
ఇసటట ననస:12-25-3/18
వయససస:37
లస: పప
95-93/618

84
SQX2365617
పపరర: సకజన చలర

95-122/459

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలర
ఇసటట ననస:12-25-5
వయససస:18
లస: ససస స
95-122/3

తసడడ:డ హరననథ రరవప నసబబరర
ఇసటట ననస:12-25-40
వయససస:21
లస: ససస స
95-3/40

95-118/955

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప కలసడన
ఇసటట ననస:12-24-12
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదచయఖ మటటరర
ఇసటట ననస:12-25-3/25
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద పడసరద వరపనన
ఇసటట ననస:12-25-8
వయససస:26
లస: పప
88
SQX1981802
పపరర: పదనకవత పససపపలలటట

68
SQX2360212
పపరర: హహమ సతఖవత కలసడన

తసడడ:డ సససదర రరవప కరరస
ఇసటట ననస:12-25-3/18
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప వరపస
ఇసటట ననస:12-25-3/23
వయససస:45
లస: ససస స
85
SQX2152809
పపరర: కరరరసక వరపనన

తసడడ:డ రగశయఖ కలసడన
ఇసటట ననస:12-24-12
వయససస:73
లస: పప

71
SQX2388338
పపరర: లకడక కకలర పర

95-118/30

66
SQX2357614
పపరర: పడభమ పడసరద కలసడన

తసడడ:డ ससससससस सससससस ससस
ఇసటట ననస:12-24-11 HOUSE NO 491
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ రమలరరవప జలర
ఇసటట ననస:12-25-3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబమ పసలర
ఇసటట ననస:12-25-3/14
వయససస:43
లస: పప
82
SQX1796473
పపరర: ఝలనస వరపస

95-118/954

తసడడ:డ సతఖననరరయణ చకక
ఇసటట ననస:12-24-33/G3
వయససస:39
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:12-24-223
వయససస:42
లస: ససస స
79
SQX1721398
పపరర: ఇశరకయలల పసలర

65
SQX2348985
పపరర: सससस ससससससस सससससससस

63
SQX1978188
పపరర: పడకరష చమకలరరస

తసడడ:డ నరసససహరరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:12-24-1
వయససస:20
లస: పప

భరస : వశశశశశర రరవప కలసడన
ఇసటట ననస:12-24-12
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప కలసడన
ఇసటట ననస:12-24-12
వయససస:21
లస: పప
73
SQX2145126
పపరర: పడససన చకక

95-118/894

తలర : రరధదక నలర మలర
ఇసటట ననస:12-23-34/A
వయససస:19
లస: పప

64
SQX2428860
పపరర: వ వ ఏస ఆర అఖల కలమలర
కకట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:12-24-8
వయససస:19
లస: పప

70
SQX2359206
పపరర: సరయ పవన కలసడన

62
SQX2035129
పపరర: సరయ అనశ నలర మలర

87
SQX2038297
పపరర: పడవలర క నసబబరర

95-122/429

తసడడ:డ శకననథ నసబబరర
ఇసటట ననస:12-25-40
వయససస:20
లస: ససస స
95-122/430

90
SQX2535128
పపరర: వనసకటటశశరరర గగలర

95-122/530

తసడడ:డ కకసటయఖ గగలర
ఇసటట ననస:12-25-70
వయససస:75
లస: పప
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91
SQX2355162
పపరర: దసరగ మక వననగసడర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07
95-122/460

భరస : ననగయఖ వననగసడర
ఇసటట ననస:12-25-71
వయససస:61
లస: ససస స
95-122/4

తసడడ:డ భబసకర బబబమ చకటట
ఇసటట ననస:12-25-75
వయససస:39
లస: పప

95
SQX1691583
పపరర: వషష
ర పడసరద రరవనళర

95-123/2

తసడడ:డ మహన రరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:12-25-91/A
వయససస:24
లస: పప

98
SQX2047207
పపరర: లకడక వసడనన మమనగరల

95-123/3

తసడడ:డ మమరళ కకషర అరవపలర
ఇసటట ననస:12-26-31
వయససస:22
లస: ససస స

101
SQX1865195
పపరర: రరకగష బబరగ

95-1/964

భరస : సరయ అశశక తతజ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:12-26-35
వయససస:25
లస: ససస స

104
SQX2071231
పపరర: హససన షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:12-26-64
వయససస:47
లస: ససస స

107
SQX2126514
పపరర: ససభబన షపక

95-123/553

110
SQX2513067
పపరర: శరరష గగరసటర
భరస : శకనవరస గగరసటర
ఇసటట ననస:12-27-19
వయససస:23
లస: ససస స

112
SQX2515815
పపరర: వరరసజనవయమలల గగరసటర

113
SQX2550580
పపరర: ననరరయణమక గగరసటర

95-123/627

తసడడ:డ కకటయఖ గగరసటర
ఇసటట ననస:12-27-19
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషస తస స శరససస స వసగర
ఇసటట ననస:12-27-33
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణనన ససదర
ఇసటట ననస:12-27-72
వయససస:21
లస: ససస స

95-118/32

116
SQX1685536
పపరర: శశషగరరర కకకమబరర

95-123/521

119
SQX2560720
పపరర: కకటటశశరర తనటవరరర
భరస : ఉపపసదడ రరవప తనటవరరర
ఇసటట ననస:12-27-72
వయససస:64
లస: ససస స

99
SQX2019172
పపరర: వనసకట శకనత మమనగరల

95-93/616

102
SQX1843010
పపరర: జహనవ అలహరర

95-1/48

105
SQX2066546
పపరర: జజహర తససర స మహమకద

95-118/895

తసడడ:డ అఫఫల షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:12-26-64
వయససస:41
లస: ససస స
95-123/548

108
SQX2126597
పపరర: సలలస షపక

95-123/549

Deleted

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:12-26-64
వయససస:21
లస: పప
95-123/623

111
SQX2513075
పపరర: దతవ పడసరద గగరసటర

95-123/624

తసడడ:డ వరసజనవయమలల గగరసటర
ఇసటట ననస:12-27-19
వయససస:33
లస: పప
95-123/633

114
SQX2550598
పపరర: శకనవరస గగరసటర

95-123/634

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల గగరసటర
ఇసటట ననస:12-27-19
వయససస:35
లస: పప
95-101/35

తసడడ:డ ససబడహకణఖస కకకమబరర
ఇసటట ననస:12-27-40/A
వయససస:62
లస: పప
95-123/635

95-123/546

తసడడ:డ శకనవరస అలహరర
ఇసటట ననస:12-26-35
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వరరసజనవయమలల గగరసటర
ఇసటట ననస:12-27-19
వయససస:66
లస: ససస స
95-96/1113

96
SQX2136406
పపరర: దదనకర మణణకరసత మమనగరల

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమనగరల
ఇసటట ననస:12 25 95
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:12-26-64
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప నడమలనసరర
ఇసటట ననస:12-27-18
వయససస:39
లస: పప

118
SQX1726355
పపరర: పరవన ససదర

95-123/520

తసడడ:డ ఇబడహఘస షపక
ఇసటట ననస:12-26-49
వయససస:18
లస: ససస స
95-123/547

95-122/535

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమనగరల
ఇసటట ననస:12-25-91
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ దతవదనస బబరగ
ఇసటట ననస:12-26-32
వయససస:22
లస: పప

103
SQX2000065
పపరర: గణ లకడక పసడయలసక గగలర పపడడ

115
SQX2522688
పపరర: హరర పసడయలసక వసగర

95-123/1

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:12-25-91/A
వయససస:21
లస: ససస స

100
SQX1962877
పపరర: ీసహపగరీో అరవపలర

93
SQX2561231
పపరర: చనగల ఆదదలకడక

తసడడ:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:12-25-72
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జయ చసదడ రరవనళర
ఇసటట ననస:12-25-86
వయససస:38
లస: పప

97
SQX1865781
పపరర: పరడపపల కలమలర మమనగరల

109
SQX2132173
పపరర: దసరగ పడసరద నడమలనసరర

95-122/534

భరస : వససత రరవప
ఇసటట ననస:12-25-71,49-45
వయససస:60
లస: ససస స

94
SQX1970516
పపరర: రమమశ చకటట

106
SQX2126191
పపరర: షఫసయల షపక

92
SQX2561223
పపరర: చనగల లకడక రరజఖస

95-123/554
117
SQX2383628
పపరర: చసదడ శశఖర శకనవరస రరవప పప ల

తసడడ:డ రరమరరవప
ఇసటట ననస:12-27-69
వయససస:42
లస: పప
95-123/636

120
SQX2560845
పపరర: ఉపపసదడ రరవప తనటవరరర

95-123/637

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప తనటవరరర
ఇసటట ననస:12-27-72
వయససస:74
లస: పప
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121
SQX2051092
పపరర: రరమ జశశసత కకనకలర
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95-214/1130

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకనకలర
ఇసటట ననస:12-27-76
వయససస:19
లస: పప
124
AEX0683367
పపరర: మణణ దధపక యయసడమబరర

95-123/555

95-214/2

95-214/5

తసడడ:డ రరసగగపరల అలపరటట
ఇసటట ననస:12-27-101
వయససస:41
లస: పప
133
SQX2209682
పపరర: శవరరమకకషర గమసటటరర

95-123/550

95-91/630

95-124/7

95-124/646

భరస : ననగగశశరరరవప పసనపరల
ఇసటట ననస:12-28-46
వయససస:63
లస: ససస స

95-118/33

137
SQX2067254
పపరర: కరల బబజ

95-123/551

95-123/6

146
SQX1977586
పపరర: హహమసత వనసకటటష మలచ

95-96/920

149
SQX2229904
పపరర: చసదడ లలఖ అవపల
తసడడ:డ లకడక ననరరయణ అవపల
ఇసటట ననస:12-28-59
వయససస:22
లస: ససస స

95-214/4

132
SQX2032860
పపరర: నసదదన అలర స

95-124/593

135
SQX2126118
పపరర: లకకయఖ మనసగమలల

95-123/552

138
SQX1811397
పపరర: శకనవరస లసగరల

95-124/5

తసడడ:డ బబల కకటయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:12-27-185 SEELAM VARI VEED
వయససస:33
లస: పప
95-124/8

141
SQX1811207
పపరర: అసజనన దతవ అబబరరజ

95-123/5

భరస : శకనవరసరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:12-27-217
వయససస:49
లస: ససస స
95-123/523

144
SQX2071694
పపరర: మహన శరకవణణ మరస

95-123/525

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరస
ఇసటట ననస:12-28-8
వయససస:19
లస: ససస స
95-123/7

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలచ
ఇసటట ననస:12/28/26
వయససస:21
లస: పప
95-123/8

129
SQX1707421
పపరర: శశఖర ససకర

తసడడ:డ వరయఖ మనసగమలల
ఇసటట ననస:12-27-155
వయససస:23
లస: పప

140
SQX1693423
పపరర: సరయ కకషర మననసస

143
SQX2071595
పపరర: యశశసత దనసరర

95-123/556

తసడడ:డ ససలలచన
ఇసటట ననస:12-27-123
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కమల శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:12-28-1/B 2ND FLOOR
వయససస:26
లస: పప

తలర : కకటటశశర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:12-28-24
వయససస:54
లస: ససస స
148
SQX1865914
పపరర: సరమసత క మణణ పసనపరల

134
SQX2133304
పపరర: సశరర కలమలరర గమసటటరర

126
SQX2126134
పపరర: మహహత సరయ దనసరర

తసడడ:డ రవ శసకర ససకర
ఇసటట ననస:12-27-101
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మననసస
ఇసటట ననస:12-27-215/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:12-28/1 B
వయససస:57
లస: పప
145
SQX1865963
పపరర: రరమ కలమలరర రరవపరటట

95-214/3

తసడడ:డ కరల ససరగష
ఇసటట ననస:12-27-182/E
వయససస:24
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప మననసస
ఇసటట ననస:12-27-215
వయససస:70
లస: ససస స
142
SQX2416774
పపరర: కమల శకనవరస రరవప దనసరర

128
SQX1707264
పపరర: మధర ఇలయలస గకస
మహమమద
తసడడ:డ గపపర మహమకద
ఇసటట ననస:12-27-101
వయససస:37
లస: పప
131
SQX1961440
పపరర: గకతస సరయ గమదరసటట

95-123/4

తసడడ:డ శవ పడసరద దనసరదధడ
ఇసటట ననస:12-27-93
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవరరమకకషర గమసటటరర
ఇసటట ననస:12-27-132
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరర కకషర పలలరర
ఇసటట ననస:12/27/174
వయససస:19
లస: ససస స
139
SQX1865716
పపరర: ననగమక మననసస

95-124/3

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమదరసటట
ఇసటట ననస:12-27-104A
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమసటటరర
ఇసటట ననస:12-27-132
వయససస:68
లస: పప
136
SQX2023364
పపరర: తనకయ లకడక పలలరర

125
SQX1865906
పపరర: మణణదధపక యయసదనమబరర

123
SQX1960798
పపరర: మలనన పవన పడభబత మదచరల

తసడడ:డ మననరసజన బబబమ మదచరల
ఇసటట ననస:12-27-91
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప యయసదనమబరర
ఇసటట ననస:12-27-91
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససతన రరమమలల మమకకకడోలల
ఇసటట ననస:12-27-101
వయససస:33
లస: పప
130
SQX1707298
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అలపరటట

95-123/522

తసడడ:డ చసదడ మమరళమహన గమడడవరడ
ఇసటట ననస:12-27-86
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప యయసడమబరర
ఇసటట ననస:12-27-91
వయససస:26
లస: పప
127
SQX1707330
పపరర: అబబబస మమకకకడోలల

122
SQX1992700
పపరర: వసధఖ శక గమడడవరడ

147
SQX2025427
పపరర: దదవఖ దనసరర

95-124/594

తసడడ:డ సరసబశవరరవప దనసరర
ఇసటట ననస:12-28-31
వయససస:19
లస: ససస స
95-124/647

150
SQX1969948
పపరర: పపజత బబయ లలల

95-124/10

భరస : సరయ లలల లలల
ఇసటట ననస:12-28-73
వయససస:23
లస: ససస స
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151
SQX2550093
పపరర: పవన కలమలర కకమమకరర

95-124/738

తసడడ:డ శవకలమలర కకమబకరర కకమమకరర
ఇసటట ననస:12-28-77/A
వయససస:21
లస: పప
154
SQX2045730
పపరర: ఏలలహఘఠర కకలకలలరర

95-1/969

95-1/963

తసడడ:డ పడసరద మలర పపరస
ఇసటట ననస:13-1-73
వయససస:18
లస: ససస స
163
SQX2369932
పపరర: బళళళరర రరజయఖ

95-112/1177

158
SQX1842962
పపరర: ససతనరరమయఖ కకపసనవన

161
SQX2032480
పపరర: పవన యగగశ మలర పపరస

164
SQX2508778
పపరర: లలరరర మమరర కకసడ

95-112/1178

95-112/1182

తసడడ:డ లకకయఖ బచసచ
ఇసటట ననస:13-2-22
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ పడవణ రరయ నమలయ
ఇసటట ననస:13-2-26
వయససస:36
లస: పప
178
SQX2373678
పపరర: ఆశర జజఖత బబ రరపపరజడడ
తలర : శరసత బబ రరపపరజడడడ
ఇసటట ననస:13-2-48
వయససస:19
లస: ససస స

95-112/1153

95-112/1316

159
SQX2075703
పపరర: శసషరద షపక

95-96/918

162
SQX2064525
పపరర: దదనవశ కలమలర యసడసరర

165
SQX2524965
పపరర: శకనవరస రరవప కకసడ

95-112/1330

95-112/10

168
SQX2532935
పపరర: వనసకట కకషర రరవప గరరపరటట

95-112/1180

171
SQX2286359
పపరర: ఆశర జజఖత తషమకలపలర

95-112/1181

భరస : కకరణ కలమలర తషమకలపలర
ఇసటట ననస:13-2-16 Flat no 201
వయససస:36
లస: ససస స

173
SQX2426294
పపరర: వనసకట శశషమక బచసచ

174
SQX2430304
పపరర: లకడక వనసకట నగరజ బచసచ

179
SQX1837210
పపరర: రరజతసజఅల కలపపస

95-112/1335

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గరరపరటట
ఇసటట ననస:13-2-15
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషమకలపలలర
ఇసటట ననస:13-2-16 Flat no 201
వయససస:44
లస: పప

176
SQX1796325
పపరర: శకకరసత పససమరరస

95-112/1154

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకసడ
ఇసటట ననస:13-1-87
వయససస:52
లస: పప

95-112/1183

95-112/1184

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:13-2-22
వయససస:45
లస: పప
95-112/12

తసడడ:డ రరజజ రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:13-2-33
వయససస:23
లస: పప
95-112/1185

94-209/881

తసడడ:డ వనసకట దసరగ లకకణ రరవప యసడసరర
ఇసటట ననస:13-1-82
వయససస:18
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప బచసచ
ఇసటట ననస:13-2-22
వయససస:71
లస: ససస స
95-112/11

156
NDX2658888
పపరర: గగపయఖ షపద

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:12-11776
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష గరగక
ఇసటట ననస:13-2-13
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తషమకలపలర
ఇసటట ననస:13-2-16 Flat no 201
వయససస:69
లస: పప

175
SQX1830637
పపరర: కకషర రరయ నమలయ

95-1/49

167
SQX1862580
పపరర: హహమ మమనక గరగక

95-112/1179 170
169
SQX2218303
SQX2219343
పపరర: సరసబశవ రరవప తషమకలపలర
పపరర: కకరణ కలమలర తషమకలపలలర

95-92/680

తసడడ:డ పడసరద షపద
ఇసటట ననస:12-115-A
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకసడ
ఇసటట ననస:13-1-87
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసడవ రజడడడ యసడపలర
ఇసటట ననస:13-1-89
వయససస:32
లస: ససస స

172
SQX2421790
పపరర: సరసబ శవ రరవప బచసచ

95-117/25

తసడడ:డ పడసరద మలర పపరస
ఇసటట ననస:13-1-73
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల
ఇసటట ననస:13-1-87
వయససస:31
లస: పప
166
SQX2373256
పపరర: అలలఖఖ యసడపలర

155
SQX1817683
పపరర: శరఖమల అసజమక జజఫర

తసడడ:డ భబసకరరరవప కకపసనవన
ఇసటట ననస:12-1295
వయససస:58
లస: పప
95-103/558

153
SQX2261741
పపరర: దధవనన రరణణ కగతనన

భరస : వనసకటటశశరరర కగతనన
ఇసటట ననస:12-37-33/5
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజసఫ జజఫర
ఇసటట ననస:12-65-3/9
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:12-252/1
వయససస:40
లస: ససస స
160
SQX2061919
పపరర: హరరరత మలర పపరస

95-118/34

భరస : రరజగసదడ కయత
ఇసటట ననస:12-37-32/4
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏలయలజర కకలకలలరర
ఇసటట ననస:12-51
వయససస:19
లస: ససస స
157
SQX2000248
పపరర: అనసపపరర వపటటకలరర

152
SQX1818624
పపరర: గకతమ కయత

177
SQX1796309
పపరర: ససదధప కలమలర గగడడ ల

95-112/13

తసడడ:డ శవ కలమలర గగడడ ల
ఇసటట ననస:13-2-34
వయససస:40
లస: పప
95-112/14

భరస : శకనవరస రరవప కలపపస
ఇసటట ననస:13-2-49 OPP GOWRIYA MATH
వయససస:22
లస: ససస స

180
SQX2235315
పపరర: శకహరర కకతత
స రర

95-112/1186

తసడడ:డ హరర వనసకట నరసససహరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:13-2-54
వయససస:20
లస: పప
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94-124/817

భరస : ననగగశశరరరవప సరదస
ఇసటట ననస:13-5-690
వయససస:36
లస: ససస స
184
SQX2001337
పపరర: శశరగఖ చనగసటట

95-3/1022

తసడడ:డ శశభన బబబమ చనగసటట
ఇసటట ననస:13-447
వయససస:20
లస: ససస స
187
SQX2408649
పపరర: ఖజ బఇవనజ షపక

95-130/3

95-75/1155

తసడడ:డ బబపరరరవప శసగమసటటట
ఇసటట ననస:13-15-188/2
వయససస:22
లస: ససస స

185
NDX2183564
పపరర: వవమల ధధరజ నడడసపలర

186
NDX0016329
పపరర: లకడక దతవమక

94-41/414

188
SQX2062321
పపరర: మమససబ సయద

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరజవరపప
ఇసటట ననస:14-1-160
వయససస:32
లస: ససస స

191
SQX0417915
పపరర: వజయలకడక భమరజడడడ

95-85/2

94-185/1

తసడడ:డ కకటటశశర రరవపस
ఇసటట ననస:14
వయససస:61
లస: ససస స
95-104/1161

తసడడ:డ షబబర సయద
ఇసటట ననస:14-1-40
వయససస:33
లస: పప
95-104/13

183
SQX1913425
పపరర: నవఖ శసగమసటటట

తసడడ:డ అబమరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:13-13-18-B CHINNA BAZAR
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప నడడసపలర
ఇసటట ననస:14
వయససస:40
లస: పప

భరస : అబమరల సతస ర
ఇసటట ననస:14-1-31
వయససస:67
లస: ససస స
190
SQX0417873
పపరర: పడతతఖష రరజవరపప

182
SQX1965508
పపరర: పపదర సపజదసలల షపక

189
SQX2035681
పపరర: సరయ తనరకననథ శకఖకకలనస

95-46/1028

తసడడ:డ పపరర చసదడరరవప శకఖకకలనస
ఇసటట ననస:14-1-50
వయససస:18
లస: పప
95-104/14

192
SQX0417790
పపరర: చసదడశశఖర రరజవరపప

95-104/15

భరస : చసదడశశఖర బబమరజడడడ
ఇసటట ననస:14-1-160
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకలల రరజవరపప
ఇసటట ననస:14-1-160
వయససస:61
లస: పప
195
SQX2435501
పపరర: శకవనజషరవ వపటటకలరర

తసడడ:డ రరమససబబయఖ యకకల
ఇసటట ననస:14-2-72,NEW NO. 52-3-213
వయససస:49
లస: పప

95-122/528
194
SQX2520237
పపరర: హనమత ససత రరజఖలకడక రగఖ
యకకల
భరస : ననగభమషణస యకకల
ఇసటట ననస:14-2-72,NEW NO.52-3-213
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశష శకనవరస వపటటకలరర
ఇసటట ననస:14-2-73
వయససస:28
లస: ససస స

196
SQX2234631
పపరర: అహమద ఖలన పఠరన

197
SQX2063311
పపరర: ఫసరర కస షపక

198
SQX2399723
పపరర: హససన షపక

193
SQX2519924
పపరర: ననగభబషణమస యకకల

95-94/599

95-109/1154

తసడడ:డ మహబబబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:14-2-73
వయససస:22
లస: పప
199
SQX2496610
పపరర: పరవన షపక

తసడడ:డ Andhra Pradesh
ఇసటట ననస:14-2-77
వయససస:23
లస: ససస స
95-109/1347

భరస : జన
ఇసటట ననస:14-2-77
వయససస:39
లస: ససస స
202
SQX2562312
పపరర: మహమకద అజమ ఖలననస

95-109/1352

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:14-2-101
వయససస:36
లస: పప

95-109/1156

203
SQX2562320
పపరర: మహమకద అఫసడన ఖలనస

95-109/1159

206
SQX2339109
పపరర: లలత బబయ హరరమనకఖస

95-109/1353

209
SQX2460368
పపరర: అశకఫ షపక
తసడడ:డ షపక ఖజ
ఇసటట ననస:14-2-101
వయససస:19
లస: పప

95-109/1157

204
SQX2322139
పపరర: సరయ కకషర వసశ పరలసకక

95-109/1158

తలర : ననగ మహఘన పరలసకక
ఇసటట ననస:14-2-84, 1ST LINE
వయససస:18
లస: పప
95-109/1160

భరస : కరలలశరపసర హరరమనకఖస
ఇసటట ననస:14-2-87
వయససస:46
లస: ససస స
95-109/1132

201
SQX2125581
పపరర: సరహఘత పరదరరస
తసడడ:డ కకటటశశర పడసరద పరదరరస
ఇసటట ననస:14-2-82
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద అహకద ఖలన
ఇసటట ననస:14-2-84
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకకజ రరవప హరరమలనకఖస
ఇసటట ననస:14-2-87
వయససస:54
లస: పప
208
SQX2236826
పపరర: గఫర షపక

200
SQX2342418
పపరర: రమమశ గరసధధ పరదరరస

95-109/1155

తసడడ:డ జన
ఇసటట ననస:14-2-77
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప పరదరరస
ఇసటట ననస:14-2-82
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద అహకద ఖలన
ఇసటట ననస:14-2-84
వయససస:20
లస: ససస స
205
SQX2342509
పపరర: కరలలశరపసర హరరమలనకఖస

95-109/1088

95-109/1153

207
SQX2209534
పపరర: వసశ కకషర కరససల

95-109/1131

తసడడ:డ రఘమ ననథ బబబమ కరససల
ఇసటట ననస:14-2-100
వయససస:18
లస: పప
95-109/1133

210
SQX2071298
పపరర: వససమ అకకస మహమకద

95-96/922

తసడడ:డ యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:14-2-105
వయససస:19
లస: పప
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211
SQX2062602
పపరర: ఫరతమ బబగమమ మహమకద

95-105/919

భరస : యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:14-02-105
వయససస:36
లస: ససస స
214
SQX1698844
పపరర: భబలకడక శరఖమబరర

95-109/6

95-109/1135

భరస : జజబఊలలర
ఇసటట ననస:14-2-125
వయససస:43
లస: ససస స
220
SQX2154102
పపరర: షరజయల ఫరరరన షపక

95-109/1137

95-109/1139

95-109/1141

95-109/1142

95-109/1144

95-23/585

భరస : ఖజ వల షపక
ఇసటట ననస:14-3-11B
వయససస:25
లస: ససస స

221
SQX2065886
పపరర: జజయలన శరజ షపక

95-117/650

95-109/1084

230
SQX1806082
పపరర: ఖలజజ బ పఠరన

233
SQX2095321
పపరర: మమరళమహన ఆదదతఖ నరగళళ

239
SQX1993435
పపరర: మమబషసరర షపక
తసడడ:డ వజర షపక
ఇసటట ననస:14-3-12
వయససస:23
లస: ససస స

222
SQX2118446
పపరర: ఖరరనససర పటబన

95-109/1138

225
SQX2138774
పపరర: జన షపక

95-109/1140

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:14-2-145
వయససస:30
లస: పప
95-111/863

228
SQX1895846
పపరర: ఆబద షపక

95-109/7

భరస : అబమరల వకకల మహమకద
ఇసటట ననస:14-2-152
వయససస:24
లస: ససస స
95-109/8

231
SQX2460327
పపరర: మలర కరరరఫ న రరవప మడడడ

95-109/1143

భసధసవప: రరమ దతవ మడడడ
ఇసటట ననస:14-2-160
వయససస:53
లస: పప
95-97/742

234
SQX2260230
పపరర: అమన షపక

95-109/1145

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:14-2-177
వయససస:46
లస: ససస స
95-110/639

తలర : గకహట ససలలసనన షపక
ఇసటట ననస:14-2-185
వయససస:19
లస: పప
95-109/1089

95-109/1136

భరస : మహబబబ ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:14-2-142
వయససస:45
లస: ససస స

227
SQX2027316
పపరర: టటపపప

236
SQX2064004
పపరర: అలస ఫ షపక

95-109/1134

తసడడ:డ ఆదదల బబష షపక
ఇసటట ననస:14-2-127
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహహశశర శకనవరస
ఇసటట ననస:14-2-161
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహహమబద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:14-2-184
వయససస:21
లస: పప
238
SQX2063501
పపరర: నసరఫహన షపక

219
SQX2154078
పపరర: మహమకద అబద షపక

95-110/1

భరస : మనససర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:14-2-155
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరఫ న రరవప మడడడ
ఇసటట ననస:14-2-160
వయససస:51
లస: ససస స
235
SQX2059053
పపరర: మనససర ఖలన పఠరన

218
SQX1814946
పపరర: కరరమమలలర షపక

తసడడ:డ ఖదర మహమకద
ఇసటట ననస:14-2-150
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:14-2-154
వయససస:29
లస: ససస స
232
SQX2460285
పపరర: రరమ దతవ మడడడ

తసడడ:డ కకటటరజడడడ శఖమల
ఇసటట ననస:14-2-122
వయససస:37
లస: పప

224
SQX2063303
పపరర: కరరస షపక

95-111/10

216
SQX2335859
పపరర: వనసకటటశశర రజడడడ శఖమల

తసడడ:డ సస కగ ఏల శకనవరస రరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:14-2-117A
వయససస:18
లస: ససస స

భసధసవప: రహహస షపక
ఇసటట ననస:14-2-144,
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖలఫర హరరన రశద
ఇసటట ననస:14-2-147
వయససస:34
లస: పప
229
SQX2136281
పపరర: అతయ సయఖద

95-109/1083

తసడడ:డ జలలన బబష షపక
ఇసటట ననస:14-2-139, 2ND LINE
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహమబద
ఇసటట ననస:14-2-143
వయససస:31
లస: పప
226
SQX2460244
పపరర: రరయలజ మహమకద

215
SQX2063238
పపరర: మమమతడ కరకలమలనస

213
SQX1573535
పపరర: జఇననబ షపక

తసడడ:డ హబబమర రహమలన షపక
ఇసటట ననస:14-2-109
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:14-2-126
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదల బబష షపక
ఇసటట ననస:14-2-127
వయససస:19
లస: ససస స
223
SQX2135200
పపరర: అహకద బబష షపక

95-109/1345

తసడడ:డ షపక అకబర అకబర
ఇసటట ననస:14-2-107
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప
ఇసటట ననస:14-2-116
వయససస:40
లస: ససస స
217
SQX2394856
పపరర: జకకర షపక

212
SQX2496453
పపరర: షపక అబమరల రహమన షపక

237
SQX1896067
పపరర: అనసర షపక

95-111/11

భరస : ననగమర మర షపక
ఇసటట ననస:14-2-192
వయససస:33
లస: ససస స
95-110/640

240
SQX2435386
పపరర: మహమకద అజకతషలర హ
మహమకద
తసడడ:డ మమజబమలలర మమజబమలలర
ఇసటట ననస:14-3-14
వయససస:34
లస: పప

95-109/1161
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95-109/1162

తసడడ:డ నసర మహమద లలతత షపక
ఇసటట ననస:14-3-22 2ND LINE
వయససస:49
లస: పప
244
SQX2134088
పపరర: సబహ పరవన షపక

95-109/1165

95-109/1168

95-109/1092

95-109/1171

తసడడ:డ సయఖద అబమరల నయళమ
ఇసటట ననస:14-3-33/A
వయససస:21
లస: ససస స
256
SQX1799279
పపరర: మనర ర అల అబమరల

95-109/10

95-109/1173

95-109/1175

తసడడ:డ మహమకద అనవర బబగ
ఇసటట ననస:14-3-58
వయససస:63
లస: పప
265
SQX2120079
పపరర: గకససయల షపక

భరస : గకస బబష షపక
ఇసటట ననస:14-3-63
వయససస:42
లస: ససస స

251
SQX2269967
పపరర: మమహహర అఖల చలపత

95-109/1178

95-109/1169

95-109/1167

249
SQX1986793
పపరర: ననశన షపక

95-109/1091

252
SQX2130268
పపరర: నసర సయద

95-109/1170

తసడడ:డ చ వ ఏల ఏన వ పడసరద గమపస
ఇసటట ననస:14-3-32
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల నయళమ సయద
ఇసటట ననస:14-3-33/A
వయససస:23
లస: పప

254
SQX2497014
పపరర: సయద సదతషనససర బబగస

255
SQX2483352
పపరర: టట.రరజఖలకకక తనడతపలర

95-109/1349

257
SQX1697945
పపరర: గకస షపక

260
SQX2496511
పపరర: రరయలజ బబష షపక

95-109/11

258
SQX2249977
పపరర: ఇబడహఘస సయఖద

95-109/1346

261
SQX2392785
పపరర: లలలబ షపక
భరస : బడతసరబ షపక
ఇసటట ననస:14-3-58
వయససస:70
లస: ససస స

263
SQX2125144
పపరర: నజయల ససలలసనన షపక

264
SQX2120111
పపరర: మసరసన వల షపక

269
SQX2342558
పపరర: జజబఊలలర షపక
తసడడ:డ గకస బబష షపక
ఇసటట ననస:14-3-63
వయససస:22
లస: పప

95-109/1172

తసడడ:డ మర సరరరరజ అల
ఇసటట ననస:14-3-56/b
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:14-3-56 potturi vari thota
వయససస:25
లస: పప

266
SQX2120087
పపరర: కరరమమలర షపక

95-105/944

భరస : డబలయబ/ఓ తనడతపలర హరర కకషర కకషర
ఇసటట ననస:14/3/38
వయససస:28
లస: ససస స

95-109/1176

95-109/1174

95-109/1177

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:14-3-62
వయససస:46
లస: పప
95-109/1179

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:14-3-62
వయససస:20
లస: పప
95-109/1180

246
SQX2408458
పపరర: మహమబద షపక

భరస : షఫసవపలలర షపక
ఇసటట ననస:14-3-31/A
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:14-3-58
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:14-3-62
వయససస:42
లస: ససస స
268
SQX2350460
పపరర: గకససయ బబగమమ షపక

95-109/1090

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:14-3-56
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మర సరరరరజ అల
ఇసటట ననస:14-3-56/b
వయససస:20
లస: పప
262
SQX2266781
పపరర: మరజజ నసరరలలర బబగ

248
SQX1986751
పపరర: పరవన షపక

95-109/1164

తసడడ:డ అబమరల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:14-3-23
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సయద అబమరల నయళమ
ఇసటట ననస:14-3-33/A
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖదధర అబమరల
ఇసటట ననస:14-3-54
వయససస:23
లస: పప
259
SQX2249951
పపరర: మర అబమలలర

95-109/1166

భరస : అమలనసలర షపక
ఇసటట ననస:14-3-31/A
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అమలనసలలర షపక
ఇసటట ననస:14-3-31/A
వయససస:24
లస: ససస స
253
SQX2458339
పపరర: సయఖద సరధనతషనసస బబగస

245
SQX2452613
పపరర: అమననబ షపక

243
SQX2134013
పపరర: హససన షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:14-3-22 2ND LINE
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:14-3-23
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:14-3-28
వయససస:35
లస: పప
250
SQX1986785
పపరర: ఆఫసడన ససలలసనన షపక

95-109/1163

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:14-3-22 2ND LINE
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:14-3-22 2ND LINE
వయససస:24
లస: ససస స
247
SQX2402782
పపరర: బబష షపక

242
SQX2134070
పపరర: బబజ షపక

267
SQX2063188
పపరర: జవద షపక

95-109/1093

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:14-3-63
వయససస:21
లస: పప
95-109/1181

270
SQX2284735
పపరర: జజవద షపక

95-109/1182

తసడడ:డ అబమరల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:14-3-63
వయససస:21
లస: పప
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271
SQX2355170
పపరర: జజససకన షపక
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95-109/1185

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:14-3-63.
వయససస:19
లస: ససస స
274
SQX2096196
పపరర: ససఫసయల సయఖద

95-96/923

275
SQX2390359
పపరర: రషసద పరరశన షపక

95-97/743

278
SQX2551471
పపరర: షహహన షపక
భరస : హఫసజ ఖలన
ఇసటట ననస:14-4-16
వయససస:33
లస: ససస స

280
SQX2358547
పపరర: రషసదన షపక

281
SQX2374940
పపరర: దనదన సరహహబ షపక

95-109/1198

భరస : అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:14-4-20
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అజకతషలలర
ఇసటట ననస:14-4-23
వయససస:19
లస: పప
286
SQX2059061
పపరర: మబన షపక

95-23/588

95-110/642

95-110/645

భరస : జలలన మహమకద
ఇసటట ననస:14-4-67
వయససస:43
లస: ససస స

95-109/1199

290
SQX2063667
పపరర: ఫరరఫ నన సయద

293
SQX2063675
పపరర: యశన సయద

95-110/4

296
SQX1979806
పపరర: మమనర షపక

95-110/671

95-23/589

తసడడ:డ మసరసన మహమకద
ఇసటట ననస:14-4-67
వయససస:47
లస: పప

95-111/868

282
SQX2426450
పపరర: ఫరతమమనససర షపక

95-111/910

285
SQX2505865
పపరర: అబమరల రహమన షపక

95-181/1292

288
SQX1861277
పపరర: యససకన ససలలసనన షపజక

95-110/2

భరస : మహమకద నజమల షపక
ఇసటట ననస:14-4-30
వయససస:33
లస: ససస స
95-110/643

291
SQX2063642
పపరర: రరజజశస సయద

95-110/644

తసడడ:డ అససఫ సయద
ఇసటట ననస:14-4-35
వయససస:19
లస: ససస స
95-110/646

294
SQX1814870
పపరర: రజయ షపక

95-110/3

భరస : రజహమలన షపక
ఇసటట ననస:14-4-44
వయససస:33
లస: ససస స
95-110/5

Deleted

299
NDX0046490
పపరర: జలలన మహమకద

279
SQX2025872
పపరర: రవతతజ ససకకనo

తసడడ:డ అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:14-4-27
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:14-4-47
వయససస:25
లస: పప
95-110/762

95-109/12

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:14-4-22
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ లతఫ సయద
ఇసటట ననస:14-4-35/A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:14-4-44
వయససస:39
లస: పప
298
SQX2490084
పపరర: శరహహన బబగమమ

287
SQX2059046
పపరర: ఫపజరగజ షపక

276
SQX1860873
పపరర: ఇననమమల హసన షపక

తలర : ససవరర కలమలరర ససకకనo
ఇసటట ననస:14-4-18
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అససఫ సయద
ఇసటట ననస:14-4-35
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అససఫ సయద
ఇసటట ననస:14-4-35
వయససస:18
లస: ససస స
295
SQX1842418
పపరర: రజహమలన షపక

95-109/1351

తసడడ:డ రరసస స జజన షపక
ఇసటట ననస:14-4-27, 3RD LINE
వయససస:47
లస: పప

భసధసవప: షపక తనహహరఉనససరస
ఇసటట ననస:14-4-30/5
వయససస:63
లస: పప
292
SQX2063659
పపరర: షరరన సయద

284
SQX2221513
పపరర: అయషర షపక

95-109/1184

తసడడ:డ హఫసజ షపక
ఇసటట ననస:14-4-5,
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:14-4-23
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:14-4-27, 3RD LANE
వయససస:19
లస: పప
289
SQX1993468
పపరర: షపక వల

95-109/1186

తసడడ:డ షరరరదధరన షపక
ఇసటట ననస:14-4-22
వయససస:40
లస: పప
95-109/1200

273
SQX2284339
పపరర: మబనన షపక

తసడడ:డ అబమరల జబబర షపక
ఇసటట ననస:14-3-63,
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఖలజ షపక
ఇసటట ననస:14-3-69/a
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:14-4-5,BESIDE MOSQUE
వయససస:29
లస: ససస స

283
SQX2354496
పపరర: షపక కరమతషలర

95-109/1183

భరస : అబమరల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:14-3-63,
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:14-3-67, 52-5-425
వయససస:32
లస: ససస స
277
SQX2096345
పపరర: అసమల షపక

272
SQX2284586
పపరర: హససనన షపక

95-110/763

297
SQX2393866
పపరర: సపడడక షపక

95-109/1202

తసడడ:డ జనవఫ షరయళద షపక
ఇసటట ననస:14-4-49
వయససస:30
లస: పప
300
SQX2541712
పపరర: అయబబ మహమకద

95-110/775

భసధసవప: కరరమమలర బడదర
ఇసటట ననస:14-4-70
వయససస:50
లస: పప

Page 14 of 299

301
SQX1412709
పపరర: ఇశరకద బబగస
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95-110/6

తసడడ:డ షపక సరలలహ
ఇసటట ననస:14-4-75
వయససస:35
లస: ససస స

302
SQX2235539
పపరర: అబమరల జన బబష షపక

95-110/672

తసడడ:డ హకకస అబమరల
ఇసటట ననస:14-4-75
వయససస:36
లస: పప

304
SQX2551364
పపరర: బబజద బ షపక

95-110/777

తసడడ:డ ఖలజజ వల షపక
ఇసటట ననస:14-4-77
వయససస:19
లస: ససస స
95-110/8

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:14-4-89
వయససస:28
లస: పప

305
SQX1958172
పపరర: ఫరహహన ఖలన పఠరన

95-23/32

95-110/767

308
SQX1979665
పపరర: షబర అహమకద షపక

95-110/9

భరస : షపక ఖససస షపక
ఇసటట ననస:14-4-104
వయససస:59
లస: ససస స

313
SQX2393494
పపరర: నససమ షపక

314
SQX2387520
పపరర: జజనస షపక

95-109/1190

95-110/764

95-109/1191

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:14-4-106
వయససస:19
లస: ససస స

95-109/1193
316
SQX2340545
పపరర: మహమకద నసరసర అహమద
షపక
తసడడ:డ మహమకద నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:14-4-108
వయససస:24
లస: పప

317
SQX2179489
పపరర: జరరనన షపక
భరస : అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:14-4-108 1ST FLOOR
వయససస:48
లస: ససస స

319
SQX2064194
పపరర: మబనన షపక

320
SQX0826313
పపరర: కకపర రకతష

తసడడ:డ మమజబ షపక
ఇసటట ననస:14-4-123
వయససస:20
లస: ససస స
322
SQX2466399
పపరర: అకస ర షపక
భరస : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:14-4-130
వయససస:64
లస: ససస స
325
SQX2443588
పపరర: శశక.అకరసశ పరవన షపక

తసడడ:డ ఖజ పరష మహమకద
ఇసటట ననస:14-4-179
వయససస:23
లస: పప

95-110/670

95-111/904

326
SQX2461143
పపరర: ఇమలమ న బబగ మహమకద

329
SQX2064103
పపరర: సరధదక మహమకద
తసడడ:డ ఖలజ పరష మహమకద
ఇసటట ననస:14-4-179
వయససస:22
లస: పప

95-109/1189

315
SQX2395390
పపరర: చసడన షపక

95-109/1192

318
SQX2064186
పపరర: షనసస కకసర షపక

95-111/864

Deleted

95-111/12

321
SQX1586868
పపరర: జజనకమక ఏటటకలరర

95-111/13

భరస : ననగయఖ ఏటటకలరర
ఇసటట ననస:14-4-126
వయససస:74
లస: ససస స
95-111/14

324
SQX2283349
పపరర: ఫసరర గజ సయఖద

95-111/901

తసడడ:డ సరదధఖ సయఖద
ఇసటట ననస:14-04-130
వయససస:19
లస: ససస స
95-111/905

తసడడ:డ సమఉలలర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:14-4-178
వయససస:36
లస: పప
95-111/866

312
SQX2393122
పపరర: బబబమ షపక

తసడడ:డ మమజబ షపక
ఇసటట ననస:14-4-123
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద మమజమల
ఇసటట ననస:14-4-130
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ఖలద ఖలద
ఇసటట ననస:14-4-177
వయససస:19
లస: ససస స
328
SQX2064095
పపరర: సప హహయల అఖస ర మహమకద

323
SQX1884790
పపరర: సయఖద మమననస

95-110/673

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:14-4-106
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అసకమకరరవ
ఇసటట ననస:14-4-126
వయససస:27
లస: ససస స
95-109/1194

309
SQX2282770
పపరర: అబమరల ఫసరగజ షపక

తసడడ:డ మహఘదదరన షపక
ఇసటట ననస:14-4-106
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:14-4-106
వయససస:41
లస: ససస స

95-111/865

95-109/1203

తసడడ:డ అబమరల రజహమన షపక
ఇసటట ననస:14-4-97
వయససస:23
లస: పప

311
SQX2490761
పపరర: షపక సలమమన షపక

భరస : ఎసససకజ అబమరల రజహమన రజహమన
ఇసటట ననస:14-4-97
వయససస:38
లస: ససస స

306
SQX2222149
పపరర: రజయ ససలలచజనన పఠరన
భరస : మనససర అల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:14-4-85
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల షపక
ఇసటట ననస:14-04-96
వయససస:35
లస: పప

310
SQX2495174
పపరర: ఎసససకజ కజమమనససర ఎసససకజ

95-110/7

తసడడ:డ ఖలజ వల షపక
ఇసటట ననస:14-4-77
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:14-4-85
వయససస:23
లస: ససస స

307
SQX1895960
పపరర: రహసతషలలర షపక

303
SQX1895937
పపరర: బబజద బ షపక

327
SQX2098705
పపరర: మహమకద అల షపక

95-23/586

తసడడ:డ యబనసస షపక
ఇసటట ననస:14-4-179
వయససస:18
లస: పప
95-111/867

330
SQX2277887
పపరర: ససబడమణఖస బలలరర

95-111/906

తసడడ:డ కకషరరరవప బలలరర
ఇసటట ననస:14-4-179
వయససస:20
లస: పప
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95-109/1195

భరస : జమల ఖలన
ఇసటట ననస:14-4-180
వయససస:44
లస: ససస స
334
SQX1979905
పపరర: ఫయలజ షపక

95-111/19

95-111/907

95-111/909

95-93/630

95-23/587

95-135/574

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:14-4-709
వయససస:24
లస: ససస స
355
SQX2371227
పపరర: భబరత శకరరమమల

తసడడ:డ కగ మటటట పలర
ఇసటట ననస:14-15-33/4
వయససస:39
లస: పప

95-110/769

95-72/825

344
SQX2059848
పపరర: శవమక అసథ రరజ

347
SQX2235232
పపరర: సయళమ అఫసడన షపక

350
SQX2105153
పపరర: జవవరరయల ఖలననస పఠరన

353
SQX2165694
పపరర: తనజ బబ పఠరన

356
SQX2302305
పపరర: మలధవ అటబర

95-111/870

359
SQX2304319
పపరర: కటబబ ఈఏనన శకదతవ
భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:14-15-33/4
వయససస:37
లస: ససస స

339
SQX2396299
పపరర: యబనసస ఖలన పటబన

95-111/908

342
SQX2262012
పపరర: రరమమలమక బసడడ

95-109/1201

345
SQX2064129
పపరర: అకకఫర షపక

95-111/871

తసడడ:డ అబమరల ఖదధర షపక
ఇసటట ననస:14-4-233
వయససస:19
లస: ససస స
95-111/911

348
SQX1613612
పపరర: హఫసజలర మహమకద

95-71/434

తసడడ:డ అసర స మహమకద
ఇసటట ననస:14-4-265
వయససస:30
లస: పప
95-93/631

351
SQX2066280
పపరర: ఫపజజ ఖలన పఠరన

95-118/898

తసడడ:డ ఖజ నజమమదధరన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:14-4-277, 6TH LINE
వయససస:22
లస: పప
95-111/912

354
SQX2018307
పపరర: పదనకవత సససదత

95-1/976

భరస : దసరగ పడసరద సససదత
ఇసటట ననస:14-5-1977
వయససస:42
లస: ససస స
95-96/990

భరస : రవ అటబర
ఇసటట ననస:14-10-209
వయససస:42
లస: ససస స
95-87/1207

95-111/869

భరస : వనసకటటశశరరర బసడడ
ఇసటట ననస:14-4-230
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ ర మహమకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:14-5-51
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శకరరమమల
ఇసటట ననస:14-9-1185
వయససస:19
లస: ససస స
358
SQX2306421
పపరర: కటబబ ఈఏనన శవ శసకర

341
SQX2505493
పపరర: షరకగరర షపక

తసడడ:డ అజమమదధరన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:14-4-277
వయససస:24
లస: పప
95-140/2

336
SQX1990894
పపరర: షపక అసమల బబగమమ షపక

తసడడ:డ అయబబ ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:14-4-192
వయససస:19
లస: పప

భరస : మహమకద అబమరల మజద షపక
ఇసటట ననస:14-4-237
వయససస:26
లస: ససస స

భసధసవప: ఖలజజవల ఎస
ఇసటట ననస:14-4-265
వయససస:34
లస: ససస స
352
SQX1728047
పపరర: ఫరతమల షపక

95-109/1197

భరస : శకనస అసథరరజ
ఇసటట ననస:14-4-232
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సదధక షపక
ఇసటట ననస:14-4-237
వయససస:31
లస: ససస స
349
SQX0200204
పపరర: జహసరర షపక

338
SQX2364552
పపరర: ఖజ మయనసదదర షపక

95-111/18

భరస : షపక గకసప మహఘదర ధన
ఇసటట ననస:14-4-182
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దసస గరర షపక
ఇసటట ననస:14-4-201
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ అసథ రరజ
ఇసటట ననస:14-4-232
వయససస:38
లస: పప
346
SQX2081636
పపరర: నససన
డ షపక

95-109/1196

తసడడ:డ అబమరల చనస మమనఫ షపక
ఇసటట ననస:14-4-192
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అయబబ ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:14-4-192
వయససస:18
లస: ససస స
343
SQX2059830
పపరర: శకనస అసథ రరజ

335
SQX2456770
పపరర: షపక హనఫ

333
SQX1979988
పపరర: అసర స మహమకద

తసడడ:డ ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:14-4-180
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ షపక ఖలల
ఇసటట ననస:14-4-182
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రజహమన అబమరల
ఇసటట ననస:14-4-183
వయససస:19
లస: పప
340
SQX2384907
పపరర: మహతనబ పటబన

95-111/17

తసడడ:డ ఖసరరద అల
ఇసటట ననస:14-4-180
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వహహద షపక
ఇసటట ననస:14-4-180
వయససస:23
లస: పప
337
SQX2442762
పపరర: గఫరర అబమరల

332
SQX1896091
పపరర: షసషపర అల

357
SQX2181980
పపరర: శలక షపక

95-179/893

తసడడ:డ పచ వల షపక
ఇసటట ననస:14-12-127
వయససస:21
లస: ససస స
95-87/1208

360
SQX2304707
పపరర: కటబబ ఈఏనన జయశక

95-87/1209

తసడడ:డ కగ శవశసకర
ఇసటట ననస:14-15-33/4
వయససస:18
లస: ససస స
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361
SQX2414605
పపరర: ససనల కలమలర మలమళరపలర

95-87/1205

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరవప మలమళరపలర
ఇసటట ననస:14-15-151
వయససస:42
లస: పప
364
SQX2034767
పపరర: సరయ ససరఖ వనలగ

95-1/974

95-141/27

95-149/8

95-123/13

95-123/14

95-123/17

95-123/20

భరస : దనశయఖ
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:54
లస: ససస స

374
SQX2120285
పపరర: సరసశత బబయ ససజనసకలక

377
SQX1266114
పపరర: చసదడ పడశరసత కకలర పర

380
AP151000270261
పపరర: పపరగశశతస మ శరససస స వసగర

383
SQX1691005
పపరర: భవరన బసవథ

95-123/23

386
SQX0028050
పపరర: బసవథ శవకలమలరర

95-123/577

389
AP151000273233
పపరర: ససతనరరవమక బబణనవత
భరస : చనసఆసజనవయమలలననయక
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:56
లస: ససస స

95-141/26

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:18-6-16
వయససస:47
లస: ససస స
369
SQX1956010
పపరర: సలక షపక

95-152/53

372
MLJ2524478
పపరర: ధరగకసదర ససజనసకళక

95-123/12

375
SQX1968163
పపరర: శసకర రరవప పపల

95-124/34

తసడడ:డ పరపయఖ పపల
ఇసటట ననస:49-1-4
వయససస:52
లస: పప
95-123/15

378
MLJ2529089
పపరర: వవనకతనసగకలలశశరర వసగర

95-123/16

భరస : పపరరషస తస మ శరససస స
ఇసటట ననస:49-1-8
వయససస:47
లస: ససస స
95-123/18

381
MLJ2528693
పపరర: ఇసదదర బబ లశశటట

95-123/19

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-1-9
వయససస:54
లస: ససస స
95-123/21

384
SQX0027995
పపరర: బసవథ పరవనకలమలరర

95-123/22

భరస : బసవథ కకపరనసదస ననయక
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:31
లస: ససస స
95-123/24

భరస : బసవథ బబలరరజ ననయక
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:38
లస: ససస స
95-123/26

366
SQX1817386
పపరర: రహహమ షపక

తసడడ:డ శవరజ రరవప
ఇసటట ననస:49-1-2
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబల రరజజ ననయక బసవథ
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సతనఖనసదస
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:32
లస: ససస స
388
MLJ2528412
పపరర: పసచచమక దతరరగమల

95-123/11

తసడడ:డ దకడణనమబరరస
ఇసటట ననస:49-1-8
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-9
వయససస:69
లస: పప
385
SQX0028308
పపరర: బబణమత ననగమలలర శశరర

371
SQX0239798
పపరర: భబగఖలకడక రమలవత

95-1/975

భరస : అబమరల ఖలమ షపక
ఇసటట ననస:18-18-49
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర కకలర పర
ఇసటట ననస:49-1-8
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరరషస తస మ శరససస స వసగర
ఇసటట ననస:49-1-8
వయససస:25
లస: పప
382
MLJ2524551
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప బబ లశశటట

95-151/779

భరస : శవరజ రరవప ససజనసకలక
ఇసటట ననస:49-1-2
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలలర రరవప తడడకమలర
ఇసటట ననస:49-1-7
వయససస:59
లస: పప
379
SQX1155044
పపరర: చసధడశశకర భరదనశజ వసగర

368
SQX2048296
పపరర: మమషరటక అహమద షపక

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:49-1-1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమమజ రరవప
ఇసటట ననస:49-1-2
వయససస:74
లస: పప
376
AP151000270229
పపరర: కకసడల రరవప తడడకమలర

95-87/1204

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:18-12-35
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఇననయతషలర పఠరన
ఇసటట ననస:18-41-101
వయససస:30
లస: ససస స
373
MLJ2524734
పపరర: శవరజరరవప ససజనసకలక

365
SQX2475721
పపరర: శకనవసరరరయ రరవపరర

363
SQX2050029
పపరర: శకలత లసకపలర

భరస : బబజబబబమ లసకపలర
ఇసటట ననస:14-33A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససబబరరయ
ఇసటట ననస:14-15149
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:18-6-16
వయససస:21
లస: పప
370
SQX1817667
పపరర: వహఘద పఠరన

95-87/1206

Deleted

తసడడ:డ సన ఆఫ ససత రరమయఖ
ఇసటట ననస:14-112a
వయససస:18
లస: పప
367
SQX1871763
పపరర: ఇసతయలజ షపక

362
SQX2364180
పపరర: లకడక కలససమ కలమలరర
మలమళరపలర
భరస : ససనల కలమలర మలమళరపలర
ఇసటట ననస:14-15-151
వయససస:34
లస: ససస స

387
SQX0239764
పపరర: వజయ బబణనవత

95-123/25

భరస : రరజజననయక
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:40
లస: ససస స
95-123/27

390
SQX1574020
పపరర: వనసకటటశ ననయక రరమలవథ

95-123/28

తసడడ:డ రరసబబబఊ రరమలవథ
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:23
లస: పప
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391
SQX0239020
పపరర: బసవథ కకపరనసదస ననయక

95-123/29

392
SQX0019372
పపరర: సతఖ ననయక బలలవత

95-123/30

393
SQX0019141
పపరర: బసవథ బబలరరజ ననయక

95-123/31

తసడడ:డ బసవథ చనస ఆసజనవయమలల ననయక
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనన అసజన ీతయమలల ననయక
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనససజనవయమలల ననయక బసవథ
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:39
లస: పప

394
SQX0271486
పపరర: బసవథ రరజజ ననయక

395
AP151000270280
పపరర: రరసబబబమ ననయక రరమలవత

95-123/33

95-123/34
396
SQX1550012
పపరర: చనస ఆసజనవయమలల ననయక
బబనవరత
తసడడ:డ హనసమయఖ ననయక బబనవరత
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:65
లస: పప

95-123/35

399
SQX1690858
పపరర: మలధవ చనవల

95-123/32

తసడడ:డ బసవథ అనఫనవయలల ననయక
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:40
లస: పప
397
SQX1726322
పపరర: ననగగసససమక చనవల

తసడడ:డ పరసడడరసగననయక
ఇసటట ననస:49-1-11
వయససస:51
లస: పప
95-95/214

భరస : జగన మహన రరవప చనవల
ఇసటట ననస:49-1-12
వయససస:61
లస: ససస స
400
SQX1900398
పపరర: ననగగశశరమక చనవల

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:49-1-12
వయససస:27
లస: ససస స
95-123/37

భరస : జగననకహన రరవప చనవల
ఇసటట ననస:49-1-12
వయససస:61
లస: ససస స
403
SQX1690908
పపరర: జగననకహన రరవప చనవల

95-123/40

94-123/524

95-95/215

95-123/42

భరస : రరమ మహన రరవప దతవళర
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:37
లస: ససస స
415
SQX0328476
పపరర: శవ ననగ పడసరద ఆలపరటట

తసడడ:డ శకరరమమలలस
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:53
లస: పప

95-123/558

95-123/45

94-123/525

95-95/216

413
SQX0592352
పపరర: సతఖవత అలపరటటस

95-123/43

419
SQX1691385
పపరర: వనసకటటసశరరర ఘలటస
తసడడ:డ వశశననధ శరససస స ఘలటస
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:54
లస: పప

94-123/523

408
SQX1670348
పపరర: కరతఖవరన కటట మబరర

95-9/748

411
SQX1691450
పపరర: వజయలకడక ఘలటస

95-123/41

భరస : వనసకటటసశరరర ఘలటస
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:34
లస: ససస స
414
SQX1691286
పపరర: మధస బబబమ రరమజ

95-123/44

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప రరమజ
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:31
లస: పప
95-123/46

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:36
లస: పప
95-123/48

405
NDX2297976
పపరర: ననగరతసబబయ బబ సదదల

భరస : శశషగరరర రరవప కటట మబరర
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:62
లస: ససస స

410
SQX1726116
పపరర: వరరణ ససబడమణఖ సరశమ
కటట మబరర
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కటట మబరర
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:27
లస: పప

416
SQX0789180
పపరర: శకనవరస రరవప కకరజసపరటట

95-123/39

భరస : రరమకకషర సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణस
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:33
లస: పప
418
SQX0531699
పపరర: ఆలపరటట సతఖననరరయణस

407
NDX2297968
పపరర: రరమకకషర సససహ బబ సధధల

402
SQX1690783
పపరర: వరపడసరద చనవల
తసడడ:డ జగననకహన రరవప చనవల
ఇసటట ననస:49-1-12
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససహ బబ సధధల
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహకణఖస కటట మబరర
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:25
లస: ససస స
412
SQX1691559
పపరర: రగవత దతవళర

95-123/38

తసడడ:డ బబల రరజ ననయక బబననవత
ఇసటట ననస:49-1-12
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర సససహ బబ సదదల
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:22
లస: పప
409
SQX1726298
పపరర: సరణఖ కటట మబరర

401
SQX1500348
పపరర: మహహశ వలలర పప

404
SQX2128569
పపరర: శరకవణణ బబననవత

95-123/36

భరస : వర పడసరద చనవల
ఇసటట ననస:49-1-12
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మదదరలలటట వలలర పప
ఇసటట ననస:49-1-12
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చనవల
ఇసటట ననస:49-1-12
వయససస:67
లస: పప
406
NDX2297984
పపరర: వజయసరయ సససహ బబ సదదల

398
SQX1500355
పపరర: షపక ఖలదర బ

417
SQX1691500
పపరర: రరమ మహన రరవప దతవళర

95-123/47

తసడడ:డ వనసకట రరవప దతవళర
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:51
లస: పప
95-123/49

420
SQX0531723
పపరర: ఆలపరటట రరసబబబమस

95-123/50

తసడడ:డ శకరరమమలలस
ఇసటట ననస:49-1-14
వయససస:61
లస: పప
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421
SQX2204394
పపరర: రరమకకషర సససగ బబ సదదల

95-123/559

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:49-1-14/2
వయససస:50
లస: పప
424
SQX2201366
పపరర: వజయ సరయ సససగ బబ సదదల

95-123/562

95-123/185

95-123/53

428
MLJ0924647
పపరర: పపషప లత మపసదతవ

431
MLJ0923490
పపరర: హహహమలవత మసడవ

95-123/56

434
MLJ0922724
పపరర: శకనవరసరరవపस మటటరరस

95-123/51

తసడడ:డ భబసకరరరవపस स
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:51
లస: పప

95-123/54

తసడడ:డ పసచచయఖ సపవరపప
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:47
లస: పప

440
SQX2337426
పపరర: ననగరరజ సపపరరజ

95-123/57

429
MLJ0921973
పపరర: జజఖత పమడడమమకకల

95-123/52

432
SQX1184274
పపరర: అనల కకషర తలల
ర రర

95-123/55

435
SQX1212521
పపరర: భబవననరరయణ తలల
ర రర

95-123/58

తసడడ:డ ససబబయఖ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:49
లస: పప
95-123/60

438
SQX0239046
పపరర: రసగరరరవప మసడవ

95-123/61

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:81
లస: పప
95-123/564

తసడడ:డ వనసకట రమణ సపపరరజ
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:23
లస: పప

441
SQX1243641
పపరర: అరరణన మసచసకకసడ

95-122/247

భరస : కకశశర కలమలర మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:47
లస: ససస స

95-122/248 443
95-122/249
442
SQX1243682
SQX1243591
పపరర: సరగజన కలమలరర మసచసకకసడ
పపరర: ననగ కకశశర కలమలర
మసచసకకసడ
భరస : వజయ కలమలర మసచసకకసడ
తసడడ:డ వజయ కలమలర మసచసకకసడ
ఇసటట ననస:49-1-16
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:74
లస: ససస స
వయససస:51
లస: పప

భరస : వ ఎన పస వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:28
లస: ససస స

445
SQX1395871
పపరర: సపసహ మలటటరర

447
SQX0531129
పపరర: తటపరరస ననగలకడక

95-123/63

భరస : ససధధర కలమలర మలటటరర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:30
లస: ససస స
448
SQX0353698
పపరర: ససవరర తనయలరర నలశశటట
భరస : వ పస పడవణ కలమలర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:33
లస: ససస స

446
SQX0531202
పపరర: తటవరరస సససధసర

95-123/64

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:30
లస: ససస స
95-123/66

449
SQX0682807
పపరర: వవసకట అనసరరధ గకసధద
భరస : శకనవరసగమపస
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:37
లస: ససస స

95-123/184

తసడడ:డ భబవననసరయణ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:64
లస: పప
95-123/563

426
SQX1691666
పపరర: ననగ వనసకట రతసస రరమజ

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవపस स
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:46
లస: పప

95-123/59 437
436
MLJ0921981
MLJ0923573
పపరర: శకనవరసరరవపस పమడడమమకకలस
పపరర: పసచచయఖచచదరర పసనసమనవన

95-123/561

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప రరమజ
ఇసటట ననస:49-1-14, F. NO. B2
వయససస:40
లస: పప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:41
లస: పప

439
SQX2337186
పపరర: వనసకట రమణ సపవరపప

95-123/183

భరస : తరరమలరరవప
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భబవననసరయణ తలల
ర రర
ఇసటట ననస:49-1-15
వయససస:47
లస: ససస స
433
MLJ0924951
పపరర: తరరమలరరవప మపపదతవ

425
SQX1691351
పపరర: రరధ రరమజ

423
SQX2201432
పపరర: గణణశ సససగ బబ సదదల

తసడడ:డ రరమకకషర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:49-1-14/2
వయససస:23
లస: పప

భరస : ననగ వనసకట రతసస రరమజ
ఇసటట ననస:49-1-14, F. NO. B2
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతసస రరమజ
ఇసటట ననస:49-1-14, F. NO. B2
వయససస:58
లస: పప
430
SQX1212570
పపరర: ససవర పరరశత తలల
ర రర

95-123/560

భరస : రరమకకషర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:49-1-14/2
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:49-1-14/2
వయససస:21
లస: పప
427
SQX1691138
పపరర: కరమమశశర రరవప రరమజ

422
SQX2204485
పపరర: ననగ రతస బబయ బబ సదదల

444
SQX1015578
పపరర: కకషర రగజత నలశశటట

95-123/62

95-123/65

భరస : మహహశ కలమలర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:32
లస: ససస స
95-123/67

450
SQX0468033
పపరర: లకడకस సప లసस

95-123/68

భరస : ససరగష గమపరసस
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:41
లస: ససస స

Page 19 of 299

451
SQX0028035
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95-123/69

భరస : చరణ గమపరస
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:42
లస: ససస స
454
AP151010438307
పపరర: ససత ససదర న

95-123/72

95-123/75

95-123/78

తసడడ:డ జవరశజ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:31
లస: పప
463
SQX0897835
పపరర: గగనసగమసటర రరజగష

95-123/81

తసడడ:డ వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:35
లస: పప
466
SQX0531756
పపరర: తటవరరస అనల కలమలర
తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:40
లస: పప
469
SQX0531673
పపరర: ఇరరకలల ససజత కలమలరस

95-123/87

95-123/90

95-123/93

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:64
లస: పప
478
SQX0468546
పపరర: ఇరరకలల ససభబషस
తసడడ:డ రరమయఖस
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:73
లస: పప

458
MLJ3205242
పపరర: ఇసదసలకడకకలమలరర నలశశటట

95-123/76

95-123/79
461
SQX0102590
పపరర: ననగ పరమమశశర వజయ కలమలర
నలశశటట
తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:34
లస: పప

462
SQX1465658
పపరర: భబనస పడకరశ గగనసగమసటర

464
SQX1395855
పపరర: ససధధర కలమలర మలటటరర

470
SQX0706598
పపరర: శకనవరస గమపరస గకసధద

95-123/80

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గగనసగమసటర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:35
లస: పప
95-123/83
465
MLJ3203890
పపరర: వనసకట పరమమశశరపడవణ కలమలర
నలశశటట
తసడడ:డ వనసకటశవపడసరదస
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:39
లస: పప

95-123/85

468
SQX0019125
పపరర: రరప చరణ గమపరస బవరరశశటట

95-123/86

తసడడ:డ యశశసత కలమలర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:43
లస: పప
95-123/88

471
SQX0468512
పపరర: ససరగష గమపస

95-123/89

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:47
లస: పప
95-123/91

476
SQX0706507
పపరర: హరరననధ బబబమ గకసధద

95-123/94

భరస : ససభబశ ఇరరకలళళ
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:69
లస: ససస స

95-123/77

95-123/82

473
SQX0789230
పపరర: శశష వనసకట సతఖవరపడసరదస
తనడడకకసడ
తసడడ:డ ససతనరరమలరరవప
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:53
లస: పప

479
SQX2464113
పపరర: పడసనస కలమలరర ఇరరకలళళ

95-123/74

459
SQX0682732
పపరర: ససగమణకలమలరర గకసధద
భరస : హరరననథ బబబమ
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:61
లస: ససస స

474
SQX0060921
పపరర: సతఖ ననరరయణ ససదర

95-123/92

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట బబపయఖ
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:67
లస: పప
95-123/96

456
SQX1015602
పపరర: ససధ గగనసగమసటర

భరస : వనసకటశవపడసరదస
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:60
లస: ససస స

467
SQX0531772
పపరర: తటవరరస మహహష కలమలర

95-123/71

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరననధ బబబమ
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ యగయఖ
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:48
లస: పప
475
MLJ3205341
పపరర: వనసకటశవపడసరదస నలశశటట

95-123/73

తసడడ:డ ఉపపసదడ రరవప
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససభబషस
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:43
లస: పప
472
SQX0531871
పపరర: ననదడపరటట వనసకటబదదడ

455
SQX0784850
పపరర: పడమల తనడడకకసడ

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప మలటటరర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:38
లస: పప
95-123/84

453
SQX1266163
పపరర: మమహహర జజఖత కకరకపస డ లల

భరస : కకటటశశరరరవప కకరకపస డ లల
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శశష వనసకట సతఖ వరపడసరద
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరమ మహన రరవప మటటరర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:59
లస: ససస స
460
SQX1155051
పపరర: జవరశజ కరరరసక

95-123/70

భరస : వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:44
లస: ససస స
457
SQX1266247
పపరర: శవకలమలరర మలటటరర

452
SQX0531277
పపరర: ననదడపరటట గమరవమక

95-123/95
477
SQX1266205
పపరర: రరమ మహన రరవప మలటటరర

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల మలటటరర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:68
లస: పప
95-123/565

480
SQX2464170
పపరర: ససబబరరవప గగకవరపప

95-123/566

తసడడ:డ కకషర మబరరస గగకవరపప
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:67
లస: పప
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481
SQX2392017
పపరర: యశశసత కలమలర భవరర శశటట

95-123/567

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప భవరర శశటట
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:65
లస: పప
484
SQX2199404
పపరర: ననగ వర వనసకటటశశర రరవప
గజవలర
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ గజవలర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:46
లస: పప

95-123/570

482
SQX2411890
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ
జయవరపప
తసడడ:డ ససబబబరరవప జయవరపప
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:60
లస: పప

95-123/568

485
SQX2199495
పపరర: రజన గజవలర

95-123/571

483
SQX2409571
పపరర: వనజజయసత జయవరపప

95-123/569

భరస : వనసకట సతఖననరరయణ జయవరపప
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:52
లస: ససస స
486
SQX2379758
పపరర: ననగ లకడక పరరశత గమసడన

95-123/572

భరస : ననగ వర వనసకటటశశర రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససరగష గమసడన
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:31
లస: ససస స

95-123/573
487
SQX2201499
పపరర: వనసకట ననగ దతస వర రరఘవ
గజవలర
తసడడ:డ ననగ వర వనసకటటశశర రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:21
లస: పప

488
SQX2504751
పపరర: వనసకట ససధధర కలమలర
జయవరపప
తసడడ:డ సతఖననరరయణ జయవరపప
ఇసటట ననస:49-1-16
వయససస:28
లస: పప

95-25/1205
489
SQX1814367
పపరర: వనసకట ననగ దతస వరరరఘవ
గజవలర
తసడడ:డ ననగ వర వనసకటటసశర రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:49-1-16,FLAT NO 403,
వయససస:22
లస: పప

490
SQX0031047
పపరర: గసట శశశలజ

491
AP151000273108
పపరర: వజయలకడక

95-123/97

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-1-17
వయససస:31
లస: ససస స
493
SQX0628792
పపరర: ససధనకర గసటబ

95-123/100

95-123/575

95-123/102

95-123/105

తసడడ:డ జజబ
ఇసటట ననస:49-1-24
వయససస:35
లస: పప

95-123/576

500
MLJ2529352
పపరర: అశశనకలమలరర బబ మడడस

503
MLJ2529238
పపరర: నరకలस చదచళళस

95-123/108

506
SQX1068445
పపరర: అనసషర మమమలల

95-123/103

509
SQX0027912
పపరర: లలవణఖ మలనస
భరస : మమరళ కకషర మలనస
ఇసటట ననస:49-1-25
వయససస:34
లస: ససస స

95-123/574

498
SQX2513307
పపరర: రమణ తరరనగరర

95-123/626

501
SQX1395830
పపరర: బబలలజ బబ మడడ

95-123/104

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మడడ
ఇసటట ననస:49-1-20
వయససస:24
లస: పప
95-123/106

504
MLJ0924076
పపరర: వనసకటమణణపస
డ రదस చదచళళस

95-123/107

తసడడ:డ వనసకటపపయఖस स
ఇసటట ననస:49-1-21
వయససస:54
లస: పప
95-123/109

భరస : జజన జబబజ
ఇసటట ననస:49-1-24
వయససస:34
లస: ససస స
95-123/111

495
SQX2377141
పపరర: జయ లకడక భవరర శశటట

భరస : శకనవరస రరవప తరరనగరర
ఇసటట ననస:49-1-19
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకటమణణపస
డ రదस स
ఇసటట ననస:49-1-21
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచతచశశర రరవప చనస
ఇసటట ననస:49-1-21
వయససస:62
లస: పప
508
SQX0908756
పపరర: మమమలల జజన జబజ

497
SQX2394724
పపరర: పదక తరరనగరర

95-123/99

భరస : యశశసత కలమలర భవరర శశటట
ఇసటట ననస:49-1-19
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ఫకకర రరజस
ఇసటట ననస:49-1-20
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ మకడడ
ఇసటట ననస:49-1-20
వయససస:25
లస: పప
505
SQX1406801
పపరర: వనసకటటశశర రరవప చనస

95-123/101

భరస : పవన తరరనగరర
ఇసటట ననస:49-1-19
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరరవపस
ఇసటట ననస:49-1-20
వయససస:53
లస: ససస స
502
SQX1155069
పపరర: వవణమమలధవ బబ మకడడ

494
AP151000270157
పపరర: కకటటశశరరవప గసటబ

492
AP151000273161
పపరర: సరమలమ జఖస తరరనలశశటట
భరస : రరమకకషరరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-17
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-1-17
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసస రరవప తరర నగరర
ఇసటట ననస:49-1-19
వయససస:26
లస: పప
499
MLJ2529360
పపరర: పదకశక బబ మడడस

95-123/98

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-1-17
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-17
వయససస:32
లస: పప
496
SQX2394948
పపరర: పవన తరర నగరర

95-123/618

507
SQX0908764
పపరర: మమమలల జజన పసటర

95-123/110

తసడడ:డ జజబ
ఇసటట ననస:49-1-24
వయససస:34
లస: పప
95-123/112

510
SQX0239814
పపరర: వమరకలమలరర మలనస

95-123/113

భరస : కకషరపడసరద మలనస
ఇసటట ననస:49-1-25
వయససస:59
లస: ససస స
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511
SQX0271445
పపరర: శకకరసత మలనస
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95-123/114

తసడడ:డ కకషరపడసరద
ఇసటట ననస:49-1-25
వయససస:38
లస: పప
514
MLJ2529071
పపరర: ససబబలకకక వసగర

95-123/117

95-123/120

95-123/123

518
SQX0370163
పపరర: లకకక శరణఖ పలర సటర

521
SQX0028084
పపరర: పలర సటర చసదడకలమలరర

95-123/126

524
SQX0019521
పపరర: వనసకట రరవప పలర సటర

తసడడ:డ ఆసజనవయమలలस
ఇసటట ననస:49-1-28
వయససస:48
లస: పప
95-123/130

530
SQX1691310
పపరర: రరఘవవసదడ కకనకళర

533
AP151000273166
పపరర: ననగరతసస బడహకజజససఖలस

తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవప అనసమలల
ఇసటట ననస:49-1-29
వయససస:28
లస: పప

భరస : సస మయలజలలस
ఇసటట ననస:49-1-30
వయససస:68
లస: ససస స

535
AP151000270139
పపరర: రరజజరరమ అవరశరర

536
AP151000273437
పపరర: రసగవలర చగడగస

95-123/136

తసడడ:డ ససతనరరమజజససఖలల
ఇసటట ననస:49-1-31
వయససస:49
లస: పప
538
MLJ2524304
పపరర: వసశకకషర చగడగస
తసడడ:డ సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:49-1-32
వయససస:42
లస: పప

95-123/124

95-123/127

539
AP151000270369
పపరర: సతఖననరరయణమబరరస చగడగస
తసడడ:డ వనసకటననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:49-1-32
వయససస:74
లస: పప

519
SQX0028134
పపరర: పలర సటర ననగశరకవణణ

95-123/122

522
SQX1550145
పపరర: రరమ దతవ వవమమల

95-123/125

525
SQX0019430
పపరర: కకరణకలమలర పలర సటర

95-123/128

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:49-1-27
వయససస:34
లస: పప
95-118/981

528
SQX1266262
పపరర: నహరరక కకనకళళ

95-123/129

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకనకళళ
ఇసటట ననస:49-1-28
వయససస:24
లస: ససస స
95-123/131

531
SQX1691617
పపరర: నలలశ కకనకళర

95-123/132

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకనకళర
ఇసటట ననస:49-1-29
వయససస:21
లస: పప
95-123/134

534
AP151000273164
పపరర: పడససన అవరశరర

95-123/135

భరస : ససతనరరమజజససఖలల
ఇసటట ననస:49-1-31
వయససస:78
లస: ససస స
95-123/137

భరస : సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:49-1-32
వయససస:64
లస: ససస స
95-123/139

95-123/119

భరస : శకనవరస వవమమల
ఇసటట ననస:49-1-27
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కకనకళర
ఇసటట ననస:49-1-29
వయససస:21
లస: పప
95-123/133

516
AP151000270456
పపరర: భగవరన వసగర

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:49-1-27
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకనకళళ
ఇసటట ననస:49-1-28
వయససస:19
లస: పప

భరస : ననగగసదడరరవప
ఇసటట ననస:49-1-29
వయససస:64
లస: ససస స
532
SQX1691427
పపరర: సరసబశవ రరవప అనసమలల

95-123/121

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:49-1-27
వయససస:29
లస: పప

95-118/328 527
526
SQX0080218
SQX2204600
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణस కజ వस
పపరర: రరమ జసశసత కకనకళళ

95-123/116

తసడడ:డ దకడణనమబరరస
ఇసటట ననస:49-1-26
వయససస:66
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:49-1-27
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవపस स
ఇసటట ననస:49-1-27
వయససస:42
లస: ససస స

529
SQX0579987
పపరర: మసజలలదతవ ఆరఖస

95-123/118

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:49-1-27
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:49-1-27
వయససస:36
లస: ససస స
523
MLJ2528057
పపరర: లకకకस పలర సటర स

515
MLJ2525046
పపరర: రరమకకషర వసగరस

513
MLJ2529154
పపరర: ననగసశపసस నసగరस

భరస : రరమకకషరस स
ఇసటట ననస:49-1-26
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ భగవన దధకడతस
ఇసటట ననస:49-1-26
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పలర సటర
ఇసటట ననస:49-1-27
వయససస:28
లస: ససస స
520
SQX0406975
పపరర: అరరణకలమలరర పలర సటర

95-123/115

తసడడ:డ కకషరపడసరద
ఇసటట ననస:49-1-25
వయససస:40
లస: పప

భరస : భగవరన
ఇసటట ననస:49-1-26
వయససస:61
లస: ససస స
517
SQX1627290
పపరర: హఘమ బసదస పలర సటర

512
SQX0468728
పపరర: మమరళకకషర మలనస

537
MLJ0923151
పపరర: నవన కలమలర చగడగస

95-123/138

తసడడ:డ సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:49-1-32
వయససస:39
లస: పప
95-123/140

540
SQX0784868
పపరర: ససధఖ శరతవలర

95-123/141

తసడడ:డ ససరఖచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:36
లస: ససస స
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541
SQX1550129
పపరర: కరమలకడ కకరగసపరటట
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95-123/142

భరస : నరసససహరరవప కకరగసపరటట
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:37
లస: ససస స
544
AP151000273388
పపరర: ఝలనసరరణణ

95-123/145

95-123/148

95-123/151

95-123/154

95-123/156

భరస : చసదడమహన
ఇసటట ననస:49-1-34
వయససస:47
లస: ససస స
559
AP151000270274
పపరర: చసదడమహన గమడవరడ

95-123/159

95-123/162

భరస : పడభబకర రరవప
ఇసటట ననస:49-1-37
వయససస:73
లస: ససస స

95-123/152

554
AP151000270179
పపరర: వనసకటతరరమలలశశర రరవప
యలమరరస
తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:58
లస: పప

95-123/155

557
MLJ2528438
పపరర: హహమకలమలరర గమడడవరడ

95-123/157

560
MLJ2524700
పపరర: ససబబబరరవప గమడడవరడ

563
SQX1642032
పపరర: సరయ వనసకటటష నచచచనమమటర

95-123/579

566
MLJ0922450
పపరర: నలమ మదచరల

569
AP151000270272
పపరర: మననరసజన మదచరల
తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-37
వయససస:50
లస: పప

549
SQX1451582
పపరర: అనల కలమలర శరతవలర

95-123/150

552
SQX1550103
పపరర: నరసససహరరవప కకరగసపరటట

95-123/153

555
SQX2220341
పపరర: లకడక యలమరరస

95-123/578

భరస : వనసకట తరరమల రరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:43
లస: ససస స
558
AP151000273046
పపరర: వనసకటలకడక గమడడవరడ

95-123/158

భరస : ససబబబరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-34
వయససస:76
లస: ససస స
95-123/160

561
MLJ0920660
పపరర: వజయలకకక నచచనమమటర

95-123/161

భరస : లకకకశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-1-35
వయససస:46
లస: ససస స
95-123/163

95-123/164
564
AP151000270081
పపరర: లకకకశకనవరసరరవ నచచచనమమటర

తసడడ:డ వనసకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:49-1-35
వయససస:47
లస: పప
95-123/165

భరస : మననరసజన
ఇసటట ననస:49-1-37
వయససస:42
లస: ససస స
95-123/167

95-123/147

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకరగసపరటట
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నచచచనమమటర
ఇసటట ననస:49-1-35
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పకకకరయఖ పరతకడప
ఇసటట ననస:49-1-35
వయససస:38
లస: ససస స
568
AP151000273019
పపరర: మణణకలమలరర మదచరల

551
SQX0789172
పపరర: రరజశశఖర యలమరరస

546
SQX0784843
పపరర: తషలసస కకరగసపరటట

తసడడ:డ ససరఖచసదడరరవప
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-1-34
వయససస:83
లస: పప

భరస : వనసకటరమణయఖ
ఇసటట ననస:49-1-35
వయససస:74
లస: ససస స
565
SQX2118271
పపరర: పరతకడప వహహద

95-123/149

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:49-1-34
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:49-1-34
వయససస:53
లస: పప
562
MLJ0920652
పపరర: రరమలకకమక నచచచనమమటర

548
SQX0784835
పపరర: ఝలనసలకడక కకరజసపరటట

95-123/144

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:51
లస: పప
556
MLJ2528180
పపరర: ససధనకలమలరర గమడడవరడ

95-123/146

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:33
లస: పప
553
AP151000270408
పపరర: భబసకరరవప తడకమళర

545
SQX0784819
పపరర: శరసత శరతవలర

543
AP151000273411
పపరర: వరణణ తడకమళళ

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససరఖచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : పపలలరరరవపस स
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:74
లస: ససస స
550
SQX0789206
పపరర: రవకలమలర శరతవలర

95-123/143

తసడడ:డ ససవర పడసరద కకరగసపరటట
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:49-1-33
వయససస:52
లస: ససస స
547
MLJ2528123
పపరర: వనసకటరతస మకस తడడకమళర स

542
SQX1068478
పపరర: ఉమ దతవ కకరగసపరటట

567
MLJ0923433
పపరర: భబగఖలకకక మదచరల

95-123/166

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-1-37
వయససస:45
లస: ససస స
95-123/168

570
AP151000270273
పపరర: శకనవరస మదచరల

95-123/169

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-37
వయససస:54
లస: పప
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571
SQX0406157
పపరర: ససధన మలధవ పసనపరల

95-123/170

భరస : శశ భబషణ
ఇసటట ననస:49-1-38
వయససస:37
లస: ససస స
574
SQX0908806
పపరర: ఉపదసడసరట పదనకవత

95-123/173

95-123/176

95-124/36

95-124/39

95-124/42

95-124/45

95-124/48

తసడడ:డ శకనస పపల
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:26
లస: పప
595
SQX2220325
పపరర: శసకర రరవప పపల

తసడడ:డ శకనస పపల
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:24
లస: పప

95-124/37

584
SQX1693142
పపరర: మలధసరర ససధనబతష
స న

587
MLJ2533289
పపరర: దతవ పపల

95-124/651

95-124/40

95-124/43

95-124/46

593
SQX1550954
పపరర: శకనస పపల

95-124/49

599
SQX2119477
పపరర: శవ ససదధప ససదర నబతష
స న
తసడడ:డ వశశశశశర రరవప ససదర నబతష
స న
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:20
లస: పప

95-124/35

582
SQX0017764
పపరర: శషక చససడసరర

95-124/38

585
SQX1550905
పపరర: పసడయలసక పపల

95-124/41

588
AP151000276134
పపరర: రరమలకడక మలససన

95-124/44

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:66
లస: ససస స
591
MLJ2533206
పపరర: సతఖవత పపల

95-124/47

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:89
లస: ససస స
594
MLJ2534154
పపరర: వశశశసశర రరవప ససదర నబతష
స న

95-124/50

తసడడ:డ వనసకటరతసస ససదర నబతష
స న
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:51
లస: పప
95-124/652

భరస : మలలర శశరరరవప తలబతష
స ల
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:49
లస: ససస స
95-124/654

579
AP151000276222
పపరర: వజయలకడక కకలపలర

భరస : మణణకలమలర పపల
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:25
లస: ససస స

590
AP151000276381
పపరర: వససతకకకకల ససదర నబతష
స న
siddabattuni
భరస : వనసకటరతసస siddabattuni
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:74
లస: ససస స

596
SQX2405637
పపరర: వరణణ తలబతష
స ల

95-123/175

భరస : మహన కకషర చససడసరర
ఇసటట ననస:49-1-40
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపయఖ పపల
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబపయఖ
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:52
లస: పప
598
SQX2123479
పపరర: శవ ననరరయణ పపల

581
AP151000276180
పపరర: పడభబకరరరవప కకలపలర

576
MLJ2528677
పపరర: ససలలచనस పసనపరలस

భరస : పడభబకరరరవప కకలపలర
ఇసటట ననస:49-1-39
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : పసచనకరర
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:71
లస: ససస స
592
SQX1550921
పపరర: మణణ కలమలర పపల

95-123/177

తసడడ:డ వశశశశశర రరవప ససదర నబతష
స న
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వశశశశశరరరవప ససదర నబతష
స న
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:44
లస: ససస స
589
MLJ2533297
పపరర: అనసపపరర తసడలల

578
SQX1266288
పపరర: ససరగష కలమలర కలసదదశశటట

95-123/172

భరస : రరఘవవసదడరరవపस स
ఇసటట ననస:49-1-38
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ కకలపలర
ఇసటట ననస:49-1-39
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతసస చససడసరర
ఇసటట ననస:49-1-40
వయససస:39
లస: పప
586
MLJ2533495
పపరర: శవపరరశత ససదర నబతష
స న

95-123/174

తసడడ:డ మమరళధర కలసదదశశటట
ఇసటట ననస:49-1-38
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప కకలపలర
ఇసటట ననస:49-1-39
వయససస:42
లస: పప
583
SQX0017772
పపరర: మహన కకకషర

575
SQX1266320
పపరర: సరయ మణణ కలసదదశశటట

573
SQX1641984
పపరర: లకడక పడససననస దనసరర

భరస : శవ పడసరద దనసరర
ఇసటట ననస:49-1-38
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమరళధర కలసదదశశటట
ఇసటట ననస:49-1-38
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవవసదడరరవపस स
ఇసటట ననస:49-1-38
వయససస:44
లస: పప
580
AP151000276223
పపరర: పడవణ కకలపలర

95-123/171

భరస : ససరగష కలమలర కలసదదశశటట
ఇసటట ననస:49-1-38
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శవరరమమడడ
ఇసటట ననస:49-1-38
వయససస:55
లస: ససస స
577
MLJ2524718
పపరర: శశభబషణस పసనపరలस

572
SQX1266304
పపరర: తషలసస పడసనస కలసదదశశటట

597
SQX2405397
పపరర: రగఖ తలబతష
స ల

95-124/653

భరస : ననగ శవ చసడడ తలబతష
స ల
ఇసటట ననస:49-1-41
వయససస:29
లస: ససస స
95-124/655

600
SQX0538702
పపరర: వజయ గకరర శఖల

95-124/51

భరస : శవకలమలర శఖల
ఇసటట ననస:49-1-42
వయససస:31
లస: ససస స
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పపరర: ననగమణణ శఖల
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95-124/52

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప శఖల
ఇసటట ననస:49-1-42
వయససస:41
లస: ససస స
604
AP151000276536
పపరర: శవకలమలర శఖల

95-124/55

95-124/57

95-124/63

95-124/68

95-124/71

95-124/74

95-124/77

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరససల
ఇసటట ననస:49-1-47
వయససస:55
లస: పప

95-124/64

614
AP151000276388
పపరర: ఉషరదతవ హనసమకకసడ

617
SQX1884287
పపరర: ననసచనరమక శలస

620
AP151000276165
పపరర: ననగవరర నరరవప హనసమకకసడ

623
SQX1884253
పపరర: వర రరఘవయఖ శలస

95-124/80

626
MLJ0851469
పపరర: బడహకపడకరష పస కలరర

95-124/69

629
SQX2222842
పపరర: కనక దసరగ కరససల
భరస : పపరర చసదడ రరవప కరససల
ఇసటట ననస:49-1-47
వయససస:54
లస: ససస స

612
MLJ0921577
పపరర: ననగరరజ పపల

95-124/65

615
AP151000276166
పపరర: శకలకడక హనసమకకసడ

95-124/70

భరస : ననగవరర నరరవప హనసమకకసడ
ఇసటట ననస:49-1-45
వయససస:51
లస: ససస స
95-124/72

618
SQX1884279
పపరర: లకడకననరరయణ శలస

95-124/73

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ శలస
ఇసటట ననస:49-1-45
వయససస:42
లస: పప
95-124/75

621
AP151000276110
పపరర: ననగగశశరరరవప హనసమకకసడ

95-124/76

తసడడ:డ చలర పలర రరవవప హనసమకకసడ
ఇసటట ననస:49-1-45
వయససస:61
లస: పప
95-124/78

624
MLJ0853887
పపరర: ననగవరరరన పస కలరర

95-124/79

భరస : శవశసకరరగ పస పస కలరర
ఇసటట ననస:49-1-46
వయససస:54
లస: ససస స
95-124/81

తసడడ:డ శవశసకరరగ పస పస కకరర
ఇసటట ననస:49-1-46
వయససస:40
లస: పప
95-123/580

95-124/61

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-43
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ శలస
ఇసటట ననస:49-1-45
వయససస:76
లస: పప

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-46
వయససస:81
లస: ససస స
628
SQX2121291
పపరర: పపరరచసదడరరవప కరససల

611
MLJ0922120
పపరర: రరమకకషర పపల

95-124/656

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-43
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ చలర పలర రరవప హనసమకకసడ
ఇసటట ననస:49-1-45
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపసడరరకరకయఖ కటబట
ఇసటట ననస:49-1-45
వయససస:69
లస: పప
625
AP151000288209
పపరర: పపషరపవత పస కలరర

609
MLJ2534295
పపరర: పరరశత పపల

భరస : వరరరఘవయఖ శలస
ఇసటట ననస:49-1-45
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ శలస
ఇసటట ననస:49-1-45
వయససస:44
లస: పప
622
SQX1693662
పపరర: ననగగశశరరరవప కటబట

95-124/58

భరస : ననగగశశరరరవప హనసమకకసడ
ఇసటట ననస:49-1-45
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప కటబట
ఇసటట ననస:49-1-45
వయససస:64
లస: ససస స
619
SQX1884261
పపరర: వనసకటటశశరరరవప శలస

606
SQX2120095
పపరర: భమవన గగకలల వకరస
యదరనపపడడ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప యదరనపపడడ
ఇసటట ననస:49-1-42
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-43
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పరపయఖ
ఇసటట ననస:49-1-43
వయససస:41
లస: పప
616
SQX1694454
పపరర: లకడక సరమలమ జఖస కటబట

608
MLJ0921569
పపరర: ససజజత పపల

95-124/54

95-124/56

భరస : ననగరరజ
ఇసటట ననస:49-1-43
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరరరరవప కటకస
ఇసటట ననస:49-1-43
వయససస:30
లస: పప
613
MLJ0922542
పపరర: వనసకటటశశరరరవప పపల

605
SQX0203158
పపరర: చసదడశశఖరరరవప శఖల

603
MLJ0931717
పపరర: రరఘవవసదడరరవప శఖల

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప శఖల
ఇసటట ననస:49-1-42
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శఖల
ఇసటట ననస:49-1-42
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరమకకషర పపల
ఇసటట ననస:49-1-43
వయససస:28
లస: ససస స
610
SQX0762732
పపరర: తతజ కటకస

95-124/53

భరస : చసదడశశఖరరరవప శఖల
ఇసటట ననస:49-1-42
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప ససఖల
ఇసటట ననస:49-1-42
వయససస:44
లస: పప
607
SQX1157214
పపరర: ననగలకడక పపల

602
SQX0203166
పపరర: అలవవలల శఖల

627
MLJ0853895
పపరర: షసవశసకర గమపరస పస కలరర

95-124/82

తసడడ:డ రసగరరరవప పస కకరర
ఇసటట ననస:49-1-46
వయససస:61
లస: పప
95-124/657

630
NDX2530640
పపరర: పదక పసడయ మలచచరర

94-123/526

భరస : శకనవరస రరవప మలచచరర
ఇసటట ననస:49-1-48
వయససస:37
లస: ససస స
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631
NDX2542611
పపరర: లకడక రజన నశరసత మలచచరర

94-123/547

భరస : వనసకట ననగగశశర రరవప మలచచరర
ఇసటట ననస:49-1-48
వయససస:30
లస: ససస స
634
AP151000276503
పపరర: వనసకటశకనవరసరరవప మలచరర

95-124/85

635
AP151000276230
పపరర: వనసకటరరమలరరవప మలచరర

95-124/658

638
SQX1464486
పపరర: అశశన గమసటటరర
తసడడ:డ వనసగయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:49-1-49
వయససస:28
లస: ససస స

640
SQX1463553
పపరర: పపదవనసగయఖ గమసటటరర

641
SQX1993682
పపరర: ననగ దసరగ మలరస

95-124/91

తసడడ:డ పరపయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:49-1-49
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-49/1
వయససస:60
లస: ససస స
646
AP151000276064
పపరర: వరమక మననసస

95-124/96

95-124/99

95-117/200

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-52
వయససస:67
లస: పప

95-124/615

650
SQX1463587
పపరర: ధరకతతజ అసగరరగకలల

653
SQX1594671
పపరర: రతస కలమలరర గగవసదస

95-124/104

656
SQX1693118
పపరర: వనయ సరయ గగవసదస

95-124/94

659
SQX2359172
పపరర: లకడక పరమమశశరర వససత
భరస : శక హరర వససత
ఇసటట ననస:49-1-52
వయససస:39
లస: ససస స

639
SQX1580399
పపరర: లకకకదతవ గమసటటరర

95-124/90

642
SQX0600577
పపరర: రగణమక గగలర

95-124/92

645
SQX0762716
పపరర: వనసకటటశశరర మననసస

95-124/95

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:49-1-50
వయససస:28
లస: ససస స
95-124/97

648
AP151000276016
పపరర: శవకలమలర మననసస

95-124/98

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-1-50
వయససస:51
లస: పప
95-124/100

651
SQX0203331
పపరర: చచనసకగశవరరవప అసగరరగకలల

95-124/101

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:49-1-51
వయససస:64
లస: పప
95-124/102

654
AP151000276111
పపరర: ఇసదదరరదతవ వససతస

95-124/103

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-52
వయససస:62
లస: ససస స
95-124/105

తసడడ:డ మమరళ గగవసదస
ఇసటట ననస:49-1-52
వయససస:22
లస: పప
95-124/108

95-124/87

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:49-1-49/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మమరళ గగవసదస
ఇసటట ననస:49-1-52
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ గగవసదస
ఇసటట ననస:49-1-52
వయససస:21
లస: పప
658
AP151000276055
పపరర: వససతస శసకరరరవప

647
MLJ2533743
పపరర: శకనవరసరరవప మననసస

636
SQX1982198
పపరర: మలచచరర లకడక రజన నశరసత

భరస : వనసగయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:49-1-49
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చచనసకగశవరరవప అసగరరగకలల
ఇసటట ననస:49-1-51
వయససస:24
లస: పప

భరస : వరసస వససఠస
ఇసటట ననస:49-1-52
వయససస:40
లస: ససస స
655
SQX1693209
పపరర: గగపస చసద గగవసదస

95-124/89

తసడడ:డ శవకలమలర
ఇసటట ననస:49-1-50
వయససస:38
లస: పప

భరస : చచనసకగశవరరవప
ఇసటట ననస:49-1-51
వయససస:64
లస: ససస స
652
SQX1864701
పపరర: లకడక పరరమమసరశమ వససథ

644
SQX0600601
పపరర: బసవయఖ గగలర

95-124/84

భరస : వనసకట ననగగశశర రరవప మలచరర
ఇసటట ననస:49-1-48
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-1-49/1
వయససస:40
లస: పప

భరస : శవకలమలర
ఇసటట ననస:49-1-50
వయససస:51
లస: ససస స
649
SQX0203299
పపరర: వనసకటటశశరమక అసగరరగకలల

95-124/86

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలరస
ఇసటట ననస:49-1-49
వయససస:24
లస: ససస స
95-124/93

633
MLJ2533677
పపరర: వనసకటననగగశశరరరవప మలచరర

తసడడ:డ వనసకటరరమలరరవప
ఇసటట ననస:49-1-48
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ
ఇసటట ననస:49-1-48
వయససస:63
లస: పప

భరస : మహన వనసకట శకనవరసరరవప మలచరర
ఇసటట ననస:49-1-48
వయససస:36
లస: ససస స

643
AP151000276398
పపరర: ఈశశరమక మననసస

95-124/83

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:49-1-48
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:49-1-48
వయససస:43
లస: పప
637
SQX2345726
పపరర: పదక పసడయ మలచరర

632
AP151000276231
పపరర: బబలననగపదనకవత మలచరర

657
AP151000276350
పపరర: శకహరర వససతస

95-124/106

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-52
వయససస:45
లస: పప
95-124/659

660
SQX2324366
పపరర: చసదదక
డ వససత

95-124/660

తసడడ:డ శకహరర పడసరద వససత
ఇసటట ననస:49-1-52
వయససస:18
లస: ససస స
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661
SQX1865690
పపరర: వనసకట ఈశశర అఖల చదచళర

95-124/6

తసడడ:డ వనసకట మణణ పడసరద చదచళర
ఇసటట ననస:49-1-53
వయససస:21
లస: పప
664
SQX1343748
పపరర: ససరగసదడ ననథ నవలపరటట

95-124/111

95-124/59

95-124/114

95-124/117

95-124/120

95-124/123

95-124/125

తసడడ:డ శసకరరకవప
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:30
లస: పప

674
MLJ2534501
పపరర: ససబడమణఖస కరలల

677
SQX2554202
పపరర: వనసకటరమణ మరరకపపడడ

680
AP151000276213
పపరర: శకనవరసరరవప మరరకపపడడ

683
MLJ0922666
పపరర: ఝలనస మననసస

95-124/128

686
MLJ0922658
పపరర: దసరరగ మననసస

95-124/118

689
AP151000276247
పపరర: ఆసజనవయమలల మననసస
తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:46
లస: పప

669
SQX1464494
పపరర: వరణణ తతట

95-124/113

672
MLJ2534477
పపరర: లకడకదతవ కరలల

95-124/116

675
MLJ2534063
పపరర: లకడక మరరకపపడడ

95-124/119

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-1-61
వయససస:43
లస: ససస స
95-124/121

678
SQX1693258
పపరర: దసరగ తతజ మరరకపపడడ

95-124/122

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:49-1-61
వయససస:20
లస: పప
95-124/124

681
SQX2350726
పపరర: దసరగ శరణఖ మరరకపపడడ

95-124/661

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:49-1-61
వయససస:18
లస: ససస స
95-124/126

684
SQX0995993
పపరర: తరరపతమక మననసస

95-124/127

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:36
లస: ససస స
95-124/129

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:46
లస: ససస స
95-124/132

95-124/112

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:49-1-60
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:46
లస: ససస స
688
SQX0625533
పపరర: లకకణ మననసస

95-124/115

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-1-61
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకకణ
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:30
లస: ససస స
685
MLJ2534147
పపరర: వనసకటటశశరమక మననసస

671
SQX1983774
పపరర: శకనవరసస తతట

666
SQX0203398
పపరర: వజయకలమలరర లలమలటట

భరస : రరజశశఖర తతట
ఇసటట ననస:49-1-58
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-1-61
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మలధవరరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:49-1-61
వయససస:20
లస: పప
682
SQX0633453
పపరర: మననసస ఝలనస

95-124/66

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:49-1-60
వయససస:52
లస: పప

భరస : మలధవ రరవప
ఇసటట ననస:49-1-61
వయససస:41
లస: ససస స
679
SQX1693449
పపరర: దసరగ చచజతనఖ మరరకపపడడ

668
SQX0762864
పపరర: సతఖననరరయణ కలనశశటట

95-124/110

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:49-1-54
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమ మబరరస తతట
ఇసటట ననస:49-1-58
వయససస:27
లస: పప

భరస : మసరసననడవప
ఇసటట ననస:49-1-60
వయససస:52
లస: ససస స
676
SQX0451005
పపరర: పదక మరరకపపడడ

95-124/403

తసడడ:డ తషలససరరమ
ఇసటట ననస:49-1-58
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:49-1-58
వయససస:52
లస: ససస స
673
MLJ2534469
పపరర: ననగమక కరలల

665
SQX1550871
పపరర: వనసకట శవ సరయరరస చదచళళ

663
SQX0274399
పపరర: మహహసదడననధ నవలపరటట

తసడడ:డ ససరగసదడ ననధ
ఇసటట ననస:49-1-53
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట మణణ పడసరద చదచళళ
ఇసటట ననస:49-1-53
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-1-58
వయససస:41
లస: ససస స
670
MLJ2534378
పపరర: శవకలమలరర తతట

95-124/109

భరస : ససరగసదడననద
ఇసటట ననస:49-1-53
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ నవలపరటట
ఇసటట ననస:49-1-53
వయససస:33
లస: పప
667
SQX0762914
పపరర: జజఖతసత వరసవ కలనశశటట

662
AP151000276042
పపరర: లకడకకలమలరర నలపరటట

687
SQX0993709
పపరర: అనసదదఫ మణస

95-124/131

తసడడ:డ శసకర రరవప
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:28
లస: పప
95-124/133

690
AP151000276254
పపరర: శకనవరసరరవప మననసస

95-124/134

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:46
లస: పప
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95-124/135

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:64
లస: పప

692
SQX2324192
పపరర: ననగమణణ మననసస

భరస : శవ ననగగశశర రరవప మననసస
ఇసటట ననస:49-1-62
వయససస:20
లస: ససస స

95-124/137 695
694
SQX0235499
SQX2324093
పపరర: బ యస ఎస తతజ అబబరరజ
పపరర: అసజననదతవ అబబరరజ

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:49-1-63
వయససస:31
లస: పప
697
SQX1511501
పపరర: సరయ పపజ పసటటకకటట

95-123/178

95-123/181

95-124/140

95-123/186

95-123/189

95-123/192

707
SQX1357244
పపరర: షబనన అజక షపక

710
MLJ2524056
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

713
SQX2070993
పపరర: యబసఫ షరరఫ మహమద

95-123/194

716
SQX0239723
పపరర: పడసనస చదలవరడ

95-124/141

తసడడ:డ బబబమ సరయ sridhar చదలవరడ
ఇసటట ననస:49-2-72
వయససస:22
లస: పప

719
SQX1641992
పపరర: మహన మమతనఖల

699
AP151000273400
పపరర: రరజగశశరర పసడడకకటట

95-123/180

702
SQX0017749
పపరర: వనసకట ననగ పరవన చససడసరర

95-124/139

705
MLJ0922914
పపరర: వనసకటరతసస చససడసరర

95-124/142

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ చససడసరర
ఇసటట ననస:49-1-140
వయససస:71
లస: పప
95-123/187

708
MLJ2528222
పపరర: వనసకట మలధవस గగటట సस

95-123/188

భరస : వనసకటటశశరరరవపस स
ఇసటట ననస:49-2-67
వయససస:39
లస: ససస స
95-123/190

711
AP151000270113
పపరర: ససభబన షపక

95-123/191

తసడడ:డ ఖలదర వలషపక
ఇసటట ననస:49-2-67
వయససస:46
లస: పప
95-123/532

714
MLJ2529170
పపరర: సస లలశశరర దతవ గరరగసటట

95-123/193

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-2-71
వయససస:59
లస: ససస స
95-123/195

భరస : సరయశకధర
ఇసటట ననస:49-2-72
వయససస:41
లస: ససస స
95-123/197

95-124/138

భరస : వజయకలమలర చససడసరర
ఇసటట ననస:49-1-140
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర అఫఫల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:49-2-67
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:49-2-71
వయససస:75
లస: పప
718
SQX1642008
పపరర: పపడమ సరయ శకధర చదలవరడ

95-123/182

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:49-2-67
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరరరజ
ఇసటట ననస:49-2-67
వయససస:47
లస: పప
715
MLJ2524239
పపరర: వవసకటటశరశరర
ర ఔగరరకలసటట

704
MLJ0923169
పపరర: వజయకలమలర చససడసరర

696
MLJ2533891
పపరర: తనరరచసదనరలల

భరస : శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:49-1-128
వయససస:91
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:49-2-67
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:49-2-67
వయససస:57
లస: ససస స
712
MLJ2524189
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గగటట స

95-123/179

తసడడ:డ వనసకటరతసస చససడసరర
ఇసటట ననస:49-1-140
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:49-2-67
వయససస:30
లస: ససస స
709
MLJ2528230
పపరర: మమసతనజ షపక

701
AP151000270367
పపరర: దసరరగ పడసరద పసడడకకటటस

95-124/136

తసడడ:డ మహహష
ఇసటట ననస:49-1-108
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమబరరసस
ఇసటట ననస:49-1-128
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకటరతసస చససడసరర
ఇసటట ననస:49-1-140
వయససస:61
లస: ససస స
706
SQX1357319
పపరర: హససనన షపక

95-124/663

భరస : దసరరగ పడసరదసस
ఇసటట ననస:49-1-128
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరగ పడసరద పసటటకకటట
ఇసటట ననస:49-1-128
వయససస:45
లస: పప
703
MLJ0922922
పపరర: ఆదదలకడక చససడసరర

698
AP151000273404
పపరర: శశకళ పసడడకకటటस

693
SQX0203653
పపరర: ససతన రరవమక అబబరరజ

భరస : రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:49-1-63
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అబబరరజ
ఇసటట ననస:49-1-63
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : అనల పసటటకకటట
ఇసటట ననస:49-1-128
వయససస:41
లస: ససస స
700
SQX1511493
పపరర: అనల పసడడకకటట

95-124/662

717
AP151000273446
పపరర: లకడక చదలవరడ

95-123/196

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-2-72
వయససస:59
లస: ససస స
95-123/198

తసడడ:డ సపలశరరజ ననయమడడ మమతనఖల
ఇసటట ననస:49-2-72
వయససస:43
లస: పప

720
AP151000270455
పపరర: శరయశకధర చదలవరడ

95-123/199

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-2-72
వయససస:46
లస: పప
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721
SQX0238980
పపరర: సతఖననరరయణ చదలవరడ

95-123/200

తసడడ:డ కసడరరవప
ఇసటట ననస:49-2-72
వయససస:71
లస: పప
724
SQX1037739
పపరర: సమనన షపక

95-123/203

భరస : ఖలజజ వల
ఇసటట ననస:49-2-76
వయససస:28
లస: ససస స
727
SQX0789123
పపరర: రహహస షపక

95-123/206

95-123/209

95-123/212

95-123/215

95-123/217

95-123/220

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:42
లస: పప

731
SQX0285361
పపరర: జజన షపక

734
SQX1212422
పపరర: రజహనన షపక

737
SQX2141158
పపరర: నరకల చతవపరర

740
MLJ2528255
పపరర: ససమత అడడసగర

743
SQX0784785
పపరర: హనయల షపక

95-123/223

746
SQX1068437
పపరర: పడసరద మదదర గమసట

95-123/210

749
SQX0243451
పపరర: ససరగష అడడసగర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:43
లస: పప

729
SQX1266080
పపరర: షరల బబషర షపక

95-123/208

732
SQX0789107
పపరర: భబషర షపక

95-123/211

తసడడ:డ మమలలషర
ఇసటట ననస:49-2-76
వయససస:63
లస: పప
95-123/213

735
SQX0784702
పపరర: మహబబబ షపక

95-123/214

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:49-2-79
వయససస:48
లస: ససస స
95-118/982

738
SQX1212331
పపరర: దతవ మలధసరర బబహరర

95-123/216

భరస : వనసకట రమణ మబరరస బబహరర
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:31
లస: ససస స
95-123/218

741
MLJ0930297
పపరర: మలలర శశరర అడడసగర

95-123/219

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:40
లస: ససస స
95-123/221

744
AP151000273434
పపరర: రమలదతవ అడడసగర

95-123/222

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:61
లస: ససస స
95-123/224

తసడడ:డ కకటయఖ మదదర గమసట
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:38
లస: పప
95-123/226

95-123/205

తసడడ:డ అబమరల ఘన షపక
ఇసటట ననస:49-2-76
వయససస:36
లస: పప

భరస : జజనభబషర షపక
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతఖననసరరయణ
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:61
లస: ససస స
748
MLJ2524585
పపరర: రమమష అడడగర

95-123/207

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:49
లస: ససస స
745
AP151000273450
పపరర: ససధ పపజజరర

728
SQX0789131
పపరర: ఖలజజవల షపక

95-123/202

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:49-2-76
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వరబదడ రరవప చతవపరర
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:34
లస: ససస స
742
MLJ2528214
పపరర: పదక శఖలపలర

726
MLJ0926402
పపరర: షపజజజదద షపక

95-123/204

భరస : నసరరలల షపక
ఇసటట ననస:49-2-79
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హసపసన షపక
ఇసటట ననస:49-2-79
వయససస:28
లస: పప
739
SQX1068452
పపరర: మలలర సవరర మదదర కలసట

725
SQX0784827
పపరర: మమసతనజ షపక

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:49-2-76
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల లలట గమసడన
ఇసటట ననస:49-2-78
వయససస:66
లస: పప
736
SQX1212463
పపరర: నసరరలల షపక

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప భబవరరశశటట
ఇసటట ననస:49-2-74
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:49-2-76
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహహసस
ఇసటట ననస:49-2-76
వయససస:43
లస: పప
733
SQX1532572
పపరర: పడసరద రరవప గమసడన

తసడడ:డ బబబమ సరయ శకధర చదలవరడ
ఇసటట ననస:49-2-72 LAKSHMI NILAYAM
వయససస:22
లస: పప

భరస : శరలషర
ఇసటట ననస:49-2-76
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:49-2-76
వయససస:28
లస: పప
730
SQX0631606
పపరర: షసషపర షపకस

95-123/201 723
722
SQX1810985
SQX1574038
పపరర: పపడమ సరయ శకధర చదలవరడ
పపరర: రమమశ కలమలర భబవరరశశటట

747
SQX1797513
పపరర: వరసస అదడసగర

95-123/225

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప అదడసగర
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:38
లస: పప
95-123/227

750
SQX0238949
పపరర: బబహర వనసకట రమణ మబరరస

95-123/228

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:45
లస: పప
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95-123/229

తసడడ:డ ఆలషద
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:51
లస: పప
754
AP151000270494
పపరర: బహరర లకకకననరరయణ

95-123/232

95-123/233

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:49-2-81
వయససస:25
లస: ససస స
760
SQX1900539
పపరర: వజయ లకడక బబహహర

95-123/236

95-123/239

95-123/242

తసడడ:డ జననరరన రరవప
ఇసటట ననస:49-2-82
వయససస:50
లస: పప
772
SQX0592287
పపరర: వజయకలమలరర మమనపలలర
భరస : ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-2-83
వయససస:32
లస: ససస స
775
MLJ2528727
పపరర: రరజగశశరర అరవపలర
భరస : మమరళకకషర
ఇసటట ననస:49-2-84
వయససస:54
లస: ససస స
778
MLJ2524569
పపరర: మమరళకకషర అరవపలర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-2-84
వయససస:61
లస: పప

759
MLJ2528354
పపరర: రససలలరस షపకस

95-123/234

761
SQX0908723
పపరర: షపక మనసరర బబషర

764
SQX1837525
పపరర: లకడక భవరన గమమకడడ

767
AP151000273251
పపరర: ననగగసదడమక గమమకడడ

770
MLJ2524486
పపరర: ససరగష కలమలర గమమకడడ

773
SQX0597260
పపరర: శవరరమకకకషర కలచనపపడడ

95-123/237

762
SQX0019570
పపరర: మహబబబ భబషర షపక

95-123/238

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:49-2-81
వయససస:40
లస: పప
95-123/240

765
SQX0028316
పపరర: అలహరర లకడకపడసనసस

95-123/241

భరస : శకనవరసस
ఇసటట ననస:49-2-82
వయససస:45
లస: ససస స
95-123/243

768
SQX1837533
పపరర: వనసకట ఫణణ సరయ జననరరన
అలహరర
తసడడ:డ శకనవరస అలహరర
ఇసటట ననస:49-2-82
వయససస:22
లస: పప

95-123/244

95-123/246

771
SQX0592097
పపరర: నసదతశశర రరవప కలచనపపడడ

95-123/247

తసడడ:డ శవరరమకకకషర
ఇసటట ననస:49-2-83
వయససస:31
లస: ససస స
95-123/249

95-123/250
774
SQX0597294
పపరర: ఉమలమహహశశర రరవప మమనపలలర

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:49-2-83
వయససస:38
లస: పప

95-123/252 777
776
MLJ2529162
SQX1184365
పపరర: లకకకతషలససమలణణకఖస అరవపలర
పపరర: వనసకటటశ అభనవ అరవపలర

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-2-84
వయససస:82
లస: ససస స
95-123/254

95-123/235

భరస : బబషరस
ఇసటట ననస:49-2-81
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:49-2-83
వయససస:34
లస: పప
95-123/251

95-123/586

758
SQX0610535
పపరర: మలర క షపక

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:49-2-82
వయససస:55
లస: పప
95-123/248

756
SQX2222503
పపరర: హరరపసడయ చతవపరర

తసడడ:డ వరభదడ రరవప చతవపరర
ఇసటట ననస:49-2-80 ICC BUILDINGS
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:49-2-82
వయససస:86
లస: ససస స
95-123/245

95-123/231

తసడడ:డ శవ పడసరద చతవపరర
ఇసటట ననస:49-2-80 ICC BUILDINGS
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష కలమలర గమమకడడ
ఇసటట ననస:49-2-82
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససరగషషకమలర
ఇసటట ననస:49-2-82
వయససస:46
లస: ససస స
769
SQX0019364
పపరర: శకనవరస అలహరర

95-123/585

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:49-2-81
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహబబబ సరహహబ
ఇసటట ననస:49-2-81
వయససస:66
లస: పప
766
MLJ2529204
పపరర: కకటటశశరర గమమకడడ

755
SQX2234888
పపరర: వరబదడ రరవప చతవపరర

753
AP151000270441
పపరర: సతఖననరరయణ పపజజరర

తసడడ:డ వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:49-2-81
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ బబహహర
ఇసటట ననస:49-2-81
వయససస:57
లస: ససస స
763
MLJ0929844
పపరర: భబషర షపక

95-123/230

తసడడ:డ రసగరరరవపस
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సస మమశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-2-80
వయససస:62
లస: పప
757
SQX1326413
పపరర: అలలర బ షపక

752
AP151000270373
పపరర: లకకణరరవప శఖలవలర स

779
MLJ2528347
పపరర: లకకక వవనకగ పలర
భరస : గగవరర నగరరర కలమలరసరశమ
ఇసటట ననస:49-2-86
వయససస:45
లస: ససస స

95-123/253

తసడడ:డ మమరళ కకషర అరవపలర
ఇసటట ననస:49-2-84
వయససస:28
లస: పప
95-123/255

780
MLJ2524940
పపరర: గగవరర నగరరర వననకగపలర

95-123/256

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:49-2-86
వయససస:51
లస: పప
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781
AP151000273401
పపరర: తరరపతమక కసచచరర

95-123/257

భరస : నరసయఖ
ఇసటట ననస:49-3
వయససస:57
లస: ససస స
784
SQX1068494
పపరర: మహమకద మహహడకన

95-123/260

95-123/263

95-123/265

భరస : శసకరరపసడత
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:50
లస: ససస స
793
SQX1465708
పపరర: అబమరల వరహబ షపక

95-123/268

95-123/271

95-123/274

95-123/277

తసడడ:డ rambabu జసగరల
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:23
లస: పప
808
SQX1574012
పపరర: అలలసఫ యస కగ
తసడడ:డ మమహబబబ యస కగ
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:38
లస: పప

791
AP151000273393
పపరర: హఘమసతమణణ పససపపలలటట

792
SQX1465690
పపరర: పడభబకర కలమలర పరసడత

794
SQX1334325
పపరర: పడవణ కలమలర పరసడత

797
AP151000270411
పపరర: కలమలర పరసడచ ఉదధప

800
SQX1642024
పపరర: దసరరగ దతవ సససగసపలర

803
AP151000273035
పపరర: హనసమ కలమలరర జసగరల

806
SQX0897876
పపరర: కలపపలల శకననథ

95-123/266

809
MLJ0925636
పపరర: శవరరమకకషర జసగరల
తసడడ:డ వనసకటకకషరరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:41
లస: పప

95-123/264

95-123/267

తసడడ:డ కరరణ శసకర పరసడత
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:24
లస: పప
95-123/269

795
MLJ2524437
పపరర: నరగసదడ పరసడత

95-123/270

తసడడ:డ ధనససజయపరసడత
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:41
లస: పప
95-123/272

798
AP151000270412
పపరర: శసకర పరసడచ కరరణ

95-123/273

తసడడ:డ ధనససజయపరసడచ
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:58
లస: పప
95-123/275

801
SQX1360171
పపరర: ఆధధ లకడక కలపపల

95-123/276

భరస : శవయఖ కలపపల
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:49
లస: ససస స
95-123/278

804
SQX1811033
పపరర: సరయ జజజ నదధప జసగరల

95-123/279

తసడడ:డ రరసబబబమ జసగరల
ఇసటట ననస:49-03-96
వయససస:23
లస: పప
95-123/281

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:30
లస: పప
95-123/283

95-123/262

789
MLJ2528024
పపరర: వరణణననగగసదడస పససపపలలటట
భరస : శకకరసత
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకషర రరవప జసగరల
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:60
లస: ససస స
95-123/280

786
SQX1446229
పపరర: రరసబబబమ గమడడసపవ

భరస : పడవణ కలమలర పసడతయ పపనమ
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:22
లస: ససస స

తలర : శకనస సససగసపలర
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:53
లస: ససస స
805
SQX1642016
పపరర: సరయ జజజ నదధప జసగరల

95-24/608

తసడడ:డ ధనససజయపరసడచ
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబమ జసగరల
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:27
లస: ససస స
802
SQX0432831
పపరర: లకడక మమకగసశశరర బబ లలర

788
SQX1936756
పపరర: కలమలరర పపనమ

95-123/259

తసడడ:డ మలర కరరరఫ న రరవప గమడడసపవ
ఇసటట ననస:49-3-94
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కరరణ శసకర పరసడత
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పపసచలయఖ
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:54
లస: పప
799
SQX0794446
పపరర: భబణమ శక జసగరల

95-123/261

భరస : రరమసరశమ
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:49-3-95
వయససస:24
లస: పప
796
AP151000270116
పపరర: శకకరసత పససపపలలటట

785
SQX1398164
పపరర: అబమల హససన మలరరకర

783
SQX1446237
పపరర: వదనఖ శక గమడడసపవ

భరస : రరసబబబమ గమడడసపవ
ఇసటట ననస:49-3-94
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమర కసససస మలరరకర
ఇసటట ననస:49-3-94
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససలలజమలన ఎస ఎ
ఇసటట ననస:49-3-94
వయససస:65
లస: పప
790
AP151000273390
పపరర: కరరణమసజదతవ

95-123/258

తసడడ:డ ససబబబరరవపस
ఇసటట ననస:49-3
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ దనవపద ననజనన మహహడకన
ఇసటట ననస:49-3-94
వయససస:47
లస: పప
787
SQX1068502
పపరర: ససదర ధకల ఎస యస

782
SQX0469783
పపరర: కకశశర కసచరర

807
SQX1642040
పపరర: శకనస సససగసపలర

95-123/282

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సససగసపలర
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:30
లస: పప
95-123/284

810
AP151000270082
పపరర: రఘమరరమ జసగరల

95-123/285

తసడడ:డ వనసకటకకషరరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:45
లస: పప
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811
AP151000270011
పపరర: రరసబబబమ జసగరల

95-123/286

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:49-3-96
వయససస:54
లస: పప
814
SQX0231647
పపరర: జగ తనసజ జజ

95-124/143

95-124/146

95-124/148

95-124/151

95-124/154

95-124/664

95-123/291

తసడడ:డ వనసకటననరరయణ పరలలరర
ఇసటట ననస:49-3-109
వయససస:52
లస: పప

824
SQX0880476
పపరర: చసదడశశఖర బడడగరనవన

94-2/593

95-124/152

95-123/289
819
AP151000270333
పపరర: సరరరర హరవసద సససగ గమలలబర

822
SQX0880492
పపరర: హరరకకషర బడడగరనవన

95-124/150

825
SQX0477125
పపరర: కలససమ పరలశశటట

95-124/153

భరస : ననగ వనసకట రవ కలమలర పరలశశటట
ఇసటట ననస:49-3-105
వయససస:33
లస: ససస స

95-124/155 828
827
AP151000276022
SQX0286062
పపరర: ననగ వనసకట రవకలమలర పరలశశటట
పపరర: వవణమగగపరల పరలశశటట

830
SQX2120319
పపరర: భబరత దతవ వసగల

833
SQX1835172
పపరర: ససబడహకణఖస తవశ

836
AP151000276369
పపరర: జజఖతరకయ పరలలరర

839
SQX2347623
పపరర: తనకయ లకడక పరలలరర

95-124/665

831
SQX2120293
పపరర: గణణశ శకవతస వసగల

95-124/666

తసడడ:డ హనసమసత రరవప వసగల
ఇసటట ననస:49-3-105
వయససస:29
లస: పప
95-123/292

834
SQX1693167
పపరర: మనన కకతస పలర

95-124/157

భరస : బబల కకటయఖ కకతస పలర
ఇసటట ననస:49-3-108
వయససస:25
లస: ససస స
95-124/158

837
MLJ0923763
పపరర: వనసకటననరరయణ పరలలరర
పరలలరర
తసడడ:డ గమరవపపశశటట పరలలరర
ఇసటట ననస:49-3-109
వయససస:45
లస: పప

95-124/159

95-124/667

840
MLJ0923284
పపరర: ససధనరరణణ లసగసశశటట

95-124/161

Deleted

తసడడ:డ గమరర కకషర పరలలరర
ఇసటట ననస:49-3-109
వయససస:19
లస: ససస స

95-124/156

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:49-3-105
వయససస:46
లస: పప

భరస : గమరరకకషర పరలలరర
ఇసటట ననస:49-3-109
వయససస:50
లస: ససస స
95-124/160

95-124/145

తసడడ:డ చసదడశశఖర బడడగరనవన
ఇసటట ననస:49-3-102
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప తవశ
ఇసటట ననస:49-3-106
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ గమరర కకషర పలలరర
ఇసటట ననస:49-3-109
వయససస:20
లస: ససస స
838
AP151000276361
పపరర: గమరరకకషర పరలలరర

95-124/149

భరస : హనసమసత రరవప వసగల
ఇసటట ననస:49-3-105
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణस स
ఇసటట ననస:49-3-106
వయససస:41
లస: పప
835
NDX2527687
పపరర: తనకయ లకడక పలలరర

821
AP151000276244
పపరర: పదక బడడగరనవన

816
SQX0477364
పపరర: జజనకక రరమ రవ

తసడడ:డ బదర సససగ
ఇసటట ననస:49-3-102
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:49-3-105
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శక రరమ మబరరస వసగల
ఇసటట ననస:49-3-105
వయససస:59
లస: పప
832
MLJ0852780
పపరర: వనసకటరరమయఖ గసధసस स

95-124/147

తసడడ:డ చచసగయఖ బబడడగరనవన
ఇసటట ననస:49-3-102
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:49-3-105
వయససస:66
లస: ససస స
829
SQX2120301
పపరర: హనసమసత రరవప వసగల

818
AP151000276245
పపరర: లలల అహకద

95-123/288

తసడడ:డ వవణమ గగపరలరరవప జజనకక రరమ
ఇసటట ననస:49-3-100
వయససస:41
లస: పప

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:49-3-102
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బబడడగరనవన
ఇసటట ననస:49-3-102
వయససస:29
లస: పప
826
AP151000276086
పపరర: సరమలమ జఖస పరలశశటట

95-124/144

తసడడ:డ ఆబమరలగ న లలల
ఇసటట ననస:49-3-101
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర బబడడగరనవన
ఇసటట ననస:49-3-102
వయససస:31
లస: ససస స
823
SQX0374082
పపరర: వనసకటటశ బడడగరనవన

815
SQX1550681
పపరర: అనశర అల షపక

813
AP151000270063
పపరర: వవణమ గగపరలరరవప రరవस

తసడడ:డ వరయఖस
ఇసటట ననస:49-3-100
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ తచజయబ అల షపక
ఇసటట ననస:49-3-100
వయససస:31
లస: పప

భరస : అహమకద షపక
ఇసటట ననస:49-3-101
వయససస:66
లస: ససస స
820
SQX0202945
పపరర: బసదసమలధవ బ

95-123/287

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:49-3-97
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ శసకర జజ
ఇసటట ననస:49-3-100
వయససస:33
లస: ససస స
817
AP151000276232
పపరర: లలహఘరరనససరబబగస షపక

812
AP151000273029
పపరర: పడమల జసగరల

తసడడ:డ సతఖననరరయణ లసగసశశటట
ఇసటట ననస:49-3-110
వయససస:37
లస: ససస స
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841
AP151000276382
పపరర: రమలదతవ ససదర నబతష
స న

95-124/162

భరస : వనసకటటశశరరరవప ససదర నబతష
స న
ఇసటట ననస:49-3-110
వయససస:49
లస: ససస స
844
SQX0477158
పపరర: నరకల అమమకల

95-124/165

భరస : బబలకకషర అమమకల
ఇసటట ననస:49-3-110
వయససస:70
లస: ససస స
847
SQX1944123
పపరర: శవలల గరల

95-124/169

95-124/172

భరస : ఆసజనవయమలల కరమళళ
ఇసటట ననస:49-3-113
వయససస:25
లస: ససస స
856
SQX2429769
పపరర: పడభమ కలమలర బననల
తసడడ:డ శసకర రరవప బననల
ఇసటట ననస:49-3-114
వయససస:34
లస: పప
859
SQX1248385
పపరర: శరణ బబబమ బతష
స ల

95-124/178

95-124/671

94-2/595

తసడడ:డ అరరణనచలస చగమరర
ఇసటట ననస:49-3-118
వయససస:44
లస: ససస స
868
SQX1580365
పపరర: సససదరర మమలకలచచరరవప
భరస : దసరగ రరవప మమలకలచచరరవప
ఇసటట ననస:49-3-118
వయససస:58
లస: ససస స

848
SQX1944107
పపరర: జగదధశశరరరవప గరల

851
SQX0762799
పపరర: శకరరమకకషర దనమరర

854
SQX1184381
పపరర: దధపసస బబణనల

857
MLJ2533727
పపరర: ససధనరరణణ బతష
స ల

860
MLJ2533719
పపరర: శకనవరస రరవప

863
SQX2344083
పపరర: వనసకటటశశరరర పగడనదసదమ

95-124/170

849
SQX1464395
పపరర: దసరగ పడసరద లసగసశశటట

95-124/173

852
SQX2119519
పపరర: ఆసజనవయమలల కరమళళ

95-124/174

855
SQX1492255
పపరర: రరజగష సవరన

95-124/175

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సవరన
ఇసటట ననస:49-3-114
వయససస:31
లస: పప
95-124/176

858
MLJ2534113
పపరర: సరయమక

95-124/177

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-3-115
వయససస:66
లస: ససస స
95-124/179

861
SQX2107043
పపరర: ననగ శశశలజ బతష
స ల

95-124/616

భరస : Sukhjeet singh Sardar
ఇసటట ననస:49-3-115
వయససస:25
లస: ససస స
95-124/672

864
NDX2528784
పపరర: ససరగశ
తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:49-3-118
వయససస:21
లస: పప

866
SQX1885029
పపరర: దసరరగ లకడక చగమరర

867
SQX0880500
పపరర: వనసగమలసబ చగమరర

భరస : అననసమలలజ తడ
ఇసటట ననస:49-3-118
వయససస:62
లస: ససస స

95-124/668

తసడడ:డ శసకర కరమళళ
ఇసటట ననస:49-3-113
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కలమలర సరశమ పగడనదసదమ
ఇసటట ననస:49-3-117
వయససస:34
లస: పప

869
SQX1580340
పపరర: జయలకడక తడ

95-124/171

తసడడ:డ దతవరనసద లసగసశశటట
ఇసటట ననస:49-3-111
వయససస:40
లస: పప

95-124/180

తసడడ:డ అరరణనచలస చగమరర
ఇసటట ననస:49-3-118
వయససస:22
లస: ససస స
95-124/182

95-124/168

తసడడ:డ ససబడమణఖస అమమకల
ఇసటట ననస:49-3-110
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బతష
స ల
ఇసటట ననస:49-3-115
వయససస:53
లస: పప

భరస : కలమలర సరశమ పగడదసడస
ఇసటట ననస:49-3-117
వయససస:54
లస: ససస స
865
NDX2537934
పపరర: ఝనస చగమరర

846
SQX0477018
పపరర: బబలకకషరరరవప అమమకల

95-124/167

భరస : శకనవరసవరక బతష
స ల
ఇసటట ననస:49-3-115
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస వరక బతష
స ల
ఇసటట ననస:49-3-115
వయససస:24
లస: పప
862
SQX2346138
పపరర: బబబ పగడదసడస

845
AP151000276374
పపరర: వనసకటటశశరరరవప ససదర నబతష
స

భరస : పడభమ కలమలర బబణనల
ఇసటట ననస:49-3-114
వయససస:33
లస: ససస స
95-124/670

95-124/164

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-3-110
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరననధస దనమమరర
ఇసటట ననస:49-3-113
వయససస:81
లస: పప
95-124/669

843
SQX0600528
పపరర: ననగగశశరమక

తసడడ:డ అసబమల బబలకకషరరరరవప కసదదకటటట
ఇసటట ననస:49-3-110
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసయఖ గరల
ఇసటట ననస:49-3-110/1
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకరరమకకషర
ఇసటట ననస:49-3-113
వయససస:77
లస: ససస స
853
SQX2119436
పపరర: రరణణ కరమళళ

95-124/163

తసడడ:డ వనసకటరతసస ససదర నబతష
స న
ఇసటట ననస:49-3-110
వయససస:55
లస: పప

భరస : జగదధశశరరరవప గరల
ఇసటట ననస:49-3-110/1
వయససస:62
లస: ససస స
850
SQX0762815
పపరర: హహహమలవత దనమరర

842
SQX0762880
పపరర: ఉమలమహహశశరర కసదదకటటట

94-2/594

95-124/181

తసడడ:డ అరరణనచలస చగమరర
ఇసటట ననస:49-3-118
వయససస:27
లస: ససస స
95-124/183

870
SQX0880518
పపరర: మలర కరరరఫ నరరవప చగమరర

95-124/184

తసడడ:డ అరరణనచ.లస చగమరర
ఇసటట ననస:49-3-118
వయససస:27
లస: పప
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95-124/185

తసడడ:డ శకనవరససలల పరడదలస
ఇసటట ననస:49-3-118
వయససస:72
లస: పప
874
SQX0538769
పపరర: మనక కతడ

95-124/186

95-124/189

95-117/202

తలర : సరసబబడజఖజ పస లశశటట
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:67
లస: పప
883
SQX0762674
పపరర: కకషరరరరవప కటకస

95-124/67

95-124/192

95-124/195

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప పస టటట
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:23
లస: పప
892
SQX1866383
పపరర: పరరరసరరధద కకననథస

95-124/198

95-124/674

తసడడ:డ మలర కరరరఫ నరరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:56
లస: పప
898
SQX2120376
పపరర: గగపరల కకషర జకక
తసడడ:డ సతఖననరరయణ జకక
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:53
లస: పప

94-2/596

881
SQX0762690
పపరర: రరజగశశరర కటకస

887
SQX0169938
పపరర: నవత సస మవరపప

95-124/60

95-124/188

879
SQX1864479
పపరర: లకడక దతవ పస లశశటట

95-117/201

882
SQX0762898
పపరర: కలమలరర తతమసడడ

95-124/62

భరస : రరమలరరవప తతమసడడ
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:63
లస: ససస స
95-124/190

885
SQX1620989
పపరర: అనసపపరర కరకరర

95-124/191

భరస : వనసకట రమణన రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:39
లస: ససస స
95-124/193

888
SQX1691922
పపరర: శకనవరస రరవప కకలలర

95-124/194

భరస : రవసదడ ననధ ఠరగబర సస మవరపప
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయ నరసససహరరవప కకలలర
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:45
లస: ససస స

890
SQX1482199
పపరర: సరయ కకషర సస మవరపప

891
SQX0821827
పపరర: ససవర కలమలర సస మవరపప

95-124/196

తసడడ:డ రరమకకకషరమల చనరర సస మవరపప
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రగశయఖ కరకరర
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:75
లస: పప

896
SQX2341956
పపరర: రగరరజ పస లశశటట

897
SQX2120236
పపరర: చచనసకగశవ పడసరద గగలర పపడడ

95-124/675

899
SQX2341790
పపరర: లకడక దతవ పస లశశటట
భరస : రగరరజ పస లశశటట
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:50
లస: ససస స

95-124/197

తసడడ:డ రవసదడ ననధ టబగగర సస మవరపప
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:29
లస: పప

95-124/199 894
893
SQX0419424
SQX1620971
పపరర: రవసదడ ననధ ఠరగబర సస మవరపప
పపరర: వనసకట రమణన రరవప కరకరర

తసడడ:డ రరధనకకకషర మబరరస పస లశశటట
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:56
లస: పప
95-124/677

876
SQX0202978
పపరర: అజత సససగ కతడ

భరస : రగరఊ పస లశశటట
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడననథ టబగగర సస మవరపప
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకననథస
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:37
లస: పప
895
SQX2345940
పపరర: సతఖననరరయణ పససమరరస

878
NDX2530632
పపరర: మణణకరసత వసశ కకషర ససదధప
పప టటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప పప టటట
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:23
లస: పప

884
SQX1866367
పపరర: శశశలజ కలమలరర కకననథస

95-124/733

తసడడ:డ బబలలజ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:49-3-119
వయససస:32
లస: పప

భరస : పరరర సరరధధ కకననథస
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:40
లస: ససస స
889
SQX1691955
పపరర: మణణకసఠ వసశ కకషర పస టటట

95-124/187

భరస : కకషరరరరవప కటకస
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటకస
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:58
లస: పప
886
SQX1691997
పపరర: శకలసతల కకలలర

875
SQX0203034
పపరర: హఘమ బసదస కతడ

873
SQX1901784
పపరర: ఝనస చగమరర

భరస : అరరణనచలస చగమరర
ఇసటట ననస:49-3-118
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : బబలలజ సససగ కతడ
ఇసటట ననస:49-3-119
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరససససగ కతడ
ఇసటట ననస:49-3-119
వయససస:61
లస: పప
880
SQX1864800
పపరర: రజ రరజ పస లశశటట

95-124/673

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకవపశరర
ఇసటట ననస:49-3-118
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబలలజసససగ కతడ
ఇసటట ననస:49-3-119
వయససస:29
లస: ససస స
877
SQX0203091
పపరర: బబలలజ సససగ కతడ

872
SQX2347052
పపరర: ససరగష కకవపశరర

95-124/200

95-124/676

తసడడ:డ ననగ రతస యఖ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:53
లస: పప
95-124/678

900
SQX2121259
పపరర: లకడక రరజఖస గగలర పపడడ

95-124/679

భరస : చచనస కగశవ పడసరద గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:50
లస: ససస స
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901
SQX2342582
పపరర: రరధదక పససమరరస
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95-124/680

భరస : సతఖననరరయణ పససమరరస
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:49
లస: ససస స
904
SQX2344281
పపరర: బసదస మలధవ జకక

95-124/683

95-124/686

95-123/295

95-123/296

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-123
వయససస:37
లస: ససస స
916
SQX0014068
పపరర: అరరణ పరకసడర

95-123/299

911
SQX2120145
పపరర: వనయ కలమలర అనసవరపప

95-123/302

95-123/293

భరస : అశశక కకలర
ఇసటట ననస:49-3-125
వయససస:23
లస: ససస స

95-123/587

915
MLJ2528826
పపరర: అనసరరధ పరకసడర

920
AP151000270327
పపరర: వవసకటటశశరరరవ పరకసడర

95-123/294

95-123/588

914
SQX0024414
పపరర: ససలలచన అలర ల

95-123/297

95-123/298

భరస : మమరళకకషర
ఇసటట ననస:49-3-123
వయససస:42
లస: ససస స
95-123/300

918
AP151000270328
పపరర: మమరళకకషర పరకసడర

95-123/301

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-3-123
వయససస:51
లస: పప
95-123/303

921
SQX1797547
పపరర: పరవన పడవలర క శరఖమబరర

95-123/304

భరస : శవ కకషర శరఖమబరర
ఇసటట ననస:49-3-125
వయససస:22
లస: ససస స

95-123/306 924
95-123/307
923
SQX1068528
SQX1773282
పపరర: ననగలలత జజఖత తరరమలశశటట
పపరర: ననగ దసరగ భవరన తరరమలశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:49-3-125
వయససస:30
లస: ససస స

95-123/308 926
925
SQX0579995
AP151000273109
పపరర: ననగ దసరరగ భవరన తరరమలశశటట
పపరర: వజయభబసకర లకడక
పరలకరయల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:49-3-125
ఇసటట ననస:49-3-125
వయససస:30
లస: ససస స
వయససస:44
లస: ససస స

95-123/309

928
AP151000273107
పపరర: కకసలఖ నమకల

95-123/312

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-3-125
వయససస:61
లస: ససస స

912
SQX2120129
పపరర: పరనకగశశరర అనసవరపప
భరస : వనయ కలమలర అనసవరపప
ఇసటట ననస:49-3-122
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:49-3-125
వయససస:27
లస: ససస స

95-123/311

909
SQX0239103
పపరర: దదనవశ కలమలర అనసవరపప

తసడడ:డ లలజజరస కలమలర అనసవరపప
ఇసటట ననస:49-3-122
వయససస:36
లస: పప

917
MLJ2528131
పపరర: ననగగశశరమక పరకసడర

95-124/685

తసడడ:డ లలజరస కలమలర
ఇసటట ననస:49-3-122
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:49-3-123
వయససస:80
లస: పప
95-123/305

906
SQX2120228
పపరర: గణ లకడక పసడయసకర గగలర పపడడ

Deleted

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-123
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల
ఇసటట ననస:49-3-123
వయససస:67
లస: పప
922
SQX1797539
పపరర: సరయ సససదరఖ కకలర

908
SQX0239863
పపరర: శకలకడక అనసవరపప

95-124/682

భరస : సరయ అశశక తతజ గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరశమ రసగయఖ
ఇసటట ననస:49-3-123
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-123
వయససస:54
లస: ససస స
919
AP151000270329
పపరర: కకటటశశరరరవప పరకసడర

95-124/684

భరస : దదనవష కలమలర
ఇసటట ననస:49-3-122
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : లలజరస కలమలర అనసవరపప
ఇసటట ననస:49-3-122
వయససస:66
లస: ససస స
913
MLJ2529246
పపరర: ససమత పరకసడర

905
SQX2346781
పపరర: ఉదయ భబసకర జకక

903
SQX2350718
పపరర: సరయ అశశక తతజ గగలర పపడడ

తసడడ:డ చచనసకగశవ పడసరద గగలర పపడడ
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషర జకక
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రగరరజ పస లశశటట
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:25
లస: పప
910
SQX0239087
పపరర: పదక అనసవరపప

95-124/681

భరస : గగపరల కకషర జకక
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషర జకక
ఇసటట ననస:49-3-120
వయససస:28
లస: ససస స
907
SQX2341659
పపరర: రరహహల పస లశశటట

902
SQX2345650
పపరర: మహఘన జకక

929
MLJ2524312
పపరర: శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
తసడడ:డ రరమకకషరరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-125
వయససస:59
లస: పప

927
MLJ2528149
పపరర: కకషరకలమలరర తరరమలశశటట

95-123/310

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-3-125
వయససస:45
లస: ససస స
930
SQX1865740
పపరర: తనకన ననగ జజఖత గటట

95-123/313

తసడడ:డ మహన రరవప గటట
ఇసటట ననస:49-3-129
వయససస:21
లస: ససస స

Page 35 of 299

931
SQX1865583
పపరర: రరప ససతతషస గటట
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95-123/314

తసడడ:డ మహన రరవప గటట
ఇసటట ననస:49-3-129
వయససస:23
లస: ససస స
934
SQX2123404
పపరర: కగశవ రరవప ఘటట

95-123/589

95-123/317

95-123/591

95-123/320

95-123/323

95-123/326

95-123/329

తసడడ:డ రసబబబమ సస మల
ఇసటట ననస:49-3-133
వయససస:21
లస: ససస స

944
SQX0432864
పపరర: పడసనస దతవ యస.వ.యస

947
SQX1212687
పపరర: రరమ లకకమక కసడచ

950
SQX1212612
పపరర: మమనశశరయఖ కసడచ

953
SQX0328484
పపరర: నరసససహరరవప బబ లశశటట

95-123/594

956
SQX0239897
పపరర: పదనకవత సస మలల

95-123/321

959
SQX2119410
పపరర: అరవసద సస మల
తసడడ:డ రరసబబబమ సస మల
ఇసటట ననస:49-3-133
వయససస:18
లస: పప

939
MLJ0931204
పపరర: వనసకటటశశరగమపస వవమబరర

95-123/319

95-123/593
942
SQX2361277
పపరర: శక సతఖ రరమ లకడక రమఖ ససధ

945
SQX0330530
పపరర: శకదతవ బబ లశశటట

95-123/322

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:59
లస: ససస స
95-123/324

948
SQX1620922
పపరర: అభరరస ససకర

95-123/325

తసడడ:డ రమణ ససకర
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:23
లస: పప
95-123/327

95-123/328
951
MLJ2524288
పపరర: ససధనకరరరవపस రరచమడడగమस

తసడడ:డ ససబబబరరవపस स
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:50
లస: పప
95-123/330

954
MLJ2524346
పపరర: ససబబబరరవపस రరచమడడగమस

95-123/331

తసడడ:డ ససబబరరయమడడस स
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:72
లస: పప
95-123/332

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:49-3-133
వయససస:42
లస: ససస స
95-123/595

95-123/524

తసడడ:డ మహహశ ససధ
ఇసటట ననస:49-3-131
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమకకషరయఖ
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:66
లస: పప

భరస : రమలరరవప పప ల
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:70
లస: ససస స
958
SQX2127801
పపరర: శక లకడక దసరగ శరకవణణ సస మల

95-123/592

తసడడ:డ ననరరయణ కసడచ
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:55
లస: పప
955
SQX2433787
పపరర: సస మమక పప ల

941
SQX2361087
పపరర: ససజనఖ ససధ

936
SQX2018570
పపరర: చచజతనఖ మతత

తసడడ:డ జగననకహననడవప
ఇసటట ననస:49-3-131
వయససస:69
లస: పప

భరస : ననరరయణ కసడచ
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ యశశశ ససకర
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:30
లస: పప
952
SQX0449678
పపరర: రవణ యస.యస.వ

95-123/318

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప ససకర
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:71
లస: ససస స
949
SQX1184258
పపరర: తషలససరరస యశశశ ససకర

938
SQX0789354
పపరర: హరరపస
డ రద శరక మలలరదద

95-123/316

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరర రరవప మతత
ఇసటట ననస:49-3-129/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహహశ ససధ
ఇసటట ననస:49-3-131
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమనశశరయఖ కసడచ
ఇసటట ననస:49-3-132
వయససస:34
లస: ససస స
946
SQX1620914
పపరర: తషలసస దతవ ససకర

95-123/590

తసడడ:డ ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:49-3-131
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబడహకణఖస ససధ
ఇసటట ననస:49-3-131
వయససస:46
లస: పప
943
SQX1212661
పపరర: ససవరచల దతవ కసడచ

935
SQX2123420
పపరర: శశష రతసస ఘటట

933
SQX1865542
పపరర: మహన రరవప గటట

తసడడ:డ కగశవ రరవప గటట
ఇసటట ననస:49-3-129
వయససస:50
లస: పప

భరస : కగశవ రరవప ఘటట
ఇసటట ననస:49-3-129
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరగమపస
ఇసటట ననస:49-3-131
వయససస:67
లస: ససస స
940
SQX2361178
పపరర: మహహశ ససధ

95-123/315

భరస : మహన రరవప గటట
ఇసటట ననస:49-3-129
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ శశషయఖ ఘటట
ఇసటట ననస:49-3-129
వయససస:77
లస: పప
937
MLJ0931212
పపరర: పరరశతదతవ వవమబరర

932
SQX1865617
పపరర: ససవర కలమలరర గటట

957
MLJ0922286
పపరర: రరసబబబమ సస మమల

95-123/333

తసడడ:డ సతస రరజ
ఇసటట ననస:49-3-133
వయససస:52
లస: పప
95-123/596

960
MLJ0926907
పపరర: జజనకక సవరన

95-123/334

భరస : ననగగజ
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:39
లస: ససస స
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961
AP151000273225
పపరర: నరకల సవరన

95-123/335

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:49
లస: ససస స
964
MLJ2528099
పపరర: మణమక ననమలల

95-123/338

95-123/341

95-123/344

95-123/347

95-123/348

971
AP151000270292
పపరర: కకసడలరరవప సవరన

974
SQX2119535
పపరర: మధవ పచచ

977
AP151000270174
పపరర: ధననకజ కరలల

95-125/722

Deleted

980
SQX1465724
పపరర: వనసకట జయసత మననసస

తసడడ:డ శసకర రరవప మననసస
ఇసటట ననస:49-3-137
వయససస:26
లస: పప
95-123/355

భరస : కకటటశశర రరవప మనఖస
ఇసటట ననస:49-3-137
వయససస:29
లస: ససస స

986
SQX1465716
పపరర: శకనవరస రరవప మననసస

95-123/597

989
SQX1726389
పపరర: మహన మమతనఖల

969
AP151000270296
పపరర: కకశశర కరలల

95-123/343

972
MLJ0926915
పపరర: సతఖననరరయణ మరర

95-123/346

975
SQX2206647
పపరర: కమలలష కరలల

95-123/598

తసడడ:డ కకశశర కరలల
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:19
లస: పప
95-123/349

978
SQX2071330
పపరర: దదవఖ శక మరజ

95-123/533

భరస : పడవణ కలమలర మరజ
ఇసటట ననస:49-3-135
వయససస:25
లస: ససస స
95-123/350

981
SQX1247940
పపరర: లలత కరలల

95-123/351

భరస : సరసబశవ రరవప కరలల
ఇసటట ననస:49-3-137
వయససస:57
లస: ససస స
95-123/353

984
SQX1479428
పపరర: కకరణ కరలల

95-123/354

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కరలల
ఇసటట ననస:49-3-137
వయససస:31
లస: పప
95-123/356

తసడడ:డ పసచచయఖ మననసస
ఇసటట ననస:49-3-137
వయససస:46
లస: పప
95-123/534

95-123/340

తసడడ:డ మటట యఖ
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-137
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-137
వయససస:32
లస: పప
988
SQX1994573
పపరర: దయ వనసకట దధపసక మనఖస

95-123/345

భరస : శకనవరస రరవప మననసస
ఇసటట ననస:49-3-137
వయససస:36
లస: ససస స

95-123/352 983
982
SQX1212398
SQX0897868
పపరర: వనసకట సరయ రరమ మననసస
పపరర: మనఖమ వనయ కలమలర

966
SQX1266403
పపరర: శకకరసత సవరన

తసడడ:డ ధననకజ
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పపదోర జ
ఇసటట ననస:49-3-135
వయససస:81
లస: పప

భరస : పడవణ కలమలర మరజ
ఇసటట ననస:49-3-135
వయససస:25
లస: ససస స

985
SQX0328526
పపరర: కకటటశశరరరవప మననసస

95-123/342

భరస : వనసగయఖ పచచ
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కకషస ర
ఇసటట ననస:49-3-135
వయససస:38
లస: ససస స
979
SQX2165710
పపరర: దదవఖ శక మరజ

968
SQX0908822
పపరర: మరగ పడవణ కలమలర

95-123/337

తసడడ:డ కకసడలల సవరన
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమజ
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:60
లస: పప
976
MLJ0926899
పపరర: శవపరరశత కరలల

95-123/339

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరయమక
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:48
లస: పప
973
AP151000270209
పపరర: కకటటశశరరరవప సవరన

965
AP151000273249
పపరర: రరకకకణణబబయ ఉమలరరల

963
MLJ2528271
పపరర: పదక సవరన

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : కకసస జ
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలల సవరన
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:27
లస: పప
970
AP151000270160
పపరర: ననగగజ సవరన

95-123/336

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-3-134
వయససస:64
లస: ససస స
967
SQX1266353
పపరర: యశశసత సవరన

962
MLJ0926931
పపరర: వజయలకకక మరగ

987
SQX1465732
పపరర: రరమమ శవననదస

95-123/357

తసడడ:డ ససబబబరరవప శవననదస
ఇసటట ననస:49-3-137
వయససస:56
లస: పప
95-95/218

తసడడ:డ సపలశ రరజ ననయమడడ మమతల
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:43
లస: పప

990
SQX1247957
పపరర: మలధవ రగకకస

95-123/358

తసడడ:డ బబబమ రరవప రగకకస
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:24
లస: ససస స
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95-123/359

భరస : సతష కలమలర పపనస
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:24
లస: ససస స
994
AP151000273228
పపరర: పపనసచసదడకళ

95-123/362

95-123/365

95-123/599

95-123/366

999
AP151000270214
పపరర: భకపత పపనస

95-123/600 1002 SQX2290294
1001 SQX2300010
పపరర: పపరరచసదడ కలమలర మమడబబ యన
పపరర: గకతమ మమడబబ యన

95-123/367

95-123/601

భరస : పపరరచసదడ రరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:26
లస: ససస స

95-123/368 1005 SQX0239921
95-123/369
1004 SQX1395939
పపరర: వనసకట ననగ హరరణణ పససమరరస
పపరర: గజజ వనసకట లకడక సతఖ
సరయ పససమరరస
భరస : ననగ వనసకట రవ కలమలర పససమరరస
భరస : వనసకట ససవర శశఖర రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:49-3-139
ఇసటట ననస:49-3-139
వయససస:30
లస: ససస స
వయససస:57
లస: ససస స

95-123/370

1007 SQX0612283
పపరర: ననగ వనసకట రవ కలమలర
పససమరరస
తసడడ:డ వనసకట శవ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:49-3-139
వయససస:38
లస: పప

95-123/371

95-123/372
1008 SQX0239129
పపరర: వనసకట ససవర శశఖర రరవప
పససమరరస
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:49-3-139
వయససస:65
లస: పప

95-123/373

1010 SQX1195933
పపరర: వనసకటటసశరరర గకరర

95-123/374

1011 SQX1406777
పపరర: రరజగశశరర పలర పస తష

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గకరర
ఇసటట ననస:49-3-140
వయససస:58
లస: పప

95-123/376
1012 SQX1524827
పపరర: వజయ కకషర మహన
పలర పస తష
తసడడ:డ రరజజ రరస మహన రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:49-3-142
వయససస:32
లస: పప

1013 SQX1524835
పపరర: రరజజ రరస మహన రరవప
పలర పస తష
తసడడ:డ రరధ కకషర మబరరస పలర పస తష
ఇసటట ననస:49-3-142
వయససస:61
లస: పప

95-123/377

1015 SQX1028738
పపరర: నలమ గమదరసత

1016 SQX1395970
పపరర: మననహర సససగ

95-123/379

95-123/378

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:49-3-143
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ భగత సససగ
ఇసటట ననస:49-3-143
వయససస:33
లస: పప

95-123/364

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:71
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర గకరర
ఇసటట ననస:49-3-140
వయససస:51
లస: ససస స

1018 SQX1396184
పపరర: మలలలస సససగ

996
AP151000270144
పపరర: బబలరరజ పపనస

95-123/602

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:49-3-139
వయససస:86
లస: ససస స
1009 SQX1195925
పపరర: ననగ సససదరర గకరర

998
SQX1884360
పపరర: కరసతనరరవప గమమకడడ

95-123/361

తసడడ:డ భకపత
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబబమరరవప రగకకస
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:22
లస: పప
1006 SQX0239947
పపరర: పససమరరస శకలసతల

95-123/363

తసడడ:డ గగపరలరరవప గమమకడడ
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:64
లస: పప

భరస : ససబబరరవప మమడబబ యన
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:53
లస: ససస స
1003 SQX2445336
పపరర: కకషర కకశశర రగకకస

995
SQX0706374
పపరర: సతష కలమలర పపననస

993
AP151000273247
పపరర: వజయకలమలరర రగఖఖ స

భరస : బబబబరరవప
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ భకపత
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చనసయఖ
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:49
లస: పప
1000 SQX2458420
పపరర: సతఖవత మమడబబ యన

95-123/360

భరస : బబలరరజ
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : భకపత
ఇసటట ననస:49-3-138
వయససస:59
లస: ససస స
997
MLJ0930453
పపరర: బబబబరరవప కకకకరర

992
SQX0239905
పపరర: కవత వపనస

భరస : రరజజ రరమ మహన రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:49-3-142
వయససస:53
లస: ససస స

1019 SQX1234459
పపరర: రసజత సససగ
తసడడ:డ హహకస సససగ
ఇసటట ననస:49-3-143
వయససస:33
లస: పప

1014 SQX2367860
పపరర: పదక రగఖ పలర పస తష

95-123/603

భరస : వజయ కకషర మమరళమహన పలర పస తష
ఇసటట ననస:49-3-142
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జబర సససగ
ఇసటట ననస:49-3-143
వయససస:28
లస: పప
95-123/381

95-123/375

1017 SQX1396010
పపరర: ఓబబ సససగ

95-123/380

తసడడ:డ బగడ సససగ
ఇసటట ననస:49-3-143
వయససస:28
లస: పప
95-123/382

1020 SQX1006410
పపరర: శకనవరస రరవప గమదరసత

95-123/383

తసడడ:డ వరయఖ గమదరసత
ఇసటట ననస:49-3-143
వయససస:51
లస: పప
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1021 MLJ0929505
పపరర: లలవణఖ కకపపపరరవపరర
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95-123/384

భరస : ననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:49-3-144
వయససస:37
లస: ససస స
1024 MLJ0929489
పపరర: కకరణ కకపపపరరవపరర

95-123/387

95-123/390

తసడడ:డ కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-145
వయససస:51
లస: పప
1033 SQX2371235
పపరర: కకటటశశరర తతరరటట

1028 AP151000273021
పపరర: శశభబదతవ చదలవరడ

95-123/605

95-123/391

1031 SQX1518036
పపరర: అరరణన కలమలరర వపయబరర

1034 SQX2505923
పపరర: ససరఖపడకరశ రరవప చతస జలలర

95-124/692

1039 SQX1629452
పపరర: మదదరబబ యన బ టట కకరణ
మమయ
భరస : అల గగపస కకషస ర
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:29
లస: ససస స

95-124/202

1042 SQX1629460
పపరర: తనటట ననగ భవరన

95-124/205

1037 NDX2712933
పపరర: హరరక కసబబల

95-123/394

1032 SQX2409225
పపరర: సపజదసలల తతరరటట

95-123/620

95-123/607
1035 SQX2229037
పపరర: వజయ కలమలర బడహకజజఖససల

తసడడ:డ ససతన రరమలసజనవయమలల బడహకజజఖససల
ఇసటట ననస:49-5
వయససస:45
లస: పప
94-16/1095

1038 SQX1184431
పపరర: యగ శక లకడక కకడత

భసధసవప: వర అరజసయల రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నరగసదడ కకడత
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:25
లస: ససస స

1040 SQX1223262
పపరర: కలపన ససవరలలశశటట

1041 SQX1885011
పపరర: సరవతడ కకసడ

1043 AP151000276201
పపరర: రరధదక కసభబల

భరస : తనటట ననర హరర
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరరరరఫ నరరవప
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:50
లస: ససస స

95-124/208
1045 SQX1811231
పపరర: ఎల యస ఎన వ ననరరయణ
కసబబల
తసడడ:డ వరరరరఫ న రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:23
లస: పప

1046 SQX1184456
పపరర: నరగసదడ కకడత
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప కకడత
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:30
లస: పప

1048 AP151000276428
పపరర: వనసకటపత పరమబరర

1049 SQX2122232
పపరర: శకనవరస రజడడడ కకసడ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:36
లస: పప

95-123/604

తసడడ:డ గసటయఖ తతరరటట
ఇసటట ననస:49-4
వయససస:38
లస: పప

95-124/203

భరస : కకశశర ససవరలలశశటట
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:32
లస: ససస స

95-124/211

95-123/392
1029 AP151000270211
పపరర: సతఖననరరయణ మబరరస చదలవర

తసడడ:డ కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-145
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప చతస జలలర
ఇసటట ననస:49-4-151
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ తరరమలరరవప శకపపరపప
ఇసటట ననస:49-5-126
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘలవరచనరర
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బబపరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-144
వయససస:66
లస: పప

భరస : రవ వపయబరర
ఇసటట ననస:49-3-146
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సపజదసలల తతరరటట
ఇసటట ననస:49-4
వయససస:34
లస: ససస స
1036 SQX2121275
పపరర: హహమననగ కలమలరర శకపపరపప

95-123/388 1026 AP151000270059
95-123/389
1025 SQX0271528
పపరర: పడశరసత కలమలర కకపపపరరవపరర
పపరర: ననరరయణమబరరస కకపపపరరవపరర

భరస : కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-145
వయససస:54
లస: ససస స
95-123/393

95-123/386
1023 AP151000273040
పపరర: అరరణనకలమలరర కకపపపరరవపరర

భరస : ననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:49-3-144
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరమబరరస
ఇసటట ననస:49-3-144
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబపరరరవప
ఇసటట ననస:49-3-144
వయససస:70
లస: పప
1030 AP151000270048
పపరర: రగహఘనకలమలర చదలవరడ

95-123/385

భరస : కకషరమబరరస
ఇసటట ననస:49-3-144
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:49-3-144
వయససస:40
లస: పప
1027 MLJ0923797
పపరర: కకషరమబరరస కకపపపరరవపరర

1022 AP151000273267
పపరర: హరరపసడయ కకపపపరరవపరర

95-124/201

95-124/204

భరస : శకనవరస రజడడడ కకసడ
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:32
లస: ససస స
95-124/206

1044 AP151000276202
పపరర: కమలమక కసభబల

95-124/207

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:50
లస: ససస స
95-124/209

1047 SQX1629478
పపరర: తనటట ననర హరర

95-124/210

తసడడ:డ తనటట శవ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-5-156
వయససస:40
లస: పప
95-124/693

1050 SQX1970078
పపరర: రరజ శశటట యలర

95-96/48

తసడడ:డ ససతతశ శశటట
ఇసటట ననస:49-5-157
వయససస:42
లస: పప
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1051 SQX2222800
పపరర: రఫస షపక
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95-124/694

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:49-5-157
వయససస:27
లస: ససస స
95-124/213

భరస : ఈశయఖ
ఇసటట ననస:49-5-161
వయససస:45
లస: ససస స
1057 SQX2344364
పపరర: తనసజ ననగ రరణణ గరరగగ

95-124/696

95-124/217

95-124/220

94-2/597

95-124/224

94-2/599

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-169
వయససస:28
లస: పప

1064 SQX0016287
పపరర: శసకర రరవప గరరగగस

1067 NDX2530665
పపరర: అనససరఖ డతరసగమల

1070 AP151000276508
పపరర: ననరరయణమక మరరక

1073 SQX1843200
పపరర: సరయ రరస పసటటల

95-124/228

1076 SQX0711671
పపరర: కకటటశశర రరవప పసటటల

95-124/221

1079 AP151000276354
పపరర: రరఘవరరవప పసటటల
తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-169
వయససస:28
లస: పప

1056 SQX1620948
పపరర: శకనవరసరరవప బగరనవపలర

95-124/215

1059 SQX1692250
పపరర: యయశశద బస

95-124/216

1062 SQX1691872
పపరర: ఉతస ర కలమలర నకలకల

95-124/219

1065 AP151000276106
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గరరగగ

95-124/222

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:49-5-166
వయససస:32
లస: పప
94-2/598

95-124/225

1068 SQX1981562
పపరర: కసడరబబ యన ససవరర లకడక
కసడరబబ యన
భరస : గగపస కసడరబబ యన
ఇసటట ననస:49-5-167/1
వయససస:33
లస: ససస స

95-124/223

1071 MLJ2533909
పపరర: చసదడ శశఖగర మరరక

95-124/226

తసడడ:డ కకట ననగయఖ
ఇసటట ననస:49-5-168
వయససస:28
లస: పప
95-1/869

1074 AP151000276085
పపరర: భబరత పసటటల

95-124/227

భరస : కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-169
వయససస:28
లస: ససస స
95-124/229

తసడడ:డ కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-169
వయససస:28
లస: పప
95-124/231

భరస : దతవరనసద లసగసశశటట
ఇసటట ననస:49-5-161
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసద రరవప నకలకల
ఇసటట ననస:49-5-166
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:49-5-169
వయససస:29
లస: పప

భరస : రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:49-5-169
వయససస:28
లస: ససస స
1078 AP151000276059
పపరర: కకషరరరరవప పసటటల

95-124/218

భరస : కకటననరయఖ
ఇసటట ననస:49-5-168
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:49-5-169
వయససస:91
లస: పప
1075 AP151000276083
పపరర: వజయలకడక పసటటల

1061 SQX1691971
పపరర: ధన లకడక నకలకల

95-124/212

భరస : ససబడమణఖఎస బస
ఇసటట ననస:49-5-166
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-5-167/1
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:49-5-168
వయససస:29
లస: ససస స
1072 NDX2530046
పపరర: సరయ రరస పసటటల

95-124/697

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:49-5-166
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర డతరసగమల
ఇసటట ననస:49-5-167/1
వయససస:35
లస: ససస స
1069 SQX1064047
పపరర: కలలఖణణ మరరక

1058 SQX2343663
పపరర: ననగసరయ బగరనవపలర

1053 SQX1443084
పపరర: వనసకట రమణమక లసగసశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప బగరనవపలర
ఇసటట ననస:49-5-165
వయససస:47
లస: పప

భరస : గగవసద రరవప నకలకల
ఇసటట ననస:49-5-166
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషర బస
ఇసటట ననస:49-5-166
వయససస:34
లస: పప
1066 NDX2528321
పపరర: అనససరఖ డతరసగమల

95-124/214

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బగరనవపలర
ఇసటట ననస:49-5-165/1
వయససస:18
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-166
వయససస:32
లస: ససస స
1063 SQX1692201
పపరర: ససబడమణఖఎస బస

1055 SQX1620955
పపరర: ననగలకడక బగరనవపలర
భరస : శకనవరసరరవప బగరనవపలర
ఇసటట ననస:49-5-165
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరరగగ
ఇసటట ననస:49-5-165
వయససస:18
లస: ససస స
1060 MLJ2533461
పపరర: శరఖమలజజఖత గరరగగ

95-124/695

Deleted

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:49-5-157
వయససస:28
లస: పప
1054 MLJ0926816
పపరర: లసగమక భటటట

1052 SQX2187409
పపరర: శరరష బ షపక

1077 SQX0016360
పపరర: రమమష కలమలర పసటటల

95-124/230

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:49-5-169
వయససస:33
లస: పప
95-124/232

1080 SQX0204826
పపరర: చన వనసకరయమక భబస

95-124/233

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:49-5-170
వయససస:28
లస: ససస స
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పపరర: రరజగష భబస
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95-124/234

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:49-5-170
వయససస:28
లస: పప
95-124/236

భరస : శకనస బమసస
ఇసటట ననస:49-5-171
వయససస:22
లస: ససస స
95-124/239

భరస : మలధవరరవప
ఇసటట ననస:49-5-171
వయససస:28
లస: ససస స
95-124/242

తసడడ:డ హరరబబబమ
ఇసటట ననస:49-5-171
వయససస:28
లస: పప
95-124/245

భరస : కకషరరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-172
వయససస:51
లస: ససస స
95-124/248

1091 MLJ2533305
పపరర: వనసకటటశశరరర భబస

1094 SQX0880575
పపరర: ససతతష కలమలర రరయ

1097 SQX1865930
పపరర: ననగ మణణ మననసస

95-124/250

1100 MLJ0922369
పపరర: అనససరఖ మననసస

95-124/243

భరస : మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:35
లస: ససస స

1103 SQX1406868
పపరర: మధస మననసస

95-124/246

తసడడ:డ జజజ నవశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:32
లస: పప

95-123/395

1092 AP151000276397
పపరర: మలధవరరవప భబస

1095 SQX0235184
పపరర: వవసకటటశశరరరవప రరయ

95-124/244

95-124/247

1098 SQX1692292
పపరర: హరరక మననసస

95-124/251

95-124/249

1101 AP151000276259
పపరర: ఉషరరరణణ మననసస

95-124/252

భరస : జజజ నవశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:35
లస: ససస స
95-124/254

1104 SQX1693787
పపరర: పడదధప కలమలర మననసస

95-124/255

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మననసస
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:25
లస: పప

95-124/257 1107 SQX0205112
1106 SQX0205096
పపరర: మననసస భవరన పడసరద మననసస
పపరర: మననసస మహహసదడ ననథ

1109 SQX2343390
పపరర: ననగమణణ మననసస

95-124/241

భరస : సరయరరమ మననసస
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ నవశశర రరవప మననసస
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:35
లస: పప
95-124/259

1089 SQX1223288
పపరర: శకనస బమసపస

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:49-5-172
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మననసస
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:26
లస: పప
95-124/256

95-124/238

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:49-5-171
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:63
లస: ససస స
95-124/253

1086 SQX1944149
పపరర: అనససయ దతరసగమల

తసడడ:డ మలధవ రరవప బమసపస
ఇసటట ననస:49-5-171
వయససస:28
లస: పప

భరస : భవరన పడసరద మననసస
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహహసదడ ననధ
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసననడవప
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:63
లస: పప

95-124/240

తసడడ:డ దసరరగ రరవప రరయ
ఇసటట ననస:49-5-172
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:49-5-172
వయససస:51
లస: పప

1108 MLJ0920629
పపరర: శకనవరసరరవప మననసస

1088 AP151000276185
పపరర: దసరగ భబస

95-124/698

భరస : వనసకటటశశరరర దతరసగమల
ఇసటట ననస:49-5-171
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరఘవపలల
ఇసటట ననస:49-5-171
వయససస:28
లస: పప

1093 AP151000276218
పపరర: వనసకరయమక రరయ

1105 SQX0274324
పపరర: సరయ రరస మననసస

95-124/237

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:49-5-171
వయససస:28
లస: ససస స

1090 SQX0321091
పపరర: సరసబయఖ భబస

1102 MLJ0922419
పపరర: అనసరమక మననసస

1085 AP151000276512
పపరర: వనసకటరమణ భబస

1083 SQX2357366
పపరర: శవ లల బమసస

భరస : రరజగశ బమసస
ఇసటట ననస:49-5-170
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-171
వయససస:28
లస: ససస స

1087 AP151000276186
పపరర: మలలర శశరర భబస

1099 SQX0001453
పపరర: ససధనఖరరణణ మననసస

95-124/235

తసడడ:డ ననగయఖ
ఇసటట ననస:49-5-170
వయససస:28
లస: పప

1084 SQX1944164
పపరర: గరయతడ బమసస

1096 SQX0205138
పపరర: శవశసకర ఎమ

1082 SQX0204834
పపరర: ససబబబరరవప భబస

95-124/258

తసడడ:డ జజజ నవశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:37
లస: పప
95-124/699

భరస : భవరన పడసరద మననసస
ఇసటట ననస:49-5-174
వయససస:29
లస: ససస స

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07
Page 41 of 299

1110 SQX1088500
పపరర: సరయలకడక మససనన
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95-124/260

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మససనన
ఇసటట ననస:49-5-175
వయససస:25
లస: ససస స
1113 AP151000276198
పపరర: ససతనరరవమక మలససన

95-124/263

95-124/266

95-124/268

95-124/271

95-124/274

95-124/701

95-124/277

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:49-5-184
వయససస:35
లస: పప

1123 SQX1343698
పపరర: అమల రయళ

1126 SQX0477240
పపరర: మసగరదతవ యడర

1129 SQX2343556
పపరర: రమణ కరమళళ

1132 SQX0203687
పపరర: దసరరగ బమసపస

95-124/280

1135 MLJ2533255
పపరర: వనసకటటశశరమక బమసపస

95-124/272

1138 AP151000276257
పపరర: శశషగరరర బమసపస
తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:49-5-184
వయససస:35
లస: పప

1118 SQX0001461
పపరర: ననగగశశరర మలససన

95-124/267

1121 SQX1692409
పపరర: భబలకక షపక

95-124/270

1124 SQX1343656
పపరర: లకడక రరయళ

95-124/273

భరస : సరయబబబమ రరయళ
ఇసటట ననస:49-5-180/1
వయససస:65
లస: ససస స
95-124/275

1127 SQX0477133
పపరర: పపదర ద రరజ యడర

95-124/276

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:49-5-181
వయససస:45
లస: పప
95-124/702

1130 SQX2369510
పపరర: రరజ యయడర

95-124/703

తసడడ:డ పపదర ద రరజ యయడర
ఇసటట ననస:49-5-181
వయససస:18
లస: పప
95-124/278

1133 MLJ2533271
పపరర: వనసకటటశశరర బమసపస

95-124/279

భరస : శశషగరరర
ఇసటట ననస:49-5-184
వయససస:35
లస: ససస స
95-124/281

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-184
వయససస:38
లస: ససస స
95-124/283

95-124/265

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:49-5-180
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననరరయణ
ఇసటట ననస:49-5-184
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : హరరబబబమ బమసస
ఇసటట ననస:49-5-184
వయససస:44
లస: ససస స
1137 MLJ2534386
పపరర: ననరరయణ బమసపస

95-124/269

భరస : శసకర కరమళళ
ఇసటట ననస:49-5-181
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబమ బమసస
ఇసటట ననస:49-5-184
వయససస:35
లస: ససస స
1134 SQX1235697
పపరర: ననగగశశరర బమసస

1120 MLJ0924845
పపరర: సతష మలససన

1115 SQX1223205
పపరర: ననగరరజ చతజలలర

భరస : సతష
ఇసటట ననస:49-5-176
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పపదదర రరజ
ఇసటట ననస:49-5-181
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కరమళళ
ఇసటట ననస:49-5-181
వయససస:59
లస: పప
1131 SQX1235705
పపరర: దదవఖ బమసస

95-124/700

భరస : శకనవరస రయళ
ఇసటట ననస:49-5-180/1
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ బబబమ రరయ
ఇసటట ననస:49-5-180/1
వయససస:39
లస: పప
1128 SQX2350627
పపరర: శసకర కరమళళ

1117 SQX2443737
పపరర: అశశక చతరరకలమలల

95-124/262

తలర : కలమలరర చతజలలర
ఇసటట ననస:49-5-175
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-5-176
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమ షపక
ఇసటట ననస:49-5-180
వయససస:51
లస: పప
1125 SQX1063999
పపరర: శకనవరసస రరయ

95-124/264

తసడడ:డ వనసకట రరవప చతరరకలమలల
ఇసటట ననస:49-5-175
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-5-176
వయససస:25
లస: ససస స
1122 SQX1692375
పపరర: అల షపక

1114 SQX1692342
పపరర: సరయ పడదధప మససనన

1112 SQX1223221
పపరర: లకడక కలమలరర చతజలలర

భరస : కళళఖణ కలమలర చతజలలర
ఇసటట ననస:49-5-175
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మససనన
ఇసటట ననస:49-5-175
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:49-5-175
వయససస:37
లస: పప
1119 AP151000276095
పపరర: రసగమక మలససన

95-124/261

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-5-175
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:49-5-175
వయససస:37
లస: ససస స
1116 AP151000276071
పపరర: శకనవరసరరవప మలససన

1111 AP151000276067
పపరర: వరణణ మలససన

1136 SQX1235721
పపరర: చసదడశశఖర బమసస

95-124/282

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బమసస
ఇసటట ననస:49-5-184
వయససస:38
లస: పప
95-124/284

1139 MLJ2533131
పపరర: ననగగశశరరరవప బమసపస

95-124/285

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:49-5-184
వయససస:38
లస: పప
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1140 MLJ2533966
పపరర: హరరబబబమ బమసపస
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95-124/286

తసడడ:డ పస తషరరజ
ఇసటట ననస:49-5-184
వయససస:38
లస: పప
1143 SQX1692524
పపరర: మలలర శశరర పరసస

95-124/289

95-124/292

95-124/295

95-124/298

95-124/301

95-124/303

95-124/306

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-5-192
వయససస:32
లస: ససస స

1153 SQX1550608
పపరర: సరశమ మలరస

1156 SQX1550632
పపరర: కకషర మలరస

1159 MLJ2534014
పపరర: బబలకకటటశశరర మలరస

1162 AP151000276127
పపరర: శకనవరసరరవప మలరస

95-124/308

1165 SQX1692425
పపరర: వనసకటటశ మమననసన

95-124/299

1168 AP151000276062
పపరర: ససశల మలరస
భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:49-5-192
వయససస:32
లస: ససస స

1148 SQX1550624
పపరర: ఝలనస రరణణ మలరస

95-124/294

1151 AP151000276217
పపరర: ఉదయయశశరర మలరస

95-124/297

1154 SQX1792365
పపరర: రసగ రరవప రరవపల

95-124/300

తసడడ:డ కకసడల రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:49-5-186
వయససస:36
లస: పప
95-124/302

1157 SQX1865997
పపరర: సపజదసలల షపక

95-123/396

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:49-5-187
వయససస:39
లస: పప
95-124/304

1160 SQX0538801
పపరర: బబగస షపక

95-124/305

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:49-5-187
వయససస:28
లస: ససస స
95-124/307

1163 SQX2349389
పపరర: సరయ రరగరణణ మననసస

95-124/704

భరస : కరరరసక మననసస
ఇసటట ననస:49-5-187
వయససస:20
లస: ససస స
95-124/309

తసడడ:డ ససవర కకసడన మమననసన
ఇసటట ననస:49-5-188
వయససస:23
లస: పప
95-124/310

95-124/291

భరస : యలమసద
ఇసటట ననస:49-5-186
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:49-5-187
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవకకసడ
ఇసటట ననస:49-5-188
వయససస:28
లస: ససస స
1167 MLJ2533925
పపరర: రమలదతవ మలరస

95-124/296

భరస : ననగశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-5-187
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసకయయల
ఇసటట ననస:49-5-187
వయససస:28
లస: పప
1164 SQX0203992
పపరర: రగణమక మననసస

1150 SQX1792381
పపరర: పరరశత రరవపల

1145 SQX1235713
పపరర: జగదధశ బబబమ పరసస

తసడడ:డ కకషర మలరస
ఇసటట ననస:49-5-186
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలరస
ఇసటట ననస:49-5-186
వయససస:43
లస: పప

భరస : సపజదసలల షపక
ఇసటట ననస:49-5-187
వయససస:32
లస: ససస స
1161 SQX0321208
పపరర: ననగబర బబషర షపక

95-124/293

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలరస
ఇసటట ననస:49-5-186
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద రరవప
ఇసటట ననస:49-5-186
వయససస:38
లస: పప
1158 SQX1866425
పపరర: ఇసమల బ షపక

1147 SQX0203927
పపరర: ఆసజనవయమలల పరశస

95-124/288

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరసస
ఇసటట ననస:49-5-185
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:49-5-186
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర మలరస
ఇసటట ననస:49-5-186
వయససస:68
లస: ససస స
1155 SQX0374025
పపరర: కకషస ర మలరస

95-124/290

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:49-5-185
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకషస ర
ఇసటట ననస:49-5-186
వయససస:28
లస: ససస స
1152 SQX1550590
పపరర: వనసకరయమక మలరస

1144 AP151000276258
పపరర: ఏడడకకసడమక పరశస

1142 MLJ2534022
పపరర: ఉమ మహహశశరర పరశస

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:49-5-185
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:49-5-185
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-185
వయససస:38
లస: పప
1149 SQX0374090
పపరర: దసరరగ భవరన మలరస

95-124/287

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరసస
ఇసటట ననస:49-5-185
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పరసస
ఇసటట ననస:49-5-185
వయససస:44
లస: ససస స
1146 SQX0444018
పపరర: చనఆసజనవయమలల పరశస

1141 SQX1235739
పపరర: వరన ససనత పరసస

1166 SQX2342046
పపరర: ఆయయష షపక

95-124/705

తసడడ:డ ఆల షపక
ఇసటట ననస:49-5-189
వయససస:18
లస: ససస స
95-124/311

1169 MLJ0931055
పపరర: ససశల ఇటటకల

95-124/312

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-5-192
వయససస:32
లస: ససస స
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1170 SQX1693621
పపరర: శకనవరస రరవప మరరక
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95-124/313

తసడడ:డ అసకమక మరరక
ఇసటట ననస:49-5-192
వయససస:30
లస: పప
1173 SQX1692631
పపరర: పపరర రగఖ మరరక

95-124/316

95-124/318

95-124/321

95-124/324

95-124/327

95-124/330

95-124/333

భరస : చసదడ శశఖర మసగళపప
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:28
లస: ససస స

1183 SQX0274589
పపరర: లకడక పససపరటట

1186 MLJ2534238
పపరర: కకటమక మలరస

1189 SQX1300177
పపరర: శకనవరస రరవప మససనన

1192 SQX1248393
పపరర: రరమ మహన రరవప అలర స

95-124/336

1195 SQX2358737
పపరర: గకససయల బబగస షపక

95-124/325

1198 SQX0016311
పపరర: ఝలనస మసగళళపపరర
భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:49
లస: ససస స

1178 MLJ2534634
పపరర: కరరరసక మననసస

95-124/320

1181 SQX1201656
పపరర: ననరరయణ కలమకరర

95-124/323

1184 SQX1692490
పపరర: గగవసదస కలమలర పససపరటట

95-124/326

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పససపరటట
ఇసటట ననస:49-5-194/1
వయససస:22
లస: పప
95-124/328

1187 SQX1488379
పపరర: కకషర పసడయ మససన

95-124/329

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మససన
ఇసటట ననస:49-5-195
వయససస:25
లస: ససస స
95-124/331

1190 AP151000276013
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మలససన

95-124/332

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:49-5-195
వయససస:25
లస: పప
95-124/334

1193 SQX0514570
పపరర: చనస రజన

95-124/335

భరస : నరగసదడ
ఇసటట ననస:49-5-197
వయససస:43
లస: ససస స
95-124/707

భరస : మరర వల షపక
ఇసటట ననస:49-5-197
వయససస:53
లస: ససస స
95-124/337

95-124/317

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:49-5-194
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ ననరరయణ అలర స
ఇసటట ననస:49-5-195/1
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ జగననకహన రరవప
ఇసటట ననస:49-5-197
వయససస:49
లస: పప
1197 SQX1363647
పపరర: ససలలచన మసగళపప

95-124/322

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప మససనన
ఇసటట ననస:49-5-195
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద అలలరస
ఇసటట ననస:49-5-195/1
వయససస:23
లస: ససస స
1194 SQX0514604
పపరర: చనస నరగసదడ

1180 SQX1201672
పపరర: మలర ఖలరరఫ న రరవప కలమకరర

1175 SQX0001446
పపరర: శశశలజ కలమకరర

తసడడ:డ పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-194
వయససస:32
లస: పప

భరస : జలనధసలల మలరస
ఇసటట ననస:49-5-194/2
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-195
వయససస:25
లస: ససస స
1191 SQX1692672
పపరర: వషష
ర పసడయల అలలరస

95-124/319

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-5-194/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప మలరస
ఇసటట ననస:49-5-194/2
వయససస:32
లస: ససస స
1188 AP151000276168
పపరర: దసరగ మలససన

1177 SQX1201821
పపరర: మలలర శశరమక కలమకరర

95-124/315

భరస : మలర ఖలరరఫ నరరవప
ఇసటట ననస:49-5-194
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:49-5-194
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:49-5-194
వయససస:44
లస: పప
1185 AP151000276216
పపరర: ససతనరరవమక మలరస

95-124/706

భరస : ననరరయణ కలమకరర
ఇసటట ననస:49-5-194
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-194
వయససస:32
లస: పప
1182 AP151000276023
పపరర: పపలలరరరవప మననసస

1174 SQX2347508
పపరర: షణమకక పసససపరటట

1172 MLJ2534279
పపరర: వరయఖ మలరస

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:49-5-192
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసససపరటట
ఇసటట ననస:49-5-193
వయససస:18
లస: పప

భరస : పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-194
వయససస:44
లస: ససస స
1179 SQX0001438
పపరర: రవసదడ మననసస

95-124/314

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మలరస
ఇసటట ననస:49-5-192
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప మరరక
ఇసటట ననస:49-5-192
వయససస:29
లస: ససస స
1176 AP151000276069
పపరర: లకడక మననసస

1171 SQX1443043
పపరర: శకనవరస రరవప మలరస

1196 SQX2359065
పపరర: షరరఫపననససర షపక

95-124/708

తసడడ:డ మర వల షపక
ఇసటట ననస:49-5-197
వయససస:30
లస: ససస స
95-124/338

1199 SQX0321950
పపరర: సశరరప బబ రరక

95-124/339

భరస : అచసఖత రరవప
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:35
లస: ససస స
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1200 SQX1524843
పపరర: అనసపపరగససవరర మతత

95-124/340

భరస : వనసకట శశష గరరర రరవప మతత
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:42
లస: ససస స
1203 SQX1247650
పపరర: చసదడ శశఖర మసగళపపరర

95-124/343

95-124/346

94-2/600

95-124/351

95-124/711

95-124/354

95-124/357

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-202
వయససస:26
లస: పప

1213 SQX2345429
పపరర: పరసడడరసగ పపనసగమల

1216 SQX1550749
పపరర: రమఖ ఆవపల

1219 MLJ2534196
పపరర: ధనలకడక మమడడకకసడస

95-124/360

95-124/709

1211 MLJ2533263
పపరర: వరలకడక శవరరతడ

95-124/350

1214 SQX2348100
పపరర: జజఖత సశరరప సససగ బబ సదదల

95-124/352

1217 MLJ2533933
పపరర: రరమ దతవ దదసగ

1228 SQX0880559
పపరర: రరఘవవనరర
స రవప పపనపరల
తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-202
వయససస:27
లస: పప

95-124/710

95-124/353

భరస : ననగ బబబమ దదసగ
ఇసటట ననస:49-5-201
వయససస:35
లస: ససస స
95-124/355

1220 SQX1363670
పపరర: బబల కకషర ననయక బనవతష

95-124/356

తసడడ:డ వర పడసరద రరవప మమడడకకసడడ
ఇసటట ననస:49-5-201
వయససస:32
లస: పప

95-124/358 1223 MLJ2534006
1222 MLJ2533859
పపరర: జసశసత మహన మమడడకకసడస
పపరర: అరవసదనబబమ మమడడకకసడస

1225 SQX0019323
పపరర: యయగగశశరర రరవపరటట

95-124/348

తసడడ:డ రరసబబబమ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:49-5-200
వయససస:36
లస: పప

95-124/359

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:49-5-201
వయససస:32
లస: పప
95-124/361

భరస : రరఘవవసదడ రరవప
ఇసటట ననస:49-5-202
వయససస:35
లస: ససస స
95-124/363

1208 AP151000276056
పపరర: వనసకటటశశరరర మసగళపపరర

భరస : వరయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:49-5-199
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:49-5-201
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:49-5-201
వయససస:32
లస: పప
1227 MLJ2534642
పపరర: రరఘవవసదడరరవప రరగరపరటట

95-124/349

భరస : వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:49-5-201
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:49-5-201
వయససస:32
లస: పప
1224 MLJ2533842
పపరర: వరపడసరదరరవప మమడడకకసడస

1210 SQX0204271
పపరర: రమలదతవ జతస క

95-124/345
1205 SQX1524850
పపరర: వనసకట శశష గరరర రరవప మతత

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:49
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప ఆవపల ఆవపల
ఇసటట ననస:49-5-201
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప
ఇసటట ననస:49-5-201
వయససస:32
లస: ససస స
1221 SQX1013275
పపరర: సరసబశవ రరవప ఆవపల

95-124/347

తసడడ:డ మసజననధ పపనసగమల
ఇసటట ననస:49-5-199
వయససస:28
లస: పప

భరస : జజఖత సశరరప సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:49-5-200
వయససస:32
లస: ససస స
1218 MLJ2533693
పపరర: హహసదసమత మమడడకకసడస

1207 AP151000276246
పపరర: శకనవరసరరవప మసగళపపరర

95-124/342

తసడడ:డ వనననక రరవప మతత
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:44
లస: పప

భరస : శరఖమ
ఇసటట ననస:49-5-199
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ
ఇసటట ననస:49-5-199
వయససస:38
లస: పప
1215 SQX2345254
పపరర: పపరరరమ బబయ బబ సదదల

95-124/344

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ శవరరతడ
ఇసటట ననస:49-5-199
వయససస:23
లస: పప
1212 SQX0445353
పపరర: శరఖమ జజతషక

1204 SQX0320689
పపరర: అచసఖత రరవప బబ రరక

1202 MLJ2533644
పపరర: వరమక మసగళపపరర

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:49
లస: పప
1209 NDX2528735
పపరర: వనసకట సరయ శవరరతడ

95-124/341

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మసగళపపరర
ఇసటట ననస:49-5-198
వయససస:39
లస: పప
1206 AP151000276051
పపరర: లకడకననరరయణ మసగళపపరర

1201 MLJ2533651
పపరర: ననరరయణమక మసగళళపపరర

1226 SQX1271287
పపరర: పడశరసత కలమలర పసనపరల

95-124/362

తసడడ:డ రరఘవవసదడ రరవప పసనపరల
ఇసటట ననస:49-5-202
వయససస:32
లస: పప
95-124/364

1229 SQX2344653
పపరర: రమల కలమలరర రరవపరటట

95-124/712

భరస : కకటటశశర రరవప రరవపరటట
ఇసటట ననస:49-5-202
వయససస:53
లస: ససస స
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95-107/529

భరస : ననగరరరఫ న రజడడడ బబససరజడడడ
ఇసటట ననస:49-5-203
వయససస:24
లస: ససస స
1233 SQX0538678
పపరర: భబరగ వ సవరన

95-124/368

95-124/371

తసడడ:డ లకకకజ సవరన
ఇసటట ననస:49-5-204
వయససస:57
లస: పప
1239 AP151000276131
పపరర: ససజవమక మచనచ

1234 SQX0538686
పపరర: తడవవణణ సవరన

95-124/374

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడడ రరజవరపప
ఇసటట ననస:49-5-205
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకట శవ సవరన
ఇసటట ననస:49-5-204
వయససస:49
లస: ససస స

1237 SQX0204867
పపరర: దసరగ కరమలర

1238 SQX1692839
పపరర: లకడక మలచ

1240 SQX0832659
పపరర: రరకగష పస

1249 SQX0204719
పపరర: పదనకవత నలర మలల
భరస : ఉమలమహహశశరరసగరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-208
వయససస:44
లస: ససస స

1251 SQX0538843
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరర కకలలర

1252 SQX1811447
పపరర: హరరశచసదదక
డ పరమబరర

95-124/387

భరస : సరసశత కలమలర కకలలర
ఇసటట ననస:49-5-218
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : తరరమల రరవప పరమమరర
ఇసటట ననస:49-5-219
వయససస:34
లస: ససస స
1257 AP151000276171
పపరర: తరరమలరరవప పరమబరర
తసడడ:డ రరఘవచనరర పరమమరర
ఇసటట ననస:49-5-219
వయససస:43
లస: పప

95-124/375

95-124/382

95-124/376

1255 MLJ2534568
పపరర: నల పరమబరర

1258 AP151000276126
పపరర: శవపడసరదస పరమబరర
తసడడ:డ రరఘవచనరర పరమమరర
ఇసటట ననస:49-5-219
వయససస:50
లస: పప

95-124/380

తసడడ:డ మధరరసహహబ
ఇసటట ననస:49-5-206
వయససస:39
లస: పప
1247 SQX0320937
పపరర: గగపస కకశశర అల

95-124/383

తసడడ:డ బబల గసగరధర తలక
ఇసటట ననస:49-5-207
వయససస:29
లస: పప
95-124/385

1250 MLJ0921841
పపరర: ఉమలమహహశశరరసగర రరవప
నలర మలల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-5-208
వయససస:24
లస: పప

95-124/386

95-124/388

1253 SQX0001511
పపరర: పడసనసలకడక పరమబరర

95-124/389

భరస : వనసకట పత పరమమరర
ఇసటట ననస:49-5-219
వయససస:30
లస: ససస స
95-124/391

భరస : శవపడసరద పరమమరర
ఇసటట ననస:49-5-219
వయససస:43
లస: ససస స
95-124/393

1241 SQX0016337
పపరర: శకనవరసరరవప మచనచ
తసడడ:డ ససబబబరరయమడడ మచనచ
ఇసటట ననస:49-5-205
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద పరమబరర
ఇసటట ననస:49-5-219
వయససస:22
లస: ససస స
95-124/390

95-124/373

భరస : శకనవరస రరవప మలచ
ఇసటట ననస:49-5-205
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : బబలగసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:49-5-207
వయససస:29
లస: ససస స
95-124/384

95-124/370

95-124/378 1244 SQX0320713
1243 SQX1463579
పపరర: అశకన బబ మహమకద కలష
పపరర: బబషర షపక

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రసగర రరవప నలర మలల
ఇసటట ననస:49-5-208
వయససస:24
లస: ససస స

1254 SQX0274282
పపరర: పదక పరమబరర

95-124/372

భరస : మహమకద మహమకద కలష
ఇసటట ననస:49-5-206
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సయబ అల మహమకద
ఇసటట ననస:49-5-206
వయససస:46
లస: పప

95-124/367

1235 SQX1223171
పపరర: పదనకవత సవరన

తసడడ:డ వనసకట శవ సవరన దరరశ సవరన
ఇసటట ననస:49-5-204
వయససస:33
లస: ససస స

95-124/381 1246 SQX0321984
1245 SQX1363712
పపరర: కలష మహమకద మహమకద
పపరర: వరలకడక అల

1248 SQX1248401
పపరర: యగరతన శకలలఖ నలర మలల

95-124/369

తసడడ:డ వనసకట కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:49-5-205
వయససస:35
లస: పప
95-124/377

1232 SQX0016386
పపరర: మలదసమత దనసరర

భరస : దనసరరబబబమ
ఇసటట ననస:49-5-203
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రమణ
ఇసటట ననస:49-5-205
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరయమడడ
ఇసటట ననస:49-5-205
వయససస:38
లస: ససస స
1242 SQX0538793
పపరర: శవ ససరరరజడడడ రరజవరపప

95-124/366

తలర : మధసమటట దనసరర
ఇసటట ననస:49-5-203
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శవ సవరన
ఇసటట ననస:49-5-204
వయససస:33
లస: ససస స
1236 SQX1223197
పపరర: వనసకట శవ సవరన

1231 SQX1247668
పపరర: వషష
ర పరవన దనసరర

1256 MLJ2534550
పపరర: ఆసడనళమక పరమబరర

95-124/392

భరస : రరఘవచనరర పరమమరర
ఇసటట ననస:49-5-219
వయససస:30
లస: ససస స
95-124/394

1259 SQX0244244
పపరర: రసగమక మసగళళపపరర

95-124/395

భరస : జననరర నరరవప
ఇసటట ననస:49-5-223
వయససస:33
లస: ససస స
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1260 SQX0235077
పపరర: వజయ సస మమల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07
95-124/396

భరస : శవ
ఇసటట ననస:49-5-223
వయససస:33
లస: ససస స
1263 SQX1479386
పపరర: శరసతదతవ చచదరర

95-123/397

95-123/608

95-123/398

1267 SQX2108108
పపరర: కకసడల రరవప తరరవళళళరర

95-124/400

1270 SQX0611863
పపరర: పదకజ తరరవళళళరర

95-124/618

1273 SQX0603241
పపరర: తరరవలల
ర రర దసరగగ ష

1265 SQX1479303
పపరర: మహన లలల చచదరర

95-123/399

1268 SQX2553212
పపరర: పదనకవత తరరవళళళరర

95-124/401

1271 SQX0471862
పపరర: వజయలకడక తరరవళళళరర

95-124/405

1274 SQX2552784
పపరర: రమమషరబబమ తరరవళళళరర

తసడడ:డ సస మసససదరరరవప తరరవళళ
ర రర
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:43
లస: పప

1275 SQX0274431
పపరర: ననగరరరఫ న తరరవళళళరర

1276 MLJ2533685
పపరర: వవణమగగపరల తరరవళళళరర

1277 SQX2553238
పపరర: సస మసససదరస తరరవళళళరర

తసడడ:డ సస మసససదరస
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:31
లస: పప
1278 SQX2552776
పపరర: పపరరచసదడరరవప తరరవళళళరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:63
లస: పప
1281 MLJ2534659
పపరర: అనసతలకడక కతడ

95-124/411

భరస : పరరర సరరధద రరయ
ఇసటట ననస:49-6-216
వయససస:29
లస: ససస స

95-124/713

1282 AP151000276419
పపరర: లకడక కతడ

95-124/414

1285 AP151000276383
పపరర: జగతససగ కతడ

95-124/412

1288 SQX0206391
పపరర: జయలకడక రరయ
భరస : ససగమమశశర రరవప రరయ
ఇసటట ననస:49-6-216
వయససస:29
లస: ససస స

1280 SQX2345718
పపరర: గరసధధ కకడడ

95-124/714

1283 SQX1232727
పపరర: జజజ దధప సససగ కతడయ

95-124/413

తసడడ:డ జగత సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:49-6-214
వయససస:24
లస: పప
95-124/415

1286 SQX2121283
పపరర: కగదనర కలలఖణ గరరర రరమ సససగ
కతడయ
తసడడ:డ జగత సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:49-6-214
వయససస:20
లస: పప

95-124/715

95-124/417

1289 AP151000276179
పపరర: ఏడడకకసడలల రరయ

95-124/418

తసడడ:డ గరరరరరమససగ
ఇసటట ననస:49-6-214
వయససస:24
లస: పప
95-124/416

95-124/409

తసడడ:డ గరబడయల కకడడ
ఇసటట ననస:49-6-211
వయససస:32
లస: పప

భరస : గరరరరరమససగ
ఇసటట ననస:49-6-214
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గరరరరరమససగ
ఇసటట ననస:49-6-214
వయససస:73
లస: పప
1287 SQX1357897
పపరర: అరరణ రరయ

1279 SQX2345502
పపరర: ససభబన షపక

95-124/406

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:49-6-211
వయససస:37
లస: పప

భరస : జగతససగ
ఇసటట ననస:49-6-214
వయససస:41
లస: ససస స
1284 MLJ0921585
పపరర: యమగసధరరససగ కతడ

95-124/408

తసడడ:డ సస మసససదరస
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:35
లస: పప
95-124/410

95-124/402

భరస : పపరరచసదడరరవప
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ససదర నబతష
స న
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:24
లస: పప
95-124/407

95-124/399

భరస : సస మసససదరస
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:41
లస: ససస స
95-124/404

95-124/398

తసడడ:డ కలసభబ లలసజ చచదరర
ఇసటట ననస:49-6
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల తరరవళళళరర
ఇసటట ననస:49-6-121
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబచనరర
ఇసటట ననస:49-6-210
వయససస:33
లస: ససస స
1272 SQX1394220
పపరర: యమగరసధర ససదర నబతష
స న

1264 SQX1479360
పపరర: గగదనరస చచదరర

1262 SQX1248427
పపరర: శవ సస మల

తసడడ:డ సతస రరజ సస మల
ఇసటట ననస:49-5-223
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కలసభబ లలసజ చచదరర
ఇసటట ననస:49-6
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:49-6
వయససస:24
లస: పప
1269 SQX0102889
పపరర: లలతకలమలరర చలపరక

95-124/397

భరస : రమణయఖ
ఇసటట ననస:49-5-223
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహన లలల చచదరర
ఇసటట ననస:49-6
వయససస:26
లస: ససస స
1266 SQX2386035
పపరర: పవన కలమలర కనమరర పపడడ

1261 SQX0244210
పపరర: కకటటశశరమక మసగళళపపరర

భరస : అసకరధరరరవప
ఇసటట ననస:49-6-216
వయససస:41
లస: ససస స
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1290 SQX1692714
పపరర: ఎసశసత రరయ
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95-124/419

తసడడ:డ ససగమమశశర రరవప రరయ
ఇసటట ననస:49-6-216
వయససస:21
లస: పప
1293 MLJ0920314
పపరర: పరరరసరరధద రరయ

95-124/420

తసడడ:డ సరసబయఖ పప తత
స రరలసక
ఇసటట ననస:49-6-216
వయససస:39
లస: పప
95-124/422

తసడడ:డ అసకరధర రరవప రరయ
ఇసటట ననస:49-6-216
వయససస:39
లస: పప
1296 SQX1693530
పపరర: పరరశత కకలశశటట

1291 SQX0404665
పపరర: పడభమ

1294 AP151000276006
పపరర: ససగమమశశరరరవప రరయ

1297 SQX1692797
పపరర: కకషర చచజతనఖ కకలశశటట

95-124/423

1295 SQX1693019
పపరర: సరశత కకలశశటట

95-124/426

95-124/427
1298 SQX1692938
పపరర: ససతన రరమలసజనవయమలల కకలశశటట

తసడడ:డ ససత రరమలసజనవయమలల కకలశశటట
ఇసటట ననస:49-6-217
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకషర చచజతనఖ కకలశశటట
ఇసటట ననస:49-6-217
వయససస:56
లస: పప

1299 SQX2187383
పపరర: వరసస సకకలస

1300 SQX1248435
పపరర: అసజన దతవ కకలలర

1301 SQX0538850
పపరర: సరసశత కలమలర కకలలర

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:49-6-217
వయససస:37
లస: పప
1302 SQX2344133
పపరర: వనసకట తనసజ పరమబరర
తసడడ:డ వనసకట శవ పడసరద పరమబరర
ఇసటట ననస:49-6-219
వయససస:18
లస: ససస స
1305 SQX0205575
పపరర: లతనబబయ లలలల

95-124/431

95-124/434

95-124/437

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:49-6-221
వయససస:39
లస: పప

95-124/432

1309 AP151000276433
పపరర: ఉమలమహహశశరలలల లలలల

1312 MLJ2534253
పపరర: శకలకడక చగమరరపరటట

95-124/440

1315 MLJ2534261
పపరర: హహరరలలల లలలల

95-124/435

1318 MLJ2534089
పపరర: కమలలరల లలలల
తసడడ:డ హరరలలల
ఇసటట ననస:49-6-221
వయససస:60
లస: పప

1307 SQX0235135
పపరర: మహన లలల లలలల

95-124/433

1310 SQX0001529
పపరర: వరసవ లలలల

95-124/436

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:49-6-221
వయససస:32
లస: ససస స
95-124/438

1313 SQX0880583
పపరర: కలమలరరలలలల

95-124/439

భరస : కమల లలల
ఇసటట ననస:49-6-221
వయససస:52
లస: ససస స
95-124/441

తసడడ:డ కమలలరల
ఇసటట ననస:49-6-221
వయససస:39
లస: పప
95-124/443

95-124/430

తసడడ:డ శరఖమ సససదర లలల
ఇసటట ననస:49-6-220
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:49-6-221
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కమలలరల
ఇసటట ననస:49-6-221
వయససస:37
లస: పప
1317 AP151000276227
పపరర: శకనవరస చగమరరపరటట

1306 SQX2552818
పపరర: లకడక బబయ లలల

1304 SQX0001537
పపరర: లకడక బబయ లలలల
భరస : హహరరలలల
ఇసటట ననస:49-6-220
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హహరరలలల
ఇసటట ననస:49-6-220
వయససస:70
లస: పప

భరస : ససతతష లలల
ఇసటట ననస:49-6-221
వయససస:33
లస: ససస స
1314 MLJ2533826
పపరర: పడసరదనరల లలలల

95-124/9

భరస : ఉమలమహహశశరలలల
ఇసటట ననస:49-6-220
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ హహరరలలల
ఇసటట ననస:49-6-220
వయససస:53
లస: పప
1311 SQX0235457
పపరర: Lala padma Lal

1303 SQX1944321
పపరర: పపడమ కలమలర లలలల

95-124/429

తసడడ:డ అసగల రరవప కకలలర
ఇసటట ననస:49-6-218
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శరఖస సససదర లలలల
ఇసటట ననస:49-6-220
వయససస:24
లస: పప

భరస : శరఖససససదరరరల
ఇసటట ననస:49-6-220
వయససస:51
లస: ససస స
1308 SQX2552834
పపరర: శరఖమసససదరరరల లలలల

95-124/428

తసడడ:డ సరసశత కలమలర కకలలర
ఇసటట ననస:49-6-218
వయససస:27
లస: ససస స
95-124/717

95-124/424

భరస : కకషర చచజతనఖ కకలశశటట
ఇసటట ననస:49-6-217
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససత రరమలసజనవయమలల కకలశశటట
ఇసటట ననస:49-6-217
వయససస:52
లస: ససస స
95-124/716

95-124/421

తసడడ:డ ససత రరమలసజనవయమలల కకలశశటట
ఇసటట ననస:49-6-216
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అసకరధరరరవప
ఇసటట ననస:49-6-216
వయససస:47
లస: పప
95-124/425

1292 SQX1692904
పపరర: కకషర ఫణణసదడ కకలశశటట

1316 SQX2552826
పపరర: ససతతష లలల లలలల

95-124/442

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరలలల
ఇసటట ననస:49-6-221
వయససస:40
లస: పప
95-124/444

1319 AP151000276435
పపరర: హహమబబయ లలలల లలలల

95-124/445

భరస : ససరరలలల లలలల
ఇసటట ననస:49-6-222
వయససస:43
లస: ససస స
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1320 SQX2553246
పపరర: ససగమణబబయ లలలల
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95-124/446

భరస : గణణషర రల
ఇసటట ననస:49-6-222
వయససస:42
లస: ససస స
1323 SQX1157511
పపరర: సరయ బబలలజలలల లలలల

95-124/449

1324 SQX0235390
పపరర: సరయ లలల లలలల

95-124/452

1327 SQX1225284
పపరర: కరవఖ పసడయలసక రరయ

1330 SQX1157537
పపరర: జజజ న హఘమబసదస కకమబకరర

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ మలచబబ యన
ఇసటట ననస:49-6-223
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శవ కలమలర కకమబకరర
ఇసటట ననస:49-6-224
వయససస:25
లస: ససస స

1332 AP151000276396
పపరర: మలధవ కకమబకరర

1333 AP151000276135
పపరర: శవకలమలర కకమబకరర

95-124/458

భరస : శవకలమలర కకమబకరర
ఇసటట ననస:49-6-224
వయససస:48
లస: ససస స
1335 SQX1693464
పపరర: చచజతనఖ ననటకస

95-124/460

1336 AP151000276514
పపరర: ససజజతనదతవ ననటకస

95-124/453

తసడడ:డ బబలకకటయఖ ననటకస
ఇసటట ననస:49-6-225
వయససస:25
లస: పప

1339 SQX0711754
పపరర: లలత చనమనగగసడ

95-124/456

తసడడ:డ ససబబబరరయమడడ
ఇసటట ననస:49-6-226
వయససస:64
లస: పప

95-124/451

1328 SQX1225235
పపరర: ననగ చసదడకళ మలచబబ యన

95-124/459

1331 SQX0762757
పపరర: లకకకపరవన కకమబకరర

95-124/457

1334 SQX2348514
పపరర: పవనకలమలర కకమమకరర

95-124/718

తసడడ:డ శవకలమలర కకమమకరర
ఇసటట ననస:49-6-224
వయససస:21
లస: పప
95-124/461

1337 SQX0001610
పపరర: అమరననధ ననటకస

95-124/462

తసడడ:డ రరమలసగస ననటకస
ఇసటట ననస:49-6-225
వయససస:25
లస: పప
95-124/464

1340 SQX1693068
పపరర: ససదధప చనమనగగసడ

95-124/465

తసడడ:డ కగశవరరవప చనమనగగసడ
ఇసటట ననస:49-6-226
వయససస:25
లస: పప
95-124/719

భరస : కమల శకనవరస రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:49-6-226
వయససస:49
లస: ససస స

1343 SQX2343705
పపరర: లకడక శరకవణణ చనమనగగసడ

1347 AP151000276049
పపరర: వరణణ రరయ
భరస : దసరరగ రరవప
ఇసటట ననస:49-6-229
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వర బబల కకషర పలర పస తష
ఇసటట ననస:49-6-227
వయససస:35
లస: పప
95-124/470

1348 SQX0205153
పపరర: ఆదదలకడక మననసస
తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:49-6-229
వయససస:64
లస: ససస స

95-124/720

తసడడ:డ చచనసకగశవరరవప చనమనగగసడ
ఇసటట ననస:49-6-226
వయససస:20
లస: ససస స

95-124/467 1345 SQX1184407
95-124/468 1346 SQX1443001
1344 SQX1184415
పపరర: కరరరసక దదలప కలమలర పలర పస తష
పపరర: ఉమ మహహశశరరరవప పలర పస తష
పపరర: వర బబలకకషర పలర పస తష

తసడడ:డ వర బబల కకషర పలర పస తష
ఇసటట ననస:49-6-227
వయససస:30
లస: పప

95-124/454

తసడడ:డ శవకలమలర కకమబకరర
ఇసటట ననస:49-6-224
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : చనస కగశవరరవప
ఇసటట ననస:49-6-226
వయససస:45
లస: ససస స

95-124/466 1342 SQX2370005
1341 SQX0711713
పపరర: చనసకగశవరరవప చనమనగగసడ
పపరర: రమదతవ దనసరర

1325 SQX2553279
పపరర: లలల గణణశ లలల

భరస : లలనన మలచబబ యన
ఇసటట ననస:49-6-223
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమలసగస ననటకస
ఇసటట ననస:49-6-225
వయససస:25
లస: ససస స
95-124/463

95-124/448

తసడడ:డ లలలల బబలలజ లలల
ఇసటట ననస:49-6-222
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ కకమబకరర
ఇసటట ననస:49-6-224
వయససస:55
లస: పప

భరస : అమరననద ననటకస
ఇసటట ననస:49-06-225
వయససస:32
లస: ససస స
1338 AP151000276515
పపరర: రరమలసగస ననటకస

95-124/450

తసడడ:డ హరర బబబమ రరయ
ఇసటట ననస:49-6-223
వయససస:25
లస: ససస స
95-124/455

1322 AP151000276436
పపరర: లలలలరవకకబబయ

భరస : బబలలజలలల లలలల
ఇసటట ననస:49-6-222
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ లలల
ఇసటట ననస:49-6-222
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హరరలలల
ఇసటట ననస:49-6-222
వయససస:70
లస: పప
1329 SQX1225250
పపరర: లలనన మలచబబ యన

95-124/447

భరస : బబలలజలలల
ఇసటట ననస:49-6-222
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ గణణష లలల
ఇసటట ననస:49-6-222
వయససస:25
లస: పప
1326 MLJ2533628
పపరర: బబలలజలలల లలలల

1321 AP151000276432
పపరర: శకలసతలభబయ లలలల

95-124/469

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ పలర పస తష
ఇసటట ననస:49-6-227
వయససస:62
లస: పప
95-124/471

1349 AP151000276025
పపరర: దసరగ రరవప రరయ

95-124/472

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:49-6-229
వయససస:62
లస: పప
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1350 SQX1361740
పపరర: శకలత వదదర
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95-124/473

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల వదదర
ఇసటట ననస:49-6-229/1
వయససస:24
లస: ససస స
1353 AP151000276241
పపరర: పదక చగమరరపరటట

95-124/476

95-124/721

95-124/481

95-124/484

95-124/487

95-124/723

95-124/489

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:49-6-233
వయససస:27
లస: ససస స
1374 SQX1865674
పపరర: పవన కలమలర పసనపరల
తసడడ:డ ననగగశశరరరవప పసనపరల
ఇసటట ననస:49-6-233
వయససస:32
లస: పప

1360 AP151000276003
పపరర: శకరరమమబరరస బమసపస

1363 SQX0205187
పపరర: చసదడకలమలరర చలపరక

1366 SQX0001495
పపరర: శవకలమలర మలససన

1369 SQX2364008
పపరర: ససమలత మలససన

95-124/478

1358 SQX0017848
పపరర: వనసకటటశశరర బమస

95-124/480

1361 AP151000276335
పపరర: సస మమశశరరరవప బమసపస

95-124/485

1364 AP151000276152
పపరర: హహమలత మలససన

95-124/488

1367 SQX2356855
పపరర: వర లకడక గరడడ

95-124/722

తసడడ:డ దతమమడడ గరడడ
ఇసటట ననస:49-6-231
వయససస:35
లస: ససస స
95-124/724

1370 NDX2528222
పపరర: శఖమల మసగలపపరర

94-2/601

1372 SQX1944479
పపరర: శమసత కర మన పసనపరల

1373 SQX1944446
పపరర: లలకగష సస మల

95-124/490

95-124/491

తసడడ:డ శవ సస మల
ఇసటట ననస:49-6-233
వయససస:20
లస: పప
95-124/493

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ సకలల
ఇసటట ననస:49-6-233
వయససస:73
లస: పప

భరస : రరఘవ గరరగగ
ఇసటట ననస:49-7-239
వయససస:39
లస: ససస స

95-124/486

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:49-6-231
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరరన రరవప మసగలపపరర
ఇసటట ననస:49-6-233
వయససస:22
లస: ససస స

1375 SQX1550657
పపరర: పపరగససదడ రరవప సకలల

95-124/483

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:49-6-230
వయససస:46
లస: పప

భరస : బబల శవ మహన రరవప మలససన
ఇసటట ననస:49-6-231
వయససస:19
లస: ససస స

95-124/726 1378 SQX1550806
1377 SQX2460004
పపరర: సరయ శవ ననగ కలమలర దనసరర
పపరర: రమల దతవ గరరగగ

తసడడ:డ ససరగష కలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:49-7-236
వయససస:37
లస: పప

95-124/482

భరస : ననగగశశర రరవప పసనపరల
ఇసటట ననస:49-6-233
వయససస:63
లస: ససస స
95-124/492

1355 SQX1223189
పపరర: నరగశ వదదర

భరస : సస మమశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-6-230
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:49-6-231
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరయ సశరరప సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:49-6-231
వయససస:22
లస: ససస స
1371 SQX1944537
పపరర: మలలర శశరర పససపపలలటట

95-124/479

భరస : వనసకటబచనరర
ఇసటట ననస:49-6-231
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:49-6-231
వయససస:29
లస: పప
1368 SQX2357317
పపరర: వనసకట లకడక జజఖత బబ సదదల

1357 SQX0017830
పపరర: ననగమలలర శశరర బమసస

95-124/475

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల వదదర
ఇసటట ననస:49-6-229/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:49-6-230
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబచనరర
ఇసటట ననస:49-6-230/1
వయససస:29
లస: ససస స
1365 SQX0001503
పపరర: మహహష బబబమ మలససన

95-124/477

భరస : శకరరమబరరస
ఇసటట ననస:49-6-230
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:49-6-230
వయససస:39
లస: ససస స
1362 SQX0477414
పపరర: రరధదక చలపరక

1354 AP151000276240
పపరర: ధనలకడక చగమరరపరటట

1352 SQX0374256
పపరర: శరరష చగమరరపరటట

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:49-6-229/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:49-6-229/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:49-6-229/1
వయససస:18
లస: ససస స
1359 AP151000276183
పపరర: రసగమక బమసపస

95-124/474

తలర : పదనకవత చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:49-6-229/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడయఖ
ఇసటట ననస:49-6-229/1
వయససస:24
లస: ససస స
1356 SQX2346831
పపరర: నవఖ శక చగమరరపరటట

1351 SQX1225169
పపరర: దధపసస చగమరరపరటట

1376 SQX2165785
పపరర: భబరత బబవర

95-124/725

తసడడ:డ ససమయఖ బబవర
ఇసటట ననస:49-6-233
వయససస:48
లస: ససస స
95-124/494

1379 SQX1580381
పపరర: బబలల గరరగగ

95-124/495

తసడడ:డ రరఘవ గరరగగ
ఇసటట ననస:49-7-239
వయససస:24
లస: పప
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95-124/496

తసడడ:డ లకకణ రరవప గరరగగ
ఇసటట ననస:49-7-239
వయససస:43
లస: పప
1383 SQX0001677
పపరర: వరమక రరయపరటట

95-124/499

95-124/502

95-124/505

95-124/620

95-124/509

95-124/512

95-124/515

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:49-7-248
వయససస:38
లస: ససస స

95-124/506

1391 SQX2030229
పపరర: వశశరరపరచనరర ఆయసచ

95-124/619

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆయసచ
ఇసటట ననస:49-7-246
వయససస:28
లస: పప
95-124/507

1396 MLJ2533479
పపరర: ఖలజజబ షపక

1399 SQX1456426
పపరర: ఫరతమల షపక

1402 SQX0207241
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-124/518

1405 SQX1693506
పపరర: చనస మమలలల షపక

95-124/510

1408 SQX0207290
పపరర: ఇబడహహస షపక
భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:49-7-248
వయససస:38
లస: ససస స

95-124/508

1397 MLJ2533917
పపరర: రహహమబన షపక

95-124/511

భరస : చనమమలలల షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:41
లస: ససస స
95-124/513

1400 MLJ2533081
పపరర: ఆదసబ షపక

95-124/514

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:41
లస: ససస స
95-124/516

1403 MLJ2533339
పపరర: మమలలలసరహహబ షపక

95-124/517

తసడడ:డ పపదమమలలల షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:38
లస: పప
95-124/519

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:53
లస: పప
95-124/520

1394 MLJ2534410
పపరర: వనసకయఖ తరరరల
తసడడ:డ పరనకరలల
ఇసటట ననస:49-7-246/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చనమమలలబ షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:41
లస: పప
1407 SQX0207381
పపరర: జజనబ షపక

95-124/504

భరస : ససభబన ఖలన షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:38
లస: పప
1404 MLJ2533032
పపరర: పపదమమలలల షపక

1393 MLJ2534451
పపరర: రగహఘణణ తరరరల

95-124/501

1388 SQX1749761
పపరర: సరయ సశరరప సససహ
బబ సదఇల
తసడడ:డ రరసబబబమ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:49-7-246
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పపదమమలలల షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : పపదమమలలల షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:41
లస: ససస స
1401 MLJ2533149
పపరర: కరరమమలలర షపక

1390 SQX1749795
పపరర: రరసబబబమ సససహ బబ సదఇల

1385 SQX1170091
పపరర: పసడత వజయ లకడక

95-124/503

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:49-7-246/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:49-7-247
వయససస:54
లస: ససస స
1398 MLJ2533040
పపరర: మహబబబ బ షపక

1387 SQX1749803
పపరర: నరకల బబయ బబ సదఇల

95-124/498

భరస : గగపరల కకషర పసడత
ఇసటట ననస:49-7-246
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:49-7-246
వయససస:57
లస: పప

భరస : వశశరరపరచనరర
ఇసటట ననస:49-7-246
వయససస:25
లస: ససస స
1395 SQX0835108
పపరర: సలక షపక

95-124/500

భరస : రరసబబబమ సససహ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:49-7-246
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పసడత
ఇసటట ననస:49-7-246
వయససస:41
లస: పప
1392 SQX2033876
పపరర: మణణ మలల ఆయసచ

1384 AP151000276176
పపరర: లకడక సస మలల

1382 MLJ0923771
పపరర: కరమమశశరరరవప ఊససకకసడ

తసడడ:డ వరరసరశమ ఊససకకసడ
ఇసటట ననస:49-7-241
వయససస:43
లస: పప

భరస : సతఖరరజ
ఇసటట ననస:49-7-243
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:49-7-246
వయససస:41
లస: ససస స
1389 SQX1170158
పపరర: పసడత గగపరల కకషర

95-124/497

తసడడ:డ వరరసరశమ ఊససకకసడ
ఇసటట ననస:49-7-239
వయససస:24
లస: పప

భరస : అపరపరరవప రరయపరటట
ఇసటట ననస:49-7-242
వయససస:24
లస: ససస స
1386 MLJ2533099
పపరర: జజన బ షపక

1381 MLJ2533073
పపరర: ఏడడ కకసడడ లల ఊససకకసడ

1406 NDX2530624
పపరర: ఖససస షపక

94-2/602

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:49-7-248
వయససస:24
లస: పప
95-124/521

1409 SQX2129823
పపరర: ఖససస షపక

95-124/727

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:49-7-248
వయససస:23
లస: పప

Page 51 of 299

1410 SQX2129641
పపరర: హహసపన షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07
95-124/728

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:49-7-248
వయససస:18
లస: పప
1413 MLJ0921148
పపరర: వజయలకడస గమసటట

95-124/524

95-124/527

95-124/530

95-124/533

95-124/536

95-124/539

95-124/531

1423 SQX0585851
పపరర: మధసససదన రరవప దతవరపలర

1426 SQX1550772
పపరర: కరమమశశరర తరరవరయపరటట

1429 MLJ0930883
పపరర: లకకక కకసడ

95-123/400

1434 SQX0592014
పపరర: రమఖక వరరన మమనగరల

95-123/403

1432 SQX1307140
పపరర: లలత మమనగరల

95-124/534

తసడడ:డ మమరళ కకషర మమనగరల
ఇసటట ననస:49-8
వయససస:33
లస: ససస స

1438 AP151000273442
పపరర: గమరరలకడక మమనగరల
భరస : సహదతవ
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:60
లస: ససస స

95-124/529

1421 MLJ2533156
పపరర: కలమలరర దతవరపలర

95-124/532

1424 SQX1693589
పపరర: భబరగ వ దనసరర

95-124/535

95-124/537

1427 AP151000276457
పపరర: హనసమసతరరవప
తరరవరయపరటట
తసడడ:డ జగగ యఖ
ఇసటట ననస:49-7-251
వయససస:51
లస: పప

95-124/538

95-124/540

1430 MLJ2534212
పపరర: రరమకకషర కకసడన

95-124/541

తసడడ:డ మహనరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:49-7-253
వయససస:81
లస: పప
95-123/401

1433 SQX1378141
పపరర: పరవన మమనగరల

95-123/402

తసడడ:డ సహదతవ మమనగరల
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:28
లస: ససస స
95-123/404

భరస : కజశలలస ననథ మమనగరల
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:42
లస: ససస స
95-123/406

1418 SQX0600544
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గమసటట

భరస : శవ కలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:49-7-250/2
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సహదతవ మమనగరల
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:26
లస: ససస స
1435 SQX1465674
పపరర: వజయలకడక మమనగరల

95-124/526

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:49-7-250/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప కకసడ
ఇసటట ననస:49-7-253
వయససస:81
లస: ససస స

1431 SQX1247924
పపరర: కలసదన లకడక గరయతడ
మమనగరల
తసడడ:డ ననగరతసస మమనగరల
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మమరళకకషర
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:51
లస: ససస స

1420 SQX0477331
పపరర: శవపరరశత దతవరపలర

1415 SQX1300219
పపరర: సరయ పవన గమసత

తసడడ:డ రరమలరరవప గమసటట
ఇసటట ననస:49-7-249
వయససస:42
లస: పప

భరస : కరమమశశరర
ఇసటట ననస:49-7-251
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజనయమలల నసదదకకటటట
ఇసటట ననస:49-7-253
వయససస:81
లస: ససస స

1437 AP151000273213
పపరర: దసరరగ దతవ మమనగరల

95-124/528

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:49-7-250/1
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససరర బబబమ
ఇసటట ననస:49-7-251
వయససస:34
లస: ససస స
1428 MLJ2534345
పపరర: దసరగ నసదదకకటటట

1417 SQX0207332
పపరర: ససధనకర మలససన

95-124/523

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గమసత
ఇసటట ననస:49-7-249
వయససస:24
లస: పప

భరస : గరరరష కలమలర
ఇసటట ననస:49-7-250/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకషర రరరవప
ఇసటట ననస:49-7-250/1
వయససస:23
లస: ససస స
1425 SQX1550756
పపరర: నరకలల మమతస వరపప

95-124/525

తసడడ:డ సరసబశనరరవప మలససన
ఇసటట ననస:49-7-249
వయససస:44
లస: పప

భరస : శవ లకడక ననరరయణ మలరస
ఇసటట ననస:49-7-250
వయససస:38
లస: ససస స
1422 MLJ2533198
పపరర: హనసమసతరరవప దతవరపలర

1414 MLJ0921130
పపరర: వరలకడక గమసటట

1412 SQX0207415
పపరర: శశశలజ మలససన

భరస : ససధనకర మలససన
ఇసటట ననస:49-7-249
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప గమసటట
ఇసటట ననస:49-7-249
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశనరరవప మలససన
ఇసటట ననస:49-7-249
వయససస:36
లస: పప
1419 SQX1620963
పపరర: దసరగ మలరస

95-124/522

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గమసత
ఇసటట ననస:49-7-249
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప గమసటట
ఇసటట ననస:49-7-249
వయససస:46
లస: ససస స
1416 MLJ2533875
పపరర: దచజవకలమలర మలససన

1411 SQX1300185
పపరర: లకడక దసరగ గమసత

1436 SQX0239699
పపరర: బబలతడపపలసససదరర మమనగరల

95-123/405

భరస : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:49
లస: ససస స
95-123/407

1439 AP151000273274
పపరర: దతవకకషరకలమలరర మమనగల

95-123/408

భరస : ననగరతసస
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:62
లస: ససస స

Page 52 of 299

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07

1440 SQX0597229
పపరర: రరమ కకషర మమనగరల

95-123/409

తసడడ:డ మమరళ కకషర మమనగరల
ఇసటట ననస:49-8
వయససస:35
లస: పప
1443 AP151000270248
పపరర: కజశలలసననధ మమనగరల

95-123/412

95-123/415

95-123/418

1447 SQX1900414
పపరర: లకడక వసదన మమనగరల

1450 MLJ0920637
పపరర: జజఖతరకయ మమనగరల

95-123/421

1453 AP151000270146
పపరర: కకషస ర కలమలర మమనగరల

95-123/416

భరస : ససభబకరस
ఇసటట ననస:49-11
వయససస:46
లస: ససస స

1456 AP151000273399
పపరర: ససభబరరణణ మమనగరల

1445 AP151000270442
పపరర: సహదతవ మమనగరల

95-123/414

1448 SQX1037804
పపరర: శకదతవ మనషర మమనగరల

95-123/417

తసడడ:డ రమమష
ఇసటట ననస:49/10
వయససస:26
లస: ససస స
95-123/419

1451 AP151000273115
పపరర: ననగమణణ మమనగరల

95-123/420

భరస : మమనగరల కకషస ర
ఇసటట ననస:49/10
వయససస:55
లస: ససస స
95-123/422

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:49/10
వయససస:60
లస: పప
95-118/329

95-123/411

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:64
లస: పప

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:49/10
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:49/10
వయససస:58
లస: పప
1455 SQX0080077
పపరర: మనన కలమలరరस మమనగరలस

95-123/413

తసడడ:డ ననగరతసస మమనగరల
ఇసటట ననస:49-8/1
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రవసదడననథ సరయ మమనగరల
ఇసటట ననస:49/10
వయససస:46
లస: ససస స
1452 AP151000270251
పపరర: రమమష మమనగరల

1444 AP151000270281
పపరర: ననగరతసస మమనగరల

1442 AP151000270249
పపరర: వనసకటరమణ మమనగరల

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:66
లస: పప
1449 SQX1446278
పపరర: వరసవ మమనగరల

95-123/410

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవరరవప
ఇసటట ననస:49/8
వయససస:60
లస: పప
1446 MLJ0931386
పపరర: మమరళకకషర మమనగరల

1441 AP151000270134
పపరర: ఢమరక ననద మమనగరల

1454 SQX2217842
పపరర: లకడకీస శక నధద మమనగరల

95-93/767

తసడడ:డ వనసకట కకషర ససబబరరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:49-11
వయససస:19
లస: ససస స
95-123/423

భరస : వనసకటకకషర ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:49/11
వయససస:55
లస: ససస స

1457 AP151000273447
పపరర: లకడకనరసమక మమనగరల

95-123/424

భరస : రరమలసగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:49/11
వయససస:74
లస: ససస స

95-123/425 1459 AP151000270206
95-123/426 1460 AP151000270227
1458 SQX1479402
పపరర: రరమ హరర నసదన మమనగరల
పపరర: రరమలసగగశశర రరవప మమనగరల
పపరర: వనసకటకకషర ససబబబరరవప
మమనగరల
తసడడ:డ ఎస వ కగ ససబబ రరవప మమనగరల
తసడడ:డ కకకషసయఖ మమనగరల
తసడడ:డ రరమలసగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:49/11
ఇసటట ననస:49-11
ఇసటట ననస:49/11
వయససస:24
లస: పప
వయససస:58
లస: పప
వయససస:59
లస: పప

95-123/427

1461 SQX0243410
పపరర: ససధనకర మమనగరల

95-123/430

95-123/428

తసడడ:డ రరమలసగగశశరరరరవప
ఇసటట ననస:49/11
వయససస:59
లస: పప
1464 AP151000270086
పపరర: ఉదయశసకర పపలపరటట

భరస : సతఖననసరరయణగమపస
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:48
లస: ససస స

95-123/429

భరస : ఉదయశసకర
ఇసటట ననస:49/12
వయససస:74
లస: ససస స
95-123/431

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:49/12
వయససస:78
లస: పప
1467 AP151000273381
పపరర: హహహమలవత పపలకకసడ

1462 AP151000273042
పపరర: ససరఖకలమలరర పపలపరటట

1465 SQX1247932
పపరర: హరరరత పరరటబల

తసడడ:డ ఉదయరసకర
ఇసటట ననస:49/12
వయససస:41
లస: పప
95-123/432

తసడడ:డ రఘమ పరరటబల
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:24
లస: ససస స
95-123/434

1468 AP151000273382
పపరర: ననగమణణ పపలకకసడ
భరస : శకనవరసమబరరస
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:53
లస: ససస స

1463 MLJ2525202
పపరర: శకరరమశవకలలఖణ పపలపరటట

1466 SQX1458190
పపరర: రరజగశశరర మటర పపడడ

95-123/433

భరస : ననగగశశర రరవప మటర పపడడ
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:35
లస: ససస స
95-123/435

1469 AP151000273380
పపరర: పడమల పపలకకసడ

95-123/436

భరస : పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:54
లస: ససస స
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1470 AP151000273082
పపరర: పదనకవత పపలకకసడ

95-123/437

భరస : పపలకకసడ పడసరదస
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:83
లస: ససస స
1473 MLJ2525103
పపరర: శకనవరసరరవప గమడడబసడర

95-123/440

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:41
లస: పప
1476 MLJ2524825
పపరర: సతఖననరరయణ గమపస పపలకకస

95-123/443

95-118/331

తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:49/14
వయససస:41
లస: పప
1485 SQX1037770
పపరర: రరజఖలకడక తషరక
భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:49/17
వయససస:29
లస: ససస స
1488 MLJ2528776
పపరర: నలవత మడడడ

1475 AP151000270377
పపరర: పపలలరరరవప పపలకకసడ

95-123/451

1477 MLJ0926162
పపరర: శకనవరసమబరరస పపల కకసడన

1480 SQX0472993
పపరర: తతజజమబరరస తతమకసడడడ स

1483 SQX0831370
పపరర: M V R R భగత

1486 MLJ0925446
పపరర: ససమఖశక మదదర

1489 AP151000273043
పపరర: జజజ నపడససననసబబదతవ మదదర

95-123/454

1492 SQX0538223
పపరర: రరజఖలకడక చగమరరపరటట

భరస : VVR ఉమల మహహసదడ రరవప
ఇసటట ననస:49-20
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : తనతయఖ గమపస మదదర
ఇసటట ననస:49-20
వయససస:53
లస: ససస స

95-123/444

95-118/332

1498 SQX2199628
పపరర: ననగ వనసకట కరరరసక మదదర
తసడడ:డ తనతయఖ గమపస మదదర
ఇసటట ననస:49-20
వయససస:31
లస: పప

95-118/330

1481 SQX0592428
పపరర: అపసర షపక

95-123/445

భరస : బబషస
ఇసటట ననస:49/14
వయససస:35
లస: ససస స
95-122/251

1484 SQX1550046
పపరర: రరస బబబమ కకరరవ

95-123/447

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:49/15
వయససస:35
లస: పప
95-123/449

1487 MLJ2528784
పపరర: అసజమక వవమమలచన

95-123/450

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:49/18
వయససస:56
లస: ససస స
95-123/452

1490 SQX1037754
పపరర: ఏడడకకసడలల తషరక

95-123/453

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:49/18
వయససస:38
లస: పప
95-118/333

1493 SQX0538165
పపరర: జయచసదడ ననయమడడ రరవలర स

95-118/334

తసడడ:డ వనసకట రరమలననయమడడस
ఇసటట ననస:49-19
వయససస:73
లస: పప
95-118/336

భరస : వనసకటటశశర రరవప పపదర ద
ఇసటట ననస:49-20
వయససస:47
లస: ససస స
95-123/582

1478 SQX0473397
పపరర: పడమల తతమకసడడడ स
భరస : తతజజమబరరసस
ఇసటట ననస:49-14
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : జయచసదడ ననయమడడस
ఇసటట ననస:49-19
వయససస:70
లస: ససస స

95-118/335 1495 SQX0819888
1494 SQX0819870
పపరర: శరకవణ భబవన కలమలరర వపరపలర
పపరర: భబరత సరగజన పపదర ద

95-123/442

తసడడ:డ పడసరదస
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:56
లస: పప

భరస : వజయశశఖర
ఇసటట ననస:49/18
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయశశఖర
ఇసటట ననస:49/18
వయససస:46
లస: పప

1497 SQX2199875
పపరర: అనసత లకడక మదదర

95-123/441

భరస : నసదకకషస ర
ఇసటట ననస:49/18
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:49/18
వయససస:64
లస: ససస స
1491 AP151000270083
పపరర: నసదకకశశర మదదర

1474 SQX1458174
పపరర: ననగగశశర రరవప మటర పపడడ

తసడడ:డ M V రమణ రరవప
ఇసటట ననస:49-15
వయససస:36
లస: పప
95-123/448

95-123/439

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గమపరస
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణस
ఇసటట ననస:49-14
వయససస:56
లస: పప
95-123/446

1472 SQX1037796
పపరర: కకషర కకషస ర పపలకకసడ

తసడడ:డ సతఖననరరయణ గమపరస పపలకకసడ
ఇసటట ననస:49-13
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ తతజజమబరరసस
ఇసటట ననస:49-14
వయససస:54
లస: పప
1482 MLJ0925792
పపరర: బబషస షపక

95-123/438

తసడడ:డ రరమలరరవప మటర పపడడ
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:49/13
వయససస:59
లస: పప
1479 SQX0473017
పపరర: సతఖననరరయణ తతమకసడడడ

1471 SQX1837509
పపరర: గమణ శశఖర గమపస పపలకకసడ

1496 SQX2204584
పపరర: తనతయఖ గమపస మదదర

95-123/581

తసడడ:డ నరసససహరరవప మదదర
ఇసటట ననస:49-20
వయససస:57
లస: పప
95-123/583

1499 SQX2199834
పపరర: ననగ వనసకట కలలఖణ మదదర

95-123/584

తసడడ:డ తనతయఖ గమపస మదదర
ఇసటట ననస:49-20
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: ధనలకడక నరరశశటట स
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95-118/337

భరస : బబబమस
ఇసటట ననస:49-21
వయససస:58
లస: ససస స
1503 SQX0473421
పపరర: ఉమలదతవ బమసప

95-118/340

95-122/252

95-122/255

95-122/258

95-122/261

95-122/264

95-122/267

తసడడ:డ సతఖస నవటట
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:45
లస: పప

1513 MLJ2528263
పపరర: పదక గడడడ పరటటस

1516 SQX1084342
పపరర: పడమల కకపపపల

1519 SQX1085720
పపరర: లకకణ కకపపపల

1522 SQX2380822
పపరర: ససతనరరమయఖ బబసస

95-122/270

1525 SQX1532796
పపరర: రమణ ననయక వరస న

95-122/259

1528 SQX1900315
పపరర: రరసబబబమ కరటడపలర
తసడడ:డ మమన సరశమ కరటడపలర
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:69
లస: పప

1508 AP151000270109
పపరర: శకనవరసరరవప వవమమలस

95-122/254

1511 AP151000270096
పపరర: రమమష వవమమలस

95-122/257

1514 SQX1415265
పపరర: ససతనరరస మమమనవన

95-122/260

తసడడ:డ పపనస రరవప మమమనవన
ఇసటట ననస:49-33
వయససస:38
లస: పప
95-122/262

1517 SQX0239608
పపరర: తషలససस కకపపపలस

95-122/263

భరస : చసదడశశఖరस koppula
ఇసటట ననస:49-36
వయససస:41
లస: ససస స
95-122/265

1520 SQX0238873
పపరర: శకనవరసరరవప కకపపపలस

95-122/266

తసడడ:డ ససతనరరమసరశమस
ఇసటట ననస:49-36
వయససస:51
లస: పప
95-122/490

1523 SQX1532804
పపరర: దతవ దసరగ వరస న

95-122/269

భరస : రమణ ననయక వరస న
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:27
లస: ససస స
95-122/271

తసడడ:డ మతత ననయక వరస న
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:29
లస: పప
95-122/273

95-122/489

తసడడ:డ బబలననగగశశరరరవపस ఏమబల
ఇసటట ననస:49-31
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జగరగ రరవప బబసస
ఇసటట ననస:49-36
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరసబబబమ కరటడపలర
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:54
లస: ససస స
1527 SQX1018846
పపరర: తడననద నవటట

95-122/256

తసడడ:డ ససతన రరస koppula
ఇసటట ననస:49-36
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషరయఖ koppula
ఇసటట ననస:49-36
వయససస:85
లస: పప
1524 SQX1900281
పపరర: ఈశశరమక కరటడపలర

1510 AP151000273297
పపరర: వజయలకడక వవమమలस

1505 SQX2173235
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకలశశటట

తసడడ:డ బబలననగగశశరరరవపस ఏమబల
ఇసటట ననస:49-30
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకకణ రరవప కకపపపల
ఇసటట ననస:49-36
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససతనరరమసరశమस koppula
ఇసటట ననస:49-36
వయససస:81
లస: ససస స
1521 AP151000270208
పపరర: వవసకటటశశరరర కకపపపల

95-122/253

భరస : బబబబరరవపस gaddipati
ఇసటట ననస:49-33
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవపस gaddipati
ఇసటట ననస:49-33
వయససస:66
లస: పప
1518 AP151000273148
పపరర: బబబసరగజన కకపపపలस

1507 MLJ2528990
పపరర: గరతనలకకకభవరనस వవమమలस

95-118/339

తసడడ:డ సదస
గ రర మబరరస కకలశశటట
ఇసటట ననస:49-29
వయససస:60
లస: పప

భరస : బబలననగగశశరరరవపस
ఇసటట ననస:49-31
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతనరరస
ఇసటట ననస:49-33
వయససస:35
లస: ససస స
1515 MLJ2524247
పపరర: బబబమరరవప గడడడపరటటस

95-118/341

భరస : ససబబబరరవపस వవమమల
ఇసటట ననస:49-30
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలననగగశశరరరవపस ఏమబల
ఇసటట ననస:49-30
వయససస:54
లస: పప
1512 SQX1319772
పపరర: చసదన గడడడ పరటట

1504 SQX0474015
పపరర: శరరష భమవరపప

1502 SQX0472886
పపరర: మలధవ వవమమల

భరస : వనసకట రమమష
ఇసటట ననస:49-22
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధనకర
ఇసటట ననస:49-23
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప వవమమల
ఇసటట ననస:49-30
వయససస:22
లస: ససస స
1509 MLJ2524957
పపరర: ససబబబరరవప వవమమలस

95-118/338

తసడడ:డ రరయనసस
ఇసటట ననస:49-21
వయససస:65
లస: పప

భరస : వనసకట గకతమలమ వప
ఇసటట ననస:49-22
వయససస:41
లస: ససస స
1506 SQX1689066
పపరర: చసదదక
డ వవమమల

1501 SQX0561597
పపరర: బబబమ నరరశశటట स

1526 SQX0897355
పపరర: చసదడ షపకర కరటడపలర

95-122/272

తసడడ:డ రరసబబబమ katrapalli
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:43
లస: పప
95-122/274

1529 SQX2356657
పపరర: రరమకకటట పలలర

95-122/491

తసడడ:డ చసదడయఖ పలలర
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:69
లస: పప
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1530 SQX2389625
పపరర: రరసబబబమ కరటడపలర
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95-122/492

తసడడ:డ మమన సరశమ కరటడపలర
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:68
లస: పప
1533 SQX2362986
పపరర: శక లకడక కరటడపలర

95-122/495

95-122/278

95-122/281

95-122/284

95-122/287

95-122/496

95-122/291

తసడడ:డ మసరసననడవపस busi
ఇసటట ననస:49-41
వయససస:43
లస: ససస స
1554 MLJ2524809
పపరర: వనసకట గకతమరరవప బమససस

తసడడ:డ ససబడమణఖసस pittala
ఇసటట ననస:49-42
వయససస:69
లస: పప

95-122/282

1543 MLJ0920389
పపరర: ససబబబరరవమకस కసదసకలరరस

1546 SQX1394808
పపరర: రమమశ బబబమ ఏనసగమల

95-122/294

95-122/285

1538 MLJ2525228
పపరర: శకనవరసరరవపस పలలరस

95-122/280

1541 SQX1101567
పపరర: రరజఖ లకడక సపటట నవన

95-122/283

1544 SQX1395376
పపరర: గగపస రరమ కకషర ఏనసగమల

95-122/286

తసడడ:డ రమమశ బబబమ ఏనసగమల
ఇసటట ననస:49-40
వయససస:24
లస: పప
95-122/288

1547 MLJ0920371
పపరర: వనసకటటశశరరరस కసదసకలరరस

95-122/289

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖस kandukuri
ఇసటట ననస:49-40
వయససస:78
లస: పప

95-122/497 1550 SQX1319624
1549 SQX2375517
పపరర: యయనసగమల పడవలర క యయనసగమల
పపరర: రరమ తషలసస బబశ

95-122/290

తలర : యయనసగమల పదనకవత పదనకవత
ఇసటట ననస:49-40
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప బబశ
ఇసటట ననస:49-41
వయససస:35
లస: ససస స

1552 SQX0243741
పపరర: అనసరరధस ఇటటకలस

95-122/292

95-122/293
1553 SQX1226662
పపరర: యగ ననగ వనసకట సరయ కకషర
వవమమల
తసడడ:డ ననగ వనసకట ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:49-41
వయససస:24
లస: పప

95-122/295

1556 MLJ0922849
పపరర: రరజగశశరరस పసటటలस

1555 MLJ2529188
పపరర: వజయలకకకस పసటటలस
భరస : ననరరయణరరవపस स
ఇసటట ననస:49-42
వయససస:47
లస: ససస స

95-122/297

95-122/276

భరస : శకనవరస రరవప settineni
ఇసటట ననస:49-40
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హరరబబబమस
ఇసటట ననస:49-41
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవపस
ఇసటట ననస:49-41
వయససస:47
లస: పప
1557 MLJ2524791
పపరర: ననరరయణరరవప పసటటల

1540 SQX1310937
పపరర: లకడక పడతమ యయనసగమల

1535 SQX1101542
పపరర: శవ ననగగసదడస పలలర

తసడడ:డ రరమకకటటस Palla
ఇసటట ననస:49-39
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ లకకయఖ ఏనసగమల
ఇసటట ననస:49-40
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రమమష చకటట
ఇసటట ననస:49-40
వయససస:39
లస: ససస స
1551 SQX0239632
పపరర: సతఖవతस బబససस

95-122/279

భరస : వనసకటటశశరరరस सkandukuri
ఇసటట ననస:49-40
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ settineni
ఇసటట ననస:49-40
వయససస:44
లస: పప
1548 SQX2356293
పపరర: సతఖవత చకటట

1537 SQX1417758
పపరర: ససబడహకణఖస పలలర

95-122/494

భరస : శకనస Palla
ఇసటట ననస:49-39
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష బబబమ యయనసగమల
ఇసటట ననస:49-40
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబమ ఏనసగమల
ఇసటట ననస:49-40
వయససస:50
లస: ససస స
1545 SQX0897256
పపరర: శకనవరసరరవప సపటట నవన

95-122/275

తసడడ:డ రరమ కకటట పలలర
ఇసటట ననస:49-39
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖस Palla
ఇసటట ననస:49-39
వయససస:61
లస: పప
1542 SQX1406728
పపరర: పదనకవత ఏనసగమల

1534 SQX1101534
పపరర: లకడక తరరపతమక పలలర

1532 SQX2413326
పపరర: వజయ కలమలర కలసచనల

భసధసవప: రతసమలల కలసచనల
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:37
లస: పప

భరస : ససబడమనఖస Palla
ఇసటట ననస:49-39
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదడయఖस Palla
ఇసటట ననస:49-39
వయససస:59
లస: ససస స
1539 AP151000270255
పపరర: రరమకకటట పలలరस

95-122/493

భరస : రరసబబబమ కరటడపలర
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : రవ కరటడపలర
ఇసటట ననస:49-37
వయససస:33
లస: ససస స
1536 MLJ2529311
పపరర: తలశమక పలలరस

1531 SQX2394054
పపరర: ఈశశరమక కరటడపలర

1558 AP151000273150
పపరర: ససభబషసణణ దనసరరस
భరస : వనసకటబడవపस dasari
ఇసటట ననస:49-43
వయససస:46
లస: ససస స

95-122/296

భరస : ననరరయణరరవపस pittala
ఇసటట ననస:49-42
వయససస:67
లస: ససస స
95-122/298

1559 SQX1688746
పపరర: రవ తతజ పపల

95-122/299

తసడడ:డ గగపరల కకషర పపల
ఇసటట ననస:49-43
వయససస:21
లస: పప
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1560 AP151000270164
పపరర: శకనవరసరరవప దనసరరस

95-122/300

తసడడ:డ వనసకటబడవపस
ఇసటట ననస:49-43
వయససస:45
లస: పప
1563 SQX0472712
పపరర: బబజమక షపకस

95-118/343

95-118/346

95-122/302

95-124/543

95-124/546

95-122/526

95-122/306

భరస : ననగ రరజ
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:29
లస: ససస స

1573 SQX1155010
పపరర: వసరసత లకడక గమమకడడ

95-122/307

95-124/544

1568 SQX1837301
పపరర: గసగరధర రరవప గజఫల

95-118/348

1571 SQX1088484
పపరర: ససశల జలలదద

95-124/542

1574 SQX1155002
పపరర: రమమశ బబబమ జలలదద

95-124/545

తసడడ:డ చచనసకగశవరరవప జలలదద
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:26
లస: పప

95-124/547 1577 SQX2344687
1576 SQX1445270
పపరర: జ వ శశషగరరర రరవప గమమకడడ
పపరర: రరమ కకషర గమమకడడ

1579 SQX1688597
పపరర: జజఖత ఎలమ

1582 SQX2363026
పపరర: చనస బబబమ మసగళపపరర

1585 SQX1496802
పపరర: నరసమక మమదరమమటర

1588 SQX0370312
పపరర: ఇసదదరరగఖ మలణణకఖస
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:35
లస: ససస స

95-124/687

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గమమకడడ
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:34
లస: పప
95-122/304

1580 AP151000273142
పపరర: ననగదసరరగ సబ వననగసటట

95-122/305

భరస : ననగలసగస veniganti
ఇసటట ననస:49-47
వయససస:74
లస: ససస స
95-122/498

1583 SQX2363687
పపరర: గరయతడ మసగళపపరర

95-122/499

భరస : చనస బబబమ మసగళపపరర
ఇసటట ననస:49-47
వయససస:36
లస: ససస స
95-122/308

భరస : వనసకటటశశరరర మమదరమమటర
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:82
లస: ససస స
95-123/456

95-118/345

తసడడ:డ చచనసకగశవరరవప జలలదద
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మసగళపపరర
ఇసటట ననస:49-47
వయససస:43
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప మమదరమమటర
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:39
లస: ససస స
1587 SQX1068460
పపరర: వనసకట శవమక జ

95-122/303

భరస : రతస పడసరద ఎలమ
ఇసటట ననస:49-47
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసథోన ఎలమ
ఇసటట ననస:49-47
వయససస:44
లస: పప
1584 SQX1496794
పపరర: శశకళ మమదరమమటర

1570 SQX1690494
పపరర: లకడక బబసస

1565 SQX0170258
పపరర: రవस కరటడపలర स

తసడడ:డ రరమససబబయఖ గజఫల
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జ వ రమణయఖ గమమకడడ
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగలర
ఇసటట ననస:49-46
వయససస:44
లస: పప
1581 SQX1688639
పపరర: రతసస పడసరద ఎలమ

95-118/347

భరస : శశషగరరర రరవప గమమకడడ
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సథయలననరరయణ జలలదద
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:55
లస: పప
1578 SQX2510832
పపరర: నరసససహ రరవప గగలర

1567 SQX0604645
పపరర: చన బబబమस మసగళళపపరరस

95-118/342

తసడడ:డ తడననధस
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:37
లస: పప

భరస : జగరగ రరవప బబసస
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : చచనసకగశవరరవప జలలదద
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:44
లస: ససస స
1575 SQX1088468
పపరర: చచనసకగశవరరవప జలలదద

95-118/344

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవపस
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:42
లస: పప

భరస : గసగరధర రరవప గజఫల
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:39
లస: ససస స
1572 SQX1154996
పపరర: ససవరలల జలలదద

1564 SQX0473330
పపరర: శవకలమలర కరటడపలర स

1562 SQX0472969
పపరర: ఉషరరరణణ పసకకకనस

భరస : పడభమకలమలరस
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమस
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:39
లస: పప
1569 SQX1837483
పపరర: మహలకడక గజఫల

95-122/301

తసడడ:డ వనసకటబడవపस
ఇసటట ననస:49-43
వయససస:49
లస: పప

భరస : సపజదసలలस
ఇసటట ననస:49-45
వయససస:30
లస: ససస స
1566 SQX0473033
పపరర: పడభమకలమలర పసకకకన

1561 AP151000270185
పపరర: ననగగశశరరరవప దనసరరस

1586 SQX1359505
పపరర: లకడక మసగళళపరర

95-123/455

భరస : వనసకటటసశరరర మసగళళపరర
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:28
లస: ససస స
95-123/457

1589 SQX0897819
పపరర: వనరరసల దసరరగ

95-123/458

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:36
లస: ససస స
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95-123/459

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:37
లస: ససస స
1593 SQX0621581
పపరర: పడభబవత ఎలశశటట

95-123/462

95-123/465

95-123/468

95-123/471

95-123/606

95-122/310

95-122/313

తసడడ:డ శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:49-50
వయససస:49
లస: పప

1603 SQX0597278
పపరర: ననగగశశర రరవప

1606 SQX2494961
పపరర: వజయ తళపలర

1609 AP151000270047
పపరర: రమణనరరవప గగలలరस

1612 SQX2173250
పపరర: వనజజకడ గమరకస

95-122/502

95-123/472

1598 MLJ0930529
పపరర: శవరరవ చదలవరడ

1601 SQX0897801
పపరర: వనరరసల శకనవరసరరవప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:51
లస: ససస స

95-123/470

1604 AP151000270105
పపరర: శవననసరరయణ గసజకలసటట

95-118/1029

1607 AP151000273201
పపరర: రమణమక గగలలరस

95-123/473

95-122/309

భరస : వనసకటటశశరరరस గగలర
ఇసటట ననస:49-49
వయససస:48
లస: ససస స
95-122/311

1610 AP151000270084
పపరర: నరసససహరరవప గగలలరस

95-122/312

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరस గగలర
ఇసటట ననస:49-49
వయససస:47
లస: పప
95-122/500

1613 SQX2146967
పపరర: కకసడల రరవప శరరగరరర

95-122/501

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శరరగరరర
ఇసటట ననస:49-50
వయససస:34
లస: పప

95-123/474 1616 SQX1620930
1615 SQX1602516
పపరర: వనసకట ససభబగఖ లకడక ససరరగరరర
పపరర: పపషపలత నటటట వ

1618 SQX0610592
పపరర: జజనకకరరమ దనసరర

95-123/467

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:61
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:49-50
వయససస:34
లస: ససస స
95-123/476

95-123/464

తసడడ:డ చనసబబయ
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:40
లస: పప

భరస : మలర యఖ గమరకస
ఇసటట ననస:49-49
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కటట
ఇసటట ననస:49-50
వయససస:19
లస: ససస స
1617 AP151000270019
పపరర: సరసబశవరరవప మలణణకఖస

95-123/469

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరस గగలర
ఇసటట ననస:49-49
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరस
ఇసటట ననస:49-49
వయససస:51
లస: పప
1614 SQX2147007
పపరర: మలధసరర కటట

1600 MLJ0925073
పపరర: వనసకటటశశరరరవప గసజగమసట

1595 AP151000273033
పపరర: ససబబమక గమసజకలసటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలల తళపలర
ఇసటట ననస:49-49
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరस గగలర
ఇసటట ననస:49-49
వయససస:68
లస: ససస స
1611 AP151000270169
పపరర: శకనవరసరరవప గగలలరस

95-123/466

తసడడ:డ ససబబబరరయమడడ
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప గసజకలసట
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:18
లస: ససస స
1608 AP151000273202
పపరర: సపజదమక గగలలరस

1597 SQX0706481
పపరర: ననగరరజ గసజకలసట

95-123/461

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శవననసరరయణ
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవననసరరయణ
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:41
లస: పప
1605 SQX2388825
పపరర: తతజశక గసజకలసట

95-123/463

తసడడ:డ శవననసరరయణ
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శవననసరరయణ గసజకలసట
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:39
లస: పప
1602 MLJ0925024
పపరర: వనసకటబడవప గసజగమసట

1594 AP151000273099
పపరర: ససపపరర మక గమసజకలసటట

1592 MLJ0925040
పపరర: అరరణకలమలరర గసజకలసట

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శవననసరరయణ
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:69
లస: ససస స
1599 SQX1866144
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గసజకలసట

95-123/460

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:49-48
వయససస:43
లస: ససస స
1596 SQX0610394
పపరర: సరయకలమలరర మసగళపపరర

1591 SQX0784876
పపరర: ససశల కటబట

95-123/475

భరస : వనసకటరతసస నటటట వ
ఇసటట ననస:49-50
వయససస:68
లస: ససస స
95-123/477

1619 SQX0897827
పపరర: దనసరర వవసకటటశశరరరవప

95-123/478

తసడడ:డ రరమహననరరవప
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:28
లస: పప
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1620 AP151000270228
పపరర: రరమమహనరరవప దనసరర

95-123/479

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:56
లస: పప
1623 SQX0102863
పపరర: శకదతవ సససహస

95-124/550

95-124/553

95-124/556

95-124/690

95-123/480

95-123/483

95-124/559

1633 SQX2121226
పపరర: శకనసవరస సససహస

1636 SQX1068486
పపరర: అపరర దధపసస చదలవరడ

1639 AP151000276440
పపరర: పదకకలమలరర జనస

1642 SQX0274472
పపరర: రరజగశ జజనస

95-124/563

95-124/565

95-124/691

1628 SQX0102871
పపరర: వనసకటటశశరరర సససహస

95-124/555

1631 SQX2121200
పపరర: దసరగ పడసరద చసడడబబ యన

95-124/689

1634 SQX2085819
పపరర: ఝలనస రరణణ కరససననబబ యనన

95-124/732

భరస : శకనవరస రరవప కససనబబ యన
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:45
లస: ససస స
95-123/481

1637 AP151000273025
పపరర: చనసమలకయ చదలవరడ

95-123/482

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:49-52
వయససస:66
లస: ససస స
95-124/557

1640 SQX2553204
పపరర: ననగలకడక జనస

95-124/558

భరస : శవశసకరరరవప జనస
ఇసటట ననస:49-52
వయససస:53
లస: ససస స
95-124/560

1643 SQX0507723
పపరర: అనల కలమలర

95-124/561

తసడడ:డ శవశసకర రరవప జనస
ఇసటట ననస:49-52
వయససస:34
లస: పప

1645 SQX1866102
పపరర: వనసకట తషలసస అమబలఖ
తరరపత
తసడడ:డ రమమశ తరరపత
ఇసటట ననస:49-53
వయససస:21
లస: ససస స

95-123/484

1648 SQX1518044
పపరర: బబల ససబడహకణఖస ననగరనవన

95-124/566

తసడడ:డ ససవర కలమలర ననగరనవన
ఇసటట ననస:49-53
వయససస:27
లస: పప

95-124/552

తసడడ:డ వనసకట రరవప చసడడబబ యన
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప జనస
ఇసటట ననస:49-52
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ లకకణరరవప జనస
ఇసటట ననస:49-52
వయససస:33
లస: ససస స
1647 SQX1518051
పపరర: నవన అజయ కలమలర
ననగరనవన
తసడడ:డ శవ కలమలర ననగరనవన
ఇసటట ననస:49-53
వయససస:24
లస: పప

95-124/688

భరస : లకకణరరవప జనస
ఇసటట ననస:49-52
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ రరవప జనస
ఇసటట ననస:49-52
వయససస:31
లస: పప
1644 SQX0274035
పపరర: శవ ననగమణణ

1630 SQX2121267
పపరర: శకనవరస రరవప కససనబబ యన

1625 SQX1300169
పపరర: గగపసననధ కరశనబబ ఇన

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల సససహస
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:51
లస: పప

భరస : శవ రరవప
ఇసటట ననస:49-52
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరయఖ
ఇసటట ననస:49-52
వయససస:69
లస: పప
1641 SQX1300136
పపరర: ససవర ననగ రరజ జనస

95-124/554

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సససహస
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:49-52
వయససస:23
లస: ససస స
1638 SQX1068429
పపరర: సరసబశవ రరవప చదలవరడ

1627 SQX0001644
పపరర: సరసబశవరరవప సససహస

95-124/549

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరశనబబ ఇన
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సససహస
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:23
లస: పప
1635 SQX1866128
పపరర: భబగఖ శక దనసరర

95-124/551

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల సససహస
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప బబ డడబబ యన
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:68
లస: పప
1632 SQX2121218
పపరర: గగపసరరజ సససహస

1624 AP151000276442
పపరర: జయలకడక చగడడబబ యన

1622 SQX0001628
పపరర: పడభమ కలమలరర సససహస

భరస : సరసబశవరరవప సససహస
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప చగడడబబ యన
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రరవప చగడడబబ యన
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:32
లస: పప
1629 SQX0102897
పపరర: వనసకటరరవప బబ డడబబ యన

95-124/548

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కససనబబ యన
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర సససహస
ఇసటట ననస:49-51
వయససస:43
లస: ససస స
1626 SQX0001636
పపరర: శకనవరసరరవప చగడడబబ యన

1621 SQX1225300
పపరర: లకడక తడవవణణ కససనబబ యన

1646 SQX0019281
పపరర: శవ ననగగసదడస ననగరనవన

95-124/564

భరస : శవకలమలర ననగరనవన
ఇసటట ననస:49-53
వయససస:31
లస: ససస స
1649 SQX1518069
పపరర: శవ కలమలర ననగరనవన

95-124/567

తసడడ:డ చచసగయఖ ననగరనవన
ఇసటట ననస:49-53
వయససస:55
లస: పప
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95-124/568

తసడడ:డ ససదరయఖ ననగరనవన
ఇసటట ననస:49-53/1
వయససస:29
లస: ససస స
1653 SQX1223239
పపరర: పడవణ కలమలర ననగరనవన

95-124/571

95-122/503

95-124/575

95-122/504

తసడడ:డ రరమ కకటట వపటటకలరర
ఇసటట ననస:49-56
వయససస:88
లస: పప
1665 SQX1834217
పపరర: ననగబర బబబమ షపక

95-124/578

95-124/617

95-124/580

95-124/583

భరస : వనసకటటశశరరర పపజడనల
ఇసటట ననస:49-62
వయససస:31
లస: ససస స
1677 SQX0761403
పపరర: ససలలసనన మహమకద ననజన
భరస : ఇలయలస Mohammed
ఇసటట ననస:52
వయససస:38
లస: ససస స

1660 SQX1443381
పపరర: కమల వపటటకలరర

95-122/314

1658 SQX0274639
పపరర: హఘమబసదస ఏలలరర

95-124/574

95-122/316

భరస : వనసకట రరమ కలమలర వపటటకలరర
ఇసటట ననస:49-56
వయససస:49
లస: ససస స

1661 SQX1443456
పపరర: వనసకట రరమ కలమలర
వపటటకలరర
తసడడ:డ ససబబ రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:49-56
వయససస:55
లస: పప

1663 SQX1568502
పపరర: షరరకల షపక

1664 SQX0762773
పపరర: ననగబర బ షపక

95-124/577

95-122/315

95-124/576

1666 SQX0762740
పపరర: ఖలన సపజదన షపక

భరస : ఖలన సపజదన
ఇసటట ననస:49-57
వయససస:46
లస: ససస స
95-124/579

1669 AP151000273156
పపరర: జయమక ననలవరడस

1672 SQX0996017
పపరర: ననగగసదడ కలమలర తతనసగమసటర

1667 SQX1811355
పపరర: ఆసజనవయ రజడడడ కసదద

95-122/318

1670 MLJ2524932
పపరర: చసదడశశఖరस ననలవరడस

95-124/581

1673 SQX0001651
పపరర: రమలదతవ పపజడనల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపజడనల
ఇసటట ననస:49-62
వయససస:31
లస: ససస స

1675 SQX1357657
పపరర: లకకణ రజడడ ససరరసన

1676 MLJ2533016
పపరర: ననగబబబమ పపజడనల

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:52-1
వయససస:24
లస: ససస స

95-122/319

తసడడ:డ గగవసదరజడसడడ स
ఇసటట ననస:49-60
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషర మబరరస తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:49-60
వయససస:51
లస: పప

1678 SQX1602284
పపరర: సబన షపక

95-124/586

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడ కసదద
ఇసటట ననస:49-57
వయససస:54
లస: పప

95-124/584

తసడడ:డ మలలకకసడ రజడడ ససరరసన
ఇసటట ననస:49-62
వయససస:29
లస: పప
95-111/22

1655 SQX1320472
పపరర: పదక నలర వరడ

తసడడ:డ శవపడసరద ఏలలరర
ఇసటట ననస:49-55
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గగవసదరజడसడడ
ఇసటట ననస:49-60
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ననగగసదడ కలమలర తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:49-60
వయససస:43
లస: ససస స
1674 SQX0827402
పపరర: మలలశశరర పపజడనల

95-124/573

తసడడ:డ సపజదన సరహహబ
ఇసటట ననస:49-57
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఖలన సపజదన షపక
ఇసటట ననస:49-57
వయససస:18
లస: పప
1671 SQX0996009
పపరర: భబగఖ లకకక తతనసగమసటర

1657 SQX0205997
పపరర: ససషక ఏలలరర

95-124/570

భరస : చసదడ శశఖర నలర వరడ
ఇసటట ననస:49-55
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలన సపజదన షపక
ఇసటట ననస:49-57
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలన సపజదన షపక
ఇసటట ననస:49-57
వయససస:21
లస: పప
1668 SQX2018083
పపరర: అహకద ఖలససస షపక

95-124/572

తసడడ:డ శవపడసరద ఏలలరర
ఇసటట ననస:49-55
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద ఏలలరర
ఇసటట ననస:49-55
వయససస:55
లస: ససస స
1662 SQX2173680
పపరర: ససబబబరరవప వపటటకలరర

1654 SQX0274167
పపరర: ససదరయఖ ననగరనవన

1652 SQX0274613
పపరర: వజయ లకడక ననగర నవన

భరస : ససదయలఖ ననగరనవన
ఇసటట ననస:49-53/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చచసగయఖ ననగరనవన
ఇసటట ననస:49-53/1
వయససస:55
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర ననలరవరడ
ఇసటట ననస:49-55
వయససస:28
లస: ససస స
1659 SQX0206045
పపరర: ననగరరజకలమలరర ఏలలరర

95-124/569

తసడడ:డ ససదరయఖ ననగరనవన
ఇసటట ననస:49-53/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదరయఖ ననగరనవన
ఇసటట ననస:49-53/1
వయససస:29
లస: పప
1656 SQX2173201
పపరర: పదక ననలరవరడ

1651 SQX0205955
పపరర: ఉమలదతవ

95-124/582

95-124/585

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపజడనల
ఇసటట ననస:49-62
వయససస:34
లస: పప
95-111/23

95-111/24
1679 MLJ2557866
పపరర: ననజ నన ససలలసనన మహమకద

భరస : యసడడ రఫస Mohammed
ఇసటట ననస:52-1
వయససస:43
లస: ససస స
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95-111/25

భరస : రహమలన Mohammed
ఇసటట ననస:52-1
వయససస:47
లస: ససస స
1683 SQX1463421
పపరర: ఉమర ఫరరఖ షపక

95-111/28

95-111/31

1684 MLJ2557874
పపరర: ఎస.డక రఫసस

1687 SQX2052389
పపరర: షరహఘసస ర ససలలసనన మహమకద

తసడడ:డ పపరయఖस
ఇసటట ననస:52-1-9
వయససస:41
లస: పప
95-118/635

తసడడ:డ శవపడసరదస
ఇసటట ననస:52-1-18
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:52-1-19
వయససస:29
లస: పప
1704 MLJ2519213
పపరర: నసదకకషస ర అనస

95-118/647

తలర : శకదతవ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:52-1-22
వయససస:20
లస: పప

95-118/650

1688 SQX1273820
పపరర: ససరగఖ ననగ లకడక పపసడతల

1691 SQX2064475
పపరర: హఘమ ససజన పపరరమలళర

1705 SQX1620625
పపరర: మమహర గరత బబ లశశటట

95-112/1164

95-118/637

తసడడ:డ శవపడసరదస
ఇసటట ననస:52-1-18
వయససస:45
లస: పప

95-118/639 1697 AP151000267019
1696 AP151000267040
పపరర: రరమకకషర కకషస ర బసడనరరపలర स
పపరర: శవపడసరదరరవప బసడనరరపలర

1702 SQX0367359
పపరర: ఫసలలఖలనన రసగరరరవపस

95-118/632

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపరరమలళర
ఇసటట ననస:52-1-17
వయససస:20
లస: ససస స

95-118/640

తసడడ:డ రరమమబరరస
ఇసటట ననస:52-1-18
వయససస:77
లస: పప
95-118/642

1700 SQX0523589
పపరర: ఫసలల ఖలనన ససధనమణణस

95-118/643

భరస : రసగరరరవపस
ఇసటట ననస:52-1-19
వయససస:64
లస: ససస స
95-118/645

తసడడ:డ పపరరషస తస మ రరవపस
ఇసటట ననస:52-1-19
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-1-21
వయససస:43
లస: పప
1707 SQX1897529
పపరర: మమహహర సరయ శరణ బబ లశశటట

95-118/634

భరస : వనసకట ననరరయణ బమవరపప
ఇసటట ననస:52-1-18/A1
వయససస:52
లస: ససస స
95-118/644

95-111/30

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషర పపసడతల
ఇసటట ననస:52-1-9
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరదసस
ఇసటట ననస:52-1-18
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకట కకషర చచతనఖस
ఇసటట ననస:52-1-18/A1
వయససస:48
లస: ససస స

1685 MLJ2557924
పపరర: రహమలన అబమరలस

95-118/636 1694 AP151000267075
1693 AP151000267138
పపరర: తడపపరసససదరర దతవ బసడనరరపలర
పపరర: కకషరమహన బసడనరరపలర

95-118/641 1699 SQX1201532
1698 MLJ2518686
పపరర: ఉదయచసదదక
పపరర: లకడక బమవరపప
డ स తతనసగమసటర स

1701 SQX0719765
పపరర: కగసవ చచజతనఖ పస

95-122/442

భరస : శవపడసరదస
ఇసటట ననస:52-1-18
వయససస:72
లస: ససస స
95-118/638

95-111/27

తసడడ:డ సతనసరस Abdul
ఇసటట ననస:52-1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ చకకపరణణस स
ఇసటట ననస:52-1-9
వయససస:69
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవపस
ఇసటట ననస:52-1-18
వయససస:46
లస: ససస స
1695 AP151000267041
పపరర: గరరరధర రరవప బసడనరరపలర

95-111/29

తసడడ:డ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:52-01
వయససస:20
లస: ససస స

95-118/633 1690 MLJ0923292
1689 MLJ0931444
పపరర: వనసకటశవరరమకకషరस పపసడతలस
పపరర: పపరయఖस పపసడతలस

1682 SQX1230119
పపరర: షపక అబమరల సలస

తసడడ:డ అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సతనసరस MD
ఇసటట ననస:52-1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతనసతర Abdul
ఇసటట ననస:52-1
వయససస:47
లస: పప

1692 AP151000267134
పపరర: వనసకటలకడక కళళవతस

95-111/26

తసడడ:డ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:52-1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-1
వయససస:29
లస: పప
1686 AP151000306211
పపరర: రజజఫ ఖ అబమరల

1681 SQX1299826
పపరర: సరజద మహమకద

1703 SQX0883355
పపరర: శక లకకక అననస

95-118/646

భరస : నసదకకషస ర
ఇసటట ననస:52-1-21
వయససస:37
లస: ససస స
95-118/648

1706 MLJ0923466
పపరర: శకదతవ బబ లశశటట स स

95-118/649

తసడడ:డ అచసఖత కకషర మమహర బబ లశశటట
ఇసటట ననస:52-1-22
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : అచసఖతకకషరమహరस स
ఇసటట ననస:52-1-22
వయససస:45
లస: ససస స

1708 MLJ0923508
పపరర: అచసచత కకషర మమహర బ

1709 AP151000267700
పపరర: పపరరషస తస మరరవప బబ లశశటట

95-118/651

తసడడ:డ దనమదర నరసససహకరరవపस स
ఇసటట ననస:52-1-22
వయససస:52
లస: పప

95-118/652

తసడడ:డ రరసమబరరస
ఇసటట ననస:52-1-22
వయససస:71
లస: పప
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1710 MLJ0926675
పపరర: దనమదర నరసససహరరవపस
బబ లశశటట स
తసడడ:డ రరమమబరరసस स
ఇసటట ననస:52-1-22
వయససస:81
లస: పప

95-118/653

1713 AP151000267129
పపరర: పరరశత దతవ దతనస

95-118/655

భరస : సరయకలమలర
ఇసటట ననస:52-1-24
వయససస:49
లస: ససస స
1716 AP151000267251
పపరర: శవకలమలర మటట పలర

95-118/658

1717 AP151000267024
పపరర: రరమలరరవప మటట పలర स

95-112/779

1720 SQX0562553
పపరర: శవననగమణణ డోగరపరరస

1723 SQX0562645
పపరర: రరకకకణణ డోగరపరరస

తసడడ:డ రమణనరరవప అకలకమహసత
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:62
లస: పప
1731 SQX0552810
పపరర: ననగమలలర శశరర కనకచరర

తసడడ:డ రరమమహన రరవప
ఇసటట ననస:52-1-32
వయససస:44
లస: పప

1729 SQX1349860
పపరర: అశశక నలస

95-112/794

1732 SQX1414689
పపరర: కరశ అనసపపరర కనకచచరర

1735 SQX0572461
పపరర: జయ రరమ కకషర కనకచరర

భరస : శకరరమచసదడ శవరజ
ఇసటట ననస:52-1-34
వయససస:35
లస: ససస స

95-118/657

95-112/778
1718 SQX1459669
పపరర: వనసకట మలధవ అకలకమహసత

1721 MLJ2519387
పపరర: గరతలకడక ఆకలల

95-112/781

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:46
లస: ససస స
95-112/783

1724 SQX1257071
పపరర: మహమకద రరఫరత షపక

95-112/785

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:25
లస: పప
95-112/788

1727 SQX1257154
పపరర: అబమరల రవపఫ షపక

95-112/789

తసడడ:డ నసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:56
లస: పప
95-112/792

1730 SQX0561845
పపరర: జజఖతవరలకడక కనకచరర

95-112/793

భరస : వవణమగగపరల
ఇసటట ననస:52-1-32
వయససస:38
లస: ససస స
95-112/795

1733 SQX1414705
పపరర: గగపరల కకషర గమపరస కనకచచరర

95-112/796

తసడడ:డ కగ యస ఎన పడసరద కనకచచరర
ఇసటట ననస:52-1-32
వయససస:45
లస: పప
95-112/798

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-1-32
వయససస:45
లస: పప

95-112/1263 1738 SQX0484816
1737 SQX2158699
పపరర: ననగలకడక శవ పరరశత కనకచరర
పపరర: పడశరసత అడపర

తసడడ:డ జయ రరమకకషర కనకచరర
ఇసటట ననస:52-1-32
వయససస:18
లస: ససస స

95-112/780

భరస : గగపరల కకషర గమపరస కనకచచరర
ఇసటట ననస:52-1-32
వయససస:45
లస: ససస స
95-112/797

1715 SQX0169631
పపరర: సతఖవత మటట పలర स

భరస : వనసకటటశశర రరవప అకలకమహసత
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నలస
ఇసటట ననస:52-1-31
వయససస:31
లస: పప

భరస : జయరరమకకషర కనకచరర
ఇసటట ననస:52-1-32
వయససస:40
లస: ససస స
1734 SQX0572560
పపరర: వవణమగగపరల కనకచరర

95-118/659

తసడడ:డ అనసతసరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:53
లస: పప
95-112/790

95-118/654

భరస : రరమలరరవపस
ఇసటట ననస:52-1-26
వయససస:84
లస: ససస స

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:55
లస: ససస స

95-112/787 1726 AP151000468009
1725 SQX1459651
పపరర: వనసకటటశశర రరవప అకలకమహసత
పపరర: ససబడమణఖస డోగమపరరస

1728 AP151000267072
పపరర: ససరగష ఆకలల

95-118/656

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:43
లస: ససస స
95-112/782

1712 SQX1305623
పపరర: ఆశర పసడయలసక దతసస

తసడడ:డ సరయకలమలర దతసస
ఇసటట ననస:52-1-24
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణस
ఇసటట ననస:52-1-26
వయససస:90
లస: పప

భరస : శశరరరజడడడ శనగల
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:39
లస: ససస స
1722 SQX1257121
పపరర: నలలఫర ననజ మహమకద
అబమరల
భరస : అబమరల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-1-29
వయససస:50
లస: ససస స

1714 AP151000267132
పపరర: సరయకలమలర దతనస

95-112/1338

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:52-1-24
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:52-1-26
వయససస:57
లస: పప
1719 SQX1468884
పపరర: మలధవ లత శనగల

1711 SQX2540060
పపరర: ననగగసదడకలమలర పస లశశటట
కకటటశశరరరవప
భరస : ననగజసదడ కలమలర కలమలర
ఇసటట ననస:52-1-24
వయససస:46
లస: పప

95-109/17

1736 SQX1210509
పపరర: సతఖననరరయణ వర పడసరద
కనకచచరర
తసడడ:డ పపనసయఖ కనకచచరర
ఇసటట ననస:52-1-32
వయససస:76
లస: పప
1739 SQX1027375
పపరర: నసకరసజల దతవ అనశశటట

95-112/799

95-109/18

భరస : రవ ఆసజనవయ మమహర బబబమ అనశశటట
ఇసటట ననస:52-1-34
వయససస:41
లస: ససస స
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95-109/19

1741 SQX1546805
పపరర: భరదనశజ అనశశటట

95-109/20

1742 SQX1027458
పపరర: రవ ఆసజనవయ మమహర బబబమ
అనశశటట
తసడడ:డ రవ ఆసజనవయ మహన బబబమ అనశశట తసడడ:డ పరసడడ రసగ వఠల అనశశటట
ఇసటట ననస:52-1-34
ఇసటట ననస:52-1-34
వయససస:23
లస: పప
వయససస:54
లస: పప

95-109/21

95-109/22

1744 AP151000300457
పపరర: సరవతడ భమడగమమళళ

95-109/23

95-109/24

భరస : తనతయఖ
ఇసటట ననస:52-1-34
వయససస:59
లస: ససస స
1743 SQX0994665
పపరర: తనతయఖ అడపర
తసడడ:డ ససరఖననరరయణ అడపర
ఇసటట ననస:52-1-34
వయససస:63
లస: పప

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-1-35
వయససస:51
లస: ససస స

1746 SQX1492529
పపరర: వజయకలమలర బమడగమమలర

95-109/25

తసడడ:డ ఉమలమహహశరశరరవ బమడగమమలర
ఇసటట ననస:52-1-35
వయససస:27
లస: పప
95-109/28

1752 SQX0177725
పపరర: వనసకట లకడక గరయతడ పపసడతల

95-109/30

95-109/33

95-109/36

95-89/1333

తసడడ:డ వనసకయఖ తరరరల
ఇసటట ననస:52-2-15
వయససస:25
లస: ససస స

95-109/31

1756 AP151000300050
పపరర: మమరళ కకషరర పపసడతల

1759 MLJ0921668
పపరర: కక శకలలదతవ శకఖలకకలనస

1762 SQX2289221
పపరర: ఇబడహస మహమకద

95-112/800

1765 MLJ0882233
పపరర: పదకజस ససకस

95-109/34

1768 SQX0993899
పపరర: గమదదబసడర తరరమలలశశరర
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-2-15
వయససస:36
లస: ససస స

1754 AP151000300059
పపరర: శకదతవ పపసడతల

95-109/32

1757 AP151000300277
పపరర: వజయకలమలర పపసడతల

95-109/35

తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-1-38
వయససస:46
లస: పప
95-109/37

1760 MLJ0921379
పపరర: పపరర చసదడరరవప శకఖలకకలనస

95-109/38

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-1-41
వయససస:29
లస: పప
95-170/1306

1763 SQX2444784
పపరర: రరజ రరవప కకలర పర

95-109/1205

తసడడ:డ ననగభమషణస కకలర పర
ఇసటట ననస:52-1-250
వయససస:84
లస: పప
95-112/801

భరస : బబలలజససభబషచసదడబబ సस स
ఇసటట ననస:52-2-11
వయససస:37
లస: ససస స
95-118/661

95-109/29

భరస : కకటయఖగమపస
ఇసటట ననస:52-1-38
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇలయలస మహమక
ఇసటట ననస:52-1-192
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శకనసవరస రరవప
ఇసటట ననస:52-2-11
వయససస:27
లస: ససస స
1767 SQX1501700
పపరర: ససధఖ తరరరల

1753 SQX0106534
పపరర: గరయతడ లకడక పపసడతల

1751 SQX1262369
పపరర: వనసకట రతసస బబ లశశటట
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:52-1-36
వయససస:59
లస: పప

భరస : పపరర చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:52-1-41
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడ రజడడడ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:52-1-183
వయససస:23
లస: పప
1764 SQX0843243
పపరర: వనసకట శశశత ససకర

95-118/660

తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-1-38
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-1-38
వయససస:52
లస: పప
1761 SQX2246809
పపరర: వవణమగగపరల రజడడ ఇసకకలలర

1750 SQX1356469
పపరర: ఉపపసదడ గమపరస కకట

95-109/27

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరవప
ఇసటట ననస:52-1-35
వయససస:65
లస: పప

భరస : వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:52-1-38
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : రరమలసగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-1-38
వయససస:65
లస: ససస స
1758 AP151000300038
పపరర: కకటయఖగమపస పపసడతల

95-109/26 1748 AP151000300448
1747 AP151000300270
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప భమడగమమళళ
పపరర: వనసకటటశశరరరవప భమడగమమళళ

తసడడ:డ వనసకట కకషర కకట
ఇసటట ననస:52-1-35
వయససస:52
లస: పప

భరస : మమరళకకషర
ఇసటట ననస:52-1-38
వయససస:35
లస: ససస స
1755 AP151000300058
పపరర: వనసకటరతసస పపసడతల

తసడడ:డ శవ పడసరద మమనసలలరర
ఇసటట ననస:52-1-35
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:52-1-35
వయససస:58
లస: పప

1749 AP151000300334
పపరర: ససతనరరమలసజనయమలల
భమడగమమళళ
తసడడ:డ ససరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:52-1-35
వయససస:67
లస: పప

1745 SQX1627274
పపరర: సరయ పవన మమనసలలరర

1766 AP151000468138
పపరర: శకనవరసరరవప ససకర

95-112/802

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-2-11
వయససస:56
లస: పప
95-118/662

1769 AP151000267545
పపరర: పడసరదస పడతవరడस

95-118/663

తసడడ:డ కకకషరయఖस
ఇసటట ననస:52-2-15
వయససస:52
లస: పప
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1770 AP151000267620
పపరర: బబలకకటటశశరరరవప కసచరర स

95-118/664

తసడడ:డ చలలరపలర రరయమడడस
ఇసటట ననస:52-2-15
వయససస:76
లస: పప
1773 SQX0013987
పపరర: అనసషర కకసడ

95-112/804

95-112/807

95-112/810

95-112/813

95-109/41

95-109/44

95-109/47

తసడడ:డ జజరరఫ
ఇసటట ననస:52-2-45/2
వయససస:64
లస: పప

1783 SQX0752873
పపరర: వనసకట అపరపరరవప కకసడ

1786 SQX1532531
పపరర: చచజతనఖ నలపప

1789 SQX1150796
పపరర: ససససకథ చరరసట సన కకమకనన

1792 SQX1320530
పపరర: జజసఫ కగర కకమకన

95-109/50

1795 SQX1033232
పపరర: వవలలపల ధధరజ

95-112/814

1798 SQX2002871
పపరర: గరత శరరశణణ హరర పలర పప లల
భరస : ఎలష అబడహస కసచరర
ఇసటట ననస:52-2-45/2
వయససస:27
లస: ససస స

1778 SQX0753129
పపరర: శకకరసత కకసడన

95-112/809

1781 MLJ0880724
పపరర: గగపసకకషర కకసడ

95-112/812

1784 SQX1532523
పపరర: రరజజ రరజగశశరర నలపప

95-109/40

భరస : చచజతనఖ నలపప
ఇసటట ననస:52-2-45
వయససస:25
లస: ససస స
95-109/42

1787 SQX0106617
పపరర: కకరణ కలమలర జనసకలటట

95-109/43

తసడడ:డ నతననయయలల
ఇసటట ననస:52-2-45
వయససస:33
లస: పప
95-109/45

1790 SQX1322031
పపరర: ఫరడనసస కకప ససరరఖ రరణణ
కకమకన
భరస : జజసఫ కరరర కకమకన
ఇసటట ననస:52-2-45/1
వయససస:54
లస: ససస స

95-109/46

95-109/48

1793 MLJ0928267
పపరర: ధధననకలమరర కసచరర

95-109/49

భరస : శఖసఫపదరరలలధరరబబమ
ఇసటట ననస:52-2-45/2
వయససస:48
లస: ససస స
95-109/51

తసడడ:డ రతస బబబమ
ఇసటట ననస:52-2-45/2
వయససస:32
లస: పప
95-109/53

95-112/806

తసడడ:డ వనసకటఅపరపరరవప
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ చటటట యబమ కకమకన
ఇసటట ననస:52-2-45/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శరఖమ ఫపడడక లలథర బబబమ
ఇసటట ననస:52-2-45/2
వయససస:25
లస: పప
1797 MLJ0927764
పపరర: రతసబబబమ వవలలపల

95-112/811

తసడడ:డ జజసఫ కగర కకమకనన
ఇసటట ననస:52-2-45/1
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ కరరర కకమకన
ఇసటట ననస:52-2-45/1
వయససస:27
లస: పప
1794 SQX1142231
పపరర: ఎలషర అబడహస

1780 SQX0752865
పపరర: పపననసరరవప కకసడన

1775 AP151000471354
పపరర: లకడక కకసడన

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జయ శశఖర నలపప
ఇసటట ననస:52-2-45
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరమయయలల
ఇసటట ననస:52-2-45
వయససస:59
లస: పప
1791 SQX1308627
పపరర: జజబమ ఆల ఫపడడ కకమకన

95-112/808

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:58
లస: పప

భరస : నతననయయలల
ఇసటట ననస:52-2-45
వయససస:57
లస: ససస స
1788 SQX0106740
పపరర: నతననయయలల జనసకలటట

1777 MLJ0883470
పపరర: వనసకటటశశరమక కకసడన

95-112/803

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:50
లస: పప
1785 SQX0106658
పపరర: జజనసకలత మమరమక

95-112/805

భరస : వనసకటపర రరవప
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:30
లస: పప
1782 SQX0753178
పపరర: ఏడడకకసడలల కకసడన

1774 SQX0014001
పపరర: అదద లకడక కకసడ

1772 SQX0757971
పపరర: కళళఖణణ కకసడన

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరసబబబమ
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:47
లస: ససస స
1779 SQX0752907
పపరర: వషష
ర వరరన కకసడన

95-109/39

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప మదదర
ఇసటట ననస:52-2-27
వయససస:21
లస: పప

భరస : గగపస కకషర
ఇసటట ననస:52-2-38
వయససస:33
లస: ససస స
1776 SQX0757716
పపరర: రమలదతవ కకసడ

1771 SQX1697812
పపరర: వనసకట సరయ ననథ మదదర

95-109/1101

1796 MLJ0928275
పపరర: శరఖమ ఫపడడక లలథర బబబమ
కసచరర
తసడడ:డ అబడహస కసచరర
ఇసటట ననస:52-2-45/2
వయససస:51
లస: పప

95-109/52

1799 SQX1093434
పపరర: మమకగష గమలలచ

95-109/54

తసడడ:డ జవవరరలలల
ఇసటట ననస:52-2-49/1
వయససస:32
లస: పప
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1800 SQX0341461
పపరర: మసజషర మలలగమ
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95-109/55

తసడడ:డ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:52-2-51
వయససస:29
లస: ససస స
95-109/58

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-2-59
వయససస:31
లస: పప
95-109/61

భరస : మమనర షపక
ఇసటట ననస:52-2-60
వయససస:33
లస: ససస స
1812 AP151000300201
పపరర: పడతమ పపల

95-109/65

95-109/68

భరస : అహకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-2-62
వయససస:48
లస: ససస స
1821 AP151000471177
పపరర: కరశసబ షపక

95-112/815

భరస : గరవబబసహహబ
ఇసటట ననస:52-2-65
వయససస:50
లస: ససస స
1824 SQX0521989
పపరర: తడససల కనకమహలకడక

తసడడ:డ జగననసధస
ఇసటట ననస:52-2-67
వయససస:46
లస: పప

95-109/62

95-109/73

1810 SQX1696442
పపరర: హరరణణ పపల

95-109/63

1813 MLJ0925305
పపరర: హఘమబసదస పపల

95-109/66

1808 SQX2063485
పపరర: అబమరల హమద షపక

95-109/69

1811 SQX1351121
పపరర: నఇనక పపల

1814 AP151000300200
పపరర: సతఖవత పపల

1817 MLJ0924613
పపరర: శకనవరస పపల

95-109/71

95-109/67

95-109/70

1820 SQX1103365
పపరర: ఫపజజజన అహకద రరకలసడడడన

భరస : నరసససహ రరవప లలట పపలపరటట
ఇసటట ననస:52-2-63
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ అల మమలల
ఇసటట ననస:52-2-65
వయససస:40
లస: పప

1822 SQX1828219
పపరర: పడవలర క చసతరరల

1823 SQX1832708
పపరర: ససనత చసతరరల

తసడడ:డ ససగయఖ
ఇసటట ననస:52-2-67
వయససస:80
లస: పప

95-109/64

తసడడ:డ హరరననధబబబమ
ఇసటట ననస:52-2-61
వయససస:56
లస: పప

1819 SQX1697051
పపరర: చచసచస లకడక పపలపరటట

1828 AP151000300345
పపరర: జగననసధస తనడససల

95-109/1103

భరస : హరరననధబబబమ
ఇసటట ననస:52-2-61
వయససస:78
లస: ససస స

1816 AP151000300065
పపరర: గగపసననద పపల

1825 SQX0177774
పపరర: లకడకజగజ నవశశరర తనడససల

95-109/60

తసడడ:డ శకనవరస పపల
ఇసటట ననస:52-2-61
వయససస:26
లస: ససస స

95-195/106

95-109/72

95-195/107

భరస : పపలలరరరవప చసతరరల
ఇసటట ననస:52-2-65
వయససస:39
లస: ససస స
95-109/74

భరస : జగనసధస
ఇసటట ననస:52-2-67
వయససస:75
లస: ససస స
95-109/76

1805 MLJ2551174
పపరర: శకహరరరరవప చససడసరర

తసడడ:డ హబబమర రహఘమలన షపక
ఇసటట ననస:52-2-60
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పపలలరరరవప చసతరరల
ఇసటట ననస:52-2-65
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససగమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-2-67
వయససస:36
లస: ససస స
1827 SQX0177790
పపరర: రవకలమలర తనడససల

1807 SQX1461904
పపరర: మమనర షపక

తసడడ:డ హరరననధబబబమ
ఇసటట ననస:52-2-61
వయససస:55
లస: పప
95-3/976

95-109/57

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-2-59
వయససస:85
లస: పప

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:52-2-61
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పపల
ఇసటట ననస:52-2-61
వయససస:27
లస: పప
1818 SQX0112342
పపరర: షపక షరహహర షపక

95-109/59

తసడడ:డ గగపసననథ పపల
ఇసటట ననస:52-2-61
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గగపననధ
ఇసటట ననస:52-2-61
వయససస:46
లస: ససస స
1815 SQX1351089
పపరర: రరహహల పపల

1804 SQX0859199
పపరర: శకనవరసరరవప చససడసరర

తసడడ:డ లలట మమనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-2-60
వయససస:45
లస: పప
95-109/1211

1802 SQX0177840
పపరర: లకడకవససత చససడసరర

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-2-59
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరరరరవప
ఇసటట ననస:52-2-59
వయససస:56
లస: పప

భరస : అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-2-60
వయససస:29
లస: ససస స
1809 SQX2144533
పపరర: నసరరనససర షపక

95-109/56

భరస : వజయకలమలర
ఇసటట ననస:52-2-51
వయససస:55
లస: ససస స

1803 SQX0106674
పపరర: మరఖ చసదడ గమపరస చససడసరర

1806 SQX1517806
పపరర: షహననజ షపక

1801 MLJ2551869
పపరర: కలకషర కలమలరర మలలగమ

1826 SQX0859207
పపరర: ససగమమశశర రరవప టడససల

95-109/75

తసడడ:డ జగననసథ రరవప టడససల
ఇసటట ననస:52-2-67
వయససస:45
లస: పప
95-109/77

1829 AP151000300178
పపరర: ననగశరగమన దనసరర

95-109/78

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:52-2-68
వయససస:54
లస: ససస స
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1830 SQX1262278
పపరర: మమఘ శరఖమ దనసరర
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95-109/79

తసడడ:డ శవరజ దనసరర
ఇసటట ననస:52-2-68
వయససస:24
లస: పప
1833 SQX0522060
పపరర: రతసస జయలకడక

95-109/81

95-109/83

95-109/86

95-109/1214

95-109/87

95-109/1216

95-109/90

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:52-2-78
వయససస:22
లస: పప

95-109/85

1840 SQX2120186
పపరర: వనసకట నరసమక పపరరమలళర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-2-71
వయససస:46
లస: పప
95-109/1212

1843 SQX2121333
పపరర: వనసకట సరయననథ మదదర

1846 AP151000300216
పపరర: ననమలకళశర కకమకశశటట

1849 SQX2303816
పపరర: లకడక దతవ తనటవరరస

1852 SQX0552315
పపరర: యసడమబరర ససధనవరణణ

95-112/818

1855 SQX1349464
పపరర: ధన లకడక జలగస

95-109/1215

1858 SQX1796341
పపరర: పదనకవత ఆవపల
తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:52-2-80
వయససస:37
లస: ససస స

95-109/1213

1844 SQX2123388
పపరర: వజయ లకడక దసరగ మదదర

95-112/1272

తసడడ:డ వనసకట శకనవరస రరవప మదదర
ఇసటట ననస:52-2-72
వయససస:19
లస: ససస స
95-109/88

1847 SQX1698604
పపరర: లఖత ఛనయల తనటవరరర

95-109/89

తసడడ:డ గగపరల కకషర మబరరస తనటవరరర
ఇసటట ననస:52/2/74
వయససస:22
లస: ససస స
95-112/1273

1850 SQX2258440
పపరర: అభషపక తటవరరస

95-112/1274

తసడడ:డ గగపరల కకషర మబరరస తటవరరస
ఇసటట ననస:52-2-74
వయససస:19
లస: పప
95-109/91

1853 SQX1349514
పపరర: ససజజత జలగస

95-112/817

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప జలగస
ఇసటట ననస:52-2-77
వయససస:30
లస: ససస స
95-112/819

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప జలగస
ఇసటట ననస:52-2-77
వయససస:48
లస: ససస స
95-77/864

1841 SQX2120335
పపరర: వనసకట శకనవరసరరవప మదదర
తసడడ:డ ననగగసదడస మదదర
ఇసటట ననస:52-2-72
వయససస:52
లస: పప

భరస : వజయలనసద
ఇసటట ననస:52-2-75
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రవ బబబమ లసగసగమసటర
ఇసటట ననస:52-2-77
వయససస:45
లస: ససస స
1857 SQX2374346
పపరర: వనసకట బసడరర

1838 AP151000300130
పపరర: జజనకకశకనవసరరవప అరరఫ

భరస : గగపరల కకషర మబరరస తనటవరరస
ఇసటట ననస:52-2-74
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయలనసద
ఇసటట ననస:52-2-75
వయససస:30
లస: ససస స
1854 SQX1517814
పపరర: సరయ లల లసగసగమసటర

95-109/84

తసడడ:డ పరనకరలల కకమకశశటట
ఇసటట ననస:52-2-73
వయససస:68
లస: పప

భసధసవప: లకడక దతవ తనటవరరస
ఇసటట ననస:52-2-74
వయససస:53
లస: పప
1851 SQX0552596
పపరర: యసడమబరర హరరక

95-91/614

తసడడ:డ వనసకట శకనవరసరరవప మదదర
ఇసటట ననస:52-2-72
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననమలకళశర కకమకశశటట
ఇసటట ననస:52-2-73
వయససస:59
లస: ససస స
1848 SQX2302479
పపరర: గగపరల కకషర మబరరస తనటవరరస

1835 SQX1719442
పపరర: మణణవనసకటసరయ లల
అరరణకలమలర పపలపరటట
తసడడ:డ రమమశ బబబమ పపలపరటట
ఇసటట ననస:52-2-70
వయససస:22
లస: పప

భరస : మలర కరరరఫ న రరవప పపరరమలళర
ఇసటట ననస:52-2-72
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : వనసకట శకనవరసరరవప మదదర
ఇసటట ననస:52-2-72
వయససస:46
లస: ససస స
1845 AP151000300233
పపరర: కరమమశశరర కకమకశశటట

1837 AP151000300173
పపరర: వరలకడక అరరఫ

95-109/80

95-109/82

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-2-71
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపలసరశమ
ఇసటట ననస:52-2-71
వయససస:65
లస: పప
1842 SQX2121309
పపరర: అనసపపరర మదదర

1834 SQX0522094
పపరర: రతసస రమమష

1832 SQX0521963
పపరర: రతసస వజయ

తసడడ:డ వడడవవలల
ఇసటట ననస:52-2-69
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వడడవవలల
ఇసటట ననస:52-2-69
వయససస:30
లస: పప

భరస : జజనకకశకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-2-71
వయససస:38
లస: ససస స
1839 AP151000300172
పపరర: సరసబశవరరవప అరరఫ

95-112/816

తసడడ:డ హరరకకషరపడసరద
ఇసటట ననస:52-2-68
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : వడడవవలల
ఇసటట ననస:52-2-69
వయససస:60
లస: ససస స
1836 MLJ0925842
పపరర: శరఖమ కలమలరర అదదర

1831 MLJ2490258
పపరర: వనసకస లకడక వలర

1856 MLJ0880211
పపరర: భబనసమత వనలవవలల

95-112/820

భరస : సరసబససవరరవప వనలవవలల
ఇసటట ననస:52-2-77
వయససస:64
లస: ససస స
95-112/821

1859 SQX1506718
పపరర: శశశలజ బసడర

95-112/822

భరస : రవ కలమలర బసడర
ఇసటట ననస:52-2-80
వయససస:44
లస: ససస స
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1860 MLJ0885921
పపరర: ఝలనసలకడక గసటబ
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95-112/823

భరస : బడహకనసదస గసట
ఇసటట ననస:52-2-80
వయససస:60
లస: ససస స
1863 MLJ0883900
పపరర: బడహకనసదస గసట

95-112/826

95-112/829

95-112/832

95-112/835

95-112/838

95-113/324

95-112/841

1873 AP151000468049
పపరర: కకషస ర సకల

1876 SQX0412056
పపరర: గగవసదస సరమలమ జఖసस

1879 SQX1862804
పపరర: కగశవ రరవప ఘటట

1882 SQX0029264
పపరర: గగవసదస శకనవరస రరవప

95-112/844

1885 SQX1155507
పపరర: నహరరక పపరరణస

95-112/836

1888 SQX1155515
పపరర: శకనవరస పడసరద పపరరణస
తసడడ:డ రరధన కకషర పడసరద పపరరణస
ఇసటట ననస:52-2-86
వయససస:57
లస: పప

1868 SQX0993154
పపరర: రమఖ సకలల

95-112/831

1871 AP151000471055
పపరర: లకకక సకరల

95-112/834

1874 AP151000468177
పపరర: లకకక జననరర నరరవప సకల

95-112/837

తసడడ:డ ననగభబషణస సకల
ఇసటట ననస:52-2-82
వయససస:67
లస: పప
95-112/839

1877 SQX0692434
పపరర: సరసబశవరరవప గగవసదస

95-112/840

తసడడ:డ రరమలరరవప గగవసదస
ఇసటట ననస:52-2-84
వయససస:42
లస: పప
95-113/325

1880 SQX1734706
పపరర: మశ శకనవరసరరవప మదదర

95-95/917

తసడడ:డ మశ ననగగసదడఎస మదదర
ఇసటట ననస:52-2-85
వయససస:52
లస: పప
95-112/842

1883 SQX0029322
పపరర: గగవసదస రరమలరరవప

95-112/843

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:52-2-85
వయససస:68
లస: పప
95-112/845

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద పపరరణస
ఇసటట ననస:52-2-86
వయససస:27
లస: ససస స
95-112/847

95-112/828

భరస : జననరర నరరవప
ఇసటట ననస:52-2-82
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:52-2-85
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస పడసరద పపరరణస
ఇసటట ననస:52-2-86
వయససస:26
లస: ససస స
1887 MLJ0881276
పపరర: అలవవలలమసగతనయలరర
వరవలలల
భరస : శకరరమమబరరస
ఇసటట ననస:52-2-86
వయససస:75
లస: ససస స

95-112/833

తసడడ:డ శశషయఖ ఘటట
ఇసటట ననస:52-2-84
వయససస:75
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవపस
ఇసటట ననస:52-2-85
వయససస:38
లస: ససస స
1884 SQX1027722
పపరర: నవవదదత పపరరణస

1870 SQX1514877
పపరర: పడససననససబ సకల

1865 SQX1446625
పపరర: ఝలనస లకడక కకతస మలసస

భరస : మలధవ కలమలర సకలల
ఇసటట ననస:52-2-82
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవపस
ఇసటట ననస:52-2-84
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : కగశవ రరవప ఘటట
ఇసటట ననస:52-2-84
వయససస:69
లస: ససస స
1881 SQX0469221
పపరర: భబగఖలకడక గగవసదసस

95-112/830

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల సకల
ఇసటట ననస:52-2-82
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:52-2-82
వయససస:72
లస: పప
1878 SQX1862622
పపరర: శశష రతసస ఘటట

1867 SQX1414671
పపరర: తనసడవ కకషర ఎకకటట

95-112/825

భరస : మమరళ కకషర కకతస మలసస
ఇసటట ననస:52-2-81
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వరసజనవయమలల సకల
ఇసటట ననస:52-2-82
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జననరరనరరవప సకల
ఇసటట ననస:52-2-82
వయససస:39
లస: పప
1875 SQX0692525
పపరర: వరరసజనవయమలల సకలల

95-112/827

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ ఎకకటట
ఇసటట ననస:52-2-81
వయససస:52
లస: పప

భరస : కకషస ర సకలల
ఇసటట ననస:52-2-82
వయససస:34
లస: ససస స
1872 MLJ0886317
పపరర: మలధవ కలమలర సకల

1864 MLJ0880229
పపరర: పపరరచసదరరకవప బసడర

1862 SQX1796333
పపరర: గగపసచసద బసడర

తసడడ:డ పపరర చసదడ రరవప బసడర
ఇసటట ననస:52-2-80
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అసజయఖ బసడర
ఇసటట ననస:52-2-80
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల కకతస మలసస
ఇసటట ననస:52-2-81
వయససస:42
లస: పప
1869 SQX0680686
పపరర: దధపసస సకలల

95-112/824

భరస : పపరర చసదడరరవప బసడర
ఇసటట ననస:52-2-80
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ గసట
ఇసటట ననస:52-2-80
వయససస:65
లస: పప
1866 SQX1446757
పపరర: మమరళ కకషర కకతస మలసస

1861 MLJ0880187
పపరర: వజయలకడక బసడర

1886 SQX1155523
పపరర: పదనకవత పపరరణస

95-112/846

భరస : శకనవరస పడసరద పపరరణస
ఇసటట ననస:52-2-86
వయససస:55
లస: ససస స
95-112/848

1889 SQX0758250
పపరర: హరరక బబ లశశటట

95-112/849

తసడడ:డ మమకగసశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-2-88
వయససస:29
లస: ససస స
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1890 SQX0758342
పపరర: అరచన బబ లశశటట
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95-112/850

తసడడ:డ మమకగష
ఇసటట ననస:52-2-88
వయససస:31
లస: ససస స
1893 SQX1257642
పపరర: రరజజరరవప పససమరరస

95-112/853

95-112/855

95-112/858

1902 AP151000471503
పపరర: సరగజన రసగరవఝమఖల

95-112/861

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-2-94
వయససస:65
లస: ససస స
95-112/864

95-112/867

1900 SQX0029298
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ పడసరద
ఘడడయలరస
తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:52-2-91
వయససస:73
లస: పప

95-112/859

1903 MLJ0883520
పపరర: రరయలజ అహమకదस షపకस

95-112/862

1906 SQX1391531
పపరర: రరజగశశరర రసగరవఝమల

1909 SQX1013531
పపరర: ఆదదతఖ రరఘవ రసగవరఝల

95-112/870

1912 MLJ0880351
పపరర: శవపడసరదस ఘసటసరలस

1915 MLJ0885418
పపరర: మలరరత కళళఖణణ కరజజ

తసడడ:డ నహసససహదనససस
ఇసటట ననస:52-2-96
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వశశననధస
ఇసటట ననస:52-2-96
వయససస:50
లస: పప

1898 MLJ0880435
పపరర: లకడక బచసచस स

95-112/857

1901 MLJ2490019
పపరర: మమహరరనససరस షపకस

95-112/860

1904 SQX0584706
పపరర: నరసససహరరవప రసగరవఝఖల

95-112/863

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-2-94
వయససస:57
లస: పప
95-112/865

1907 MLJ0881748
పపరర: వమలस ఘసటసరలस

95-112/866

భరస : శవపడసరదस स
ఇసటట ననస:52-2-95/1
వయససస:55
లస: ససస స
95-112/868

1910 MLJ0882175
పపరర: ననగవనసకటమహనस
ఘసటసరలस
తసడడ:డ శవపడసరదस स
ఇసటట ననస:52-2-95/1
వయససస:35
లస: పప

95-112/871

95-112/872
1913 AP151000468101
పపరర: నహసససహదనసస రసగరవఝఖలस

95-112/869

తసడడ:డ ససబబయఖस
ఇసటట ననస:52-2-95/1
వయససస:83
లస: పప
95-112/874

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:52-2-96
వయససస:47
లస: ససస స

95-112/876 1918 MLJ0885434
1917 AP151000468087
పపరర: ననరరయణపడసరద రసగరవఝఖలस
పపరర: రమమష కరజజ

95-112/854

భరస : రరయలజ అహమకదस షపకस
ఇసటట ననస:52-2-94
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవపस स
ఇసటట ననస:52-2-95/1
వయససస:60
లస: పప
95-112/873

1895 SQX0758086
పపరర: ఓసకరరగశశరర బచసచ

భరస : శవరజस स
ఇసటట ననస:52-2-91
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప రసగవరఝల
ఇసటట ననస:52-2-95/1
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ శవ రరవప
ఇసటట ననస:52-2-95/1
వయససస:57
లస: పప

భరస : ననరరయణపడసరద
ఇసటట ననస:52-2-96
వయససస:44
లస: ససస స

95-112/856

భరస : ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:52-2-95/1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవరరమ
ఇసటట ననస:52-2-95/1
వయససస:77
లస: ససస స

1914 SQX0585075
పపరర: అనసపపరర. ఆర

1897 MLJ0882530
పపరర: ధసళపళళళ. యస. వజయ

95-112/852

భరస : గగపసకకషర
ఇసటట ననస:52-2-91
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజనఅహమకదस स
ఇసటట ననస:52-2-94
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:52-2-95/1
వయససస:28
లస: ససస స

1911 SQX1391465
పపరర: ససబబబ రరవప రసగరవఝమల

95-112/1276

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:52-2-91
వయససస:43
లస: ససస స

1899 MLJ2487106
పపరర: వనసకటశవరరమకకషరపడసరదस
భచసచस
తసడడ:డ రజతగరరరపతరరజस स
ఇసటట ననస:52-2-91
వయససస:43
లస: పప

1908 AP151000471456
పపరర: అచసచమలసబ రసగరవఝమఖల

1894 SQX2269132
పపరర: ననగరరజజ కలమలరర వవమబరర

1892 SQX1257691
పపరర: లకడక కలమలరర పససమరరస

తసడడ:డ పపలలరరరవప మహసకరళ
ఇసటట ననస:52-2-88
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : జననరర న రరవప వవమబరర
ఇసటట ననస:52-2-90
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వనసకటశవరరమకకషరस स
ఇసటట ననస:52-2-91
వయససస:40
లస: ససస స

1905 SQX0887455
పపరర: పరవన సససధసర రసగవఝమల

95-112/851

భరస : వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:52-2-88
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభబషణస పససమరరస
ఇసటట ననస:52-2-88
వయససస:52
లస: పప
1896 MLJ2490134
పపరర: రమలభబరతस బచసచस

1891 SQX0645689
పపరర: పదనక కలరపరటట

95-112/875
1916 AP151000471106
పపరర: వజయలకడకదతవ రసగరవరరఖలలस

భరస : నరసససహదనససस
ఇసటట ననస:52-2-96
వయససస:72
లస: ససస స
95-112/877

1919 SQX1348037
పపరర: బబల తడపపరసససదరర కకతత
స రర

95-112/878

భరస : రవ కలమలర కకతత
స రర
ఇసటట ననస:52-2-97
వయససస:47
లస: ససస స
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1920 SQX1462860
పపరర: రసగననయకమక దసటట

95-112/879

భరస : రరమ కకషర శరససస స దసటట
ఇసటట ననస:52-2-97
వయససస:70
లస: ససస స
1923 SQX0357459
పపరర: గడరస దమయసతस

95-112/882

95-112/885

95-112/888

95-112/1266

95-112/891

95-113/326

తసడడ:డ జజరరఫ ససరఖననరరయణ జజరరఫ
ఇసటట ననస:52-2-102
వయససస:38
లస: ససస స
1941 SQX1514919
పపరర: రరమమలమక బబరరఫ

95-112/895

95-112/897

భరస : కకటటశశర రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:52-2-104
వయససస:65
లస: ససస స
1947 MLJ0881805
పపరర: వజయस గరజకस
భరస : కకషరపడసరదस स
ఇసటట ననస:52-2-106
వయససస:44
లస: ససస స

1930 SQX2014306
పపరర: శరలన దతవ బచసచ

1933 SQX1581280
పపరర: ససభబషసణణ ఐనవవలల

1936 SQX1545492
పపరర: బబలలజ రరవప అయనవవలల

95-112/900

1925 SQX1863323
పపరర: సతఖననరరయణ కకత

1928 SQX0752618
పపరర: గగపసకకషర బచసచ

95-112/1165

95-112/887

1931 SQX2329142
పపరర: బసవవశశర రరవప గమసడ

95-112/1265

తసడడ:డ చనస వనసకయఖ గమసడ
ఇసటట ననస:52-2-101
వయససస:71
లస: పప
95-112/889

1934 SQX0843250
పపరర: వనసకట లకకక ససశల వజనవపలర

95-112/890

భరస : రరధనకకషర మబరరస
ఇసటట ననస:52-2-102
వయససస:68
లస: ససస స
95-112/892

1937 SQX0825968
పపరర: రరధన కకషర మబరరస వనజగపలర

తసడడ:డ రరధన కకషర మబరరస అయనవవలల
ఇసటట ననస:52-2-102
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రరమగగపరలస
ఇసటట ననస:52-2-102
వయససస:71
లస: పప

1939 SQX0824441
పపరర: పదక కకలకకట

1940 SQX0758136
పపరర: శరసత బబ రపపరజడడడ

1942 SQX0753160
పపరర: వవణమ బబ రపపరజడడడ

95-112/884

తలర : ననగరతసమక
ఇసటట ననస:52-2-101
వయససస:53
లస: పప

95-113/327

భరస : ఆనసద రజడడడ కలకకట
ఇసటట ననస:52-2-102
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ బబరరఫ
ఇసటట ననస:52-2-103
వయససస:62
లస: ససస స
1944 SQX1257733
పపరర: శరసత కలమలరర పససమరరస

95-112/886

భరస : బబలలజ రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:52-2-102
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ రరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:52-2-102
వయససస:22
లస: పప
1938 SQX0824433
పపరర: రమలదతవ వనలలగగటట

1927 SQX0758060
పపరర: రతసకలమలరర పపరర

95-112/881

తసడడ:డ ఎస ఆర ఆసజనవయమలల కకత
ఇసటట ననస:52-2-100
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ గగపస కకషర బచసచ
ఇసటట ననస:52-2-101
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస కకషర బచసచ
ఇసటట ననస:52-2-101
వయససస:21
లస: పప
1935 SQX1796317
పపరర: యశవసత ఐనవవలల

95-112/883

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:52-2-101
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:52-2-101
వయససస:56
లస: పప
1932 SQX2327773
పపరర: గగతస వనసకట ఫణణసదడ బచసచ

1924 SQX0568360
పపరర: గడరస శవననగగశశర రరవపस

1922 SQX1863224
పపరర: ఆదదశశష కలమలరర కకత

భరస : సతఖననరరయణ కకత
ఇసటట ననస:52-2-100
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణस
ఇసటట ననస:52-2-100
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమననయఖस
ఇసటట ననస:52-2-100
వయససస:70
లస: పప
1929 SQX0029454
పపరర: పపరర శసకర రరవప

95-112/880

తలర : ససతమక కకతత
స రర
ఇసటట ననస:52-2-97
వయససస:48
లస: పప

భరస : ననరరయణस
ఇసటట ననస:52-2-100
వయససస:63
లస: ససస స
1926 SQX0568378
పపరర: గడరస ననరరయణस

1921 SQX1348060
పపరర: రవ కలమలర కకతత
స రర

95-112/893

95-112/894

భరస : వవణమ
ఇసటట ననస:52-2-103
వయససస:40
లస: ససస స
95-112/896

1943 SQX1952894
పపరర: ఆశర జజఖత బబ రపపరజడడ

95-113/328

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-2-103
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వవణమ బబ రపపరజడడడ
ఇసటట ననస:52-2-103
వయససస:20
లస: ససస స

95-112/898
1945 SQX0998252
పపరర: వనసకట ననగరరజ పడసరద
నసదనపరటట
తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప నసదనపరటట
ఇసటట ననస:52-2-104
వయససస:38
లస: పప

1946 SQX1257717
పపరర: కకటటశశర రరవప పససమరరస

తసడడ:డ సతఖననరరయణ రరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:52-2-104
వయససస:64
లస: పప

1948 MLJ0881771
పపరర: మసరసనమకस గరజకस

1949 MLJ0881136
పపరర: ససరగసదడబబబమस గరజకस

భరస : బబలయఖस स
ఇసటట ననస:52-2-106
వయససస:70
లస: ససస స

95-112/901

95-112/899

95-112/902

తసడడ:డ బబలయఖस
ఇసటట ననస:52-2-106
వయససస:40
లస: పప
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1950 MLJ0882944
పపరర: మధసససధనరరవపस గరజకस

95-112/903

తసడడ:డ బబలయఖस स
ఇసటట ననస:52-2-106
వయససస:45
లస: పప
1953 SQX2118917
పపరర: రరమ కకషర ఘడడయలరస

95-109/1206

95-112/908

95-112/911

భరస : మమకలసదరరవప
ఇసటట ననస:52-2-109
వయససస:47
లస: ససస స
1962 SQX1494509
పపరర: వనజషరవ మలమడడ

1954 MLJ2490456
పపరర: రగణమకరదతవस సకలలस

95-112/914

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:52-2-110
వయససస:32
లస: ససస స

1957 MLJ0881250
పపరర: రరజగష కటకస

1968 MLJ0883496
పపరర: పడభబకరరరవప మలమడడ

95-112/906

1955 SQX1514885
పపరర: హహమలత ఆలపరటట

95-112/909

1958 MLJ0881664
పపరర: రరమమహనరరవప కటకస

95-112/912
1960 SQX1951383
పపరర: వనసకట మన రత సరయ ఆశకత
కకనగళర
తసడడ:డ వనసకట మమకలసదరరవప కకనగళర
ఇసటట ననస:52-2-109
వయససస:21
లస: పప

95-112/913
1961 SQX0718767
పపరర: వనసకట మమకలసదరరవప కకనగళళ

తసడడ:డ వనసకటరతసస
ఇసటట ననస:52-2-109
వయససస:57
లస: పప

1963 MLJ2490910
పపరర: పరరశతదతవस యసस

1964 MLJ0883884
పపరర: వనసకటహరరవరర న మలమడడ

95-112/915

భరస : యలబ.శసకరశరకस स
ఇసటట ననస:52-2-110
వయససస:43
లస: ససస స

1969 MLJ0886382
పపరర: ఝలనసరరణణ ససకర

95-112/918

1967 MLJ2487825
పపరర: శసకరశరకस యసఖలబस

95-112/922

1970 AP151000471157
పపరర: ననగలలవణనఖ ససకర

1972 AP151000468431
పపరర: సరసబశవరరవప శసకల
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-2-111
వయససస:72
లస: పప

1974 SQX0572594
పపరర: వరససరజడడడ శవపడసరదस

95-112/1267 1976 SQX2126852
1975 SQX2126837
పపరర: మలలఖదదడ ననయమడడ గగటటటపరటట
పపరర: అదద లకడక గగటటటపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశర పడసరద వపటటకలరర
ఇసటట ననస:52-2-114
వయససస:23
లస: ససస స

1978 AP151000300096
పపరర: ఆమకణణర వనలవవలల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-2-114
వయససస:63
లస: ససస స

95-112/923

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-2-111
వయససస:45
లస: ససస స
95-112/925

1973 MLJ0882241
పపరర: బబలలజససభబషచసదడగమపస

95-112/926

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-2-112
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకసడప ననయమడడ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:52-2-112
వయససస:42
లస: పప
95-109/92

95-112/919

తసడడ:డ శకరరమరరకस स
ఇసటట ననస:52-2-110
వయససస:48
లస: పప

95-112/924
1971 SQX0993162
పపరర: ఎస వ ఎస ఎస పవన కలమలర
ససకర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:52-2-111
వయససస:25
లస: పప

1977 SQX1699057
పపరర: సరయ వనజషరవ వపటటకలరర

95-112/916

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:52-2-110
వయససస:37
లస: పప

భరస : బబలచసదడసతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-2-111
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రరవపस
ఇసటట ననస:52-2-112
వయససస:58
లస: పప

95-112/910

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:52-2-108
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-2-110
వయససస:65
లస: పప

95-112/927

95-112/907

భరస : కకరణ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:52-2-108
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:52-2-110
వయససస:48
లస: పప
95-112/920

95-112/905

తసడడ:డ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:52-2-108
వయససస:39
లస: పప

95-112/917 1966 SQX0825976
1965 MLJ0886325
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప మలమడడ
పపరర: ససరగష సనశశటట

తసడడ:డ పడభబకర రరవప మలమడడ
ఇసటట ననస:52-2-110
వయససస:40
లస: పప

1952 MLJ0882027
పపరర: బబలయఖस గరజకस

తసడడ:డ శకరరమశశటట स स
ఇసటట ననస:52-2-106
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ రరమకహస రరవపस स
ఇసటట ననస:52-2-108
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవపस स
ఇసటట ననస:52-2-108
వయససస:58
లస: ససస స
1959 MLJ0881532
పపరర: ససధనరరణణ కజ

95-112/904

తసడడ:డ బబలయఖस स
ఇసటట ననస:52-2-106
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వ యస పడసరద ఘడడయలరస
ఇసటట ననస:52-2-107
వయససస:48
లస: పప
1956 MLJ0882720
పపరర: హహహమవతस కటకసस

1951 MLJ0882167
పపరర: కకషరపడసరదस గరజకस

95-112/1268

భరస : మలలఖదదడ ననయమడడ గగటటటపరటట
ఇసటట ననస:52-2-112
వయససస:36
లస: ససస స
95-109/93

1979 AP151000300027
పపరర: సరసబశవరరవప వనలవవలల

95-109/94

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:52-2-114
వయససస:68
లస: పప
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1980 SQX1979871
పపరర: శవరరమ కకషర పరలపరరస

95-109/95

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:52-2-114
వయససస:20
లస: పప
1983 SQX2118305
పపరర: సరవతడ కకతస మలసస

1981 SQX1190552
పపరర: సరగజన వనలలవవలల

భరస : రరమమహననడవప వనలలవవలల
ఇసటట ననస:52-2-115
వయససస:69
లస: ససస స
95-109/1207

1984 SQX2145589
పపరర: సదనశవ కకతస మలసస

భరస : హహమ మలర కరరరఫ న రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:52-2-115
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:52-2-116
వయససస:37
లస: పప

1986 SQX2124014
పపరర: పడమల రమలదతవ కకతస మలసస

1987 SQX2124055
పపరర: మలధవ కకతస మలసస

95-112/1270

భరస : సతఖననరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:52-2-116
వయససస:63
లస: ససస స
1989 SQX1698778
పపరర: ససబమబలల నలర బబ తషల

95-109/99

95-109/102

95-109/105

95-109/108

95-109/111

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:52-2-133
వయససస:29
లస: ససస స

95-109/100

1999 SQX0521740
పపరర: ససరరజదధరన షపక

2002 SQX1314723
పపరర: అలలజర రరచచల కరకక

95-109/114

2005 SQX1314749
పపరర: పడకరశ రరవప మసడత

95-109/103

2008 SQX1405548
పపరర: మమనస షపక
భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:52-2-133
వయససస:48
లస: ససస స

1988 MLJ0926105
పపరర: ఆసడనళళతనయలరర గమరకస

95-109/98

1991 SQX0671958
పపరర: సరయ రరమ గమరకస

95-109/101

1994 SQX1142207
పపరర: అఫసడన సయఖద

95-109/104

తసడడ:డ అజ మత సయఖద
ఇసటట ననస:52-2-122
వయససస:25
లస: ససస స
95-109/106

1997 SQX1013465
పపరర: షబబర షపక

95-109/107

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:52-2-122
వయససస:27
లస: పప
95-109/109

2000 SQX0177923
పపరర: సయఖద అజకత

95-109/110

తసడడ:డ అసమ తషలర
ఇసటట ననస:52-2-122
వయససస:55
లస: పప
95-109/112

2003 MLJ0930248
పపరర: టట. అనతన సససరన కరకక

95-109/113

భరస : వజయలపడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:52-2-126
వయససస:57
లస: ససస స
95-109/115

తసడడ:డ దతవదననస మసడత
ఇసటట ననస:52-2-126
వయససస:54
లస: పప
95-109/117

95-112/1269

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:52-2-117
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వజయ పడకరశ రరవప కరకక
ఇసటట ననస:52-2-126
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ పడకరశ రరవప కరకక
ఇసటట ననస:52-2-126
వయససస:30
లస: పప
2007 SQX1244201
పపరర: మబన షపక

1996 AP151000300131
పపరర: ఆషర షపక

1985 SQX2124097
పపరర: సతఖననరరయణ కకతస మలసస

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:52-2-117
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:52-2-122
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నబ
ఇసటట ననస:52-2-122
వయససస:60
లస: పప
2004 SQX1103340
పపరర: కమలలశ కరకక

95-112/1271

భరస : రరఫస
ఇసటట ననస:52-2-122
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అజకత సయఖద
ఇసటట ననస:52-2-122
వయససస:27
లస: పప
2001 AP151000300432
పపరర: రరఫస షపక

1993 SQX1573436
పపరర: అనసర సయఖద

95-109/97

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:52-2-116
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ అజకత సయఖద
ఇసటట ననస:52-2-122
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అజకత
ఇసటట ననస:52-2-122
వయససస:48
లస: ససస స
1998 SQX1013473
పపరర: అజస సయఖద

95-109/1208

భరస : ననగభబషణస
ఇసటట ననస:52-2-117
వయససస:89
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగభబషణస
ఇసటట ననస:52-2-117
వయససస:67
లస: పప
1995 SQX0231936
పపరర: ఆలయల సయఖద

1990 MLJ0926097
పపరర: పపషరపవత గమరకస

1982 SQX1190545
పపరర: రరమమహననడవప వనలలవవలల

తసడడ:డ రసగరరరవప వనలలవవలల
ఇసటట ననస:52-2-115
వయససస:73
లస: పప

భరస : సదనశవ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:52-2-116
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటయఖ నలర బబ తషల
ఇసటట ననస:52-2-117
వయససస:76
లస: ససస స
1992 SQX0269084
పపరర: రరమలరరవప గమరకస

95-109/96

2006 MLJ2552149
పపరర: వజయలపడకరశ రరవప కరకక

95-109/116

తసడడ:డ నతననయయలల
ఇసటట ననస:52-2-126
వయససస:64
లస: పప
95-109/118

2009 SQX1244177
పపరర: ఫసరర గస షపక

95-109/119

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:52-2-133
వయససస:24
లస: పప
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95-109/120

2011 SQX1243997
పపరర: ఫసరగజ షపక

తసడడ:డ సలలమ
ఇసటట ననస:52-2-133
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:52-2-133
వయససస:28
లస: పప

95-112/1166
2013 SQX2064566
పపరర: వనసకట సరయ లకడక పసడయలసక
మమడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడ
ఇసటట ననస:52-2-186
వయససస:22
లస: పప

2014 SQX2064822
పపరర: వనసకట ననగ తరరమల మమడ
తసడడ:డ వనసకట ససరఖ పడకరష మమడ
ఇసటట ననస:52-2-186
వయససస:19
లస: ససస స

2016 SQX2448462
పపరర: వరసవ కకషర థతదర న

2017 SQX2063394
పపరర: బరర అబమరల

95-109/1210

భరస : శవ చరణ కలమలర కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:52-2-258
వయససస:28
లస: ససస స
2019 SQX1712165
పపరర: సరయ భబపత

95-111/33

2020 SQX0356915
పపరర: ఘడడయలరస వజయ దసరగ

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-3-142
వయససస:50
లస: ససస స

2023 MLJ2551224
పపరర: అనఫర బ షపక

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:52-3-142
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ భవరన సససగ
ఇసటట ననస:52-3-150
వయససస:29
లస: ససస స
2031 AP151000300226
పపరర: జయసతన బబయ రరకలరర

95-109/131

భరస : అబమరల రహకన
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:40
లస: ససస స

95-112/928

95-109/134

95-109/123

2018 SQX1712108
పపరర: ననగ లకడక భబపత

95-111/32

2021 MLJ0880732
పపరర: రరసబబబమ కకసడ

95-112/929

2024 SQX0106328
పపరర: అసకతషలలర షపక

95-109/124

తసడడ:డ ఖలజజ
ఇసటట ననస:52-3-142
వయససస:33
లస: పప
95-109/126

2027 SQX1033281
పపరర: టబగబర రమఖ కకషర

95-109/127

తసడడ:డ భవరన సససగ
ఇసటట ననస:52-3-150
వయససస:28
లస: ససస స
95-109/129

2030 SQX1033265
పపరర: లకడక బబయ టబగగర

95-109/130

భరస : భవరన సససహ
ఇసటట ననస:52-3-150
వయససస:59
లస: ససస స

95-109/132 2033 AP151000300164
2032 AP151000300203
పపరర: సతఖననరరయణబబయ రరకలరర
పపరర: వవణమగగపరల సససగ ఠరగబర

2035 SQX0749739
పపరర: రగషక షపక

2038 SQX1697853
పపరర: ఖజఖరరనససర షపక
భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:42
లస: ససస స

95-109/133

తసడడ:డ హరరభబనస సససగ
ఇసటట ననస:52-3-150
వయససస:59
లస: పప
95-109/135

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:27
లస: ససస స
95-109/137

95-77/818

తసడడ:డ వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:52-3-38
వయససస:39
లస: పప

భరస : హరరమన సససగ
ఇసటట ననస:52-3-150
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరమన సససగ
ఇసటట ననస:52-3-150
వయససస:68
లస: పప
2037 SQX0955583
పపరర: షపక రరహనన

2029 AP151000300223
పపరర: జజనకక బబయ ఠరగబర

2015 SQX2075893
పపరర: అబబబస షపక

తసడడ:డ వరయఖ భబపత
ఇసటట ననస:52-2-678
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వవనసగగపరల సససగ
ఇసటట ననస:52-3-150
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : అకలక సససగ
ఇసటట ననస:52-3-150
వయససస:77
లస: ససస స
2034 MLJ2551117
పపరర: భవరన సససగ ఠరగబర

95-109/1102

తసడడ:డ అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-3-142
వయససస:56
లస: పప
95-109/128

95-109/1209

తసడడ:డ మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:52-2-242
వయససస:21
లస: పప

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:52-3-142
వయససస:85
లస: ససస స

95-109/125 2026 SQX1033000
2025 SQX0724971
పపరర: ఇలయలస అహమకద సయఖద
పపరర: ఖలజజ షపక

2028 SQX0106427
పపరర: దధపసస ఠరగబర

95-113/605

భరస : వనసకట ససబడహకణఖ పడసరద
ఇసటట ననస:52-3-13
వయససస:66
లస: ససస స
95-109/122

2012 SQX2119592
పపరర: అజమమనససర షపక

భరస : ఫసరర కస షపక
ఇసటట ననస:52-2-133
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల
ఇసటట ననస:52-2-522
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ భబపత
ఇసటట ననస:52-2-678
వయససస:24
లస: పప
2022 MLJ2551232
పపరర: మసరసన బ షపక

95-109/121

2036 SQX1573402
పపరర: మలబమనససర షపక

95-109/136

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:34
లస: ససస స
95-109/138

2039 AP151000300486
పపరర: సరహఘదనబబగసस

95-109/139

భరస : ససబబనस
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:50
లస: ససస స
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2040 AP151000300276
పపరర: షరకకరర షపక

95-109/140

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:60
లస: ససస స
2043 SQX0994657
పపరర: జజవద షపక

95-109/143

95-109/146

95-109/148

95-109/151

95-109/154

95-109/157

తసడడ:డ జహహ
హ దధరన
ఇసటట ననస:52-3-154
వయససస:31
లస: పప
2061 AP151000300207
పపరర: జహహరరదధరన షపక

95-109/160

95-109/163

తసడడ:డ అబమరల సలలస షపక
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:26
లస: పప

95-109/166

2048 SQX1697903
పపరర: తససర ౦ షపజక

2051 MLJ2551745
పపరర: శహలనలస షపక

95-109/152

95-109/155

2057 SQX0268649
పపరర: సలమమనససర షపక

2059 SQX0549063
పపరర: మసరసన షపక

2060 MLJ0926071
పపరర: ఖలజజ షపక

95-109/158

95-109/156

95-109/159

తసడడ:డ జహఘరరదధరన
ఇసటట ననస:52-3-154
వయససస:38
లస: పప
95-109/161

2063 SQX1374354
పపరర: షమలక షపక

95-109/162

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:32
లస: ససస స
95-109/164

2066 MLJ0923003
పపరర: హలమల సయద

భరస : ఇబడహహస అలయలస రరజజశన సయఖద
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సలస
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:40
లస: ససస స

2068 SQX1374388
పపరర: ఖలల షపక

2069 SQX0955575
పపరర: షపక ఫరరక

తసడడ:డ అబమరల సలలస షపక
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:29
లస: పప

95-109/150

తసడడ:డ అబమరలలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-153
వయససస:38
లస: పప

భరస : అజసఅబమరల
ఇసటట ననస:52-3-154
వయససస:46
లస: ససస స

2065 SQX1350024
పపరర: నలలఫసర సయఖద

95-109/147

95-109/153
2054 SQX1524652
పపరర: అబబబకర ససదర దక మహమకద

తసడడ:డ అహకద హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-153
వయససస:64
లస: పప

2062 SQX1244052
పపరర: ఆయయశర షపక

95-109/145

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-3-153
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఫరజల షపక
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నసర
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:35
లస: ససస స
2067 SQX1244102
పపరర: రఫస షపక

95-109/149

తసడడ:డ జహహ
హ దధరన షపక
ఇసటట ననస:52-3-154
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:52-3-154
వయససస:57
లస: పప
2064 SQX0341552
పపరర: నససమల షపక

2056 SQX1524645
పపరర: అబమరలలర మహమకద

2045 SQX1573428
పపరర: అనఫ షపక

భరస : మహమకద ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:52-3-153
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద అబమబ ల షపక
ఇసటట ననస:52-3-153
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమరలలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-153
వయససస:39
లస: పప
2058 SQX0549030
పపరర: అబమజజర షపక

95-109/1104

2050 SQX1190479
పపరర: షబనన మహమకద

2053 SQX0549113
పపరర: మహమకద ఫరరరక షపక

95-109/142

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:38
లస: పప

భరస : అబబబకర ససదర దక మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-153
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అబమరలలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-153
వయససస:59
లస: ససస స
2055 MLJ2551257
పపరర: హహసపసన షపక

95-109/144

భరస : మమసస ఫర సయఖద
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరలలరహ
ఇసటట ననస:52-3-153
వయససస:26
లస: ససస స
2052 SQX1524637
పపరర: ఆససయల మహమకద

2044 SQX0548685
పపరర: మహమబద బబగ మగల

2047 SQX2063196
పపరర: గమలఫర సయఖద

2042 SQX1573360
పపరర: సమఉలలర మహమకద

తసడడ:డ హహహదర అల మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అల బబగ మగల
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల మజద షపక
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:48
లస: పప
2049 SQX0906099
పపరర: రషసద బబగస మహమకద

95-109/141

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జలన షపక
ఇసటట ననస:52-3-151
వయససస:26
లస: పప
2046 SQX1573394
పపరర: జలలన షపక

2041 SQX1699123
పపరర: యబనసస షపక

95-109/167

95-109/165

95-109/168

తసడడ:డ అబమరల రజజక
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:33
లస: పప
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2070 SQX1374305
పపరర: ఇబడహహస అలయలస రరజశన
సయఖద
తసడడ:డ యమసఫ రరయలజ సయఖద
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:44
లస: పప
2073 SQX2118586
పపరర: అబమరల రజజక షపక

95-109/169

95-109/1217

95-109/172

95-109/174

95-109/177

95-109/180

95-109/183

95-109/186

తసడడ:డ అల
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:60
లస: పప

2083 AP151000300489
పపరర: రజహమత షపక

2086 AP151000300311
పపరర: ఫరరదబ షపక

2089 SQX0859371
పపరర: ఫరరరఖ షపక

2092 AP151000300010
పపరర: జమలల షపక

95-109/189

2095 AP151000300542
పపరర: మమననఫ షపక

95-109/178

2098 AP151000300417
పపరర: అయబబ షపక
తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:61
లస: పప

2078 SQX2372480
పపరర: మమనస షపక

95-109/1220

2081 AP151000300490
పపరర: హలమల షపక

95-109/176

2084 AP151000300488
పపరర: ససరరజ షపక

95-109/179

భరస : అయబబ
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:51
లస: ససస స
95-109/181

2087 AP151000300483
పపరర: షరతషసబ షపక

95-109/182

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:81
లస: ససస స
95-109/184

2090 MLJ0922294
పపరర: శశక సరధదక

95-109/185

తసడడ:డ ఆయమబ
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:38
లస: పప
95-109/187

2093 SQX1506585
పపరర: రఘమననథ బబబమ కరససల

95-109/188

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కరససల
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:48
లస: పప
95-109/190

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:53
లస: పప
95-109/192

95-109/1219

భరస : సలలస
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:50
లస: పప
2097 SQX0548677
పపరర: కరలలషర షపక

95-109/175

తసడడ:డ మమననఫ
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:45
లస: పప
2094 SQX0548701
పపరర: బమజఫ షపక

2080 MLJ0929869
పపరర: పరరశన

2075 SQX2118578
పపరర: తసససమ షపక

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:52-3-157
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఖలన
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలషర
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:30
లస: పప
2091 AP151000300076
పపరర: నసర షపక

95-109/173

భరస : మమననఫ
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : నరసససహ రరవప కరససల
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:62
లస: ససస స
2088 SQX0549329
పపరర: యలససన షపక

2077 SQX0955724
పపరర: పసదదరర శకనవరస రరవప

95-109/171

భసధసవప: జమల అహమద షపక
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జమలల
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:48
లస: ససస స
2085 SQX1364975
పపరర: లకడక కరససల

95-109/1218

తలర : తయలరమలక
ఇసటట ననస:52-3-157
వయససస:44
లస: పప

భరస : రఘమననథ బబబమ కరససల
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:33
లస: ససస స
2082 MLJ0930685
పపరర: జమలలన షపక

2074 SQX2120012
పపరర: రహమత తషనససర షపక

2072 MLJ0922179
పపరర: అబమరల సలలస షపక

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:51
లస: పప

భరస : అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:52-3-157
వయససస:39
లస: ససస స
2079 SQX1365023
పపరర: లకడక కరససల

95-109/170

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-3-156
వయససస:53
లస: పప
2076 SQX0955716
పపరర: పసదదరర ససనత

2071 SQX1244029
పపరర: ఫరజల షపక

2096 MLJ0929158
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-109/191

తసడడ:డ ఖలశస
ఇసటట ననస:52-3-158
వయససస:58
లస: పప
95-109/193

2099 SQX0816918
పపరర: ఉమమరర అసరక

95-109/194

భరస : అబమరల గఫపర
ఇసటట ననస:52-3-159
వయససస:35
లస: ససస స
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95-109/195

భరస : షపక శరహమమదదరన
ఇసటట ననస:52-3-159
వయససస:41
లస: ససస స
2103 SQX0761585
పపరర: తబసససమ ఫరహత

95-110/13

95-110/16

95-109/1222

95-109/199

95-109/463

95-109/204

95-109/1223

2113 SQX0484634
పపరర: మహబబబ బబగ మరరఫ

2116 SQX1308825
పపరర: గజజల షపక

2119 MLJ0930123
పపరర: జమలల బబగమ మహమకద

95-109/207

2124 MLJ2551620
పపరర: అకబరరరషర

95-109/209

2122 AP151000300460
పపరర: మమహమకద ఈషరకల షపక

95-109/200

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:52-3-164
వయససస:40
లస: పప

95-109/202

2128 MLJ3469616
పపరర: మమకస ర బబగమ షపక
భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-3-165
వయససస:54
లస: ససస స

95-109/1221

2111 SQX2449056
పపరర: సహననజ షపక

95-115/587

2114 SQX1527326
పపరర: దనవపదనర షపక

95-109/201

2117 SQX1093566
పపరర: అసరక షపక

95-109/203

తసడడ:డ మహమకద ఇసరసక
ఇసటట ననస:52-3-162
వయససస:27
లస: ససస స
95-109/205

2120 SQX0106336
పపరర: ఇరరరన అహకద మహమకద

95-109/206

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:52-3-162
వయససస:31
లస: పప
95-109/208

2123 SQX2118560
పపరర: మహససన షపక

95-109/1224

తసడడ:డ మహమకద ఇశరక షపక
ఇసటట ననస:52-3-162
వయససస:20
లస: పప
95-109/210

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-3-165
వయససస:27
లస: ససస స
95-109/212

2108 SQX2451029
పపరర: అకబర షపక

తసడడ:డ ననననసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-3-161
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ చనసద భబషర
ఇసటట ననస:52-3-162
వయససస:27
లస: పప
2125 SQX1351048
పపరర: జవవరర షపక

95-110/15

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:52-3-160
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-162
వయససస:62
లస: ససస స

2121 SQX0106245
పపరర: ఇమలమ న ఖలససస షపక
మహమకద
తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-162
వయససస:34
లస: పప

భరస : నతహరరబషర
ఇసటట ననస:52-3-165
వయససస:42
లస: ససస స

2110 SQX2361400
పపరర: గణణ షపక

2105 MLJ3715125
పపరర: షహమమదధరన షపక

తసడడ:డ అలర భబశ షపక
ఇసటట ననస:52-3-160
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఇష హఖగ షపక
ఇసటట ననస:52-3-162
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఇసరహక
ఇసటట ననస:52-3-162
వయససస:46
లస: ససస స

2127 SQX0178202
పపరర: రజయలససలలసనన మహమకద

95-109/198

తసడడ:డ హహహదర బబగ మరరఫ
ఇసటట ననస:52-3-161
వయససస:45
లస: పప

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:52-3-161, 1ST LINE
వయససస:53
లస: ససస స
2118 MLJ2552073
పపరర: అషడఫ వపనససర

2107 AP151000300459
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

95-109/197

తసడడ:డ అలలరవపదధరన
ఇసటట ననస:52-3-159
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అకబర షపక
ఇసటట ననస:52-3-160
వయససస:23
లస: పప

భరస : మహబబబ బబగ
ఇసటట ననస:52-3-161
వయససస:39
లస: ససస స
2115 SQX1696178
పపరర: ఖలదర బ షపక

95-110/14

తసడడ:డ చనన బబషర
ఇసటట ననస:52-3-160
వయససస:60
లస: పప

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:52-3-160
వయససస:44
లస: ససస స
2112 SQX0485458
పపరర: సరజద మరరఫ

2104 SQX0769968
పపరర: రహమలన మసరసన అబమరల

2102 SQX0816926
పపరర: అబమరలఅజజ

తసడడ:డ అబమరల గఫపర
ఇసటట ననస:52-3-159
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ అజజ
ఇసటట ననస:52-3-159
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గसీసర
ఇసటట ననస:52-3-159
వయససస:69
లస: పప
2109 SQX2363315
పపరర: అజమమనససర షపక

95-109/196

భరస : అబమరల అజజ
ఇసటట ననస:52-3-159
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రహమలన మసరసన అబమరల
ఇసటట ననస:52-3-159
వయససస:41
లస: ససస స
2106 MLJ3715117
పపరర: అसీసसీ్ అబమరల

2101 SQX0816934
పపరర: ససరరజనససర

2126 SQX0268870
పపరర: షరహహన ససలలసనన షపక

95-109/211

భరస : జకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-3-165
వయససస:35
లస: ససస స
95-109/213

2129 MLJ2551810
పపరర: ఆబదనబబగస మహమకద

95-109/214

భరస : ఇధధన
డ
ఇసటట ననస:52-3-165
వయససస:68
లస: ససస స
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95-109/215

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-3-165
వయససస:31
లస: పప
2133 MLJ3460987
పపరర: అహకద షపక

95-109/218

95-109/221

95-109/1225

95-109/225

95-109/228

95-109/231

95-109/1106

తలర : ననగ మహఘన పలసకక
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:24
లస: ససస స

2143 AP151000300321
పపరర: ననగమహహణణ పరలసకక

2146 AP151000300295
పపరర: కలటటసబరరవప పరలసకక

2149 MLJ2551315
పపరర: కరసతనరరవప పరలసకక

2152 SQX1118315
పపరర: వనసకట ఫణణసదడ పరలసకక

95-109/234

2155 SQX0268805
పపరర: వనసకటటశశరరరవప నసకల

95-109/226

2158 SQX1117812
పపరర: వజయ లకడక పరలసకక
తలర : ననగ మహఘన
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:26
లస: ససస స

2138 SQX1545047
పపరర: అహకద ఖలన మహమకద

95-109/223

2141 SQX1696806
పపరర: రరజఖ లకడక పరలసకక

95-109/224

2144 AP151000300338
పపరర: లకకకనరసమక పరలసకక

95-109/227

భరస : కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:52-3-167
వయససస:65
లస: ససస స
95-109/229

2147 SQX0638304
పపరర: పరలసకక మలధసరర

95-109/230

తసడడ:డ కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:52-3-168
వయససస:29
లస: ససస స
95-109/232

2150 SQX2063279
పపరర: యలమన సరలలటట

95-109/1105

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప సరలలటట
ఇసటట ననస:52-3-168
వయససస:20
లస: ససస స
95-110/17

2153 AP151000300323
పపరర: వనసకటలకడకకలమలరర నసకల

95-109/233

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-3-169
వయససస:45
లస: ససస స
95-109/235

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:52-3-169
వయససస:57
లస: పప
95-109/237

95-109/220

భరస : శకనవరస రరవప పరలసకక
ఇసటట ననస:52-3-167
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసత రరవప
ఇసటట ననస:52-3-168
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:52-3-169
వయససస:57
లస: ససస స
2157 SQX1308775
పపరర: అరచనన పలసకక

95-109/1226

తసడడ:డ కకకషరమబరరస
ఇసటట ననస:52-3-168
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప సరలలటట
ఇసటట ననస:52-3-168
వయససస:18
లస: పప
2154 MLJ2551992
పపరర: రమలదతవ నసకల

2140 SQX2376127
పపరర: ఆఫసడన ఖలననస మహమకద

2135 SQX0548537
పపరర: ససతమహలకడక మహమలటస

తసడడ:డ లలల ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-166
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:52-3-167
వయససస:73
లస: పప

భరస : కరసతనరరవప
ఇసటట ననస:52-3-168
వయససస:53
లస: ససస స
2151 SQX2063261
పపరర: వనసకటటష సరలలటట

95-109/222

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-3-167
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరఫ నరరవప
ఇసటట ననస:52-3-167
వయససస:52
లస: పప
2148 AP151000300339
పపరర: పదనకవత పరలసకక

2137 SQX0234955
పపరర: మధస బబబమ మఖలమఠస

95-109/217

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-3-166
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-166
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : వనసకటబచలస
ఇసటట ననస:52-3-167
వయససస:47
లస: ససస స
2145 AP151000300290
పపరర: వనసకటబచలస పరలసకక

95-109/219

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-3-166
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అహకదఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-166
వయససస:20
లస: ససస స
2142 AP151000300336
పపరర: వరలకకక పరలసకక

2134 SQX1545039
పపరర: షరహహన మహమకద

2132 MLJ0927384
పపరర: నతనహర పరషర మహమకద

తసడడ:డ ఇధధన
డ
ఇసటట ననస:52-3-165
వయససస:45
లస: పప

భరస : అహకద ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-166
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర చతరరల
ఇసటట ననస:52-3-166
వయససస:76
లస: ససస స
2139 SQX2374502
పపరర: అజస ఖలననస మహమకద

95-109/216

తసడడ:డ షసషషదధరన
ఇసటట ననస:52-3-165
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-3-165
వయససస:62
లస: పప
2136 SQX1545054
పపరర: సరసబబడజఖస చతరరల

2131 SQX0106690
పపరర: షపక జజకకర హహసపసన

2156 AP151000300329
పపరర: రరమమహనరరవప

95-109/236

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:52-3-169
వయససస:67
లస: పప
95-109/238

95-109/239
2159 SQX0242776
పపరర: లకడక పదనకవత మబచసమబరర

భరస : శకనవరసరజడడడ
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:35
లస: ససస స
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95-109/240

భరస : శవ పడసరదస
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:49
లస: ససస స
2163 SQX1545070
పపరర: సరయ నవన కలమలర గగదల

95-109/243

95-109/246

95-109/249

భరస : వరససదతవ రజడడడ రగడడ
ఇసటట ననస:52-3-171
వయససస:57
లస: ససస స
2172 MLJ2551943
పపరర: ససధనరరణణ దతశ

95-109/253

95-109/256

95-109/261

2170 SQX0106302
పపరర: రరమ కకషర చచజతనఖ రగడడ

95-109/250

2176 SQX1000116
పపరర: అనసష దతసస

2179 AP151000300150
పపరర: శకనవరసరరవప దతశ

95-109/263

2182 SQX1834365
పపరర: పదనకవత అననస

2185 SQX1698729
పపరర: బడహమరరసబ ఆతకకలరర

తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకట రసగ రరవప
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:46
లస: ససస స

2187 AP151000300502
పపరర: లతజయశక పరదసరరస

2188 SQX1698133
పపరర: వనసకట లకడక ననరరయణ
ఆతకకలరర
తసడడ:డ రసగ రరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:25
లస: పప

భరస : రమమష గరసధద
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:55
లస: ససస స

95-109/269

95-109/245

2168 AP151000300419
పపరర: మలర ఖలరరఫ నరరవప పరలసకక

95-109/248

2171 SQX1497339
పపరర: మలర క గగపరలపపరపప

95-109/251

తసడడ:డ దసరరగ పడసరద గగపరలపపరపప
ఇసటట ననస:52-3-172
వయససస:25
లస: ససస స
95-109/254

2174 AP151000300097
పపరర: లకకకసరసబబడజఖస దతశ

95-109/255

భరస : చననరసససహరరవప
ఇసటట ననస:52-3-172
వయససస:70
లస: ససస స
95-109/258

2177 SQX0485052
పపరర: రరజగష గగపరలపపరపప

95-109/260

తసడడ:డ దసరరగ పడసరద
ఇసటట ననస:52-3-172
వయససస:31
లస: పప
95-109/262

2180 SQX2457711
పపరర: అనసష దతసస

95-109/1227

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దతసస
ఇసటట ననస:52-3-172
వయససస:25
లస: ససస స
95-109/264

భరస : శసకర రరవప అననస
ఇసటట ననస:52-3-175
వయససస:52
లస: ససస స
95-109/266

2165 AP151000300476
పపరర: శకనవరసరరవప పరలసకక

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ చననరసససహరరవప
ఇసటట ననస:52-3-172
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట రరమలరరవప మదపరరస
ఇసటట ననస:52-3-174
వయససస:82
లస: ససస స
2184 SQX1698406
పపరర: అదద లకడక ఆతకకలరర

95-109/247

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:52-3-172
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-3-172
వయససస:51
లస: పప
2181 SQX1150812
పపరర: ససతమక మదపరరస

2167 SQX0231860
పపరర: సతఖననరరయణరజడడడ
మబచసమబరర
తసడడ:డ సపజదనరజడడడ
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:68
లస: పప

2173 SQX0485581
పపరర: పదక గగపరలపపరపప

95-109/242

తసడడ:డ మలర ఖలరరఫ అనరరవప
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:48
లస: పప

భరస : దసరరగ పడసరద
ఇసటట ననస:52-3-172
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:52-3-172
వయససస:20
లస: పప
2178 SQX0485276
పపరర: దసరరగ పడసరద

95-109/244

తసడడ:డ వరససదతవ రజడడ రగడడ
ఇసటట ననస:52-3-171
వయససస:33
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-3-172
వయససస:48
లస: ససస స
2175 SQX1771310
పపరర: లకకకపడసరద చసతలపపడడ

2164 SQX0231894
పపరర: శకనవరసరజడడడ మబచసమబరర

2162 SQX1620146
పపరర: హహమసత కలమలర గగదల

తసడడ:డ ససవర పడసరద గగదల
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణరజడడడ
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:55
లస: పప
2169 SQX0106237
పపరర: వజయ లకడక రగడడ

95-109/241

భరస : సతఖననరరయణరజడడడ
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద గగదల
ఇసటట ననస:52-3-170
వయససస:23
లస: పప
2166 SQX1698943
పపరర: పపలర యఖ తతట

2161 SQX0178160
పపరర: ససతరరవమక మబచసమబరర

2183 SQX1834357
పపరర: శసకర రరవప అననస

95-109/265

తసడడ:డ లకకయఖ అననస
ఇసటట ననస:52-3-175
వయససస:61
లస: పప
95-109/267

2186 AP151000300435
పపరర: రరజగశశరర పరదసరరస

95-109/268

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:51
లస: ససస స
95-109/270

95-109/271
2189 SQX1698240
పపరర: చచజతనఖ శక రరస కలమలర
ఆతకకలరర
తసడడ:డ వనసకట రసగ రరవప ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:29
లస: పప
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2190 SQX1698679
పపరర: వనసకటరసగ రరవప ఆతకకలరర

95-109/272

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:51
లస: పప

2191 SQX0272773
పపరర: కరమమశశరరరవప పరదరరస

95-109/273

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:59
లస: పప

2193 SQX1698901
పపరర: లకడక ననరరయణ ఆతకకలరర

95-109/275

తసడడ:డ రరమయఖ ఆతకకలరర
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:81
లస: పప

2194 SQX0248898
పపరర: రరమచసదడరరవప పరదరరస

2192 SQX0234674
పపరర: రమమష గరసధధ పరదరరస

95-109/274

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:61
లస: పప
95-109/276

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:90
లస: పప

2195 SQX2343499
పపరర: రరమచసదడ రరవప పరదరరస

95-109/1229

తసడడ:డ కకటయఖ పరదరరస
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:87
లస: పప

95-109/1230 2197 SQX2370229
95-109/1231
2196 SQX2365120
పపరర: గగపరల కకషర మబరరస యసడసరర
పపరర: వనసకట కణక దసరగ పడసరద రరవప
యసడసరర
భసధసవప: వనసకట కనకదసరగ పడసరద రరవప యసడ తసడడ:డ గగపరల కకషర మబరరస యసడసరర
ఇసటట ననస:52-3-176
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:79
లస: పప
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకట కనకదసరగ పడసరద రరవప యసడసరర
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:49
లస: ససస స

95-109/1233 2200 SQX0747873
2199 SQX2374411
పపరర: ననజమష యసడసరర యసడసరర
పపరర: లకకక హరరక లసగమలలర

2201 SQX1546763
పపరర: రరప అపరపపపరపప

తసడడ:డ వనసకట కనకదసరగ పడసరద రరవప యసడసర
ఇసటట ననస:52-3-176
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరఫ న రరవప
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:28
లస: ససస స

95-109/279 2203 SQX0090159
2202 SQX1570879
పపరర: ననగ లకడక పడసనస అపరపపరపప
పపరర: ససభబషసణణ లసగమలలర

భరస : వనసకట హహమ కలమలర అపరపపరపప
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మలర కరరరఫ నరరవప
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:47
లస: ససస స

2205 SQX1834373
పపరర: హరరష గజలర ల

2206 SQX1308726
పపరర: రవ తతజ గజలర

95-109/282

తసడడ:డ రమమష కలమలర గజలర ల
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:25
లస: పప
2208 SQX0906057
పపరర: మణణకసఠ కలమలర అననస

భరస : వనసకట గకరర శసకర ససధనకర అపరపపపరపప
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:34
లస: ససస స
95-109/280

2204 SQX1570887
పపరర: చసదడ కలమలరర అపరపపపరపప

95-109/283

2207 SQX0978080
పపరర: కకషర సరయ హరర లసగమలలర

95-109/284

95-109/285

95-109/286
2209 SQX1546748
పపరర: వనసకట గకరర శసకర ససధనకర
మమపపపపరపప
తసడడ:డ వనసకట ససత రరమలసజనవయమలల మమపప
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:43
లస: పప

95-109/287
2210 SQX1573451
పపరర: వనసకట హహమ కలమలర
అపరపపరపప
తసడడ:డ వనసకట ససత రరమలసజనవయమలల అపరపప
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:42
లస: పప

95-109/288

95-109/289
2212 SQX1570838
పపరర: వనసకట ససతన
రరమలసజనవయమలల అపరపపపరపప
తసడడ:డ ఎ వ ససబబయఖ అపరపపపరపప
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:82
లస: పప

2213 SQX2063121
పపరర: వషష
ర పసడయ చకక

95-109/290

తసడడ:డ నరగసదడ కలమలర వరలచచరర
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:51
లస: ససస స

95-109/281

భరస : వ యస ఆర ఆసజనవయమలల అపరపపపర
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:65
లస: ససస స

95-109/293

2215 SQX1860725
పపరర: సరయ గకతమ అననస

95-109/291

2216 SQX0859215
పపరర: ససపడజ అలపరటట

భరస : ఓసకరర శవననగగసరశరరవ అననస
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మబరరస కకషస ర
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:35
లస: ససస స

2218 AP151000300437
పపరర: జయసత అనస

2219 SQX1461516
పపరర: మలలర శశరర అననస

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:54
లస: ససస స

95-109/294

95-109/1107

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల చకక
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:20
లస: ససస స
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2217 AP151000300436
పపరర: పదనకవత అనస

95-109/278

తసడడ:డ మలర కరరరఫ న రరవప
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:57
లస: పప

2214 SQX1695964
పపరర: వణ గరయతడ వరలచచరర

95-109/1232

తసడడ:డ రమమశ కలమలర గజలర
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప అననస
ఇసటట ననస:52-3-177
వయససస:30
లస: పప
2211 SQX0090050
పపరర: మలర కరరరఫ నరరవప లసగమలలర

95-109/277

2198 SQX2382885
పపరర: శశశలజ యసడసరర

95-109/292

95-109/295

భరస : ఆసజనవయమలల అననస
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:57
లస: ససస స
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2220 SQX1103324
పపరర: అరరణ కలమలర వరలచచరర

95-109/296

95-109/297 2222 SQX0480723
2221 SQX1861228
పపరర: ఓసకరర శవననగగసరశరరవ అననస
పపరర: వనసకట ననగ లకడక ససరగష
కరకలమలనస
తసడడ:డ ఆసజనవయమలల అననస
తసడడ:డ బమలర యఖ
ఇసటట ననస:52-3-178
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:36
లస: పప
వయససస:50
లస: పప

95-109/298

95-109/299

2224 AP151000300425
పపరర: శసకరరరవప అనస

95-109/301

తసడడ:డ నరగసదడ కలమలర వరలచచరర
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:26
లస: పప
2223 AP151000300539
పపరర: శకననవరసస అనస
తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:55
లస: పప
2226 SQX1461524
పపరర: ఆసజనవయమలల అననస

తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:60
లస: పప
95-109/302

తసడడ:డ లకకయఖ అననస
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవపस
ఇసటట ననస:52-3-181
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప మదసరల
ఇసటట ననస:52-3-181
వయససస:54
లస: ససస స
95-113/329

95-112/933

భరస : అబమరల నబ షపక షపక
ఇసటట ననస:52-3-185
వయససస:56
లస: ససస స

2239 SQX1900133
పపరర: శవ రరమ కకషర పరలపరరస

2242 SQX0552786
పపరర: పచచపపలలసస భబనసమతस

95-112/936

2245 SQX1155473
పపరర: ఫరహఘసఈద షపక

95-112/1278

2248 SQX1118364
పపరర: నగబల శరరఫ షపక
తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:52-3-185
వయససస:38
లస: పప

95-109/1237

2234 SQX0752790
పపరర: పడదధప కలమలర వవమబరర

95-112/932

2237 SQX2328276
పపరర: చచజతనఖ మదసరల

95-112/1279

తసడడ:డ భబసకర రరవప మదసరల
ఇసటట ననస:52-3-181
వయససస:31
లస: ససస స
95-113/330

2240 SQX1823939
పపరర: గమరరననథస శనశశటట

95-113/331

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ శనశశటట
ఇసటట ననస:52-3-181
వయససస:72
లస: పప
95-112/934

2243 SQX0563379
పపరర: పచచపపలలసస హరర ససజత
కలమలర
తసడడ:డ వదనఖసరగర
ఇసటట ననస:52-3-183
వయససస:33
లస: పప

95-112/935

95-112/937

2246 SQX1155465
పపరర: శరఫసయ షపక

95-112/938

భరస : అబమరల వరహహబ షపక షపక
ఇసటట ననస:52-3-185
వయససస:31
లస: ససస స
95-112/939

2231 NBT0238477
పపరర: చచజతనఖ మదసరల

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:52-3-181
వయససస:37
లస: పప

భరస : శసకర ననరరయణस
ఇసటట ననస:52-3-183
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర ననరరయణ
ఇసటట ననస:52-3-183
వయససస:62
లస: పప
2247 SQX1155481
పపరర: మమసతనజ బబగమ షపక

95-112/931

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:52-3-181
వయససస:20
లస: పప

భరస : వదనఖసరగర
ఇసటట ననస:52-3-183
వయససస:55
లస: ససస స
2244 SQX0563163
పపరర: పచచపపలలసస వదనఖసరగర

2236 NBT0238584
పపరర: వనజ కలమలరర మదసరల

95-109/1234

తసడడ:డ భసకరరరవప మదసరల
ఇసటట ననస:52-3-181
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప మదసరల
ఇసటట ననస:52-3-181
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : గమరరననథస శనశశటట
ఇసటట ననస:52-3-181
వయససస:62
లస: ససస స
2241 SQX0552661
పపరర: పచచపపలలసస అనసరరధ

95-109/1236

భరస : పడదధప కలమలర
ఇసటట ననస:52-3-181
వయససస:34
లస: ససస స
95-112/1277

2228 SQX2370716
పపరర: కలలఖణణ ఉటటకలరర
భరస : సరసబశవ రరవప ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:52-3-180
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశష శకనవరస ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:52-3-180
వయససస:28
లస: ససస స

95-112/930 2233 SQX0757799
2232 SQX0423947
పపరర: వనసకట శవ ననగ శశశలజस నవరజళళस
పపరర: ననగలకడక వవమబరర

2238 SQX1823947
పపరర: ననగమణణ శనశశటట

95-109/303

తలర : ఖజఖరరనససర పతన
ఇసటట ననస:52-3-180
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉటటకలరర
ఇసటట ననస:52-3-180
వయససస:34
లస: పప

2225 AP151000300442
పపరర: హనసమసతరరవప అనస
తసడడ:డ లకకయఖ
ఇసటట ననస:52-3-178
వయససస:64
లస: పప

2227 SQX1308692
పపరర: ఉమమకర పరరక ఖలన పతన

95-109/1235 2230 SQX2375244
2229 SQX2376861
పపరర: వనసకట శశష శకనవరస ఉటటకలరర
పపరర: శకవఖవతవ ఉటటకలరర

2235 SQX2328243
పపరర: వనజకలమలరర మదసరల

95-109/300

భరస : అబమరల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:52-3-185
వయససస:35
లస: ససస స
95-112/940

2249 SQX1347682
పపరర: అబమరల గఫపర షపక

95-112/941

తసడడ:డ అబమరల నబ షపక
ఇసటట ననస:52-3-185
వయససస:40
లస: పప
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2250 SQX1155499
పపరర: అబమరల నబ షపక
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95-112/942

తసడడ:డ షపక అబమరల గఫపర
ఇసటట ననస:52-3-185
వయససస:60
లస: పప
2253 SQX0561829
పపరర: మలమడడపరక శరరద

95-112/945

2254 MLJ0819193
పపరర: పదకజ మమడ

95-112/948

2257 MLJ0814657
పపరర: వనసకట ససరఖపడకరశ మమడ
తసడడ:డ వనసకటననరరయలణ
ఇసటట ననస:52-3-186
వయససస:49
లస: పప

2259 MLJ0810929
పపరర: వనసకట ననరరయణ మమడ

2260 SQX1027771
పపరర: లకడక నరసమక కలన

95-112/951

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-3-186
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ తవపడడ కలన
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:33
లస: పప
2265 SQX1194117
పపరర: జజహసవ యడర

95-112/953

95-112/956

95-112/959

భరస : సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-3-188
వయససస:48
లస: ససస స

95-112/777

2269 SQX0561720
పపరర: అనసరరధ యడర

2272 SQX0692541
పపరర: రరమయఖ జ

95-112/962

2275 SQX0680900
పపరర: శకలత తరరవదసల

95-112/791

2278 SQX0692723
పపరర: అనసదధపపకమలర ఎస
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-3-188
వయససస:29
లస: పప

2258 MLJ0818971
పపరర: వనసకటటశశరరర మమడ

95-112/950

2261 SQX1501684
పపరర: శశషరరతసస ఆకలరరత

95-112/784

2264 SQX1318659
పపరర: రరజగశశరర గరగక

95-112/952

తసడడ:డ శకరరమమలల గరగక
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:24
లస: ససస స
95-112/954

2267 SQX0680967
పపరర: జయ హరరక గరగక

95-112/955

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:29
లస: ససస స
95-112/957

2270 SQX0680942
పపరర: రతమక గరగక

95-112/958

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:78
లస: ససస స
95-112/960

2273 SQX0692533
పపరర: శకరరమమలల జ

95-112/961

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:51
లస: పప
95-112/963

2276 SQX0561902
పపరర: వనసకట ననగమలలర శశరరस
పపరరమలళళस
భరస : చసదడశశఖరस
ఇసటట ననస:52-3-188
వయససస:47
లస: ససస స

95-112/964

95-112/966

2279 SQX0568303
పపరర: పపరరమలళర నరసజన కలమలరस

95-112/967

భరస : శకనవరసరరవ
ఇసటట ననస:52-3-188
వయససస:42
లస: ససస స
95-112/965

95-112/947

భరస : అచతచశశర రరవప ఆకలరరత
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మలర ఖలరరఫ న రరవప
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:59
లస: పప
2277 SQX0949222
పపరర: వజయ లకకక మమనగనసరర

2266 SQX0680934
పపరర: ననగ దదవరఖ గరగక

2255 MLJ0814483
పపరర: రరజగశశరర మమడ

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ
ఇసటట ననస:52-3-186
వయససస:50
లస: పప

భరస : లకడకపత
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడకపత యడర
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:27
లస: పప
2274 SQX0563544
పపరర: లకడకపత యడర

95-112/949

తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:48
లస: ససస స
2271 SQX0563395
పపరర: దదనవశ కలమలర దత యడర

2263 SQX1506726
పపరర: అచతచశశర రరవప ఆకలరరత

95-112/944

భరస : వనసకత ననరరయలణ
ఇసటట ననస:52-3-186
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఆకలరరత
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ లకడక పత యడర
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:25
లస: ససస స
2268 SQX0680959
పపరర: ససజజత గరగక

95-112/946

తసడడ:డ అచతచ సశర రరవప ఆకలరత
ఇసటట ననస:52-3-187
వయససస:35
లస: ససస స
95-112/786

2252 MLJ0817825
పపరర: శకదతవ మమడ

భరస : వనసకట ససరరఖ పడకరశ
ఇసటట ననస:52-3-186
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-3-186
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప మలమడడక
ఇసటట ననస:52-3-186
వయససస:23
లస: పప

2262 SQX1482314
పపరర: రమణ కలన

95-112/943

తసడడ:డ హరరపస
డ రద రరవప
ఇసటట ననస:52-3-186
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : హరర పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:52-3-186
వయససస:48
లస: ససస స
2256 SQX1545542
పపరర: ననగ తతజ మలమడడపరక

2251 SQX0561803
పపరర: మలమడడపరక మణణశశశత

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవపस
ఇసటట ననస:52-3-188
వయససస:31
లస: పప
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2280 SQX0692459
పపరర: శకనవరస రరవప టట
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95-112/968

తసడడ:డ భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:52-3-188
వయససస:48
లస: పప
95-112/971

భరస : శకనవరసరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:33
లస: ససస స
95-112/974

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:69
లస: ససస స
95-112/977

తసడడ:డ హజరతస యఖस
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:72
లస: పప
95-112/1281

95-112/979

95-112/982

95-112/978

2293 SQX2328508
పపరర: వజయ లకడక పలర పస తష

2296 MLJ2490043
పపరర: మలలర శశరరस కకతస మలససस

2299 MLJ0887950
పపరర: శకనవరసరరవపस యనశस

95-112/985

2302 MLJ0881540
పపరర: రమలదతవ యన

95-112/1282

భరస : బలలతడపపరసససదరర పరలపరరస
ఇసటట ననస:52-3-191
వయససస:57
లస: ససస స
95-112/989

2305 SQX1517871
పపరర: హనసమసత రరవప పరలపరరస

2288 SQX0351551
పపరర: శకనవరసరరవప చదలవరడ

95-112/976

2291 SQX2328706
పపరర: మలర కరరరఫ న రరవప పలర పస తష

95-112/1280

2294 SQX2127397
పపరర: గరతన సససదరర పలర పస తష

95-112/1283

భరస : సరయ కకషర పలర పస తష
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:35
లస: ససస స
95-112/980

2297 MLJ0883454
పపరర: రవకలమలరस కకతస మలససस

95-112/981

తసడడ:డ ఆసజనవయమలలस स
ఇసటట ననస:52-3-190
వయససస:42
లస: పప
95-112/983

95-112/984
2300 MLJ0880278
పపరర: వనసకటససబబబరరవపस వవమబరరस

తసడడ:డ ససబడమణఖసस स
ఇసటట ననస:52-3-190
వయససస:56
లస: పప
95-112/986

భరస : వ.శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-3-191
వయససస:51
లస: ససస స
95-113/332

95-112/973

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరశమమలలस स
ఇసటట ననస:52-3-190
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవపस स
ఇసటట ననస:52-3-191
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట ననగ మలనవసశర రరవప
ఇసటట ననస:52-3-192
వయససస:44
లస: ససస స

2290 SQX0752857
పపరర: సతఖననరరయణ నసతలపరటట

2285 SQX0562140
పపరర: నసరరబషర మమసతనజ బబగసस

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప చదలవరడ
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆసజనవయమలలस కకతస మలససस
ఇసటట ననస:52-3-190
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గరడడయఖ
ఇసటట ననస:52-3-190
వయససస:46
లస: పప

2307 SQX0758292
పపరర: ననగలకడక పప టటట

95-112/975

భరస : మలర కరరరఫ న రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రవకలమలరस स
ఇసటట ననస:52-3-190
వయససస:39
లస: ససస స

2304 SQX0824409
పపరర: బబల తడపపర సససదరర పరలపరరస

2287 AP151000468039
పపరర: శశభన బబబమ చదలవరడ

95-112/970

భరస : హహసపసనस
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరయఖ
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పలర పస తష
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:42
లస: పప

2301 MLJ0887760
పపరర: లలతस పరలపరరసस

95-112/972

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:41
లస: పప

2289 SQX0350769
పపరర: రరమచసదడరరవపस చదలవరడस

2298 MLJ2487593
పపరర: శకనవరసరరవప మల

2284 SQX0562116
పపరర: నసరరబషర రరననబబగసस

2282 SQX0572529
పపరర: పపరరమలళర చసదడశశఖర రరవపस

తసడడ:డ భబషయఖस
ఇసటట ననస:52-3-188
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఇసరకయలस
ఇసటట ననస:52-3-189
వయససస:38
లస: ససస స

2286 AP151000471023
పపరర: తరరపతమక చదలవరడ

2295 MLJ0881557
పపరర: షసలలस కకతస మలససस

95-112/969

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:52-3-188
వయససస:50
లస: పప

2283 SQX0357319
పపరర: భవరన చదలవరడ

2292 SQX2328433
పపరర: సరయ కకషర పలర పస తష

2281 SQX0718759
పపరర: సతఖననరరయణ ఎస

2303 MLJ0887729
పపరర: కళళఖణ పరలపరరస

95-112/987

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:52-3-191
వయససస:37
లస: పప
95-113/333

2306 SQX0758045
పపరర: యల యన భవఖ పప టటట

95-112/988

తసడడ:డ వనసకట గగపరల కకషర మబరరస పరలపరరస
ఇసటట ననస:52-3-191
వయససస:67
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:52-3-192
వయససస:35
లస: ససస స

2308 SQX1074400
పపరర: యమగగశ పస టటట

2309 SQX0753012
పపరర: వనసకట మణణశశర రరవప పప టటట

95-112/990

తసడడ:డ వనసకట ననగ మణణసరశరరవ పస టటట
ఇసటట ననస:52-3-192
వయససస:35
లస: పప

95-112/991

తసడడ:డ బబలకకషరమబరరస
ఇసటట ననస:52-3-192
వయససస:55
లస: పప
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95-112/992

భరస : రరఘవ రరవప
ఇసటట ననస:52-3-193
వయససస:30
లస: ససస స

2311 SQX0758284
పపరర: జయ ససమఖ కకమబకరర

తసడడ:డ లవ కలమలర
ఇసటట ననస:52-3-193
వయససస:33
లస: ససస స

2313 MLJ2490571
పపరర: శకలకడక కకమబకరర

95-112/995

భరస : లవకలమలర
ఇసటట ననస:52-3-193
వయససస:60
లస: ససస స
2316 MLJ2487122
పపరర: లవకలమలర కకమబకరర

95-112/998

2317 SQX2119378
పపరర: వనసకటటశశరరర చససడసరర
తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:52-3-193
వయససస:64
లస: పప

2319 SQX2301109
పపరర: సరయ జయ శక మలలల

2320 MLJ0881797
పపరర: ససలలచన గరజక

95-112/1286

తసడడ:డ శకనవరససలల మలలల
ఇసటట ననస:52-3-193
వయససస:20
లస: ససస స

95-112/996

తసడడ:డ గమరరననథస గరజక
ఇసటట ననస:52-3-194
వయససస:19
లస: పప

2323 SQX0758219
పపరర: బబల మలనస తనడడకకసడ

95-112/994

2315 MLJ2487551
పపరర: రరఘవ రరవప చససడసరర

95-112/997

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-3-193
వయససస:40
లస: పప
95-112/1284

2318 SQX2119576
పపరర: పదనకవత చససడసరర

95-112/1285

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-3-193
వయససస:58
లస: ససస స
95-112/999

భరస : గమరరననధస
ఇసటట ననస:52-3-194
వయససస:45
లస: ససస స
95-112/1287

2312 MLJ2490530
పపరర: ససనత మల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-3-193
వయససస:35
లస: ససస స

2314 SQX0753103
పపరర: వనసకట ననగ శకనవరస రరవప
పరరచసరర
తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:52-3-193
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరస ఆసజనవయవర పరడపద
ఇసటట ననస:52-3-193
వయససస:70
లస: పప

2322 SQX2130078
పపరర: షణమకక ఆనసద గరజక

95-112/993

2321 MLJ0882621
పపరర: గమరరననధస గరజక

95-112/1000

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:52-3-194
వయససస:52
లస: పప
95-112/1001

2324 SQX1317800
పపరర: శరకవఖ ననగభబజరర

95-113/334

భరస : రరమకకశశరర
ఇసటట ననస:52-3-195
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ ననగభబజరర
ఇసటట ననస:52-3-195
వయససస:24
లస: ససస స
2327 MLJ2490233
పపరర: కళళఖణణस జस

తసడడ:డ ననరరయణ సరశమ ననగ బబజరర
ఇసటట ననస:52-3-195
వయససస:27
లస: ససస స

95-109/1238
2326 SQX2138253
పపరర: వనసకట ససబడమణఖ సరయ
ససతతష మగలచరర
తసడడ:డ వనసకట శవ హనసమసత రరవప మగలచర
ఇసటట ననస:52-3-196
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రరమశరససస सస स
ఇసటట ననస:52-3-196
వయససస:38
లస: ససస స

2328 MLJ0885632
పపరర: కలపన బబబ ననగభబజరర

2329 SQX1447037
పపరర: వషష
ర పసడయల కరలవ

2330 MLJ0882837
పపరర: ననరరయణ సరశమ ననగభబజరర

2325 SQX0824383
పపరర: సపసహ ననగ బబజరర

95-113/335

95-112/1003

భరస : ననరరయణ సరశమ ననగభబజరర
ఇసటట ననస:52-3-196
వయససస:45
లస: ససస స
2331 MLJ2487346
పపరర: రరమ శరససస सస జस

95-112/1004

భరస : గకరర శసకర కరలవ
ఇసటట ననస:52-3-196
వయససస:45
లస: ససస స
95-112/1006

2332 SQX1514935
పపరర: రరశశక తషమకలపపసట

95-112/1007

2333 MLJ0883256
పపరర: కలపనस టటस

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషమకలపపసట
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవపగమపస स स
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:34
లస: ససస స

95-112/1009
2334 SQX0562579
పపరర: వనసకట వజయలకడక పరరమళ
రరజజమలనసరర
భరస : వనసకట రరఘవవసదడరరవప
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:44
లస: ససస స

2335 MLJ0883215
పపరర: రమలపడభ టట

2336 MLJ2490647
పపరర: రతసకలమలరరस టటस

భరస : సరసబశవరవప
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:49
లస: ససస స

2337 MLJ0883249
పపరర: సరమలమ జఖసस టటस

2338 SQX1514927
పపరర: లలహఘత తషమకలపపసట

భరస : వనసకటపపరరచసదడరరవపस स
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:75
లస: ససస స

95-112/1005

తసడడ:డ బడహకయఖ ననగభబజరర
ఇసటట ననస:52-3-196
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ లకడకనరసససహశరససస सస
ఇసటట ననస:52-3-196
వయససస:72
లస: పప

95-112/1012

95-112/1002

95-112/1010

95-112/1008

95-112/1011

భరస : సరసబశవరరవపस स
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:50
లస: ససస స
95-112/1013

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తషమకలపపసట
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:26
లస: పప

2339 MLJ0880526
పపరర: నరసససహరరవపగమపస स
తడపపరమలర स
తసడడ:డ వనసకటపపరర చసదడరరవపस
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:40
లస: పప

95-112/1014
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2340 MLJ2487635
పపరర: సరసబశవరరవపस తమకనस

95-112/1015

తసడడ:డ పపలలరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:56
లస: పప
2343 SQX2498350
పపరర: లలత తషమకలపపసట

2341 MLJ0883223
పపరర: సరసబశవరరవప టట

95-112/1305

2344 SQX0320408
పపరర: ససశల ఆవపల
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:52-3-198
వయససస:58
లస: ససస స

2346 SQX0350454
పపరర: ఆవపల ససబబబరరవప

2347 MLJ2490779
పపరర: భవరనस నసబబరరस

95-112/1020

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-3-198
వయససస:58
లస: పప
95-112/1023

2350 MLJ2487684
పపరర: ననగశకనవరసस వవమబరరस

95-112/1026

2353 SQX1815372
పపరర: లకడక పడసనస పస టటరర

95-112/1029

2356 SQX1074293
పపరర: ననగలకడక శకణణత చతగమ
తసడడ:డ శకధర
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:26
లస: ససస స

2358 MLJ0884445
పపరర: ససగరతस చతగమस

2359 MLJ2490688
పపరర: సరరతस గజలర లस

95-112/1032

భరస : రరమకకషరచచజతనఖस स
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:40
లస: ససస స
95-112/1035

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవపस
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖ శరససస స
ఇసటట ననస:52-3-198
వయససస:27
లస: పప
95-112/1021

2362 AP151000471040
పపరర: లలతకలమలరర చతగమలस

95-112/1038

2365 MLJ2487650
పపరర: రమమషस గజలర లस

95-112/1024

2368 AP151000468082
పపరర: నరసససహరరవప చతగమ
తసడడ:డ రరమకకషరయఖ
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:84
లస: పప

95-112/1022

2351 MLJ2487817
పపరర: రమమశस యన स

95-112/1025

తసడడ:డ మలర ఖలరరఫ నరరవపस स
ఇసటట ననస:52-3-199
వయససస:43
లస: పప
95-112/1027

2354 MLJ2490431
పపరర: పదకజ పస టటరర

95-112/1028

భరస : మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:52-3-200
వయససస:48
లస: ససస స
95-112/1030

95-112/1031
2357 SQX1476747
పపరర: లకడక చసదన భమవనవశశరర చతగమ

భరస : సతఖ కకషర చతగమ
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:40
లస: ససస స
95-112/1033

2360 AP151000471072
పపరర: రమలదతవ చతగమ

95-112/1034

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:50
లస: ససస స
95-112/1036

2363 MLJ2487262
పపరర: సతఖకకషరस చతగమस

95-112/1037

తసడడ:డ వనసకటరరజజరతససस स
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:38
లస: పప
95-112/1039

తసడడ:డ ససరఖపడకరషस स
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:49
లస: పప
95-112/1041

2348 MLJ2490829
పపరర: ససతనరతససस నసబబరరस
భరస : మలర ఖలరరఫ నరరవపस स
ఇసటట ననస:52-3-199
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరజరతససस
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరజరతసస
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:42
లస: పప
2367 AP151000468089
పపరర: వనసకటరరజరతసస చతగమस

95-112/1019

భరస : రమమషस स
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:50
లస: ససస స
2364 AP151000468071
పపరర: రరమకకషరచచజతనఖ చతగమ

2345 SQX0995878
పపరర: ఘటటట రవ తతజ

తసడడ:డ మసరసన రరవప పస టటరర
ఇసటట ననస:52-3-200
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప పస టటరర
ఇసటట ననస:52-3-200 OLD D NO 13-3-14
వయససస:50
లస: పప

2361 AP151000471128
పపరర: అనత చతగమ

95-112/1018

తసడడ:డ లకకకనరరససహరరవపस स
ఇసటట ననస:52-3-199
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప పస టటరర
ఇసటట ననస:52-3-200
వయససస:21
లస: ససస స
2355 MLJ2487395
పపరర: మసరసన రరవప పస టటరర

95-112/1017

తసడడ:డ మలర ఖలరరఫ నరరవపस स
ఇసటట ననస:52-3-199
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరఫ నరరవపस स
ఇసటట ననస:52-3-199
వయససస:34
లస: పప
2352 SQX1815430
పపరర: లకడక గరయతడ పస టటరర

2342 MLJ0880534
పపరర: వనసకటపపరర చసదనడవపस
తడపపరమలర स
తసడడ:డ వనసకటనరసససహరరవపस
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషమకలపపసట
ఇసటట ననస:52-3-197
వయససస:20
లస: పప

2349 MLJ2487726
పపరర: సతఖననరరయణस నసబబరరस

95-112/1016

2366 AP151000468037
పపరర: శకధర చతగమ

95-112/1040

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:52-3-203
వయససస:58
లస: పప
95-112/1042

2369 SQX1444058
పపరర: వజయ లకడక చకరక

95-112/1043

భరస : వననద రరమ కకషర చకరక
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:25
లస: ససస స
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2370 SQX0887513
పపరర: లకకక కకషర భబరగ వ చకరక

95-112/1044

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:27
లస: ససస స
2373 AP151000471325
పపరర: వజయ లకడక చకరక

95-112/1047

95-112/1050

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప చకరక
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:59
లస: పప
2379 SQX1118570
పపరర: రరకజష కకషర చకరక

95-113/336

తసడడ:డ కకషర శశఖర చనకక
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:30
లస: పప
2382 SQX0843318
పపరర: రవ కలమలరర పపరర

2374 SQX0752709
పపరర: వననద రరమ కకషర చకరక

95-112/1055

2378 AP151000468360
పపరర: కకషరశశఖర చకరక
తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:61
లస: పప

2380 SQX0758094
పపరర: రరజగశశరర పననసల

95-112/1054
2381 SQX0752592
పపరర: శరఖమ సససదర మబరరస పననసల

2383 SQX0825885
పపరర: సరయ చరణ పపరర

2386 SQX0758243
పపరర: సరసస జజరన శర సపజజ రరణణ

2389 AP151000300044
పపరర: వరణణ కకరరళళ
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-3-208
వయససస:51
లస: ససస స

2391 AP151000300043
పపరర: భబరత లకడక ఆలపరటట

2392 SQX0906123
పపరర: వననద కకరలర

తసడడ:డ గమరరననధస
ఇసటట ననస:52-3-208
వయససస:43
లస: పప
2397 AP151000300007
పపరర: గమరరననధస ఆలపరటట
తసడడ:డ శకరరమమలల
ఇసటట ననస:52-3-208
వయససస:78
లస: పప

95-112/1053

2395 AP151000300440
పపరర: శకనవరసరరవప కకరరళళ

95-112/1056

2398 SQX2369619
పపరర: పపషరపవత నరగళళ
భరస : మసగగశశర రరవప నరగళళ
ఇసటట ననస:52-3-209
వయససస:76
లస: ససస స

2384 SQX0825950
పపరర: వనసకటటశశర రరవప పపరర

95-112/1057

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:52-3-206
వయససస:52
లస: పప
95-112/1058

2387 SQX0645721
పపరర: రమలదతవ తనడడకకసడ

95-112/1059

భరస : శకనవరస మదన కకషస ర
ఇసటట ననస:52-3-207
వయససస:46
లస: ససస స
95-109/305

2390 SQX0955732
పపరర: పదకజజ కసకకపరటట

95-109/306

భరస : రరమకకషర
ఇసటట ననస:52-3-208
వయససస:55
లస: ససస స
95-109/308

2393 SQX0672014
పపరర: దధనకర కకరలర

95-109/309

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:52-3-208
వయససస:30
లస: పప
95-109/311

తసడడ:డ పపననసరరవప
ఇసటట ననస:52-3-208
వయససస:56
లస: పప
95-109/313

95-112/1052

తసడడ:డ లకడకనరసససహస
ఇసటట ననస:52-3-205
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-3-208
వయససస:26
లస: పప
95-109/310

95-112/1049

95-112/1051
2377 MLJ2487791
పపరర: వనసకట హరరశసకరस చసతల పరటట
स
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరस स
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:57
లస: పప

95-112/1060
2388 SQX1862457
పపరర: శకనవరస మదన కకశశర
తనడడకకసద
తసడడ:డ ససవర ససరరఖ పడకరశ రరవప తనడడకకసద
ఇసటట ననస:52-3-207
వయససస:57
లస: పప

భరస : గమరరననధస
ఇసటట ననస:52-3-208
వయససస:72
లస: ససస స

2375 MLJ0885848
పపరర: రరమకకషరस దతవరకకసడस
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస మదన కకశశరగ
ఇసటట ననస:52-3-207
వయససస:33
లస: ససస స

95-109/307

95-112/1046

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చకరక
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పపరర
ఇసటట ననస:52-3-206
వయససస:23
లస: ససస స

2394 SQX0421883
పపరర: మలరరతకకషస ర ఆలపరటట

95-112/1048

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-3-206
వయససస:27
లస: పప
95-112/1322

2372 AP151000471347
పపరర: జయలకడక చకరక

భరస : కకషరశశఖర
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : శరఖమ సససదర మబరరస
ఇసటట ననస:52-3-205
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-3-206
వయససస:47
లస: ససస స
2385 SQX2514008
పపరర: పడజజ లలత పపరర

95-112/1045

తసడడ:డ కకషర శశఖర
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చకరక
ఇసటట ననస:52-3-203/1
వయససస:57
లస: ససస స
2376 AP151000468313
పపరర: శకనవరస రరవప చకరక

2371 SQX0887497
పపరర: పడశరసత చకరక

2396 SQX0955740
పపరర: రరమకకషర కసకకపరటట

95-109/312

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:52-3-208
వయససస:58
లస: పప
95-109/1240

2399 SQX2373728
పపరర: మహహశశర శకనవరస నరగళళ

95-109/1241

తసడడ:డ మహహశశర రరవప నరగళళ
ఇసటట ననస:52-3-209
వయససస:49
లస: పప
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2400 SQX2364651
పపరర: వనసకట ననగ పదకజ నరగళళ

95-109/1242

భరస : మహహశశర శకనవరస నరగళళ
ఇసటట ననస:52-3-209
వయససస:45
లస: ససస స
2403 SQX2370591
పపరర: మహన ఆదదతఖ నరగళళ

95-109/1245

తసడడ:డ మహహశశర శకనవరస నరగళళ
ఇసటట ననస:52-3-209
వయససస:21
లస: పప
2406 MLJ0926295
పపరర: హరరత కకతత
స రర

95-109/315

95-109/318

95-109/321

95-109/323

95-109/326

95-109/329

తసడడ:డ వనసకటటశశరరజడడడ
ఇసటట ననస:52-3-214
వయససస:37
లస: పప

2410 MLJ0926303
పపరర: ససధనకర కకతత
స రర

2413 MLJ0921320
పపరర: బమలర యఖ కరకలమలనస

95-109/1248

95-109/332

95-109/314

2408 MLJ0926287
పపరర: రరజజరతసస కకతత
స రర

95-109/317

భరస : వనసకట గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:52-3-210
వయససస:66
లస: ససస స
95-109/319

2411 MLJ0922005
పపరర: చచనసకగశవలకకకశకనవరస
కరకలమలనస
తసడడ:డ బమలర యఖ
ఇసటట ననస:52-3-210
వయససస:53
లస: పప

95-109/322

2414 SQX2063451
పపరర: పపరర వనసకట వఘఘసశ పప టటట

95-109/320

95-109/324 2417 SQX1698299
2416 SQX0106419
పపరర: పపనసగగసడ అసజల వజయలకడక
పపరర: రరమతషలసస తచసడర

2419 SQX0106385
పపరర: అయఖపప తతడడ న

2422 MLJ0920090
పపరర: రరమకకషరరరవప తచడర

95-109/325

భరస : శకనవరస రరవప తచసడర
ఇసటట ననస:52-3-212
వయససస:59
లస: ససస స
95-109/327

2420 SQX0106484
పపరర: ససవర చరణ కలమలర తతత

95-109/328

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతత
ఇసటట ననస:52-3-212
వయససస:30
లస: పప
95-109/330

2423 SQX2123891
పపరర: పరరశత కకలర పర

95-109/1247

భరస : కరమమశశర రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:52-3-213
వయససస:63
లస: ససస స

2425 SQX2502250
పపరర: ననగ మదన దతస కలమలర
యకకల
తసడడ:డ ననగభమషణస యకకల
ఇసటట ననస:52-3-213
వయససస:18
లస: పప

95-117/806

2428 SQX2460194
పపరర: వజయ కలమలర వరససరజడడ

95-109/1249

తసడడ:డ వజయ కలమలర వరససరజడడ
ఇసటట ననస:52-3-214
వయససస:67
లస: పప

95-109/1108

తసడడ:డ లల వశ దతవ రరవప పప టటట
ఇసటట ననస:52-3-211
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ చలపతరరవప
ఇసటట ననస:52-3-212
వయససస:67
లస: పప

భరస : మలర కరరరఫ న రరవప కకలర పర
ఇసటట ననస:52-3-213
వయససస:32
లస: ససస స
2427 SQX0749853
పపరర: వనసకటటశశరరజడడడ శరఖమల

95-109/316

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-3-212
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:52-3-212
వయససస:47
లస: పప
2424 SQX2131837
పపరర: ససరఖవదన కకలర పర

2407 MLJ0921783
పపరర: శకవరణణ కరకలమలనస

95-109/1244

భరస : ససరగషషకమలర
ఇసటట ననస:52-3-210
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అనసవరపప సతఖ
ఇసటట ననస:52-3-212
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : చలపత రరవప తతడర
ఇసటట ననస:52-3-212
వయససస:71
లస: ససస స
2421 MLJ0929828
పపరర: సతఖననరరయణ పపనగగసడ

2405 SQX0178251
పపరర: కరసచన కరకలమలనస

95-109/1246

తసడడ:డ లకకకనరసససహస
ఇసటట ననస:52-3-210
వయససస:84
లస: పప

భరస : అయఖపప
ఇసటట ననస:52-3-212
వయససస:29
లస: ససస స
2418 SQX1033612
పపరర: లల కలమలరర అయయనవవలల

2404 SQX2391191
పపరర: లకడక నవఖ నరగళళ

తసడడ:డ వనసకట గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:52-3-210
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:52-3-210
వయససస:70
లస: పప
2415 SQX1000124
పపరర: పరవన ననగ పసడయవరణణ తచడర

తసడడ:డ ససధధర బబబమ కకలశశటట
ఇసటట ననస:52-3-209
వయససస:31
లస: పప

భరస : చచనసకగశవలకకకశకనవరస
ఇసటట ననస:52-3-210
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బమలర యఖ
ఇసటట ననస:52-3-210
వయససస:77
లస: ససస స
2412 MLJ2551976
పపరర: వనసకట గగపరలరరవప కకతత
స రర

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:52-3-209
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మహహశశర శకనవరస నరగళళ
ఇసటట ననస:52-3-209
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇసటట ననస:52-3-210
వయససస:43
లస: ససస స
2409 MLJ0921338
పపరర: మననరకణణ కరకలమలనస

95-109/1243 2402 SQX2221810
2401 SQX2226405
పపరర: వశశశశశర పడసరద కకపపపరరవపరర
పపరర: రరజగష బబబమ కకలశశటట

2426 SQX0749903
పపరర: శరఖమల ససనత

95-109/331

భరస : వనసకటటశశరరజడడడ
ఇసటట ననస:52-3-214
వయససస:37
లస: ససస స
2429 SQX2460160
పపరర: వజయ లకడక వరససరజడడ

95-109/1250

భరస : వజయ కలమలర వరససరజడడ
ఇసటట ననస:52-3-214
వయససస:58
లస: ససస స
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2430 SQX2447811
పపరర: ఇసదసజ వరససరజడడడ
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95-109/1251

తసడడ:డ వజయ కలమలర వరససరజడడడ
ఇసటట ననస:52-3-214
వయససస:32
లస: ససస స
2433 SQX2373173
పపరర: అకరర రరనసరస షపక

95-109/1252

95-109/1255

95-109/335

95-109/338

95-109/341

2440 SQX0268946
పపరర: తససమ మహహ జజఫసన

95-109/344

95-109/339

2446 SQX0836155
పపరర: రగషరక షపక

95-109/342

2449 SQX0749929
పపరర: కరరమమలలర షపక

2452 MLJ2551265
పపరర: హరరన రషసద కలఫర
తసడడ:డ అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:52-3-218
వయససస:58
లస: పప

2454 SQX2121242
పపరర: షరరఫపననససర షపక

2455 SQX2121234
పపరర: బబజ షపక

95-109/1256

భరస : మమనస షపక
ఇసటట ననస:52-3-218
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నసరరదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-219
వయససస:40
లస: ససస స

2458 AP151000300191
పపరర: రహమకత వపనససర
భరస : రహమన
ఇసటట ననస:52-3-219
వయససస:55
లస: ససస స

2438 SQX1093004
పపరర: అసకతషనససర

95-109/334

తసడడ:డ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:52-3-217
వయససస:27
లస: ససస స
2441 AP151000300031
పపరర: రజయల

95-109/337

2444 SQX1461862
పపరర: రఫస మహమకద

95-109/340

2447 SQX1093517
పపరర: ఆశకఫపనసస మహమకద

95-109/343

భరస : గమలలబ ఖలన
ఇసటట ననస:52-3-218
వయససస:40
లస: ససస స
95-109/345

2450 SQX0749887
పపరర: అబమరల రకఫస షపక

95-109/346

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:52-3-218
వయససస:41
లస: పప
95-109/348

2453 AP151000300456
పపరర: ససబబన షపక

95-109/349

తసడడ:డ మణణదధరన
ఇసటట ననస:52-3-218
వయససస:65
లస: పప
95-109/1257

తసడడ:డ మమనస షపక
ఇసటట ననస:52-3-218
వయససస:29
లస: పప
95-109/351

95-109/1254

తసడడ:డ ఖలఫర హరరన రషసద
ఇసటట ననస:52-3-217
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:52-3-218
వయససస:39
లస: పప
95-109/347

2435 SQX2448066
పపరర: అలలసఫ హహసపన సయఖద

భరస : అబమరల రహహమ
ఇసటట ననస:52-3-217
వయససస:48
లస: ససస స

2443 SQX1697200
పపరర: మహమకద రరయలజ
మహమకద
తసడడ:డ ఖలఫర హరరన మహమమకడ
ఇసటట ననస:52-3-217
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నజర AHAMED మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-218
వయససస:45
లస: పప

2457 SQX0579631
పపరర: షరకకరరనససర

95-109/336

భరస : అబమరల రఫస
ఇసటట ననస:52-3-218
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:52-3-218
వయససస:54
లస: ససస స
2451 SQX1093020
పపరర: గమలలబ ఖలన మహమకద

95-149/472

భరస : మహజజఫసన తససమ
ఇసటట ననస:52-3-217
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:52-3-217
వయససస:50
లస: పప
2448 AP151000300298
పపరర: నససమల షపక

2437 SQX2447266
పపరర: షబబనన పరరశన సయఖద

95-109/1109

తసడడ:డ అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:52-3-216
వయససస:39
లస: పప

Deleted

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:52-3-217
వయససస:53
లస: ససస స
2445 AP151000300032
పపరర: అబమరల రహహమ

95-109/1253

తసడడ:డ అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:52-3-216
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:52-3-217
వయససస:28
లస: ససస స
2442 MLJ2551414
పపరర: మజర ర నససర

2434 SQX2365823
పపరర: అకబర సయఖద

2432 SQX2038016
పపరర: అకస రరనససర షపక

తసడడ:డ అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-3-215/1
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:52-3-216
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:52-3-216
వయససస:35
లస: ససస స
2439 SQX1092923
పపరర: అలయల ససలలసనన

95-109/333

భరస : బబష
ఇసటట ననస:52-3-215/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-3-215/1
వయససస:38
లస: ససస స
2436 SQX2443018
పపరర: షబబనన పరరశన సయఖద

2431 AP151000300253
పపరర: షరజద షపక

2456 SQX1142256
పపరర: ఫరరత తబసససమ షపక

95-109/350

భరస : యలససన
ఇసటట ననస:52-3-219
వయససస:34
లస: ససస స
95-109/352

2459 AP151000300070
పపరర: మహబబబ బ

95-109/353

భరస : మహమకద జజన
ఇసటట ననస:52-3-219
వయససస:65
లస: ససస స
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2460 SQX0548883
పపరర: షబబర షపక
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95-109/354

తసడడ:డ అబమరల రహమలన
ఇసటట ననస:52-3-219
వయససస:33
లస: పప
2463 MLJ0924902
పపరర: యలససన షపక

95-109/357

95-109/359

95-109/360

95-109/363

95-109/1261

95-109/368

95-109/371

తసడడ:డ అబమరల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:33
లస: పప

2473 AP151000300028
పపరర: ఆల బబగ

2476 SQX1697416
పపరర: అనశర షపక

2479 SQX1416180
పపరర: షహననజ షపక

2482 AP151000300084
పపరర: హబబమనససర

95-109/374

2485 SQX0106492
పపరర: షరరఫ ల షపక

95-109/364

2488 AP151000300035
పపరర: జలలన బబషర
తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:50
లస: పప

2468 SQX2250702
పపరర: మహమకద అసతషల షపక

95-109/1260

2471 AP151000300037
పపరర: మహబబబ బ

95-109/362

2474 SQX1262377
పపరర: మహమకద జబవపలలర

95-109/365

తసడడ:డ మహమకద హహహదరరల
ఇసటట ననస:52-3-221
వయససస:25
లస: పప
95-109/366

2477 SQX1462076
పపరర: సబహ రగషసన షపక

95-109/367

తసడడ:డ జలలన బబషర
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:25
లస: ససస స
95-109/369

2480 SQX0106443
పపరర: హససనన షపక

95-109/370

భరస : జలలల
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:42
లస: ససస స
95-109/372

2483 SQX0749572
పపరర: ననగబర బబబమ షపక

95-109/373

తసడడ:డ అబమరల కరరస
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:27
లస: పప
95-109/375

తసడడ:డ అబమరల కలస షపక
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:31
లస: పప
95-109/377

95-109/1258

భరస : అల బబగ
ఇసటట ననస:52-3-221
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల కరరస షపక
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:30
లస: పప
2487 SQX1532564
పపరర: బబజ షపక

95-109/361

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:45
లస: ససస స
2484 SQX1416149
పపరర: బమజఫ షపక

2470 SQX1698042
పపరర: సలమల షపక

2465 SQX2154433
పపరర: హలమల సరదదయల షపక

భరస : అహకద బబష షపక
ఇసటట ననస:52-3-220
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:52-3-221/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : బమజఫ షపక
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:29
లస: ససస స
2481 AP151000300083
పపరర: అసరక

95-109/1259

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:52-3-221
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహఘస మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-221
వయససస:19
లస: పప
2478 SQX1416172
పపరర: అసరక ససలలసనన షపక

2467 SQX2139152
పపరర: బబ హజరర పఠరన

95-109/356

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:52-3-219
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:52-3-221
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-3-221
వయససస:45
లస: పప
2475 SQX2118685
పపరర: బషసర మహమకద

95-109/358

తలర : ఖజఖరరనససర పఠరన
ఇసటట ననస:52-3-220
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మమకకసయలర
ఇసటట ననస:52-3-221
వయససస:34
లస: ససస స
2472 SQX1698349
పపరర: మసరసన వరల షపక

2464 AP151000300047
పపరర: అబమరల రహమలన షపక

2462 SQX1150846
పపరర: నసరరదదరన మహమకద

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-3-219
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల గఫరర
ఇసటట ననస:52-3-219
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మహహకద షపక
ఇసటట ననస:52-3-220
వయససస:27
లస: పప
2469 SQX1009455
పపరర: అతయల కకసర షపక

95-109/355

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:52-3-219
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:52-3-219
వయససస:40
లస: పప
2466 SQX1463652
పపరర: అననసరర షపక

2461 MLJ0929976
పపరర: రహహమ

2486 SQX1492537
పపరర: నరగసదడ శవరతడ

95-109/376

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప శవరతడ
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:32
లస: పప
95-109/378

2489 SQX1462035
పపరర: అలలర బకడ షపక

95-109/379

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:51
లస: పప
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95-109/380

తసడడ:డ మమసస ఫర షపక
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:55
లస: పప
2493 SQX1698646
పపరర: ఖలజజ బ షపక

95-109/383

95-109/386

95-109/389

95-109/392

95-109/395

95-109/398

95-109/401

భరస : అసజయఖ
ఇసటట ననస:52-3-227
వయససస:85
లస: ససస స

2503 MLJ2551547
పపరర: హహజర షపక

2506 MLJ2551497
పపరర: ఇలయలజ

2509 MLJ2551489
పపరర: మమకకసయలర షపక

2512 SQX1696863
పపరర: ఖలజజ వరల షపక

95-109/1263

2515 SQX0859348
పపరర: పరవన దతవ రరమశశటట

95-109/393

2518 AP151000300424
పపరర: మమరళకలకషర రరమశశటట
తసడడ:డ అసజయఖ
ఇసటట ననస:52-3-227
వయససస:55
లస: పప

2498 AP151000300543
పపరర: ససబబన

95-109/388

2501 SQX1699545
పపరర: షరహహన షపక

95-109/391

2504 MLJ2551463
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-109/394

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:65
లస: ససస స
95-109/396

2507 SQX1697036
పపరర: రఫస షపక

95-109/397

తసడడ:డ ఖజఖరథద షపక
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:46
లస: పప
95-109/399

2510 MLJ2551539
పపరర: రరయలజ

95-109/400

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:50
లస: పప
95-109/402

2513 SQX2257699
పపరర: రహఘమమన షపక

95-109/1262

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:39
లస: ససస స
95-109/403

తసడడ:డ మమరళకకషర
ఇసటట ననస:52-3-227
వయససస:38
లస: ససస స
95-109/405

95-109/385

భరస : మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-3-225
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:78
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:52-3-226 2ND LINE
వయససస:45
లస: ససస స
2517 MLJ2552123
పపరర: దమయసత రరమశశటట

95-109/390

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:75
లస: పప
2514 SQX2134237
పపరర: రహమతషనససర షపక

2500 SQX1699503
పపరర: బబజ షపక

2495 SQX1462126
పపరర: ఫరతమల షపక

తసడడ:డ మమసస ఫర
ఇసటట ననస:52-3-223
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:46
లస: పప
2511 MLJ2551471
పపరర: మసరసన వల షపక

95-109/387

భరస : రరయలజ
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ వల షపక
ఇసటట ననస:52-3-226
వయససస:43
లస: పప
2508 MLJ2551455
పపరర: కమలల షపక

2497 SQX1462092
పపరర: రఫస షపక

95-109/382

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:52-3-223
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలరబకడ షపక
ఇసటట ననస:52-3-224
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-3-225
వయససస:30
లస: పప
2505 SQX1699651
పపరర: అలస ఫ షపక

95-109/384

తసడడ:డ మలగరబబల షపక
ఇసటట ననస:52-3-223
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:52-3-223
వయససస:67
లస: పప
2502 SQX1697549
పపరర: షనసస షపక

2494 SQX0906115
పపరర: తససర మ షపక

2492 SQX1461888
పపరర: మమబన షపక

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:52-3-223
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అకబర
ఇసటట ననస:52-3-223
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మకలబల
ఇసటట ననస:52-3-223
వయససస:57
లస: ససస స
2499 SQX0955682
పపరర: మకలబల షపక

95-109/381

తసడడ:డ యబససఫ
ఇసటట ననస:52-3-222
వయససస:58
లస: పప

భరస : షరరఫల షపక
ఇసటట ననస:52-3-223
వయససస:26
లస: ససస స
2496 SQX0955690
పపరర: రరబమబబ షపక

2491 SQX0749580
పపరర: కరరస షపక

2516 SQX0955708
పపరర: మడపరరస ససతమక

95-109/404

భరస : మడపరరస రరమరరవప
ఇసటట ననస:52-3-227
వయససస:77
లస: ససస స
95-109/406

2519 SQX1735778
పపరర: సరహఘత జజకకక రజడడ

95-95/918

తసడడ:డ బబల రజడడడ జజకకక రజడడడ
ఇసటట ననస:52-3-228
వయససస:22
లస: ససస స
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95-109/407
2520 SQX1314541
పపరర: వనసకట హనసమలత పడవణ
కకలర పపడడ
భరస : హహమ వనసకట రరమకకషర కకలర పపడడ
ఇసటట ననస:52-3-228
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : బలరజడడడ జజకకకరజడడడ
ఇసటట ననస:52-3-228
వయససస:46
లస: ససస స

2523 SQX1314533
పపరర: బబలలరగడకడ జజకజకనడడడడ

2524 SQX2534089
పపరర: మమనస షపక

95-109/410

తసడడ:డ కకటట రజడడడ జజకజకనడడడడ
ఇసటట ననస:52-3-228
వయససస:50
లస: పప
2526 SQX0455741
పపరర: ఫజల షపక

95-109/412

95-109/1110

95-109/416

95-109/419

95-109/422

95-109/425

తసడడ:డ గఫర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-3-233
వయససస:67
లస: పప

95-109/1264

2536 SQX1568171
పపరర: గకస మహఘదర ధన బబగ

2539 SQX0955674
పపరర: బబబమ షపక

2542 SQX0341248
పపరర: మమజలదన షపక

95-109/428

2545 SQX1830546
పపరర: పఠరన గఫర ఖలన

95-109/417

2548 SQX2339091
పపరర: శసకర దనసరర
తసడడ:డ శక రరమ మబరరస దనసరర
ఇసటట ననస:52-3-233
వయససస:34
లస: పప

2528 SQX0464750
పపరర: ఫణణ బరరక జజమల షపక

95-109/414

2531 SQX0906081
పపరర: షకకర బబగస

95-109/415

2534 SQX0955666
పపరర: హససనన బబగమ

95-109/418

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:47
లస: ససస స
95-109/420

2537 SQX0955641
పపరర: ఫపజజలర షపక

95-109/421

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:30
లస: పప
95-109/423

2540 MLJ0920843
పపరర: మహబబబబబగ

95-109/424

తసడడ:డ గఫపరగబగ
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:53
లస: పప
95-109/426

2543 SQX1823681
పపరర: అషఫఉనససర పఠరన

95-109/427

భరస : రషసద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-3-233
వయససస:62
లస: ససస స
95-109/429

తసడడ:డ రషసద ఖలన
ఇసటట ననస:52-3-233
వయససస:33
లస: పప
95-109/431

95-109/411

తసడడ:డ అబమరల ఖయమఖమ బబజగ
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససరరజ
ఇసటట ననస:52-3-233
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద ఖలన
ఇసటట ననస:52-3-233
వయససస:30
లస: పప
2547 SQX1830561
పపరర: రషసద ఖలన పఠరన

2533 MLJ0920884
పపరర: నజరరబబగస

2525 SQX0455717
పపరర: అసరక షపక

తసడడ:డ యలకలబ
ఇసటట ననస:52-3-231
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ రహమత
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఆదమ సరహహబ
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:66
లస: పప
2544 SQX1830587
పపరర: పఠరన గఫపర ఖలన

95-109/413

తసడడ:డ మహబబబ బబగ
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఖయమఖమ బబజగ
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:31
లస: పప
2541 SQX0955625
పపరర: జలలన షపక

2530 SQX2371870
పపరర: అఫరడ షపక

95-109/409

భరస : ఫజల షపక
ఇసటట ననస:52-3-231
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మహబబబబబగ
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:52
లస: ససస స
2538 SQX0906073
పపరర: మమజబ బబజగ

95-112/1336

తసడడ:డ ఫజల షపక
ఇసటట ననస:52-3-231
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఫపజజలలర
ఇసటట ననస:52-3-232
వయససస:31
లస: ససస స
2535 SQX0955633
పపరర: దదలరద షపక

2527 SQX1092865
పపరర: మహమకద ఖజ మహఘదర దన

2522 SQX1027441
పపరర: లకడక నరసమక మసదపరటట

భరస : రరమచసదడ రజడడడ (లలట) మసదపరటట
ఇసటట ననస:52-3-228
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:52-3-231
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఫజల షపక
ఇసటట ననస:52-3-231
వయససస:18
లస: ససస స
2532 SQX0955658
పపరర: నహహడ షపక

95-109/408

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-3-230
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మమననఫ
ఇసటట ననస:52-3-231
వయససస:44
లస: పప
2529 SQX2041507
పపరర: అఫరడ షపక

2521 AP151000282003
పపరర: ఆదదలకడక జజకకకరజడడడ

2546 SQX0341214
పపరర: ససరరజ షపక

95-109/430

తసడడ:డ ఫరరరక
ఇసటట ననస:52-3-233
వయససస:34
లస: పప
95-109/1265

2549 SQX2337541
పపరర: ఆదదలకడక దనసరర

95-109/1266

భరస : శసకర దనసరర
ఇసటట ననస:52-3-233
వయససస:26
లస: ససస స
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95-109/1267

తసడడ:డ ననగమర వల షపక
ఇసటట ననస:52-3-233
వయససస:21
లస: ససస స
2553 AP151000300465
పపరర: నజహతనర షపక

95-109/435

95-109/438

95-109/441

95-109/444

95-109/447

95-109/450

95-109/453

తసడడ:డ మరర
ఇసటట ననస:52-3-293
వయససస:47
లస: పప

2563 SQX0859298
పపరర: సలమ మహమకద

2566 SQX1296533
పపరర: అబమరలలర మహమకద

2569 SQX0859165
పపరర: షపమమస తనజ బబగమ

2572 AP151000300122
పపరర: జజకకరర షపక

95-109/456

2575 MLJ0924597
పపరర: వహహదసలలర

95-109/445

2578 MLJ2551323
పపరర: అబమరల రషసద షపక
తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:52-3-293
వయససస:60
లస: పప

2558 SQX0671818
పపరర: మహమకద అబమబకర షపక

95-109/440

2561 SQX0548560
పపరర: తయఖర షపక

95-109/443

2564 SQX1461987
పపరర: రరబయల షపక

95-109/446

తసడడ:డ హబబబబర రహమలన
ఇసటట ననస:52-3-236
వయససస:25
లస: ససస స
95-109/448

2567 SQX0106468
పపరర: ఇనస మహమకద

95-109/449

తసడడ:డ రహమలన మహమకద
ఇసటట ననస:52-3-236
వయససస:30
లస: పప
95-109/451

2570 SQX1545161
పపరర: ఫరరఫ నన బబగస షపక

95-109/452

భరస : అబమరల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:52-3-239
వయససస:33
లస: ససస స
95-109/454

2573 MLJ2551349
పపరర: రజహమత షపక

95-109/455

భరస : అబమరల
ఇసటట ననస:52-3-293
వయససస:55
లస: ససస స
95-109/457

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:52-3-293
వయససస:37
లస: పప
95-109/459

95-109/437

తసడడ:డ ఖలదర వల
ఇసటట ననస:52-3-235
వయససస:59
లస: పప

భరస : జమవపలలర
ఇసటట ననస:52-3-293
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మరర
ఇసటట ననస:52-3-293
వయససస:60
లస: ససస స
2577 AP151000300364
పపరర: జలలన షపక

95-109/442

భరస : అబమరల ఖయబఖస
ఇసటట ననస:52-3-239
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:52-3-293
వయససస:41
లస: ససస స
2574 AP151000300111
పపరర: అన సరరరబబగస షపక

2560 SQX0859322
పపరర: అసరరమ మహమకద

2555 SQX1806041
పపరర: అజర రరదధరన షపక

తసడడ:డ తయఖబ
ఇసటట ననస:52-3-235
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హబబమర రజహమన షపక
ఇసటట ననస:52-3-236
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర వల సరహహబ
ఇసటట ననస:52-3-236
వయససస:55
లస: పప
2571 MLJ2551380
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-109/439

తసడడ:డ తయఖబ
ఇసటట ననస:52-3-235/1
వయససస:30
లస: పప

భరస : రహమలనस
ఇసటట ననస:52-3-236
వయససస:50
లస: ససస స
2568 AP151000300365
పపరర: రజహమలన

2557 SQX0946723
పపరర: ఆయయషర షపక

95-109/434

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-3-234
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ తయఖబ
ఇసటట ననస:52-3-235
వయససస:30
లస: పప

భరస : మహమకద సరలస
ఇసటట ననస:52-3-235/1
వయససస:25
లస: ససస స
2565 AP151000300487
పపరర: అషడపस

95-109/436

భరస : తయఖబ షపక
ఇసటట ననస:52-3-235
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ తయఖబ
ఇసటట ననస:52-3-235
వయససస:28
లస: పప
2562 SQX1103308
పపరర: తసససమ కరగజ

2554 SQX1806306
పపరర: ససలలమలన జజన షపక

2552 SQX1806058
పపరర: హహనన ఖలజజ షపక

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-3-234
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-3-234
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససలలమలన జజన షపక
ఇసటట ననస:52-3-234
వయససస:50
లస: పప
2559 SQX0749788
పపరర: అకకస మహమకద

95-109/433

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-3-234
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-3-234
వయససస:44
లస: ససస స
2556 AP151000300445
పపరర: ఇసరకయల షపక

2551 SQX1573444
పపరర: అరరతషనససర షపక

2576 MLJ0922393
పపరర: ససభబన షపక

95-109/458

తసడడ:డ అబమల రషసద
ఇసటట ననస:52-3-293
వయససస:40
లస: పప
95-109/460

2579 AP151000300121
పపరర: జమవపలలర షపక

95-109/461

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:52-3-293
వయససస:73
లస: పప
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2580 AP151000300125
పపరర: మరర షపక

95-109/462

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:52-3-293
వయససస:76
లస: పప
2583 SQX0826339
పపరర: ఫరరఫ నన షపక

95-111/34

భరస : ఖలదర షపజక
ఇసటట ననస:52-3-862
వయససస:46
లస: ససస స
2586 MLJ2493989
పపరర: బబలలజ చదచళళ చదతళళ

95-113/337

95-109/466

95-109/469

95-109/472

95-109/1111

95-110/651

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:52-4-253
వయససస:49
లస: ససస స

95-109/467

2593 SQX1308866
పపరర: కకరసన ఆరఎస

2596 SQX0749655
పపరర: ససబబయఖ ఏ

2599 SQX2005965
పపరర: బబజద బ షపక

2602 MLJ0922641
పపరర: ససరగష రమణణ

95-109/477

2605 MLJ2551521
పపరర: సతనసర శశక

95-109/470

2608 AP151000300145
పపరర: భకబబగస షపక
భరస : అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-253
వయససస:75
లస: ససస స

2588 AP151000294147
పపరర: సలలస షపక

95-109/465

2591 MLJ0926352
పపరర: ఖయబమ షపక

95-109/468

2594 SQX0749754
పపరర: లలవణఖ రరమననధన

95-109/471

తసడడ:డ రరమననధస
ఇసటట ననస:52-4-248
వయససస:30
లస: ససస స
95-109/473

2597 MLJ0920686
పపరర: రరమననధస ఆర

95-109/474

తసడడ:డ రరమననధస
ఇసటట ననస:52-4-248
వయససస:67
లస: పప
95-109/1113

2600 SQX2006260
పపరర: అబమరల వదసద షపక

95-109/1114

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-4-248
వయససస:23
లస: పప
95-109/475

2603 MLJ0922237
పపరర: కకషర ససరగష

95-109/476

తసడడ:డ కకషర
ఇసటట ననస:52-4-250
వయససస:50
లస: పప
95-109/478

తసడడ:డ ఖలసససపసరర
ఇసటట ననస:52-4-251
వయససస:48
లస: పప
95-109/480

95-118/665

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-239
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరగష
ఇసటట ననస:52-4-250
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-251
వయససస:38
లస: ససస స
2607 SQX0672006
పపరర: పపరభబనన షపక

2590 MLJ0920991
పపరర: కరరస షపక

2585 SQX1356493
పపరర: ససబడమణఖఎస జలకరసత

తసడడ:డ ఖలజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-133
వయససస:53
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-4-248
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అబమరల వదసద షపక
ఇసటట ననస:52-4-248
వయససస:20
లస: ససస స
2604 MLJ2551513
పపరర: మలలన షపక

95-109/464

తసడడ:డ అలగన
ఇసటట ననస:52-4-248
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సపజదన షపక
ఇసటట ననస:52-4-248
వయససస:50
లస: పప
2601 SQX2063758
పపరర: నససన
డ షపక

2587 SQX1821602
పపరర: ససరగష

95-167/16

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర జలకరసత
ఇసటట ననస:52-4
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమననథన ఆర ఎస
ఇసటట ననస:52-4-248
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమననధస ఆర యమ
ఇసటట ననస:52-4-248
వయససస:53
లస: ససస స
2598 SQX2005858
పపరర: మసరసన వల షపక

95-109/1239

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-239
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-239
వయససస:51
లస: పప
2595 MLJ2549145
పపరర: చతడ ఆర

2584 SQX2379667
పపరర: ససధధర బబబమ కకలశశటట

2582 SQX1769280
పపరర: వజయ లకడక పస తతరర

భరస : గరరరధర పస తతరర
ఇసటట ననస:52-3-496
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ ఖనఖ
ఇసటట ననస:52-4-49
వయససస:21
లస: పప

భరస : అబమరలలఖ దస
ర స
ఇసటట ననస:52-4-239
వయససస:43
లస: ససస స
2592 AP151000300513
పపరర: అబమరల ఖసదధరస

95-112/1061

తసడడ:డ వర రరఘవయఖ కకలశశటట
ఇసటట ననస:52-3-1967
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కమలహసన దతవ చదతళర
ఇసటట ననస:52-4-35
వయససస:48
లస: పప
2589 MLJ0926733
పపరర: జజహహదనబబగస

2581 SQX1573691
పపరర: వనసకట చలపత హనసమసత
రరవప జవరశజ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జవరశజ
ఇసటట ననస:52-3-333
వయససస:56
లస: పప

2606 SQX1412519
పపరర: ఫరతమల పఠరన

95-109/479

భరస : యహఘయల పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-253
వయససస:40
లస: ససస స
95-109/481

2609 SQX1401041
పపరర: ఇసతయలజ అహమద షపక

95-109/482

తసడడ:డ ఆజజద షపక
ఇసటట ననస:52-4-253
వయససస:36
లస: పప
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95-109/1115

భరస : ఫజల
ఇసటట ననస:52-4-254
వయససస:48
లస: ససస స
2613 SQX0836163
పపరర: ఫరతమ షపక

95-109/484

95-109/487

95-109/490

95-109/493

95-109/496

95-109/499

95-109/1269

తసడడ:డ రహనతషలలర
ఇసటట ననస:52-4-260
వయససస:42
లస: పప

2623 SQX0242925
పపరర: మమనశర బబషర షపక

2626 SQX0242735
పపరర: జబబబర షపక

2629 SQX2002756
పపరర: షబబన షపక

2632 SQX2383529
పపరర: రజషక షపక

95-109/501

2635 SQX0817015
పపరర: షరరఫ ఖలన పఠరన

95-109/494

2638 SQX1517780
పపరర: సమనన ఖలతతన పఠరన
తసడడ:డ మమసస ఫర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-261
వయససస:26
లస: ససస స

2618 SQX1573386
పపరర: నయళస షపక

95-109/489

2621 SQX0671982
పపరర: గన సయద షపక

95-109/492

2624 SQX0178657
పపరర: మగమగ ల బబషర షపక

95-109/495

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:33
లస: పప
95-109/497

2627 MLJ2551588
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-109/498

తసడడ:డ అబమరల మజజద
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:52
లస: పప
95-109/1117

2630 SQX2428795
పపరర: ఖససస సయఖద

95-109/1268

తసడడ:డ గకసప బబష సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:36
లస: పప
95-109/1270

2633 MLJ2551141
పపరర: నజరరన పఠరన

95-109/500

భరస : ననగమల మరర
ఇసటట ననస:52-4-260
వయససస:37
లస: ససస స
95-109/502

తసడడ:డ అఅమకద ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-260
వయససస:27
లస: పప
95-109/504

95-109/486

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అహమకద ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-260
వయససస:55
లస: ససస స
2637 MLJ2551331
పపరర: ననగమల మరరఖలన పఠరన

95-109/491

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఖససస సయద
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:25
లస: ససస స
2634 MLJ2551133
పపరర: ఖలజజ బ పఠరన

2620 SQX0284422
పపరర: చసద బబషర షపక

2615 MLJ2551430
పపరర: మలర క షపక

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఫకలకదధరన
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:52
లస: పప
2631 SQX2434330
పపరర: ఫరతమ సయద

95-109/488

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మగబబల
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:43
లస: పప
2628 SQX1573378
పపరర: కరరస షపక

2617 SQX1568270
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-109/483

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మబమబల
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:32
లస: పప
2625 AP151000294218
పపరర: అనశర షపఖ

95-109/485

భరస : మలజబబల షపక
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమబలలర
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:27
లస: పప
2622 SQX0836171
పపరర: గకస బబషర షపక

2614 SQX0358812
పపరర: షరహఘన షపక

2612 SQX1573410
పపరర: నజక ససలలసనన షపక

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : గకస భబషర
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:49
లస: ససస స
2619 SQX0816991
పపరర: ననఖమతషలలర షపక

95-109/1116

భరస : కబర అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:52-4-254
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఘమన సపజద షపక
ఇసటట ననస:52-4-255
వయససస:27
లస: ససస స
2616 SQX0178665
పపరర: రహసతషనససర షపక

2611 SQX2022903
పపరర: సమన మహమకద

2636 SQX0817007
పపరర: యమసఫ ఖలన పపతతన

95-109/503

తసడడ:డ అహకద ఖలన పపతతన
ఇసటట ననస:52-4-260
వయససస:28
లస: పప
95-109/505

2639 SQX1517772
పపరర: నససన
డ ఖలతతన పఠరన

95-109/506

భరస : మహమకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-261
వయససస:29
లస: ససస స
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2640 SQX1517798
పపరర: తబసససమ ఖలతతన పఠరన

95-109/507

భరస : మమహబబబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-261
వయససస:35
లస: ససస స
2643 MLJ2558013
పపరర: బబस షపక

95-111/35

95-111/38

95-109/509

95-109/512

95-109/515

95-109/517

95-109/1276

తసడడ:డ అబమరల జబబర షపక
ఇసటట ననస:52-4-281
వయససస:30
లస: పప

2653 MLJ2552099
పపరర: ససబబహ షపక

2656 MLJ2552081
పపరర: అబమరల అజమ షపక

2659 MLJ2551968
పపరర: ఆషరతషనససర

2662 SQX1695873
పపరర: షపక అహ మకదసనససర

95-109/521

2665 SQX2371854
పపరర: ఖలల షపక

95-109/513

2668 SQX0178673
పపరర: రహఘమలనససర షపక
భరస : మమగమబల
ఇసటట ననస:52-4-282
వయససస:53
లస: ససస స

2648 SQX2124576
పపరర: మమసస ఫర మమసహమకద

95-109/1273

2651 SQX1364934
పపరర: బబజద బ షపక

95-109/511

2654 SQX0521765
పపరర: షపక మమకకసయలర బబషర

95-109/514

తసడడ:డ అబమరల అజమ
ఇసటట ననస:52-4-271
వయససస:32
లస: పప
95-109/516

2657 SQX2133643
పపరర: శలక బబనస షపక

95-109/1274

తసడడ:డ అబమరల అజస షపక
ఇసటట ననస:52-4-271 2ND LINE
వయససస:18
లస: ససస స
95-109/518

2660 SQX2227874
పపరర: రరజజశన షపక

95-109/1275

తసడడ:డ కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-275
వయససస:34
లస: పప
95-109/519

2663 MLJ0931428
పపరర: షపక రరజజశనన

95-109/520

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:52-4-276
వయససస:42
లస: ససస స
95-109/1277

తసడడ:డ హసన హమలద షపక
ఇసటట ననస:52-4-277
వయససస:35
లస: పప
95-109/1278

95-111/37

భరస : జకకకయల షపక
ఇసటట ననస:52-4-270
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షపక బబషర
ఇసటట ననస:52-4-276
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:52-4-276
వయససస:47
లస: పప
2667 SQX2154904
పపరర: మహమకద షపక

95-109/510

భరస : మమనర ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-273
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రరజజశన షపక
ఇసటట ననస:52-4-275
వయససస:30
లస: ససస స
2664 SQX0859264
పపరర: భబషర షపక

2650 SQX0516120
పపరర: పఠరన రహఘమల

2645 MLJ2557635
పపరర: సరదదకस షపకस

తసడడ:డ బబజద మమసహమకద
ఇసటట ననస:52-4-269
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ బబబ వల షపక
ఇసటట ననస:52-4-271
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహమకద
ఇసటట ననస:52-4-272
వయససస:21
లస: ససస స
2661 SQX2227858
పపరర: ససమయఖ తసససమ షపక

95-109/1348

భరస : అబమరల అజజ
ఇసటట ననస:52-4-271
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల అజమ షపక
ఇసటట ననస:52-4-271
వయససస:33
లస: పప
2658 SQX1959782
పపరర: షపక ఆలయల పరరశన

2647 SQX2496982
పపరర: మససర ఖలన పఠరన

95-109/1272

తసడడ:డ కరరమమలలరस షపజక
ఇసటట ననస:52-4-263/1
వయససస:36
లస: పప

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:52-4-270
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : అబమరల అలమ షపక
ఇసటట ననస:52-4-271
వయససస:26
లస: ససస స
2655 SQX1834381
పపరర: అబమరల అలమ షపక

95-111/36

తసడడ:డ మహమబద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-264/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహహబ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-270
వయససస:23
లస: ససస స
2652 SQX1834399
పపరర: అయయషర బబనస షపక

2644 MLJ2558021
పపరర: మహబబस షపకस

2642 SQX2224624
పపరర: రబబబన షపక

తసడడ:డ అమర జజన
ఇసటట ననస:52-4-263/1
వయససస:39
లస: పప

భరస : కరరమమలలరस షపజక
ఇసటట ననస:52-4-263/1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమకదस షపజక
ఇసటట ననస:52-4-263/1
వయససస:58
లస: పప
2649 SQX1699602
పపరర: రగశరక సయఖద

95-109/508

తసడడ:డ మమసస ఫర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-261
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలరस షపజక
ఇసటట ననస:52-4-263/1
వయససస:39
లస: ససస స
2646 MLJ2557726
పపరర: కరరమమలలరस షపకस

2641 SQX1517764
పపరర: మహబబబ ఖలన పఠరన

2666 SQX1696541
పపరర: ఖలజజ షపక

95-109/522

తసడడ:డ అబమరల జబబబర షపక
ఇసటట ననస:52-4-279
వయససస:28
లస: పప
95-109/523

2669 SQX0106229
పపరర: షపక హహసపసన

95-109/524

తసడడ:డ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:52-4-282
వయససస:31
లస: పప
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95-109/525

తసడడ:డ మౘీ్బమల షపక
ఇసటట ననస:52-4-282
వయససస:34
లస: పప
2673 MLJ2551406
పపరర: అసరక షపక

95-109/528

95-109/531

95-109/534

95-109/537

95-111/915

95-109/541

95-109/544

భరస : మహఘదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:69
లస: ససస స

2683 AP151000300510
పపరర: సలస బబగ షపక

2686 SQX2225548
పపరర: అజజ ర అల మహమకద

2689 SQX1033018
పపరర: షబబనన ఖసరరరద షపక

2692 SQX1262351
పపరర: మమహహకద బబగస షపక

95-109/547

2695 AP151000300301
పపరర: జహహదన తనవర షపక

95-109/538

2698 SQX0178574
పపరర: మహబబబ బ షపక
భరస : అబమరలసబ
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:85
లస: ససస స

2678 MLJ2551034
పపరర: అజమహఘదర ధన

95-109/533

2681 SQX1033158
పపరర: రససల బబగ మహమకద

95-109/536

2684 SQX2266658
పపరర: షమమ షపక

95-109/1279

భరస : అసకతషలలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-287
వయససస:23
లస: ససస స
95-111/916

2687 SQX1262385
పపరర: నవహ నసమమశ షపక

95-109/539

తసడడ:డ ఖలససస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:24
లస: ససస స
95-109/542

2690 MLJ0926063
పపరర: నససస రరకరసనన షపక

95-109/543

భరస : నయళమ అహమకద అబమరల
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:35
లస: ససస స
95-109/545

2693 MLJ2551828
పపరర: మరరబ షపక

95-109/546

భరస : షమమమలలర
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:40
లస: ససస స
95-109/548

భరస : ఫకకర అహమద షపక
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:52
లస: ససస స
95-109/550

95-109/530

తసడడ:డ ఖలదర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:52-4-286
వయససస:26
లస: పప

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ఖలసససషరరఫ
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:50
లస: ససస స
2697 SQX1356055
పపరర: జజజబమనససర షపక

95-109/535

తసడడ:డ ఫకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర అహకద
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:34
లస: ససస స
2694 AP151000300302
పపరర: జబబదనబబగస షపక

2680 AP151000300310
పపరర: రబయల షపక

2675 MLJ2551075
పపరర: అమరరనససర షపక

తసడడ:డ ఖలలలషర షపక
ఇసటట ననస:52-4-285
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-4-287
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:30
లస: ససస స
2691 SQX0235036
పపరర: జజకకరరనససర షపక

95-109/532

తసడడ:డ సతనసర బబగ
ఇసటట ననస:52-4-286
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:52-4-287
వయససస:31
లస: పప
2688 SQX0235069
పపరర: బబననसీసర బబనన షపక

2677 MLJ0929273
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

95-109/527

భరస : అజమకహఘదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-285
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : సతనసర బబగ
ఇసటట ననస:52-4-286
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర బబగ షపక
ఇసటట ననస:52-4-286
వయససస:30
లస: పప
2685 SQX2267235
పపరర: అశకద షపక

95-109/529

తసడడ:డ అజమ మహఘదర ధన షపక
ఇసటట ననస:52-4-285
వయససస:51
లస: పప

భరస : సలస బబగ
ఇసటట ననస:52-4-286
వయససస:47
లస: ససస స
2682 SQX1620153
పపరర: ఖలజజ బబగ షపక

2674 MLJ2551109
పపరర: రరజజశనన షపక

2672 AP151000294061
పపరర: మగమబల షపఖ

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:52-4-282
వయససస:60
లస: పప

భరస : షకకర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-4-285
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమహహదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-285
వయససస:48
లస: పప
2679 AP151000300309
పపరర: రగహనన షపక

95-109/526

తసడడ:డ మలజబమల షపక
ఇసటట ననస:52-4-282
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-4-285
వయససస:44
లస: ససస స
2676 MLJ2551067
పపరర: షరకకర బబషర షపక

2671 MLJ0929018
పపరర: ఖలజజ వరల షపక

2696 AP151000300285
పపరర: రరబబయల ఖలన

95-109/549

భరస : మమసరసపఫర
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:65
లస: ససస స
95-109/551

2699 SQX0341297
పపరర: ఇమలమ న ఖలన పఠరన

95-109/552

తసడడ:డ మమసస ఫర ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:29
లస: పప
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2700 SQX0178566
పపరర: మసజర అహకద షపక

95-109/553

తసడడ:డ ఫకకర అహమద షపక
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:30
లస: పప
2703 MLJ0925859
పపరర: నయళస అహమకద అబమరల

95-109/556

95-109/559

95-109/562

95-109/565

95-109/567

95-109/569

95-109/1118

తసడడ:డ అనశరस
ఇసటట ననస:52-4-297
వయససస:46
లస: పప

2713 SQX1292788
పపరర: షకకల అహమద సయఖద

2716 SQX1696111
పపరర: కరరమమలలర షపక

2719 SQX1532556
పపరర: సరమఉనససర షపక

2722 SQX1506700
పపరర: మరర సరహహబ షపక

95-111/874

2725 SQX1546722
పపరర: కలల ససస ఫసరగజ సయఖద

95-109/566

2728 SQX2326601
పపరర: శసషరద బబగమమ
తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:52-4-297
వయససస:28
లస: ససస స

2708 AP151000300231
పపరర: మమసస ఫర ఖలన పఠన

95-109/561

2711 SQX1546821
పపరర: అఖల అహకద సయఖద

95-109/564

2714 SQX2105328
పపరర: ఖలజ షపక

95-106/450

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-292
వయససస:20
లస: పప
95-109/568

2717 SQX1696012
పపరర: నబ షపక

95-109/880

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-292 3RD LANE
వయససస:23
లస: పప
95-109/570

2720 SQX0485433
పపరర: జబవపలలర

95-109/571

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:52-4-293
వయససస:46
లస: పప
95-111/39

2723 SQX2026011
పపరర: కరరమమలర షపక

95-111/873

తసడడ:డ ఫకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-4-296
వయససస:41
లస: పప
95-109/572

తసడడ:డ అనశర సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-297
వయససస:29
లస: ససస స
95-109/574

95-109/558

తసడడ:డ సరధదక సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-291
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ सీ్హకకర అహమద షపక
ఇసటట ననస:52-4-296
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-4-296
వయససస:31
లస: ససస స
2727 AP151000294028
పపరర: పరషర ససదననस

95-109/563

తసడడ:డ జజబవపలలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-293
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-4-296
వయససస:19
లస: ససస స
2724 SQX2026029
పపరర: రజయల ససలలసనన షపక

2710 AP151000300250
పపరర: అలలరబక

2705 AP151000300230
పపరర: మహమబద ఖలనस

తసడడ:డ హయత ఖలన పఠన
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-4-292
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జబఉలలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-293
వయససస:24
లస: ససస స
2721 SQX2036010
పపరర: రజఖసనససర షపక

95-109/560

తసడడ:డ సరధదక సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-291
వయససస:27
లస: పప

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-292
వయససస:34
లస: ససస స
2718 SQX1532549
పపరర: శరహహన షపక

2707 AP151000300036
పపరర: ఫకకర అహమద షపక

95-109/555

తసడడ:డ హయద ఖలనस
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సపజదన
ఇసటట ననస:52-4-290
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరధదక సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-291
వయససస:25
లస: పప
2715 SQX1696145
పపరర: వరహహదన షపక

95-109/557

తలర : మహబబ బ షపక
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ సపజదన
ఇసటట ననస:52-4-290
వయససస:37
లస: పప
2712 SQX1292796
పపరర: సమర అహకద సయఖద

2704 SQX0341594
పపరర: మరర సరహహబ షపక

2702 SQX0407544
పపరర: మహమకదనఖ న

తసడడ:డ మమసస ఫర
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల నబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:44
లస: పప

తలర : మహబబ బ షపక
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:58
లస: పప
2709 MLJ2551737
పపరర: సలమ షపక

95-109/554

తసడడ:డ మమసస ఫర ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మమననఫ అబమరల
ఇసటట ననస:52-4-289
వయససస:43
లస: పప
2706 AP151000300049
పపరర: ఖలససస షరరఫ షపక

2701 SQX0549352
పపరర: అసజజద ఖలన

2726 SQX0178699
పపరర: మమసతనజ షపక

95-109/573

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:52-4-297
వయససస:78
లస: ససస స
95-109/1280

2729 SQX1697465
పపరర: షరజధ షపక

95-109/575

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:52-4-298
వయససస:26
లస: ససస స
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95-109/1281

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:52-4-298
వయససస:42
లస: పప
2733 SQX2376333
పపరర: జన షపక

95-109/1284

2734 SQX2384071
పపరర: శసషరద బబగమమ షపక

95-112/1337

2737 SQX1093491
పపరర: నసరఫ హన షపక
భరస : రససల
ఇసటట ననస:52-4-299
వయససస:31
లస: ససస స

2739 SQX1385393
పపరర: గమలలఫ ర షపక

2740 MLJ2549111
పపరర: వహఘదన షపక

95-109/578

భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:52-4-299
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-299
వయససస:53
లస: పప
2745 AP151000297145
పపరర: షపక గకకససయల

95-109/584

95-109/587

95-109/590

భరస : ఇమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:52-4-302
వయససస:57
లస: ససస స

95-109/579

2749 AP151000294048
పపరర: మమననఫ షపఖ

2752 SQX1374487
పపరర: అబమరల జబబజర మహమకద

95-109/1288

2755 SQX1013457
పపరర: షరరనన షపక

95-109/582

2758 SQX1025619
పపరర: ఇమలమ న షపక
తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:52-4-302
వయససస:27
లస: పప

2738 SQX0340661
పపరర: రజయల షపక

95-109/577

2741 MLJ0922401
పపరర: రససల షపక

95-109/580

2744 SQX1697317
పపరర: షరహహదన షపక

95-109/583

భరస : ఏససబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-300
వయససస:28
లస: ససస స
95-109/585

2747 MLJ2547834
పపరర: ఈససబ షపక

95-109/586

తసడడ:డ మమననఫ
ఇసటట ననస:52-4-300
వయససస:37
లస: పప
95-109/588

2750 SQX1308890
పపరర: నససమల బబగమ మహమకద

95-109/589

భరస : అబమరల జబబజర మహమకద
ఇసటట ననస:52-4-301
వయససస:48
లస: ససస స
95-109/591

2753 SQX2422830
పపరర: అఖదనస అల షపక

95-109/1287

తసడడ:డ అసగ ర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-301
వయససస:20
లస: పప
95-109/592

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:52-4-302
వయససస:31
లస: ససస స
95-109/594

95-109/1286

తసడడ:డ మమననఫ షపక
ఇసటట ననస:52-4-299
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సమఉలర హ మహమకద
ఇసటట ననస:52-4-301
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అసగ ర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-301
వయససస:18
లస: పప
2757 SQX1005123
పపరర: అశకతషన షపక

2746 SQX1696913
పపరర: శబబర షపక

2735 SQX2435006
పపరర: అజగ ర షపక

భరస : షరమలనసలలర
ఇసటట ననస:52-4-299
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ యబససఫ
ఇసటట ననస:52-4-300
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ జబబర
ఇసటట ననస:52-4-301
వయససస:26
లస: పప
2754 SQX2426914
పపరర: ఆలస జశ అల షపక

95-109/576

తసడడ:డ మమనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-4-300
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమననఫ
ఇసటట ననస:52-4-300
వయససస:39
లస: పప
2751 SQX0906131
పపరర: సలస మహమకద

2743 SQX1697101
పపరర: సరజదన షపక

95-109/1283

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-298
వయససస:20
లస: పప

భరస : శబబర షపక
ఇసటట ననస:52-4-300
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమననఫ
ఇసటట ననస:52-4-300
వయససస:53
లస: ససస స
2748 MLJ0923946
పపరర: అమలనసలలర షపక

95-109/1285

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:52-4-299
వయససస:45
లస: ససస స
95-109/581

2732 SQX2440410
పపరర: హససన షపక

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:52-4-298
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:52-4-298
వయససస:28
లస: పప

భరస : మర షపక
ఇసటట ననస:52-4-298 WARD NUMBER 14
వయససస:58
లస: ససస స

2742 SQX1385435
పపరర: నససర షపక

95-109/1282

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-298
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మర షపక
ఇసటట ననస:52-4-298
వయససస:30
లస: పప
2736 SQX2538296
పపరర: బషసరర షపక

2731 SQX2434553
పపరర: మలర క షపక

2756 SQX1005115
పపరర: షరహఘన షపక

95-109/593

భరస : మమబన
ఇసటట ననస:52-4-302
వయససస:33
లస: ససస స
95-109/595

2759 SQX1025627
పపరర: రససల షపక

95-109/597

తసడడ:డ అబమరల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:52-4-302
వయససస:47
లస: పప
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పపరర: ఫసరర గస షపక
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95-109/599

భరస : సయమరలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-303
వయససస:26
లస: ససస స
2763 SQX0749952
పపరర: నజజమమదధరన మహమకద

95-109/602

95-109/1291

95-112/1325

95-109/604

95-109/607

95-109/610

95-109/1293

భరస : యలకలబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-305
వయససస:60
లస: ససస స

2773 MLJ2549590
పపరర: ససఫసయల షపక

2776 SQX0268623
పపరర: మమజబ షపక

2779 AP151000294034
పపరర: మహహమబద షపఖ

2782 SQX2141216
పపరర: మననర జ షపక

95-109/614

2785 SQX1190495
పపరర: నససడత జహన షపక

95-109/605

2788 SQX1103274
పపరర: ఫరజల అహకద షపక
తసడడ:డ ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:52-4-305
వయససస:26
లస: పప

2768 SQX1416537
పపరర: హససనన బబగస

95-110/18

2771 SQX1696996
పపరర: నసరరనసర షపక

95-109/603

2774 SQX0522045
పపరర: షపక నసరఫ హన

95-109/606

భరస : అబమరల హకకమ
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:69
లస: ససస స
95-109/608

2777 SQX0268920
పపరర: మమనసర షపక

95-109/609

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:37
లస: పప
95-109/611

2780 AP151000294031
పపరర: అబమరల సతనసర షపఖ

95-109/612

తసడడ:డ ఖలససససరహహబ
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:80
లస: పప
95-110/676

2783 SQX1546839
పపరర: మమనస షపక

95-109/613

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:52-4-305
వయససస:23
లస: ససస స
95-109/615

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:52-4-305
వయససస:42
లస: ససస స
95-109/617

95-109/1290

భరస : మమనర షపక
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహఘమబద షపక
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:18
లస: పప

భరస : రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-4-305
వయససస:31
లస: ససస స
2787 SQX1498550
పపరర: మలబమనస షపక

95-110/675

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:42
లస: పప
2784 SQX1365064
పపరర: రరఖ షపక

2770 SQX2134161
పపరర: అహకద షపక

2765 SQX2120004
పపరర: ఫసరదచస షపక

భరస : నజమమదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:52-4-303
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:44
లస: పప
2781 SQX2236412
పపరర: మనససర షపక

95-109/1292

భరస : మహకద
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:28
లస: పప
2778 MLJ2547420
పపరర: షపక మనససర

2767 SQX2252476
పపరర: అయయషర షపక

95-109/601

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-4-303
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ షబర అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-4-303 2ND LINE
వయససస:23
లస: పప

భరస : మనససర షపక
ఇసటట ననస:52-4-304
వయససస:34
లస: ససస స
2775 SQX0906164
పపరర: రఫస షపక

95-109/1289

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:52-4-303
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల కరరమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-303
వయససస:51
లస: పప
2772 SQX1517756
పపరర: అసరయ షపక

2764 SQX2411502
పపరర: కతజ బ షపక

2762 SQX1262468
పపరర: సయఫపలర షపక

తసడడ:డ అమలనసల షపక
ఇసటట ననస:52-4-303
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-303
వయససస:72
లస: ససస స

తలర : తజన షపక
ఇసటట ననస:52-4-303
వయససస:25
లస: పప
2769 SQX1092600
పపరర: అబమరల రహమలన షపక

95-109/600

తసడడ:డ అమలనసలలర
ఇసటట ననస:52-4-303
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల అజమ
ఇసటట ననస:52-4-303
వయససస:42
లస: పప
2766 SQX2460392
పపరర: ఫసరదచస షపక

2761 SQX0749762
పపరర: షఫసవపలలర షపక

2786 AP151000297223
పపరర: భబనస ససలలసన షపకस

95-109/616

భరస : రహమతషలలరस
ఇసటట ననస:52-4-305
వయససస:43
లస: ససస స
95-109/618

2789 SQX1497354
పపరర: రఫస షపక

95-109/619

తసడడ:డ రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-305
వయససస:28
లస: పప
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95-109/620

తసడడ:డ యలకలబ
ఇసటట ననస:52-4-305
వయససస:38
లస: పప
95-109/623

భరస : అషడఫ అల షపక
ఇసటట ననస:52-4-306
వయససస:29
లస: ససస స
95-109/626

తసడడ:డ మనససర అల షపక
ఇసటట ననస:52-4-306
వయససస:24
లస: పప
95-109/629

తసడడ:డ బబషష షపక
ఇసటట ననస:52-4-306
వయససస:51
లస: పప

2797 MLJ2547032
పపరర: అబమరల రహకన షపక

2800 MLJ2547065
పపరర: బబషష షపక

95-109/1294

2805 MLJ0924894
పపరర: నయలజ ఉదధరన

2803 SQX2131969
పపరర: యశకన షపక

95-109/627

తసడడ:డ షరరపపదధరన
ఇసటట ననస:52-4-307/1
వయససస:41
లస: పప

2806 MLJ0931154
పపరర: ఫపజయలజ ఉదధరన యమ.డడ

95-109/630

95-109/635

2811 SQX0671917
పపరర: పరరసబబగస మహమద

95-109/636

2809 SQX2371243
పపరర: మరజజ కలస బబగ

95-109/1295

తసడడ:డ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:52-4-315
వయససస:28
లస: ససస స

95-109/633

భరస : అబమరల రహహమ
ఇసటట ననస:52-4-315
వయససస:49
లస: ససస స

2815 SQX0880724
పపరర: అబమరల కరसీసల మహమమకద

95-109/1296

2818 SQX1461995
పపరర: నజన షపక
భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:28
లస: ససస స

2801 SQX2018992
పపరర: అఖలరస అల షపక

95-109/1120

2804 MLJ2549541
పపరర: ననజమ ససలలసనన మహకద

95-109/631

2807 SQX1581231
పపరర: నసరఫ హన బబగమ షపక

95-109/634

2810 SQX2372209
పపరర: మరజజ షమమ బబగమమ బబగ

95-109/1297

భరస : మరజజ కలస బబగ
ఇసటట ననస:52-4-311
వయససస:48
లస: ససస స
95-109/637

2813 SQX2117976
పపరర: శరరకల షపక

95-109/1298

తసడడ:డ చనస వల షపక
ఇసటట ననస:52-4-315
వయససస:22
లస: ససస స
95-110/20

తసడడ:డ అబమరల రహహమ
ఇసటట ననస:52-4-315
వయససస:25
లస: పప
95-110/22

95-109/628

భరస : అహకద హహసపసన మమజవర షపక
ఇసటట ననస:52-4-309
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రహహస మహమకద
ఇసటట ననస:52-4-315
వయససస:31
లస: పప
95-110/19

2798 MLJ0920751
పపరర: అజగర షపక

తసడడ:డ షరరఉదధరన
ఇసటట ననస:52-4-307/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మరజజ అససదసలలర బబగ
ఇసటట ననస:52-4-311
వయససస:57
లస: పప
2812 SQX0429910
పపరర: అబమరల వరకకల మహమకద

95-109/625

తసడడ:డ అసగ ర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-307
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ ఉదధరన
ఇసటట ననస:52-4-307/1
వయససస:44
లస: పప

2808 SQX1581223
పపరర: అహకద హహసపసన మమజవర
షపక
తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:52-4-309
వయససస:49
లస: పప

2795 SQX1568155
పపరర: నలలఫర షపక

తసడడ:డ బబషత
ఇసటట ననస:52-4-306
వయససస:47
లస: పప

భరస : అసగ ర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-307
వయససస:36
లస: ససస స
95-109/632

95-109/622

భరస : మనససర అల షపక
ఇసటట ననస:52-4-306
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-4-306
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ బశ షపక
ఇసటట ననస:52-4-307
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జలల
ఇసటట ననస:52-4-315
వయససస:58
లస: పప

95-109/624

తసడడ:డ అబమరల బబజ
ఇసటట ననస:52-4-306
వయససస:44
లస: పప

2799 AP151000294251
పపరర: మనససర అల షపక

2817 SQX0697854
పపరర: అబమరల రహహమ షపక

2794 MLJ2549137
పపరర: అబమరలఆఫరరన షపక

2792 MLJ2547149
పపరర: షపఖ రహకతషలలర

తసడడ:డ అబమరల నబ
ఇసటట ననస:52-4-305
వయససస:53
లస: పప

భరస : అబమరలలడ హమలన
ఇసటట ననస:52-4-306
వయససస:38
లస: ససస స

2796 SQX1568130
పపరర: తబబజ
డ
అల షపక

2814 SQX0880716
పపరర: మమసతనజ బబగమ ఎసడడ

95-109/621

తసడడ:డ అబమరల నబ
ఇసటట ననస:52-4-305
వయససస:48
లస: పప

2793 SQX1568148
పపరర: తబసససమ షపక

2802 SQX2132009
పపరర: అసగ ర బబష షపక

2791 MLJ2547099
పపరర: షపఖ ఫరరరక హహసపసన

2816 SQX0697839
పపరర: ఇమలమ న మహమకద

95-110/21

తసడడ:డ అబమరల రహహమ
ఇసటట ననస:52-4-315
వయససస:32
లస: పప
95-109/638

2819 SQX0178442
పపరర: ఇరరరద షపక

95-109/639

భరస : అససఫ
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:38
లస: ససస స
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2820 SQX0178335
పపరర: షరహహదన షపక
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95-109/640

భరస : ఆరరఫ
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:40
లస: ససస స
2823 MLJ0925289
పపరర: రహహమబన షపక

95-109/643

95-109/646

95-109/649

95-109/654

95-109/657

95-109/660

95-109/663

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:39
లస: పప

2833 MLJ2549244
పపరర: అలయ ససలలసనన

2836 SQX0242834
పపరర: పఠరన మలర క

2839 SQX0671727
పపరర: హబబమనససర

2842 SQX0671776
పపరర: బబజజన షపక

95-109/666

2845 SQX1195891
పపరర: అబమరల కరరమ షపక

95-109/655

2848 SQX0923193
పపరర: అమర బబష షపక
తసడడ:డ మమననఫ
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:39
లస: పప

2828 MLJ0926279
పపరర: రససల షపక

95-109/648

2831 SQX0178731
పపరర: ఆయయషర షపక

95-109/653

2834 MLJ0928218
పపరర: జరరనన షపక

95-109/656

భరస : కరలలషర
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:41
లస: ససస స
95-109/658

2837 MLJ0928192
పపరర: కరరమమనససర షపక

95-109/659

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:53
లస: ససస స
95-109/661

2840 SQX0671867
పపరర: ఖలససస బ షపక

95-109/662

భరస : బకరరర సరహహబ
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:59
లస: ససస స
95-109/664

2843 SQX1606658
పపరర: పఠరన మహఘన ఖలన

95-109/665

తసడడ:డ పఠరన మసరసన వల ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:22
లస: పప
95-109/667

తసడడ:డ అబమరల వహహబ
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:30
లస: పప
95-109/669

95-109/645

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహహదర సన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:84
లస: ససస స

తసడడ:డ జజహన షపక
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:30
లస: పప
2847 SQX0178756
పపరర: బషసర షపక

95-109/652

భరస : జజన సరహహబ ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:64
లస: ససస స
2844 SQX1093459
పపరర: ఫరజల షపక

2830 SQX1401116
పపరర: గకససయల పరరశన పఠరన

2825 MLJ0928036
పపరర: అనస షపక

తసడడ:డ మహకద సరహహబ
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:73
లస: పప

భరస : పఠరన మసరసన వల ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:55
లస: ససస స
2841 SQX1506551
పపరర: నసరఫ హన షపక

95-109/647

తసడడ:డ జజనరహహద ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:42
లస: ససస స
2838 SQX1506544
పపరర: అమననబ షపక

2827 SQX0178301
పపరర: ఆదదలలరషర షపక

95-109/642

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఖలససస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అమర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:37
లస: ససస స
2835 SQX0178723
పపరర: గకసఖ బబగస పఠరన

95-109/644

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:51
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-317
వయససస:48
లస: ససస స
2832 SQX0997999
పపరర: గమలలఫ ర షపక

2824 SQX0671909
పపరర: రహహస షపక

2822 MLJ0930867
పపరర: షకకలల షపక

భరస : ఆదదల బబషర
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:40
లస: పప
2829 SQX1210285
పపరర: షసషరద బబగస షపక

95-109/641

తసడడ:డ అబమరల జజఫర
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : రససల
ఇసటట ననస:52-4-316
వయససస:68
లస: ససస స
2826 MLJ0920165
పపరర: ఆససఫ

2821 SQX0178400
పపరర: నజజమల సకకకన

2846 MLJ0924282
పపరర: ఖలసససఖలన పఠరన

95-109/668

తసడడ:డ జజన షహఘదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:37
లస: పప
95-109/670

2849 MLJ2547800
పపరర: ససభబన షపఖ

95-109/671

తసడడ:డ సపజదన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: కరరమమలలరఖలన
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95-109/672

తసడడ:డ జజన షరహద ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:48
లస: పప
2853 SQX0433284
పపరర: దనదనబ షపక

95-109/675

95-110/24

94-206/1066

95-109/678

95-109/681

95-109/684

95-109/687

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సనసకరసత
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:28
లస: పప
2874 SQX0579755
పపరర: వనసకటటష సనసకసటట

95-109/690

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:40
లస: పప
2877 AP151000294238
పపరర: సరసబశవరరవప సనసకసటట
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:55
లస: పప

2860 MLJ2549723
పపరర: పరరశన పఠరన

2863 SQX0579714
పపరర: మజరరలలర పఠరన

2866 SQX0178772
పపరర: పదకజ సనసకసటట

2869 AP151000297173
పపరర: కరసతమక సనసకసటట

95-109/676

95-110/23

2858 SQX2118552
పపరర: రఫత ససలలసనన పఠరన

95-174/699

2861 MLJ2549715
పపరర: నసరరరసలలసనన పఠరన

95-109/677

భరస : ఖలశససపజదన
ఇసటట ననస:52-4-319
వయససస:53
లస: ససస స
95-109/679

2864 SQX0600411
పపరర: ఖలశససపజదన పఠరన

95-109/680

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:52-4-319
వయససస:63
లస: పప
95-109/682

2867 AP151000297194
పపరర: ససశల సనసకసటట

95-109/683

భరస : మలర ఖలరరఫ నరరవప
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:48
లస: ససస స
95-109/685

2870 SQX1190578
పపరర: పడశరసత కలమలర సనసకరసత

95-109/686

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరఫ న రరవప సనసకరసత
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:25
లస: పప

95-109/688
2872 SQX0106575
పపరర: సనసకసటట అనల కలమలర
సనసకసటట
తసడడ:డ మలర కరరరఫ న రరవప సనసకరసత
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:29
లస: పప

2873 SQX0106542
పపరర: ససధధర సనసగసటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:35
లస: పప

2875 SQX0178764
పపరర: వనసకటటశశరరరవప సనసకసటట

2876 MLJ2547172
పపరర: మలర కరరరఫ నరరవప సనసకసటట

95-109/691

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:48
లస: పప
95-109/693

2855 MLJ3715257
పపరర: అననసరర షపక

తసడడ:డ కరరమమలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:51
లస: ససస స
2871 SQX0106641
పపరర: అవననశ సనసకరసత

95-110/25

తసడడ:డ ఖలశససపజదన
ఇసటట ననస:52-4-319
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశ
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:32
లస: ససస స
2868 SQX0106609
పపరర: పదక సనసగసటట

2857 MLJ3715273
పపరర: బషసర షపక

95-109/674

తలర : కరరమబన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససససపజదన
ఇసటట ననస:52-4-319
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలశససపజదన
ఇసటట ననస:52-4-319
వయససస:39
లస: పప
2865 SQX1461821
పపరర: దదవఖ సనసకరసత

95-109/1299

తలర : కరరమబన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:52-4-319
వయససస:22
లస: ససస స
2862 MLJ2547727
పపరర: హఫసజలలర పఠరన

2854 SQX2122091
పపరర: మహమకద శఫసన షపక

2852 SQX0579672
పపరర: జజన ష హద ఖలన

తసడడ:డ ఖలససస ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద గకస షపక
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షహహద ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:31
లస: పప
2859 NDX2710531
పపరర: సబన ఫరరరన పటబన

95-109/673

తసడడ:డ బబషత
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సపజదన
ఇసటట ననస:52-4-318
వయససస:75
లస: పప
2856 MLJ3715182
పపరర: అజజలలర ఖలన పస

2851 MLJ0928465
పపరర: బబజషరరఫ షపక

2878 SQX2139178
పపరర: మమబన షపక
తసడడ:డ నససర షపక
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:19
లస: ససస స

95-109/689

95-109/692

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:54
లస: పప
95-109/1300

2879 SQX2415933
పపరర: ఖలమమలలర షపక

95-109/1301

తసడడ:డ ననగమల మర షపక
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:18
లస: పప
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2880 MLJ3715158
పపరర: అమలనసలలర షపక
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95-110/26

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:52-4-320
వయససస:51
లస: పప

2881 SQX1734813
పపరర: అజయ కలమలర సనసకరసత

తసడడ:డ వనసకటటసశరలల సనసకరసత
ఇసటట ననస:52-4-321
వయససస:21
లస: పప

95-109/694 2884 MLJ0926782
2883 SQX1506668
పపరర: లకడక కమల కలమలరర చలపత
పపరర: ననగవలర చసడడపరటట

తసడడ:డ పడసరద గమపరస చలలత
ఇసటట ననస:52-4-322
వయససస:48
లస: ససస స
2886 SQX1570184
పపరర: టబగగర ననథ కకతనస

95-109/697

భరస : చ ఏమ కగ ఏస దదలప
ఇసటట ననస:52-4-322
వయససస:25
లస: ససస స
95-109/702

95-109/705

95-109/708

95-110/652

తసడడ:డ ససబబబరరవపस स
ఇసటట ననస:52-4-330
వయససస:55
లస: పప

95-109/706

2899 MLJ0926964
పపరర: పపననసరరవప కకతస

2902 SQX2033611
పపరర: రరకగశ మలలల

95-112/1063

2905 SQX1082627
పపరర: కకరణ కలమలర బజఫల

95-109/709

2908 SQX2128445
పపరర: జజజ రజడడడ సగరల
తసడడ:డ శశరర రజడడడ సగరల
ఇసటట ననస:52-4-330
వయససస:66
లస: పప

95-109/699

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-4-322
వయససస:61
లస: పప
2891 SQX0749705
పపరర: తనజ సయఖద

95-109/701

2894 SQX1698521
పపరర: శరరద కకతనస

95-109/704

2897 MLJ0931287
పపరర: ఠరగబర ననధ కకతస

95-109/707

2900 SQX2033637
పపరర: పడసజల మలలల

95-96/956

తసడడ:డ రరకగష మలలల
ఇసటట ననస:52-4-327
వయససస:18
లస: పప
95-114/656

2903 SQX0843292
పపరర: రమలదతవ బజజఫ ల

95-112/1062

భరస : వనసకట ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:52-4-330
వయససస:48
లస: ససస స
95-112/1064

తసడడ:డ వనసకట ససబడ మనఖస
ఇసటట ననస:52-4-330
వయససస:25
లస: పప
95-112/1066

2888 MLJ0926774
పపరర: కరమమశశర రరవప చసదడపరటట

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:52-4-325
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కనర యఖలలల మలలల
ఇసటట ననస:52-4-327
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:52-4-330
వయససస:25
లస: పప
2907 MLJ2487197
పపరర: వటబల రరవस యసस

2896 SQX0178780
పపరర: వరర న కలమలరర కకతస

95-109/696
2885 SQX1243906
పపరర: మణణ కకషర సరయ దదలప
చలపత
తసడడ:డ వ ఎల ఎన వ పడసరద గమపరస చలపత
ఇసటట ననస:52-4-322
వయససస:26
లస: పప

భరస : ససరగష కకతనస
ఇసటట ననస:52-4-325
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:52-4-325
వయససస:48
లస: పప

భరస : రరకగష మలలల
ఇసటట ననస:52-4-327
వయససస:41
లస: ససస స
2904 SQX1082619
పపరర: బజఫల సరయ కలమలర

95-109/703

భరస : కలటటసబబల రరవప కకతస
ఇసటట ననస:52-4-325
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబరరవప
ఇసటట ననస:52-4-325
వయససస:38
లస: పప
2901 SQX2035350
పపరర: అలక మలలల

2893 SQX1935618
పపరర: అనసష గగపపవరరపప

95-118/1010

తసడడ:డ నయళమ
ఇసటట ననస:52-4-324
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బడహకయఖ గగపపవరరపప
ఇసటట ననస:52-4-325
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కలటటసబ రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:52-4-325
వయససస:56
లస: ససస స
2898 MLJ0930800
పపరర: ససరగష కకతస

95-109/700

భరస : నయళస
ఇసటట ననస:52-4-324
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద ఇసరకయల
ఇసటట ననస:52-4-324
వయససస:58
లస: పప
2895 SQX1698463
పపరర: వరరన కలమలరర కకతనస

95-109/695

95-109/698
2887 SQX1506676
పపరర: ననరరయణ వర పడసరద గమపరస
చలలత
తసడడ:డ నగబమషణ రరవప చలపత
ఇసటట ననస:52-4-322
వయససస:53
లస: పప

95-109/1302 2890 SQX0106583
2889 SQX2270312
పపరర: సతఖ వరణణ వషష
పపరర: రజయల బబగస
ర పసడయ చలపత

2882 SQX2398972
పపరర: అజయ కలమలర సనసకరసత

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సనసకరసత
ఇసటట ననస:52-4-321
వయససస:20
లస: పప

భరస : కరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-4-322
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ కలటటసబ రరవప కకతనస
ఇసటట ననస:52-4-322
వయససస:39
లస: పప

2892 SQX0106518
పపరర: సయఖద అబమరల నయళమ

95-95/919

2906 SQX0752733
పపరర: మణణకసఠ బజఫల

95-112/1065

తసడడ:డ వనసకట ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:52-4-330
వయససస:29
లస: పప
95-112/1288

2909 SQX2235141
పపరర: లలరరర మమరర సగరల

95-112/1289

భరస : జజజరజడడడ సగరల
ఇసటట ననస:52-4-330
వయససస:65
లస: ససస స
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2910 SQX2236669
పపరర: శశరర జజసఫ రజడడడ సగరల
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95-112/1290

తసడడ:డ జజజ రజడడడ సగరల
ఇసటట ననస:52-4-330
వయససస:41
లస: పప

2911 SQX2118412
పపరర: ససధనకర రజడడడ సగరల

తసడడ:డ జజజ రజడడడ సగరల
ఇసటట ననస:52-4-330
వయససస:37
లస: పప

95-112/1068 2914 SQX1545435
2913 MLJ0881235
పపరర: లకడక హహమలతस కకతస మలససस
పపరర: పదకజ వరణణ తలర స

భరస : రరమకకకషరस स
ఇసటట ననస:52-4-331
వయససస:40
లస: ససస స
2916 MLJ0883298
పపరర: చచజతనఖపడభమ కకతస మలససस स

95-112/1071

95-112/1074

95-112/1077

95-112/1080

95-112/1083

భరస : రమణ రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:52-4-333
వయససస:39
లస: ససస స
2934 SQX0995829
పపరర: మహహకద సయఖద

95-112/1088

తసడడ:డ సతఖననరరయణ శశడడసబ
ఇసటట ననస:52-4-335
వయససస:29
లస: పప

2921 AP151000474214
పపరర: రరమ దతవ తషనసగమసటర

2923 AP151000474562 95-112/1078 2924 AP151000474524
పపరర: మననజ కలమలర తతనసగమసటర
పపరర: జజగ పడసరదస తతనసగమసటర

2926 AP151000471033
పపరర: అనససరఖమక జజనసలగడడ स

2929 SQX0887570
పపరర: రమన రరవప శనగపలర

2932 SQX0995811
పపరర: హజజరర సయఖద

2935 SQX0787234
పపరర: సతఖ కకషరవవణణ శశడడసబ

2938 SQX1545567
పపరర: సతఖననరరయణ శశడడసబ
తసడడ:డ పపసడరరకరక రరవప శశడడసబ
ఇసటట ననస:52-4-335
వయససస:65
లస: పప

95-112/1076

95-112/1079

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:52-4-332
వయససస:67
లస: పప
95-112/1081

2927 SQX0887554
పపరర: అనపపరరమక జజవరఖజ

95-112/1082

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-4-333
వయససస:84
లస: ససస స
95-112/1084

2930 SQX0564583
పపరర: వనసకట రరఘవవసదడ రరవప
రరజమలనసరర
తసడడ:డ వనసకట పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:52-4-333
వయససస:50
లస: పప

95-112/1085

95-112/1086

2933 SQX0995837
పపరర: ఫసరర కస సయఖద

95-112/1087

భరస : మహమబద
ఇసటట ననస:52-4-334
వయససస:48
లస: ససస స
95-112/1089

భరస : సతఖ ననరరయణ శశడడసబ
ఇసటట ననస:52-4-335
వయససస:53
లస: ససస స
95-112/1091

95-112/1073
2918 SQX0029413
పపరర: తలర స వనసకట సరసబశవ రరవప

భరస : జజగర పడసరద తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:52-4-332
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : మహమబద
ఇసటట ననస:52-4-334
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసససమ సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-334
వయససస:60
లస: పప
2937 SQX0787309
పపరర: శకకరసత శశడడసబ

95-112/1075

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:52-4-333
వయససస:49
లస: పప
95-113/338

95-112/1070
2915 SQX1545526
పపరర: వనసకట శవ ననగ నఖల తలర స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:52-4-331
వయససస:64
లస: పప

భరస : సతఖననరరయణस
ఇసటట ననస:52-4-333
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:52-4-333
వయససస:85
లస: ససస స
2931 SQX0824375
పపరర: ననగ కనక లకకక శనగపలర

95-112/1072

తసడడ:డ జగపడసరదస
ఇసటట ననస:52-4-332
వయససస:41
లస: పప

భరస : రమన రరవప
ఇసటట ననస:52-4-333
వయససస:39
లస: ససస స
2928 SQX1469213
పపరర: ఆదదలకడక శనగపలర

2920 SQX1035055
పపరర: లల కలమలరర తషనసగమసటర

95-112/1067

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవరరవప తలర స
ఇసటట ననస:52-4-331
వయససస:23
లస: పప

భరస : మననజ కలమలర తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:52-4-332
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జగపడసరదస
ఇసటట ననస:52-4-332
వయససస:40
లస: పప
2925 SQX0887562
పపరర: ననగ కనక లకడక శనగపలర

95-112/1069

తసడడ:డ వవసకట ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:52-4-331
వయససస:37
లస: పప

భరస : పవన కలమలర తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:52-4-332
వయససస:37
లస: ససస స
2922 AP151000474266
పపరర: పవన కలమలర తతనసగమసటర

2917 SQX0887547
పపరర: శకనవరస రసగ రరవప పచగలల

2912 SQX0887539
పపరర: పపరరరమ రతస శక పచగలల

భరస : శకనవరస రసగ రరవప
ఇసటట ననస:52-4-331
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సరసబ ససవర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:52-4-331
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప स स
ఇసటట ననస:52-4-331
వయససస:36
లస: పప
2919 SQX1155457
పపరర: సరయ కలపన తషనసగమసటర

95-112/1291

2936 SQX0787275
పపరర: అనసత శకననథ శశడడసబ

95-112/1090

తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-4-335
వయససస:27
లస: పప
95-112/1092

95-112/1093
2939 MLJ2490852
పపరర: ననగవనసకటశవలకడక ననమమలस स

భరస : ననగమసరగష కలమలరस स
ఇసటట ననస:52-4-336
వయససస:42
లస: ససస స
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2940 AP151000471254 95-112/1094 2941 SQX1258962
పపరర: లకకకఉమలమహహశశరర ననమమల
పపరర: యస ఎన వ రరమ
రరఘవవసదడ హరర ననమమల
భరస : శకనవరసరరవప
తసడడ:డ ననగ ససరగష ననమమల
ఇసటట ననస:52-4-336
ఇసటట ననస:52-4-336
వయససస:46
లస: ససస స
వయససస:24
లస: పప

95-112/1095

2943 AP151000468475
పపరర: ననగససరగషషకమలర ననమమల

2944 AP151000468195
పపరర: వనసకటలకకకననరరయణరరవప
ననమమల
తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:52-4-336
వయససస:69
లస: పప

95-112/1098

2947 AP151000468239
పపరర: లకకకననరరయణ చససడసరర

95-112/1101

95-112/1097

తసడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:52-4-336
వయససస:47
లస: పప
2946 SQX0825901
పపరర: మమకగష చససడసరర

95-112/1100

తసడడ:డ లకకక ననరరయణ
ఇసటట ననస:52-4-337
వయససస:29
లస: పప
2949 SQX1025528
పపరర: మలనస పససమరరస

95-112/1102

తసడడ:డ ససబబబరరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:52-4-338
వయససస:28
లస: ససస స
2952 SQX1468793
పపరర: ననగ దదనవష బబ లర శశటట

95-112/1105

తసడడ:డ రవసదడ ననధ బబ లర శశటట
ఇసటట ననస:52-4-339
వయససస:29
లస: పప

2958 MLJ0881300
పపరర: బసగరరరబబబమस బబ మకశశటట स

95-113/340

తసడడ:డ ననరరయణరరవపस स
ఇసటట ననస:52-4-340
వయససస:43
లస: పప

95-112/1103
2950 SQX1025510
పపరర: యస యస సరయ కలమలర
పససమరరస
తసడడ:డ ససబబబరరవప పససమరరస
ఇసటట ననస:52-4-338
వయససస:31
లస: పప

2951 SQX1468827
పపరర: వ వ కగ తతజ బబ లర శట
శ ట
తసడడ:డ రవసదడ ననద బబ లర శశటట
ఇసటట ననస:52-4-339
వయససస:27
లస: పప

2953 SQX1468819
పపరర: రవసదడ ననధ బబ లర శశటట

2954 SQX1347609
పపరర: వనసకటటశశరరర చసతలచచరరవప

95-112/1106

భరస : వనసకట జవన కలమలర గజవలర
ఇసటట ననస:52-4-342
వయససస:32
లస: ససస స

95-113/345

95-112/1108

2957 MLJ0881979
పపరర: రరమససతమకस బబ మకశశటట स

95-112/1109

95-113/341

తసడడ:డ శసకరరరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:52-4-341
వయససస:29
లస: పప
95-113/343

2963 SQX0425413
పపరర: లకడక దదవఖ గజవలర

భరస : వనసకట ససదధప కలమలర గజవలర
ఇసటట ననస:52-4-342
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖస సససదర గజవలర
ఇసటట ననస:52-4-342
వయససస:31
లస: ససస స

2965 MLJ2494359
పపరర: ఉమల దతవ గజవలర

2966 SQX0248047
పపరర: శవ లకడక గజవలర

95-113/346

భరస : శరఖస సససదర గజవలర
ఇసటట ననస:52-4-342
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదర గజవలర
ఇసటట ననస:52-4-342
వయససస:34
లస: పప

95-112/1107

భరస : ననరరయణరరవపस स
ఇసటట ననస:52-4-340
వయససస:63
లస: ససస స

95-112/1111 2960 SQX0793406
2959 MLJ0881961
పపరర: ననరరయణరరవపस బబ మకశశటట स
పపరర: దదనవష కకతస మలసస

95-113/348 2968 SQX0549154
2967 SQX0425447
పపరర: వనసకట ససదధప కలమలర గజవలర
పపరర: వనసకట జవన కలమలర గజవలర

తసడడ:డ శరఖస సససదర గజవలర
ఇసటట ననస:52-4-342
వయససస:30
లస: పప

95-112/1104

తసడడ:డ రరమ సరశమ చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:52-4-339
వయససస:68
లస: పప

95-113/342 2962 SQX1627746
2961 SQX1514984
పపరర: వనసకట లకకయఖ మదధరకరయల
పపరర: లకడక మమనక గజవలర

2964 SQX1484922
పపరర: ఉమ లకడక సససధసరర గజవలర

95-113/339
2948 SQX1134873
పపరర: వనసకట శవ మమకగష చససడసరర

తసడడ:డ లకడక ననరరయణ చససడసరర
ఇసటట ననస:52-4-337
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖस स
ఇసటట ననస:52-4-340
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ మదధరకరయల
ఇసటట ననస:52-4-341
వయససస:34
లస: పప

95-112/1099

భరస : లకకకననరరయణ
ఇసటట ననస:52-4-337
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : బసగరరరబబబమस स
ఇసటట ననస:52-4-340
వయససస:35
లస: ససస స
95-112/1110

2945 AP151000471272
పపరర: ననగమణణ చససడసరర

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ
ఇసటట ననస:52-4-337
వయససస:55
లస: పప

2956 MLJ0881292
పపరర: అసజననదతవस బబ మకశశటట स

95-112/1096

తసడడ:డ యన.వ.ఎల.ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:52-4-336
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప బబ లర శశటట
ఇసటట ననస:52-4-339
వయససస:57
లస: పప

2955 SQX1276626
పపరర: వనసకట రమణమక
చసతలచచరరవప
భరస : వనసకటటశశరరర చసతలచచరరవప
ఇసటట ననస:52-4-339
వయససస:60
లస: ససస స

2942 AP151000468031
పపరర: మమరళకకషరకలమలర ననమమల

95-113/344

95-113/347

భరస : శక హరర గజవలర
ఇసటట ననస:52-4-342
వయససస:75
లస: ససస స
95-113/349

2969 MLJ2494342
పపరర: శరఖససససదర గజవలర

95-113/350

తసడడ:డ శక హరర సతఖననరరయణ గజవలర
ఇసటట ననస:52-4-342
వయససస:56
లస: పప
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95-113/351

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ గజవలర
ఇసటట ననస:52-4-342
వయససస:77
లస: పప
2973 AP151000474148
పపరర: ససరగష కలమలర జపపడడ

95-113/354

95-113/667

తసడడ:డ గసగధర రరవప నసకల
ఇసటట ననస:52-4-343
వయససస:20
లస: ససస స
2982 SQX0248096
పపరర: ససజజత వరలవవటట

95-113/357

95-113/360

తసడడ:డ ససధనకర రరవప వలవవటట
ఇసటట ననస:52-4-344
వయససస:25
లస: పప
2988 SQX2507937
పపరర: ససరగశ కలమలర కకతస

95-152/1150

తసడడ:డ రరమ గగపరల కకతస
ఇసటట ననస:52-4-344
వయససస:37
లస: పప
2991 SQX1155374
పపరర: రరప ససరజడడడ

95-113/364

తసడడ:డ లకకకరజడడడ ససరజడడడ
ఇసటట ననస:52-4-345
వయససస:27
లస: ససస స
2994 SQX1210558
పపరర: కరసస అనసపపరర చకరక

తసడడ:డ పపద ససబబబరజడడడ ససరగటట
ఇసటట ననస:52-4-345
వయససస:56
లస: పప

2977 SQX2217248
పపరర: గసగధర రరవప నసకల

2980 SQX2452126
పపరర: రరమ గగపరల కకతస

95-113/367

95-113/370

95-113/668

2975 SQX0425611
పపరర: సతఖననసరరయణ చసకరక

95-113/356

2978 SQX2223543
పపరర: సరయ భబరగ వ పపవరీ్వడ

95-113/669

తసడడ:డ మహహష
ఇసటట ననస:52-4-343
వయససస:22
లస: పప
95-109/1303

2981 SQX2444669
పపరర: శవ నగరన కకతస పపమల

95-109/1304

భరస : ససరగశ కలమలర కకతస పపమల
ఇసటట ననస:52-4-344
వయససస:26
లస: ససస స

2983 SQX0135756
పపరర: జపపడడ మలరరత ససవరచల
జపపడడ
భరస : ససరగష కలమలర జపపడడ
ఇసటట ననస:52-4-344
వయససస:55
లస: ససస స

95-113/358

2986 SQX0135772
పపరర: హరరష రఘమ రరమ
నరసససహరరవప జపపడడ
తసడడ:డ ససరగష కలమలర జపపడడ
ఇసటట ననస:52-4-344
వయససస:31
లస: పప

95-113/361

2984 SQX0425546
పపరర: తనరరదతవ జపపడడ

95-113/359

భరస : నరసససహరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:52-4-344
వయససస:81
లస: ససస స
95-113/362
2987 SQX0425470
పపరర: ససధనకర రరవప వలవవటట వరలవవటట

తసడడ:డ సతఖననరరయణ వరలవవటట
ఇసటట ననస:52-4-344
వయససస:53
లస: పప

95-109/1305
2989 SQX2385375
పపరర: నన వనసకట ఆసజనవయ సరశమ
రజడడడ ససరజడడడ
తసడడ:డ లకకకరజడడడ ససరజడడడ
ఇసటట ననస:52-4-345
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ లకకకరజడడడ ససరజడడడ
ఇసటట ననస:52-4-345
వయససస:26
లస: ససస స

2992 SQX1318345
పపరర: ధన లకడక చకరక

2993 MLJ2494540
పపరర: ఇసదదర स ససరగటటस

95-113/365

2990 SQX1155382
పపరర: ధనఖ ససరజడడడ

95-113/363

95-113/366

భరస : లకకకరజడడడस ససరగటట
ఇసటట ననస:52-4-345
వయససస:48
లస: ససస స

2995 SQX1252774
పపరర: వనజ వనసకట రరమ ససబబబ రజడడ
ససరజడడడ
తసడడ:డ లకకక రజడడ ససరజడడడ
ఇసటట ననస:52-4-345
వయససస:24
లస: పప

95-113/368

2998 SQX1210533
పపరర: వనసకటటసశర రరవప చకరక

95-113/371

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర చకరక
ఇసటట ననస:52-4-345
వయససస:77
లస: పప

95-113/353

తసడడ:డ వనసకట కకటయఖ చసకక
ఇసటట ననస:52-4-343
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనసకట శకనవరస కకశశర చకరక
ఇసటట ననస:52-4-345
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశర రరవప చకరక
ఇసటట ననస:52-4-345
వయససస:68
లస: ససస స
2997 MLJ2494532
పపరర: లకకకరజడడడ ససరగటట

95-113/355

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకతస
ఇసటట ననస:52-4-344
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససధనకర రరవప వరలవవటట
ఇసటట ననస:52-4-344
వయససస:51
లస: ససస స
2985 SQX1492412
పపరర: శక వషష
ర వలవవటట

2974 SQX1545682
పపరర: మలర కరరరఫ న రరవప లసగ

తసడడ:డ ససబబ రరవప నసకల
ఇసటట ననస:52-4-343
వయససస:55
లస: ససస స
95-113/670

2972 SQX0425645
పపరర: పడభబవతस చసకరకस

భరస : సతఖననసరరయణस చసకక
ఇసటట ననస:52-4-343
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ లసగ
ఇసటట ననస:52-4-343
వయససస:63
లస: పప

భరస : గసగరధర రరవప నసకల
ఇసటట ననస:52-4-343
వయససస:55
లస: ససస స
2979 SQX2217271
పపరర: వనసకట ననగ వనజషరవ నసకల

95-113/352

భరస : మలర కరరరఫ న రరవప లసగ
ఇసటట ననస:52-4-343
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవపस జపపడడ
ఇసటట ననస:52-4-343
వయససస:52
లస: పప
2976 SQX2136695
పపరర: అనసరరధ నసకల

2971 SQX1545716
పపరర: కకటటశశరమక లసగ

95-113/369
2996 SQX0321869
పపరర: వనసకట శకనవరస కకషస రस చకరకस

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవపस చనకక
ఇసటట ననస:52-4-345
వయససస:47
లస: పప
2999 SQX1492438
పపరర: లకడక వరరరత కకన

95-113/372

తసడడ:డ వనసకట ససరగష కకన
ఇసటట ననస:52-4-347
వయససస:23
లస: ససస స
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95-113/373

తసడడ:డ వనసకట ససరగష కకన
ఇసటట ననస:52-4-347
వయససస:27
లస: ససస స
3003 SQX1276675
పపరర: రరధదక కకన

95-113/376

95-113/379

తసడడ:డ వనసకట చలమయఖ కకన
ఇసటట ననస:52-4-347
వయససస:55
లస: పప
3009 SQX1590778
పపరర: వనసకట లకడక కకలల
ర రర

3004 SQX1492446
పపరర: అనసపపరర తషనసగమసటర

3008 SQX1492461
పపరర: జగన మహన రరవప
తషనసగమసటర
తసడడ:డ ససబబ రరవప తషనసగమటర
ఇసటట ననస:52-4-347
వయససస:76
లస: పప

95-113/381

95-113/383

3011 AP151000474125
పపరర: కకషరకలమలరర గగపరలस చదతళళ

95-113/384

3010 SQX0476911
పపరర: అనసపపరర యయజఫ स ఎజఫ

తసడడ:డ బబలకకషర మబరరసस చదతళర
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:47
లస: పప
95-113/671

95-113/674

భరస : కమలహసన దతవ చదతళర
ఇసటట ననస:52-4-350
వయససస:66
లస: ససస స

3016 SQX0477075
పపరర: వనసకటటశశర రరవప యయజఫ

95-113/389

95-113/390
3017 AP151000474241
పపరర: బబలకకషరమబరరస చదచళళ చతదతళరY

3019 SQX2215614
పపరర: అచసఖత పపలర రరవప

తసడడ:డ గరరడనచలస చదతళర
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:72
లస: పప
95-113/672

3022 SQX2563583
పపరర: మణణకసఠ గమసడన

95-112/1112

3025 MLJ2493732
పపరర: ఆషరరరణణ చదతళళ

95-110/778

3028 AP151000474540
పపరర: ఆదదననరరయణ చదతళళ
తసడడ:డ కమలహసన దతవ చదతళర
ఇసటట ననస:52-4-350
వయససస:50
లస: పప

95-113/673

3023 SQX2563591
పపరర: లకడక లలవణఖ గమసడ

95-110/779

భరస : మణణకసఠ గమసడ
ఇసటట ననస:52-4-349
వయససస:30
లస: ససస స
95-113/391

భరస : బబలలజ చదతళర
ఇసటట ననస:52-4-350
వయససస:43
లస: ససస స
95-113/393

3020 SQX2215770
పపరర: సతఖననరరయణ అచసఖత
తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అచసఖత
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:52-4-349
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబలలజ చదచళర
ఇసటట ననస:52-4-350
వయససస:21
లస: పప
3027 MLJ2493724
పపరర: రసగననయకమక చదతళళ

95-113/387
3014 MLJ2494383
పపరర: గరరడచలల రరమకకటటశశరరరవప
చదచళర
తసడడ:డ హరర వఠల చదచళర
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ అచసఖత
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ పపలర రరవప అచసఖత
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:44
లస: పప
3024 SQX1862853
పపరర: పస సస కజ సమర దతవ చదచళర

95-113/386

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ ఎజఫ
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:48
లస: పప

భరస : పపలర రరవప ఆచనచనతన
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:72
లస: ససస స
3021 SQX2215705
పపరర: ధనవశశర రరవప అచసఖత

భరస : బబలకకషరस చదతళర
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషరమబరరస నసబబరర
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:36
లస: పప
95-113/388

95-113/378

95-113/380

3013 SQX1232511
పపరర: వనసకట ససమన నసబబరర

భరస : కకషర మబరరస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:81
లస: ససస స

3005 SQX1134733
పపరర: నసద కకషస ర తతనసగమసటర

3007 SQX1506817
పపరర: శకనవరస తతనసగమసటర

3012 SQX1590802
పపరర: అనససయ కకలల
ర రర

3018 SQX2215630
పపరర: ఈశశరమక ఆచనచనతన

95-113/377

తసడడ:డ జగన మహన రరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:52-4-347
వయససస:50
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవపस ఎజఫ
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:41
లస: ససస స

95-113/385

95-113/375

భరస : శకనవరస తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:52-4-347
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ కకషరయఖ తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:52-4-347
వయససస:55
లస: పప
95-113/382

3002 SQX1506809
పపరర: అరరణ తతనసగమసటర

భరస : జసగననకహన రరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:52-4-347
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వనసకట శక రరమచసదడ మబరరస కకలల
ర రర
ఇసటట ననస:52-4-348
వయససస:41
లస: ససస స

3015 MLJ2494391
పపరర: గరరడనచలస स చదచళరस

95-113/374

భరస : నసద కకషస ర తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:52-4-347
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససరగష కకన
ఇసటట ననస:52-4-347
వయససస:50
లస: ససస స
3006 SQX1276667
పపరర: వనసకట ససరగష కకన

3001 SQX1134725
పపరర: సరరత తతనసగమసటర

3026 AP151000474541
పపరర: అసజనన చదతళళ

95-113/392

భరస : ఆదదననరరయణ చదతళర
ఇసటట ననస:52-4-350
వయససస:44
లస: ససస స
95-113/394

95-113/395
3029 SQX1969237
పపరర: లకడక వనజషరవ ససధనఖ రరణణ చదచళర

భరస : బబలలజ చదచళర
ఇసటట ననస:52-4-350
వయససస:22
లస: ససస స
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3030 SQX2261568
పపరర: లకడక పసడయ వనజషరవ చదచళర

95-113/675

తసడడ:డ అదద ననరరయణ చదచళర
ఇసటట ననస:52-4-350
వయససస:21
లస: ససస స

3031 SQX2498491
పపరర: ఏల వనజషరవ ససధఖరరణణ చడతలల

తసడడ:డ చడతలల బబలలజ
ఇసటట ననస:52-4-350
వయససస:21
లస: ససస స

95-113/397 3034 AP151000474409
3033 SQX0135822
పపరర: వవమబరర నవపసడయలసక వవమబరర
పపరర: భవరన వవమబరర

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప వవమబరర
ఇసటట ననస:52-4-351
వయససస:33
లస: ససస స
3036 SQX0790626
పపరర: శశశత భకగమ మళర

95-113/400

3037 SQX0135616
పపరర: అనసషర భకగమమళళ
తసడడ:డ ధతనసతనడయమలల భకగమమళళ
ఇసటట ననస:52-4-352
వయససస:31
లస: ససస స

3039 AP151000474115
పపరర: ననగలకకక భకగమమళళ

3040 AP151000474113
పపరర: కకటటశశరర భకగమమళళ

95-113/403

భరస : పడసరదస భకగమమళళ
ఇసటట ననస:52-4-352
వయససస:48
లస: ససస స

3043 AP151000474050
పపరర: రరధనకకషర భకగమమళళ

తసడడ:డ దతనసతతయ
డ మలల భకగమమళళ
ఇసటట ననస:52-4-352
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప భకగమమళళ
ఇసటట ననస:52-4-352
వయససస:46
లస: పప

95-113/409
3045 AP151000474086
పపరర: బ వ యల వ పడసరదస
భకగమమళళ
తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప భకగమమళళ
ఇసటట ననస:52-4-352
వయససస:56
లస: పప

3046 SQX0817080
పపరర: పడభబవత శనగపలర
భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:60
లస: ససస స

3048 SQX0178798
పపరర: బబలతడపపర సససదరర కగణతస

3049 SQX0817072
పపరర: శకలసతషల శనగపలర

95-109/713

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:69
లస: ససస స
3051 SQX1461847
పపరర: శరఖమ కలమలర శనగపలర

95-109/716

తసడడ:డ వశశననదస
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:75
లస: పప

95-113/401

95-109/720

3055 SQX1033620
పపరర: ససరగష కలమలర రరచపపడడ

95-113/404

3058 SQX1150838
పపరర: లకడక రరణణ మగరల
భరస : హరర పడసరద మగరల
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:37
లస: ససస స

95-113/399

3038 AP151000474117
పపరర: రమలదతవ భకగమమళళ

95-113/402

3041 SQX0790634
పపరర: లకకక మణణకసట భకగమమళళ

95-113/405

తసడడ:డ వనసకట లకడక వర పడసరద భమడగబమలలల
ఇసటట ననస:52-4-352
వయససస:28
లస: పప
95-113/407

3044 AP151000474089
పపరర: దతనసతతయ
డ
భకగమమళళ

95-113/408

తసడడ:డ రరమలరరవప భకగమమళళ
ఇసటట ననస:52-4-352
వయససస:54
లస: పప
95-109/711

3047 SQX1461706
పపరర: వనసకట ననగ రరజజ కలమలరర
తనడతపలర
భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:60
లస: ససస స

95-109/712

95-109/714

3050 AP151000297059
పపరర: ససతనరతసస తనడచపలర

95-109/715

భరస : వశశననధస
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:91
లస: ససస స
95-109/718

3053 SQX1461680
పపరర: జయ కకషర తనడతపఅల

95-109/719

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:37
లస: పప
95-109/721

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరచపపడడ
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:49
లస: పప
95-109/723

3035 AP151000474418
పపరర: కరమమశశరరరవప వవమబరర

భరస : రరధనకకషర భకగమమళళ
ఇసటట ననస:52-4-352
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:40
లస: పప
3057 AP151000294092
పపరర: వనసకటటశశర రరవప తనడచపలర

3052 SQX1461730
పపరర: వనసకటటశ శనగపలర

95-113/396

తసడడ:డ పపలలరరరవప వవమబరర
ఇసటట ననస:52-4-351
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:24
లస: పప
3054 MLJ0923425
పపరర: హరరకకషర తనడతపలర

95-113/398

భరస : దతనసతతయ
డ
భకగమమళళ
ఇసటట ననస:52-4-352
వయససస:52
లస: ససస స
95-113/406

3032 SQX1002880
పపరర: హఘమ దదవజ వవమబరర

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప వవమబరర
ఇసటట ననస:52-4-351
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరమమశశరరరవప వవమబరర
ఇసటట ననస:52-4-351
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ బ వ ఏల ఎన పడసరద భకగమ మళర
ఇసటట ననస:52-4-352
వయససస:27
లస: ససస స

3042 SQX0425561
పపరర: ససనల కలమలర భకగమమళళ

95-113/711

3056 SQX1461664
పపరర: సరసబశవ రరవప తనడతపలర

95-109/722

తసడడ:డ వశశననధస
ఇసటట ననస:52-4-353
వయససస:67
లస: పప
95-109/724

3059 SQX1568189
పపరర: ససతన మహలకడక అవరశరర

95-109/725

భరస : మమరళకకషర శరక అవరశరర
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:44
లస: ససస స
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95-109/726

భరస : శకనవరసరదదన
డ నరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:44
లస: ససస స

3061 MLJ2549178
పపరర: సతఖవత రరవకకసదద

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:74
లస: ససస స

95-109/729 3064 SQX0672063
3063 SQX0548503
పపరర: వనసకట సతఖననరరయణ చసదడపరల
పపరర: హరర పడసరద మగల

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:30
లస: పప
3066 SQX1772458
పపరర: వనసకటటసశరరర మగరల

95-109/732

95-109/1307

95-109/735

95-109/738

95-109/741

95-109/744

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:25
లస: ససస స

3076 MLJ3715224
పపరర: జయఉలలర షపక

3079 SQX0579797
పపరర: రషసద షపక

3082 AP151000294168
పపరర: జబవలలర యస కజ

95-109/747

3085 AP151000294052
పపరర: అబమరల గన యమ.డడ

95-109/736

3088 SQX0106716
పపరర: షపక ఇరరరనన
భరస : రఫస
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:32
లస: ససస స

3068 SQX2395440
పపరర: వనసకట లకడక మగరల

95-109/1306

3071 SQX1568262
పపరర: శకకలల షపక

95-109/734

3074 SQX0178806
పపరర: మమసతనజ షపక

95-109/737

భరస : సలహసరబ
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:53
లస: ససస స
95-109/739

3077 MLJ3715208
పపరర: ఫజరలలర షపక

95-109/740

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:31
లస: పప
95-109/742

3080 SQX0106633
పపరర: షపక రఫస

95-109/743

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:36
లస: పప
95-109/745

3083 SQX0178814
పపరర: కలల షపక

95-109/746

తసడడ:డ షపక బబబమ
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:52
లస: పప
95-109/748

తసడడ:డ బసదగరసరబ
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:68
లస: పప
95-109/749

95-109/731

భరస : జయఉలలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఘన
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నబ
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:59
లస: పప
3087 SQX1698174
పపరర: షరమల పరరశణ షపక

95-109/1308

తసడడ:డ అననసర
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:39
లస: పప
3084 SQX0178855
పపరర: షపక బబబమ షపక

3073 SQX0178822
పపరర: సబరర షపక

3065 SQX1568163
పపరర: మమరళకకషర శరక అవరశరర

భరస : వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల గణణ షపక
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:33
లస: పప
3081 SQX0340539
పపరర: అనశర షపక

95-109/733

భరస : మమనర
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షపక బబబమ
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:54
లస: ససస స
3078 MLJ3715216
పపరర: ఫపజజలలర షపక

3070 SQX2313906
పపరర: పరరశన షపక

95-109/728

తసడడ:డ శకరరమమబరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:52-4-355 , 2 LINE
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జబవపలలర
ఇసటట ననస:52-4-356
వయససస:30
లస: ససస స
3075 SQX0178848
పపరర: మమసతనజ షపక

95-109/730

తసడడ:డ బబలససరఖ పడకరష
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఘన షపక
ఇసటట ననస:52-4-355 , 2 LINE
వయససస:37
లస: పప
3072 SQX0987636
పపరర: చనసదదన షపక

3067 AP151000294215
పపరర: లకకణరరవప మమనశశటట

3062 SQX0949123
పపరర: హరరకకషర చసదడపరటట

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ మగరల
ఇసటట ననస:52-4-354
వయససస:64
లస: పప
3069 SQX2314656
పపరర: ఖలల షపక

95-109/727

3086 SQX1718980
పపరర: జబబద షపక

95-90/45

భరస : మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:34
లస: ససస స
95-109/750

3089 MLJ2549293
పపరర: మసరసన షపక

95-109/751

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:48
లస: ససస స
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3090 AP151000297199
పపరర: హలమల షపక

95-109/752

భరస : జజన
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:52
లస: ససస స
3093 SQX0906180
పపరర: రబబబన షపక

95-109/755

95-109/758

95-109/761

95-109/764

95-109/767

95-109/770

95-109/773

తసడడ:డ షపజదనఖలన
ఇసటట ననస:52-4-363
వయససస:36
లస: పప

3103 SQX0948737
పపరర: పరరశన షపక

3106 MLJ2549285
పపరర: ఫజలలర షపక

3109 SQX1620120
పపరర: సరరరర బ షపక

3112 SQX2312692
పపరర: నసరరనసరస షపక

95-109/775

3115 SQX1314608
పపరర: బషసర షపక

95-109/765

3118 SQX1314624
పపరర: హహసపసన ఖలన పఠరన
తసడడ:డ సపజదన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-363
వయససస:37
లస: పప

3098 AP151000294203
పపరర: సతనసర అబమరల

95-109/760

3101 SQX0955773
పపరర: షపక రమమజజ

95-109/763

3104 MLJ2549327
పపరర: షమర షపక

95-109/766

తసడడ:డ పరపరసరహహబ
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:37
లస: ససస స
95-109/768

3107 AP151000297176
పపరర: సరరరర బ

95-109/769

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:53
లస: ససస స
95-109/771

3110 SQX0955765
పపరర: షపక బబష

95-109/772

తసడడ:డ నసర వల
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:27
లస: పప
95-109/1309

3113 SQX1033349
పపరర: పఠరన నసర జహన

95-109/774

భరస : మబసరఖలన
ఇసటట ననస:52-4-363
వయససస:29
లస: ససస స
95-109/776

భరస : మమనస ఖలన షపక
ఇసటట ననస:52-4-363
వయససస:32
లస: ససస స
95-109/778

95-109/757

తసడడ:డ ననసర వల
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : హహససపన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-363
వయససస:31
లస: ససస స
3117 MLJ2554251
పపరర: మబసరఖలన పఠరన

95-109/762

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:29
లస: పప
3114 SQX1314640
పపరర: హససనన తనబమసపస పఠరన

3100 SQX1698075
పపరర: మహఘదధరన షపక

3095 MLJ2547339
పపరర: షబబర షపక

తసడడ:డ ఇబడహఘస
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:55
లస: పప

భరస : జజజలలదదరన
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : పరపరసరహహబ
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:53
లస: ససస స
3111 SQX0948307
పపరర: ఖలజజ షపక

95-109/759

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:37
లస: ససస స
3108 MLJ2549418
పపరర: బడడబ షపక

3097 MLJ2547529
పపరర: జజజలలదధరన షపక

95-109/754

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:69
లస: పప

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-4-358
వయససస:27
లస: ససస స
3105 SQX0948653
పపరర: సబహ షపక

95-109/756

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఘలలబ
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:60
లస: పప
3102 SQX1322213
పపరర: నసరరనససర షపక

3094 MLJ2547651
పపరర: మహబబబ జజన షపక

3092 SQX0906172
పపరర: నజరరన షపక

భరస : మహఘదధరన
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహఘదధరన
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:41
లస: పప
3099 SQX0455857
పపరర: హహసపజసన షపఖ

95-109/753

భరస : మహఘదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ మహఘదధరన
ఇసటట ననస:52-4-357
వయససస:31
లస: పప
3096 SQX1463660
పపరర: కరరమమలలర షపక

3091 SQX1697978
పపరర: నజరరనసర షపక

3116 SQX0749663
పపరర: అమలనసలలరఖలన పఠరన

95-109/777

తసడడ:డ సపజదన ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-363
వయససస:30
లస: పప
95-109/779

3119 SQX1314616
పపరర: మమనస ఖలన పఠరన

95-109/780

తసడడ:డ సపజదన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-363
వయససస:41
లస: పప
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3120 SQX1150788
పపరర: నసర రరవప ససలలసనన
మహమకద
భరస : శరహడ నయళమ మహమకద
ఇసటట ననస:52-4-364
వయససస:33
లస: ససస స

95-109/781

3123 SQX1796838
పపరర: సస హహహల సయఖద

95-109/784

95-109/787

95-109/1311

95-110/679

95-109/791

95-109/1313

95-109/794

భరస : గరయజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-372
వయససస:27
లస: ససస స

3133 SQX1696301
పపరర: షరరకల షపక

3136 SQX0178871
పపరర: బషసర షపఖ

3139 SQX2281905
పపరర: సరజద షపక

3142 AP151000297133
పపరర: ఖలతషన బ షపక

95-109/797

3145 SQX2118545
పపరర: ససభబన షపక

95-109/789

3148 SQX0906206
పపరర: నజరర అయయషర బబగమ షపక
భరస : ఉమకర
ఇసటట ననస:52-4-372
వయససస:43
లస: ససస స

3128 SQX2121176
పపరర: షరరకల షపక

95-109/1310

3131 SQX2128817
పపరర: గకససయ షపక

95-110/678

3134 SQX1696418
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

95-109/790

Deleted

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-4-366
వయససస:42
లస: పప
95-109/792

3137 SQX2372696
పపరర: కరరమమన షపక

95-109/1312

భరస : బషసరర షపక
ఇసటట ననస:52-4-370
వయససస:36
లస: ససస స
95-109/1314

3140 SQX0178962
పపరర: వరససపపన

95-109/793

తసడడ:డ బబషసద
ఇసటట ననస:52-4-371
వయససస:36
లస: ససస స
95-109/795

3143 SQX0906230
పపరర: వజద షపక

95-109/796

తసడడ:డ బషసద
ఇసటట ననస:52-4-371
వయససస:35
లస: పప
95-109/1315

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-371
వయససస:42
లస: పప
95-109/798

95-109/786

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-4-365
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఖలశస
ఇసటట ననస:52-4-371
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సపజదన
ఇసటట ననస:52-4-371
వయససస:75
లస: పప
3147 SQX1093533
పపరర: దదలబహర

95-110/677

తసడడ:డ బబషసద షపక
ఇసటట ననస:52-4-370
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబషసవ
ఇసటట ననస:52-4-371
వయససస:48
లస: ససస స
3144 AP151000294104
పపరర: బషసద షపక

3130 SQX2128791
పపరర: అహకద షపక

3125 SQX0749564
పపరర: మహమకద షరహద నదధమ

భరస : ఖలదర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-365
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననజ రససల
ఇసటట ననస:52-4-370
వయససస:45
లస: పప

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-4-370
వయససస:36
లస: ససస స
3141 AP151000297054
పపరర: మమసతనజ షపక

95-109/788

భరస : ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-4-366
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననజ రససల
ఇసటట ననస:52-4-370
వయససస:45
లస: పప
3138 SQX2139202
పపరర: కరరమమన షపక

3127 AP151000294046
పపరర: మహమకద యమ.డడ

95-109/783

తసడడ:డ మహమబద
ఇసటట ననస:52-4-364
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-365
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:52-4-365
వయససస:42
లస: పప
3135 MLJ2547842
పపరర: జజన షపఖ

95-109/785

తసడడ:డ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:52-4-364
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఖలధర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-365
వయససస:18
లస: ససస స
3132 SQX2121168
పపరర: ఖలదర బబష షపక

3124 MLJ2547545
పపరర: షహహద నయళమమ

3122 SQX0749747
పపరర: ననషరద కకసర సయఖద

భరస : సలలవపదధరన
ఇసటట ననస:52-4-364
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహకద
ఇసటట ననస:52-4-364
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఖమమమ దధరన
ఇసటట ననస:52-4-364
వయససస:51
లస: పప
3129 SQX2139194
పపరర: మమనర షపక

95-109/782

భరస : హహసపసన షరరఫ
ఇసటట ననస:52-4-364
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలవపదధరన సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-364
వయససస:21
లస: పప
3126 SQX0749770
పపరర: సలలవపదధరన సయఖద

3121 SQX0749713
పపరర: సలలక సయఖద

3146 SQX2118537
పపరర: ఫరతమ షపక

95-109/1316

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-4-371
వయససస:39
లస: ససస స
95-109/799

3149 SQX1142272
పపరర: రససల బ షపక

95-109/800

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:52-4-372
వయససస:43
లస: ససస స
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3150 SQX1092972
పపరర: మహమకద సరధదక అల షపక

95-109/801

తసడడ:డ ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:52-4-372
వయససస:25
లస: పప
3153 AP151000294118
పపరర: మజద అబమరల

95-109/804

95-109/807

95-109/810

95-109/813

95-109/816

95-109/819

95-109/822

భరస : మహ మబద
ఇసటట ననస:52-4-378
వయససస:48
లస: ససస స

3163 AP151000297116
పపరర: షపక బబజదధబ

3166 SQX1033463
పపరర: షపక జబబర

3169 SQX0671784
పపరర: ఇమలమ న షపక

3172 SQX2395374
పపరర: కబర షపక

95-109/1319

3175 SQX1497073
పపరర: హజరర సయఖద

95-109/814

3178 SQX1497107
పపరర: ఇరరరన సయఖద
తసడడ:డ మహ మబద
ఇసటట ననస:52-4-378
వయససస:24
లస: పప

3158 SQX1033471
పపరర: షపక ఫరరఫ న బబగస

95-109/809

3161 SQX0179051
పపరర: హససనన షపక

95-109/812

3164 SQX1568304
పపరర: అఖల షపక

95-109/815

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:27
లస: పప
95-109/817

3167 SQX1033646
పపరర: గకస షపక

95-109/818

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:29
లస: పప
95-109/820

3170 MLJ2547313
పపరర: అబమరల అజస షపక

95-109/821

తసడడ:డ సరరరద
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:51
లస: పప
95-109/1317

3173 SQX2380566
పపరర: మమబబషసర షపక

95-109/1318

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:52-4-377
వయససస:21
లస: ససస స
95-109/823

తసడడ:డ మహహకద
ఇసటట ననస:52-4-378
వయససస:27
లస: ససస స
95-109/825

95-109/806

భరస : అబమరలఅజస
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:52-4-377
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అఖల
ఇసటట ననస:52-4-377
వయససస:20
లస: ససస స
3177 SQX1497081
పపరర: ఫసర దచస సయఖద

95-109/811

తసడడ:డ అబమరల హససఫ
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:32
లస: పప

భరస : నననస షపక
ఇసటట ననస:52-4-377
వయససస:62
లస: ససస స
3174 SQX2313476
పపరర: నజర షపక

3160 SQX0429860
పపరర: షపక మససన

3155 AP151000294135
పపరర: ఖలససస షరరఫ షపఖ

భరస : షపక జబబర
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక హఫసజ
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరల షపక
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:30
లస: పప
3171 SQX1696954
పపరర: తహహర షపక

95-109/808

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:83
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:29
లస: పప
3168 SQX1033661
పపరర: ఖలల షపక

3157 SQX1697374
పపరర: ఛనన భబషర షపక

95-109/803

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-4-373
వయససస:53
లస: పప

భరస : గకస
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వలस
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:47
లస: ససస స
3165 SQX1033067
పపరర: బబషర షపక

95-109/805

తసడడ:డ అయబబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-374
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ న
ఇసటట ననస:52-4-376
వయససస:29
లస: ససస స
3162 AP151000297025
పపరర: షపక అషరపపనस

3154 AP151000294054
పపరర: కరరస అబమరల

3152 SQX0178996
పపరర: కలరరషసద షపక

భరస : ఖలశసషరరఫ
ఇసటట ననస:52-4-373
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-4-373
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-4-373
వయససస:53
లస: పప
3159 SQX0671883
పపరర: పరరదన షపక

95-109/802

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:52-4-372
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-4-373
వయససస:47
లస: పప
3156 AP151000294255
పపరర: అయబఖబ షపక

3151 AP151000294015
పపరర: ఉమకర షపఖ

3176 SQX1461649
పపరర: తనహహ బబగమ మర

95-109/824

భరస : అసగ ర అల
ఇసటట ననస:52-4-378
వయససస:38
లస: ససస స
95-109/826

3179 SQX0600585
పపరర: మమఝర గరలబ సయఖద

95-109/827

తలర : ఖమమమ నససరబబగస
ఇసటట ననస:52-4-378
వయససస:29
లస: పప
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పపరర: అనశర అల మర
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95-110/27

తసడడ:డ ననసర అల మర
ఇసటట ననస:52-4-378
వయససస:39
లస: పప
3183 MLJ2547768
పపరర: అనశర షపఖ

95-109/830

95-109/1321

95-110/653

95-109/832

95-109/833

95-109/836

95-109/839

భరస : ఖలశస
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:43
లస: ససస స

3193 SQX0880740
పపరర: షగమఫరస సయఖద

3196 SQX0416263
పపరర: జబబదన భబనస సయఖద

3199 SQX0268722
పపరర: బబ ఆయయషర నలల షపక

3202 SQX0549089
పపరర: ఖలజజమహఘదర దన షపక

95-109/841

3205 SQX1093509
పపరర: నజక షపక

95-110/28

3208 MLJ2549053
పపరర: జజనబ సయఖద
భరస : వల
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:48
లస: ససస స

3188 SQX2140218
పపరర: నససమ షపక

95-109/1323

3191 SQX0179176
పపరర: గకహహర బబగమస సయఖద

95-109/831

3194 SQX0880732
పపరర: మర ఖలససస సస ఖలలజన సయఖద

95-110/29

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:52-4-381
వయససస:34
లస: పప
95-109/834

3197 MLJ0923078
పపరర: ఖజఖరరత సయఖద

95-109/835

తసడడ:డ సలలస సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-382
వయససస:45
లస: పప
95-109/837

3200 SQX0180133
పపరర: తహహరరనససర షపక

95-109/838

భరస : ఖలజజ మహఘదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-383
వయససస:53
లస: ససస స
95-109/840

3203 SQX2312999
పపరర: జబబర షపక

95-109/1324

తసడడ:డ కససస షపక
ఇసటట ననస:52-4-383
వయససస:49
లస: పప
95-109/842

భరస : మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:38
లస: ససస స
95-109/844

95-109/1320

భరస : అమర
ఇసటట ననస:52-4-381
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:52-4-383
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ షపకశల
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:36
లస: ససస స
3207 AP151000297191
పపరర: జజకకరర షపక

95-125/660

తసడడ:డ ఖలజజ మహఘదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-383
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ మహఘదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-383
వయససస:32
లస: పప
3204 MLJ2549046
పపరర: ఆససఫర సయఖద

3190 SQX2056554
పపరర: రరబయల బససడ షపక

3185 SQX2406395
పపరర: రరకన పఠరన

భరస : చషసస షపక
ఇసటట ననస:52-4-379
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సలలస సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-382
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ మహఘదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-383
వయససస:30
లస: ససస స
3201 SQX0180109
పపరర: అససఫ బబషర యస.కగ.ఎస.డక

95-109/1322

భరస : మర ఖలససస సస ఖలలజన సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-381
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖజఖరరత సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-382
వయససస:35
లస: ససస స
3198 SQX0268664
పపరర: ససఫసయల షపక

3187 SQX2387249
పపరర: కరరస షపక

95-109/829

తసడడ:డ లలల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-4-379
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:52-4-379
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆమర
ఇసటట ననస:52-4-381
వయససస:43
లస: పప
3195 SQX0417493
పపరర: రరహన సయఖద

95-109/1121

తసడడ:డ షసషసర షపక
ఇసటట ననస:52-4-379
వయససస:36
లస: పప

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:52-4-379
వయససస:32
లస: ససస స
3192 AP151000294228
పపరర: జమర సయఖద

3184 SQX2055333
పపరర: అకబర షపక

3182 MLJ2547776
పపరర: జమర షపక

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:52-4-379
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అనవర షపక
ఇసటట ననస:52-4-379
వయససస:39
లస: పప

భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:52-4-379
వయససస:51
లస: ససస స
3189 SQX2055663
పపరర: నససన
డ షపక

95-109/828

భరస : జమకర
ఇసటట ననస:52-4-379
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమకస స సరహహబ
ఇసటట ననస:52-4-379
వయససస:70
లస: పప
3186 SQX2385185
పపరర: తబసససస షపక

3181 MLJ2549764
పపరర: రరహనన షపక

3206 MLJ2549657
పపరర: ససమ మహకద

95-109/843

తసడడ:డ బదసడజమ
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:39
లస: ససస స
95-109/845

3209 MLJ2549632
పపరర: సలలకబబగస మహకద

95-109/846

భరస : బదసడజమ
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:56
లస: ససస స
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పపరర: ఖలసససబ షపక
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95-109/847

భరస : రససల షపక
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:63
లస: ససస స
3213 SQX1190503
పపరర: ససధనన షపక

95-109/850

95-109/853

95-109/856

95-109/859

95-109/862

95-109/863

95-109/866

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-4-394
వయససస:23
లస: పప

3223 SQX0106526
పపరర: షపక అపసర

3226 SQX2380541
పపరర: అలలభబక షపక

3229 AP151000297166
పపరర: కరరమల షపక

3232 AP151000294141
పపరర: రససల షపఖ

95-109/869

3235 AP151000300305
పపరర: రరషసదసనససర

95-109/860

3238 AP151000300243
పపరర: నజజమదధరన ఖలన
తసడడ:డ ఖలజజమణణదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-394
వయససస:45
లస: పప

3218 MLJ2547412
పపరర: సరబర షరరఫ సయఖద

95-109/855

3221 AP151000294229
పపరర: ఖలశమ షపఖ

95-109/858

3224 SQX0106666
పపరర: మహబబబ షపక

95-109/861

భరస : వరల
ఇసటట ననస:52-4-390
వయససస:76
లస: ససస స
95-109/1325

3227 SQX2363992
పపరర: భబనసబ షపక

95-109/1326

భరస : మహబబబ బ షపక
ఇసటట ననస:52-4-390
వయససస:24
లస: ససస స
95-109/864

3230 SQX1695923
పపరర: రమజజ షపక

95-109/865

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:52-4-392
వయససస:59
లస: ససస స
95-109/867

3233 SQX1695972
పపరర: ననయబ రససల షపక

95-109/868

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-4-392
వయససస:55
లస: పప
95-109/870

భరస : ఖలజజమణణదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-394
వయససస:47
లస: ససస స
95-109/872

95-109/852

తసడడ:డ బబబమలలల
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:52-4-392
వయససస:53
లస: పప

భరస : అజమదధరన
ఇసటట ననస:52-4-394
వయససస:46
లస: ససస స
3237 SQX1806090
పపరర: ఫరజల రహమలన షపక

95-109/857

భరస : రససల
ఇసటట ననస:52-4-392
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-4-392
వయససస:41
లస: పప
3234 AP151000300331
పపరర: బషసర వపనసస

3220 AP151000294232
పపరర: బబబమలలల షపఖ

3215 SQX0817098
పపరర: ఖలజజ షపక

తసడడ:డ మరరన షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-4-390
వయససస:33
లస: పప

భరస : బమజఫ షపక
ఇసటట ననస:52-4-392
వయససస:35
లస: ససస స
3231 SQX1527300
పపరర: బమజఫ షపక

95-109/854

భరస : అలలరబక
ఇసటట ననస:52-4-390
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ పపసటట
ఇసటట ననస:52-4-390
వయససస:34
లస: పప
3228 SQX1527318
పపరర: మమనస షపక

3217 SQX0749697
పపరర: సరదదక సయఖద

95-109/849

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద హషసమ
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:53
లస: పప
3225 SQX0836205
పపరర: బబషర షపక

95-109/851

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బదసడజఫమ
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:38
లస: పప
3222 MLJ2547107
పపరర: షపక వల సయఖద

3214 SQX1210301
పపరర: ఖలల సయఖద

3212 SQX1697259
పపరర: నజర అహమద షపక

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మరర షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వల సయఖద
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:29
లస: పప
3219 MLJ2547743
పపరర: నదధమమజఫమ మహమకద

95-109/848

భరస : మహబమ సరహహబ
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-4-384
వయససస:25
లస: పప
3216 SQX1463678
పపరర: జజన సయఖద

3211 SQX0817106
పపరర: బసరబ షపక

3236 AP151000300269
పపరర: జయమమనసస ఖలన

95-109/871

భరస : ఖలజజమణణదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-394
వయససస:75
లస: ససస స
95-109/873

3239 AP151000300219
పపరర: అజమదధరన ఖలన

95-109/874

తసడడ:డ ఖలజజమణణదర ధన
ఇసటట ననస:52-4-394
వయససస:52
లస: పప
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3240 MLJ2551752
పపరర: ఖలజజ నజమమదధరన ఖలన

95-109/875

తసడడ:డ ఖజమహఘదదరన ఖలన
ఇసటట ననస:52-4-394
వయససస:56
లస: పప
3243 SQX0341115
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

95-109/877

95-109/1350

95-113/676

3247 SQX2541779
పపరర: సలస షపక

3250 SQX2168052
పపరర: నజమమదధరన షపక

95-110/706

3253 SQX2415859
పపరర: శసషషనససర షపక

3256 SQX1581272
పపరర: వనసకటటసశరర అనసపరజడడడ

తసడడ:డ హజ బబర మహమకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-56
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : భబసకర రరవప తమకన
ఇసటట ననస:52-5-111
వయససస:34
లస: ససస స

3258 MLJ2549749
పపరర: రఖయలబబగస

3259 SQX0341073
పపరర: అసరక షపక

95-109/881

భరస : అయబబ
ఇసటట ననస:52-5-398
వయససస:38
లస: ససస స
3261 SQX0242966
పపరర: రరబయల షపక

95-109/884

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపఖ
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:51
లస: పప

95-111/917

95-109/887

3265 MLJ2547206
పపరర: రజజక షపక

95-113/698

3268 AP151000294247
పపరర: షపఖ నసరర
తసడడ:డ జజన సరహహబ షపఖ
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:53
లస: పప

95-109/1328

3251 SQX0488668
పపరర: రఫస ఖలన పఠరన

95-110/30

3254 SQX2330041
పపరర: రరహన పటబన

95-110/717

తసడడ:డ రషసద ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:52-5-52
వయససస:25
లస: ససస స
95-113/410

3257 SQX2222354
పపరర: షకకర మహమకద

95-109/1329

భరస : హహహదర అల మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-221
వయససస:43
లస: ససస స
95-109/882

3260 SQX0484642
పపరర: హబబమనససర బబగస

95-109/883

భరస : సపజకల హఫసజ
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:40
లస: ససస స
95-109/885

3263 SQX0180158
పపరర: ఆశరషనససర షపక

95-109/886

భరస : జజన
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:72
లస: ససస స
95-109/888

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:44
లస: పప
95-109/890

3248 SQX2293009
పపరర: మయళద అబమరల

తసడడ:డ జఫరఉలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-4/7
వయససస:43
లస: పప

భరస : నసర
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:22
లస: పప
3267 MLJ2547198
పపరర: షపఖ హఫసజ

3262 SQX0341651
పపరర: నజసన షపక

95-109/879
3245 MLJ2547271
పపరర: మహమకద జహహర మహమకద

తసడడ:డ అబమరల ఫసరగజ
ఇసటట ననస:52-4-493
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నసర
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:46
లస: ససస స
3264 SQX1772433
పపరర: జవరశద ఉర రహమస షపక

95-112/1339

భరస : షపక బబబమ బబబమ
ఇసటట ననస:52-5-49
వయససస:74
లస: ససస స
95-111/921

95-109/876

తసడడ:డ అజహర
ఇసటట ననస:52-4-426
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-4-690
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-5-49
వయససస:19
లస: పప
3255 SQX2236404
పపరర: ససలలసనన బబ పఠరన

95-109/878

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-459
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నననస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-4-493
వయససస:57
లస: పప
3252 SQX2158616
పపరర: ఖజ బబబమ షపక

3244 MLJ2549095
పపరర: సలలకబబగస మహకద

3242 AP151000294226
పపరర: మమనర అబమరల

తసడడ:డ షషకలర అబమరల
ఇసటట ననస:52-4-395
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహకద జహహర
ఇసటట ననస:52-4-426
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:52-4-459
వయససస:35
లస: ససస స
3249 SQX2273134
పపరర: ససభబన షపక

95-109/1327

తసడడ:డ అకకస షపక
ఇసటట ననస:52-4-394
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అబమరలలర
ఇసటట ననస:52-4-404
వయససస:78
లస: పప
3246 SQX2541761
పపరర: ఫరతమమనస షపక

3241 SQX2427045
పపరర: అఫసడదద షపక

3266 MLJ2547180
పపరర: రహహస షపక

95-109/889

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:46
లస: పప
95-109/891

3269 SQX1210335
పపరర: అనసర

95-110/31

భరస : రజజక షపక
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:37
లస: ససస స
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95-110/32

భరస : హఫసజ
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:47
లస: ససస స
3273 SQX1385542
పపరర: షస షషనసస బబగస షపక

95-109/892

95-109/895

95-110/682

95-113/713

భరస : బహదసర
ఇసటట ననస:52-5-407
వయససస:65
లస: ససస స
3288 SQX2000040
పపరర: రరయలజ షపక

95-109/1123

భరస : అఫడస ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-408
వయససస:38
లస: ససస స
3294 MLJ0928689
పపరర: ఫపజరగజ ఖలన

భరస : అబమరలగ ఫపర
ఇసటట ననస:52-5-410
వయససస:68
లస: ససస స

95-110/768

95-110/37

3283 SQX0671750
పపరర: షసషషన షపక

3286 SQX0817056
పపరర: రఫస షపక

3289 SQX0521880
పపరర: మహమకద ఆససయల బబగస

3292 MLJ2554137
పపరర: ఖమకనససర బబగస

3295 MLJ0929380
పపరర: రహఘమలన ఖలన అబమరల పఠరన
తసడడ:డ ఈససబ
ఇసటట ననస:52-5-408
వయససస:63
లస: పప

95-109/904

3278 SQX2460954
పపరర: ఫయలజ సయద

3281 SQX2461150
పపరర: ఫయలజ సయద

95-110/681

95-111/918

Deleted

95-109/896

3284 SQX0672105
పపరర: రరజజశన షపక

95-109/897

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:52-5-407
వయససస:41
లస: ససస స
95-109/899

3287 SQX0859132
పపరర: బహదసర షపక

95-109/900

తసడడ:డ అల
ఇసటట ననస:52-5-407
వయససస:76
లస: పప
95-109/901

3290 SQX1834407
పపరర: బబజ సపజద షపక

95-109/902

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-408
వయససస:44
లస: పప
95-110/35

3293 MLJ0928986
పపరర: అఫడ స ఖలన

95-110/36

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:52-5-408
వయససస:40
లస: పప
95-110/38

3296 MLJ2549087
పపరర: ఉమమక ఖనస

95-109/903

భరస : అబమరల రబబబన
ఇసటట ననస:52-5-410
వయససస:38
లస: ససస స

95-109/905 3299 MLJ2547131
3298 AP151000294231
పపరర: అబమరల కరరమ పస తయల వరన
పపరర: రబబబన అబమరల షపక

తసడడ:డ ఇబడహహస వరన పస తయల
ఇసటట ననస:52-5-410
వయససస:43
లస: పప

95-109/894

తసడడ:డ ఉమమర సయద
ఇసటట ననస:52-5-406
వయససస:32
లస: పప

భరస : రహమలన ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-408
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:52-5-408
వయససస:41
లస: పప
3297 MLJ2549129
పపరర: ఘమరరనస సర బబగస షపక

3280 SQX2504009
పపరర: ఫయలజ సయద

భరస : మహమకద అబమరల ససభబన
ఇసటట ననస:52-5-408
వయససస:68
లస: ససస స
95-110/34

3275 SQX1308882
పపరర: ఇమలమ న హహసపసన సయఖద

తసడడ:డ ఉమమర సయద
ఇసటట ననస:52-5-406
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బహదసర షపక
ఇసటట ననస:52-5-407
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బహదసర షపక
ఇసటట ననస:52-5-407
వయససస:39
లస: పప
3291 MLJ2554145
పపరర: షమమ

95-109/1122

భరస : రరయలజ
ఇసటట ననస:52-5-407
వయససస:39
లస: ససస స
95-109/898

95-111/1008

తసడడ:డ ననగబర వల సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-406
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఉమమర సయద
ఇసటట ననస:52-5-406
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఫయలజ సయద
ఇసటట ననస:52-5-406
వయససస:28
లస: ససస స
3285 SQX0672170
పపరర: జజజబమనససర సరహహబ

95-109/893

తసడడ:డ వరహహదసలర సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-406
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఫయలజ సయద
ఇసటట ననస:52-5-406
వయససస:29
లస: ససస స
3282 SQX2503977
పపరర: సమరరన సయద

3274 SQX1385617
పపరర: అజహర మహమకద

3277 SQX2005429
పపరర: ఫజల సయఖద

3272 SQX2489367
పపరర: ఖలదర బబగగ మహమకద

తసడడ:డ హహహదర బబగగ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-402/1, NO. 9
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-404
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ హహననసర సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-406
వయససస:47
లస: పప
3279 SQX2460970
పపరర: సమరరన సయద

95-110/33

తసడడ:డ నసర షపక
ఇసటట ననస:52-5-402
వయససస:24
లస: పప

భరస : అజహర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-404
వయససస:59
లస: ససస స
3276 SQX1339713
పపరర: ననగబర వల సయఖద

3271 SQX1396804
పపరర: అబమరస సమద షపక

95-109/906

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:52-5-410
వయససస:47
లస: పప
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3300 AP151000294009
పపరర: అబబబకర పస.యమ

95-109/907

తసడడ:డ మబసర పస.యమ
ఇసటట ననస:52-5-410
వయససస:60
లస: పప

3301 SQX0234823
పపరర: జబబరరయల షపక

95-109/908

భరస : అబమరలలరకలర
ఇసటట ననస:52-5-411
వయససస:59
లస: ససస స

3303 SQX0234708
పపరర: అబమరల అజమ షపక

95-109/910

తసడడ:డ అబమరల షతకలర
ఇసటట ననస:52-5-411
వయససస:37
లస: పప

3304 SQX0180182
పపరర: అబమరల మమనర షపక

95-110/39

భరస : అబమరల మమనర షపక
ఇసటట ననస:52-5-411
వయససస:34
లస: ససస స

3307 SQX2359529
పపరర: ననజసన ససలలసనన షపక

95-109/911

95-111/40

భరస : అబమరల మజదस
ఇసటట ననస:52-5-414
వయససస:65
లస: ససస స

3310 SQX1607755
పపరర: మహమకద ఇబడహహస

95-110/683

95-111/43

తసడడ:డ ఇబబడహహసस
ఇసటట ననస:52-5-414
వయససస:79
లస: పప

3313 MLJ2549608
పపరర: సకకనన షపక

95-111/41

3308 SQX2358414
పపరర: మఖసరస అహమద షపక

95-110/684

3311 SQX1607763
పపరర: అశపహౘ అహకద

95-111/42

తసడడ:డ అబమరల హమద
ఇసటట ననస:52-5-414
వయససస:51
లస: పప
95-109/913

భరస : ససమలబబసబర
ఇసటట ననస:52-5-416
వయససస:43
లస: ససస స

3315 MLJ2547347
పపరర: ససమబ సబర మహమకద

95-109/912

తలర : ఉమమకసలలక షపక
ఇసటట ననస:52-5-414
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అశపహౘ అహకద
ఇసటట ననస:52-5-414
వయససస:27
లస: పప

3312 AP151000306385
పపరర: అబమరల మజద వ.ఎమ

3305 MLJ0926485
పపరర: అబమరల ఘకలర షపక
తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:52-5-411
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ తనజదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-5-411
వయససస:36
లస: ససస స

3309 AP151000306161
పపరర: షమమమనససరस

95-109/909

తసడడ:డ అబమరల షషకలర
ఇసటట ననస:52-5-411
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల షతకలర
ఇసటట ననస:52-5-411
వయససస:40
లస: పప

3306 SQX1376905
పపరర: షబబనన షపక

3302 SQX0906271
పపరర: అబమరల అలస షపక

95-109/914
3314 MLJ2547404
పపరర: షరకకలలర రహకన మహమకద

తసడడ:డ గఫపర
ఇసటట ననస:52-5-416
వయససస:48
లస: పప

95-109/915

తసడడ:డ అబమరల గఫపర
ఇసటట ననస:52-5-416
వయససస:51
లస: పప

3316 SQX0180208
పపరర: బబజజన పఠరన
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95-109/916

తలర : రఫస ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-417
వయససస:40
లస: పప
3319 SQX0486449
పపరర: తనహహరర పఠరన

95-110/41

తసడడ:డ మసరసన వల షపఖ
ఇసటట ననస:52-5-420
వయససస:43
లస: పప

3320 SQX1830603
పపరర: బబజజన పఠరన

95-110/44

3323 SQX0268847
పపరర: రహసతషనససర షపక

95-110/42

3326 SQX2390946
పపరర: రరఖయల షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-420
వయససస:24
లస: ససస స

95-110/40

3321 SQX0486522
పపరర: అమననబ పఠరన

95-110/43

భరస : నబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-417
వయససస:90
లస: ససస స
95-109/918

భరస : ఖలదరరరషర
ఇసటట ననస:52-5-420
వయససస:39
లస: ససస స
95-109/920

3318 SQX0486456
పపరర: సరబబరర పఠరన

తసడడ:డ జఫకలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-417
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రఫస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-417
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఫరరలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-417
వయససస:40
లస: పప
3325 SQX0859272
పపరర: ఖలదర బబషర షపఖ

95-109/917

తసడడ:డ జఫపఫ లలర ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-417
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-417
వయససస:34
లస: ససస స
3322 SQX1823707
పపరర: జబ ఖలన పఠరన

3317 SQX0180265
పపరర: జబ ఖలన

3324 MLJ2547610
పపరర: బబబమ షపక

95-109/919

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-5-420
వయససస:37
లస: పప
95-110/685

3327 AP151000294219
పపరర: రమణయఖ మమడసరన

95-109/921

తసడడ:డ మమసలయఖ
ఇసటట ననస:52-5-421
వయససస:63
లస: పప
Page 115 of 299

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07

3328 SQX1842426
పపరర: సమన కకసర సయఖద

95-110/45

తసడడ:డ అబమరల రహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-421
వయససస:20
లస: ససస స
3331 SQX1841840
పపరర: అబమరల రహహస సయఖద

95-110/48

95-109/922

95-109/925

95-95/921

95-95/924

95-109/929

95-109/932

తసడడ:డ అబమరల కలదస
ర స షపక
ఇసటట ననస:52-5-428
వయససస:18
లస: పప

3341 SQX1735794
పపరర: మమబమనససర షపక

3344 SQX0946764
పపరర: షబబనన సయఖద

3347 MLJ2547081
పపరర: అజగర సయఖద

3350 SQX2063295
పపరర: జమర అహమద షపక

95-110/687

3353 SQX1620161
పపరర: హససనన సయఖద

95-95/922

3356 SQX1322189
పపరర: ఫసరగజ బబగమ మహమకద
తసడడ:డ మమజగ బమలలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:32
లస: ససస స

3336 SQX0180257
పపరర: జజనబబగస పఠరన

95-109/924

3339 SQX1894351
పపరర: రజషక షపక

95-95/920

3342 SQX1735828
పపరర: బబజజ షపక

95-95/923

తసడడ:డ అబమరల షపక
ఇసటట ననస:52-5-423
వయససస:34
లస: పప
95-109/927

3345 SQX0340943
పపరర: షపక జలలన

95-109/928

భరస : మహబబబ భబషర
ఇసటట ననస:52-5-425
వయససస:38
లస: ససస స
95-109/930

3348 SQX0340901
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

95-109/931

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:52-5-425
వయససస:40
లస: పప
95-109/1124

3351 SQX2333656
పపరర: మసరసన బఇవనజ షపక

95-110/686

భరస : అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-5-425
వయససస:75
లస: ససస స
95-109/933

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-426
వయససస:55
లస: ససస స
95-113/677

95-100/889

భరస : జకకర షపక
ఇసటట ననస:52-5-423
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మదరషర వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-425
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మరవల షపక
ఇసటట ననస:52-5-425
వయససస:20
లస: ససస స
3355 SQX2178978
పపరర: అబమరల సతస ర జవద చషసస షపక

95-109/926

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:52-5-425
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:52-5-425
వయససస:58
లస: పప
3352 SQX2422426
పపరర: షమమ బబగమమ షపక

3338 MLJ2547446
పపరర: రరయలజ పఠరన

3333 SQX2491363
పపరర: జకకర హహసపన సయద

భరస : హసససఖలన
ఇసటట ననస:52-5-422
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : అజగ ర సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-425
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మదనర షరవల
ఇసటట ననస:52-5-425
వయససస:49
లస: ససస స
3349 SQX0906263
పపరర: జజన సయఖద

95-109/923

భరస : అనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-423
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల
ఇసటట ననస:52-5-423
వయససస:34
లస: పప
3346 AP151000297184
పపరర: మహబబబ

3335 MLJ2549699
పపరర: సబహ పఠరన

95-110/47

తసడడ:డ అబమరల సయద
ఇసటట ననస:52-5-421pothurivari thota
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-422
వయససస:42
లస: పప

భరస : గరలషసద షపక
ఇసటట ననస:52-5-423
వయససస:29
లస: ససస స
3343 SQX1894385
పపరర: బబజ షపక

95-110/49

భరస : రరయలజ
ఇసటట ననస:52-5-422
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-422
వయససస:37
లస: పప
3340 SQX1735810
పపరర: రగశరక షపక

3332 SQX1841816
పపరర: అబమరల కరరమ సయఖద

3330 SQX1841832
పపరర: నససమల బబగస సయఖద

భరస : అబమరల రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-421
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-421
వయససస:47
లస: పప

భరస : హససమఖ లన
ఇసటట ననస:52-5-422
వయససస:39
లస: ససస స
3337 MLJ2547438
పపరర: హఫసస ఖలన పఠరన

95-110/46

భరస : అబమరల కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-421
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రజజక సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-421
వయససస:46
లస: పప
3334 SQX0421859
పపరర: నసరఫ హన పఠరన

3329 SQX1841824
పపరర: జహహర ససలలసనన సయఖద

3354 SQX1620112
పపరర: అమరరనససరస షపక

95-109/934

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-426
వయససస:63
లస: ససస స
95-109/935

3357 SQX1456640
పపరర: అఫస డ జ బబగమ మహమకద

95-109/936

తసడడ:డ మమజబమలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:34
లస: ససస స
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3358 MLJ2551208
పపరర: రరహనన పఠరన
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95-109/937

తసడడ:డ ఇసయతషలలరఖలన
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:37
లస: ససస స
3361 SQX0178681
పపరర: చననబ మహమకద

95-109/940

95-109/943

95-109/946

95-95/925

95-109/951

95-109/954

95-109/957

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:24
లస: ససస స

3371 SQX0955849
పపరర: ఆయష షపక

3374 SQX1697747
పపరర: మమబబరక షపక

3377 SQX0340752
పపరర: రహమలన షపక

3380 SQX2369825
పపరర: కరరశరక షపక

95-95/926

3383 SQX1735885
పపరర: షబజ షపక

95-109/949

3386 SQX1033513
పపరర: కరరమమన షపక
భరస : హనఫ
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:45
లస: ససస స

3366 SQX1150770
పపరర: అఫఫల మహమకద

95-109/945

3369 MLJ2551240
పపరర: ఇనయతషలలర ఖలన

95-109/948

3372 SQX0485573
పపరర: ససధనన షపక

95-109/950

భరస : మబసర
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:35
లస: ససస స
95-109/952

3375 SQX0955815
పపరర: రహహమ షపక

95-109/953

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:28
లస: పప
95-109/955

3378 SQX0817049
పపరర: ససభబన షపక

95-109/956

తసడడ:డ అబమరల రషసద
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:39
లస: పప
95-110/688

3381 SQX2524916
పపరర: యలసదనణణ షపక

95-110/773

భరస : దనదనశశబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:37
లస: ససస స
95-95/927

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:22
లస: పప
95-109/958

95-109/942

తసడడ:డ ససలలర ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:63
లస: పప

భరస : రహఘస షపక
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:21
లస: ససస స
3385 SQX1545112
పపరర: అమమన షపక

95-109/947

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గన
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:49
లస: పప
3382 SQX1735869
పపరర: హహమమరర షపక

3368 MLJ0927970
పపరర: మమజబమలలర

3363 SQX0671701
పపరర: మరరబషపక

తసడడ:డ మమజబమలలలహ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అమర జజన
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:34
లస: పప
3379 SQX0672220
పపరర: హనఫ షపక

95-109/944

భరస : రహకన
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:37
లస: ససస స
3376 SQX0421867
పపరర: ఫరరద షపక

3365 SQX0859157
పపరర: మహమకద రహమతషలలర

95-109/939

భరస : గన
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద అల
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:63
లస: పప

భరస : రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-430
వయససస:29
లస: ససస స
3373 SQX0987651
పపరర: మలరరఫ షపక

95-109/941

తసడడ:డ మహమకద మమజబమలలర
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఇసయతషలలరఖలన
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:43
లస: పప
3370 SQX1735844
పపరర: సలలక షపక

3362 MLJ2551216
పపరర: ఆమరరఅణల షపక

3360 SQX1535824
పపరర: బదసడనససర షపక

భరస : అబమరల సతనసర లలట షపక
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అమర జజన
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అజమమన
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:29
లస: పప
3367 MLJ2551950
పపరర: ఇదయతషలలరకరన

95-109/938

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మమజబమలలర
ఇసటట ననస:52-5-429
వయససస:58
లస: ససస స
3364 SQX0548859
పపరర: రహఘమలన షపక

3359 SQX0671859
పపరర: జబబదన షపక

3384 SQX1735877
పపరర: ససబబన షపక

95-95/928

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:51
లస: పప
95-109/959

3387 AP151000297155
పపరర: హబబమనససర షపకस

95-109/960

భరస : కరరమस
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:49
లస: ససస స
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3388 SQX1033497
పపరర: షపక ఫయలజ
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95-109/961

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:25
లస: పప
3391 SQX1545104
పపరర: ససభబన షపక

95-109/964

95-109/966

95-110/52

95-110/55

95-110/58

95-109/968

95-109/971

తసడడ:డ పరవవశ షపక
ఇసటట ననస:52-05-435
వయససస:20
లస: ససస స

3401 SQX0335042
పపరర: గకస మహమకద షపక

3404 SQX1747815
పపరర: రహహస సయఖద

3407 SQX0180315
పపరర: భబరత నలల

3410 SQX0268656
పపరర: గణణష నలల

95-109/974

3413 AP151000294164
పపరర: వనసకయఖ నలల

95-110/56

3416 SQX2140135
పపరర: ఫహహస ససలలసనన షపక
తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:20
లస: ససస స

3396 SQX0339549
పపరర: తమజ షపక

95-110/51

3399 SQX1747831
పపరర: జననతషనససర సయఖద

95-110/54

3402 SQX1376871
పపరర: నజదధరన షపక

95-110/57

తసడడ:డ మమలల షపక
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:48
లస: పప
95-110/59

3405 SQX1093400
పపరర: పసడయసక నల

95-109/967

తసడడ:డ వనసకయఖ నల
ఇసటట ననస:52-5-434
వయససస:28
లస: ససస స
95-109/969

3408 SQX0180372
పపరర: అరరణ ససకకనస

95-109/970

భరస : శవరరమ కకషర ససకకనస
ఇసటట ననస:52-5-434
వయససస:59
లస: ససస స
95-109/972

3411 SQX0106377
పపరర: పడదధప నలల

95-109/973

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:52-5-434
వయససస:32
లస: పప
95-109/976

తసడడ:డ గసటయఖ నలల
ఇసటట ననస:52-5-434
వయససస:59
లస: పప
95-95/930

95-109/965

భరస : రహహస సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:52-5-434
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననసర అల
ఇసటట ననస:52-5-434
వయససస:41
లస: పప
3415 SQX1982453
పపరర: ససమ షపక

95-110/53

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:52-5-434
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ననసర అల
ఇసటట ననస:52-5-434
వయససస:73
లస: ససస స
3412 MLJ2547560
పపరర: అసగ ర అల మర

3398 SQX0339572
పపరర: జజజబబన షపక

3393 SQX1772441
పపరర: జవరశద ఉర రహమలన షపక

భరస : నససడదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సబబఫ న సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:71
లస: పప

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:52-5-434
వయససస:40
లస: ససస స
3409 MLJ2549624
పపరర: ఖమరరనససరమర

95-110/50

తసడడ:డ మమలల షపక
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:70
లస: పప
3406 SQX0106732
పపరర: ససవరర కలమలరర ససకకనస

3395 SQX1257295
పపరర: రరజజశన షపక

95-109/963

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-5-432
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమలల షపక
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అసగ ర షపక
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:30
లస: పప
3403 SQX0614552
పపరర: మమలల షపక

95-115/588

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:38
లస: ససస స
3400 SQX0334672
పపరర: మసరసన బబషర షపక

3392 SQX2462117
పపరర: హనఫ షపక

3390 SQX0341339
పపరర: రహమలన అబమరలस

తసడడ:డ మసరసనस
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గన షపక
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:52-5-433
వయససస:68
లస: పప
3397 SQX0339556
పపరర: షరహహదన షపక

95-109/962

తలర : జబబద షపక
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఘన షపక
ఇసటట ననస:52-5-431
వయససస:51
లస: పప
3394 SQX0180497
పపరర: ససభబన షపక

3389 SQX1535832
పపరర: అయలజ బబషర షపక

3414 SQX1982446
పపరర: ఫహహస ససలలసనన షపక

95-95/929

తసడడ:డ రజహమన షపక
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:21
లస: పప
95-95/1386

3417 SQX0484899
పపరర: షపజక శపఖ

95-109/977

భరస : బక
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:37
లస: ససస స
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3418 SQX1093442
పపరర: రరజజశన షపక
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95-109/978

భరస : పరగశస
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:38
లస: ససస స
3421 SQX1155747
పపరర: రరజజశన షపక

95-110/60

95-111/875

95-109/981

95-110/689

95-110/65

95-109/984

95-109/987

తసడడ:డ ఖలలక మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:23
లస: పప

3431 SQX0269001
పపరర: మసరసన షపక

3434 SQX1287193
పపరర: రజయల బబనన షపక

3437 SQX0180422
పపరర: జరరనన షపక

3440 SQX0180414
పపరర: ససషట స షపక

95-109/990

3443 SQX1620179
పపరర: నసరఫ హన షపక

95-109/983

3446 SQX1706118
పపరర: షకకర మహమకద
తసడడ:డ నజర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:23
లస: పప

3426 SQX2433654
పపరర: ఫరహహమల ససలలసనన షపక

95-115/589

3429 SQX1706043
పపరర: అహకద పఠరన

95-110/63

3432 SQX1707389
పపరర: నససమల షపక

95-110/64

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-437
వయససస:27
లస: ససస స
95-110/66

3435 NDX2411395
పపరర: నసరఫ హన షపక

94-110/1089

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:52-5-438
వయససస:53
లస: ససస స
95-109/985

3438 SQX0180455
పపరర: అమదన షపక

95-109/986

భరస : గకస
ఇసటట ననస:52-5-438
వయససస:54
లస: ససస స
95-109/988

3441 MLJ2547255
పపరర: గకస షపఖ

95-109/989

తసడడ:డ మసరసన షపఖ
ఇసటట ననస:52-5-438
వయససస:60
లస: పప
95-109/991

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:53
లస: ససస స
95-110/68

95-110/62

తసడడ:డ బశర అహకద పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-436
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కరరమ
ఇసటట ననస:52-5-438
వయససస:56
లస: పప

భరస : హహమలయన మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:34
లస: ససస స
3445 SQX1706159
పపరర: అఖల మహమకద

95-109/982

భరస : మషసట స
ఇసటట ననస:52-5-438
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:52-5-438
వయససస:36
లస: పప
3442 SQX1322387
పపరర: రహహమమనససర మహమకద

3428 SQX0521690
పపరర: పఠరన బషసర అహకద

3423 SQX1063403
పపరర: పరవవసప షపక

తసడడ:డ మమజబమర రజహమన షపక
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:52-5-437
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:52-5-438
వయససస:32
లస: ససస స
3439 MLJ2547222
పపరర: జలలన

95-112/1292

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:52-5-437
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఖలససస పసరర షపక
ఇసటట ననస:52-5-437
వయససస:33
లస: ససస స
3436 SQX0955856
పపరర: షపక సరబయల

3425 SQX2121382
పపరర: షసమల షపక

95-109/980

తసడడ:డ బక షపక
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఫకలర అహకద
ఇసటట ననస:52-5-436
వయససస:52
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:52-5-436
వయససస:57
లస: ససస స
3433 SQX1397406
పపరర: ససలలసనన షపక

95-110/61

తసడడ:డ పరగశజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : బషసర అహకద
ఇసటట ననస:52-5-436
వయససస:40
లస: ససస స
3430 SQX2359388
పపరర: కకసర షపక

3422 SQX1063460
పపరర: షఫస షపక

3420 MLJ2549467
పపరర: సమఉనససరस షపకस

భరస : మహకద स स
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల రహఘమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:49
లస: పప
3427 SQX0521922
పపరర: పఠరన అపసరరనససర

95-109/979

భరస : ఖలల రహమలన
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పరమమశ షపక
ఇసటట ననస:52-5-435
వయససస:39
లస: ససస స
3424 SQX2064251
పపరర: మమజబమర రజహమన షపక

3419 SQX0485102
పపరర: మమజబమర రహమలన

3444 SQX1620187
పపరర: అనశర షపక

95-109/992

తసడడ:డ అదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:58
లస: పప
95-110/69

3447 SQX1155754
పపరర: హహమయబన మహమకద

95-110/70

తసడడ:డ గఫరర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:39
లస: పప
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3448 SQX2282879
పపరర: సరదదక మహమకద
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95-110/690

తసడడ:డ యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:58
లస: పప
3451 SQX2491587
పపరర: ననస షపక

95-110/765

95-109/993

95-109/996

95-109/999

95-111/47

95-110/74

95-111/49

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-442
వయససస:25
లస: పప

3461 SQX1966340
పపరర: రరజవన షపక

3464 SQX1747856
పపరర: షరమమలస షపక

3467 SQX1210400
పపరర: బబ సరదదయల షపక

3470 SQX1772482
పపరర: ననसమల షపక

95-109/1002

3473 SQX0339713
పపరర: బబ జజజననబ షపక

95-110/71

3476 SQX1210434
పపరర: బశ షపక
తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-442
వయససస:33
లస: పప

3456 SQX1771302
పపరర: ననగమల షపక

95-109/995

3459 MLJ0931477
పపరర: ఖలజజఫసర షపక

95-109/998

3462 SQX1230168
పపరర: కరరమ షపక

95-111/46

భరస : మనసససర షపక
ఇసటట ననస:52-5-440
వయససస:25
లస: ససస స
95-110/72

3465 SQX1257337
పపరర: షసషసర షపక

95-110/73

తసడడ:డ బమడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-441
వయససస:26
లస: పప
95-110/75

3468 SQX1535857
పపరర: షపక ఫరతమల

95-111/48

భరస : షపక ఆరరఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-5-441
వయససస:35
లస: ససస స
95-109/1000

3471 MLJ2549525
పపరర: ఖమరరసలలసనన షపక

95-109/1001

భరస : అజకతషలలర
ఇసటట ననస:52-5-442
వయససస:38
లస: ససస స
95-110/76

భరస : అమరరన జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-442
వయససస:29
లస: ససస స
95-110/78

95-111/45

తసడడ:డ ననససరహహబ
ఇసటట ననస:52-5-440
వయససస:53
లస: పప

భరస : బశ షపక
ఇసటట ననస:52-5-442
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఘన
ఇసటట ననస:52-5-442
వయససస:41
లస: పప
3475 SQX1291764
పపరర: మమజబ షపక

95-109/997

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-441
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక కరరమమలలర షపజక
ఇసటట ననస:52-5-441
వయససస:44
లస: పప
3472 MLJ2547164
పపరర: అజజకతషలర షపక

3458 SQX0485144
పపరర: మనససర

3453 SQX0697821
పపరర: అబమరల సలలస షపక Shaik

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-440
వయససస:26
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-441
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-441
వయససస:35
లస: పప
3469 SQX1535840
పపరర: షపక ఆరరఫ

95-109/994

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-440
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగమల షపక
ఇసటట ననస:52-5-440
వయససస:24
లస: ససస స
3466 SQX0287136
పపరర: నसీసర షపక

3455 MLJ0924746
పపరర: షసషతన పఠరన

95-110/692

తసడడ:డ హకకస షరప
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:52-5-440
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గకస
ఇసటట ననస:52-5-440
వయససస:58
లస: పప
3463 SQX1960814
పపరర: ననస బ షపక

95-111/44

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:52-5-440
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-440
వయససస:28
లస: పప
3460 MLJ0921692
పపరర: bashir పఠరన

3452 SQX1144468
పపరర: షపక ఆదస షఫస షపజక

3450 SQX2282986
పపరర: ఫసరగజ మహమకద

తసడడ:డ సరదదక మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ షపక అనశర షపజక
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:37
లస: పప

భరస : ఖలజజపసర
ఇసటట ననస:52-5-440
వయససస:48
లస: ససస స
3457 SQX1772425
పపరర: ఖలదర షపక

95-110/691

భరస : సరదదక మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-5-439
వయససస:55
లస: పప
3454 MLJ0924712
పపరర: కరరమబన షపక

3449 SQX2282853
పపరర: నజక మహమకద

3474 SQX0339747
పపరర: బబ ఆయషర షపక

95-110/77

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:52-5-442
వయససస:30
లస: ససస స
95-110/79

3477 SQX2309243
పపరర: అహహకద షపక

95-110/693

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-442
వయససస:18
లస: పప
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95-95/931

తసడడ:డ నజర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:23
లస: పప
3481 MLJ2549269
పపరర: ససలలసననపరరశన షపక

95-109/1005

95-109/1008

95-109/1011

95-110/81

95-109/1014

3502 SQX2140093
పపరర: మమనస మహమకద

95-109/1016

తసడడ:డ అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-5-447
వయససస:27
లస: పప

95-109/1012

3491 SQX2424646
పపరర: కరరమబనససర షపక

3494 SQX1033752
పపరర: జమలల షపక

3497 MLJ0923037
పపరర: శశషరరతసస తతనసగమసటర

95-109/1019

3500 SQX0859389
పపరర: అనశర బబషర షపఖ

95-110/694

3503 SQX1000165
పపరర: ఖజజమమనస షపక

95-110/82

3506 SQX1000173
పపరర: బబజ షపక
తసడడ:డ పరపసరహహబ
ఇసటట ననస:52-5-447
వయససస:34
లస: పప

95-109/1010

3489 SQX1382696
పపరర: ఆదదల మహమకద

95-110/80

3492 MLJ0927889
పపరర: ససఫసయల షపక

95-109/1013

3495 SQX0672089
పపరర: తతనసగమసటర ఊమలదతవ

95-109/1015

భరస : రరమకకషర గమపరస
ఇసటట ననస:52-5-446
వయససస:35
లస: ససస స
95-109/1017

3498 MLJ0920611
పపరర: రరమకకషర తతనసగమసటర

95-109/1018

తసడడ:డ మమకగసశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-5-446
వయససస:42
లస: పప
95-109/1020

3501 MLJ0920678
పపరర: మమకగసశశరరవప తతనసగమసటర

95-109/1021

తసడడ:డ రరమకకషరరరరవప
ఇసటట ననస:52-5-446
వయససస:71
లస: పప
95-109/1022

తసడడ:డ పరపసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-447
వయససస:30
లస: ససస స
95-109/1024

3486 MLJ2547719
పపరర: కరరమమలలర షపక

భరస : ఫహహరరదధరన
ఇసటట ననస:52-5-444
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బడక
ఇసటట ననస:52-5-446
వయససస:50
లస: పప
95-110/695

95-109/1007

తసడడ:డ ఖలలక మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:24
లస: పప

భరస : మమకగసశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-5-446
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-446
వయససస:49
లస: ససస స
3505 SQX1000157
పపరర: జజన షపక

3488 AP151000294035
పపరర: ఖలలక యమ.ఎ

3483 SQX0948281
పపరర: ఆరరఫ మహమద

తసడడ:డ రవపఫ యమ.ఎ
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:46
లస: పప

భరస : సలమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-444/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతఖ శవ శసకర కలమలర
ఇసటట ననస:52-5-446
వయససస:42
లస: ససస స
3499 SQX0946731
పపరర: సతఖ శవ శసకర కమర
తషనసగమసటర
తసడడ:డ మమకగసశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-5-446
వయససస:45
లస: పప

95-109/1009

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫపదధరన
ఇసటట ననస:52-5-444
వయససస:43
లస: పప
3496 SQX0946749
పపరర: వజయ లకకక తషనసగమసటర

3485 AP151000294111
పపరర: ఖదధర యమ.ఎ

95-109/1004

తసడడ:డ ఖలక మహమద
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రవపఫ
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ నజర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:27
లస: పప
3493 SQX0578187
పపరర: ఫకకదధరన షపక

95-109/1006

తసడడ:డ రవపఫ
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రవపఫ
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:50
లస: పప
3490 SQX1706050
పపరర: సబర మహమకద

3482 MLJ2549251
పపరర: షరరననబబగస షపక

3480 SQX0749614
పపరర: బల ఖస షపక

తలర : ససలలసనన పరరశన
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కలక
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రకఫప షపక
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:43
లస: పప
3487 AP151000294097
పపరర: నజర యమ.ఎ

95-109/1003

తసడడ:డ ఖలక మహమద
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నజర
ఇసటట ననస:52-5-443
వయససస:45
లస: ససస స
3484 SQX1033703
పపరర: కరరమమలలర షపక

3479 SQX0948299
పపరర: కకసర మహమద

3504 SQX1895820
పపరర: సస హహహల సయఖద

95-109/1023

తసడడ:డ సలలవపదధరన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-447
వయససస:21
లస: పప
95-109/1025

3507 SQX1990563
పపరర: సమన కకసర సయఖద

95-109/1125

తసడడ:డ సలలవపదధరన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-447
వయససస:22
లస: ససస స
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3508 SQX1696699
పపరర: రగషక షపక
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95-109/1026

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-448
వయససస:24
లస: ససస స
3511 SQX1696632
పపరర: అజమన షపక

95-109/1029

95-109/1032

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:52-5-449
వయససస:47
లస: ససస స
3520 SQX1322312
పపరర: రఫస మహమకద
తసడడ:డ ఇషరక మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-449
వయససస:51
లస: పప
3523 SQX2144566
పపరర: ఖజ షపక

95-110/697

95-109/1040

95-109/1043

తసడడ:డ అబబబస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:57
లస: పప

3521 MLJ0926360
పపరర: రఫస మహమకద

3524 SQX2177293
పపరర: షకకల షపక

3527 AP151000294047
పపరర: బషసర అహకద షపఖ

3530 MLJ0927863
పపరర: అమనన బ పఠరన

95-109/1046

3533 SQX0672154
పపరర: మమహబబబ ఖలన పఠరన

95-109/1039

3536 SQX2223774
పపరర: అనస షపక
భరస : అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:19
లస: ససస స

3519 SQX0906198
పపరర: అజజ బబగ మరజ

95-109/1037

3522 SQX2354041
పపరర: షపక ఖలజ

95-110/696

తసడడ:డ షపక అబమరల రరవపఫ
ఇసటట ననస:52-5-449
వయససస:24
లస: పప
95-111/919

3525 SQX2374056
పపరర: రజయఫ బబగమమ షపక

95-109/1330

భరస : మహబబబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-449/2
వయససస:27
లస: ససస స
95-109/1041

3528 SQX1772466
పపరర: ఆరరఫర సయఖద

95-109/1042

తసడడ:డ ఇమమమసల సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:21
లస: ససస స
95-109/1044

3531 AP151000297086
పపరర: షరవరర షపక

95-109/1045

భరస : అనశర భబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:63
లస: ససస స
95-109/1047

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:30
లస: పప
95-109/1049

95-109/1034

తసడడ:డ హసన బబగ
ఇసటట ననస:52-5-449
వయససస:34
లస: పప

భరస : అనశర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:28
లస: పప
3535 MLJ0928432
పపరర: అనశర ఖలన పఠరన

95-109/1036

తసడడ:డ యలససన
ఇసటట ననస:52-5-450
వయససస:45
లస: పప

భరస : అబమరలడహమలన
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:39
లస: ససస స
3532 SQX0852541
పపరర: మహహమబద ఖలన పఠరన

3518 MLJ0927905
పపరర: జహహ బఖ షపక

3516 SQX1699008
పపరర: షకకల షపక
భరస : అజజ బబగ మరరఫ
ఇసటట ననస:52-5-449
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-449
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బషసర అహమకద
ఇసటట ననస:52-5-450
వయససస:42
లస: ససస స
3529 SQX0859314
పపరర: ఆయయషర షపక

95-109/1033

తసడడ:డ ఇసరసకల
ఇసటట ననస:52-5-449
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-449
వయససస:24
లస: పప
3526 SQX0859173
పపరర: నసరరనసర బ షపక

3515 SQX1696608
పపరర: రహమతషనసస షపక

95-109/1031

తసడడ:డ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-448
వయససస:29
లస: పప

భరస : రవపఫ
ఇసటట ననస:52-5-449
వయససస:63
లస: ససస స
95-109/1038

95-109/1028

95-109/1030 3513 SQX0946756
3512 SQX1308940
పపరర: మహమకద ఖససస మహమకద
పపరర: హహసపజసన మహమకద

తసడడ:డ బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-5-449
వయససస:21
లస: ససస స
95-109/1035

3510 SQX1308965
పపరర: రబయల మహమకద

తసడడ:డ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-448
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-448
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బమడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-448
వయససస:51
లస: పప
3517 MLJ0927228
పపరర: జబనన మహకద

95-109/1027

తసడడ:డ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-448
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-448
వయససస:43
లస: ససస స
3514 SQX1837145
పపరర: అనశర బబషర షపక

3509 SQX1308924
పపరర: కలబబడ మహమకద

3534 AP151000294017
పపరర: అబమరలడహమలన షపక

95-109/1048

తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:44
లస: పప
95-109/1331

3537 SQX1608324
పపరర: నసరఫ హన షపక

95-110/83

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:42
లస: ససస స
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3538 SQX2140085
పపరర: ఫపజరగజ షపక
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95-110/698

తసడడ:డ రరసససస జన షపక
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:48
లస: పప
3541 SQX1573600
పపరర: ఉసరకన షపక

95-111/51

95-110/701

95-110/704

95-109/1051

95-109/1054

95-109/1057

95-109/1060

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:31
లస: పప

3551 SQX0106708
పపరర: షపక సమవపనససర

3554 SQX0106724
పపరర: షపక జజజనబ

3557 SQX0859355
పపరర: అబమరల బషసర షపక

3560 AP151000294178
పపరర: అబమరల అజజజ

95-109/1063

3563 SQX0712729
పపరర: షహఘననజ షపక

95-109/1052

3566 SQX1696228
పపరర: యలససన ససలలసనన షపక
భరస : మససన రరజజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-455
వయససస:26
లస: ససస స

3546 SQX2291037
పపరర: రహఘమమనససర షపక

95-110/703

3549 SQX1568205
పపరర: సలలక షపక

95-109/1050

3552 MLJ2549483
పపరర: ఫరతమల మహకద

95-109/1053

తసడడ:డ అబమరలఅజజ
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:37
లస: ససస స
95-109/1055

3555 SQX1308981
పపరర: ననజర అహమద షపక

95-109/1056

తసడడ:డ అహకద అల షపక
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:24
లస: పప
95-109/1058

3558 AP151000294176
పపరర: మహమకద సలస షపక

95-109/1059

తసడడ:డ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:39
లస: పప
95-109/1061

3561 SQX0106682
పపరర: అహకద అల షపక

95-109/1062

తలర : రహఘమమనససర
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:51
లస: పప
95-110/84

భరస : అల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:54
లస: ససస స
95-110/86

95-110/700

తసడడ:డ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర అహమకద
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ననసర అహకద
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:72
లస: పప
3565 SQX0698167
పపరర: మమనర షపక

95-110/705

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:38
లస: పప
3562 MLJ2547396
పపరర: అబమరల రరవపఫ షపక

3548 SQX2291045
పపరర: అదస
ర ల సతస ర షపక

3543 SQX2291417
పపరర: అబమరల రరవపఫ షపక

తలర : అమడ అల షపక
ఇసటట ననస:52-5-452
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : అబమరల రవపఫ
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రసజజన అల షపక
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:32
లస: పప
3559 MLJ2547602
పపరర: అబమరల సతనసర షపక

95-110/702

తసడడ:డ అబమరల రరవపఫ
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అహకద అల షపక
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:45
లస: ససస స
3556 SQX1568197
పపరర: మహమకద ఉమర షపక

3545 SQX2290955
పపరర: అహకద అల షపక

95-111/50

తసడడ:డ నశర అహమద షపక
ఇసటట ననస:52-5-452
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-452
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అహకద అల షపక
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:28
లస: ససస స
3553 SQX1033216
పపరర: రహహమమనససర షపక

95-111/920

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-452
వయససస:52
లస: పప

భరస : అమద అల షపక
ఇసటట ననస:52-5-452
వయససస:28
లస: ససస స
3550 SQX1033190
పపరర: నససమల బబగస షపక

3542 SQX2213163
పపరర: మబన షపక

3540 SQX1573626
పపరర: రజహకన షపక

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఫపజరగజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:19
లస: పప

భరస : అబమరల రకఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-452
వయససస:56
లస: ససస స
3547 SQX2291854
పపరర: నససమ బబగమమ షపక

95-110/699

తసడడ:డ ఫసరగజ
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఫపజరగజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-451
వయససస:27
లస: పప
3544 SQX2321172
పపరర: జజజన బ షపక

3539 SQX2302008
పపరర: మబన షపక

3564 SQX0697904
పపరర: అబమరస సలలస షపక

95-110/85

తసడడ:డ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-453
వయససస:28
లస: పప
95-109/1064

3567 SQX1243963
పపరర: నసర ననమల

95-109/1065

తసడడ:డ నసర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-455
వయససస:28
లస: ససస స
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3568 SQX1314574
పపరర: బబ షమస
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95-109/1066

భరస : నసర మహమకద ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-455
వయససస:43
లస: ససస స
95-110/88

భరస : సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-455
వయససస:76
లస: ససస స

3572 SQX0122283
పపరర: మషసన రరజజ షపక

95-110/91

భరస : ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:52-5-456
వయససస:24
లస: ససస స

3575 AP151000303005
పపరర: జజహహదన షపక

95-110/94

తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-456
వయససస:27
లస: పప

3578 SQX1465310
పపరర: ఉసరకన బబషర షపక

95-110/97

తసడడ:డ ఫజలలలలర హహసపసన
ఇసటట ననస:52-5-457
వయససస:34
లస: ససస స

3581 SQX0275107
పపరర: హపస సయఖద

భరస : గరలబ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-457
వయససస:55
లస: ససస స

3584 SQX0270645
పపరర: పరరరక అల సపజయద

95-110/103

3587 AP151000303011
పపరర: ఫజలలలర హహసపసన సయఖద

95-110/95

95-111/52

3590 SQX1291749
పపరర: హససనన షపక

తసడడ:డ ఫజలలలలరహ హహసపసన సయద
ఇసటట ననస:52-5-457
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ జజఫర షపక
ఇసటట ననస:52-5-458
వయససస:26
లస: ససస స

3592 MLJ2554079
పపరర: దమయసత బబనసయ

3593 SQX1020577
పపరర: హహమ లత గమళరపలర

95-110/108

భరస : కకషర బబనసయ
ఇసటట ననస:52-5-458
వయససస:53
లస: ససస స

95-110/98

3596 SQX1020569
పపరర: ననగగశశర రరవప గమళరపలర
తసడడ:డ గగపరల కకషరర రరవప గమళరపలర
ఇసటట ననస:52-5-458
వయససస:82
లస: పప

3576 SQX1796812
పపరర: జహహర అబబబస షపక

95-110/93

3579 AP151000303004
పపరర: అకబర బబష షపక

95-110/96

3582 AP151000303012
పపరర: అజమమనససర సయఖద

95-110/99

భరస : ससీసల అలలర హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-457
వయససస:56
లస: ససస స
95-110/101

3585 SQX0271262
పపరర: ససదర దక అల సయఖద

95-110/102

తసడడ:డ ఫజలలలలర హహసపసన
ఇసటట ననస:52-5-457
వయససస:31
లస: పప
95-110/104

3588 AP151000303007
పపరర: మహహబమలలర గరలబ సయఖద

95-110/105

తసడడ:డ అల
ఇసటట ననస:52-5-457
వయససస:65
లస: పప
95-110/106

3591 SQX0761619
పపరర: షరహహదన షపక

95-110/107

Deleted

తసడడ:డ జజఫర షపక
ఇసటట ననస:52-5-458
వయససస:28
లస: ససస స
95-110/109

భరస : ననగగశశర రరవప గమళరపలర
ఇసటట ననస:52-5-458
వయససస:74
లస: ససస స
95-110/111

95-110/90

తసడడ:డ ససరరజదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-5-456
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అల సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-457
వయససస:62
లస: పప

3589 SQX1960772
పపరర: ఫయలజ అల సయద

3573 SQX0488783
పపరర: మమసరసక షపక

తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-456
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మహఘబమలలర గరలబ
ఇసటట ననస:52-5-457
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహఘబమలర గరలబ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-457
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-5-458
వయససస:72
లస: పప

95-110/92

తసడడ:డ మహఘబమలలర గరలబ
ఇసటట ననస:52-5-457
వయససస:35
లస: ససస స
95-110/100

95-110/87

తసడడ:డ ఖలజజవల షపక
ఇసటట ననస:52-5-455
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ హహమలయమన బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-456
వయససస:36
లస: పప

3580 SQX0275305
పపరర: హహరర సయఖద

3595 AP151000303088
పపరర: వవసకటరతసమ గగలర పలర

95-110/89

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:52-5-456
వయససస:48
లస: ససస స

3577 SQX1033869
పపరర: అమర సస హహహల షపక

3570 SQX0486886
పపరర: కరరమమనససర షపక

భరస : మమసరసక షపక
ఇసటట ననస:52-5-455
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ మమసరసౘీ్ షపక
ఇసటట ననస:52-5-455
వయససస:37
లస: పప

3574 SQX1257204
పపరర: మసరసన షపక

3586 SQX1469478
పపరర: అల సయఖద

95-109/1067

తసడడ:డ నసర మహమకద ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-455
వయససస:25
లస: పప

3571 SQX0247122
పపరర: దరరయల హహసపసన బ

3583 AP151000303008
పపరర: షహఘన సయఖద

3569 SQX1350925
పపరర: అల మహమకద

3594 MLJ2554061
పపరర: కకషర బబనసయల

95-110/110

తసడడ:డ ససకలక
ఇసటట ననస:52-5-458
వయససస:60
లస: పప
95-110/112

3597 SQX0339705
పపరర: ఉషశక బబనయ

95-110/113

తసడడ:డ కకషరచసదడ బబనయ
ఇసటట ననస:52-5-459
వయససస:32
లస: ససస స
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3598 SQX0426080
పపరర: నససమల షపక
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95-113/411

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-465
వయససస:38
లస: ససస స
3601 SQX1002872
పపరర: ఆయయషర షపక షపక

95-113/413

95-113/416

95-113/419

95-113/679

95-113/421

95-113/422

95-113/607

భరస : రహహమ గడడ స
ఇసటట ననస:52-5-469
వయససస:29
లస: ససస స

3611 SQX2141042
పపరర: షపక రజయల ససలలసనన

3614 SQX1791847
పపరర: సలలక షపక

3617 SQX1823962
పపరర: నససమల బబగ౦ షపక

3620 SQX2123313
పపరర: అబమరల గఫర షపక

95-113/684

3623 SQX2461648
పపరర: శరరకల సయద

95-113/680

3626 SQX1823921
పపరర: Fathima
భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-469
వయససస:46
లస: ససస స

3606 AP151000474015
పపరర: ఖలశమ షపక

95-113/418

3609 SQX2394286
పపరర: సబహ బబగమమ

95-113/678

3612 SQX2296713
పపరర: తససర మ ఫసరదచస షపక

95-113/681

తసడడ:డ ఇకబల
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:20
లస: ససస స
95-115/351

3615 SQX1791862
పపరర: రకఫస షపక

95-115/352

తసడడ:డ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-467
వయససస:34
లస: పప
95-113/423

3618 SQX1823863
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

95-113/424

తసడడ:డ అబమరల మజత షపక
ఇసటట ననస:52-5-468
వయససస:61
లస: పప
95-113/682

3621 SQX2461622
పపరర: షరరఫ సయద

95-113/683

తసడడ:డ ఉమమర సయద
ఇసటట ననస:52-5-468
వయససస:29
లస: పప
95-113/685

భరస : షరరఫ సయద
ఇసటట ననస:52-5-468
వయససస:18
లస: ససస స
95-113/425

95-113/415

భరస : సబహ సలమమన కహన
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:52-5-468
వయససస:33
లస: పప

భరస : అబమరల గఫర షపక
ఇసటట ననస:52-5-468
వయససస:26
లస: ససస స
3625 SQX1823913
పపరర: మలబబబ గడడ స

95-113/420

భరస : ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-468
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రహమన షపక
ఇసటట ననస:52-5-468
వయససస:19
లస: పప
3622 SQX2123305
పపరర: అఫసడన షపక

3608 SQX1952886
పపరర: అబమరలలర షపజక

3603 MLJ2493823
పపరర: రరయలజ షపక

తసడడ:డ నమకకరయలబబచసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:52
లస: పప

భరస : రకఫస షపక
ఇసటట ననస:52-5-467
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-468
వయససస:22
లస: ససస స
3619 SQX1988864
పపరర: నదధమమర రహమన షపక

95-113/417

భరస : షపక ఏలయలస బబష
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మమజబబర రజహమలనस షపక
ఇసటట ననస:52-5-467
వయససస:57
లస: పప
3616 SQX1815687
పపరర: అరరరయల తబసససస షపక

3605 SQX0002378
పపరర: షపక ఇలయజ బబషర షపక

95-113/606

తసడడ:డ అబమరలలరహ షపక
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రవపఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఇబడహఘస
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:56
లస: పప
3613 AP151000474401
పపరర: అబమరల జబబబర షపక

95-113/414

తసడడ:డ అబమరలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షపజక
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:55
లస: పప
3610 SQX2295616
పపరర: మహమకద ఇకరబల షపక

3602 SQX1953389
పపరర: రజయల ససలలసనన షపజక

3600 SQX2000339
పపరర: గకస ససదనన సయఖద

తసడడ:డ జలలన బబష సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-465
వయససస:22
లస: పప

భరస : బషసర షపజక
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరలలరహ షపక
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:36
లస: పప
3607 SQX1953371
పపరర: బషసర షపజక

95-113/412

భరస : Jilani basha
ఇసటట ననస:52-5-465
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అతక షపక
ఇసటట ననస:52-5-466
వయససస:33
లస: ససస స
3604 MLJ2493914
పపరర: అబమరల అతక షపక

3599 SQX0135731
పపరర: Jeenath

3624 SQX1824002
పపరర: సమమమన షపక

95-115/353

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-468
వయససస:59
లస: ససస స
95-113/426

3627 SQX1823905
పపరర: రహహస గడరస

95-113/427

తసడడ:డ హహసపసన గడరస
ఇసటట ననస:52-5-469
వయససస:40
లస: పప
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పపరర: అసమతషనససర షపక
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95-113/686

భరస : ÉకèÏÝ×è×ÜÆ షపక
ఇసటట ననస:52-5-469
వయససస:53
లస: ససస స
3631 SQX1823988
పపరర: మహమకద ఇకరబల షపక

95-115/356

95-113/429

95-113/688

95-113/430

95-113/433

95-113/436

95-113/439

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-475, 4TH LINE
వయససస:25
లస: పప

3641 MLJ2493526
పపరర: గకససయల షపక

3644 MLJ2493492
పపరర: అమర షపక

3647 SQX1487470
పపరర: షకకల సయఖద

3650 SQX0870063
పపరర: ఫయలజ అహమకద షపక

95-113/442

3653 SQX1978956
పపరర: జజజనబ షపక

95-113/431

3656 MLJ2493575
పపరర: సలలక ససలలసనన షపక
భరస : అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-476
వయససస:42
లస: ససస స

3636 SQX2118677
పపరర: బబబబ వల షపక

95-113/687

3639 NDX2412021
పపరర: నససమల బబగస షపక

94-115/920

3642 MLJ2493484
పపరర: ఖలదర భబషర షపక

95-113/432

తసడడ:డ అబమరల మజదस షపక
ఇసటట ననస:52-5-472
వయససస:64
లస: ససస స
95-113/434

3645 SQX0870071
పపరర: జవద అహమకద షపక

95-113/435

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-5-474
వయససస:26
లస: పప
95-113/437

3648 AP151000474012
పపరర: గకశయల బబగమस షపక

95-113/438

భరస : ఖలశమ షపకस షపక
ఇసటట ననస:52-5-475
వయససస:47
లస: ససస స
95-113/440

3651 SQX0583633
పపరర: నసరర బబబమ షపక

95-113/441

తసడడ:డ మకలబల జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-475
వయససస:35
లస: పప
95-113/443

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:52-5-475
వయససస:23
లస: ససస స
95-113/537

95-113/428

భరస : ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-472
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-5-475
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-475
వయససస:50
లస: పప
3655 SQX1317958
పపరర: జననజడ అల షపక

95-115/591

భరస : నజర సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-475
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : జజనబబషరस షపక
ఇసటట ననస:52-5-475
వయససస:50
లస: ససస స
3652 SQX0285171
పపరర: జజన బబషర షపక

3638 SQX2120046
పపరర: సలక అసజమ షపక

3633 SQX1276949
పపరర: ఆఫసడన షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-471
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర భబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-472
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-474
వయససస:26
లస: పప
3649 SQX0248666
పపరర: రరజశననस షపక

95-113/608

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:52-5-472
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర భబషరस షపక
ఇసటట ననస:52-5-472
వయససస:37
లస: పప
3646 SQX1210590
పపరర: ఆససఫ అల షపక

3635 SQX2009470
పపరర: సలస జజవద షపక

95-115/355

భరస : ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:52-5-470
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:52-5-471
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల జజబఉలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-472
వయససస:32
లస: ససస స
3643 MLJ2493476
పపరర: ఇసరకయల జబవపలలర स షపకस

95-115/590

తసడడ:డ బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:52-5-471
వయససస:19
లస: పప

భరస : బబబబవల షపక
ఇసటట ననస:52-5-471
వయససస:41
లస: ససస స
3640 SQX1329607
పపరర: ఫరరర నన అసజస షపక

3632 SQX2145084
పపరర: రరయలజ షపక

3630 SQX1791441
పపరర: మసరసన షపక

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:52-5-469
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:52-5-469
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-470
వయససస:33
లస: పప
3637 SQX2461663
పపరర: షరకకర షపక

95-115/354

భరస : మహమకద ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:52-5-469
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-5-469
వయససస:52
లస: పప
3634 SQX1276915
పపరర: ఇరరరన షపక

3629 SQX1823970
పపరర: జరరన షపక

3654 SQX2021079
పపరర: వహహద పఠరన

95-113/609

భరస : బబష ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-475
వయససస:36
లస: ససస స
95-113/444

3657 MLJ2494185
పపరర: షపహనర షపకस షపక

95-113/445

భరస : రహహమस షపక
ఇసటట ననస:52-5-476
వయససస:46
లస: ససస స
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పపరర: ఫపజజన షపక
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95-113/446

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-476
వయససస:33
లస: పప
3661 SQX2118602
పపరర: సమమమన షపక

95-113/689

95-113/451

95-113/454

95-113/458

3668 SQX1506742
పపరర: మత షపక

3671 AP151000474034
పపరర: మసరసన వలस షపక

95-113/461

3674 SQX0683359
పపరర: శకవలర మలనస మదసరల

95-113/464

3677 SQX0683086
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప మదసరల
తసడడ:డ రరఘవ రరవప మదసదదల
ఇసటట ననస:52-5-481
వయససస:59
లస: పప

3679 AP151000042095
పపరర: ససబబలకడక కసకకపరటట

3680 AP151000042094
పపరర: కకటటశశరరరవప కసకకపరటట

95-113/467

భరస : కకటటశశరరరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:52-5-482
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:25
లస: ససస స
3685 SQX0322560
పపరర: రగషరక ససలలసనన షపక
తసడడ:డ అల ఖలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:32
లస: ససస స

95-113/455

3683 SQX0287854
పపరర: నఫససర షపక

95-113/459

3686 MLJ0886291
పపరర: ఫరతమమనససర షపక
తసడడ:డ మహఘదర ధన షపక
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:40
లస: ససస స

3666 SQX1026823
పపరర: నయమతషలర షపక

95-113/452

3669 AP151000474338
పపరర: సమవపనस షపక

95-113/456

3672 SQX1506759
పపరర: రహసతషలర షపక

95-113/460

తసడడ:డ తనజదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-5-479
వయససస:44
లస: పప
95-113/462

3675 SQX0683342
పపరర: శరరద మదసరల

95-113/463

భరస : ననగమలలర శశర రరవప మదసరల
ఇసటట ననస:52-5-481
వయససస:56
లస: ససస స
95-113/465

95-113/466
3678 SQX0059832
పపరర: రగహఘణణ సతఖ సరయ కలమలరర
కసకకపరటట
భరస : వర వనసకటటశశర రరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:52-5-482
వయససస:33
లస: ససస స

95-113/468

3681 SQX2111193
పపరర: శకవణ కలమలర తలర స

95-113/610

తసడడ:డ వనసకట శశషగరరరరరవప తలర స
ఇసటట ననస:52-5-482
వయససస:32
లస: పప
95-113/470

తసడడ:డ మయన షపక
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:30
లస: ససస స
95-113/472

95-113/450

భరస : అబమరలस షపక
ఇసటట ననస:52-5-479
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖననసరరయణ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:52-5-482
వయససస:77
లస: పప
95-113/469

3663 SQX1032564
పపరర: ఖలససస షపక

తసడడ:డ అబమరల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:52-5-478
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ననగమలలర శశర రరవప మదసరల
ఇసటట ననస:52-5-481
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగ మలలర సశర రరవప మదసరల
ఇసటట ననస:52-5-481
వయససస:27
లస: పప

3682 SQX1277376
పపరర: హససన షపక

95-113/690

తసడడ:డ అబమరలस షపక
ఇసటట ననస:52-5-479
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహహమన షపక
ఇసటట ననస:52-5-479
వయససస:50
లస: పప
3676 SQX1020742
పపరర: శక రరఘవ మదసరల

3665 SQX2132744
పపరర: ననజమమదదరన షపక

95-113/448

తసడడ:డ అబమరల అలమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-477
వయససస:31
లస: పప

భరస : రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-479
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-5-479
వయససస:29
లస: పప
3673 MLJ2493120
పపరర: సతనసర షపక

95-113/449

తసడడ:డ అబమరల అలస షపక
ఇసటట ననస:52-5-477
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రజహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-478
వయససస:43
లస: పప
3670 SQX1506767
పపరర: రహసతషలర షపక

3662 SQX0248765
పపరర: మలర కర షపక

3660 AP151000474257
పపరర: రహహమ షపక

తసడడ:డ అబమరల అజమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-476
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబమరల అలమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-477
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల అజమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-477
వయససస:48
లస: పప
3667 SQX1026930
పపరర: మసరసన వల షపక

95-113/447

తసడడ:డ అబమరల సలలస షపక
ఇసటట ననస:52-5-476
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-476
వయససస:59
లస: ససస స
3664 SQX0425538
పపరర: అబమరల అలమ షపక

3659 MLJ2493864
పపరర: అబమరల రహమలన షపక

3684 SQX0322487
పపరర: ఖమర షపక

95-113/471

తసడడ:డ మయన షపక
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:31
లస: ససస స
95-113/473

3687 MLJ0887232
పపరర: హబబ షపక

95-113/474

భరస : మయన షపక
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:45
లస: ససస స
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3688 SQX0322537
పపరర: Shakeela sultana
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95-113/475

భరస : Azar Ali
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:52
లస: ససస స
3691 SQX0250399
పపరర: అబమరల అజజ గకస షపక

95-113/478

95-113/481

95-113/484

95-113/487

95-113/488

95-113/491

95-113/494

భరస : అబమరల గఫర షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:74
లస: ససస స

3701 SQX2426013
పపరర: రరజజశన షపక

3704 SQX0002584
పపరర: సలలక షపక షపక

3707 MLJ0887224
పపరర: ఆససమల షపక

3710 MLJ0882852
పపరర: జరరనस సయఖదस

95-113/497

3713 SQX0793414
పపరర: అజమ షపక షపక

95-113/691

3716 SQX2461564
పపరర: జరరనన షపక
తసడడ:డ అబమరల గఫర షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:48
లస: ససస స

3696 MLJ0930263
పపరర: హఫసజన షపక

95-113/483

3699 SQX0322446
పపరర: అబమరల అలమ షపక

95-113/486

3702 SQX1857937
పపరర: సలలక షపక

95-67/971

తసడడ:డ అజమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:23
లస: ససస స
95-113/489

3705 SQX0002121
పపరర: నజక షపక షపక

95-113/490

భరస : నజజమమదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:32
లస: ససస స
95-113/492

3708 MLJ0886044
పపరర: అసక షపక

95-113/493

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:38
లస: ససస స
95-113/495

3711 SQX0999599
పపరర: మహమకద ఖలససస షపక

95-113/496

తసడడ:డ మసరసన వల షపక షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:30
లస: పప
95-113/499

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:44
లస: పప
95-113/692

95-113/480

తసడడ:డ మహమకద ఉమర షపక
ఇసటట ననస:52-5-486
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఇసరకయలस సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:33
లస: పప
3715 SQX2461580
పపరర: నహహసతబ షపక

95-113/485

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అజమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:42
లస: ససస స
3712 MLJ0884791
పపరర: రబబబన షపక

3698 SQX0322420
పపరర: అల మమరరసజ షపక

3693 SQX0322255
పపరర: ఫపజజజ తబసససస షపక

భరస : షపక అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-5-486
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:34
లస: ససస స
3709 SQX0751974
పపరర: హససనన షపక

95-113/482

భరస : మహమకద ఉమర షపక
ఇసటట ననస:52-5-486
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:28
లస: ససస స
3706 MLJ0882860
పపరర: హసససన షపక

3695 SQX0616839
పపరర: తహససన అతర ర సయఖద

95-113/477

భరస : అల మమరస జజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-486
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:52-5-486
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఉమమర షపక
ఇసటట ననస:52-5-486
వయససస:45
లస: పప
3703 SQX1156497
పపరర: నజజక షపక

95-113/479

భరస : మహమకద ఉసరకన షపక
ఇసటట ననస:52-5-486
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఉమర షపక
ఇసటట ననస:52-5-486
వయససస:38
లస: పప
3700 MLJ2557320
పపరర: అబమరర రహహస షపక

3692 MLJ0885731
పపరర: మయన షపక

3690 SQX0322453
పపరర: అబమరల ససభబన షపక

తసడడ:డ మయన షపక
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:58
లస: పప

భరస : అబమరల అలమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-486
వయససస:33
లస: ససస స
3697 SQX0322362
పపరర: మహమకద ఉసరకన షపక

95-113/476

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మమయన షపక
ఇసటట ననస:52-5-484
వయససస:33
లస: పప
3694 SQX0322305
పపరర: ఆసరక షపక

3689 SQX1277350
పపరర: బబజ షపక

3714 MLJ0880419
పపరర: ఇబబడహఘస షపక షపక

95-113/500

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:45
లస: పప
95-113/693

3717 SQX2324119
పపరర: రరహనన షపక

95-113/694

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:35
లస: ససస స
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3718 SQX2324010
పపరర: షకకరర బబగస షపక
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95-113/695

భరస : చసద బబష షపక
ఇసటట ననస:52-5-487
వయససస:33
లస: ససస స
3721 AP151000477187
పపరర: మమనర షపక

95-113/503

95-113/505

95-113/507

95-113/510

95-113/513

95-113/699

95-113/516

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:36
లస: పప

3731 SQX0250423
పపరర: హనఫ షపక

3734 SQX0002600
పపరర: సలమ షపక

3737 SQX2273217
పపరర: అబమరల సలలస షపక

3740 SQX1620344
పపరర: జబబద బబగస

95-113/519

3743 SQX1837236
పపరర: ఇరరరన షపక

95-113/511

3746 SQX1620336
పపరర: జజబఊలలహ బబజగ
తసడడ:డ అహకదసలర బబజగ
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:43
లస: పప

3726 SQX2311421
పపరర: రహమత షపక

95-113/697

3729 AP151000477162
పపరర: అబమరల సలలస షపక

95-113/509

3732 SQX0135848
పపరర: హనఫ షపక

95-113/512

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-491
వయససస:34
లస: పప
95-113/514

3735 SQX1837228
పపరర: వనసకట కకషర నగగష అడడ గరళళ

95-113/515

తసడడ:డ వనసకట రరమలరరవప అడడ గరళళ
ఇసటట ననస:52-5-493
వయససస:58
లస: పప
95-113/700

3738 SQX2127520
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-113/701

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-493/2
వయససస:25
లస: పప
95-113/517

3741 SQX0583716
పపరర: సలలక షపక

95-113/518

భరస : గకసस షపక
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:35
లస: ససస స
95-113/520

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:28
లస: పప
95-113/523

95-113/504

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-490
వయససస:62
లస: పప

భరస : జబఉలలలహ బబజగ
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:37
లస: ససస స
3745 MLJ0886077
పపరర: గకస షపక

95-113/508

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-493
వయససస:35
లస: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:34
లస: ససస స
3742 SQX0285445
పపరర: నసరఫ హ షపక

3728 MLJ0884536
పపరర: అబమరల రహమలన షపక

3723 SQX0250456
పపరర: సఫరరబ షపక షపక

భరస : సలలస
ఇసటట ననస:52-5-489
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-493
వయససస:33
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-493
వయససస:52
లస: ససస స
3739 MLJ2497238
పపరర: రగషక షపక

95-113/506

తసడడ:డ సయఖద గఫరర షపక
ఇసటట ననస:52-5-491
వయససస:34
లస: పప

భరస : హమలనసలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-493
వయససస:72
లస: ససస స
3736 SQX2273183
పపరర: నససమల షపక

3725 SQX0487058
పపరర: గకస బబషర షపకस షపక

95-113/502

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-5-489
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-490
వయససస:52
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-491
వయససస:62
లస: ససస స
3733 AP151000477195
పపరర: రహఘమమనససర షపక

95-113/696

తసడడ:డ సలలసस షపక
ఇసటట ననస:52-5-489
వయససస:30
లస: పప

భరస : సలలసस షపక
ఇసటట ననస:52-5-490
వయససస:57
లస: ససస స
3730 AP151000477064
పపరర: మమసతనజ షపక

3722 SQX2309300
పపరర: మమనర షపక

3720 SQX1796671
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ మమనర షపక
ఇసటట ననస:52-5-488
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ దదజరరవరల షపక
ఇసటట ననస:52-5-488 , 4 LINE
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:52-5-489
వయససస:28
లస: పప
3727 MLJ0886895
పపరర: రహమదసనససర షపక

95-113/501

భరస : మమనర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-488
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-488
వయససస:46
లస: పప
3724 SQX0486878
పపరర: ఖలదర షపక

3719 MLJ0884387
పపరర: ఫరతమ షపక

3744 MLJ0886465
పపరర: హనఫ షపక

95-113/522

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:36
లస: పప
95-113/524

3747 SQX0285411
పపరర: ఫరరద షపక

95-113/525

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:46
లస: పప
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95-113/702

భరస : అమలనసలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:67
లస: ససస స
3751 SQX0487132
పపరర: నససమల ఖలతతన షపక

95-113/527

95-113/530

95-4/966

Deleted
95-113/704

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:52-5-499 , 4 LINE
వయససస:42
లస: పప
3763 SQX2064046
పపరర: నహయతతలలర షపక

95-110/654

95-110/116

95-110/119

95-110/122

భరస : రరజజశన షపక
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:35
లస: ససస స
3775 SQX0249045
పపరర: నఫరసనన సయఖద
భరస : ఆససఫ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:41
లస: ససస స

3758 SQX1590877
పపరర: రరహన షపక

95-113/532

భరస : ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:52-5-499
వయససస:31
లస: ససస స
3761 SQX0954040
పపరర: తనజనససర షపక

3764 SQX2133395
పపరర: ననజమబలలర షపక

3767 SQX0972364
పపరర: ఇననయతషలలరహ షపక

3770 SQX0559716
పపరర: గమలర న మహమకద

95-113/529

3756 MLJ0883926
పపరర: వమల జ

95-113/531

3759 SQX1590844
పపరర: ననగమల మరర షపక

95-113/533

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-5-499
వయససస:39
లస: పప
95-110/114

3762 SQX0543181
పపరర: హఘదయతషలలర షపక

95-110/115

తసడడ:డ అమలనసలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-500
వయససస:46
లస: పప
95-110/707

3765 SQX1314558
పపరర: అమలనసలలర షపక

95-109/1068

తసడడ:డ అల షపక
ఇసటట ననస:52-5-501
వయససస:72
లస: పప
95-110/117

3768 SQX1620211
పపరర: సమరరల జజహహ షపక

95-110/118

తసడడ:డ గకసప బబష షపక
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:22
లస: ససస స
95-110/120

3771 SQX0559476
పపరర: రగషనర మహమకద

95-110/121

తసడడ:డ సయఖద అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సయళద అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:32
లస: ససస స

3773 SQX0559682
పపరర: సస सీసయల సయఖద

3774 SQX0247197
పపరర: మలర కరపరరశన సయఖద

95-110/123

భరస : షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:35
లస: ససస స
95-110/125

3753 SQX0322065
పపరర: ఫరతమమనససర షపక

భరస : బ.రరమకకటట బ
ఇసటట ననస:52-5-497/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అమలనసలలరహ షపక
ఇసటట ననస:52-5-501
వయససస:46
లస: పప

భరస : షరఫసవపలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:28
లస: ససస స
3772 SQX0275131
పపరర: సలక ససలలసనన షపక

95-113/611

తసడడ:డ హఘదయతషలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-500
వయససస:20
లస: పప

భరస : ఇనసనతలర లహ షపక
ఇసటట ననస:52-5-501
వయససస:37
లస: ససస స
3769 SQX1287250
పపరర: షరహహదన మహమకద

3755 SQX2031706
పపరర: భబరగ వ గమసటటరర

95-113/526

భరస : అహకదసబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-495
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అమలనసలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-500
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ హఘదయతషలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-500
వయససస:18
లస: పప
3766 SQX0972356
పపరర: హదధయ ఫరతమల షపక

95-113/528

తసడడ:డ రరమకకటట గమసటటరర
ఇసటట ననస:52-5-497
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:52-5-499
వయససస:57
లస: ససస స
3760 SQX2392900
పపరర: ఖలజ షపక

3752 SQX0487108
పపరర: తనహహరరనససర షపక

3750 SQX1277400
పపరర: తసససస ఫరతమల షపక

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన మమజజవర
ఇసటట ననస:52-5-494/1
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రహసతషలలరस షపక
ఇసటట ననస:52-5-495
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అమలనసలలరस షపక
ఇసటట ననస:52-5-495
వయససస:40
లస: పప
3757 SQX2066926
పపరర: కకసర షపక

95-113/703

భరస : రహమతషలలలత షపక
ఇసటట ననస:52-5-494
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-494/1
వయససస:54
లస: ససస స
3754 SQX0322123
పపరర: రహసతషలలర షపక

3749 SQX2304863
పపరర: తహహరరనససర షపక

3776 AP151000303017
పపరర: నసజర త పరరశన మహమకద
భరస : సయళద అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:50
లస: ససస స

95-110/124

భరస : లతఫ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:40
లస: ససస స
95-110/126

3777 SQX0249128
పపరర: షరరఫ సయఖద

95-110/127

తసడడ:డ ఖలససస సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:38
లస: పప
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3778 SQX0270603
పపరర: షఫసఉలర మహమకదర ఫసఉలర
మహమకద
తసడడ:డ కరరమమలలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:38
లస: పప

95-110/128

3781 MLJ2554459
పపరర: కరరమమలలర మహమకద

95-110/131

95-110/133

95-110/709

95-110/137

95-110/140

95-110/144

95-110/147

95-110/150

తసడడ:డ అబమరల సలస
ఇసటట ననస:52-5-508
వయససస:38
లస: ససస స
3805 MLJ2554947
పపరర: అబమరల సలమ షపక
తసడడ:డ హజఅబమరల అజస
ఇసటట ననస:52-5-508
వయససస:69
లస: పప

95-110/710

3791 AP151000303169
పపరర: జహహరర షపక

3794 MLJ2554897
పపరర: అరరఫర షపక

3797 SQX0275115
పపరర: ఆయయషరబ పఠరన

3800 MLJ0924688
పపరర: జలలన ఖలన మహమకద గకస

95-110/138

95-110/135

3789 SQX0247148
పపరర: నససమల షపక

95-110/136

3792 AP151000303183
పపరర: మమనర షపక

95-110/139

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:52-5-504
వయససస:43
లస: పప
95-110/141

3795 SQX1182955
పపరర: షఫస షపక

95-110/142

తసడడ:డ నససర షపక
ఇసటట ననస:52-5-505
వయససస:25
లస: పప
95-110/145

3798 SQX1469510
పపరర: షరరకల కకసర పఠరన

95-110/146

తసడడ:డ అజర అలఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-506
వయససస:33
లస: ససస స
95-110/148

3801 MLJ0925776
పపరర: ఖలజజ ఖలన మహమకద గకస

95-110/149

తసడడ:డ హబబమలలరఖలన మహమకద గకస
ఇసటట ననస:52-5-506
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ హబబమలలర ఖలన మహమకద గకస
ఇసటట ననస:52-5-506
వయససస:47
లస: పప

3803 MLJ2554475
పపరర: అబమరల ససబమర

3804 MLJ2554855
పపరర: అబమరల మబన

95-110/151

తసడడ:డ అబమరల సలస
ఇసటట ననస:52-5-508
వయససస:35
లస: పప
95-110/153

3786 MLJ2554426
పపరర: ఇబబడహహస షపక

భరస : మమనర షపక
ఇసటట ననస:52-5-504
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గకస ఖలజజ ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-506
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : హబబమలలరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-506
వయససస:75
లస: ససస స
3802 MLJ2554822
పపరర: ఖతజల ఖసబబడ షపక

3788 SQX2356707
పపరర: అలస ఫ షపక

95-110/132

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-503
వయససస:41
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:52-5-505
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జలలనఖలన
ఇసటట ననస:52-5-506
వయససస:29
లస: ససస స
3799 MLJ0928523
పపరర: సరబరరనససర పఠరన

95-110/134

భరస : మఖసబల షపక
ఇసటట ననస:52-5-504
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మఖసబల షపక
ఇసటట ననస:52-5-504
వయససస:44
లస: పప
3796 SQX0247213
పపరర: ఖలమర జహ

3785 SQX0542712
పపరర: అహకద మహమకద

3783 SQX1546680
పపరర: అసరక మహమకద
భరస : అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-503
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహఘస షపక
ఇసటట ననస:52-5-503
వయససస:18
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:52-5-504
వయససస:41
లస: ససస స
3793 AP151000303259
పపరర: నజర షపక

95-110/708

తసడడ:డ షసషషదదరన మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-503
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఇబడహఘస షపక
ఇసటట ననస:52-5-503
వయససస:44
లస: ససస స
3790 SQX0247163
పపరర: ససలలసనన షపక

3782 SQX2460913
పపరర: అససఫ సయద

95-110/130
3780 MLJ2554020
పపరర: సయద అహకద మహమకద

తసడడ:డ హబబమలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఖససస సయద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:46
లస: పప

భరస : మహమకద షసషషదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-5-503
వయససస:70
లస: ససస స
3787 SQX2144558
పపరర: మమసతనజ షపక

95-110/129

తసడడ:డ ఖలససస సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ హబబమలలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-502
వయససస:70
లస: పప
3784 AP151000303146
పపరర: హలమల బ షపక

3779 AP151000303499
పపరర: లతఫ సయఖద

3806 SQX0247247
పపరర: హహస నన
భరస : సలస
ఇసటట ననస:52-5-510
వయససస:44
లస: ససస స

95-110/152

తసడడ:డ అబమరల సలస
ఇసటట ననస:52-5-508
వయససస:37
లస: పప
95-110/154

3807 SQX1823699
పపరర: గకససయల మహమకద

95-110/155

భరస : షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-510
వయససస:64
లస: ససస స
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3808 SQX1823780
పపరర: షరరఫ మహమకద
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95-110/156

తసడడ:డ ఖలజజ సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-510
వయససస:68
లస: పప
3811 SQX1155788
పపరర: సలస మహమకద

95-110/158

95-110/161

95-111/55

తసడడ:డ రహహమతషలల షపజక
ఇసటట ననస:52-5-512
వయససస:28
లస: పప
95-111/58

భరస : మలలక సపజడ
ఇసటట ననస:52-5-513
వయససస:37
లస: ససస స

3815 SQX0978783
పపరర: షరకకర షసరరన షపక

95-111/61

తసడడ:డ Sayyad munwar sayyad
ఇసటట ననస:52-5-513
వయససస:37
లస: పప
95-110/162

3818 SQX0991703
పపరర: ననగబర వల షపక

95-111/56

95-111/59

3824 AP151000306180
పపరర: మలలక sayyad sayyad

3830 SQX0334128
పపరర: షమమమలలర షపక

తసడడ:డ బబర మహమకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:45
లస: పప

3832 SQX2379824
పపరర: షపక రమజనససర

3833 SQX2144517
పపరర: అల షపక

95-110/711

భరస : అల
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:63
లస: ససస స

95-111/62

95-111/54

3819 SQX0978791
పపరర: షపక ననఖమతషలలర షపజక

95-111/57

3822 MLJ0928069
పపరర: రరయలజ అల sayyad

95-111/60

3825 AP151000306009
పపరర: సయఖద munwar sayyad

95-111/63

తసడడ:డ సయఖద ఖలశస
ఇసటట ననస:52-5-513
వయససస:70
లస: పప
95-110/163

3828 AP151000303372
పపరర: నససమల పఠరన

95-110/164

భరస : బబర మహమకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:54
లస: ససస స
95-110/166

3831 AP151000303373
పపరర: నసర మహమకద పఠరన

95-110/167

తసడడ:డ యలర మహమకద పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:48
లస: పప
95-110/712

తసడడ:డ అబమరల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:53
లస: పప
95-110/714

3816 SQX0978809
పపరర: షపక అమనబ

తసడడ:డ సయఖద munwar sayyad
ఇసటట ననస:52-5-513
వయససస:37
లస: పప

భరస : నసర మహమకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:45
లస: ససస స
95-110/165

95-110/160

తసడడ:డ రహమతషలలరహ షపజక
ఇసటట ననస:52-5-512
వయససస:32
లస: పప

3821 AP151000306168
పపరర: ఙటరరనససర sayyad sayyad

3827 AP151000303371
పపరర: షమమబబ పఠరన

3813 SQX1620229
పపరర: ఆమనన బ షపక

భరస : రహమతషలలర షపజక
ఇసటట ననస:52-5-512
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనవరस
ఇసటట ననస:52-5-513
వయససస:45
లస: పప

భరస : సమవపలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక ఖదర వల
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:22
లస: పప

95-111/53

భరస : munwar sayyad
ఇసటట ననస:52-5-513
వయససస:60
లస: ససస స

3823 MLJ0928077
పపరర: సయఖద khalil sayyad

95-110/157

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-512
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమతషలలర షపజక
ఇసటట ననస:52-5-512
వయససస:31
లస: పప

3820 SQX0340356
పపరర: సయఖద కరరమల

3835 SQX2307536
పపరర: షపక అబమరల హనఫ

95-110/159

భరస : ననఖమతషలలర
ఇసటట ననస:52-5-512
వయససస:28
లస: ససస స

3817 SQX1034271
పపరర: షపక అజగ ర అల

3829 SQX0996819
పపరర: అయబబ ఖలన పఠరన

3812 SQX1620203
పపరర: హమద షపక

3810 SQX0559401
పపరర: షరకకరర షపక

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:52-5-512
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసకత షపక
ఇసటట ననస:52-5-512
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-512
వయససస:72
లస: పప

3826 SQX0339648
పపరర: హహరర షపక

95-23/574

తసడడ:డ అసకత షపక
ఇసటట ననస:52-5-511
వయససస:21
లస: పప

భరస : మహమకద జకననళళ
ఇసటట ననస:52-5-512
వయససస:33
లస: ససస స
3814 SQX0954057
పపరర: రహమతషలలర షపక

3809 SQX1958347
పపరర: ఫపజజలలర షపక

95-110/713
3834 SQX2150217
పపరర: మహమకద ఉసరకన ఖలన పఠరన

తసడడ:డ నసర మహమకద పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:23
లస: పప

95-110/715 3837 SQX2150258
3836 SQX2143642
పపరర: మహమకద అకకస ఖలన పఠరన
పపరర: బబ రజయ పఠరన

తసడడ:డ నసర మహమకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:21
లస: పప

95-110/716

తసడడ:డ నసర అహమకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:19
లస: ససస స

Page 132 of 299

3838 SQX2008225
పపరర: రమజనససర షపక
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95-115/520

భరస : అల
ఇసటట ననస:52-5-515
వయససస:63
లస: ససస స
3841 SQX1699701
పపరర: ససధఖ రరణణ మమమలల

95-110/168

95-110/171

95-111/66

95-111/69

95-110/173

95-110/176

95-110/179

భరస : అహమకద షరరప షపక
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:67
లస: ససస స

3851 SQX0488858
పపరర: షపక మహమకద అబమరలకజద

3854 SQX0618967
పపరర: కమర మహమకద

95-110/182

95-111/70

95-111/65

3849 SQX0488841
పపరర: అబమరల రషసద షపక

95-111/68

3852 SQX0618637
పపరర: అజజజ ససలలసనన మహమకద

3863 SQX0712703
పపరర: షరహహద బబగస

3866 AP151000303192
పపరర: చనన బ షపక
భరస : అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:71
లస: ససస స

95-110/172

తసడడ:డ అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-519
వయససస:33
లస: ససస స
95-110/174

3855 AP151000303488
పపరర: ఫరతమల ససలలసనన మమహకద

95-110/175

భరస : మహకద మమహకద
ఇసటట ననస:52-5-519
వయససస:45
లస: ససస స
95-110/178

తసడడ:డ అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-519
వయససస:35
లస: పప
95-110/180

3861 SQX1376764
పపరర: రరజజశన షపక

95-110/181

భరస : ఖలజజ రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:31
లస: ససస స
95-110/183

భరస : అహకద షరరఫ
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:34
లస: ససస స
95-110/185

3846 SQX1882935
పపరర: ఉజజక కకసర షపక

95-110/177 3858 SQX0488825
3857 SQX0614610
పపరర: అబమరల వహహద భబషర మహమకద
పపరర: షససట స బబష మహమకద

3860 MLJ2554988
పపరర: అహమకద మమహకమద

95-110/170

తసడడ:డ ఇకరబల shaik
ఇసటట ననస:52-5-517
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల హమద మమహకమద
ఇసటట ననస:52-5-519
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:32
లస: ససస స
3865 AP151000303189
పపరర: షహజజ బ షపక

95-111/67

తసడడ:డ అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-519
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-519
వయససస:43
లస: పప
3862 SQX1382738
పపరర: పరరశన షపక

3848 SQX0486852
పపరర: ఫరతమల ససదరకర షపక

3843 AP151000303492
పపరర: అఖల షపక

భరస : అకబర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-5-517
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-519
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అహమకద మమహకద
ఇసటట ననస:52-5-519
వయససస:71
లస: ససస స
3859 SQX0614586
పపరర: కరరమ బబషర మహమకద

95-111/64

తసడడ:డ ఇకరబల షపజక
ఇసటట ననస:52-5-517
వయససస:32
లస: పప

భరస : మహకద మహకద
ఇసటట ననస:52-5-519
వయససస:41
లస: ససస స
3856 AP151000303263
పపరర: అకస రరనససర మమహకద

3845 SQX0882332
పపరర: ఆయయషర బబగమ షపక

95-109/1070

భరస : ఆబద షపక
ఇసటట ననస:52-5-516
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల shaik
ఇసటట ననస:52-5-517
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మసరసన వల షపజక
ఇసటట ననస:52-5-517
వయససస:37
లస: పప
3853 AP151000303487
పపరర: నసరరససలలసనన మహకద

95-110/169

భరస : అబమరల రషసద షపజక
ఇసటట ననస:52-5-517
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : షపక మరరవల షపజక
ఇసటట ననస:52-5-517
వయససస:31
లస: ససస స
3850 SQX0698258
పపరర: షపక మరర వల

3842 SQX1416297
పపరర: అసరక షపక

3840 SQX1696277
పపరర: రవ బబబమ మమమలల

తసడడ:డ సస మయఖ మమమలల
ఇసటట ననస:52-5-516
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఆబద షపక
ఇసటట ననస:52-5-516
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రహసతషలలర
ఇసటట ననస:52-5-517
వయససస:30
లస: పప
3847 SQX0712992
పపరర: షపక మహససన

95-109/1069

భరస : రవ బబబమ మమమలల
ఇసటట ననస:52-5-516
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబబమ మమమలల
ఇసటట ననస:52-5-516
వయససస:23
లస: ససస స
3844 SQX0551333
పపరర: అజగ ర అల షపక

3839 SQX1696350
పపరర: రతస మణణ మమమలల

3864 SQX1382753
పపరర: కరరమమన షపక

95-110/184

భరస : అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:37
లస: ససస స
95-110/186

3867 SQX0697763
పపరర: మహమకద ఖలససస షపక

95-110/187

తసడడ:డ అహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:28
లస: పప
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3868 MLJ0929950
పపరర: ఖలజజ రహసతషలలర షపక

95-110/188

తసడడ:డ అహమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:38
లస: పప
3871 SQX1465336
పపరర: అబమరల రహమలన షపక

95-110/191

95-110/194

భరస : అబమరల హదద షపక
ఇసటట ననస:52-5-522
వయససస:67
లస: ససస స
3877 SQX1063494
పపరర: ఫరరన బససడ షపక

95-110/197

95-110/200

95-110/718

తసడడ:డ సమవపలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:28
లస: ససస స
3889 SQX0486472
పపరర: ఫరతమమన షపక

95-110/208

తసడడ:డ కరరమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:50
లస: పప

3881 SQX1568338
పపరర: మహమకద బబషర షపక

3884 SQX0542605
పపరర: ఆయయషర సయఖద

3887 SQX1593822
పపరర: ఫరరదన షపక

3890 SQX1593764
పపరర: అసకత షపక

95-110/211

3893 SQX0488890
పపరర: ఆరరఫ బబష షపక

95-110/198

3896 SQX1593780
పపరర: షరఫస షపక
తసడడ:డ కరరమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:54
లస: పప

3879 SQX1568320
పపరర: షరకకర బబగస షపక

95-110/199

భరస : మహమకద బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-523
వయససస:46
లస: ససస స
95-110/201

3882 AP151000303270
పపరర: ఉసరకన మమహకద

95-110/202

తసడడ:డ రజహమలన
ఇసటట ననస:52-5-523
వయససస:70
లస: పప
95-110/203

3885 SQX0122242
పపరర: అతక సయఖద

95-110/204

తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:52-5-529
వయససస:29
లస: పప
95-110/206

3888 SQX1593814
పపరర: సరజదన షపక

95-110/207

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:31
లస: ససస స
95-110/209

3891 SQX0488551
పపరర: గకస భబషర షపక

95-110/210

తసడడ:డ సమవపలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:29
లస: పప
95-110/212

తసడడ:డ షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:32
లస: పప
95-110/216

95-110/196

తసడడ:డ అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-5-522
వయససస:73
లస: పప

భరస : షరఫస షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:31
లస: పప
3895 SQX0488486
పపరర: బబబమ షపక

3876 AP151000303288
పపరర: అబమరల హదద షపక

95-110/195

తసడడ:డ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సమవపలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:46
లస: ససస స
3892 SQX0488957
పపరర: జజనభబషర షపక

3875 MLJ2554442
పపరర: అబమరల రహహమ షపక

3878 SQX1155770
పపరర: బరకత షపక

95-110/190

95-110/193

తసడడ:డ అబమరల హదద షపక
ఇసటట ననస:52-5-522
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హహసపసన అలలసఫ
ఇసటట ననస:52-5-529
వయససస:30
లస: ససస స
95-110/205

3873 MLJ2554434
పపరర: ఆరరఫర కకసర షపక

తసడడ:డ అబమరల రహహస షపక మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-522
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రగహమలన
ఇసటట ననస:52-5-523
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ గరరర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-5-528
వయససస:45
లస: పప
3886 SQX0486423
పపరర: యసరరన షపక

95-110/192

భరస : అబమరల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-523
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన మమహకద
ఇసటట ననస:52-5-523
వయససస:60
లస: ససస స
3883 SQX2292993
పపరర: కరరమమలర షపక

3872 SQX0535021
పపరర: జజజననబ ఫరతమల మహమకద

3870 AP151000303015
పపరర: అహమకద షరరఫ షపక

తసడడ:డ మమహకద ఖలససస సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల హదద షపక
ఇసటట ననస:52-5-522
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహమబద బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-523
వయససస:27
లస: ససస స
3880 AP151000303352
పపరర: షమమ

95-110/189

తసడడ:డ అబమరల రహకన
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-521
వయససస:85
లస: పప
3874 AP151000303294
పపరర: అసకతనససర బబగస షపక

3869 MLJ0929943
పపరర: అబమల కరరమ

3894 SQX0698050
పపరర: రబబబన షపక

95-110/213

తసడడ:డ సపజమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:31
లస: పప
95-110/217

3897 SQX0488528
పపరర: సమవపలలర షపక

95-110/218

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:59
లస: పప
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3898 SQX0283754
పపరర: షరఫస అహమకద ఎస డక

95-111/876

తసడడ:డ షబబర అహకద Mohammed
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:41
లస: పప
3901 SQX1747906
పపరర: పరరశన షపక

95-110/220

95-110/221

3913 SQX1982479
పపరర: మలబబఉనసషర షపక

95-110/224

95-110/227

95-5/870

95-110/232

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:50
లస: పప

95-110/225

3911 SQX0488726
పపరర: మహమకద ఇరరరద షపక

3914 SQX1641778
పపరర: హసస రరనసస షపజక

3917 SQX1608332
పపరర: ఆయయశర షపక

95-110/236

3920 MLJ0928705
పపరర: రగషక షపక

95-110/228

3923 SQX0542738
పపరర: జజన బబష షపక

95-110/230

3926 AP151000303391
పపరర: మలర కర షపక
తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:58
లస: పప

3909 SQX0551655
పపరర: మహమకద ఎరसీ్హన షపక

95-110/226

3912 SQX1581207
పపరర: అహమకద షరరఫ షపక

95-110/229

3915 SQX1092618
పపరర: రరఖయ ససలలసనన షపక

95-110/231

తసడడ:డ అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-535
వయససస:25
లస: ససస స
95-110/234

3918 SQX1021732
పపరర: హఫస షపక

95-110/235

భరస : జజబఉలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:26
లస: ససస స
95-110/237

3921 AP151000303128
పపరర: హససనన బబగస

95-110/238

భరస : షపక ఖసదస
ర స
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:45
లస: ససస స
95-110/240

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:26
లస: పప
95-110/242

95-110/223
3906 AP151000303165
పపరర: మహమకద హబబమర రహమలన

తసడడ:డ మహమకద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-5-534
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:37
లస: ససస స
95-110/239

95-23/575

తసడడ:డ అహమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-534
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:50
లస: ససస స
3925 AP151000303066
పపరర: ఖసదస
ర స షపక

3908 AP151000303389
పపరర: సరదదఖల బబగస షపక

3903 SQX1958149
పపరర: శమ ఫరతమల షపక

తసడడ:డ అబమరల వదసద
ఇసటట ననస:52-5-533
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహహమన షపజక
ఇసటట ననస:52-5-535
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:36
లస: ససస స
3922 AP151000303123
పపరర: నఫససర బబగస షపక

95-110/222

తసడడ:డ అహమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-534
వయససస:34
లస: పప

భరస : అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-535
వయససస:47
లస: ససస స
3919 SQX1608340
పపరర: అసకతషనససర షపక

3905 MLJ0926220
పపరర: జహరరర రహమన

95-110/219

భరస : హబబమర రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-533
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అహమకదర రరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-534
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రహహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-5-535
వయససస:21
లస: ససస స
3916 SQX1092626
పపరర: మహబబబ బ షపక

95-109/1126

తసడడ:డ అబబ
ర ల వదసద
ఇసటట ననస:52-5-533
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-534
వయససస:29
లస: ససస స
3910 SQX1142280
పపరర: అబమరల జహహరరకల హసన
మహమకద
తసడడ:డ అబమరల జమల మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-534
వయససస:31
లస: పప

3902 SQX2112415
పపరర: నససన
డ బబగ బబగ

3900 SQX1747872
పపరర: కరరషరక షపక

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-531
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫర
ఇసటట ననస:52-5-532
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : అబమరల వదసద
ఇసటట ననస:52-5-533
వయససస:60
లస: ససస స
3907 SQX0559542
పపరర: అఫస డ జ ఫరతమ షపక

95-111/877

భరస : షరఫస అహమద Mohammed
ఇసటట ననస:52-5-530
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-531
వయససస:54
లస: ససస స
3904 AP151000303085
పపరర: షసషషనససర

3899 SQX1103407
పపరర: అఫసఫర కకస మహమకద

3924 SQX0122341
పపరర: జబఉలర షపక

95-110/241

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:34
లస: పప
95-110/243

3927 AP151000306343
పపరర: అబమరల రషసద

95-110/244

తసడడ:డ అబమరలకడనక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:59
లస: పప
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3928 AP151000303052
పపరర: అనశర మహమకద

95-110/245

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:60
లస: పప
3931 AP151000303051
పపరర: ఉమకర మహమకద

95-110/248

95-111/71

95-111/74

95-111/77

3943 SQX1712017
పపరర: శరరఫ మహమకద

95-111/80

95-111/83

95-111/75

3941 SQX1711126
పపరర: బబజ షపక

3944 SQX1710615
పపరర: సప గరఖలననఎస మహమకద

3947 SQX1134584
పపరర: హమదసనససర మహమకద

95-111/86

3950 SQX1711209
పపరర: అబమరల రఖబ షపక

95-111/78

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:52-5-539
వయససస:52
లస: పప

3953 SQX0251264
పపరర: ఇకరబల అహకద ఎస డక

95-111/81

3956 SQX1262112
పపరర: రరజశనన సయఖద
భరస : గకస సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:34
లస: ససస స

95-111/73

3939 AP151000306115
పపరర: జజహరరనససరस

95-111/76

3942 SQX1620294
పపరర: అససఫ మహమకద

95-111/79

3945 SQX1034990
పపరర: అయయషర ససలలసనన

95-111/82

భరస : అబమరల ఖదధర షపజక
ఇసటట ననస:52-5-539
వయససస:41
లస: ససస స
95-111/84

3948 SQX0250084
పపరర: హబబమనససరस

95-111/85

భరస : మహమకద ఇకరబల అహకదस మహమ
ఇసటట ననస:52-5-539
వయససస:56
లస: ససస స
95-111/87

3951 SQX1034917
పపరర: అబమరల ఖదధర షపక

95-111/88

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:52-5-539
వయససస:49
లస: పప
95-111/90

తసడడ:డ ససలలమలన
ఇసటట ననస:52-5-539
వయససస:56
లస: పప
95-111/92

3936 SQX1620286
పపరర: ఫసరర గస మహమకద

తసడడ:డ అబమరలల రజజక మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:52-5-539
వయససస:21
లస: పప
95-111/89

95-110/249

భరస : రజజఫ ఖस
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అసగ ర ఖలన ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-539
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరగరరఖ న మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-539
వయససస:21
లస: పప

భరస : జజకకర హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:31
లస: ససస స

3938 SQX1710300
పపరర: ఫరతమమనససర షపక

3933 SQX0542613
పపరర: జజకకరర

భరస : అససఫ మహమలద
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అసగ రఖస మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-539
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబమరల ఖయబఖస
ఇసటట ననస:52-5-539
వయససస:44
లస: ససస స

3955 SQX1573634
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-111/72

తసడడ:డ అబమరలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ యకలబ శరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:50
లస: పప

3952 SQX1034941
పపరర: అబమరల ఖయబఖస

3935 SQX1711167
పపరర: నగరనన షపక

95-110/247

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అబమరల షపక
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:51
లస: ససస స

3940 SQX1712041
పపరర: ఇసరకయల జబఉలలలహ
మహమకద
తసడడ:డ శరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:23
లస: పప

3949 SQX1710649
పపరర: అనశర ఖలన మహమకద

95-122/443

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:45
లస: ససస స

3946 SQX1034974
పపరర: మలరరఉస అఖల

3932 SQX2071140
పపరర: మలర క షపక

3930 MLJ0922799
పపరర: ఇఖలబల షపక

తసడడ:డ రజజక షపక
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:65
లస: పప

భరస : అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:52-5-537
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-538
వయససస:21
లస: ససస స
3937 SQX1712033
పపరర: షరహననజ మహమకద

95-110/246

తసడడ:డ అబమరల రజజక మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రరవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-536
వయససస:69
లస: పప
3934 SQX1712066
పపరర: ఫరతమల జగహహర మహమకద

3929 MLJ0921965
పపరర: బషసర అబమరల

3954 SQX1262054
పపరర: ఫసర దోస సయఖద

95-111/91

భరస : జహఘద హహసపసన బబయబబన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:30
లస: ససస స
95-111/93

3957 SQX1262088
పపరర: ఖమమర జహన సయఖద

95-111/94

భరస : ఆబద హహసపసన బబయబబన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:40
లస: ససస స
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95-111/95 3959 SQX1823822
3958 SQX1262039
పపరర: ఆయయశర ససదర దౘీ్హ మహమకద
పపరర: హజర అకస ర సయఖద

భరస : బబబమ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:43
లస: ససస స
3961 SQX1823814
పపరర: అబమరల రహమలన బబగ

భరస : ఇకరబల హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:62
లస: ససస స
95-111/98

3962 SQX1262005
పపరర: అమల
ఫ ద ఖలన పటబన

తసడడ:డ మహమకద బబబమ బబగ
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అయబబ ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:33
లస: పప

95-111/101
3964 SQX1262021
పపరర: జహఘద హహసపసన బబయబబన
సయఖద
తసడడ:డ ఇకరబల హహసపసన బబయబబన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:37
లస: పప

3965 SQX1262013
పపరర: జకకర హహసపసన సయఖద

భరస : బబబబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-541
వయససస:42
లస: ససస స

3970 SQX1705698
పపరర: అబమరర రషసద షపక

3971 SQX1710748
పపరర: సమరర షపక

95-110/251

తసడడ:డ అబమరల మలతన షపక
ఇసటట ననస:52-5-542
వయససస:30
లస: పప
95-111/106

95-111/109

95-110/252

భరస : బబషర ఆరమలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-557
వయససస:41
లస: ససస స

94-110/1091

3977 SQX1710680
పపరర: అబమరల కరరమ షపక

3980 SQX1287532
పపరర: రగషన షపక

95-111/113

3983 SQX0275263
పపరర: ఫరరఫ నన షపక

95-111/104

3986 SQX0487538
పపరర: జరరనన బబగస మహమకద
భరస : అబమరల మనససన
ఇసటట ననస:52-5-557
వయససస:50
లస: ససస స

95-111/100

3966 SQX1823806
పపరర: అబద హహసపజసన బబయబన
సయఖద
తసడడ:డ ఇకరబల హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:45
లస: పప

95-111/103

3969 SQX1705722
పపరర: ఆయయశర నససడత షపక

95-110/250

3972 SQX1710714
పపరర: ససలలజమలన ఖసరఇశ షపక

95-111/105

తసడడ:డ ఆయయశర బబనస ఖసరఇశ షపక
ఇసటట ననస:52-5-543
వయససస:24
లస: ససస స
95-111/107

3975 MLJ0931642
పపరర: అహమకదసనససరబబగసस షపకस

95-111/108

భరస : ననగమల మరరस షపజక
ఇసటట ననస:52-5-543
వయససస:43
లస: ససస స
95-111/110

3978 MLJ0931600
పపరర: ననగమల మరర షపక

95-111/112

తసడడ:డ మమననఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-5-543
వయససస:48
లస: పప
95-110/253

3981 AP151000303180
పపరర: నజర అహకద

95-110/254

తసడడ:డ ఖలససమ సరహహబ
ఇసటట ననస:52-5-544
వయససస:52
లస: పప
95-111/114

భరస : కరరమమదధరన షపజక
ఇసటట ననస:52-5-544
వయససస:52
లస: ససస స
95-110/255

3963 SQX1262096
పపరర: గకస సయఖద

భరస : అబమరర రషసద షపక
ఇసటట ననస:52-5-542
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ షరమమమదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-5-544
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమదధరనस షపజక
ఇసటట ననస:52-5-544
వయససస:36
లస: ససస స
3985 SQX1397430
పపరర: హజరర ఫహహమల మహమకద

95-111/102

తసడడ:డ బబజ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-543
వయససస:23
లస: పప

భరస : నజర అహకద
ఇసటట ననస:52-5-544
వయససస:45
లస: ససస స
3982 SQX0275271
పపరర: నశకనस షపకस

3974 MLJ0931626
పపరర: భబనసబబగస షపక

95-111/97

తసడడ:డ ఇకరబల హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబజబబబమ షపజక
ఇసటట ననస:52-5-543
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజ బబబమ అబమరల
ఇసటట ననస:52-5-543
వయససస:21
లస: పప
3979 AP151000303311
పపరర: రరహన

95-111/99

తసడడ:డ రబబబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-543
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : గకస బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-543
వయససస:27
లస: ససస స
3976 SQX1710771
పపరర: అబమరల హబబ అబమరల

3968 NDX2411429
పపరర: నససమల షపక

3960 AP151000306123
పపరర: బబగస గకససయల

భరస : మహబబబ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:42
లస: పప

95-111/878
3967 SQX2058402
పపరర: సరలమ హహసపసన బబయబబన
సయఖద
తసడడ:డ ఆబద హహసపసన బబయబబన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-540
వయససస:18
లస: పప

3973 SQX1708460
పపరర: షబన షపక

95-111/96

3984 SQX0251272
పపరర: కరరమమదధరన షపక

95-111/115

తసడడ:డ మహకసరబ షపజక
ఇసటట ననస:52-5-544
వయససస:60
లస: పప
95-110/256

95-110/257
3987 SQX1088336
పపరర: జజజడస అజజయబ మహమకద

తసడడ:డ జబబజర అజజయబ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-557
వయససస:28
లస: పప
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3988 SQX0488916
పపరర: అబమరల మనసన మహమకద

95-110/258

తసడడ:డ అబమరల ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-557
వయససస:57
లస: పప
3991 AP151000303466
పపరర: ఖలజజ

95-110/261

95-110/262

95-109/1073

95-110/265

95-114/372

95-114/375

95-114/378

తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-606
వయససస:33
లస: పప

4001 SQX0250522
పపరర: Nayeemunnisa Shaik

4004 AP151000480038
పపరర: జజజబమనససర షపక

95-114/381

95-113/534

3996 SQX1697135
పపరర: ఇమలమ న బబజగ షపక

95-109/1072

3999 SQX1706274
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-110/264

4002 SQX2553055
పపరర: Aslam Akther Shaik

95-114/373

4005 AP151000480031
పపరర: అమననబ షపక

4013 SQX1742675
పపరర: హహమయబన బబషర షపక

4016 SQX0883488
పపరర: జబబరర బబషర షపక
తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-606
వయససస:36
లస: పప

95-114/374

భరస : ఇబడహహసకలల షపక
ఇసటట ననస:52-5-600
వయససస:60
లస: ససస స

95-114/376 4008 AP151000483302
4007 AP151000483052
పపరర: మహమకద ఇబడహఘస ఖలల షపక
పపరర: కరలలషర షపక

4010 SQX1742485
పపరర: అమర ఖలన పఠరన

95-113/535

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:52-5-598
వయససస:45
లస: పప

95-114/377

తసడడ:డ ఖలజమహఘదర ధన షపక
ఇసటట ననస:52-5-600
వయససస:67
లస: పప
95-114/379

4011 SQX1742378
పపరర: రరహన ఖలన పఠరన

95-114/380

తసడడ:డ షరహఘద ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-603
వయససస:34
లస: పప
95-114/382

తసడడ:డ అబమరల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-605
వయససస:62
లస: పప
95-114/384

95-111/117

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-589
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శహహద ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-603
వయససస:31
లస: పప

భరస : హహమయబన బబషర
ఇసటట ననస:52-5-605
వయససస:52
లస: ససస స
4015 SQX0338723
పపరర: సతనసర బబషర షపక

95-110/263

తసడడ:డ అబమరలఅజజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-600
వయససస:64
లస: పప

భరస : మహమకద జజన
ఇసటట ననస:52-5-600/1
వయససస:67
లస: ససస స
4012 SQX1742592
పపరర: నసరఫ హన షపక

3998 SQX1706019
పపరర: నగరనన షపక

3993 SQX1573576
పపరర: బబబర షపక

తసడడ:డ ఇబడహహస బబగ షపక
ఇసటట ననస:52-5-588
వయససస:32
లస: పప

భరస : ఇబడహహసకలల షపక
ఇసటట ననస:52-5-600
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఖలలలష షపక
ఇసటట ననస:52-5-600
వయససస:61
లస: ససస స
4009 SQX1742329
పపరర: మహబబబ బ పఠరన

95-109/1071

భరస : అసర సఅకస ర షపక
ఇసటట ననస:52-5-598
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖలలలలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-600
వయససస:35
లస: ససస స
4006 AP151000480241
పపరర: సఫపరరబ షపక

3995 SQX1697507
పపరర: నసరఫ హ బబగమ

95-110/260

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:52-5-585
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-5-589
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మదనర సరహహబ
ఇసటట ననస:52-5-593
వయససస:64
లస: పప
4003 MLJ2499119
పపరర: అఖస రరనససర షపక

95-111/116

భరస : ఇబడహహస బబగ
ఇసటట ననస:52-5-588
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ బబజగ
ఇసటట ననస:52-5-588
వయససస:66
లస: పప
4000 SQX1382902
పపరర: మహమకద ఇబడహహస షపక

3992 SQX1545328
పపరర: అజగ ర షపక

3990 SQX0712802
పపరర: అబదసనససర షపక

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:52-5-576
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:52-5-585
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-587
వయససస:21
లస: పప
3997 SQX1697341
పపరర: ఇబడహహస బబజగ

95-110/259

భరస : చనసద బబష
ఇసటట ననస:52-5-576
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:52-5-576
వయససస:45
లస: పప
3994 SQX1705961
పపరర: ఆదస జజన షపక

3989 SQX1007905
పపరర: షకకర షపక

4014 SQX0338624
పపరర: గమలలఫ ర షపక

95-114/383

భరస : అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-606
వయససస:53
లస: ససస స
95-114/385

4017 MLJ0884668
పపరర: షమమ బబగ

95-114/386

భరస : కరరస బబగ
ఇసటట ననస:52-5-609
వయససస:37
లస: ససస స
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95-114/387 4019 SQX0338814
4018 SQX1469833
పపరర: మమసటబజ బబగమ మహమకద
పపరర: ఎజజస మహమకద

భరస : మహబబబ ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-609
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-609
వయససస:37
లస: పప

4021 SQX0773119
పపరర: ఖమరఫహ షపక

4022 AP151000483175
పపరర: గఫరర పఠరన

95-114/390

భరస : గఫరర పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-610
వయససస:31
లస: ససస స
95-114/393

4027 SQX1249771
పపరర: ససఫస మహమకద

95-114/396

95-114/399

95-114/402

95-114/405

95-114/408

4034 SQX1333210
పపరర: మబన పఠరన

4037 SQX1469759
పపరర: రరయలజ షపక

4040 SQX1242346
పపరర: నసరఫ హన సయఖద

95-114/411

4043 SQX1242304
పపరర: నసర సయఖద

95-114/400

4046 SQX0010934
పపరర: అనసపపరర తననగసడర
భరస : వనసకటటశశర రజడడడ తననగసడర
ఇసటట ననస:52-5-615
వయససస:33
లస: ససస స

4026 SQX1249789
పపరర: ఆబద మహమకద

95-114/395

4029 SQX1469932
పపరర: ఫరరస న సయఖద

95-114/398

4032 AP151000483065
పపరర: ఖలజజ సయఖద

95-114/401

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-612
వయససస:43
లస: పప
95-114/403

4035 AP151000480217
పపరర: ఫరతమల షపక

95-114/404

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-613
వయససస:59
లస: ససస స
95-114/406

4038 SQX0028597
పపరర: మహమకద బనగరనపలర

95-114/407

తసడడ:డ హహసపసన బనగరనపలర
ఇసటట ననస:52-5-613
వయససస:37
లస: పప
95-114/409

4041 SQX0773069
పపరర: పదక గగల

95-114/410

భరస : లకకకనరసససహరరవప గగల
ఇసటట ననస:52-5-614
వయససస:44
లస: ససస స
95-114/412

తసడడ:డ కరరమ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-614
వయససస:34
లస: పప
95-114/414

95-114/392

భరస : ఖలజజ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-612
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నసర సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-614
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర ఖలరరఫ న రరవప గగల
ఇసటట ననస:52-5-614
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడడ గరయస
ఇసటట ననస:52-5-615
వయససస:26
లస: ససస స

95-114/397

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-613
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బబబబసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-613
వయససస:67
లస: పప

4045 SQX1742493
పపరర: ససజనఖ గరయస

4031 MLJ0886747
పపరర: గఫరర షపక

4023 SQX0458448
పపరర: ఖలజజ షపక

తసడడ:డ అబమరల బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-611
వయససస:32
లస: పప

భరస : అహకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-613
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమబద బనగరనపలర
ఇసటట ననస:52-5-613
వయససస:27
లస: పప

4042 SQX0773077
పపరర: బబల నరసససహరరవప గగల

95-114/394

తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:52-5-612
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహమబద బనగరనపలర
ఇసటట ననస:52-5-613
వయససస:25
లస: ససస స

4039 AP151000483262
పపరర: హహసపసన షపక

4028 SQX1210723
పపరర: బషసర మహమకద

95-114/389

తసడడ:డ మసరసనశలस షపక
ఇసటట ననస:52-5-610
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-611
వయససస:65
లస: పప

భరస : హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-612
వయససస:77
లస: ససస స

4036 SQX1291855
పపరర: ఇలయజ బనగరనపలర

95-114/391

తసడడ:డ అబమరల బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-611
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-611
వయససస:33
లస: పప

4033 SQX1292218
పపరర: రజహకత బనగరనపలర

4025 SQX1210673
పపరర: జజవద మహమకద

4020 MLJ0880625
పపరర: కరరస బబగ

తసడడ:డ గపరపర బబగ
ఇసటట ననస:52-5-609
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రహహస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-610
వయససస:43
లస: పప

4024 SQX0271056
పపరర: మరజనన మహఘదర ధన బబగస
అయమబబల
భరస : అయమబబల హహచ
ఇసటట ననస:52-5-611
వయససస:39
లస: ససస స

4030 AP151000480260
పపరర: సపజదనబ సయఖద

95-114/388

4044 SQX1333012
పపరర: మలర ఖలరరఫ న రరవప గగల

95-114/413

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గగల
ఇసటట ననస:52-5-614
వయససస:62
లస: పప
95-114/415

4047 SQX0483636
పపరర: ఆదదలకడక గరయస

95-114/416

భరస : ననరరయణరజడడడ గరయస
ఇసటట ననస:52-5-615
వయససస:48
లస: ససస స
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4048 SQX1074616
పపరర: శకనవరస రజడడడ గరయస
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95-114/417

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడడ గరయస
ఇసటట ననస:52-5-615
వయససస:25
లస: పప
4051 SQX0760645
పపరర: వససత రరవప నలల
ర రర

95-114/420

94-114/800

94-114/803

95-114/423

95-114/426

95-114/429

4061 SQX0270934
పపరర: వనసకటటశశరరరజడसడడ తనళళस

4064 AP151000480149
పపరర: హబబమనససర పఠరన

4067 SQX0243600
పపరర: నసరశలस షపకस

95-114/432

4070 SQX1074442
పపరర: వరకలమలరర తమలపరకలల

95-114/435

4073 SQX0773044
పపరర: కరరమమలలర షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-619
వయససస:38
లస: ససస స

4075 SQX1742089
పపరర: మసరసన షపక

4076 SQX1742113
పపరర: ఫరతమల షపక

95-114/438

భరస : జజన భబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-620
వయససస:50
లస: ససస స

94-114/799

4056 NDX2288561
పపరర: ననగ సతఖననరరయణ మలర

94-114/802

4059 MLJ2499267
పపరర: శవననగగసదడసమకस మలర స

95-114/422

భరస : నరసససహరరవప మలర స
ఇసటట ననస:52-5-616
వయససస:65
లస: ససస స
95-114/424

4062 MLJ0885517
పపరర: భబశరరనససర

95-114/425

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-617
వయససస:45
లస: ససస స
95-114/427

4065 SQX1290345
పపరర: రహమలన బబషర షపక

95-114/428

తసడడ:డ ననసర వల షపక
ఇసటట ననస:52-5-617
వయససస:25
లస: పప
95-114/430

4068 MLJ2501070
పపరర: యశన ఖలన పఠరన

95-114/431

తసడడ:డ అహకదనఖ న పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-617
వయససస:62
లస: పప
95-114/433

భరస : పడభబకర రరవప తమలపరకలల
ఇసటట ననస:52-5-618
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వర శశఖర రరవప తమలపరకలల
ఇసటట ననస:52-5-618
వయససస:67
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-620
వయససస:29
లస: ససస స

95-114/421

తసడడ:డ వలस షపక
ఇసటట ననస:52-5-617
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప తమలపరకలల
ఇసటట ననస:52-5-618
వయససస:32
లస: ససస స
4072 SQX0028977
పపరర: పడభబకరరరవప తమలపరకలల

4058 SQX0271221
పపరర: వనసకట ససబబమక తనళళ

4053 NDX2288702
పపరర: హరరత దనసరర

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ మలర
ఇసటట ననస:52-5-616
వయససస:37
లస: పప

భరస : యలసససఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-617
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసర వల shaik
ఇసటట ననస:52-5-617
వయససస:27
లస: పప
4069 SQX1074459
పపరర: మలధసరర తమలపరకలల

94-114/801

తసడడ:డ ననగరరజడడడस తనళర
ఇసటట ననస:52-5-616
వయససస:50
లస: పప

భరస : మలబమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-617
వయససస:54
లస: ససస స
4066 SQX0766444
పపరర: ఫరరఖ షపజక

4055 NDX2288611
పపరర: మమరర కమలనసరర

95-114/419

తసడడ:డ ససవర శసకర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:52-5-616
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరజడడడ తనళర
ఇసటట ననస:52-5-616
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప మలర స
ఇసటట ననస:52-5-616
వయససస:47
లస: పప
4063 AP151000480213
పపరర: మరరబ షపక

95-141/33

భరస : శరమబఖల కమలనసరర
ఇసటట ననస:52-5-616
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదననస కమలనసరర
ఇసటట ననస:52-5-616
వయససస:52
లస: పప
4060 SQX0271072
పపరర: శకనవరసరరవప మలర స

4052 SQX1733963
పపరర: ననరరయణ రజడడ గయలఎస

4050 SQX1169482
పపరర: వనసకటటశశర రజడడడ తననగమసడర

తసడడ:డ తరరపతయఖ తననగసడర
ఇసటట ననస:52-5-615
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకటరజడడడ గయలఎస
ఇసటట ననస:52-5-615
వయససస:50
లస: పప

భరస : ననగ సతఖననరరయణ మలర
ఇసటట ననస:52-5-616
వయససస:32
లస: ససస స
4057 NDX2288538
పపరర: శరమబఖల కమలనసరర

95-114/418

తసడడ:డ తరరపత రజడడడ తననగసడర
ఇసటట ననస:52-5-615
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయఖ నలల
ర రర
ఇసటట ననస:52-5-615
వయససస:50
లస: పప
4054 NDX2288504
పపరర: అసబక భవరన మలర

4049 SQX1210830
పపరర: శకనవరస రజడడడ తననగమసడర

95-114/434
4071 SQX1074434
పపరర: శరమబఖల ససరబ తమలపరకలల

తసడడ:డ పడభబకర రరవప తమలపరకలల
ఇసటట ననస:52-5-618
వయససస:25
లస: పప
95-114/436

4074 SQX1469957
పపరర: షకకల షపక

95-114/437

తసడడ:డ శశశద షపక
ఇసటట ననస:52-5-620
వయససస:26
లస: ససస స
95-114/439

4077 SQX0003269
పపరర: జహ రర షపక

95-114/440

భరస : సపజదన షపక
ఇసటట ననస:52-5-620
వయససస:51
లస: ససస స
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4078 SQX0766766
పపరర: జజకకర షపక
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95-114/442

తసడడ:డ సపజదన షపక
ఇసటట ననస:52-5-620
వయససస:28
లస: పప
4081 SQX1742816
పపరర: గకససయల షపక

95-114/445

95-114/657

95-114/660

95-114/450

95-114/453

95-114/456

95-114/459

భరస : సతనసర సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:54
లస: ససస స

4091 SQX0766709
పపరర: ఇసతయలజ భబషర షపక

4094 MLJ2501211
పపరర: చసదనరషర షపక

95-114/462

95-114/451

4086 SQX2009231
పపరర: ఫరతమ షపక

95-114/659

4089 SQX1620393
పపరర: అరరరయల మహమకద

95-114/449

4092 SQX1469858
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-114/452

తసడడ:డ చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-622
వయససస:31
లస: పప
95-114/454

4095 SQX0338749
పపరర: సరబర షపక

95-114/455

భరస : అజగ ర షపక
ఇసటట ననస:52-5-623
వయససస:38
లస: ససస స

95-114/457 4098 AP151000480349
95-114/458
4097 SQX0061747
పపరర: అసజమ ససలలసనన మహమకద
పపరర: ఖమర ససలలసననस మహమకద

భరస : అఫసర ఫరరరఖस మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-624
వయససస:60
లస: ససస స

95-114/460 4101 SQX1027904
4100 AP151000483330
పపరర: అఫసర ఫరరరఖस మహమకద
పపరర: హషసక సయఖద

4103 SQX0826826
పపరర: అరరఫ సయఖద

4106 SQX1249755
పపరర: అయమఖబ సయఖద
తసడడ:డ అబమ సలలహ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:24
లస: పప

95-114/461

తసడడ:డ అబమసలలహ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:26
లస: ససస స
95-114/463

భరస : అజమ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:33
లస: ససస స
95-114/465

95-114/448

తసడడ:డ యశన బబజగ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-622
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అషడఫ ఫరరరఖस మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-624
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:32
లస: ససస స
4105 AP151000480109
పపరర: అమర సయఖద

95-114/661

తసడడ:డ అఫసర ఫరరరఖ మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-624
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అపసర ఫరరరక మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-624
వయససస:30
లస: పప
4102 SQX0028704
పపరర: ససమయతహససన సయఖద

4088 SQX2013795
పపరర: సస నయ షపక

4083 SQX1742634
పపరర: అమర షపక

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:52-5-621
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరలలకకలరस షపక
ఇసటట ననస:52-5-622
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మమలల షపక
ఇసటట ననస:52-5-623
వయససస:42
లస: పప
4099 SQX0373670
పపరర: కబర మహమకద

95-114/658

తసడడ:డ చనసద భబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-622
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనసద భబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-622
వయససస:32
లస: పప
4096 SQX0338772
పపరర: అజగ ర షపక

4085 SQX2006716
పపరర: మహబబ షపక

95-114/444

తసడడ:డ ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-621
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-5-621
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : చనసదనరషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-622
వయససస:47
లస: ససస స
4093 SQX0785378
పపరర: ఫయలజ భబషర షపక

95-114/447

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-621
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-5-621
వయససస:29
లస: ససస స
4090 MLJ2499143
పపరర: అబద షపక

4082 SQX0243113
పపరర: అజకతషలలరహ షపక

4080 SQX0243576
పపరర: సపజదన షపక

తసడడ:డ ఫకకరరసహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-5-620
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-5-621
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:52-5-621
వయససస:54
లస: పప
4087 SQX2007235
పపరర: మసరసన షపక

95-114/443

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-5-620
వయససస:53
లస: పప

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:52-5-621
వయససస:34
లస: ససస స
4084 SQX2006708
పపరర: ససభబన షపక

4079 SQX0766378
పపరర: ససభబన షపక

4104 AP151000480110
పపరర: షరహఘద సయఖద

95-114/464

భరస : అబమ సరలలహस సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:50
లస: ససస స
95-114/466

4107 SQX0028670
పపరర: మమజబ సయఖద

95-114/467

తసడడ:డ సతనసర సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:29
లస: పప
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4108 SQX0843235
పపరర: అబమబకర ససదర దఖ సయఖద

95-114/468

తసడడ:డ సరలలహ సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:29
లస: పప
4111 AP151000483105
పపరర: సతనసర సయఖద

95-114/471

95-114/474

95-114/477

95-114/480

95-114/483

95-114/486

95-114/489

తసడడ:డ చసద ఖలనस పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-632
వయససస:34
లస: పప

4121 SQX0028878
పపరర: అబమరల రజయలససలలసనన షపక

4124 SQX1742519
పపరర: ససఫసయల బబగస పఠరన

4127 SQX0520148
పపరర: సతనసర ఖలన పఠరన

4130 SQX0338608
పపరర: అకబర బబషర షపక

95-114/491

4133 SQX1333194
పపరర: షసషషదదరన మహమకద

95-114/481

4136 MLJ0886374
పపరర: ఆరరఫ ఖలన పఠరనस
తసడడ:డ ఛనన ఖలనस పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-632
వయససస:44
లస: పప

4116 SQX1742790
పపరర: సలలక షపక

95-114/476

4119 SQX1742394
పపరర: షకకల షపక

95-114/479

4122 AP151000480025
పపరర: కలబబడ పఠరన

95-114/482

భరస : వససఫరఖ న పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:44
లస: ససస స
95-114/484

4125 SQX1602342
పపరర: సలలకన ఖలన పఠరన

95-114/485

తసడడ:డ యబసఫ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:26
లస: పప
95-114/487

4128 SQX0028662
పపరర: మనససర ఖలన పఠరన

95-114/488

తలర : ససఫసయల బ పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:39
లస: పప
95-114/490

4131 SQX2332104
పపరర: దదలలరద షపక

95-114/737

భరస : మసరసనశల షపక
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:46
లస: ససస స
95-114/492

తసడడ:డ అనశర మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-631
వయససస:37
లస: పప
95-114/494

95-114/473

భరస : చసద భబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-629
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మజర షపక
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:73
లస: పప

భరస : షసషషదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:52-5-631
వయససస:33
లస: ససస స
4135 MLJ0884874
పపరర: అయబబబఖ న

95-114/478

తసడడ:డ రహహస పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రహహసఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:49
లస: పప
4132 SQX0772988
పపరర: ఫపయజనససర మహమకద

4118 SQX1742782
పపరర: సమర షపక

4113 AP151000480083
పపరర: మమనరర సయఖద

భరస : సమద షపక
ఇసటట ననస:52-5-627
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రహహస ఖలన
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ యబససఫ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:28
లస: పప
4129 MLJ2501062
పపరర: ఇససఫరఖ న పఠరన

95-114/475

తసడడ:డ అబమరల వజర షపక
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వజజర షపక
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:51
లస: ససస స
4126 SQX1210798
పపరర: అననసరర ఖలన పఠరన

4115 AP151000483041
పపరర: హమద సయఖద

95-114/470

భరస : హమద సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-626
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-627
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-630
వయససస:25
లస: ససస స
4123 AP151000480107
పపరర: అబమరలల
గ లలఫ ర షపక

95-114/472

తసడడ:డ ఖలససస సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-626
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:52-5-627
వయససస:32
లస: పప
4120 SQX1594028
పపరర: జకకరర షపక

4112 SQX0826800
పపరర: ఖసరరనససర షపక

4110 SQX0830570
పపరర: అబబ సరలలహ సయఖద

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-5-626
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర షపక
ఇసటట ననస:52-5-626
వయససస:35
లస: పప
4117 SQX1332683
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-114/469

తసడడ:డ హమద సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-5-625
వయససస:57
లస: పప
4114 SQX0028928
పపరర: ఖలజజ షపక

4109 SQX0028712
పపరర: అసరరమ సయఖద

4134 SQX1333095
పపరర: నటబషర పఠరన

95-114/493

భరస : అయబబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-632
వయససస:31
లస: ససస స
95-114/495

4137 MLJ0881052
పపరర: అససఫఖ రన ఫస న स

95-114/496

తసడడ:డ చసదనఖ న పఠరన
ఇసటట ననస:52-5-632
వయససస:47
లస: పప
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95-110/266

భరస : ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:52-5-647
వయససస:30
లస: ససస స
4141 SQX1889104
పపరర: సరమలమ జఖస వలర స

95-81/51

95-80/828

95-110/270

95-111/120

95-110/273

95-110/276

భరస : ఖరరమమలలరस షపజక
ఇసటట ననస:52-6-548
వయససస:53
లస: ససస స
4162 SQX0697953
పపరర: అకబర బబషర షపక
తసడడ:డ శరరరదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-6-548
వయససస:30
లస: పప
4165 SQX2377091
పపరర: షపక అసగ ర ASGAR
తసడడ:డ షపక షరరరదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-6-548/1
వయససస:26
లస: పప

4151 SQX0455873
పపరర: అతయ పరరశన

4154 SQX0583518
పపరర: ఇసరకయల షపక

4157 SQX1568346
పపరర: కరరమమలలర షపక

4160 SQX1191873
పపరర: షపజక మహహమమడ అసరరస షపక

4163 SQX0334177
పపరర: షపక అహకద బబషరस

95-110/272

4166 SQX1581348
పపరర: ఆబద మహమకద
తసడడ:డ షబబర మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-549
వయససస:25
లస: పప

95-110/269

95-111/119

4152 SQX2227338
పపరర: జజససకన షపక

95-110/719

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:52-6-536
వయససస:20
లస: ససస స
95-110/274

4155 SQX0829317
పపరర: దదలర లద ససలలసనన షపక

95-110/275

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-6-541
వయససస:40
లస: పప
95-110/277

4158 AP151000306428
పపరర: బబగస సరజదనस

95-111/121

భరస : షరరరదచరనस begam
ఇసటట ననస:52-6-548
వయససస:50
లస: ససస స
95-111/123

4161 SQX0614651
పపరర: అజహర అల షపకस

95-111/124

తసడడ:డ షరరరదధరనस షపజక
ఇసటట ననస:52-6-548
వయససస:28
లస: పప
95-111/126

తసడడ:డ షరరఫపదధరనस షపజక
ఇసటట ననస:52-6-548
వయససస:32
లస: పప
95-111/923

95-113/536

తసడడ:డ అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-6-81
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శరరరదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-6-548
వయససస:25
లస: పప
95-111/125

4146 SQX1945146
పపరర: శవ ననగ మలలర శశరర ఉయలఖల

95-110/271 4149 SQX1232164
4148 SQX1945187
పపరర: వర ససరఖపడకరశరరవప ఉయలఖల
పపరర: ససదర దకలఎ షపక

తసడడ:డ అబమరల మమననఫ షపక
ఇసటట ననస:52-6-548
వయససస:38
లస: పప
95-111/122

4143 AP151000042183
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కసకకపరటట

తసడడ:డ వర ససరఖ పడకరశరరవప ఉయలఖల
ఇసటట ననస:52-6-60
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస లలట
ఇసటట ననస:52-6-540
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస లలట
ఇసటట ననస:52-6-541
వయససస:48
లస: పప
4159 MLJ2557916
పపరర: ససలలసననस स

95-111/925

తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:52-6-529
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబజద షపక
ఇసటట ననస:52-6-540
వయససస:63
లస: ససస స
4156 SQX0583963
పపరర: ఇబడహహస షపక

4145 SQX2187417
పపరర: రహమన షపక

95-110/268

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కసకకపరటట
ఇసటట ననస:52-5-4842
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఉయలఖల
ఇసటట ననస:52-6-60
వయససస:64
లస: పప

భరస : షసషషదధరన Pathan
ఇసటట ననస:52-6-524
వయససస:53
లస: ససస స
4153 MLJ0926824
పపరర: లతపపనససర

95-81/52

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:52-6-57
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససరఖపడకరశరరవప ఉయలఖల
ఇసటట ననస:52-6-60
వయససస:58
లస: ససస స
4150 SQX0761502
పపరర: జబన పఠరన

4142 SQX1889120
పపరర: రరజ వలర స

4140 SQX1607797
పపరర: మబస కలమమలలర షపక

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-5-647
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ వలర స
ఇసటట ననస:52-5-1529
వయససస:27
లస: పప

భరస : భబషర shaik
ఇసటట ననస:52-6-17
వయససస:36
లస: ససస స
4147 SQX1945237
పపరర: జయమక ఉయలఖల

95-110/267

భరస : మబస కలమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-5-647
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవయఖ వలర స
ఇసటట ననస:52-5-1529
వయససస:54
లస: ససస స
4144 MLJ3623592
పపరర: మహబమనససర షపక

4139 SQX1626342
పపరర: ఫజలల షపక

4164 AP151000306377
పపరర: షరరరదధరన షపకस

95-111/127

తసడడ:డ అబమరల ససబబనस షపజక
ఇసటట ననస:52-6-548
వయససస:59
లస: పప
95-111/128

4167 SQX2149698
పపరర: ఖదధర అహకద షపక

95-110/720

తసడడ:డ ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-6-550/1
వయససస:19
లస: పప
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4168 MLJ2557411
పపరర: రరబయల బబసరర మహమకద

95-111/129

భరస : సలమమదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-551
వయససస:52
లస: ససస స
4171 MLJ2557189
పపరర: సలమమదధరనस యస.డడ.स

95-111/132

95-111/135

95-110/278

95-110/281

95-110/284

95-110/287

95-110/290

భరస : బబజగ మమననస షపక
ఇసటట ననస:52-6-556
వయససస:36
లస: ససస స

4181 SQX0275388
పపరర: నససమల బబగస

4184 SQX1606492
పపరర: ఇసరకయల నసఫసల సయఖద

4187 SQX0512350
పపరర: ఉజజహఘద బబగ

4190 SQX1396879
పపరర: గఫపర షపక

95-110/721

95-110/293

4193 SQX2390284
పపరర: రజహన మహమకద

4176 SQX2291706
పపరర: అలలకస షపక

95-111/922

4179 MLJ2554491
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-110/280

95-110/282

4182 MLJ2554913
పపరర: షమమ షపక

95-110/283

భరస : కరరమమలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:44
లస: ససస స
95-110/285

4185 SQX1396937
పపరర: ఆరరఫ బబష షపక

95-110/286

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:24
లస: పప
95-110/288

4188 SQX0881078
పపరర: మహఘమనసల మహమకద

95-110/289

తసడడ:డ జనసస మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:41
లస: పప
95-110/291

4191 AP151000303337
పపరర: అబమరల రహహమ బబగ

95-110/292

తసడడ:డ మమన బబగ
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:74
లస: పప
95-110/722

4194 SQX2308849
పపరర: అమమన షపక

95-111/924

భరస : మహఘమనసల హక మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మహమకద కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:22
లస: ససస స

4196 SQX0243055
పపరర: పరరశన భబనస

4197 AP151000303382
పపరర: ఖలజజ రహసతషలలర బబగ

భరస : గఫరర బబగ
ఇసటట ననస:52-6-556
వయససస:47
లస: ససస స

95-111/134

తసడడ:డ అబమరల మజద షపక
ఇసటట ననస:52-6-554
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ అమన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:46
లస: పప
4195 SQX1524678
పపరర: బబజగ సరమలమ న పడవణ షపక

95-110/279

తసడడ:డ అబమరల రహహమ బబగ
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహహమ బబగ
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:43
లస: పప
4192 SQX2345239
పపరర: కరరమమలర మహమకద

4178 MLJ2554541
పపరర: హహహసర జహ

4173 AP151000306251
పపరర: కలలలససబ షపకस

తసడడ:డ కలలశర షపక
ఇసటట ననస:52-6/552
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలబల బరకవర సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:27
లస: పప
4189 AP151000303062
పపరర: అహకద అల బబగ

95-111/136

తసడడ:డ అబమరల రహహస బబగ
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబమరల రహహమ బబగ
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:60
లస: ససస స
4186 SQX1396911
పపరర: ఫరరరఖ బబష షపక

4175 SQX0251249
పపరర: కరలలషర షపక

95-111/131

భరస : షపక మహబబబस షపజక
ఇసటట ననస:52-6-552
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మజద
ఇసటట ననస:52-6-554
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహఘమనసలర ర మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-555
వయససస:32
లస: ససస స
4183 AP151000303166
పపరర: ఫరతమమనససర బబగమ

95-111/133

తసడడ:డ మసరసన షపజక
ఇసటట ననస:52-6-552
వయససస:52
లస: పప

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-554
వయససస:38
లస: ససస స
4180 SQX0826321
పపరర: రరహనన మహమకద

4172 SQX0579532
పపరర: హలమల బబగస షపక

4170 MLJ2557155
పపరర: అసకతషలలరस యస.డడ.स

తసడడ:డ సలమమదదరన स MD
ఇసటట ననస:52-6-551
వయససస:38
లస: పప

భరస : కరలలషర సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-552
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మహబబబस షపజక
ఇసటట ననస:52-6-552
వయససస:47
లస: పప
4177 MLJ2554533
పపరర: మలలన బ షపక

95-111/130

తసడడ:డ సలమమదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-551
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహసషరరఫस MD
ఇసటట ననస:52-6-551
వయససస:60
లస: పప
4174 AP151000306427
పపరర: ససబబన షపకस

4169 SQX1114222
పపరర: ఉబబదసలలర మహమకద

95-110/294

95-110/295

భరస : జమలలదధరన
ఇసటట ననస:52-6-556
వయససస:50
లస: ససస స
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4198 AP151000303385
పపరర: హబబమనససర బబగస

95-110/296

భరస : జమలలదదరన బబగ
ఇసటట ననస:52-6-556
వయససస:66
లస: ససస స
4201 SQX2496487
పపరర: వసశ కకషర జటటరర

95-111/1009

95-110/300

95-110/302

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:36
లస: ససస స
4210 AP151000303299
పపరర: గమలలఫ ర

95-110/305

95-110/308

95-110/311

95-110/725

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:52-6-560
వయససస:26
లస: ససస స
4225 SQX1412659
పపరర: మహమకద అల షపక
తసడడ:డ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:52-6-560
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:19
లస: పప

4208 SQX0119693
పపరర: నజజక షపక

4209 SQX0340687
పపరర: ఫపజజన షపక

95-110/303

4211 SQX0247726
పపరర: జలలన బ

4214 AP151000303430
పపరర: ఖలజజ మహమకద

4217 SQX0249532
పపరర: అబమరల బషసర

4220 SQX2143253
పపరర: సమన షపక

4223 SQX1412717
పపరర: మహబమనసస బబగస షపక

95-110/306

4226 SQX1412691
పపరర: ఇబసఅల షపక
తసడడ:డ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:52-6-560
వయససస:33
లస: పప

95-23/576

95-110/304

4212 SQX0334193
పపరర: హసన అహకద

95-110/307

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:30
లస: పప
95-110/309

4215 AP151000303030
పపరర: రహమతషలలర మహమకద

95-110/310

తసడడ:డ అబమరల బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:53
లస: పప
95-110/312

4218 SQX2311850
పపరర: రఫస షపక

95-110/724

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:34
లస: పప
95-110/726

4221 SQX2145506
పపరర: బలలల షపక

95-110/727

తసడడ:డ ఖలజ షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:18
లస: పప
95-110/314

భరస : జఫర సరదదక షపక
ఇసటట ననస:52-6-560
వయససస:32
లస: ససస స
95-110/316

95-110/299

భరస : గకస మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : హసన అహమద షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:19
లస: ససస స
95-110/313

4206 SQX1958321
పపరర: బలలల షపక

తసడడ:డ మకలబల వహబ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-558
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హసన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:85
లస: పప

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:32
లస: ససస స
4222 SQX1412642
పపరర: సరయరరబబనన షపక

95-110/301

తసడడ:డ అబమరల బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:56
లస: పప
4219 SQX2311983
పపరర: జబన షపక

4205 SQX0270884
పపరర: అనశర మహమకద

4203 SQX0275198
పపరర: మమనరర బబగస మహమకద
భరస : మకలబల వహబ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-558
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : అబమరల బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:43
లస: పప
4216 SQX0334342
పపరర: మహమకద గకస షపక

95-110/298

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రహకతషలలర
ఇసటట ననస:52-6-559
వయససస:48
లస: ససస స
4213 SQX0122184
పపరర: కరరమమలలర షపక

4202 SQX0794685
పపరర: నజయల బబనస కలరగషస

95-110/723
4200 SQX2461051
పపరర: జయలద అజయబ మహమకద

తసడడ:డ జబబజర అజయబ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-557
వయససస:30
లస: పప

భరస : అనశర మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-558
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫయలద షపక
ఇసటట ననస:52-6-558
వయససస:28
లస: పప
4207 SQX0119677
పపరర: సరరసజ షపక

95-110/297

తసడడ:డ జమమదధరనవబగస
ఇసటట ననస:52-6-556
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప జటటరర
ఇసటట ననస:52-6-557
వయససస:22
లస: పప
4204 SQX1397034
పపరర: నజమ షపక

4199 AP151000303386
పపరర: గఫరర బబగ

4224 SQX1707694
పపరర: గకససయల షపక

95-110/315

భరస : జలలన బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-6-560
వయససస:53
లస: ససస స
95-110/317

4227 SQX1412766
పపరర: జఫరర సరధదక షపక

95-110/318

తసడడ:డ సలలహ షపక
ఇసటట ననస:52-6-560
వయససస:37
లస: పప
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95-110/319

భరస : అబమరల మమనర
ఇసటట ననస:52-6-562
వయససస:41
లస: ససస స
4231 MLJ2554921
పపరర: అబమరల మమనర ఖసరగషస

95-110/322

95-110/325

95-124/623

95-110/328

95-110/331

4238 MLJ0924753
పపరర: అరరషరఖ షపక

4241 SQX0698043
పపరర: ఫరరర న షపక

4244 AP151000303028
పపరర: ఇకరబల భబషర షపక

95-110/655

4247 SQX2064020
పపరర: ఇరరరన బబష మమసహమకద

95-110/326

4236 SQX2222313
పపరర: నజక పరరశన షపక

95-113/705

4239 SQX1823749
పపరర: రరజజశనన సయఖద

95-110/327

95-110/329

4242 SQX0698084
పపరర: ఇమలమ న బబషర మహమకద

95-110/332

4245 AP151000303064
పపరర: జలలన బబష మహమకద

95-110/656

4248 SQX2443414
పపరర: ఏస మనసఫ రగ లలహహ

95-110/728

తసడడ:డ ఏస బబష
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:30
లస: పప

95-110/335 4251 SQX1063551
4250 SQX1063536
పపరర: రరహఘజయల మహకద మహకద
పపరర: రరబననజయల మహకద

4252 SQX0424341
పపరర: షమమ ససలలసనన షపక

95-110/338 4254 SQX2009306
4253 SQX0423079
పపరర: జయలవపర రహమలన మహకద
పపరర: జవవరరయలజయ మహమకద

4255 AP151000306201
పపరర: అబమరల కరరమ Abdul
తసడడ:డ అబమరల అజస
ఇసటట ననస:52-6-567
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ కఫసల అబమరల మహకద
ఇసటట ననస:52-6-567
వయససస:61
లస: పప
95-111/138

4256 SQX1033844
పపరర: జజజన బ
తసడడ:డ అబమరల హక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:25
లస: ససస స

95-110/333

తసడడ:డ అబమరల ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ జయలవపర రహమలన మహకద mohha
ఇసటట ననస:52-6-567
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జయవపర రజహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-6-567
వయససస:49
లస: ససస స

95-110/330

తసడడ:డ జలలన బబష మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ జయలవపర రహమన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-567
వయససస:25
లస: ససస స
95-110/337

95-110/324

భరస : అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:24
లస: పప
95-110/334

4233 AP151000303058
పపరర: అబమరల హకకమ

భరస : సతస ర బబగ షపక
ఇసటట ననస:52-6-565
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ససబబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ గకస
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:30
లస: ససస స
4249 SQX1063510
పపరర: అసకజయల మహకద

95-111/137

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:48
లస: పప
4246 SQX0687889
పపరర: అజజక మహమకద

4235 AP151000306165
పపరర: కరరమమనససర బబగస begum

95-110/321

తసడడ:డ అబమరల అజజ
ఇసటట ననస:52-6-562
వయససస:70
లస: పప

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : అబమరల ససబహన షపక
ఇసటట ననస:52-6-566
వయససస:79
లస: ససస స
4243 SQX1382803
పపరర: అనశర బబషర షపక

95-110/323

భరస : అబమరల కరరమ
ఇసటట ననస:52-6-562
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సతనసర బబగ షపక
ఇసటట ననస:52-6-565
వయససస:50
లస: ససస స
4240 AP151000303114
పపరర: పరఖరరజజన షపక

4232 AP151000303110
పపరర: హమద ఖరగషస

4230 SQX0247767
పపరర: కరజమమనససర

భరస : అబమరల కరరమ
ఇసటట ననస:52-6-562
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల కరరమ
ఇసటట ననస:52-6-562
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల అజజ
ఇసటట ననస:52-6-562
వయససస:81
లస: పప
4237 SQX2069839
పపరర: నజజక పరరశన షపక

95-110/320

భరస : అబమరల అహమద
ఇసటట ననస:52-6-562
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల కరరమ
ఇసటట ననస:52-6-562
వయససస:46
లస: పప
4234 AP151000303155
పపరర: అబమరల కరరమ

4229 AP151000303239
పపరర: జయబమనససర

95-110/336

తసడడ:డ జయలవపర రహమలన మహకద
ఇసటట ననస:52-6-567
వయససస:31
లస: ససస స
95-110/657

తసడడ:డ జయలవపర రహమన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-567
వయససస:20
లస: ససస స
95-110/339

4257 SQX0954099
పపరర: ఆయయషర షపక

95-110/340

భరస : ఫతవపలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:33
లస: ససస స
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4258 SQX0550129
పపరర: రజయల ససలలసనన షపక
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95-110/341

భరస : ఫరరరక షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:34
లస: ససస స
4261 AP151000303305
పపరర: గమలలమలలన

95-110/344

4262 SQX0119735
పపరర: అపసరరనససర షపక

95-110/347

4265 SQX1545237
పపరర: మహమకద అయబబ షపక

తసడడ:డ అబమరల హక మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:32
లస: పప
95-110/353

95-110/356

95-110/359

95-110/730

తసడడ:డ ససలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-569
వయససస:48
లస: పప

4277 SQX2032548
పపరర: ఫహఘకదన బబగస షపక

4280 SQX1862887
పపరర: ఫరరదన బబనస షపక

95-113/540

4283 SQX1863083
పపరర: అబమరల మతస షపక

95-110/354

4286 SQX0242941
పపరర: ససభబన షపక
తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-570
వయససస:63
లస: పప

4266 SQX0698092
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-110/349

4269 SQX0270322
పపరర: జమర అల షపక

95-110/352

4272 AP151000303304
పపరర: అబమరల హక మహమకద

95-110/355

తసడడ:డ జజఫరర అల మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:58
లస: పప
95-110/357

4275 SQX1281427
పపరర: ఆదస షరఫస షపక

95-110/358

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:69
లస: పప
95-110/658

4278 SQX2432623
పపరర: హహసపనన బ షపక

95-110/729

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:31
లస: ససస స
95-113/538

4281 SQX1862820
పపరర: సరజదన ఫరరర త షపక

95-113/539

భరస : అబమరల మలతన
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:49
లస: ససస స
95-113/541

తసడడ:డ మమదనర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:57
లస: పప
95-110/361

95-110/346

తసడడ:డ ఫకకదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల మలతన షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మలతన షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:28
లస: పప
4285 SQX1705508
పపరర: రహమలన షపక

95-110/351

తసడడ:డ అబమరల మలతన
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:31
లస: పప
4282 SQX1862994
పపరర: అబమరల హలమ షపక

4274 AP151000303409
పపరర: అసకతషనససర షపక

4263 SQX1796267
పపరర: దరరయలబ షపక

తసడడ:డ అబమరల హక షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఫకరరదధరన అల షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ హహహదర అల
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:69
లస: పప
4279 SQX2290443
పపరర: ఖదర బబష షపక

95-110/348

తలర : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:63
లస: పప
4276 AP151000303410
పపరర: ఫకరరదధరన అల షపక

4271 SQX1376822
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

95-110/343

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకదధరన షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:38
లస: పప
4273 SQX1823756
పపరర: రషసద షపక

95-110/345

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:25
లస: పప

95-110/350 4268 SQX1376780
4267 SQX0542720
పపరర: ఇసతయలజ అల మహమకద
పపరర: ఉమకర ఫరరక షపక

4260 SQX0550160
పపరర: యలససకన షపక

భరస : మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మలతన షపక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:21
లస: పప

4270 SQX0270108
పపరర: జజకకర అల షపక

95-110/342

భరస : జహహర అహమకద
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబమరల హక
ఇసటట ననస:52-6-568
వయససస:53
లస: ససస స
4264 SQX1823715
పపరర: అబమరల హకకమ షరరఫ షపక

4259 SQX0559864
పపరర: హలమల సయఖద

4284 SQX1705540
పపరర: మమననస షపక

95-110/360

భరస : రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-6-569
వయససస:31
లస: ససస స
95-110/362

4287 SQX1034339
పపరర: దదల షరద బబగస మహమకద

95-111/139

భరస : రషసద మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-570
వయససస:37
లస: ససస స
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పపరర: సయఖద ఫయలజ
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95-111/140

తసడడ:డ అబమరలలర సయఖద షపజక
ఇసటట ననస:52-6-570
వయససస:26
లస: పప
4291 SQX0881110
పపరర: రజయల మహమకద

95-110/364

95-110/367

95-110/370

95-110/373

95-110/376

95-110/379

95-110/381

తసడడ:డ అలషసర ఖలన షపక
ఇసటట ననస:52-6-573
వయససస:33
లస: పప

95-110/371

4301 SQX0797324
పపరర: హమదసనససర షపక

4304 SQX1747914
పపరర: ససలలర షపక

4307 AP151000303518
పపరర: మసరసన వల షపక

4310 SQX0339812
పపరర: ఆసరక షపక

95-110/384

4313 MLJ0923334
పపరర: మమసతనజ బబగస

95-110/374

4316 MLJ0924381
పపరర: అజకర అల
తసడడ:డ అలషపర ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-573
వయససస:41
లస: పప

95-110/372

4302 SQX0339598
పపరర: గమలలఫ ర షపక

95-110/375

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-572
వయససస:42
లస: ససస స
95-110/377

4305 SQX0334391
పపరర: గకస షపక

95-110/378

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-6-572
వయససస:35
లస: పప
95-110/380

4308 SQX2063717
పపరర: షరరరఖ మహమకద

95-110/659

తసడడ:డ రషసద మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-572
వయససస:18
లస: పప
95-110/382

4311 MLJ0923326
పపరర: షరహఘన బబగస

95-110/383

తసడడ:డ అలషపర ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-573
వయససస:37
లస: ససస స
95-110/385

భరస : అలషపర ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-573
వయససస:58
లస: ససస స
95-110/387

4299 SQX1707603
పపరర: బబబమ షపక
తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-6-571
వయససస:59
లస: పప

భరస : బరకత అల ఖలన షపక
ఇసటట ననస:52-6-573
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అలషపర ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-573
వయససస:38
లస: ససస స
4315 SQX0698068
పపరర: ననషరధ ఖలన షపక

4298 SQX0881102
పపరర: గకస మహమకద

95-110/369

తసడడ:డ ఇబడహహస మబహమకద
ఇసటట ననస:52-6-571
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఖససమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-572
వయససస:68
లస: పప

భరస : అల షపక
ఇసటట ననస:52-6-573
వయససస:31
లస: ససస స
4312 MLJ0923235
పపరర: షమమ బబగస

4296 SQX1397067
పపరర: ఇషరక మబహమకద

తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-6-572
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-572
వయససస:43
లస: పప
4309 SQX0339788
పపరర: పరరశన పఠరన

95-110/368

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-572
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:52-6-572
వయససస:62
లస: ససస స
4306 MLJ0928168
పపరర: అబమరల నబ షపక

95-110/366
4293 SQX1291640
పపరర: అబమరల రహమలన షపక
మహమకద
తసడడ:డ మహమకద గకస షపక మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-571
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గమలలమ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-571
వయససస:53
లస: పప

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:52-6-572
వయససస:38
లస: ససస స
4303 AP151000303338
పపరర: రహమమ
స నససర

4295 SQX1707512
పపరర: బబజ షపక

95-110/363

95-110/365

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-571
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గమలలస మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-571
వయససస:45
లస: పప
4300 SQX0339663
పపరర: ఫసరగజజ షపక

4292 SQX1707488
పపరర: మహఘబబబ బ షపక

4290 SQX1707462
పపరర: కకసర ససలస న షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:52-6-571
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-571
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-571
వయససస:25
లస: పప
4297 SQX0881094
పపరర: రరషపడ మహమకద

95-111/141

తసడడ:డ గకస మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-570
వయససస:26
లస: పప

భరస : గకస మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-571
వయససస:43
లస: ససస స
4294 SQX1707439
పపరర: షబబర అల షపక

4289 SQX1034362
పపరర: రససల మహమకద

4314 SQX1033828
పపరర: రరఖయల బ షపక

95-110/386

భరస : వరహబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-573
వయససస:72
లస: ససస స
95-110/388

4317 MLJ0923342
పపరర: బరకత అల

95-110/389

తసడడ:డ అలషపర ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-573
వయససస:44
లస: పప
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4318 SQX2422590
పపరర: ససలలసనన బబగమ పఠరన

95-110/731

భరస : అసగ ర అల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-573
వయససస:29
లస: ససస స
4321 SQX1707645
పపరర: మమనస షపక

95-110/391

95-110/394

95-110/397

95-110/400

95-110/403

95-110/406

95-110/734

తసడడ:డ ఖలజజ మహఘదర దన షపజక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:82
లస: పప

4331 SQX0334029
పపరర: ఫయలజ సయఖద

4334 SQX1397091
పపరర: ఫజల సయఖద

4337 SQX2357598
పపరర: హబబ షపక

4340 SQX2357671
పపరర: శలక షపక

95-110/737

4343 SQX2281830
పపరర: మమషరరఫ ఖలన పటబన

95-110/401

4346 SQX2298362
పపరర: మససద ఖలన పఠరన
తసడడ:డ కరరమమలర ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:21
లస: పప

4326 SQX1705664
పపరర: ఖలదరరనససర షపక

95-110/396

4329 SQX0333971
పపరర: బమరరన సయఖద

95-110/399

4332 SQX1705599
పపరర: ఖలజజ షపక

95-110/402

తసడడ:డ అబమరల ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:44
లస: పప
95-110/404

4335 SQX1748029
పపరర: జలలన బబషర షపక

95-110/405

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:61
లస: పప
95-110/732

4338 SQX2358885
పపరర: సరజదన షపక

95-110/733

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:50
లస: ససస స
95-110/735

4341 SQX2299147
పపరర: ఫరరరన ఖలననస పఠరన

95-110/736

తసడడ:డ కరరమమలర ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:23
లస: ససస స
95-110/738

తసడడ:డ కరరమమలర ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:18
లస: పప
95-111/143

95-110/393

తసడడ:డ ఫజల
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:33
లస: పప

భరస : సదధఖ షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:21
లస: ససస స
4345 SQX0488775
పపరర: మహఘదదరన సరహహబ షపక

95-110/398

తసడడ:డ ఖటటన షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:29
లస: పప
4342 SQX2356814
పపరర: అయయషర షపక

4328 SQX1210269
పపరర: ఖలజజ సయఖద

4323 MLJ0925651
పపరర: షఖలలఖలన పఠరన

భరస : గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససససరబ
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:63
లస: పప
4339 SQX2359115
పపరర: సదధక షపక

95-110/395

తసడడ:డ ఫజల బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అకబర ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:48
లస: పప
4336 MLJ0927798
పపరర: మమనశర సయఖద

4325 MLJ0928812
పపరర: నజరరనససర

95-110/390

భరస : కరరమమలలరఖలన
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరజల సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమనశర సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:37
లస: పప
4333 MLJ0925669
పపరర: కరరమమలలర ఖలన పఠరన

95-110/392

భరస : మమనశర సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:25
లస: పప
4330 MLJ0929349
పపరర: కరలక సయఖద

4322 SQX1705805
పపరర: శకకలల షపక

4320 SQX1705573
పపరర: షబన షపక

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఫజల బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:44
లస: ససస స
4327 SQX1705649
పపరర: షబబర షపక

95-23/577

తసడడ:డ కరరమమలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:21
లస: పప

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:32
లస: ససస స
4324 SQX0414565
పపరర: నసరఫ హన సయఖద

4319 SQX1958222
పపరర: మససద ఖలన పఠరన

4344 SQX0486548
పపరర: కమరరనససర షపక

95-111/142

భరస : మహఘదధరన షపజక
ఇసటట ననస:52-6-574
వయససస:68
లస: ససస స
95-111/926

4347 SQX0651604
పపరర: సబడన

95-110/407

భరస : అజగ ర అల
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:38
లస: ససస స
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95-110/408

భరస : అబమరల షపక
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:56
లస: ససస స
4351 SQX1747930
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-110/411

95-110/414

95-111/144

95-110/419

95-110/422

95-110/425

95-111/146

తసడడ:డ మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-6-582
వయససస:27
లస: పప

4361 MLJ0930057
పపరర: హససనన షపక

4364 SQX0122168
పపరర: ఇసతయలస మహమకద

4367 MLJ2554186
పపరర: మమనర షపక

4370 SQX0954073
పపరర: సబర షపక

95-110/429

4373 SQX1291715
పపరర: బషసర షపక

95-110/420

4376 SQX0954065
పపరర: సదనరస షపక
తసడడ:డ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:52-6-582
వయససస:27
లస: పప

4356 SQX0697920
పపరర: షఫస షపక

95-110/416

4359 SQX0339879
పపరర: బషసరరనససర మహమకద

95-110/418

4362 SQX1397133
పపరర: అజజస మహమకద

95-110/421

తసడడ:డ రససల మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:25
లస: పప
95-110/423

4365 SQX0333930
పపరర: ఇలయలజ మహమకద

95-110/424

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:31
లస: పప
95-110/426

4368 SQX1535865
పపరర: మలర క మమహమకద

95-111/145

భరస : ఇలయలస మమహమకద
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:32
లస: ససస స
95-110/427

4371 MLJ2554269
పపరర: బదస
డ న షపక

95-110/428

భరస : ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:52-6-582
వయససస:44
లస: ససస స
95-110/430

తసడడ:డ మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-6-582
వయససస:26
లస: పప
95-110/432

95-110/413

భరస : ఇలయజ
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:52-6-582
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:52-6-582
వయససస:24
లస: పప
4375 SQX1291681
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-110/417

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:48
లస: పప

భరస : ససదర దకలఎ షపక
ఇసటట ననస:52-6-581
వయససస:33
లస: ససస స
4372 SQX1257253
పపరర: రరయలజ షపక

4358 SQX1397190
పపరర: రషసద మహమకద

4353 SQX1747955
పపరర: హహసపసన షపక

తసడడ:డ ఫరరద
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:38
లస: పప
4369 SQX1232941
పపరర: అరరరయ షపక

95-110/415

భరస : మమనర
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:28
లస: పప
4366 SQX0249672
పపరర: ఇలయలస మహమకద

4355 SQX0651620
పపరర: చనన బబషర షపక

95-110/410

తసడడ:డ అబమరల షపక
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:33
లస: పప

భరస : రహహస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:52-6-577
వయససస:38
లస: ససస స
4363 SQX1581215
పపరర: రహసతషల షపక

95-110/412

తసడడ:డ అబమరల గఫరర
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల షపజక
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:29
లస: పప
4360 SQX0275222
పపరర: సజజదన షపక

4352 SQX0697938
పపరర: సరదదక షపక

4350 AP151000303256
పపరర: మహబబబ బ

భరస : ఖలసససీ్
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గఫరరర
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:43
లస: పప
4357 SQX1155887
పపరర: దసస గరరర షపక షపజక

95-110/409

భరస : గఫపర
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల షపక
ఇసటట ననస:52-6-576
వయససస:26
లస: పప
4354 AP151000303458
పపరర: అజర ర అల

4349 AP151000303251
పపరర: రహమద బ

4374 SQX0954081
పపరర: యలససన షపక

95-110/431

తసడడ:డ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:52-6-582
వయససస:26
లస: పప
95-110/433

4377 MLJ2554087
పపరర: ఖలదర షపక

95-110/434

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-582
వయససస:48
లస: పప
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పపరర: రజయల షపక
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95-110/739

భసధసవప: కరరమమలర జజన ఎసససకజ
ఇసటట ననస:52-6-586
వయససస:41
లస: ససస స
4381 SQX1900075
పపరర: సలలక బబగ

95-110/435

95-110/438

95-110/441

95-110/444

95-110/447

95-110/450

95-110/453

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-590
వయససస:25
లస: పప

4391 SQX0249698
పపరర: వరరసజనవయమలల దధవనల

4394 MLJ2555050
పపరర: మమనవర షపక

4397 MLJ2554178
పపరర: ఖలససమ షపక

4400 AP151000303474
పపరర: గకస

95-110/456

4403 AP151000303082
పపరర: జనతషనససర షపక

95-110/445

4406 SQX0488502
పపరర: ఇమలమ న షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-590
వయససస:37
లస: పప

4386 SQX0249789
పపరర: బషసర అహకద

95-110/440

4389 SQX0247999
పపరర: వజయకలమలర దదవనశల

95-110/443

4392 MLJ0924191
పపరర: అకరబల షపక

95-110/446

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:66
లస: పప
95-110/448

4395 AP151000303080
పపరర: తనహహరరనససర

95-110/449

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:52-6-589
వయససస:53
లస: ససస స
95-110/451

4398 AP151000303432
పపరర: ఖలదర షపక

95-110/452

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-6-589
వయససస:45
లస: పప
95-110/454

4401 SQX0488999
పపరర: నససమల షపక

95-110/455

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:52-6-590
వయససస:35
లస: ససస స
95-110/457

భరస : హససన షపక
ఇసటట ననస:52-6-590
వయససస:69
లస: ససస స
95-110/459

95-110/437

తసడడ:డ వరరసజనవయమలల దదవనశల
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:52-6-589
వయససస:50
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-590
వయససస:49
లస: ససస స
4405 SQX1201383
పపరర: ఇరరరన షపక

95-110/442

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:52-6-589
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:52-6-589
వయససస:47
లస: పప
4402 AP151000303079
పపరర: నససమల షపక

4388 MLJ2555019
పపరర: రరవపఫ మహమకద

4383 SQX1590604
పపరర: నఫససర షపక

తసడడ:డ మమననఫ
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:39
లస: పప

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:52-6-589
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-6-589
వయససస:77
లస: ససస స
4399 AP151000303175
పపరర: బబబమ లలల షపక

95-110/439

తసడడ:డ వశశననథస దధవనల
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:66
లస: పప

భరస : ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:52-6-589
వయససస:36
లస: ససస స
4396 SQX0248104
పపరర: రహహమమనససర షపక

4385 SQX0247908
పపరర: ఉమలదతవ దధవనల

95-111/147

భరస : బశర అహ మలద షపక
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గమలలస మమహహమబద
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:58
లస: పప
4393 SQX0248039
పపరర: హరరజజ షపక

95-110/436

భరస : వరరసజనవయమలల దదవనల
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అకరబల షపక
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:40
లస: పప
4390 SQX0249730
పపరర: మమననప షపక

4382 SQX0542597
పపరర: ననగలకడక దదవనశల

4380 AP151000306128
పపరర: కరరమమలలర జజన షపక

తసడడ:డ గరలబ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-6-587
వయససస:48
లస: పప

భరస : వజయ కలమలర రరవప దదవనశల
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమననప
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:53
లస: ససస స
4387 SQX0270215
పపరర: జమర షపక

95-110/740

తసడడ:డ కరరమమలలర జజన షపక
ఇసటట ననస:52-6-586
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఇమలమ న బబగ
ఇసటట ననస:52-6-588
వయససస:24
లస: ససస స
4384 SQX0247940
పపరర: షహవరర బబగస

4379 SQX2140051
పపరర: బబ హజరర షపక

4404 SQX1465294
పపరర: ఇరరరద షపక

95-110/458

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-590
వయససస:24
లస: పప
95-110/460

4407 SQX0542688
పపరర: సలస షపక

95-110/461

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-590
వయససస:38
లస: పప
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పపరర: గకసప బబష షపక
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95-110/462

తసడడ:డ బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-590
వయససస:40
లస: పప

4409 AP151000303223
పపరర: మహమకద రఫస షపక

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:52-6-590
వయససస:46
లస: పప

4411 SQX1957364
పపరర: ఫరరర త మహమకద

95-110/465

4412 MLJ2555100
పపరర: ఆయయషర ససదర దకర

తసడడ:డ ఫపజరర రహమలన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-592
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫజ లలర రహమలన
ఇసటట ననస:52-6-592
వయససస:36
లస: ససస స

4414 MLJ2555118
పపరర: సరరర

4415 SQX0333898
పపరర: ఫసరర గజ మహమకద

95-110/468

భరస : ఫజ లలర రహమలన
ఇసటట ననస:52-6-592
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వదసరద మహకద
ఇసటట ననస:52-6-592
వయససస:60
లస: పప

95-110/472

4420 MLJ0929406
పపరర: మలర కర

95-110/742

4423 MLJ2497261
పపరర: షకకల షపక
భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-6-596
వయససస:47
లస: ససస స

4425 SQX0002410
పపరర: ఆరరఫ షపక

4426 SQX0583641
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-113/544

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-6-596
వయససస:30
లస: పప

95-110/469

95-110/467

4416 SQX1581199
పపరర: మజహర పరషర మహమకద

95-110/470

తసడడ:డ ఇదదస
డ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-592
వయససస:46
లస: పప
95-110/741

95-110/473

95-113/706

4429 SQX1277517
పపరర: షబన షపక

95-113/542

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-6-597
వయససస:34
లస: పప

4432 SQX0487116
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-113/545

4435 AP151000477126
పపరర: పరష బబగస షపక
భరస : అబమరలలఖ జర షపక
ఇసటట ననస:52-6-598
వయససస:76
లస: ససస స

4424 MLJ2497097
పపరర: ఫరతమల షపక

95-113/543

4427 SQX0583666
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-113/546

తసడడ:డ బడతసరహహబस షపక
ఇసటట ననస:52-6-596
వయససస:67
లస: పప
95-113/547

4430 SQX0508978
పపరర: నషరత షపక

95-113/548

భరస : అఫసజ షపక
ఇసటట ననస:52-6-597
వయససస:32
లస: ససస స
95-113/550

తసడడ:డ ఖలదరశఅల షపక
ఇసటట ననస:52-6-597
వయససస:35
లస: పప
95-113/707

95-110/474

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-6-596
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-597
వయససస:29
లస: ససస స
95-113/549

4421 MLJ0928721
పపరర: అజమ

తసడడ:డ యలససన
ఇసటట ననస:52-6-594
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-6-596
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-6-596
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-6-597
వయససస:31
లస: ససస స

4413 SQX1155796
పపరర: నఫససర ఫరరఫ నన షపక
భరస : హఘదయతషలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-592
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:52-6-594
వయససస:38
లస: ససస స

భసధసవప: ఎసససకజ కజమమనససర కజమమనససర
ఇసటట ననస:52-6-595
వయససస:45
లస: పప

4434 SQX2240968
పపరర: తససర స షపక

95-110/466
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4422 SQX2432375
పపరర: ఎసససకజ అబమరల రజహమన షపక

4431 SQX1225359
పపరర: బబబమ షపక

95-110/464

తసడడ:డ ఫజరరరహమమన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-592
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల యబసఫ
ఇసటట ననస:52-6-593
వయససస:32
లస: పప

4428 SQX2341493
పపరర: షరరకల షపక

4410 AP151000303470
పపరర: మసరసన వల

తసడడ:డ అబమరల మజద
ఇసటట ననస:52-6-590
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఫజలలర అహమకద
ఇసటట ననస:52-6-592
వయససస:28
లస: పప

95-110/471 4418 SQX2141968
4417 MLJ2554863
పపరర: ఫజ లలర రహమలన మహకద
పపరర: ఫరహత మహమకద

4419 SQX0698225
పపరర: ఫరరక షపక

95-110/463

4433 SQX0508960
పపరర: అఫసజ షపక

95-113/551

తసడడ:డ కకబబడ షపక
ఇసటట ననస:52-6-597
వయససస:37
లస: పప
95-113/552

4436 SQX2284362
పపరర: పరష బబగమమ

95-113/708

భరస : ఏమ ఏ ఖదధర
ఇసటట ననస:52-6-598
వయససస:72
లస: ససస స
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4437 SQX2284040
పపరర: నయళమమనససర
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95-113/709

భరస : అసర స అకస ర షపక
ఇసటట ననస:52-6-598
వయససస:42
లస: ససస స
4440 AP151000480266
పపరర: రరహనన షపక

95-114/498

95-114/501

95-114/504

95-114/507

95-110/476

95-110/478

95-114/509

భరస : మఖసబల షపక
ఇసటట ననస:52-6-608
వయససస:42
లస: ససస స

4450 SQX0761387
పపరర: సబత కరటటమళళ

4453 SQX2148054
పపరర: ఖలల సయద

4456 SQX2149730
పపరర: రరహన ఖలన

4459 SQX1602300
పపరర: మమమమమనససర షపక

95-115/592

4462 SQX2013837
పపరర: రగషక పఠరన

95-110/475

4465 SQX1864453
పపరర: మఖసబల షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-6-608
వయససస:52
లస: పప

4445 SQX0284067
పపరర: మహమకదఅనఫ షపక

95-114/503

4448 SQX1969559
పపరర: ఇసతయలజ షపక

95-114/506

4451 MLJ2557221
పపరర: చకకవరరస కజ.

95-111/148

తసడడ:డ బబబమరరవప కగ
ఇసటట ననస:52-6-600
వయససస:42
లస: పప
95-110/743

4454 SQX1945161
పపరర: ననగరరజ ఉయలఖల

95-110/477

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప ఉయలఖల
ఇసటట ననస:52-6-601
వయససస:33
లస: పప
95-110/744

4457 SQX0028985
పపరర: ఆససయల షపక

95-114/508

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:52-6-604
వయససస:39
లస: ససస స
95-114/510

4460 SQX0028779
పపరర: మహమకద షపక

95-114/511

తసడడ:డ అబమరలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-604
వయససస:49
లస: పప
95-111/879

భరస : అహకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-605
వయససస:27
లస: ససస స
95-114/512

95-114/500

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-6-599
వయససస:24
లస: పప

భరస : అబమరలలర లలట షపక
ఇసటట ననస:52-6-604
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:52-6-604
వయససస:25
లస: పప
4464 SQX1864404
పపరర: మమనస షపక

95-114/505

తసడడ:డ షరహహద ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-603
వయససస:35
లస: పప

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-604
వయససస:47
లస: ససస స
4461 SQX2426591
పపరర: రహహస బబగ షపక

4447 AP151000483098
పపరర: ససభబన షపక

4442 SQX0883454
పపరర: యబససఫ షపజక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-599
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మరర షరరఫ సయద
ఇసటట ననస:52-6-600/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ పడకరశరరవప ఉయలఖల
ఇసటట ననస:52-6-601
వయససస:35
లస: పప
4458 AP151000480101
పపరర: మమనస షపక

95-114/502

భరస : పపడమ చసద
ఇసటట ననస:52-6-600
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మరన షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-600/1
వయససస:20
లస: పప
4455 SQX1945120
పపరర: వజయ శసకర ఉయలఖల

4444 AP151000483089
పపరర: ఖలజజ షపక

95-114/497

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-599
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:52-6-599
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరరవప బబదస
ఇసటట ననస:52-6-599/1
వయససస:21
లస: పప
4452 SQX1969757
పపరర: సరన ఉర రహహమలన సయఖద

95-114/499

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-599
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబదస
ఇసటట ననస:52-6-599
వయససస:49
లస: పప
4449 SQX1864321
పపరర: కగశవ కకషర సరయరరస బబదస

4441 SQX1816644
పపరర: మమసరసక షపక

4439 SQX0703736
పపరర: అల షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-599
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-6-599
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-599
వయససస:39
లస: పప
4446 SQX0645846
పపరర: ఉమలమహహశశరరరవప బబదస

95-114/738

తసడడ:డ ఏమ ఏ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:52-6-598
వయససస:45
లస: పప

భరస : అనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-6-599
వయససస:40
లస: ససస స
4443 SQX1249714
పపరర: సరమవపలలర షపక

4438 SQX2284784
పపరర: అసర స అకస ర షపక

4463 SQX2314730
పపరర: హబబమన పఠరన

95-114/739

భరస : యలససన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-605
వయససస:53
లస: ససస స
95-114/513

4466 SQX1967272
పపరర: ఫయలజ షపక

95-114/514

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:52-6-608
వయససస:22
లస: పప
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4467 SQX2146322
పపరర: షమమ షపక
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95-114/740

భరస : షరజహన షపక
ఇసటట ననస:52-6-608
వయససస:48
లస: ససస స
4470 SQX2241883
పపరర: బబలలజ కటబరర

95-114/742

95-114/743

95-114/782

95-114/761

95-114/517

4477 SQX2382471
పపరర: బబ జజన సయఖద

4480 SQX2505576
పపరర: రరమ కకటటశశర రరవప ఇసడర

4483 SQX1864867
పపరర: రరమరజడడడ తనడడపరరస

95-5/871

తసడడ:డ వససత కలమలర రకతష
ఇసటట ననస:52-6-616
వయససస:21
లస: ససస స

4486 SQX1864560
పపరర: కవత దనసరర

భసధసవప: శరమమఖల కరమనసరర
ఇసటట ననస:52-6-616
వయససస:42
లస: ససస స

4489 SQX2507689
పపరర: ససనల రరజ కరమనసరర

95-114/521

4492 SQX2292522
పపరర: రహమతషలలర షపక
తసడడ:డ మహమకద షరరఫ
ఇసటట ననస:52-6-622
వయససస:35
లస: పప

4494 SQX1896125
పపరర: ఇరరరన బబష షపక

4495 SQX1861483
పపరర: ఫపజరగజ బబషర షపక

95-111/149

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-624
వయససస:21
లస: పప

95-115/358

4475 SQX2147445
పపరర: అసక సయఖద

95-114/745

4478 SQX2424000
పపరర: శక లకడక ఇసడర

95-114/747

భరస : రరమ కకటటశశర రరవప ఇసడర
ఇసటట ననస:52-6-614
వయససస:40
లస: ససస స
95-114/763

4481 SQX1864768
పపరర: రజన కలమలరర తనడడపరరరర

95-114/516

భరస : రరమరజడడడ తనడడపరరరర
ఇసటట ననస:52-06-615
వయససస:54
లస: ససస స
95-114/518

4484 SQX2544658
పపరర: ననరరయణ రజడడడ గరయస

95-114/784

తసడడ:డ చనస వనసకట రజడడడ గరయస
ఇసటట ననస:52-6-615
వయససస:51
లస: పప
95-114/519

4487 SQX1864149
పపరర: హరరత దనసరర

95-114/520

తసడడ:డ గణణశ దనసరర
ఇసటట ననస:52-6-616
వయససస:27
లస: ససస స
95-114/767

తసడడ:డ శరమబఖల కరమనసరర
ఇసటట ననస:52-6-616
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శవ శసకర రరవప దనసరర
ఇసటట ననస:52-6-616 OLD 13-6-31
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన బబష షపక
ఇసటట ననస:52-6-623
వయససస:23
లస: పప

95-114/746

భరస : గణణశ దనసరర
ఇసటట ననస:52-6-616
వయససస:21
లస: ససస స
95-114/766

4472 SQX1945377
పపరర: శరమర పరష షపక

భరస : సరబర షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-611
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ మబరరస తనడడపరరస
ఇసటట ననస:52-6-615
వయససస:59
లస: పప

4485 SQX1984269
పపరర: భవఖ రకతష

4491 SQX1864024
పపరర: హరరత దనసరర

95-114/744

తసడడ:డ పసచచయఖ ఇసడర
ఇసటట ననస:52-6-614
వయససస:53
లస: పప

తలర : రరజస తనడడపరరరర
ఇసటట ననస:52-06-615
వయససస:59
లస: పప

4488 SQX2507648
పపరర: మమరర కరమనసరర

4474 SQX2151546
పపరర: మజద షపక

95-114/515

తసడడ:డ నవరబ షపక
ఇసటట ననస:52-06-609
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:52-6-612
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసడర రరమ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-6-614
వయససస:19
లస: ససస స
4482 SQX1864784
పపరర: రరమరజడడడ తనడడపరరరర

95-115/357

తసడడ:డ మమజబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-611
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మర షరరఫ సయద
ఇసటట ననస:52-6-611
వయససస:35
లస: పప
4479 SQX2503464
పపరర: సరయ బబరగ వ ఇసడర

4471 SQX1946813
పపరర: ననయళమల ఫసరరగస షపక

4469 SQX0338855
పపరర: మహబబబ ససభబన

తసడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-609
వయససస:49
లస: పప

భరస : శరమర పరష షపక
ఇసటట ననస:52-06-609
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అబమరల సయద
ఇసటట ననస:52-6-611
వయససస:49
లస: ససస స
4476 SQX2544625
పపరర: షబర షరరఫ సయద

95-114/741

తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:52-6-608
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కటబరర
ఇసటట ననస:52-6-609
వయససస:32
లస: పప
4473 SQX2144798
పపరర: జరరన సయద

4468 SQX2143899
పపరర: హబబమలలర షపక

4490 SQX2548048
పపరర: శరమమఖల కరమనసరర

95-114/787

తసడడ:డ దతవదననస కరమనసరర
ఇసటట ననస:52-6-616
వయససస:52
లస: పప
95-115/593

4493 SQX2292530
పపరర: సరజదన షపక

95-115/594

భరస : రహకతషలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-622
వయససస:31
లస: ససస స
95-111/150

4496 SQX1988773
పపరర: ఫరరరన బబగస షపక

95-111/880

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-624
వయససస:21
లస: ససస స
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95-112/1293

తసడడ:డ షపక మదనర సరహహబ
ఇసటట ననస:52-6-624
వయససస:33
లస: పప
4500 SQX2145670
పపరర: బషసరరనసస

95-114/748

95-114/750

95-63/755

94-41/908

95-114/524

95-114/665

భరస : అబమరల సమద
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:61
లస: ససస స

4510 MLJ0885152
పపరర: భబసకర రరణణ ఎన

4513 SQX1991645
పపరర: మనససర సయఖద

4516 SQX2544633
పపరర: మలససస సయద

95-115/359

4519 SQX1791813
పపరర: సలస ఖలన పఠరన

95-114/522

4522 AP151000303178
పపరర: ఖలససమ షపక

95-114/663

4525 SQX2113165
పపరర: జబన షపక
భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:30
లస: ససస స

4505 SQX1793645
పపరర: ననగమణణ బషషతగర

95-61/1280

భరస : రరమ రరవప బషషతగర
ఇసటట ననస:52-6-628
వయససస:68
లస: ససస స
4508 SQX2311561
పపరర: ఖలల షపక

95-114/752

4511 SQX1817261
పపరర: అమరరసథ నసససకరరరవ

95-114/523

4514 SQX1991629
పపరర: అయయషర సయఖద

95-114/664

భరస : మనససర సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-635
వయససస:35
లస: ససస స
95-114/783

4517 SQX2310241
పపరర: ఖలధర మహఘదర దన షపక

95-110/746

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:52-6-636
వయససస:55
లస: పప
95-115/360

4520 SQX1706076
పపరర: కరరమమనససర షపక

95-110/479

భరస : నననస షపక
ఇసటట ననస:52-6-638
వయససస:55
లస: ససస స
95-110/481

తసడడ:డ నననస
ఇసటట ననస:52-6-638
వయససస:44
లస: పప
95-92/648

95-114/749

తసడడ:డ మలధవ రరవప నసససకరరరవ
ఇసటట ననస:52-6-635
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబషష ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-636
వయససస:52
లస: పప
95-110/480

4502 SQX2140127
పపరర: నసరఫ హన షపక

తసడడ:డ సపజదన షపక
ఇసటట ననస:52-6-629
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన సయద
ఇసటట ననస:52-6-635
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నననస షపక
ఇసటట ననస:52-6-638
వయససస:26
లస: పప
4524 SQX2112365
పపరర: లలలబ షపక

95-114/751

తసడడ:డ మలససమ సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-635
వయససస:42
లస: పప

భరస : సలస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-636
వయససస:49
లస: ససస స
4521 SQX1033786
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

4507 SQX2313526
పపరర: షసషరద షపక

భరస : మలధవరరవప డడ
ఇసటట ననస:52-6-635
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అయబబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-635
వయససస:18
లస: పప
4518 SQX1791797
పపరర: నసపరరన ఖలన పఠరన

95-115/595

తసడడ:డ సపజదన షపక
ఇసటట ననస:52-6-629
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మలధవ రరవప
ఇసటట ననస:52-6-635
వయససస:22
లస: పప
4515 SQX2032258
పపరర: ఆరరఫ ఖలన పఠరన

4504 SQX2319853
పపరర: నసరఫ హన షపక

95-110/745

భరస : అమర జన షపక
ఇసటట ననస:52-6-627
వయససస:61
లస: ససస స

Deleted

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-631
వయససస:29
లస: ససస స
4512 SQX1742535
పపరర: సరయననధ నసపసకరరరవ

95-114/662

భరస : అమర జజన షపక
ఇసటట ననస:52-6-627
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రజడడడ పపతత
స రర
ఇసటట ననస:52-6-628
వయససస:37
లస: పప
4509 NDX2875854
పపరర: మయమబన షపక

4501 SQX2021210
పపరర: కరరమమన షపక

4499 SQX2145696
పపరర: మలససస సయద

తసడడ:డ హహసపన
ఇసటట ననస:52-6-626
వయససస:63
లస: పప

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-627
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:52-6-627
వయససస:23
లస: పప
4506 SQX1830223
పపరర: నరగశ రజడడడ పపతత
స రర

95-112/1294

తసడడ:డ అసగ ర
ఇసటట ననస:52-6-624
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలససస
ఇసటట ననస:52-6-626
వయససస:58
లస: ససస స
4503 SQX2382315
పపరర: నసరరలర షపక

4498 SQX2322253
పపరర: షపక షహననజ

4523 AP151000303489
పపరర: నననస షపక

95-110/482

తసడడ:డ ఖలససమ
ఇసటట ననస:52-6-638
వయససస:70
లస: పప
95-93/655

4526 SQX2114494
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-94/503

తసడడ:డ అబమరల సమద
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:35
లస: పప
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4527 SQX1287508
పపరర: సరదదఖ బబగమ పటబన

95-110/483

తసడడ:డ సలస ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:27
లస: ససస స
4530 SQX0487413
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-110/486

95-110/489

95-110/492

95-110/495

95-110/498

95-110/501

95-110/504

భరస : సదధక షపక
ఇసటట ననస:52-6-645
వయససస:42
లస: ససస స

4540 SQX0249870
పపరర: सీసరగజజఖ న పఠరన

4543 MLJ0924803
పపరర: ఖలజజ షపక

4546 SQX0583997
పపరర: సలస ఖలన షపక

4549 SQX1884840
పపరర: ఖలజజ వల షపజక

95-93/656

4552 SQX2035160
పపరర: వల షపక

95-110/496

4555 SQX2143634
పపరర: ఇలయలస షపక
తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-645
వయససస:31
లస: పప

4535 MLJ2554111
పపరర: అజమమనససర పఠరన

95-110/491

4538 SQX0249912
పపరర: అపసర ఖలన పఠరన

95-110/494

4541 SQX0249987
పపరర: ఇసరకయల మహమకద

95-110/497

తసడడ:డ వల సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:35
లస: పప
95-110/499

4544 MLJ0925966
పపరర: జజన షపక

95-110/500

తసడడ:డ బబజద
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:39
లస: పప
95-110/502

4547 SQX1945203
పపరర: మహమకద ఇరరరన షపక

95-110/503

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:52-6-640
వయససస:20
లస: పప
95-110/505

4550 SQX2032852
పపరర: జబన బబగమ మగల

95-91/667

తసడడ:డ సరశర బబగ మగల
ఇసటట ననస:52-6-645
వయససస:30
లస: ససస స
95-94/504

తసడడ:డ ఖలససమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-645
వయససస:59
లస: పప
95-110/748

95-110/488

తసడడ:డ సలస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర వల షపజక
ఇసటట ననస:52-6-641
వయససస:41
లస: పప

భరస : వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-645
వయససస:49
లస: ససస స
4554 SQX2358224
పపరర: అజజ షపక

95-110/493

తసడడ:డ ఈససబ ఖలన షపక
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఖలజజ వల షపజక
ఇసటట ననస:52-6-641
వయససస:38
లస: ససస స
4551 SQX2030526
పపరర: కరరసమమనస షపక

4537 SQX1287474
పపరర: యబసఫ ఖలన పటబన

4532 MLJ2554319
పపరర: అషట ప
స పనససర పఠరన

భరస : అభబమలలరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజద
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హబబమలలరకరన
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:44
లస: పప
4548 SQX1884832
పపరర: షకకల షపజక

95-110/490

తసడడ:డ సలస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వల సరహహబ మహకద
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:37
లస: పప
4545 MLJ2554301
పపరర: అజకతషలలర ఖలన

4534 SQX0275248
పపరర: హలమ మహకద

95-110/485

భరస : సలసఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సలస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:31
లస: పప
4542 SQX0542753
పపరర: చనన బబషర షపక

95-110/487

భరస : వల సరహహబ మహకద
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హలమల మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:25
లస: పప
4539 SQX0249946
పపరర: అఫస డ జ ఖలన పఠరన

4531 MLJ2554129
పపరర: జజజబమనససర పఠరన

4529 SQX0487397
పపరర: సబర మహమకద

భరస : ఇసరకయల మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అజకతషలలరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మహకద కరన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:48
లస: ససస స
4536 SQX1511428
పపరర: బలలల మహమకద

95-110/484

తసడడ:డ ఖలన లలట మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : చనసద భబషర షపక
ఇసటట ననస:52-6-639
వయససస:32
లస: ససస స
4533 MLJ2554103
పపరర: నసరరనససర పఠరన

4528 SQX1287433
పపరర: జజకకర పటబన

4553 SQX2358513
పపరర: సదధక షపక

95-110/747

తసడడ:డ మహబబబ జన షపక
ఇసటట ననస:52-6-645
వయససస:47
లస: పప
95-110/749

4556 SQX2364305
పపరర: అసమల సయద

95-110/750

తసడడ:డ ఇసరకయల సయద
ఇసటట ననస:52-6-645
వయససస:24
లస: ససస స
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4557 SQX2357770
పపరర: మహబబబ జన షపక
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95-110/751

తసడడ:డ సదధక షపక
ఇసటట ననస:52-6-645
వయససస:19
లస: పప
4560 SQX0248120
పపరర: మమజమమల ఖలన

95-110/507

95-110/509

95-110/511

95-110/766

95-110/516

95-110/519

95-111/152

95-91/739

Deleted

భరస : శఫసక షపక
ఇసటట ననస:52-6-653/1
వయససస:31
లస: ససస స

4570 SQX1183359
పపరర: సబహ బబగస షపక

4573 AP151000303176
పపరర: సలలక షపక

4576 AP151000303031
పపరర: అబమరల ఖసదస
ర స షపక

4579 SQX1780717
పపరర: జహహరర పఠరన

95-111/155

4582 AP151000303329
పపరర: ఖలదర బబషర

95-110/514

4565 SQX1984582
పపరర: చసదస కకసప

95-110/660

4568 SQX0250761
పపరర: మసరసన షపక

95-110/513

4571 SQX0248385
పపరర: గకససయల బబగస

95-110/515

భరస : అబమరల రహహమ
ఇసటట ననస:52-6-650
వయససస:38
లస: ససస స
95-110/517

4574 SQX0248278
పపరర: అషట ప
స పనససర

95-110/518

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:52-6-651
వయససస:73
లస: ససస స
95-110/520

4577 SQX1339978
పపరర: ఫరరఫ నన షపక

95-111/151

తసడడ:డ అబమరల ఖసదసశ షపక
ఇసటట ననస:52-6-651
వయససస:25
లస: ససస స
95-111/153

4580 SQX2215309
పపరర: రహహమతషలల షపక

95-111/927

తసడడ:డ మమనర షపక
ఇసటట ననస:52-6-652
వయససస:18
లస: పప
95-110/521

తసడడ:డ జజన అహకద
ఇసటట ననస:52-6-653
వయససస:49
లస: పప
4585 SQX1961689
పపరర: ఉమమక శలక షపక

95-110/508

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-649
వయససస:80
లస: పప

భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-652
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మమజబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-653
వయససస:22
లస: ససస స

4584 SQX1546664
పపరర: జజజబమన నసర బబగమ షపక

95-110/512

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:52-6-651
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల కలదసరష షపజక
ఇసటట ననస:52-6-651
వయససస:27
లస: పప
4581 SQX2173359
పపరర: షనసస కకసర షపక

4567 MLJ2554467
పపరర: నజర అహకద షపక

4562 SQX0248211
పపరర: కరరమల షపక

తసడడ:డ బమజఫయఖ శశటట కకసప
ఇసటట ననస:52-6-648
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఖసదస
ర స షపక
ఇసటట ననస:52-6-651
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-651
వయససస:35
లస: పప
4578 SQX0816900
పపరర: అల మబరరసజ షపజక

95-110/510

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-6-650
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-650
వయససస:42
లస: పప
4575 SQX0102830
పపరర: ఖలజజ మహఘఉదధరన సయఖద

4564 SQX0248245
పపరర: అకస రరనససర

95-110/506

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-647
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-6-649
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:52-6-649
వయససస:21
లస: ససస స
4572 SQX1748045
పపరర: ఖలజజ షపక

95-110/752

భరస : ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-647
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : నజర
ఇసటట ననస:52-6-649
వయససస:45
లస: ససస స
4569 SQX2492692
పపరర: నససర భబనస షపక

4561 SQX2240976
పపరర: మహమకద అల మహమకద

4559 SQX0248187
పపరర: ఆయయషర బబగస

భరస : మమజమమల ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-646
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జయవపదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-646
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:52-6-647
వయససస:38
లస: ససస స
4566 AP151000303309
పపరర: షకకలల బబగస

95-117/668

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-645
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వలఖలన
ఇసటట ననస:52-6-646
వయససస:48
లస: పప
4563 SQX0248146
పపరర: బబ జజన

4558 SQX2030583
పపరర: ఫయలజ షపక

4583 SQX1298034
పపరర: మహమకద పఠరన

95-111/154

తసడడ:డ పఠరన ఇకరబల పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-653
వయససస:36
లస: పప
95-111/156

తసడడ:డ మహమకద నసర అహమకద షపక
ఇసటట ననస:52-6-653/1
వయససస:20
లస: ససస స

4586 SQX1961697
పపరర: షనసస కకసర షపక

95-111/157

తసడడ:డ మమజబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-654
వయససస:20
లస: ససస స
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4587 SQX1962885
పపరర: మబనన షపక
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95-111/158

తలర : మలన షపక
ఇసటట ననస:52-6-654
వయససస:21
లస: ససస స
4590 SQX1748003
పపరర: సబర షపక

95-110/523

95-110/526

95-8/1289

95-111/161

95-111/164

95-109/1074

95-111/169

తసడడ:డ ససబబన సతనసర
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:80
లస: పప

95-110/528

4600 SQX0122101
పపరర: జబర షపక

4603 AP151000306222
పపరర: ఫజల రహఘమలనस

4606 SQX1545302
పపరర: రగషక షపక

4609 SQX0283978
పపరర: అయషర బబగస

95-111/172

4612 SQX1298083
పపరర: ససలలమన షపక

95-111/162

4615 SQX1298059
పపరర: మమనస షపక
భరస : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:35
లస: ససస స

95-111/160

4601 SQX0550848
పపరర: అయలజ షపక

95-111/163

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-657
వయససస:30
లస: పప
95-111/165

4604 SQX0122119
పపరర: జజన షపక

95-111/166

తసడడ:డ మహఘదధరన షపజక
ఇసటట ననస:52-6-657
వయససస:58
లస: పప
95-111/167

4607 SQX0339952
పపరర: షపక రషసదన

95-111/168

భరస : ఖమర షపజక
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:33
లస: ససస స
95-111/170

4610 SQX0275214
పపరర: మమసతనజ బబగస

95-111/171

భరస : అబమరల సతనసర బబగస
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:70
లస: ససస స
95-111/173

తసడడ:డ గకస మహఘదర ధన షపక
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:46
లస: పప
95-111/175

4598 SQX1034248
పపరర: అసరక షపక
భరస : జబర షపక
ఇసటట ననస:52-6-657
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మహమకద బబషర బబగస
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల సతనసర సతనసర
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:45
లస: పప
4614 SQX0250811
పపరర: అబమరల సతనసర

4597 MLJ2555027
పపరర: బషసరరన

95-111/159

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:52-6-655
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ససలలమలన షపక
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:43
లస: ససస స
4611 SQX0243105
పపరర: ఆససఫ బబషర

4595 SQX1465112
పపరర: మమజత షపక

తసడడ:డ మహహనस
ఇసటట ననస:52-6-657
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లలలజన షపక
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:42
లస: పప
4608 SQX1581330
పపరర: ఆయయశర షపక

95-110/527

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-6-657
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-6-657
వయససస:37
లస: పప
4605 SQX1298117
పపరర: ఖమమర షపక

95-110/525
4592 SQX1842673
పపరర: మమదశర అహమకద
మహమకద
తసడడ:డ అమలనసలలర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-655
వయససస:34
లస: పప

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:52-6-657
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజన షపజక
ఇసటట ననస:52-6-657
వయససస:53
లస: ససస స
4602 SQX1884378
పపరర: మమబన బబషర షపక

4594 AP151000303521
పపరర: అమర షపక

95-110/522

95-110/524

తసడడ:డ మరర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-6-655
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఆడమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-6-657
వయససస:47
లస: పప
4599 SQX0119594
పపరర: షపహహననజ షపక

4591 SQX0539270
పపరర: అమనన పరఖరర షపక

4589 SQX0487348
పపరర: ఆయయషర షపక

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:52-6-655
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:52-6-655
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:52-6-655
వయససస:46
లస: పప
4596 SQX2114015
పపరర: అల సరహహబ షపక

95-111/928

తసడడ:డ అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-6-654
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : మహమకద జకకర షపక
ఇసటట ననస:52-6-655
వయససస:42
లస: ససస స
4593 SQX0543017
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

4588 SQX2119949
పపరర: రరజజశన షపక

4613 SQX0283689
పపరర: మహమకద బబషర

95-111/174

తసడడ:డ అబమరల సతనసర సతనసర
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:48
లస: పప
95-111/176

4616 SQX2460152
పపరర: రహమన షపక

95-111/929

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:20
లస: పప
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4617 SQX2124022
పపరర: అబమరల నయళమ షపక
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95-111/930

తసడడ:డ అబమరల రశద షపక
ఇసటట ననస:52-6-658
వయససస:19
లస: పప
4620 MLJ2557528
పపరర: హహమలత కజ.

95-111/179

95-111/182

95-111/185

95-111/188

95-111/191

95-111/194

95-111/197

తసడడ:డ శసషతలలర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:19
లస: పప

4630 MLJ2554707
పపరర: ఖలదర బబషర షపజక

4633 SQX1339960
పపరర: మరర ససలలసన సయఖద

4636 SQX0712844
పపరర: హబబబ షపక షపజక

4639 SQX0698191
పపరర: యలససన షపక

95-111/200

4642 SQX0243246
పపరర: అజజ మహమకద

95-111/189

4645 SQX0908905
పపరర: మత సయఖద
భరస : ఖలజజ మహఘనసదదరన చషసట
ఇసటట ననస:52-6-663
వయససస:31
లస: ససస స

4625 SQX1034503
పపరర: షకకల షపక

95-111/184

4628 AP151000303188
పపరర: జబబదన బబగస

95-111/187

4631 AP151000303159
పపరర: వజర అహకద షపక

95-111/190

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-661
వయససస:42
లస: పప
95-111/192

4634 SQX1344589
పపరర: నసరరనససర మహమకద

95-111/193

భరస : అజజ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:35
లస: ససస స
95-111/195

4637 SQX0487181
పపరర: మలర క బబగస షపకस షపజక

95-111/196

భరస : కరరమమలలర షరరఫस
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:70
లస: ససస స
95-111/198

4640 SQX0698118
పపరర: షబబర షపక

95-111/199

తసడడ:డ అబమరల సలలస
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:34
లస: పప
95-111/201

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:38
లస: పప
95-111/931

95-111/181

భరస : ససబబన begam
ఇసటట ననస:52-6-661
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల సలలస
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:38
లస: పప
4644 SQX2120368
పపరర: ఇమలమ న షరరఫ మహమకద

95-111/186

భరస : అబమరల సలలస
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:32
లస: పప
4641 SQX0698241
పపరర: ఇరరరన షపజక షపక

4627 SQX0248351
పపరర: మలలక షపక

4622 SQX1169045
పపరర: మషప మసడత మసడత

భరస : ఖలదర బబషర షపజక
ఇసటట ననస:52-6-661
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయజదదరన సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:50
లస: ససస స
4638 SQX0698142
పపరర: ఆషర షపక

95-111/183

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-661
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-6-661
వయససస:42
లస: పప
4635 SQX1344548
పపరర: సరజదన బబగస షపక

4624 MLJ2557544
పపరర: బబబమరరవప కజ.

95-111/178

తసడడ:డ సతనఖనసదస మసడత
ఇసటట ననస:52-6-660
వయససస:40
లస: పప

భరస : వజర అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-6-661
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపజక
ఇసటట ననస:52-6-661
వయససస:31
లస: పప
4632 MLJ2554681
పపరర: అనశర బబషర షపక

95-111/180

తసడడ:డ పపడమయఖ కగ
ఇసటట ననస:52-6-660
వయససస:68
లస: పప

భరస : అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-6-661
వయససస:34
లస: ససస స
4629 SQX0270710
పపరర: రరయలజ బబషర షపక

4621 MLJ0931907
పపరర: రసజత కలమలర కజ.

4619 SQX1169060
పపరర: మసజల మసడత మసడత

భరస : మషప మసడత
ఇసటట ననస:52-6-660
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమరరవప కగ
ఇసటట ననస:52-6-660
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబబమరరవప కగ
ఇసటట ననస:52-6-660
వయససస:48
లస: పప
4626 SQX1150879
పపరర: అమమన షపక

95-111/177

భరస : చకకవరరస కరటటమలర
ఇసటట ననస:52-6-660
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప కగ
ఇసటట ననస:52-6-660
వయససస:63
లస: ససస స
4623 MLJ0931915
పపరర: పపడమ చసద కజ.

4618 SQX1708619
పపరర: రమఖ కరటటమలర

4643 SQX0243295
పపరర: షసఘమలలర షరరఫ మహమకద

95-111/202

తసడడ:డ కరరమమలలర షరరఫ
ఇసటట ననస:52-6-662
వయససస:44
లస: పప
95-111/203

4646 SQX0559427
పపరర: మమహరరనససర సయఖద

95-111/204

భరస : మహబబబ ససభబన సయళద
ఇసటట ననస:52-6-663
వయససస:32
లస: ససస స
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4647 SQX0243097
పపరర: దదలర లద బబగస బబగస
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95-111/205

భరస : షమ ఘలలర షరరఫ
ఇసటట ననస:52-6-663
వయససస:43
లస: ససస స
4650 MLJ2554640
పపరర: మహబబబ ససభబన సయఖద

95-111/208

95-111/211

95-111/214

95-111/217

95-111/220

95-111/222

95-109/1075

తసడడ:డ ఖలదర ఖలన ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:26
లస: ససస స

4660 SQX0542704
పపరర: సయఖద ఇరరరన syed

4663 AP151000303276
పపరర: సలమ సయఖదस

4666 AP151000303234
పపరర: ససఖయల బబగస

4669 SQX1063445
పపరర: అననసర ఖలన పఠరన

95-111/225

4672 SQX1711449
పపరర: సరహహర ఖలనసమ పఠరన

95-111/218

4675 SQX1711266
పపరర: కరరషరక షపక
భరస : అననసర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:26
లస: ససస స

4655 SQX0487363
పపరర: సరబయల సయఖద

95-111/213

4658 SQX0551366
పపరర: జజన సయఖద sayyad

95-111/216

4661 MLJ2554517
పపరర: ఇబడహహస ఖలలలలర సయఖద

95-111/219

తసడడ:డ కలమ సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:37
లస: పప
95-111/221

4664 SQX2064145
పపరర: అల సయఖద

95-111/881

తసడడ:డ కలస సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:38
లస: పప
95-111/223

4667 SQX0122036
పపరర: సయఖద సబర

95-111/224

తసడడ:డ సరజజద సయఖద సయళద
ఇసటట ననస:52-6-665
వయససస:31
లస: పప
95-110/529

4670 SQX2461010
పపరర: సరహహరర ఖలననస పఠరన

95-110/753

తసడడ:డ యకలబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:22
లస: ససస స
95-111/226

తసడడ:డ యలకలబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:22
లస: ససస స
95-111/228

95-111/210

తసడడ:డ సలస సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ యలకలబ ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:22
లస: ససస స
4674 SQX1034024
పపరర: తబసససస ఖలన పఠరన

95-111/215

భరస : సయఖద సజజఫ ద begam
ఇసటట ననస:52-6-665
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ యలకలబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:24
లస: ససస స
4671 SQX1711399
పపరర: తహససన ఖణస పఠరన

4657 SQX0908897
పపరర: షరరఫ సయఖద

4652 SQX1607185
పపరర: బబజ సయఖద

భరస : సయఖద సలస సయళద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనस sayyad
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:70
లస: పప

భరస : సబబర మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-665
వయససస:24
లస: ససస స
4668 SQX1351162
పపరర: సమమన ఖలనస

95-111/212

తసడడ:డ కలస సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సలమ సయఖదस సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:43
లస: పప
4665 SQX1711316
పపరర: గమలలబ షర మహమకద

4654 SQX0487439
పపరర: అఖస ర షపక

95-111/207

భరస : ఇరరరన సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కలస సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:32
లస: పప
4662 AP151000303210
పపరర: అల సయఖదस

95-111/209

భరస : అలలసర షపజక
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:22
లస: పప
4659 SQX0488908
పపరర: ఇమలమ న సయఖద syed

4651 SQX1708627
పపరర: మజహర సయఖద

4649 SQX0551465
పపరర: మమననస సయఖద

తసడడ:డ మమజకల సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-663
వయససస:37
లస: పప

భరస : షరరఫ సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సయఖద అల
ఇసటట ననస:52-6-664
వయససస:30
లస: ససస స
4656 SQX1708684
పపరర: మసరసన వల సయఖద

95-111/206

భరస : సయఖద మమజమకల సయళద
ఇసటట ననస:52-6-663
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మమజకల సయఖద సయళద
ఇసటట ననస:52-6-663
వయససస:41
లస: పప
4653 SQX1034578
పపరర: సయఖద ఫరతమల syed

4648 AP151000303130
పపరర: పరరశన ససలలసనన

4673 SQX1711340
పపరర: సరమలమ నన ఖనస పఠరన

95-111/227

తసడడ:డ యలకలబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:24
లస: ససస స
95-111/229

4676 SQX1033943
పపరర: షరహహన ససలలసన మహమకద

95-111/230

భరస : పఠరన సయఖద ఖలన ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:28
లస: ససస స
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95-111/231

భరస : అమద ఖలన ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:34
లస: ససస స
4680 AP151000306092
పపరర: నలలఫర

95-111/234

95-111/237

95-111/240

95-111/243

95-111/246

తసడడ:డ మసరసన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-668
వయససస:25
లస: ససస స
4695 SQX1150887
పపరర: షరహహదన బబగమ మహమకద

95-111/249

95-111/252

భరస : రఫసక అహమద మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-671
వయససస:28
లస: ససస స

95-111/241

4690 AP151000306038
పపరర: ఖలదర ఖలన పఠరన

95-111/255

95-111/244

95-111/239

4688 AP151000303073
పపరర: ఇలయలజ ఖలన

4691 AP151000306034
పపరర: హహసపన ఖలన పసस
తసడడ:డ యలఖసబ ఖలనस Pathan
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:68
లస: పప

4693 SQX1535899
పపరర: మహససన మహమకద

4694 AP151000306082
పపరర: షరరఫప బ షపక షపక

95-111/247

95-111/250 4697 SQX0999904
4696 SQX0999912
పపరర: మహమకద అబమరల షషకలర
పపరర: మసరసన మహమకద

4702 SQX1837152
పపరర: షరహహన బబగమ మహమకద

4705 SQX0946103
పపరర: కలలలసమ బబగస
భరస : ససదదరక అహకద MD
ఇసటట ననస:52-6-671
వయససస:55
లస: ససస స

95-111/242

95-111/245

95-111/248

భరస : ఫరరరకस
ఇసటట ననస:52-6-668
వయససస:60
లస: ససస స
95-111/251

తలర : షరహహదన బబగస మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-668
వయససస:51
లస: పప
95-111/253

4700 AP151000306158
పపరర: అబమరల మజద Abdul

95-111/254

తసడడ:డ అబమరల కరరస
ఇసటట ననస:52-6-670
వయససస:51
లస: పప
95-111/256

భరస : తచఫసక అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-671
వయససస:25
లస: ససస స
95-111/258

4685 SQX1033976
పపరర: పఠరన సయఖద ఖలన

తసడడ:డ మహబబబ ఖలన అమర జజన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:47
లస: పప

4699 SQX0248492
పపరర: ఫరరనన బబగస begum

95-111/236

తసడడ:డ మహబబబ ఖలన Pathan
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:43
లస: పప

భరస : అబమరల మజద
ఇసటట ననస:52-6-670
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల కరరమ
ఇసటట ననస:52-6-670
వయససస:53
లస: పప
4704 SQX1896042
పపరర: మమబన బబగస మహమకద

4687 MLJ2554673
పపరర: హమద ఖలన

4682 AP151000303357
పపరర: జబబదన బబగస

తసడడ:డ అమర జజన ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద మసరసన
ఇసటట ననస:52-6-668
వయససస:27
లస: పప

భరస : అబమరల తనవబ మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-670
వయససస:26
లస: ససస స
4701 AP151000306218
పపరర: అబమరల సలలమ abdul

95-111/238

భరస : మసరసన మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-668
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబమరల శకలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-668
వయససస:71
లస: ససస స
4698 SQX1086157
పపరర: షబబనన యలససకన షపక

4684 SQX1469791
పపరర: అమఫ ద ఖలన పఠరన

95-111/233

భరస : హహసపసన begam
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ఖలన ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ఖలనस Pathan
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:45
లస: పప
4692 SQX0999920
పపరర: షరమన మహమకద

95-111/235

తసడడ:డ ఖలదర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన ఖలనस khan
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:38
లస: పప
4689 AP151000303335
పపరర: రషసద ఖలనस

4681 AP151000303356
పపరర: జమలस

4679 AP151000303235
పపరర: సరరసజस

భరస : ఖలదర ఖలనस Pathan
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఈససబ ఖలనस Pathan
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ఖలనस ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:70
లస: ససస స
4686 MLJ2554996
పపరర: ఇసతయలజ ఖలనस स

95-111/232

భరస : మహమకద ఇలయలస ఖలన
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యలకలబ ఖలన Pathan
ఇసటట ననస:52-6-666
వయససస:46
లస: ససస స
4683 SQX0248567
పపరర: ఖమమమ నససరस

4678 SQX0248401
పపరర: అబమరల షబననబబగస అబమరల

4703 SQX1711423
పపరర: మమబనన బబగమ మహమకద

95-111/257

భరస : రఫసక అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-671
వయససస:28
లస: ససస స
95-111/259

4706 SQX1322015
పపరర: మమఖమ షపక

95-111/260

తసడడ:డ లయలకత అల షపక
ఇసటట ననస:52-6-671
వయససస:24
లస: పప
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95-111/261 4708 SQX1027599
4707 SQX0796821
పపరర: షరఫసక అహమకద మహమకద
పపరర: తనఫసక అహమకద

95-111/262

4709 MLJ2554293
పపరర: సరరసజ బబగస

95-110/530

తసడడ:డ ససదదరకల అహమకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-671
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ససదర దక అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-6-671
వయససస:33
లస: పప

భరస : లఖకత అల
ఇసటట ననస:52-6-672
వయససస:42
లస: ససస స

4710 MLJ0930966
పపరర: జనత అపరసనన

4711 SQX0249599
పపరర: లఖకట అల షపక

4712 SQX1573667
పపరర: షమలక హఘదయత సయఖద

95-110/531

భరస : అనశర షరరఫ
ఇసటట ననస:52-6-672
వయససస:46
లస: ససస స
4713 SQX1711472
పపరర: ఆఫసడద బబషర షపక

తసడడ:డ బక షపక
ఇసటట ననస:52-6-672
వయససస:50
లస: పప
95-111/264

తసడడ:డ లయలఖత అల షపక
ఇసటట ననస:52-6-672
వయససస:21
లస: పప
4716 SQX2523496
పపరర: ననగర రజడడడ కకట

95-114/773

95-116/241

95-116/244

95-111/957

95-114/525

భరస : కలమలర రరజ
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:38
లస: ససస స

95-116/242

4723 AP151000486291
పపరర: ససరగష తచననల

4726 SQX2164036
పపరర: షబబర షపక

4729 MLJ0927269
పపరర: వహహదस షపకस

95-111/269

4732 SQX0249797
పపరర: వరణణ గకరరस

95-116/245

4735 AP151000306148
పపరర: పదక
భరస : వరయఖ Bhupathi
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:44
లస: ససస స

95-116/240

4721 SQX1511477
పపరర: ఏకరసథ తచననల

95-116/243

4724 AP151000486117
పపరర: వనసకటటశశరరర తచననల

95-116/246

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:52-7
వయససస:43
లస: పప
95-111/958

4727 SQX2258028
పపరర: సశరనస కలమలరర లసక పలర

95-115/596

భరస : రరజగసదడ నవహరర లసక పలర
ఇసటట ననస:52-7-183
వయససస:42
లస: ససస స
95-111/267

4730 SQX1344621
పపరర: ఆనసదబబబమ గకరర

95-111/268

తసడడ:డ డతవడ గకరర
ఇసటట ననస:52-7-677
వయససస:43
లస: పప
95-111/270

భరస : ఆనసదనబబమस గకరర
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:36
లస: ససస స
95-111/272

4718 SQX0851402
పపరర: భబరత తచననల

తసడడ:డ ససరగష తచననల
ఇసటట ననస:52-7
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రషసదस स
ఇసటట ననస:52-7-669
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనయ కలమలరस గబడచపప
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:30
లస: ససస స
4734 MLJ0931667
పపరర: కకషరవవణణ

4720 AP151000489297
పపరర: ససబబరతసస తచననల

95-111/265

తసడడ:డ ససరగష
ఇసటట ననస:52-7
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ హస షరరఫ
ఇసటట ననస:52-7-74
వయససస:29
లస: పప

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-351
వయససస:38
లస: ససస స
4731 SQX0487298
పపరర: ససనత గబడచపపस

95-111/266

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తచననల
ఇసటట ననస:52-7
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హస షరరఫ
ఇసటట ననస:52-7-74
వయససస:34
లస: ససస స
4728 MLJ2501492
పపరర: షమమ షపక

4717 SQX1708650
పపరర: ఖలజజ పరరశన సయఖద

4715 SQX0650010
పపరర: తహహరరనససర షపక
తసడడ:డ అబమరల మమనఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-6-697
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-7
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-7
వయససస:43
లస: పప
4725 SQX2225860
పపరర: ఖలజ భ షపక

95-111/932

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-6654
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససరగష తచననల
ఇసటట ననస:52-7
వయససస:43
లస: ససస స
4722 AP151000486120
పపరర: శకనవరసరరవప తచననల

4714 SQX2363257
పపరర: ఆఫసడద అల షపక

95-111/263

భరస : ఇబడహహస ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:52-6-672
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లయలకరసత అల షపక
ఇసటట ననస:52-6-672
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ఎలలరరజడడడ కకట
ఇసటట ననస:52-6-901
వయససస:48
లస: పప
4719 AP151000489402
పపరర: శవపరరశత తచననల

95-110/532

4733 MLJ0931659
పపరర: అనసతలకడక భబపత

95-111/271

తసడడ:డ సతఖననరరయణ Bhupathi
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:37
లస: ససస స
95-111/273

4736 AP151000306337
పపరర: ననగమణణ భబపత

95-111/274

భరస : రరమమ భబపత
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:47
లస: ససస స

Page 162 of 299

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07

4737 AP151000306173
పపరర: భబపత కకటటశశరమకस

95-111/275

భరస : గమరరవపలలस Bhupathi
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:65
లస: ససస స
4740 MLJ0931675
పపరర: సతఖననసరరయణस భబపతस

95-111/278

95-111/281

95-111/933

95-111/286

95-111/289

95-110/533

95-111/294

తసడడ:డ ససవర అనతఅరరజ
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:38
లస: పప

4750 MLJ2557742
పపరర: ననగరరణణ అసతనడజ

4753 SQX0816868
పపరర: శవ శసకర పడసరద అసతరరజ

4756 SQX0486837
పపరర: శవమక అసతరరజ

4759 SQX0618736
పపరర: అనస అసతరరజ

95-111/297

4762 SQX1155929
పపరర: అసతరరజ రరజ

95-111/287

4765 AP151000306454
పపరర: వనసకటటశ అసతనడజ
తసడడ:డ మమనససరశమ antaraju
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:44
లస: పప

4745 SQX0488601
పపరర: పడసరద గబడచపపस

95-111/283

4748 SQX1620278
పపరర: జజఖత కకట

95-111/285

4751 SQX1473008
పపరర: దసరగ అసతరరజ

95-111/288

భరస : సరసబశవ రరవప అసతరరజ
ఇసటట ననస:52-7-679
వయససస:48
లస: ససస స
95-111/290

4754 SQX0816876
పపరర: ననగ రరజ అసతరరజ

95-111/291

తసడడ:డ రరజ antaraju
ఇసటట ననస:52-7-679
వయససస:32
లస: పప
95-111/292

4757 SQX0826289
పపరర: భబరత అసతరరజ

95-111/293

భరస : రరజ antaraju
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:32
లస: ససస స
95-111/295

4760 SQX0619122
పపరర: అనసపపరర అసతరరజस

95-111/296

భరస : శకనవరసరరవప antaraju
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:58
లస: ససస స
95-111/298

తసడడ:డ శసకర antaraju
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:35
లస: పప
95-111/300

95-111/280

భరస : ననగగశశర రజడడడ కకట
ఇసటట ననస:52-7-679
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దసరరగ పడసరద antaraju
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప antaraju
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:30
లస: పప
4764 SQX1712199
పపరర: సతఖననరరయణ అసఆథరరజ

95-111/284

భరస : శకనవరసరరవప అసతరరజ
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతఖ ననరరయణ antaraju
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:32
లస: ససస స
4761 SQX0614743
పపరర: అసతనరరజ మలర కరరరఫ న రరవప

4747 SQX1957414
పపరర: ననగ జజఖత కకన

4742 AP151000306178
పపరర: కలమలరరజజस

తసడడ:డ ససబబబరరవపस gudepu
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరజ antaraju
ఇసటట ననస:52-7-679
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అమసరరజ
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:46
లస: ససస స
4758 SQX0826305
పపరర: అనతన అసతరరజ

95-111/282

తసడడ:డ చనస మమనసరశమ అసతనడజ
ఇసటట ననస:52-7-679
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ అసథరరజ
ఇసటట ననస:52-7-679
వయససస:25
లస: పప
4755 SQX1196485
పపరర: బమజఫ అమసరరజ

4744 AP151000306346
పపరర: రరమమ భబపటటस

95-111/277

తసడడ:డ గమరరవపలలस Bhupathi
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకన
ఇసటట ననస:52-7-679
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప Kona
ఇసటట ననస:52-7-679
వయససస:35
లస: ససస స
4752 SQX1712140
పపరర: అశశక కలమలర అసథరరజ

95-111/279

తసడడ:డ గమరరవపలలस Bhupathi
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ భబపత
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:18
లస: పప
4749 SQX0826263
పపరర: దసరగ కకనన

4741 SQX1711530
పపరర: కలమలర భబపత

4739 SQX0488585
పపరర: వనయ కలమలర గబడచపప

తసడడ:డ పడసరద గబడచపప
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గమరరవపలల భబపత
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గమరరవపలలस Bhupathi
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:47
లస: పప
4746 SQX2215366
పపరర: వర మహహశ భబపత

95-111/276

తసడడ:డ పడసరదस gudepu
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ గమరరవపలలस Bhupathi
ఇసటట ననస:52-7-678
వయససస:37
లస: పప
4743 AP151000306349
పపరర: వరయఖ భబపతस

4738 SQX0488734
పపరర: శవకలమలర గబడచపపस

4763 MLJ2557445
పపరర: దసరరగ పడసరదస

95-111/299

తసడడ:డ శసకరరరవప antaraju
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:37
లస: పప
95-111/301

4766 MLJ2557650
పపరర: శకనవరస రరవప అసతరరజ

95-111/302

తసడడ:డ మమనససరశమ అసతరరజ
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:50
లస: పప

Page 163 of 299

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07

4767 SQX2164432
పపరర: దసరగ పడసరద అసతరరజ

95-111/934

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:28
లస: పప
4770 SQX0618777
పపరర: ననగమలలర శశరర బసడడ

95-111/303

95-111/307

95-109/1127

4774 AP151000306022
పపరర: శకనవరసరరవప

4777 SQX2063741
పపరర: కకసడయఖ గమసడనబతస న

95-111/310

4780 SQX1155911
పపరర: రమలదతవ తషపరకలల

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తషపరకలల
ఇసటట ననస:52-7-682
వయససస:28
లస: పప
95-111/882

95-111/318

భరస : కమలలस Abdul
ఇసటట ననస:52-7-687
వయససస:48
లస: ససస స

4789 MLJ0930560
పపరర: రమణस బ

95-111/321

4792 SQX2216638
పపరర: దసరగ గమరర దతవ బబ బబల

95-111/311

4795 SQX1086124
పపరర: జహహర బబష షపక
తసడడ:డ కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:52-7-687
వయససస:26
లస: పప

4775 AP151000306063
పపరర: ఆదదననరరయణ

95-111/309

4778 SQX2063733
పపరర: నవదధప చసదడ గమసడనబతస న

95-110/663

4781 SQX0249896
పపరర: హహమలత తషపరకలల

95-111/312

భరస : వనసకటటశశరరర tupakula
ఇసటట ననస:52-7-682
వయససస:34
లస: ససస స
95-111/314

4784 SQX0251215
పపరర: వనసకటటశశరరర తషపరకలల

95-111/315

తసడడ:డ గమరరమబరరస tupakula
ఇసటట ననస:52-7-682
వయససస:50
లస: పప
95-111/316

4787 SQX1545393
పపరర: అబమరలలర షపక

95-111/317

తసడడ:డ కలదసబమదదరన షపక
ఇసటట ననస:52-7-685
వయససస:25
లస: పప
95-111/319

95-111/320
4790 SQX1464221
పపరర: దసరగ సరయ కలమలర బబ బబల

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:52-7-686
వయససస:27
లస: పప
95-111/937

భరస : దసరగ సరయ కలమలర బబ బబల
ఇసటట ననస:52-7-686
వయససస:19
లస: ససస స
95-111/323

95-111/305

తసడడ:డ కకసడయఖ గమసడనబతస న
ఇసటట ననస:52-7-682
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమచసదడరరవపस బ
ఇసటట ననస:52-7-686
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగయఖ బబ బబల
ఇసటట ననస:52-7-686
వయససస:58
లస: పప
4794 SQX0290098
పపరర: హససనన అబమరలस

95-110/662

భరస : కలతషబమదధరన షపజక
ఇసటట ననస:52-7-685
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబబడహఘస షపజక
ఇసటట ననస:52-7-685
వయససస:39
లస: పప
4791 MLJ0930198
పపరర: రరమచసదనడరరవప బబ బబల

4786 SQX0712745
పపరర: హజరర షపక

4772 SQX0618694
పపరర: యమగరసధరర దతవ బసడడ

తసడడ:డ బసడడ పపదర అచచనస bandi
ఇసటట ననస:52-7-681
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ గమరరమబరరస లలటस tupakula
ఇసటట ననస:52-7-682
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకసడయఖ గమసడనబతస న
ఇసటట ననస:52-7-682
వయససస:58
లస: ససస స
4788 SQX0697805
పపరర: కలతషబమదధరన షపక

95-111/308

తసడడ:డ గమరరమబరరస tupakula
ఇసటట ననస:52-7-682
వయససస:40
లస: ససస స

95-111/313 4783 SQX0251223
4782 SQX1086165
పపరర: శరకవణ రరజ కలమలర తషపరకలల
పపరర: శకనవరసరరవప తషపరకలలस

95-111/936

భరస : శకనవరసరరవప bandi
ఇసటట ననస:52-7-681
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ననసచనరయఖ గమసడనబతస న
ఇసటట ననస:52-7-682
వయససస:55
లస: పప

భరస : యరకసశశటట రరసబబబమ
ఇసటట ననస:52-7-682
వయససస:38
లస: ససస స

4785 SQX2110542
పపరర: మలధవ కసచరర

95-111/304

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ bandi
ఇసటట ననస:52-7-681
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ గమసడనబతస న
ఇసటట ననస:52-7-682
వయససస:21
లస: పప
4779 SQX1834068
పపరర: యరకసశశటట షరరగన పదక

4771 SQX0618900
పపరర: ననగరతసస బసడడ

4769 SQX2170223
పపరర: శకనస అసతరరజ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసతరరజ
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననగగశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:52-7-681
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణस bandi
ఇసటట ననస:52-7-681
వయససస:36
లస: పప
4776 SQX2063436
పపరర: జయదధప చసదడ గమసడనబతస న

95-111/935

భరస : దసరగ పడసరద అసతరరజ
ఇసటట ననస:52-7-680
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శసకర bandi
ఇసటట ననస:52-7-681
వయససస:32
లస: ససస స
4773 MLJ2557957
పపరర: శసకరరరరవపस स

4768 SQX2164440
పపరర: భవరన అసతరరజ

4793 MLJ2557114
పపరర: షపక జరరనस

95-111/322

భరస : ఖసతతబस షపజక
ఇసటట ననస:52-7-687
వయససస:44
లస: ససస స
95-111/324

4796 AP151000306031
పపరర: ఖసతషబమదధరన షపక

95-111/325

తసడడ:డ రజజక షపజక
ఇసటట ననస:52-7-687
వయససస:46
లస: పప
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4797 AP151000306191
పపరర: ఇసరకయల అబమరలस

95-111/326

తసడడ:డ సతనసరस Abdul
ఇసటట ననస:52-7-687
వయససస:55
లస: పప
4800 MLJ2557825
పపరర: సబరర అబమరలस

95-111/328

95-111/332

95-110/536

95-110/754

95-111/336

95-111/339

తసడడ:డ ఖలలలలజమలక
ఇసటట ననస:52-7-692
వయససస:20
లస: ససస స

4810 SQX2233914
పపరర: జనత షపక

4813 SQX1837160
పపరర: సబల షపక

4816 SQX0488874
పపరర: సరహహబ షపకस

95-111/939

4819 SQX0579623
పపరర: ఆయషరस

95-111/940

4822 SQX1034651
పపరర: సయళదసలర అ మహమకద

95-110/755

4805 SQX0954198
పపరర: మహజరరన షపక

95-110/535

4808 SQX1581363
పపరర: వహహద షపక

95-111/334

4811 SQX0487041
పపరర: షరహహదన షపకस

95-111/335

భరస : షఫసस షపజక
ఇసటట ననస:52-7-690
వయససస:33
లస: ససస స
95-111/337

4814 SQX1064682
పపరర: జకకర హహసపసన

95-111/338

తసడడ:డ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-690
వయససస:25
లస: పప
95-111/340

4817 SQX2301083
పపరర: అజజ షపక

95-111/938

తసడడ:డ అనశర బబష
ఇసటట ననస:52-7-690
వయససస:53
లస: పప
95-111/341

4820 MLJ2557577
పపరర: ఖలలలజఫమ మహమకద

95-111/342

తసడడ:డ వహబ సరహహబ Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-692
వయససస:49
లస: పప
95-111/118

4823 SQX1710839
పపరర: మహబబబమనససర తససకన
ఫరతమల మహమకద
తసడడ:డ అషడఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-695
వయససస:21
లస: ససస స

95-111/343

95-111/345

4826 SQX1034602
పపరర: ఆష రఫ మహమకద
Mohammad
తసడడ:డ మమహబబబ
ఇసటట ననస:52-7-695
వయససస:51
లస: పప

95-111/346

తసడడ:డ అష రఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-695
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అష రఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-695
వయససస:25
లస: పప

95-111/330

తసడడ:డ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:52-7-689
వయససస:25
లస: పప

భరస : ఖలలలజఫమस
ఇసటట ననస:52-7-692
వయససస:44
లస: ససస స

95-111/344 4825 SQX1034693
4824 SQX1297986
పపరర: ఇనమమలర హసన మహమకద
పపరర: సరజద మహమకద

తసడడ:డ అషడఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-695
వయససస:24
లస: పప

95-111/333

తసడడ:డ జజన భబషరस షపజక
ఇసటట ననస:52-7-690
వయససస:60
లస: పప

భరస : అబమరల అజర
ఇసటట ననస:52-7-690
వయససస:41
లస: ససస స
4821 SQX2166338
పపరర: మహమకద మలన

4807 MLJ2557817
పపరర: సలమబన అబమరల

4802 SQX0290080
పపరర: దదలర లద అబమరలस

తసడడ:డ షసషసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-689
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-690
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-690
వయససస:46
లస: పప
4818 SQX2301075
పపరర: జనత షపక

95-110/534

భరస : అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-690
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సరహహబस షపజక
ఇసటట ననస:52-7-690
వయససస:56
లస: ససస స
4815 SQX1710813
పపరర: కమల షపక

4804 SQX0954180
పపరర: మహమమద ససలలసనన షపక

95-111/331

భరస : ఇసరకయలस Abdul
ఇసటట ననస:52-7-688
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : సతనసర Abdul
ఇసటట ననస:52-7-689
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:52-7-690
వయససస:53
లస: పప
4812 SQX0487009
పపరర: రహమత బ షపకस

95-111/329

తసడడ:డ అబమరల రషసద
ఇసటట ననస:52-7-689
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబమరల రషసద
ఇసటట ననస:52-7-689
వయససస:43
లస: ససస స
4809 SQX2233898
పపరర: అజజ షపక

4801 MLJ2557833
పపరర: జజకకర అబమరల

4799 SQX1710524
పపరర: మహమకద ఖజజర షపక

తసడడ:డ ఖసతషబమడకడ న షపక
ఇసటట ననస:52-7-687
వయససస:21
లస: పప

భరస : రససలस అబమరల
ఇసటట ననస:52-7-688
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రజఫఖस షపజక
ఇసటట ననస:52-7-688
వయససస:53
లస: పప
4806 SQX0954172
పపరర: షరకకరర షపక

95-111/327

తసడడ:డ రజఫఖस షపజక
ఇసటట ననస:52-7-687
వయససస:58
లస: పప

భరస : సతనసరस Abdul
ఇసటట ననస:52-7-688
వయససస:44
లస: ససస స
4803 AP151000306190
పపరర: షసషసర షపకस

4798 AP151000306030
పపరర: రషసద షపకस
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95-111/347

భరస : బదదవపజఫమ
ఇసటట ననస:52-7-696
వయససస:46
లస: ససస స
4830 SQX0119628
పపరర: నససమ షపక

95-111/350

95-111/353

95-111/356

95-111/359

95-111/362

95-111/365

95-111/368

తసడడ:డ షకకర షపక
ఇసటట ననస:52-7-701
వయససస:23
లస: పప

4840 SQX1620245
పపరర: నజమ షపక

4843 SQX1590679
పపరర: నజమ షపక

4846 SQX1546573
పపరర: ఇసరకయల షపక షపక

4849 SQX0488759
పపరర: షఫస షపకस

95-111/371

4852 MLJ2499499
పపరర: ఖలతషన బ షపక

95-111/360

4855 SQX1573543
పపరర: శబనన షపక
భరస : నససర షపక
ఇసటట ననస:52-7-702
వయససస:29
లస: ససస స

4835 SQX0271098
పపరర: గకస షపక

95-111/355

4838 SQX0650002
పపరర: మమమమమనససర షపక షపక

95-111/358

4841 SQX1710011
పపరర: అసరక షపక

95-111/361

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-7-699
వయససస:26
లస: ససస స
95-111/363

4844 SQX1709963
పపరర: నజమ షపక

95-111/364

భరస : హమర షపక
ఇసటట ననస:52-7-699
వయససస:31
లస: ససస స
95-111/366

4847 MLJ0927327
పపరర: హమద షపకस स

95-111/367

తసడడ:డ షపక రషసదस షపజక
ఇసటట ననస:52-7-699
వయససస:39
లస: పప
95-111/369

4850 MLJ2499473
పపరర: రరజశనన షపక

95-111/370

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-700
వయససస:34
లస: ససస స
95-111/372

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-700
వయససస:55
లస: ససస స
95-111/374

95-111/352

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:52-7-698
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరహహబस shaik
ఇసటట ననస:52-7-699
వయససస:87
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-700
వయససస:44
లస: ససస స
4854 SQX1710052
పపరర: జజకకర షపక

95-111/357

తసడడ:డ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:52-7-699
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:52-7-699
వయససస:59
లస: పప
4851 MLJ2499465
పపరర: షకకలల షపక

4837 SQX0275354
పపరర: ససరరజ షపక

4832 SQX0584144
పపరర: మమననస షపక షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-697
వయససస:43
లస: పప

భరస : హమబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-699
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:52-7-699
వయససస:54
లస: ససస స
4848 SQX1546557
పపరర: అబమరల రషసద షపక షపక

95-111/354

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:52-7-699
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వహహద షపక
ఇసటట ననస:52-7-699
వయససస:28
లస: ససస స
4845 SQX1546532
పపరర: జజజతషన షపక షపక

4834 SQX0270520
పపరర: అబఫలस షపకस

95-111/349

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:52-7-697
వయససస:31
లస: పప

భరస : సలలఉదధరన
ఇసటట ననస:52-7-698
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మమననఫ
ఇసటట ననస:52-7-698
వయససస:72
లస: పప
4842 SQX1546516
పపరర: హససనన షపక షపక

95-111/351

తసడడ:డ ససభబనस
ఇసటట ననస:52-7-697
వయససస:40
లస: పప

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:52-7-698
వయససస:37
లస: ససస స
4839 SQX0270751
పపరర: ససభబన షపక

4831 SQX0697995
పపరర: మమజర షపక

4829 SQX1885706
పపరర: అమతషల హజర

తసడడ:డ బడడఉజఫమ
ఇసటట ననస:52-7-697
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-697
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సలలహ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-697
వయససస:37
లస: పప
4836 SQX0275164
పపరర: బబ ఆయయషర బబగస షపక

95-111/348

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-7-696
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపజక
ఇసటట ననస:52-7-697
వయససస:32
లస: ససస స
4833 SQX1885714
పపరర: మమబబససర మహమకద

4828 SQX1834282
పపరర: మలలక షపక

4853 SQX0584946
పపరర: తససర స షపక

95-111/373

భరస : షరకకర
ఇసటట ననస:52-7-701
వయససస:44
లస: ససస స
95-111/375

4856 SQX1546631
పపరర: అప సరన షపక షపక

95-111/376

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:52-7-702
వయససస:33
లస: ససస స
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95-111/377

భరస : జహహర షపక
ఇసటట ననస:52-7-702
వయససస:34
లస: ససస స
4860 SQX1546599
పపరర: నజర షపక షపక

95-111/380

95-111/383

95-111/942

95-111/385

95-111/388

95-111/391

95-111/394

4870 MLJ0929240
పపరర: మమరళదతవ బసగరరర

4873 AP151000303351
పపరర: చసదడశశఖర

4876 SQX0828624
పపరర: మసగళగరరర అపపలమక

4879 SQX1545971
పపరర: అబమరల కరరమ షపక

95-111/396

4882 AP151000306207
పపరర: బబ బబల కరసతమకस బబ బబల

95-111/386

4885 SQX0761247
పపరర: అసబకర చచననస chenna
భరస : హహమసత కలమలర చచనస
ఇసటట ననస:52-7-707
వయససస:28
లస: ససస స

4865 MLJ2558096
పపరర: ససరఖకరసతస గబడచపప

95-111/384

4868 SQX2214476
పపరర: సశరర లత గబడచపప

95-111/944

4871 AP151000303330
పపరర: ననగమణణ బ

95-111/387

భరస : రరజ బ
ఇసటట ననస:52-7-704
వయససస:60
లస: ససస స
95-111/389

4874 SQX1708577
పపరర: దతవమణణ రకతష

95-111/390

భరస : మహన రకతష
ఇసటట ననస:52-7-705
వయససస:34
లస: ససస స
95-111/392

4877 SQX0816892
పపరర: అసకమకరరవప రకతష

95-111/393

తసడడ:డ ననసచనరయఖ రకతష
ఇసటట ననస:52-7-705
వయససస:30
లస: పప
95-114/526

95-111/395
4880 SQX0339507
పపరర: బబ బబల మరరయమకस బబ బబల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవపस
ఇసటట ననస:52-7-706
వయససస:29
లస: ససస స
95-111/397

భరస : సరసబశవరరవపस
ఇసటట ననస:52-7-706
వయససస:51
లస: ససస స
95-111/399

95-111/382

భరస : ససరజసదడ గబడచపప
ఇసటట ననస:52-7-703
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : షరరఫపనససర షపక
ఇసటట ననస:52-7-705
వయససస:35
లస: పప

భరస : వనసకట శవ
ఇసటట ననస:52-7-706
వయససస:29
లస: ససస స
4884 AP151000306208
పపరర: బబ బబల సరసబశవరరవపस
బబ బబల
తసడడ:డ ససబబబరరవపस
ఇసటట ననస:52-7-706
వయససస:57
లస: పప

95-111/943

భరస : అపరప రరవప Mangalagiri
ఇసటట ననస:52-7-705
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రకతష
ఇసటట ననస:52-7-705
వయససస:34
లస: పప
4881 SQX0908921
పపరర: లకకక బబ బబల

4867 SQX2214500
పపరర: ససరజసదడ గబడచపప

4862 AP151000306064
పపరర: షపక muneer షపక

భరస : శకనవరస రరవప గబడచపప
ఇసటట ననస:52-7-703
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ bangaru
ఇసటట ననస:52-7-704
వయససస:44
లస: పప

భరస : రకతష మహన రకతష
ఇసటట ననస:52-7-705
వయససస:34
లస: ససస స
4878 SQX1708551
పపరర: మహన రకతష

95-111/941

తసడడ:డ చసదడశశఖర బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-704
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ bobbili
ఇసటట ననస:52-7-704
వయససస:39
లస: పప
4875 SQX0826297
పపరర: మలలక రకతష

4864 SQX2291003
పపరర: జహహర షపక

95-111/379

తసడడ:డ మజద
ఇసటట ననస:52-7-702
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససరజసదడ గబడచపప
ఇసటట ననస:52-7-703
వయససస:49
లస: పప

భరస : దసరగ పడసరద bobbili
ఇసటట ననస:52-7-704
వయససస:34
లస: ససస స
4872 SQX0978833
పపరర: దసరరగ పడసరద బబ బబల bobbili

95-111/381

తసడడ:డ మజద షపక
ఇసటట ననస:52-7-702
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ గగకలల దనస గబడచపప
ఇసటట ననస:52-7-703
వయససస:58
లస: ససస స
4869 SQX0978841
పపరర: మలధసరర బబ బబల bobbili

4861 SQX1573568
పపరర: నససర షపక

4859 AP151000306279
పపరర: హఫసజనససర షపకस షపక

భరస : మజదस
ఇసటట ననస:52-7-702
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మజగద షపక
ఇసటట ననస:52-7-702
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మజద स स
ఇసటట ననస:52-7-702
వయససస:41
లస: పప
4866 SQX2214575
పపరర: ఈనర రరపసడయలదనససన గబడచపప

95-111/378

భరస : మమనర షపక
ఇసటట ననస:52-7-702
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మజద షపక
ఇసటట ననస:52-7-702
వయససస:32
లస: పప
4863 MLJ0928473
పపరర: జహహరस షపకस

4858 SQX1573550
పపరర: మబనన షపక

4883 SQX0816827
పపరర: వనసకట శవ బబ బబల బబ బబల

95-111/398

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-7-706
వయససస:33
లస: పప
95-111/400

4886 SQX1710920
పపరర: దసరగ భవరన చచనసస

95-111/401

భరస : ననగ దసరగ చచనసస
ఇసటట ననస:52-7-707
వయససస:30
లస: ససస స
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4887 MLJ2557361
పపరర: చచనస ననగమణణ chenna

95-111/402

భరస : పడసరద చచనస
ఇసటట ననస:52-7-707
వయససస:50
లస: ససస స
4890 SQX1712082
పపరర: ఉమ మహహశశరర ససరస శశటట

4888 SQX0770065
పపరర: ననగదసరరగ చచననస chenna

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:52-7-707
వయససస:30
లస: పప
95-111/405

4891 SQX0119669
పపరర: సతఖవత శరసశశటట siramsetty

తసడడ:డ శకధర ససరస శశటట
ఇసటట ననస:52-7-708
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:52-7-708
వయససస:38
లస: ససస స

95-111/408
4893 SQX0614685
పపరర: వ వ డడ అనల కలమలర బసగరరర
బసగరరర
తలర : సరవతడ
ఇసటట ననస:52-7-708
వయససస:31
లస: పప

4894 SQX0583948
పపరర: గగవసదస బబ బబల
తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:52-7-708
వయససస:38
లస: పప

4896 SQX2299006
పపరర: హరర కకషర శరరమశశటట

4897 AP151000306239
పపరర: ననగమణణ రకతష

95-111/945

తసడడ:డ శకధర శరరమశశటట
ఇసటట ననస:52-7-708
వయససస:19
లస: పప
4899 AP151000306051
పపరర: ససతన రకతష routhu

95-111/413

95-111/416

4903 SQX1710227
పపరర: దసరగ భవరన సససగసపలర

95-111/419

4906 AP151000306446
పపరర: లకడక సససగసపలర సససగసపలలర

తసడడ:డ మహన రరవప సససగసపఅల
ఇసటట ననస:52-7-710
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:52-7-710
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద గరరర పరటట
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:25
లస: ససస స

4915 SQX1711506
పపరర: వరసవ గసగ భవరన నలపప
భరస : వనసకటటష కకరణ నలపప
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:26
లస: ససస స

95-111/410

తసడడ:డ కకషరమబరరస
ఇసటట ననస:52-7-708
వయససస:48
లస: పప
95-111/411

4898 AP151000306258
పపరర: సరగజన రకతష

95-111/412

భరస : ససతయఖ రకతష
ఇసటట ననస:52-7-709
వయససస:57
లస: ససస స
95-111/414

4901 SQX0978866
పపరర: ఈశశర రరజ వడనడదద

95-111/415

తసడడ:డ ఈశశర రరజ వడనడదద
ఇసటట ననస:52-7-709
వయససస:34
లస: పప
95-111/417

4904 SQX0650036
పపరర: ససధఖ సససగసపలర సససగసపలలర

95-111/418

భరస : సససహచలస
ఇసటట ననస:52-7-710
వయససస:37
లస: ససస స
95-111/420

95-111/421
4907 AP151000306448
పపరర: సససగసపలర అసజమక సససగసపలలర

భరస : నసకరరజ
ఇసటట ననస:52-7-710
వయససస:55
లస: ససస స

95-111/426

తసడడ:డ అపరపరరవప సససగసపలర
ఇసటట ననస:52-7-710
వయససస:51
లస: పప
95-111/428

4895 SQX0648709
పపరర: శకధర ససరసశశటట siramsetty

95-111/423 4910 SQX0122358
4909 SQX0488932
పపరర: ససదరరన సససగమపలర సససగసపలర
పపరర: సససగస పలర సససహచలసस
సససహచలస
తసడడ:డ మహన రరవప
తసడడ:డ నసకరరజस
ఇసటట ననస:52-7-710
ఇసటట ననస:52-7-710
వయససస:31
లస: పప
వయససస:39
లస: పప

95-111/425 4912 SQX1230077
4911 AP151000306032
పపరర: అపరపరరవప సససగసపలర సససగసపలలర
పపరర: అపరపరరవప సససగసపలర

4914 SQX1322080
పపరర: అనతన లకడక గరరర పరటట

95-111/409

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:52-7-710
వయససస:45
లస: ససస స
95-111/422

95-111/407
4892 SQX0487231
పపరర: నరకలకలమలరర బబ బబల బబ బబల

భరస : గగవసద
ఇసటట ననస:52-7-708
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర సససగసపలర
ఇసటట ననస:52-7-710
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప సససగసపలర
ఇసటట ననస:52-7-710
వయససస:38
లస: ససస స
4908 SQX1710888
పపరర: చసదడ శశఖర సససగపలర

95-111/406

తసడడ:డ రవకలమలర
ఇసటట ననస:52-7-709
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:52-7-709
వయససస:53
లస: పప
4905 SQX1230093
పపరర: లకడక సససగసపలర

4900 SQX0698175
పపరర: జజజ కకరణ కలమలర రకతష

95-111/404
4889 SQX0770107
పపరర: హహమసత కలమలర చచనస chenna

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:52-7-707
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:52-7-709
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:52-7-709
వయససస:69
లస: ససస స
4902 AP151000306044
పపరర: రవకలమలర రకతష

95-111/403

95-111/424

95-111/427
4913 SQX0250928
పపరర: సససగసపలర నసకరరజ సససగసపలలర

తసడడ:డ అపరపరవప
ఇసటట ననస:52-7-710
వయససస:60
లస: పప
95-111/429

4916 SQX0119586
పపరర: శవశరసత నలలపప నలపప

95-111/430

భరస : శవకకషర నలపప
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:31
లస: ససస స
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95-111/431 4918 SQX0248690
95-111/432 4919 MLJ2557759
4917 SQX0119578
పపరర: జయసత గరరర పరటట garalapati
పపరర: వజయ లకడక నలపప neelapu
పపరర: దసరరగ నలపప

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:33
లస: ససస స
4920 SQX1464932
పపరర: హహమలత నలపప

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:37
లస: ససస స
95-111/434

భరస : శకనవరస నలపప
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:39
లస: ససస స
4923 SQX0248781
పపరర: జమమన నలలపప neelapu

95-111/437

95-111/440

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:44
లస: పప
4929 SQX1710094
పపరర: సరయ లకడక నలపప

95-111/443

95-111/446

95-111/449

95-111/451

తసడడ:డ మహన రరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:52-7-715
వయససస:26
లస: ససస స
4944 SQX0251017
పపరర: ననగగసదడ రరవప బబ బబల
తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:52-7-715
వయససస:37
లస: పప

95-111/439

4930 MLJ2557767
పపరర: ససనత కరరసగర

4933 AP151000306455
పపరర: ననగమణణ నలపప neelapu

4936 SQX2126654
పపరర: ననగమక నలపప

4939 SQX1535873
పపరర: మలలర సశర రరవప నలపప

4942 SQX1709948
పపరర: కకషర బబ బబల

4945 MLJ2554848
పపరర: మబరరస బబ బబల
తసడడ:డ మహనరరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:52-7-715
వయససస:39
లస: పప

95-111/442

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:60
లస: పప
95-111/444

4931 MLJ0929422
పపరర: శవకలమలరర

95-111/445

తసడడ:డ మలర యఖ neelapu
ఇసటట ననస:52-7-713
వయససస:37
లస: ససస స
95-111/447

95-111/448
4934 SQX0816801
పపరర: దసరగ పడసరద కరరసగర Kaarangi

తసడడ:డ నసకరరజ
ఇసటట ననస:52-7-713
వయససస:39
లస: పప
95-111/946

4937 MLJ2557676
పపరర: మలలర శశరర నలపప neelapu

95-111/450

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-7-714
వయససస:45
లస: ససస స
95-111/452

95-111/453
4940 MLJ2557668
పపరర: సరసబశవ రరవప నలపప neelapu

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:52-7-714
వయససస:50
లస: పప
95-111/455

తసడడ:డ మహనరరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:52-7-715
వయససస:36
లస: పప
95-111/457

4925 MLJ2557452
పపరర: శవకకషర నలవప

95-111/441 4928 MLJ2557403
4927 AP151000306151
పపరర: శవపడసరదస గరరర పరటటस garlapati
పపరర: శవశసకర నలలపప neelapu

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప నలపప
ఇసటట ననస:52-7-714
వయససస:24
లస: పప
95-111/454

95-111/436

తసడడ:డ శవశసకరర
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మలర యఖ నలపప
ఇసటట ననస:52-7-713
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నలపప
ఇసటట ననస:52-7-714
వయససస:22
లస: పప
4941 SQX1322056
పపరర: పదనకవత బబ బబల

95-111/438

భరస : మలర యఖ
ఇసటట ననస:52-7-713
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ చచనసయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:52-7-713
వయససస:58
లస: పప
4938 SQX1709898
పపరర: సరయ దసరగ నలపప

4924 SQX0488460
పపరర: ననగరరజ GARALAPATI
garalapati
తసడడ:డ శవపడసరదस
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:29
లస: పప

4922 MLJ2557395
పపరర: లకడక నలపప నలవప
భరస : శవశసకరర
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరగ పడసరద కరరసగర
ఇసటట ననస:52-7-713
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : గమరరమబరరస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:52-7-713
వయససస:44
లస: ససస స
4935 SQX1465138
పపరర: గమరరమబరరస యరకసశశటట

95-111/435

తసడడ:డ రరమమలలस
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ నలపప
ఇసటట ననస:52-7-713
వయససస:23
లస: ససస స
4932 MLJ2557296
పపరర: మసస నమక యరకసశశటట

తసడడ:డ ననగరరజ
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద గరరర పరటట
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ననగరజ
ఇసటట ననస:52-7-712
వయససస:60
లస: ససస స
4926 MLJ2558047
పపరర: శకనవరస నలలపప neelapu

4921 SQX0487256
పపరర: వమల గరరర పరటట గరరర పరటట

95-111/433

4943 MLJ2554590
పపరర: శకనవరసరరవప

95-111/456

తసడడ:డ మహనరరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:52-7-715
వయససస:36
లస: పప
95-111/458

4946 AP151000306269
పపరర: కకషరకలమలరర బసగరరర

95-111/459

భరస : శకనవరసరరవప bangaru
ఇసటట ననస:52-7-717
వయససస:44
లస: ససస స
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4947 SQX1712223
పపరర: కకషర కలమలరర కకటపరటట

95-111/460

భరస : శకనవరస రరవప కకటపరటట
ఇసటట ననస:52-7-717
వయససస:46
లస: ససస స
4950 AP151000306305
పపరర: రమణ బసగరరర

95-111/463

95-111/947

తసడడ:డ సతఖస బసగరర
ఇసటట ననస:52-7-717
వయససస:48
లస: పప
4956 AP151000306416
పపరర: ఉషరరరణణ నలలపప neelapu

95-111/466

95-111/469

95-111/472

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకరరసశశటట
ఇసటట ననస:52-7-719
వయససస:32
లస: పప
4965 SQX0619304
పపరర: జజఖత ధళళయस Dhalayi

95-111/475

తసడడ:డ దసరరగ పడసరదस dhayali
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:29
లస: ససస స
4968 MLJ2557932
పపరర: శరసశశటట ఇసదదర siramsetty

95-111/478

తసడడ:డ అపపలసరశమ
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:63
లస: పప

95-111/948

95-111/481

95-111/484

4952 AP151000306267
పపరర: శకనవరసరరవప బసగరరర

95-111/465

4955 SQX2215218
పపరర: శత బసగరర

95-111/949

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసగరర
ఇసటట ననస:52-7-717
వయససస:19
లస: ససస స
95-111/467

95-111/468
4958 SQX1086140
పపరర: లకడక దసరరగ భవరన శరస శశటట

భరస : మహహష బబబమ
ఇసటట ననస:52-7-719
వయససస:31
లస: ససస స

4960 AP151000306314
పపరర: రతసమలల శరసశశటట
shiramshetty
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-7-719
వయససస:45
లస: ససస స

95-111/470

4963 SQX0508630
పపరర: శకనవరసరరవప శరసశశటట
shiramshetty
తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:52-7-719
వయససస:52
లస: పప

95-111/473

4966 MLJ2557627
పపరర: ననసచనరమక దళళయ

95-111/476

4961 SQX1086132
పపరర: మహహష బబబమ శరసశశటట

95-111/471

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:52-7-719
వయససస:28
లస: పప
4964 SQX1607177
పపరర: నరకల భజసతడ

95-111/474

భరస : రరమమలల భజసతడ
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:27
లస: ససస స
4967 SQX0487215
పపరర: రమలదతవ బసగరరర

95-111/477

భరస : వనసకట అపరపరరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:39
లస: ససస స
95-111/479

4970 SQX0488742
పపరర: Narasimha Rao dalayi
Dalayi
తసడడ:డ వనసకటబడవపस
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:31
లస: పప

4972 SQX0829333
పపరర: సరయ రరజ శరసశశటట
shiramshetty
తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:42
లస: పప

95-111/482

95-111/483
4973 SQX0456038
పపరర: వనసకట అపరపరరవపस బసగరరరस

4975 SQX0248823
పపరర: ఆదదలకడకस

95-111/485

భరస : నరసససహరరవప దళళయ
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవపस
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:36
లస: పప
4974 MLJ2557536
పపరర: శరసశశటట శసకరరరవప

4954 SQX2215242
పపరర: సరయ పడకరశ బసగరర

4969 SQX1607193
పపరర: ధనమక దళళయ

95-111/462

తసడడ:డ సతఖస bangaru
ఇసటట ననస:52-7-717
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:59
లస: ససస స
4971 SQX0614594
పపరర: దసరరగ పడసరద దళళయस Dalayi

95-111/464

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-7-718
వయససస:75
లస: ససస స

భరస : బబలలజ శకరరసశశటట
ఇసటట ననస:52-7-719
వయససస:31
లస: ససస స
4962 SQX1344431
పపరర: బబలలజ శకరరసశశటట

4951 SQX1155903
పపరర: మధస మహన బసగరరర
bangaru
తసడడ:డ శకనవరస రరవప bangaru
ఇసటట ననస:52-7-717
వయససస:25
లస: పప

4957 MLJ2557379
పపరర: శరసతమక నలలపప neelapu

4949 AP151000306306
పపరర: చనసరమణ బసగరరర

భరస : సతఖస bangaru
ఇసటట ననస:52-7-717
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసగరర
ఇసటట ననస:52-7-717
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-7-718
వయససస:44
లస: ససస స
4959 SQX1344480
పపరర: భబరగ వ శకరరసశశటట

95-111/461

భరస : సతఖస bangaru
ఇసటట ననస:52-7-717
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : సతఖస bangaru
ఇసటట ననస:52-7-717
వయససస:55
లస: ససస స
4953 SQX2215119
పపరర: శకనవరస రరవప బసగరర

4948 AP151000306304
పపరర: వనసకట లకడక బసగరరర

భరస : వననద కలమలరस
ఇసటట ననస:52-7-721
వయససస:47
లస: ససస స

95-111/480

తసడడ:డ బబలరరజस bangaru
ఇసటట ననస:52-7-720
వయససస:46
లస: పప
4976 SQX1573642
పపరర: శకనవరస రరవప ససరసశశటట

95-111/486

తసడడ:డ పస తరరజ ససరసశశటట
ఇసటట ననస:52-7-721
వయససస:30
లస: పప
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95-111/487

తసడడ:డ వజయ కలమలర రకతష
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:24
లస: ససస స
4980 MLJ2557288
పపరర: శవకలమలరరस బసగరరరस

95-111/490

95-111/493

95-111/496

4984 AP151000306074
పపరర: సరశత రకతష rowthu

4987 SQX1230085
పపరర: ఉతతస జ రకతష

95-111/499

4990 MLJ0925131
పపరర: మహనस स

తసడడ:డ ననగగసదడరరవప
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:44
లస: పప

4993 SQX1142314
పపరర: కకషర బసగరరర

తసడడ:డ గణణష rowthu
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:53
లస: పప

తలర : ఆదద లకడక రకతష
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:23
లస: ససస స

4999 SQX1573618
పపరర: హఘమ పసడయల బసగరరర

95-111/508

5004 SQX1531376
పపరర: ఆదదలకడక రకతష

95-111/511

5002 SQX1469825
పపరర: లకడక శవలలత బసగరరర

95-111/500

భరస : ససతరరమమలల bangaru
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:30
లస: ససస స

4985 AP151000306317
పపరర: లకడక బసగరరరस bangaru

95-111/495

4988 SQX1230127
పపరర: వనసకటటష రకతష

95-111/498

4991 SQX0908947
పపరర: ననగరరజ బసగరరర

95-111/501

తసడడ:డ ననగగసదడ రరవప
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:42
లస: పప
95-111/503

4994 MLJ2558112
పపరర: మధసతతజस स

95-111/504

తసడడ:డ గణణషस स
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:48
లస: పప
95-111/883

4997 SQX2115061
పపరర: వజయ కరరరసక బసగరరర

95-111/885

తసడడ:డ కకషర బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:18
లస: పప
95-111/506

5000 SQX1531392
పపరర: ఉమ మహహశశరర routhu

95-111/507

తలర : అదద లకడక రగవపస
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:24
లస: ససస స
95-111/509

భరస : శకనవరస కలమలర బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:28
లస: ససస స
5005 AP151000306226
పపరర: గమరవమక బసగరరర bangaru

95-111/492

తలర : పపణఖవత రకతష
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబలలజ బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:23
లస: ససస స

5001 SQX1959345
పపరర: వనసకట దసరగ మహ లకడక
బసగరరర
భరస : రమణ కలమలర బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వససత కలమలర రకతష
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:46
లస: ససస స

95-111/497

భరస : ఉతతస జ రకతష
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:22
లస: ససస స
95-110/537

4982 SQX1620252
పపరర: పపనసవత రకతష

భరస : ననగగసదడరరవపस
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడ రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:45
లస: పప

95-111/505 4996 SQX2064152
4995 AP151000306384
పపరర: వననద కలమలర రకతష rowthu
పపరర: జగదధశశరర రకతష

4998 SQX1706290
పపరర: ఉమలమహహశశరర రకతష

95-111/494

తసడడ:డ ననగగసదడసस स
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:38
లస: పప
95-111/502

95-111/489

భరస : వజయ కలమలర రకతష
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వననద కలమలర రకతష
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:37
లస: పప
4992 AP151000306323
పపరర: ననగరరజ బసగరరర

95-111/491

భరస : మధసకలమలర rowthu
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : గణణష
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:72
లస: ససస స
4989 AP151000306322
పపరర: మమన కకషర

4981 MLJ2557387
పపరర: వజయలకడకस स

4979 SQX0288027
పపరర: అనసसీరతమల శశక

తసడడ:డ అబమరల అజసబబబమ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మమనకకషరस स
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రకతష వననద కలమలర routhu
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:44
లస: ససస స
4986 MLJ2557262
పపరర: కకటటశశరమక

95-111/488

తసడడ:డ వననద కలమలర రకతష
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ననగరరజस स
ఇసటట ననస:52-7-722
వయససస:36
లస: ససస స
4983 MLJ2557718
పపరర: రకతష వనసకటరమణ routhu

4978 SQX1230143
పపరర: మమనక రకతష

5003 MLJ0929232
పపరర: ససజజత బసగరరర

95-111/510

భరస : balaji bangaru
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:41
లస: ససస స
95-111/512

5006 SQX1531384
పపరర: తరరమల రకతష

95-111/513

తసడడ:డ గమరర మబరరస రకతష
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:28
లస: పప
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5007 SQX0270470
పపరర: శకనవరస కలమలర బసగరరర

95-111/514

తసడడ:డ ససతనరరమమలల బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:37
లస: పప
5010 SQX2008597
పపరర: నరజసదడ కలమలర బసగరరర

95-111/886

95-111/517

95-110/541

95-110/544

95-111/519

95-110/549

95-110/552

భరస : ఫరరక మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-728
వయససస:56
లస: ససస స

5020 MLJ0925198
పపరర: వనసకటలకడకసరశమ బసగరరర

5023 SQX0712810
పపరర: జజహసవ యయరకసశశటట

5026 AP151000303197
పపరర: రరమరరవప బసగరరర

5029 SQX0250738
పపరర: బబల కకషస ర భమవనవశశరర

95-110/555

5032 SQX2364024
పపరర: పడవలర క భబవనవశశరమ

95-110/545

5035 SQX0251181
పపరర: ఫరరక మహమకద
తసడడ:డ గకస మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-728
వయససస:49
లస: పప

5015 SQX0542639
పపరర: హరరక బసగరరర

95-110/540

5018 SQX0551804
పపరర: జలలన షపక

95-110/543

5021 SQX0551879
పపరర: మహమకద షపక

95-110/546

తసడడ:డ బక
ఇసటట ననస:52-7-725
వయససస:55
లస: పప
95-110/547

5024 SQX1382977
పపరర: బబల ససదధప యరకసశశటట

95-110/548

తసడడ:డ రరమ కకషర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:52-7-726
వయససస:24
లస: పప
95-110/550

95-110/551
5027 SQX1027680
పపరర: వరన వణ పరణణ భమవనవశశరరకస

తలర : అనసపపరర భమవనవశశరరకస
ఇసటట ననస:52-7-727
వయససస:29
లస: ససస స
95-110/553

5030 SQX0250704
పపరర: మలధవరరవప భమవనవశశరర

95-110/554

తలర : అనసపపరర భమవనవశశరర
ఇసటట ననస:52-7-727
వయససస:32
లస: పప
95-110/756

భరస : మలధవ రరవప భబవనవశశరమ
ఇసటట ననస:52-7-727
వయససస:21
లస: ససస స
95-110/557

95-110/539

తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-725
వయససస:30
లస: పప

తలర : అనసపపరర భమవనవశశరర
ఇసటట ననస:52-7-727
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ చచనసకగశవపలల పరతపరటట
ఇసటట ననస:52-7-727
వయససస:38
లస: పప
5034 SQX1482934
పపరర: మమసతనజ షపక

95-110/542

తసడడ:డ పస తషరరజ బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-726
వయససస:85
లస: పప

భరస : మలలర శశరరరవప భమవనవశశరర
ఇసటట ననస:52-7-727
వయససస:53
లస: ససస స
5031 MLJ2554905
పపరర: వనసకటటశశరరర పరతపరటట

5017 SQX0550871
పపరర: అననసరర షపక

5012 AP151000303158
పపరర: రమణమక బ

భరస : వనసకట రరవప బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-725
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషర యరకసశశటట
ఇసటట ననస:52-7-726
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపదరసతఖస యరకసశశటట
ఇసటట ననస:52-7-726
వయససస:55
లస: పప
5028 AP151000303205
పపరర: అనసపపరర భమవనవశశరర

95-111/518

తసడడ:డ ననగయఖ బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-725
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకకకసరశమ bangaru
ఇసటట ననస:52-7-725
వయససస:44
లస: ససస స
5025 AP151000303448
పపరర: రరమకకషర యరకసశశటట

5014 AP151000306224
పపరర: చసదడ శశఖర బసగరరర

95-111/516

భరస : ననగయఖ
ఇసటట ననస:52-7-724
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-725
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ననగయఖ బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-725
వయససస:36
లస: పప
5022 SQX0712976
పపరర: పరరశత బసగరరర

95-110/538

తసడడ:డ ససతనరరమమలల బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-724
వయససస:45
లస: పప

భరస : మహమబద
ఇసటట ననస:52-7-725
వయససస:50
లస: ససస స
5019 MLJ0921486
పపరర: వనసకటబబలలజ బసగరరర

5011 SQX1183177
పపరర: పదనకవత భబపత

5009 AP151000306215
పపరర: జయరరజ బసగరరర

తసడడ:డ ససతనరరమమలల బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:47
లస: పప

భరస : ననగరరరఫ న భబపత
ఇసటట ననస:52-7-724
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శశఖర bangaru
ఇసటట ననస:52-7-724
వయససస:40
లస: ససస స
5016 SQX0559831
పపరర: షసషరద బబగస షపక

95-111/515

తసడడ:డ ససతనరరమమలల బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబలలజ బసగరరర
ఇసటట ననస:52-7-723
వయససస:19
లస: పప
5013 SQX0248880
పపరర: పదక బసగరరర

5008 SQX0488940
పపరర: రమణ కలమలర బసగరరర

5033 SQX1482892
పపరర: జహహదన పఠరన

95-110/556

భరస : మసరసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-728
వయససస:26
లస: ససస స
95-111/520

5036 SQX2169324
పపరర: కరరమ షపక

95-111/950

తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:52-7-728
వయససస:27
లస: పప
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పపరర: అతక షపక
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95-110/558

తసడడ:డ నవరబ
ఇసటట ననస:52-7-729
వయససస:33
లస: పప
5040 AP151000303115
పపరర: జహహరరనససర సయఖద

95-110/561

95-110/564

95-111/951

95-111/523

95-111/526

95-111/529

95-111/521

5050 AP151000306166
పపరర: అషడఫపనససర పస p

95-111/532

5061 SQX0584052
పపరర: ఇలయలజఅహకదस
మహమకదस
తసడడ:డ అహకదस Ahammad
ఇసటట ననస:52-7-736
వయససస:32
లస: పప

95-111/535

5064 AP151000306131
పపరర: మహమకద మమసరసక బబగ

95-111/538

5045 SQX0250571
పపరర: చనసద బబషర సయఖద

95-110/566

5048 SQX1711803
పపరర: నసరర పఠరన

95-111/522

95-111/524

5051 SQX1711753
పపరర: ననగబర షరరఫ షపక

95-111/525

తసడడ:డ యలససమ షపక
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:24
లస: పప

95-111/527 5054 SQX0251033
5053 MLJ2557551
పపరర: ఇలయస ఖలన పఠరన pathan
పపరర: ఫసరగజ ఖలన పఠరన పఠరన

5056 AP151000306140
పపరర: ఇసరకమల ఖలన పస pi

5059 SQX0286476
పపరర: మహమకద ఇలయలస బబగ

95-110/563

భరస : మనససర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:29
లస: ససస స

95-111/528

తసడడ:డ ఇసరకయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:37
లస: పప
95-111/530

తసడడ:డ మహబబబ ఖలన pi
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:68
లస: పప

భరస : అలస ఫ బబజగ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-736
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-736
వయససస:60
లస: పప

5047 SQX0908939
పపరర: మమబన పఠరన

5042 AP151000303065
పపరర: హమద సయఖద

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:52-7-732
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఇసపజకల ఖలన pathan
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ షపక మసరసనस shek
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:65
లస: పప
5058 SQX1261957
పపరర: అసక అర మహమకద

95-110/565

భరస : ఇసరకయయలఖ లన p
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:31
లస: పప
5055 AP151000306018
పపరర: మమజబ షపకस shek

5044 AP151000303117
పపరర: అషడఫపరనససర

95-110/560

తసడడ:డ ఖలజజవల సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-731
వయససస:72
లస: పప

భరస : ఇలయలస ఖలన పఠరన pathan
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఫపజరగజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:32
లస: ససస స
5052 SQX1711605
పపరర: మనససర ఖలన పఠరన

95-110/562

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:52-7-732
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-734
వయససస:68
లస: ససస స
5049 SQX1711779
పపరర: జమరరన పఠరన

5041 MLJ0921957
పపరర: ఖలజజ మహఘదర ధన సయఖద

5039 MLJ0925156
పపరర: ఆషర

భరస : ఖలజజ మహఘదర ధన
ఇసటట ననస:52-7-731
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హమద సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-731
వయససస:40
లస: పప

భరస : చనసద బబష
ఇసటట ననస:52-7-732
వయససస:29
లస: ససస స
5046 SQX2215267
పపరర: మసరసనబ షపక

95-110/559

తసడడ:డ నవరబ
ఇసటట ననస:52-7-729
వయససస:34
లస: పప

భరస : హమద సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-731
వయససస:68
లస: ససస స
5043 SQX1007921
పపరర: ఖలమర జహ సయఖద

5038 SQX0283929
పపరర: షఫసక షపక

5057 SQX1711720
పపరర: afrose shaik

95-111/531

తసడడ:డ యలససన షపక
ఇసటట ననస:52-7-735
వయససస:27
లస: పప
95-111/533

5060 SQX0288019
పపరర: సబక ఆరర మహమకద

తసడడ:డ మమశరసౘ మమశరసౘ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-736
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మమశరసౘ బబగ
ఇసటట ననస:52-7-736
వయససస:48
లస: ససస స

5062 SQX0287110
పపరర: మహమకద రరజజశన షపకस

5063 SQX1344605
పపరర: అసకతషలర షపక

95-111/536

తసడడ:డ మహమకద శహహదस Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-736
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-736
వయససస:45
లస: పప

5065 SQX2365062
పపరర: షపక అలషర షపక

5066 SQX2434892
పపరర: ఫరహత ససలలసనన షపక

95-111/952

భరస : ఎసడడ ఏలయలసపబగ ఏలయలస బబగ
ఇసటట ననస:52-7-736
వయససస:23
లస: ససస స

95-111/534

95-111/537

95-111/953

తసడడ:డ అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:52-7-736
వయససస:22
లస: ససస స
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95-111/539

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:52-7-737
వయససస:49
లస: ససస స
5070 SQX0270199
పపరర: ఖలల షపక

95-111/542

95-111/546

95-111/549

95-111/956

95-111/552

95-111/555

95-111/558

భరస : ససఫస మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-741
వయససస:22
లస: ససస స

5080 SQX1882950
పపరర: అలలఖఖ గగలర మబడడ

5083 AP151000306106
పపరర: రరఫస అబమరలस abdul

5086 SQX1297937
పపరర: సమఉలలర షపక

5089 MLJ2557098
పపరర: అబమరల అలమ షపక

95-111/561

5092 MLJ2557197
పపరర: అబమరల హఫసఫర

95-111/550

5095 SQX2214690
పపరర: ఆశటటనససరస షపక
భరస : ఆమ షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-741/1
వయససస:59
లస: ససస స

5075 SQX0288035
పపరర: హససనన శశక

95-111/548

5078 SQX2161990
పపరర: అఖల పటట న

95-111/955

5081 SQX0828632
పపరర: ససమల abdul

95-111/551

భరస : అబమరల అలస abdul
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:40
లస: ససస స
95-111/553

5084 SQX1708353
పపరర: షపక అమర

95-111/554

తసడడ:డ షపక అమనసళ షపక
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:22
లస: పప
95-111/556

5087 SQX1210475
పపరర: సలస షపక

95-111/557

తసడడ:డ అమనసళ షపక
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:27
లస: పప
95-111/559

5090 SQX1088369
పపరర: అమనసళ షపక

95-111/560

తసడడ:డ యబససఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:55
లస: పప
95-111/562

భరస : మహమకద దచలల మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-741
వయససస:40
లస: ససస స
95-115/638

95-111/544

తసడడ:డ జమల పటట న
ఇసటట ననస:52-7-739
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల అలస షపక
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:20
లస: పప
5094 SQX2534337
పపరర: అసక మహమకద

95-111/954

తసడడ:డ అమనసళ షపక
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద గగలర మబడడ
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:33
లస: పప
5091 SQX1961713
పపరర: కరరస షపక

5077 SQX2451581
పపరర: జమల ఖలన పఠరన

5072 SQX1883834
పపరర: అబద అల షపక

భరస : అజస బబబమ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-739
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : అమదस abdul
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అమనసలర షపక
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:23
లస: పప
5088 SQX1882943
పపరర: ననరరయణ రరవప గగలర మబడడ

95-111/547

భరస : ననరరయణ రరవప గగలర మబడడ
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అమనసళ షపక
ఇసటట ననస:52-7-740
వయససస:48
లస: ససస స
5085 SQX1581355
పపరర: ఫపజజలలర షపక

5074 AP151000306470
పపరర: అహమకద ఆలस Ahammad

95-111/541

తసడడ:డ అహమద అల షపక
ఇసటట ననస:52-7-738
వయససస:22
లస: పప

భసధసవప: అఫస డ జ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-739
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ జమల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-739
వయససస:25
లస: పప
5082 SQX1088377
పపరర: జరరన షపక

95-111/543

తసడడ:డ మహహనस Ahammad
ఇసటట ననస:52-7-738
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల కరరమ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-739
వయససస:51
లస: పప
5079 SQX2162006
పపరర: జలల ఖలన పఠరన

5071 SQX1945252
పపరర: అలలఖఖ గగళరమబడడ

5069 SQX0550954
పపరర: అబమరల రహహస షపక

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:52-7-737
వయససస:29
లస: పప

భరస : ననగగశశరరరవప గగళరమబడడ
ఇసటట ననస:52-7-738
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆలस Ahammad
ఇసటట ననస:52-7-738
వయససస:48
లస: పప
5076 SQX0287086
పపరర: అజస షపజక

95-111/540

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:52-7-737
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ఖసదసరస షపజక
ఇసటట ననస:52-7-737
వయససస:51
లస: పప
5073 AP151000306476
పపరర: అపసరस Ahammad

5068 SQX0769984
పపరర: అబమరల కరరమ షపక

5093 AP151000306282
పపరర: అనఫర షపక

95-111/563

భరస : ఖలల షపజక
ఇసటట ననస:52-7-741
వయససస:45
లస: ససస స
95-111/959

5096 SQX2164028
పపరర: జజన భ షపక

95-111/960

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:52-7-741/1
వయససస:38
లస: ససస స
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5097 SQX2214740
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

95-111/961

తసడడ:డ హస షరరఫప షపక
ఇసటట ననస:52-7-741/1
వయససస:38
లస: పప
5100 SQX2214823
పపరర: ననగమల మర షపక

95-111/964

95-111/564

95-111/567

5104 SQX1322221
పపరర: జమలల బబగస పఠరన

5107 MLJ2558203
పపరర: ఖలజस అహమకద

95-111/570

5110 AP151000306406
పపరర: అహకదధ బబగమ MD

95-111/565

తసడడ:డ ఫజలలలలర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-743
వయససస:37
లస: పప

5113 SQX2271674
పపరర: అహకదద బబగమమ ఎమడడ

95-111/568

తసడడ:డ ఫజలలలలర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-743
వయససస:35
లస: పప

95-111/571

5105 SQX1957448
పపరర: ససరయల బబగస పఠరన

5108 AP151000306045
పపరర: చసద బబషర పఠరన

95-111/966

95-110/567

5117 SQX1620237
పపరర: ఆరరతషనసస మహమకద

95-110/570

5120 SQX2209476
పపరర: అబమరల అలస షపక

5122 SQX1291871
పపరర: సలలక షపక

5123 SQX1291897
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:25
లస: పప

95-114/528

భరస : ఇబడహహస బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:36
లస: ససస స
5125 SQX1291954
పపరర: ఇబడహహస బబషర షపక
తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:44
లస: పప

95-110/568

భరస : ససరరజ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-745
వయససస:29
లస: ససస స

5121 SQX1896497
పపరర: గకససయల షపక

95-114/530

95-111/967

తసడడ:డ ఫజలలలలర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-743
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల హహసపన షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:22
లస: పప

5124 SQX1292176
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-111/572

5114 SQX2271575
పపరర: షసఫరకత యలససకన

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరవప అవరశరర
ఇసటట ననస:52-7-745
వయససస:37
లస: పప

భరస : అసగ ర షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:33
లస: ససస స

95-111/569

5111 SQX1545278
పపరర: షస యయబ మహమకద

భరస : అబమరర రహమలన మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-745
వయససస:32
లస: ససస స
95-114/527

95-111/566

తసడడ:డ మమనర శరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-743
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబబబస వల షపక
ఇసటట ననస:52-7-745
వయససస:26
లస: ససస స

95-110/569 5119 SQX0954131
5118 SQX1063429
పపరర: రజయల ససలలసనన మహమకద
పపరర: అబమరర రహకన మహమకద

95-110/664

తసడడ:డ కబర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-742
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఫజలలలలర షరరఫ ఎమడడ
ఇసటట ననస:52-7-743
వయససస:69
లస: ససస స

95-111/968 5116 SQX1545211
5115 SQX2280576
పపరర: రహమలతషలలర షరరఫ మహమకద
పపరర: రగషక షపక

5102 SQX2006963
పపరర: అలస బబష పఠరన

భరస : ససభబన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-742
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఫజలలలలరహ షరరఫ MD
ఇసటట ననస:52-7-743
వయససస:69
లస: ససస స
95-111/573

95-111/963

తసడడ:డ చస బబష పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-742
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహహనस అహమకద
ఇసటట ననస:52-7-742
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ మమనర శరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-743
వయససస:35
లస: ససస స
5112 MLJ0929455
పపరర: రహమతషలర షరరఫ మమహకద

95-111/965

భరస : మహమకద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-742
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-742
వయససస:33
లస: పప
5109 SQX1535881
పపరర: శబనన

5101 SQX2164044
పపరర: హబబ హహనససర షపక

5099 SQX2214781
పపరర: అమరరనససరస షపక

తసడడ:డ హస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-741/1
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:52-7-741/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అలసబబష pathan
ఇసటట ననస:52-7-742
వయససస:30
లస: ససస స
5106 SQX1957430
పపరర: మహమకద ఖలన పఠరన

95-111/962

తసడడ:డ హస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-741/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-741/1
వయససస:31
లస: పప
5103 SQX0828640
పపరర: ఫసరర గస ఖలన పఠరన pathan

5098 SQX2214658
పపరర: ఖలజ భ షపక

95-112/1295

95-114/529

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:58
లస: ససస స
95-114/531

5126 SQX1291921
పపరర: ససభబన షపక

95-114/532

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:64
లస: పప

Page 175 of 299

5127 SQX2029999
పపరర: అబమరల సతనసర షపక
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95-114/666

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:65
లస: పప
5130 SQX1991934
పపరర: షమమ షపక

95-114/669

5131 SQX2039840
పపరర: లతఫ షపక

95-114/754

5134 SQX2142966
పపరర: ఇరరరనన బబగస షపక

5137 SQX0338145
పపరర: జహహదన ఖలన పఠరన

భరస : అబమరల రహహమలన మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-747
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబబమ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-747
వయససస:32
లస: ససస స

5139 SQX0339051
పపరర: సబబమలర ఖలన

5140 SQX0338186
పపరర: మమననసఖలన పఠరన

95-114/536

తసడడ:డ సలస ఖలన షపక
ఇసటట ననస:52-7-747
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ యమనసస బబష మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-747
వయససస:40
లస: పప

భరస : అబమరల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:27
లస: ససస స
5148 SQX1492941
పపరర: జలల షపక

95-114/544

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:21
లస: పప

95-114/534

5149 SQX0247650
పపరర: అబమరల రహహస షపక

95-114/547

5152 MLJ2501435
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

95-114/537

5155 SQX2488005
పపరర: జమల షపక
తసడడ:డ నసరడ హన షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:21
లస: పప

5135 SQX2142974
పపరర: అబమరల ఖలల షపక

95-115/598

5138 SQX0284166
పపరర: తనహరర సయఖద

95-114/535

5141 SQX0338293
పపరర: ఛనననఖ న పఠరన

95-114/538

తసడడ:డ బబబమ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-747
వయససస:32
లస: పప
95-114/540

5144 SQX1515024
పపరర: షమస షపక

95-114/608

భరస : రరయల షపక
ఇసటట ననస:52-7.747
వయససస:33
లస: ససస స
95-114/542

5147 SQX0247627
పపరర: హహసపసనబ షపక

95-114/543

భరస : అబమరల షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:77
లస: ససస స
95-114/545

5150 SQX0247635
పపరర: అబమరల కరరస షపక

95-114/546

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:36
లస: పప
95-114/548

తసడడ:డ అబమరల రవవఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:58
లస: పప
95-115/599

95-114/753

భరస : ననగబరశల సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-747
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జహహర షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:53
లస: పప
5154 SQX2351724
పపరర: జమల షపక

5146 MLJ2499333
పపరర: నసరఫ హన షపక

5132 SQX2413565
పపరర: సరరర హహసపన షపక

తసడడ:డ అబమరల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబమసభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:25
లస: పప
5151 SQX0760405
పపరర: షరరఫ షపక

95-115/597

తసడడ:డ జజన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-747
వయససస:44
లస: పప
95-114/541

95-114/668

తసడడ:డ యమసఫ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-747
వయససస:31
లస: పప

95-114/539 5143 SQX1530642
5142 SQX1514992
పపరర: అబమరల రహహమలన మహమకద
పపరర: బబబమ ఖలన పఠరన

5145 SQX1546250
పపరర: ఆసరకబ షపక

95-114/670

తసడడ:డ అబమరల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:20
లస: ససస స
95-114/533

5129 SQX1992023
పపరర: యబసఫ షపక

తసడడ:డ మహబబబ సరబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహఘస బబష షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:19
లస: పప
5136 SQX1515008
పపరర: మలక బబగస మహమకద

95-114/667

భరస : అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : యబసఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-746
వయససస:46
లస: ససస స
5133 SQX2147742
పపరర: సరజద షపక

5128 SQX2004695
పపరర: ఫసరగజ బబగస షపక

5153 SQX2209955
పపరర: కకసర షపక

95-114/755

తసడడ:డ షరజహన షపక
ఇసటట ననస:52-7-748
వయససస:21
లస: ససస స
95-115/630

5156 SQX1074673
పపరర: ససమయఖ సయఖద

95-114/549

భరస : మమరటరర సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:28
లస: ససస స
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5157 SQX1135012
పపరర: అసరక పఠరన
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95-114/550

భరస : రరయలజ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:29
లస: ససస స
5160 SQX0703512
పపరర: జబబర సయఖద

95-114/553

95-115/361

95-115/364

95-114/556

95-114/559

95-114/561

95-114/564

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-7-753
వయససస:52
లస: పప

5170 SQX0520171
పపరర: తససర న ఫరతమల

5173 AP151000483101
పపరర: రమమష ఆకలల

5176 AP151000483276
పపరర: అయమబబల

5179 SQX1332964
పపరర: ఫరతమల పఠరన

95-114/566

5182 SQX1469767
పపరర: అబమరల ఆరరఫ షపక

95-114/557

5185 SQX2305621
పపరర: మమసస ఖలన పటబన
తసడడ:డ బబష ఖలన
ఇసటట ననస:52-7-753
వయససస:20
లస: పప

5165 SQX1004670
పపరర: జబర అహకద సయఖద

95-115/363

5168 SQX2215549
పపరర: ససఫసయల సరర ర మహమకద

95-115/601

5171 SQX0284323
పపరర: ననగ లతన ఆకలల

95-114/558

భరస : రమమష ఆకలల
ఇసటట ననస:52-7-750
వయససస:46
లస: ససస స
95-114/560

5174 SQX1951490
పపరర: సలస సయఖద

95-115/365

తసడడ:డ జలన సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-750
వయససస:47
లస: పప
95-114/562

5177 SQX1511469
పపరర: ఆసన అల హనఫర

95-114/563

తసడడ:డ హనఫర హనఫర
ఇసటట ననస:52-7-751
వయససస:54
లస: పప
95-114/565

5180 SQX2305951
పపరర: మబసఖలన పఠరన

95-111/969

తసడడ:డ బబష ఖలన
ఇసటట ననస:52-7-753
వయససస:21
లస: పప
95-114/567

తసడడ:డ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-753
వయససస:25
లస: పప
95-115/367

95-114/555

భరస : సపజదసల సరర ర మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఇససక ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-752
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహబబబబఖ న షపక
ఇసటట ననస:52-7-753
వయససస:42
లస: ససస స
5184 SQX1951466
పపరర: కరరస షపక

95-115/600

తసడడ:డ హనఫ హహచ
ఇసటట ననస:52-7-751
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ హనఫర హహచ
ఇసటట ననస:52-7-751
వయససస:56
లస: పప
5181 SQX0247551
పపరర: షకకల షపక

5167 SQX2217107
పపరర: సపజదసల సరర ర మహమకద

5162 MLJ2501575
పపరర: నజర సయఖద

తసడడ:డ నజర అహకద సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:52-7-750
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ మధనర షపక
ఇసటట ననస:52-7-751
వయససస:46
లస: పప
5178 AP151000483316
పపరర: మరర సహఘబ హహచ

95-115/362

భరస : అనశర మహఘదర ధన హహచ
ఇసటట ననస:52-7-750
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద గన హహచ
ఇసటట ననస:52-7-750
వయససస:46
లస: పప
5175 SQX0703504
పపరర: బబజ షపక

5164 SQX1142330
పపరర: అయయషర షపక

95-114/552

తసడడ:డ మహహమమదధరన సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బహర నబ సరర ర మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రమమష ఆకలల
ఇసటట ననస:52-7-750
వయససస:28
లస: ససస స
5172 AP151000483294
పపరర: అనశర మహఘదర దన

95-114/554

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జహ రరదదరన షపక
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:57
లస: పప
5169 SQX0949198
పపరర: సరశత ఆకలల

5161 SQX1074475
పపరర: జఅమర సయఖద

5159 AP151000480298
పపరర: షకకరర సయఖద

భరస : నజర సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ దరరయల హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:29
లస: ససస స
5166 SQX0445692
పపరర: షపక దరరయల హహసపసన

95-114/551

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-749
వయససస:32
లస: పప
5163 SQX1364579
పపరర: సమనన షపక

5158 SQX0247619
పపరర: హలమమనససర షపక

5183 SQX1951458
పపరర: మబసర ఖలన పటబన

95-115/366

తసడడ:డ బబషర ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:52-7-753
వయససస:22
లస: పప
95-115/602

5186 SQX1996354
పపరర: సలమబన షపక

95-110/665

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:52-7-754
వయససస:33
లస: ససస స
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95-114/568

తసడడ:డ అబమరల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-754
వయససస:39
లస: పప
5190 SQX2151983
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-115/603

95-114/571

95-114/574

95-110/572

95-114/575

95-115/372

95-115/377

భరస : అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-7-760
వయససస:37
లస: ససస స

5200 SQX0483271
పపరర: ఫరతమల యలససకన

5203 AP151000480333
పపరర: పరరశన సయఖద

5206 SQX1546185
పపరర: జమలలబబగస షపక

5209 SQX2263242
పపరర: సలస షపక

95-115/379

5212 SQX1951474
పపరర: హబబమనసస షపక

95-115/370

5215 MLJ2499242
పపరర: శరకకర షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-760
వయససస:44
లస: ససస స

5195 SQX0284349
పపరర: సపజఫపలర షపక

95-114/573

5198 SQX0619015
పపరర: దచలత బబగస మహమకద

95-110/571

5201 SQX2064483
పపరర: అలబక సయఖద

95-112/1167

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:52-7-758
వయససస:38
లస: పప
95-114/576

5204 SQX1951433
పపరర: ఇరరరన షపక

95-115/371

తసడడ:డ ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:52-7-758
వయససస:20
లస: ససస స
95-115/374

5207 SQX1546177
పపరర: రమజజ బబగస మహమకద

95-115/375

భరస : గకస మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-758
వయససస:64
లస: ససస స
95-115/605

5210 SQX1951565
పపరర: మహ లకడక గమసటక

95-115/378

భరస : రమణనరజడడడ గమసటక
ఇసటట ననస:52-7-759
వయససస:36
లస: ససస స
95-115/380

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:52-7-759
వయససస:49
లస: ససస స
95-114/578

95-114/570

భరస : ఇసరక
ఇసటట ననస:52-7-757
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-758
వయససస:31
లస: పప

భరస : ననరరయణ ఏలలరర
ఇసటట ననస:52-7-759
వయససస:40
లస: ససస స
5214 MLJ2501476
పపరర: రజయల బబనస షపక

95-115/604

భరస : ఖలససస బబబమ షపక
ఇసటట ననస:52-7-758
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖరరస సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-758
వయససస:60
లస: పప
5211 SQX1951557
పపరర: తరరపతమక ఏలలరర

5197 SQX2402832
పపరర: జజఫర షపక

5192 SQX1546318
పపరర: సరబరర షపక

తసడడ:డ ఫతషలలలలర షపక
ఇసటట ననస:52-7-756
వయససస:30
లస: పప

భరస : అహకదस సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-758
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అలలరబక సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-758
వయససస:33
లస: ససస స
5208 MLJ3714375
పపరర: అహకద సయఖద

95-114/572

భరస : హసన అల షపక
ఇసటట ననస:52-7-757
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:52-7-758
వయససస:52
లస: ససస స
5205 MLJ3716099
పపరర: అబఫలలన సయఖద

5194 SQX1290303
పపరర: ఖలజజ షపక

95-115/369

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-756
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-756 , 6 LINE
వయససస:23
లస: పప

భరస : నసరరలర
ఇసటట ననస:52-7-757
వయససస:65
లస: ససస స
5202 AP151000480163
పపరర: మమసతనజ షపక

95-114/569

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-756
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-756
వయససస:56
లస: పప
5199 AP151000303100
పపరర: నసరఫ హన షపక

5191 SQX1546342
పపరర: అపసర షపక

5189 SQX1791375
పపరర: గఫరర షపక

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:52-7-754
వయససస:37
లస: పప

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-756
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-756
వయససస:24
లస: పప
5196 SQX1546284
పపరర: బషసర షపక

95-115/368

భరస : గఫరరర షపక
ఇసటట ననస:52-7-754
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అమలనసలర షపక
ఇసటట ననస:52-7-755
వయససస:21
లస: ససస స
5193 SQX1546367
పపరర: జజఫర షపక

5188 SQX1791409
పపరర: సలమమన షపక

5213 SQX1074582
పపరర: అయయషర షపక

95-114/577

భరస : అబమరల కలస షపక
ఇసటట ననస:52-7-760
వయససస:27
లస: ససస స
95-114/579

5216 MLJ2501427
పపరర: ససభబన షపక

95-114/580

తసడడ:డ కమలలలసహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-760
వయససస:52
లస: పప
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5217 AP151000483358
పపరర: అబమరలగ న షపక

95-114/581

తసడడ:డ మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-760
వయససస:62
లస: పప
5220 MLJ3714391
పపరర: అబమరల అలమ షపక

95-115/383

95-109/975

95-115/385

95-115/388

95-115/391

95-115/394

95-115/397

తసడడ:డ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:25
లస: పప

5230 SQX0762575
పపరర: ఖమ రర షపక

5233 AP151000489359
పపరర: నసరఫ హ షపక

5236 MLJ3714557
పపరర: రహమ తషలలర షపక

5239 SQX1524710
పపరర: అనశర పఠరన

95-115/400

5242 SQX1178988
పపరర: శరహహన షపక

95-115/389

5245 SQX1074525
పపరర: అబమరల ఘఫర షపక
తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:25
లస: పప

5225 SQX0766220
పపరర: అబమరల రకఫ షపక

95-114/584

5228 SQX1307876
పపరర: షరమమ షపక

95-115/387

5231 MLJ3716289
పపరర: జమలల షపక

95-115/390

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:46
లస: ససస స
95-115/392

5234 AP151000489360
పపరర: వలయలభ షపక

95-115/393

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:82
లస: ససస స
95-115/395

5237 SQX0547851
పపరర: షపక రషసద

95-115/396

తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:30
లస: పప
95-115/398

5240 MLJ0885657
పపరర: ఖజజ షపక

95-115/399

తసడడ:డ బమడచసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:43
లస: పప
95-114/585

భరస : ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:26
లస: ససస స
95-114/587

95-114/582

తసడడ:డ బషసద అలయలస బషసద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ దరరయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:59
లస: పప
5244 SQX1074483
పపరర: జజకకర హహసససయన షపక

95-115/386

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అకరల పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:35
లస: పప
5241 MLJ3714151
పపరర: ససభబన షపక

5227 SQX1467928
పపరర: జహహర బబనస షపక

5222 SQX1169615
పపరర: జజన షపక

తసడడ:డ అబమరల మజద షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:55
లస: పప

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమబద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:24
లస: పప
5238 SQX1524702
పపరర: ఫసరగజ పఠరన

95-114/583

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఖలజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:47
లస: ససస స
5235 SQX1277095
పపరర: జజఫర షరరఫ షపక

5224 SQX1230259
పపరర: ఖలజజ నవజష సయఖద

95-115/382

తసడడ:డ ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-7-763
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ బబససత షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:28
లస: ససస స
5232 SQX1951573
పపరర: శకతషనసరస షపక

95-115/384

తసడడ:డ గఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:20
లస: ససస స
5229 SQX1322759
పపరర: షబన షపక

5221 SQX1105346
పపరర: అబమరల రహహస షపక

5219 MLJ3714409
పపరర: అబమరల కలస షపక

తసడడ:డ అబమరల గణణ షపక
ఇసటట ననస:52-7-760
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల గన షపక
ఇసటట ననస:52-7-760
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మర ననసర అల
ఇసటట ననస:52-7-764
వయససస:53
లస: పప
5226 SQX1951508
పపరర: శశశల బబనస షపక

95-115/381

భరస : అబమరల అలమ షపక
ఇసటట ననస:52-7-760
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఘన షపక
ఇసటట ననస:52-7-760
వయససస:39
లస: పప
5223 MLJ2547511
పపరర: మర సరరరరజ అల

5218 MLJ3716107
పపరర: షబనన షపక

5243 SQX1074517
పపరర: రజయల షపక

95-114/586

భరస : జబబబర షపక
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:26
లస: ససస స
95-114/588

5246 SQX1373018
పపరర: ఆరరఫ షపక

95-114/589

తసడడ:డ గకస బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:27
లస: పప
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5247 SQX1074566
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07
95-114/590

తసడడ:డ అబమరల మమనఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:29
లస: పప
5250 SQX1641844
పపరర: ఖజజ బబబమ షపక

95-115/402

95-115/405

95-115/521

95-115/410

95-115/413

95-115/416

95-115/419

తసడడ:డ అబమరల మమననఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-769
వయససస:36
లస: పప

5260 AP151000486119
పపరర: కరజజ సయఖద

5263 AP151000486217
పపరర: ఖలససస సయఖద

5266 MLJ3715414
పపరర: షబబనన షపక

5269 MLJ2504892
పపరర: గకస షపక

95-115/421

5272 AP151000489058
పపరర: అకస రరనససర సయఖద

95-115/411

5275 AP151000486462
పపరర: మరరహహసపసన సయఖద
తసడడ:డ బబకరరర సపసన షపక
ఇసటట ననస:52-7-769
వయససస:62
లస: పప

5255 SQX1585597
పపరర: ఇలయలస సయఖద

95-115/407

5258 AP151000489121
పపరర: రగషమల సయఖద

95-115/409

5261 AP151000486122
పపరర: గఫరరర సయఖద

95-115/412

తసడడ:డ ఖలససస సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-767
వయససస:44
లస: పప
95-115/414

5264 MLJ2509180
పపరర: సబహ షపక

95-115/415

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-768
వయససస:38
లస: ససస స
95-115/417

5267 MLJ3715406
పపరర: హజజరరబ షపక

95-115/418

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:52-7-768
వయససస:67
లస: ససస స
95-115/420

5270 SQX0247502
పపరర: సలలక షపక

95-114/609

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-7.769
వయససస:37
లస: ససస స
95-115/422

భరస : మరరహహసపసన సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-769
వయససస:57
లస: ససస స
95-115/424

95-115/404

భరస : అజజ సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-767
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:52-7-768
వయససస:46
లస: పప

భరస : అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-7-769
వయససస:32
లస: ససస స
5274 MLJ3714417
పపరర: అబమరల రగహమలన షపక

95-115/408

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:52-7-768
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:52-7-768
వయససస:45
లస: పప
5271 MLJ3716115
పపరర: మలర కర షపక

5257 AP151000489122
పపరర: రహఘమల సయఖద

5252 SQX1015941
పపరర: ఫయలజ సయఖద

తసడడ:డ అజస సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-766
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అజజ సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-767
వయససస:77
లస: పప

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:52-7-768
వయససస:40
లస: ససస స
5268 SQX1277392
పపరర: సలస షపక

95-115/406

తసడడ:డ ఖలససస సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-767
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-767
వయససస:45
లస: పప
5265 MLJ2509172
పపరర: మమజహహర షపక

5254 SQX1524728
పపరర: గకససయల బబగమ షపక

95-115/401

తసడడ:డ అజజ సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:27
లస: పప

భరస : గఫరరర సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-767
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:52-7-767
వయససస:75
లస: ససస స
5262 AP151000486453
పపరర: అజజ సయఖద

95-115/403

భరస : మహమబద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-766
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమబద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-766
వయససస:18
లస: ససస స
5259 MLJ2509073
పపరర: ఖమమమ నససర సయఖద

5251 SQX1015925
పపరర: ఫసరజ సయఖద

5249 SQX1951409
పపరర: ఫరతమల షపక

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:47
లస: పప
5256 SQX2034379
పపరర: గజయల జబన షపక

95-114/591

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శభబనస బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-765
వయససస:24
లస: పప
5253 SQX1372952
పపరర: మహమబద షరరఫ షపక

5248 SQX0766311
పపరర: రససల షపక

5273 MLJ3714433
పపరర: జజకకర హహసపసన సయఖద

95-115/423

తసడడ:డ మరర హహసపసన సపయఖద
ఇసటట ననస:52-7-769
వయససస:59
లస: పప
95-115/425

5276 SQX1796747
పపరర: రగషనన షపక

95-115/426

తసడడ:డ గకస మహఘదర ధన షపక
ఇసటట ననస:52-7-770
వయససస:23
లస: ససస స
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5277 SQX1791029
పపరర: రజయల షపక
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95-115/427

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:52-7-770
వయససస:33
లస: ససస స
5280 SQX1951482
పపరర: రగషన జజమర షపక

95-115/430

Deleted
95-115/433

భరస : సరబర షపక
ఇసటట ననస:52-7-771
వయససస:36
లస: ససస స
5286 NDX2411940
పపరర: రగశరక చలర సకక

94-115/921

95-115/437

95-115/440

95-115/443

95-115/446

భరస : సదనరర షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:34
లస: ససస స

5287 NDX2412062
పపరర: మహద దదన రబబబన షపక

5290 SQX1791508
పపరర: రజయల షపక

5293 SQX1791763
పపరర: షరరరఖ షపక

5296 SQX1791706
పపరర: ఖలజజ షపక

5299 SQX2154151
పపరర: మహబబబబ షపక

95-115/447

5302 MLJ3716032
పపరర: మబనన షపక

94-115/922

5305 SQX1743020
పపరర: సపజరర షపక
భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:43
లస: ససస స

95-115/432

5285 MLJ3713831
పపరర: సరబర షపక

95-115/435

5288 SQX1886662
పపరర: జరరనన షపక

95-115/436

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:31
లస: ససస స
95-115/438

5291 SQX1791664
పపరర: ససరజ షపక

95-115/439

భరస : అహమకద జజన షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:62
లస: ససస స
95-115/441

5294 SQX1791557
పపరర: సలలకన షపక

95-115/442

తసడడ:డ సరరరర జజన షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:26
లస: పప
95-115/444

5297 SQX1791482
పపరర: సరరరర జజన షపక

95-115/445

తసడడ:డ ననయబ జజన షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:59
లస: పప
95-115/606

5300 SQX2065258
పపరర: మమసతనజ షపక

95-114/671

భరస : అమర షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:26
లస: ససస స
95-115/448

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:30
లస: ససస స
95-115/450

5282 SQX1796796
పపరర: ససభబన షపక

తసడడ:డ పపదర ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:52-7-771
వయససస:52
లస: పప

భసధసవప: ఘన షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:21
లస: ససస స
5304 MLJ3716016
పపరర: సరహఘన షపక

95-115/434

తసడడ:డ అహమకద జజన షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:67
లస: పప
5301 SQX1743046
పపరర: మమసరకన షపక

5284 MLJ3715380
పపరర: షరజజదద షపక

95-115/429

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:52-7-770
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సరరరర జజన షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సరరరర జజన పస
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:32
లస: పప
5298 SQX1791623
పపరర: అహకద జజన షపక

తసడడ:డ ఫరతమల షపక
ఇసటట ననస:52-7-770
వయససస:34
లస: పప

భరస : సరరరర జజన షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరరర జజన షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:21
లస: పప
5295 SQX1791748
పపరర: ఖలజజ ఖలన పస

95-115/431

తసడడ:డ నజఫ మమననస షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:31
లస: ససస స
5292 SQX1791722
పపరర: సదనరస షపక

5281 SQX1790963
పపరర: సలస షపక

5279 SQX1796754
పపరర: సస హహహల షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-770
వయససస:21
లస: పప

భరస : షపకరరరద షపక
ఇసటట ననస:52-7-771
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ఖలససస చలర సకక
ఇసటట ననస:52-7-772
వయససస:27
లస: ససస స
5289 SQX1791581
పపరర: జరరనన షపక

95-115/428

భరస : మమలలల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-770
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:52-7-770
వయససస:20
లస: పప
5283 MLJ3715398
పపరర: జజనబబగస షపక

5278 SQX1796770
పపరర: హజజరరబ షపక

5303 MLJ3716024
పపరర: జగనబ షపక

95-115/449

భరస : జమర షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:33
లస: ససస స
95-115/451

5306 AP151000489052
పపరర: నజక షపక

95-115/452

భరస : బబజద షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:57
లస: ససస స
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5307 SQX1743095
పపరర: ఆరరఫ బబషర షపక
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95-115/453

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:24
లస: పప
5310 MLJ3713757
పపరర: జమర షపక

95-115/456

95-115/459

95-115/461

95-114/592

95-114/595

95-114/598

5320 SQX1074491
పపరర: రహహమమనసస షపక

5323 MLJ0881763
పపరర: జహరరబ పఠరన

5326 MLJ0884833
పపరర: మససరరయల షపక

95-115/464

5329 MLJ0884742
పపరర: మహమకద అల జగ

95-111/574

5332 SQX1535923
పపరర: తచససఫ షపక
తసడడ:డ ఘన షపక
ఇసటట ననస:52-7-776
వయససస:24
లస: పప

5334 SQX1035923
పపరర: అషరక షపక

5335 SQX1535956
పపరర: అరరఫర షపక

95-114/601

భరస : ఘన షపక
ఇసటట ననస:52-7-776
వయససస:47
లస: ససస స

95-115/458

5315 SQX1497933
పపరర: జజవద ఖలన పఠరన

95-115/460

5318 SQX2487999
పపరర: గకస పఠరన

95-115/629

తసడడ:డ జజన సపజదన పఛనన
ఇసటట ననస:52-7-774
వయససస:50
లస: పప
95-114/593

5321 MLJ0881425
పపరర: అజమమనససర పఠరన

95-114/594

భరస : మబసరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:46
లస: ససస స
95-114/596

5324 SQX0703553
పపరర: గయలజ ఖలన పఠరన

95-114/597

తసడడ:డ కరరమమలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:28
లస: పప
95-115/462

5327 SQX1024512
పపరర: పఠరన గకస ఖలన

95-115/463

తసడడ:డ పఠరన మబస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:27
లస: పప
95-115/465

తసడడ:డ జజజనసల అబర న జజ
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద జమర అహమద
ఇసటట ననస:52-7-775 POTHURI VARI THO
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఘన షపక
ఇసటట ననస:52-7-776
వయససస:28
లస: పప

95-115/628

భరస : మహమకదఆల షపక
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పఠరన మబస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:29
లస: పప
5331 SQX1837202
పపరర: సయఖద మమసరసక అహమద

5317 SQX2487981
పపరర: అఫసరరనససర పఠరన

5312 MLJ3714276
పపరర: బబజదस షపకस

తసడడ:డ గకస పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-774
వయససస:24
లస: పప

భరస : అససదసలలరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ అససదసలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:56
లస: పప
5328 SQX0832709
పపరర: పఠరన ఫరరక ఖలన

95-115/522

తసడడ:డ నననససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమనర యలకలబ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:47
లస: ససస స
5325 SQX0247577
పపరర: మమసరఖలన పఠరన

5314 SQX2058147
పపరర: మమసరకన షపక

95-115/455

తసడడ:డ ననవస సరహహబस షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:63
లస: పప

భరస : గకస పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-774
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మబస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:24
లస: ససస స
5322 SQX1009513
పపరర: ననజసన ససలలసనన మహమకద

95-115/457

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ గకస పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-774
వయససస:25
లస: పప
5319 SQX1277368
పపరర: హరర బబనస పఠరన

5311 MLJ3713740
పపరర: సరరరర షపక

5309 MLJ2504355
పపరర: అమర షపక

తసడడ:డ షపకరబజద షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ షపకరబజద షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ షపకలకరరసజజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:67
లస: పప
5316 SQX1467902
పపరర: జజన బబషర పఠరన

95-115/454

తసడడ:డ బబజదस షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ షపకరబజద షపక
ఇసటట ననస:52-7-773
వయససస:35
లస: పప
5313 MLJ0882886
పపరర: ఖససస షపక

5308 MLJ3714284
పపరర: మమలలలस షపకस

5330 SQX2488047
పపరర: అఫఫల సయఖద

95-115/633

తసడడ:డ మమసస ఫరర సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-775
వయససస:37
లస: పప
95-114/599

5333 SQX1134980
పపరర: షరరక షపక

95-114/600

తసడడ:డ ఘన షపక
ఇసటట ననస:52-7-776
వయససస:25
లస: పప
95-115/466

5336 SQX1169722
పపరర: హసరసతషలర ఖలన పఠరన

95-115/467

తసడడ:డ ఇననయతషలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-776
వయససస:27
లస: పప
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5337 SQX1105163
పపరర: ఘన షపక
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95-115/468

తసడడ:డ మదనర షపక
ఇసటట ననస:52-7-776
వయససస:54
లస: పప
5340 SQX1307850
పపరర: మహమద అకకమ యస

95-115/471

95-115/474

95-115/476

95-115/479

95-115/482

95-115/485

95-115/488

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-781
వయససస:33
లస: పప

5350 SQX1743194
పపరర: సరదదఖ పఠరన

5353 SQX1743517
పపరర: అలలర బబక షపక

5356 SQX1024538
పపరర: షపక హససనన

5359 MLJ2504314
పపరర: నబ షపక

95-115/490

5362 AP151000489082
పపరర: ఖతజ షపక

95-115/480

5365 MLJ3713716
పపరర: అబమఫ ల సలలమ
తసడడ:డ ఖసదనవన షపక
ఇసటట ననస:52-7-781
వయససస:62
లస: పప

5345 SQX1743137
పపరర: ఫజయ షపక

95-115/475

5348 MLJ3716255
పపరర: షమమ పఠరన

95-115/478

5351 SQX1022292
పపరర: హసరసతషలర ఖలన పఠరన

95-115/481

తసడడ:డ ఇననయమ
ట లర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:27
లస: పప
95-115/483

5354 SQX1022193
పపరర: ఇనయతషలర ఖలన పఠరన

95-115/484

తసడడ:డ హహసపసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:58
లస: పప
95-115/486

5357 MLJ2508489
పపరర: జజజనన షపక

95-115/487

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-779
వయససస:41
లస: ససస స
95-115/489

5360 SQX1135020
పపరర: రరయలజ బబషర పఠరన

95-114/602

తసడడ:డ బబబమ వరల పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-781
వయససస:40
లస: పప
95-115/491

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:52-7-781
వయససస:57
లస: ససస స
95-115/493

95-115/473

భరస : కరరమమలలర ఖలన ఖలన
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ షపకఅబమరలలకఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-779
వయససస:47
లస: పప

భరస : చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:52-7-781
వయససస:33
లస: ససస స
5364 SQX1497958
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-115/477

తసడడ:డ అబమరల నబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-779
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల నబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-779
వయససస:27
లస: పప
5361 MLJ3715836
పపరర: ఆయయషర షపక

5347 SQX1742931
పపరర: హససనన షపక

5342 SQX1105247
పపరర: షరజహన కగ

తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:84
లస: పప
5358 SQX1024249
పపరర: అబమరల మహమకద షపక

95-113/710

తసడడ:డ కరరమమలలర పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఇననయతషలలర పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:29
లస: పప
5355 SQX1021971
పపరర: హహసపజన ఖలన పఠరన

5344 SQX2140788
పపరర: మబన బబష షపక

95-115/470

తసడడ:డ ఖలదర మహఘదర ధన కగ
ఇసటట ననస:52-7-777
వయససస:42
లస: పప

భరస : అలలర బక షపక
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఇనయతషలర పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:51
లస: ససస స
5352 SQX0933762
పపరర: హఘదయతషలలర పఠరన

95-115/472

తసడడ:డ మకలబల బబష
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఇనయతషలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-7-778
వయససస:26
లస: ససస స
5349 SQX1021955
పపరర: రజహనన పఠరన

5341 SQX1568411
పపరర: కగ మథర మహమకద

5339 AP151000489123
పపరర: తనహఘర షపక

భరస : మహబబబబఫ న షపక
ఇసటట ననస:52-7-777
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలధర మహహడకన కగ
ఇసటట ననస:52-7-777
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర మహఘదర ధన కగ
ఇసటట ననస:52-7-777
వయససస:44
లస: పప
5346 SQX1022284
పపరర: రజయల పఠరన

95-115/469

భరస : మరన మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-777
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమద అల జగ ఎస
ఇసటట ననస:52-7-777
వయససస:24
లస: పప
5343 MLJ3714201
పపరర: కజ. మరరన

5338 MLJ3715877
పపరర: యమ. సరరన ఫరతమల

5363 AP151000489081
పపరర: ఇమలసభ షపక

95-115/492

భరస : ఖసదనవన షపక
ఇసటట ననస:52-7-781
వయససస:82
లస: ససస స
95-115/494

5366 SQX2065407
పపరర: సరయ పడకరష లసకపలర

95-115/523

తసడడ:డ రరజగసదడ ననహహ హ లసకపలర
ఇసటట ననస:52-7-783
వయససస:19
లస: పప
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5367 SQX2430205
పపరర: రరజగసదడ ననహహ హ లసకపలర

95-115/607

తసడడ:డ గగపరల రరవప లసకపలర
ఇసటట ననస:52-7-783
వయససస:51
లస: పప
5370 SQX0954149
పపరర: అబమరల ఖలలద షపక

95-110/575

95-111/577

95-110/576

భరస : ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-787
వయససస:31
లస: ససస స
5379 SQX0334490
పపరర: గకస మహమకద

95-110/579

95-111/580

95-111/583

95-111/586

తసడడ:డ ఆదదల బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:27
లస: పప

95-110/577

5386 SQX0761304
పపరర: ఖజఖరరనససర మహమకద

5389 SQX0122234
పపరర: బదసడదధరన మహమకదस

95-111/589

5392 SQX2022655
పపరర: నజమమదధరన మహమకద

95-110/580

5395 SQX1034792
పపరర: రబయల బశక షపక షపక
తసడడ:డ ఆదదల బబషర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:26
లస: ససస స

5375 AP151000306471
పపరర: షబబర అఅహమకద షపక

95-111/579

5378 SQX0954107
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

95-110/578

5381 AP151000303063
పపరర: బబజ షపక

95-110/581

తసడడ:డ నసరరలర షపక
ఇసటట ననస:52-7-787
వయససస:49
లస: పప
95-111/581

5384 SQX0761320
పపరర: సలలకబబగస మహమకద

95-111/582

భరస : ఆయజదధరన Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:35
లస: ససస స
95-111/584

5387 SQX0251090
పపరర: బదసడదధరన మహమకద

95-111/585

తసడడ:డ గకససదధరన Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:36
లస: పప
95-111/587

5390 SQX0251074
పపరర: ఆయలజదధరన మహమకద

95-111/588

తసడడ:డ గకససదధరన Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:44
లస: పప
95-111/887

తసడడ:డ జయవపదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:22
లస: పప
95-110/582

95-111/576

తసడడ:డ నసరరలలర
ఇసటట ననస:52-7-787
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గకససదధరనस Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:37
లస: పప

భరస : గరయజదధరన Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:33
లస: ససస స
5394 SQX1024231
పపరర: ఇమలమ న పరషర షపక

5377 SQX0247874
పపరర: మలలనన షపక

5383 SQX0119636
పపరర: షకకల మహమకదस

5372 SQX1708437
పపరర: బరకత సపజయద

తసడడ:డ అబమరల షషకలర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-786
వయససస:47
లస: పప

భరస : గకససదధరన Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ గకససదధరన Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:37
లస: పప
5391 SQX0287128
పపరర: సలమలस మహమకదस

95-111/578

భరస : బదసడదధరనस మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : షపక యబనసస షపజక
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:41
లస: ససస స
5388 SQX0251108
పపరర: గయలససదధరన మహమకద

5374 SQX1708395
పపరర: నజమమదధరన జజన బబషర
సపజయద
తసడడ:డ మసరసన వరల సపజయద
ఇసటట ననస:52-7-786
వయససస:41
లస: పప

5380 MLJ2554160
పపరర: బదసరరలర షపక

95-110/574

భరస : నజమమదధరన జజనబబషర సపజయద
ఇసటట ననస:52-7-786
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నసరరలలర షపక
ఇసటట ననస:52-7-787
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ సదసడదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:22
లస: ససస స
5385 MLJ2557346
పపరర: షపక షహసజ బబగస

95-111/575

భరస : మమజబ
ఇసటట ననస:52-7-787
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:52-7-787
వయససస:35
లస: పప
5382 SQX1896083
పపరర: రగషననర మహమకద

5371 MLJ2557486
పపరర: రబబబనబబషరस షపకस

5369 SQX0954164
పపరర: అఫస డ జ బబషర షపక

తసడడ:డ నవరబ
ఇసటట ననస:52-7-785
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నహబस షపజక
ఇసటట ననస:52-7-785
వయససస:38
లస: పప

భరస : మదనర సరబ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-786
వయససస:80
లస: ససస స
5376 SQX0954115
పపరర: రరహనన షపక

95-110/573

భరస : అబమరల ఖలలద షపక
ఇసటట ననస:52-7-785
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:52-7-785
వయససస:43
లస: పప
5373 AP151000306039
పపరర: ఖతజజబ షపక

5368 SQX0954156
పపరర: రజషరక పరరశన షపక

5393 SQX2125110
పపరర: ససమ ఫరరరన మమహమకద

95-111/970

తసడడ:డ జయవపదధరన మమహమకద
ఇసటట ననస:52-7-788
వయససస:22
లస: ససస స
95-111/590

5396 SQX1007418
పపరర: ఫరరరన షపక

95-111/591

భరస : అసరరమ పషర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:37
లస: ససస స
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95-111/592

భరస : అబమరల ఖలదర వల Abdul
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:74
లస: ససస స
5400 AP151000306043
పపరర: ఆరరఫ పరషర

95-111/595

95-111/971

95-111/974

95-111/600

95-111/603

95-111/606

95-111/609

తసడడ:డ ససభబన షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:58
లస: పప

5410 SQX0290114
పపరర: జబన షపక

5413 AP151000306047
పపరర: నజరరనససర షపక షపక

5416 SQX1957380
పపరర: అబబబబకర ససదర దఖ షపక

5419 SQX0270447
పపరర: రరయలజ షపక

95-111/612

95-111/601

5405 SQX2214856
పపరర: ససలలసనన షపక

95-111/973

5408 SQX1957422
పపరర: మమబనన షపక

95-111/599

5411 SQX0249367
పపరర: మతన షపక షపక

95-111/602

భరస : యబసఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:44
లస: ససస స
95-111/604

5414 SQX0761486
పపరర: ఫరతమల షపక

95-111/605

భరస : మహబబబ సరహహబ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:68
లస: ససస స
95-111/607

5417 SQX1957463
పపరర: అజజ షపక

95-111/608

తసడడ:డ మజత షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:22
లస: పప
95-111/610

5420 SQX0551200
పపరర: ఖలజజ షపకस

95-111/611

తసడడ:డ నననససరహహబस షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:35
లస: పప

95-111/613 5423 SQX1155861
5422 SQX0551044
పపరర: మహమకద ఇలయలస అహకద
పపరర: రబబబన షపక

తసడడ:డ అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:51
లస: పప
95-111/615

5425 SQX2012334
పపరర: బషసర షపక
తసడడ:డ ఎసడడఎ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:51
లస: పప

95-111/597

భరస : మతన షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రజహమన షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:41
లస: పప
5424 SQX0122127
పపరర: ఆదసషఫస షపక

95-111/598

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస షఫస షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:35
లస: పప
5421 SQX1620328
పపరర: రరయజ షపక

5407 AP151000306275
పపరర: మజద శశక

5402 SQX1034768
పపరర: ఆదదల బబషర షపక షపక

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : యబససఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఖరరస షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:75
లస: ససస స
5418 SQX0122374
పపరర: గకస మహఘదధరన షపక

95-111/972

భరస : షపక మజద షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఆదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:54
లస: ససస స
5415 AP151000306373
పపరర: సఖసరరబ షపక

5404 SQX2216034
పపరర: ఇమలమ నన మహమకద

95-111/594

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర వరల షపజక
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ షపక యబసఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-791
వయససస:50
లస: పప

భరస : రరయలజ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:31
లస: ససస స
5412 SQX1749530
పపరర: మమహబమనసస బబగస షపక

95-111/596

భరస : ఆరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల అససఫ పరష షపక
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:19
లస: ససస స
5409 SQX0119644
పపరర: జవవరరయల రరహఘల షపక

5401 SQX0271064
పపరర: పరషర ఆససఫ p

5399 AP151000306397
పపరర: అసర స పరషర షపక

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర వరల షపజక
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర p
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఆదదల బబష షపక
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:49
లస: ససస స
5406 SQX2215960
పపరర: జననన మమహబబబ షపక

95-111/593

తసడడ:డ ఆదదల బబషర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర వల Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-789
వయససస:45
లస: పప
5403 SQX2215903
పపరర: రజహన షపక

5398 SQX1034776
పపరర: షపక ఇమలమ న పరషర షపక

95-111/614

తసడడ:డ అబమరల మమననఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:57
లస: పప
95-111/888

5426 SQX2012300
పపరర: సమఉనససర షపక

95-111/889

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:48
లస: ససస స
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95-111/890

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన సయద
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:47
లస: పప
5430 SQX2011864
పపరర: షరహహద అనవర షపక

95-111/893

95-115/495

95-111/617

95-111/620

95-111/623

95-111/976

95-111/627

భరస : నవరబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:53
లస: ససస స

5440 SQX1711852
పపరర: చససట బబషర షపక

5443 AP151000306072
పపరర: ఆయబబ ఖలన పసस khan

5446 SQX2507192
పపరర: షపక జబబజర అహమద షపక

5449 SQX1339952
పపరర: షబనన మహమకద

95-111/630

5452 MLJ0930537
పపరర: మమజజహఘదన

95-111/621

5455 AP151000306142
పపరర: ససరరజనససరస పపతతన
భరస : యలకలబ ఖలన పపతతన
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:56
లస: ససస స

5435 SQX0340067
పపరర: షపక ఉమక సలలక

95-111/616

5438 SQX1711878
పపరర: నయళమల ససలలసన షపక

95-111/619

5441 MLJ2557239
పపరర: హబబమలలర షపక

95-111/622

తసడడ:డ కరరమ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:47
లస: పప
95-111/624

5444 AP151000306285
పపరర: నసరల షపక

95-111/625

భరస : నసర MD
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-110/771

5447 SQX1469866
పపరర: జరరన బబగస షపక

95-111/626

భరస : రరయలజ షపక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:24
లస: ససస స
95-111/628

5450 SQX1573592
పపరర: రజయ షపక

95-111/629

భరస : బబబర షపక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:33
లస: ససస స
95-111/631

భరస : జబబర Abdul
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:38
లస: ససస స
95-111/633

95-111/975

భరస : చససట బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమలన షపజక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:37
లస: ససస స
5454 SQX1711936
పపరర: సలలక ససలలసనన షపక

95-111/618

తసడడ:డ అబమరల షషకలర అబమరల
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:44
లస: పప

భరస : ఇసరకయల ఖలన khan
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:28
లస: ససస స
5451 SQX0275297
పపరర: రజహనన షపక

5437 MLJ2558039
పపరర: ఆయళషర khan

5432 SQX2336253
పపరర: మతన షపక

తసడడ:డ ససభబన షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈససబ ఖలనस k
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:22
లస: ససస స
5448 SQX1034735
పపరర: పఠరన ఫరహ ఖలన

95-115/496

తసడడ:డ అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల కరరస షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:52
లస: పప
5445 SQX2120616
పపరర: షపక పరవన

5434 SQX1951441
పపరర: తయఖబ సయఖద

95-111/892

తసడడ:డ నజరరనససర షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఆయలబ ఖలన khan
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఖయబస అబమరల
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:38
లస: పప
5442 AP151000306435
పపరర: ఖలల షపక

95-111/894

తసడడ:డ గకస రబబబన షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ షపజక hahabib షపజక
ఇసటట ననస:52-7-792/1
వయససస:38
లస: ససస స
5439 MLJ0930552
పపరర: అబమరల రజజక

5431 SQX2011872
పపరర: షరనవరజ షపక

5429 SQX2011856
పపరర: షకకల షపక

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ గకస రబబబన సయఖద
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:21
లస: ససస స
5436 SQX0339929
పపరర: షపక ఫహహమ ససలలసనన

95-111/891

భరస : గకస రబబబన సయద
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-7-792
వయససస:24
లస: పప
5433 SQX1951516
పపరర: తహససనన సయఖద

5428 SQX1998558
పపరర: రరబనన సయద

5453 SQX0275420
పపరర: ఫరరఫ నన షపక షపక

95-111/632

భరస : రహహస షపజక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:39
లస: ససస స
95-111/634

5456 SQX0761445
పపరర: మమనరరనససర అబమరల abdul

95-111/635

భరస : రహమలన abdul
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:58
లస: ససస స
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5457 AP151000306144
పపరర: పరఖరర జజన

95-111/636

భరస : అబమరల షషకలర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:66
లస: ససస స
95-111/639

5463 MLJ0925479
పపరర: ఇసరకయల ఖలనस स

95-111/642

95-111/645

95-111/648

95-111/651

95-111/978

95-110/584

5470 SQX1711902
పపరర: నవరబ షపక

5473 MLJ0926881
పపరర: అబమరల షషకలర

5476 SQX2216174
పపరర: మహమకద అల షపక

5479 SQX0249409
పపరర: షరహహనన షపక షపక

95-111/655

5482 MLJ2557148
పపరర: ఫరతమల షపక

95-111/649

5485 SQX1322148
పపరర: ఇసరకయల జబవపలలర షపక
తసడడ:డ ఖలల షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:24
లస: పప

5465 SQX0271239
పపరర: అబమరల రవపఫ షపజక

95-111/644

5468 AP151000306179
పపరర: రహహస షపక

95-111/647

5471 AP151000306223
పపరర: యలకలబ ఖలన పపతతన

95-111/650

తసడడ:డ యమసససఫ ఖలన పపతతన
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:60
లస: పప
95-111/652

5474 SQX2390474
పపరర: అయబబ ఖలన పటబన

95-111/977

తసడడ:డ యమసఫ ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:58
లస: పప
95-111/979

5477 SQX1024801
పపరర: రజజక షపక

95-110/583

తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:26
లస: పప
95-111/653

5480 SQX0340307
పపరర: షపక ఫరరదన పరరశన

95-111/654

భరస : అబమరల సతనసర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:36
లస: ససస స
95-111/656

భరస : కరరమమలలర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:50
లస: ససస స
95-111/658

95-111/641

తసడడ:డ రహఘమలన షపజక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గఫరర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చషసట బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:23
లస: పప

95-111/646

తలర : షరహసస బబగమమ షపక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:35
లస: పప

5484 SQX1581322
పపరర: ఖలల రజహమలన షపక

5467 MLJ0921510
పపరర: బశర అహమకదस షపకस

5462 SQX1711969
పపరర: రహమ తషలర షపక

తసడడ:డ రకఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ అబమరల
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:79
లస: పప

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:30
లస: ససస స

5481 SQX0249482
పపరర: అయయషర షపక షపక

95-111/643

తసడడ:డ రజజక అబమరల
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శక యబససఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:68
లస: పప

5478 SQX1025981
పపరర: రరవపఫ షపక

5464 MLJ2557130
పపరర: యలససన ఖలన khan

95-111/638

తసడడ:డ నవరబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల షషకలరस అహమకద
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ షషకలర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:46
లస: పప

5475 SQX2214963
పపరర: జగబబ ఫరరర షపక

95-111/640

తసడడ:డ యలకలబ ఖలన khan
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రహమలన షపజక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:39
లస: పప

5472 AP151000306196
పపరర: షపక రహమలన

5461 SQX1469841
పపరర: రరయలజ షపక

5459 SQX1711993
పపరర: రఫసఉలలర షపక

తసడడ:డ నవరబ షపక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ యలకలబ ఖలనस khan
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:37
లస: పప

5469 MLJ2557247
పపరర: జబబర అహమకద షపక

95-111/637

తసడడ:డ రజహమలన షపజక
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:29
లస: పప

5460 SQX0122226
పపరర: యబససఫ మహమకద
Mohammad
తసడడ:డ రజహమన Mohammed
ఇసటట ననస:52-7-793
వయససస:30
లస: పప

5466 SQX0579318
పపరర: షపక రఫస

5458 SQX0697862
పపరర: రహమతషలలర షపక

5483 AP151000306300
పపరర: గకససయల షపక

95-111/657

భరస : అబమరల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:59
లస: ససస స
95-111/659

5486 SQX0279604
పపరర: సలస షపక

95-111/660

తసడడ:డ అబమరల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:31
లస: పప
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5487 SQX0279612
పపరర: అబమరల సమద షపక
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95-111/661

తసడడ:డ గఫరర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:34
లస: పప
5490 SQX0829366
పపరర: షపక ఇరరరన షపక

95-111/664

95-111/980

95-111/983

95-111/986

95-111/667

95-111/668

95-111/671

తసడడ:డ షఫస మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:26
లస: పప
5511 MLJ0925685
పపరర: సలసस మహమకదस

5497 SQX2165702
పపరర: హఫసజనససర షపక

5500 SQX1394709
పపరర: సరహహర రకక షపక

5503 SQX0275339
పపరర: షసషరద షపక

5506 MLJ0926956
పపరర: తనభబససన स మహమకదस

95-111/984

95-111/666

5495 SQX2119980
పపరర: సబహ ససలలసనన షపక

95-111/982

5498 SQX2354538
పపరర: ఫరరఫ నన షపక

95-111/985

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:24
లస: ససస స
95-115/497

5501 SQX1394683
పపరర: దరరయల షపక

95-115/498

తసడడ:డ చన మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-8
వయససస:44
లస: పప
95-110/585

5504 SQX0250647
పపరర: షఫస మహకద

95-110/586

తసడడ:డ ఖయబఖమ మహకద
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:48
లస: పప
95-111/669

5507 MLJ0931261
పపరర: గకస మహమకదस

95-111/670

భరస : ఫకలకదధరన మహమకదस Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద గకసस Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:50
లస: ససస స

5509 SQX0697797
పపరర: రఫస మహమకద

5510 MLJ0925735
పపరర: షసషషదధరనस మహమకదस

95-111/672

తసడడ:డ షరరఫ Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:28
లస: పప
95-111/674

5492 MLJ2557072
పపరర: కరరమమలలర షపక

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : షఫస మహకద
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫడకలదధరన బబగస ఎసడ
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:36
లస: ససస స
5508 SQX1465161
పపరర: యలససన మహమకద

95-111/981

తసడడ:డ దరరయల షపక
ఇసటట ననస:52-8
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : ఇనయతషలలర షపజక
ఇసటట ననస:52-8-408
వయససస:36
లస: ససస స
5505 SQX0649996
పపరర: కరరమమనససర బబగస ఎస డక

5494 SQX2347037
పపరర: సబహ ససలలసనన షపక

95-111/663

తసడడ:డ ఈససబ సరబ షపజక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:23
లస: ససస స
5502 SQX1895994
పపరర: రరజజశనన షపజక

95-111/665

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:27
లస: ససస స
5499 SQX2381929
పపరర: సబర షపక

5491 SQX0251116
పపరర: అబమరల సతనసర షపక

5489 MLJ0929760
పపరర: జబబర

తసడడ:డ అబమరల గఫరర abdul
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల గఫరర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రజహమన
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:41
లస: పప
5496 SQX2354504
పపరర: హఫసజనససర షపక

95-111/662

తసడడ:డ గరఫస ర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర షపజక
ఇసటట ననస:52-7-794
వయససస:41
లస: పప
5493 SQX2350619
పపరర: రఫస షపక

5488 SQX0829374
పపరర: అబమరల సమద షపజక శశక

5512 MLJ0925677
పపరర: ఫకలరరదధరన स మహమకదस

తసడడ:డ మహమకద గకసस Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:42
లస: పప
95-111/675

5513 MLJ0929174
పపరర: మహమకద గకసस स

95-111/676

తసడడ:డ మహమకద గకసस Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద గకసस Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఫకలకదధరనस Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:78
లస: పప

5514 SQX2215069
పపరర: మజద షపక

5515 SQX2216141
పపరర: జబబద షపక

5516 SQX1573659
పపరర: మలర క షపక

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:33
లస: పప

95-111/987

భరస : మజద షపక
ఇసటట ననస:52-8-798
వయససస:33
లస: ససస స

95-111/673

95-111/988

95-111/677

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:52-8-799
వయససస:31
లస: ససస స
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5517 SQX0249466
పపరర: అహకదసనససర షపకस
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95-111/678

భరస : కరలలషరस షపజక
ఇసటట ననస:52-8-799
వయససస:36
లస: ససస స

5518 SQX0648725
పపరర: అహకద షపక

95-111/679

తసడడ:డ కరలలశ షపక
ఇసటట ననస:52-8-799
వయససస:39
లస: పప

5520 AP151000306029
పపరర: షరరఫపనససర

95-111/681

భరస : అబమరల ఖలదర షపజక
ఇసటట ననస:52-8-801
వయససస:80
లస: ససస స

5521 SQX1957406
పపరర: జహహర షపక

95-111/680

భరస : దసస గరర షపజక
ఇసటట ననస:52-8-801
వయససస:28
లస: ససస స
95-111/682

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:52-8-801
వయససస:19
లస: పప

5523 SQX0242750
పపరర: దసస గరరర షపకस

5519 SQX0826347
పపరర: షరకకరర షపక

5522 SQX1957372
పపరర: కరజజ మహబబబ షపక

95-111/683

తసడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇసటట ననస:52-8-801
వయససస:20
లస: పప

95-111/684

తసడడ:డ అబమరల మజలस షపజక
ఇసటట ననస:52-8-801
వయససస:62
లస: పప

5524 SQX1710144
పపరర: సమనన సయఖద
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95-111/685

భరస : ససధనన సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-802
వయససస:32
లస: ససస స
95-111/688

5530 AP151000306350
పపరర: మహమకద లయలఖత అల

95-111/691

తసడడ:డ అమరర అల Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-803
వయససస:52
లస: పప
95-111/693

తసడడ:డ షపక రరవపఫ షపజక
ఇసటట ననస:52-8-804
వయససస:26
లస: పప
5539 SQX1796291
పపరర: అబమరల రవపఫ షపక
తసడడ:డ ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:52-8-804
వయససస:49
లస: పప
5542 SQX0487124
పపరర: లకడక తతరటటस
భరస : హనసమసతరరవపस thorati
ఇసటట ననస:52-8-806
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ లయలఖత అల షపక మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-803
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లఖత అల మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-803
వయససస:46
లస: ససస స

5531 SQX2215143
పపరర: షరహఘసస ర ససలలసనన మహమకద

5532 SQX1226480
పపరర: షపక షరహఘన బబగస

95-111/989

5534 SQX1774397
పపరర: గకససయల బబగస షపక

5537 SQX1837186
పపరర: ఆదస షఫస షపక

5540 SQX1710185
పపరర: హహమలత తతరటట

95-111/694

5543 SQX0487165
పపరర: ససతమక తతరటట
భరస : ససతనరరమయఖ thorati
ఇసటట ననస:52-8-806
వయససస:75
లస: ససస స

95-111/692

5535 SQX1881960
పపరర: మహమకద షఫస షపక

95-111/695

తసడడ:డ రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-8-804
వయససస:21
లస: పప
95-111/697

5538 SQX1463439
పపరర: అబమరలలర ఫరహఘస మహమకద

95-111/698

తసడడ:డ అకబర మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-804
వయససస:36
లస: పప
95-111/700

తసడడ:డ హనసమసతరరవప తతరటట
ఇసటట ననస:52-8-806
వయససస:24
లస: ససస స
95-111/702

95-111/690

తసడడ:డ షపక రరవపఫ Begum
ఇసటట ననస:52-8-804
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-8-804
వయససస:29
లస: పప
95-111/699

95-111/687

95-111/689 5529 SQX1322304
5528 SQX1322262
పపరర: ససమయల ససలలసనన మహమకద
పపరర: నజజక ససలలసనన మహమకద

భరస : అబమరల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-8-804
వయససస:47
లస: ససస స
95-111/696

5526 MLJ2558146
పపరర: ఇమలసవల షపకस

తసడడ:డ ఖలశశససరబस షపజక
ఇసటట ననస:52-8-802
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లయఖత అల మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-803
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అబమరలలర ఫరహఘస మహమకజద
ఇసటట ననస:52-8-804
వయససస:28
లస: ససస స
5536 SQX1226498
పపరర: షపక ఆదమ బబషర

95-111/686

భరస : ఇమలసవల షపజక
ఇసటట ననస:52-8-802
వయససస:53
లస: ససస స

5527 SQX1322338
పపరర: ససఫసయల ససలలసనన షపక
మహమకద
తసడడ:డ లఖత అల మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-803
వయససస:24
లస: ససస స

5533 SQX1299941
పపరర: జజరరన మహమకద

5525 MLJ2558138
పపరర: కరరమన షపక

5541 SQX0487140
పపరర: లకడక తతరటటस

95-111/701

భరస : ననగమలలర శశర రరవపस thorati
ఇసటట ననస:52-8-806
వయససస:34
లస: ససస స
95-111/703

5544 SQX1299859
పపరర: ససతనరరస తతరరటట

95-111/704

తసడడ:డ హనసమసత రరవప తతరరటట
ఇసటట ననస:52-8-806
వయససస:25
లస: పప
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5545 SQX0488700
పపరర: ననగమలలర శశర రరవప తతరటట

95-111/705

తసడడ:డ ససతనరరమయఖ thorati
ఇసటట ననస:52-8-806
వయససస:41
లస: పప
5548 SQX0122069
పపరర: వరసస తషరరత

95-111/708

95-110/667

95-111/991

95-111/711

95-111/714

95-111/717

95-111/896

Deleted
95-111/997

తసడడ:డ మహమకద జఫర షపక
ఇసటట ననస:52-8-811
వయససస:19
లస: పప
5572 SQX1607201
పపరర: జజఖత పపసపరటట
భరస : పరసడడరసగ రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:52-8-812
వయససస:34
లస: ససస స

95-111/992

5558 SQX0947994
పపరర: రరమలన బబగస మహమకద

5561 SQX1394105
పపరర: అమలన షపక

5564 AP151000306220
పపరర: చనసద బబషర మహమకద

5567 SQX2121101
పపరర: మహమకద జజఫర షపక

95-111/712

95-111/715

5573 MLJ2557494
పపరర: లకడకతరరపతమక పపసపరటట
భరస : దసరరగ రరవప pusapati
ఇసటట ననస:52-8-812
వయససస:36
లస: ససస స

95-111/990

5556 SQX2121192
పపరర: యససకన షపక

95-111/993

5559 SQX1620260
పపరర: తనజమ షపక

95-111/713

5562 SQX0697946
పపరర: అబమరల సతనసర మహమకద

95-111/716

తసడడ:డ చనసద బబషర Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-810
వయససస:28
లస: పప
95-111/718

5565 SQX2292845
పపరర: హఘదయతషలలర షపక

95-111/994

తసడడ:డ అమలనసలర షపక
ఇసటట ననస:52-8-810
వయససస:23
లస: పప
95-111/995

5568 SQX2121085
పపరర: మలర క ససలలసనన షపక

95-111/996

భరస : మహమకద జజఫర షపక
ఇసటట ననస:52-8-811
వయససస:43
లస: ససస స
95-111/719

తసడడ:డ నగగశ పపసపరటట
ఇసటట ననస:52-8-812
వయససస:22
లస: ససస స
95-111/721

5553 SQX2118594
పపరర: జరరనన షపక

భరస : మహమకద అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-8-810
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద గమలజజర షపక
ఇసటట ననస:52-8-811
వయససస:55
లస: పప
5570 SQX1710391
పపరర: మహలకడక పపసపరటట

95-111/710

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:52-8-809
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల సతనసర మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-810
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద జజఫర షపక
ఇసటట ననస:52-8-811
వయససస:19
లస: పప

5569 SQX2121119
పపరర: గమలలఫ ర మహమకద షపక

5555 SQX2120020
పపరర: ఫరరఫ నన షపక

5550 MLJ0929026
పపరర: వనసకటటశశరరర తతరటట

భరస : అలబక షపక
ఇసటట ననస:52-8-809
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:52-8-810
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:52-8-810
వయససస:29
లస: పప
5566 SQX2021996
పపరర: గమలలఫ ర మహమకద షపక

95-111/895

భరస : అఫస డ జ మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-810
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససలలజమలన ఖసరరషస షపక
ఇసటట ననస:52-8-810
వయససస:50
లస: ససస స
5563 SQX0698159
పపరర: నససర షపక

5552 SQX2064293
పపరర: షపక ఫరరఫ నన

95-111/707

తసడడ:డ ఆదదననరరయణ thorati
ఇసటట ననస:52-8-808
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అలబక షపక
ఇసటట ననస:52-8-809
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : చనసద భబషర Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-810
వయససస:29
లస: ససస స
5560 AP151000306395
పపరర: రహహమల ఖసరరషస షపక

95-111/709

భరస : షపక ఫరరక
ఇసటట ననస:52-8-809
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:52-8-809
వయససస:36
లస: పప
5557 SQX0712760
పపరర: మహమకద రరమనన

5549 AP151000306171
పపరర: పదనకవత తతరటట

5547 SQX0122218
పపరర: ఆదదననరరయణ తతరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర thorati
ఇసటట ననస:52-8-807
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తతరరటట
ఇసటట ననస:52-8-808
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అహకద
ఇసటట ననస:52-8-809
వయససస:37
లస: పప
5554 SQX2163202
పపరర: ఫరరక షపక

95-111/706

తసడడ:డ ససతనరరమయఖस thorati
ఇసటట ననస:52-8-806
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తషరరత
ఇసటట ననస:52-8-807
వయససస:33
లస: పప
5551 SQX2063766
పపరర: షపక ఫరరక

5546 SQX0488791
పపరర: హనసమసతరరవప తతరటటस

5571 SQX1261973
పపరర: ఉష పపసపరటట

95-111/720

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:52-8-812
వయససస:31
లస: ససస స
95-111/722

5574 AP151000306235
పపరర: సస వమక

95-111/723

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-8-812
వయససస:45
లస: ససస స
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5575 SQX1710268
పపరర: ఉమలమహహశశరర పప లమమటర

95-111/724

భరస : రరమమ పప లమమటర
ఇసటట ననస:52-8-812
వయససస:51
లస: ససస స
5578 AP151000306095
పపరర: దసరరగ రరవప పపసపరటట

95-111/727

95-111/730

95-111/733

5582 SQX0249771
పపరర: రమణ పపసపరటటस

5585 SQX1344654
పపరర: మమరళ కకకడషర పపసపరటట

95-111/736

5588 SQX2120509
పపరర: పడభమ కకరణ పపసపరటట

భరస : చనసష చనసద సయఖద సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-816
వయససస:28
లస: ససస స

5591 SQX1823830
పపరర: బబగస జరరనన సయఖద

తసడడ:డ నబసర Syed
ఇసటట ననస:52-8-816
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖదతబసర Syed
ఇసటట ననస:52-8-816
వయససస:47
లస: పప
5599 MLJ2504801
పపరర: జబఉలలర షపక

తసడడ:డ జజబఊలలర షపక
ఇసటట ననస:52-8-818
వయససస:23
లస: ససస స

5597 SQX1242767
పపరర: సరదదక అల షపక

95-116/249

5600 MLJ2504181
పపరర: జజనభబషర సయఖద

95-111/998

5603 SQX1277970
పపరర: రమణ అనసవరపప

5583 SQX1298273
పపరర: వనసకటటశ పపసపరటట

95-111/732

5586 SQX0770156
పపరర: శకరరమమబరరస పపసపరటట

95-111/735

5589 SQX1796275
పపరర: షబబనన మహమకద

95-111/737

తసడడ:డ పసతష మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-816
వయససస:22
లస: ససస స
95-111/739

5592 SQX0249193
పపరర: షబనన బబగస సయఖద

95-111/740

భరస : అమర చనసద Syed
ఇసటట ననస:52-8-816
వయససస:38
లస: ససస స
95-111/742

5595 SQX0242867
పపరర: చనసష చనసద సయఖద

95-111/743

తసడడ:డ నబస సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-816
వయససస:41
లస: పప
95-116/247

5598 SQX1211127
పపరర: షపక నసరరలర

95-116/248

తసడడ:డ షపక జబఉలలర
ఇసటట ననస:52-8-818
వయససస:27
లస: పప
95-116/250

తసడడ:డ అబసరహహబ
ఇసటట ననస:52-8-818
వయససస:25
లస: పప
95-116/407

95-111/729

తసడడ:డ రరఘవయఖ pusapati
ఇసటట ననస:52-8-813
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జబఉలలర షపక
ఇసటట ననస:52-8-818
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల కరరస
ఇసటట ననస:52-8-818
వయససస:25
లస: పప
5602 SQX2160604
పపరర: సబహ ససలలసనన షపక

95-111/734

భరస : సయఖదతబసరस సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-816
వయససస:66
లస: ససస స
95-111/744

5580 SQX0761544
పపరర: రమలదతవ పపసపరటట

తసడడ:డ నగగశ పపసపరటట
ఇసటట ననస:52-8-813
వయససస:26
లస: పప

భరస : నజమ చసద సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-816
వయససస:38
లస: ససస స

95-111/741 5594 AP151000306344
5593 SQX0828574
పపరర: ననజదధరన అమర చసద సయఖద
పపరర: పరఖరరబబగస సయఖదस

5596 AP151000306345
పపరర: నజమలచసద సయఖద

95-111/731

తసడడ:డ కగశవ రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:52-8-813
వయససస:25
లస: పప
95-111/738

95-111/726

భరస : నగగష pusapati
ఇసటట ననస:52-8-813
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరసమబరరస పపసపరటట
ఇసటట ననస:52-8-813
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ pusapati
ఇసటట ననస:52-8-813
వయససస:48
లస: పప
5590 SQX0999938
పపరర: హససన సయఖద

95-111/728

భరస : శకరరసమబరరసस pusapati
ఇసటట ననస:52-8-813
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ కగశవరరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:52-8-813
వయససస:28
లస: పప
5587 SQX0770263
పపరర: ననగగష పపసపరటట

5579 AP151000306273
పపరర: ననగగశశరరరవప పపసపరటటस

5577 SQX1322445
పపరర: పరసడడరసగ రరవప పపసపరటట

తసడడ:డ సస మమశశర రరవప పపసపరటట
ఇసటట ననస:52-8-812
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖस pusapati
ఇసటట ననస:52-8-812
వయససస:55
లస: పప

భరస : కగశరవరరవప pusa
ఇసటట ననస:52-8-813
వయససస:46
లస: ససస స
5584 SQX0770172
పపరర: రరఘవ చచజతనఖ పపసపరటట

95-111/725

భరస : సస మమశశర రరవప మలధవరపప
ఇసటట ననస:52-8-812
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ pusapati
ఇసటట ననస:52-8-812
వయససస:43
లస: పప
5581 AP151000306234
పపరర: రరజఖస పపసపరటట

5576 SQX1322411
పపరర: లకడక పపసపరటట

5601 SQX2160638
పపరర: ఫరతమమన సయద

95-116/406

భరస : జన బబష సయద
ఇసటట ననస:52-8-818
వయససస:65
లస: ససస స
95-115/499

తసడడ:డ ససబబ రరవప లలట అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-819
వయససస:41
లస: పప

5604 SQX1830686
పపరర: జయ శక అనసవరపప

95-116/251

భరస : రమమష అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-819
వయససస:33
లస: ససస స
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5605 SQX0507947
పపరర: రమలదతవ అనసవరపప
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95-116/252

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:52-8-819
వయససస:22
లస: ససస స
5608 SQX0485698
పపరర: రమమశ అనసవరపప

95-116/255

95-116/258

95-116/261

95-116/409

95-116/265

95-116/268

తసడడ:డ మమనర సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-824
వయససస:27
లస: పప

5618 SQX0949131
పపరర: వనసకట శరరష ఉడడమమల

5621 AP151000489009
పపరర: వనసగమక చటటట

5624 SQX1864354
పపరర: రరజశశఖర అనసవరపప

95-116/271

5627 SQX1833847
పపరర: అపసర సయఖద

95-116/274

5630 SQX1833821
పపరర: మమనర సయఖద

95-116/263

5613 MLJ2508216
పపరర: మసగమక అనసవరపప

95-116/260

5616 SQX2119964
పపరర: అససఫ షపక

95-116/408

5619 SQX1864396
పపరర: అనత అనసవరపప

95-116/264

భరస : రరజశశఖర అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-822
వయససస:31
లస: ససస స
95-116/266

5622 AP151000489029
పపరర: అనసపపరర అనసవరపప

95-116/267

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:52-8-822
వయససస:25
లస: ససస స
95-116/269

5625 AP151000486093
పపరర: చసదడశశఖర అనసవరపప

95-116/270

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:52-8-822
వయససస:25
లస: పప
95-116/272

5628 SQX1833839
పపరర: సమర సయఖద

95-116/273

తసడడ:డ మమనర సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-824
వయససస:24
లస: పప
95-116/275

తసడడ:డ అహమకద సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-824
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప చటటకక
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:22
లస: ససస స

95-116/257

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-8-821
వయససస:21
లస: పప

భరస : మమనర సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-824
వయససస:49
లస: ససస స

95-111/999 5633 SQX1608308
5632 SQX2156214
పపరర: సరయ వనసకట తషలశ రరస చటటట
పపరర: పసయ
డ లసక చటటట

తసడడ:డ శవ ననగగశశర రరవప చటటట
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:21
లస: పప

95-116/262

తసడడ:డ సరసబయఖ అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-822
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:52-8-822
వయససస:25
లస: పప
5629 SQX1833813
పపరర: అబమరల మమజర సయఖద

5615 MLJ2504165
పపరర: శకనవరసరరవప అనసవరపప

5610 AP151000486102
పపరర: రరమమ అనసవరపప

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:52-8-820
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:52-8-822
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:52-8-822
వయససస:25
లస: ససస స
5626 SQX0366682
పపరర: చటట శవ శసకర బబబమ

95-116/259

తసడడ:డ వనసకటటశశర రజడడడ
ఇసటట ననస:52-8-822
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చసదడశశఖర అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-822
వయససస:39
లస: ససస స
5623 AP151000489373
పపరర: పదనకవత చటటట

5612 MLJ2508208
పపరర: రమలదతవ అనసవరపప

95-116/254

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:52-8-819
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:52-8-820
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:52-8-821
వయససస:20
లస: ససస స
5620 SQX1864289
పపరర: శకదతవ అనసవరపప

95-116/256

భరస : పస.సపజయద బబబమ
ఇసటట ననస:52-8-820
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-820
వయససస:23
లస: పప
5617 SQX2121408
పపరర: అసమల షపక

5609 MLJ2504843
పపరర: రమణ అనసవరపప

5607 AP151000489400
పపరర: అసజమకఅనసవరపప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:52-8-819
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎ.ససబబబరజడడడ
ఇసటట ననస:52-8-819
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-8-820
వయససస:25
లస: ససస స
5614 SQX1547431
పపరర: గగపసననథ అనసవరపప

95-116/253

భరస : జబఉలలర
ఇసటట ననస:52-8-819
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:52-8-819
వయససస:23
లస: పప
5611 AP151000489008
పపరర: వజయకలమలరర అనసవరపప

5606 MLJ2508257
పపరర: మమనస షపక

5631 MLJ0884643
పపరర: శకనవరసరరవప తగల మమడడ

95-116/276

తసడడ:డ సరశమమలల
ఇసటట ననస:52-8-825
వయససస:25
లస: పప
95-116/277

5634 SQX1380328
పపరర: మలధవ మకజకన

95-116/278

భరస : రవ కలమలర మకజకన
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:25
లస: ససస స
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5635 SQX0851428
పపరర: భమవనవశశరర CH
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95-116/279

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:25
లస: ససస స
5638 AP151000489489
పపరర: కకటటశశరమక చటటట

95-116/282

95-116/285

95-116/287

95-116/290

95-116/293

95-116/295

95-116/298

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:25
లస: పప

5648 SQX1830702
పపరర: నరగష మలధవరపప

5651 SQX1323229
పపరర: రరజగశ ససగగపప

5654 SQX1863919
పపరర: రతసకలమలరర ససఘఘపప

5657 MLJ2508687
పపరర: వజయలకడక ససగజపప

95-116/301

5660 SQX0485649
పపరర: శకనస ససగగపప

95-116/291

5663 AP151000486251
పపరర: దసరరగ రరవప ససగజపప
తసడడ:డ వరభదడయఖ
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:25
లస: పప

5643 SQX2153690
పపరర: వనసకట శవ సరయ దససరర

95-115/608

5646 MLJ2508364
పపరర: వనసకటరమణ దససరర

95-116/289

5649 MLJ0884130
పపరర: కకటటశశరరవప మలలర ల

95-116/292

తసడడ:డ యస.రరజ
ఇసటట ననస:52-8-827
వయససస:25
లస: పప
95-115/500

5652 SQX1743590
పపరర: శక లకడక ససగగపప

95-116/294

భరస : మహహష ససగగపప
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:23
లస: ససస స
95-116/296

5655 SQX0483321
పపరర: రరజఖలకడక ససగజపప

95-116/297

భరస : రరజగష
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:23
లస: ససస స
95-116/299

5658 AP151000489398
పపరర: రమ ససగజపప

95-116/300

భరస : వననయకలడడ
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:25
లస: ససస స
95-116/302

తసడడ:డ వననయకలడడ
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:32
లస: పప
95-116/304

95-116/284

భరస : శవపడసరద
ఇసటట ననస:52-8-827
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : దసరగ రరవప
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:25
లస: ససస స
5662 AP151000486058
పపరర: నరరససహరరవప ససగజపప

95-116/288

భరస : కకరణ కలమలర ససఘఘపప
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరరరసహరరవప
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:25
లస: ససస స
5659 AP151000489399
పపరర: ఆదదలకడక ససగజపప

5645 MLJ0884296
పపరర: అసజన మలలర ల

5640 SQX1380286
పపరర: రవ కలమలర మకజకన

తసడడ:డ శవ పడసరద దససరర
ఇసటట ననస:52-8-827
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వననయకలడడ ససగగపప
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ దసరరగ రరవప ససగగపప
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:25
లస: ససస స
5656 SQX0266486
పపరర: శశభబరరణణ ససగజపప

95-116/286

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలధవరపప
ఇసటట ననస:52-8-827
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ డడ.పపలర యఖ
ఇసటట ననస:52-8-827
వయససస:25
లస: పప
5653 SQX1452176
పపరర: ననగ జజఖత ససగగపప

5642 AP151000486417
పపరర: ఆసజనవయమలల చటటట

95-116/281

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మకజకన
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-8-827
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలధవరపప
ఇసటట ననస:52-8-827
వయససస:22
లస: పప
5650 MLJ2504249
పపరర: శవపరడసరద దససరర

95-116/283

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద దససరర
ఇసటట ననస:52-8-827
వయససస:27
లస: ససస స
5647 SQX1830660
పపరర: రవ కలమలర మలధవరపప

5639 SQX0413872
పపరర: ససగపప మహహశ

5637 SQX0762534
పపరర: సరసబడజఖస ససగజపప

భరస : వరయఖ ససగగపప
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:25
లస: పప
5644 SQX1620476
పపరర: శక ననగ తతజ దససరర

95-116/280

భరస : శవననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:52-8-826
వయససస:25
లస: ససస స
5641 AP151000486045
పపరర: శవననగగశశరరరవప చటటట

5636 MLJ0886937
పపరర: లకడక చటటట

5661 SQX1863976
పపరర: కకరణ కలమలర ససగజపప

95-116/303

తసడడ:డ వనసకట రమణనరరవప ససగజపప
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:32
లస: పప
95-116/305

5664 AP151000486134
పపరర: వనసకటటశశరరర ససగజపప

95-116/306

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:25
లస: పప
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95-116/410

భరస : శకనస ససగజపప
ఇసటట ననస:52-8-828
వయససస:28
లస: ససస స
5668 SQX1951581
పపరర: సరసశత అనసవరపప

95-116/309

95-116/312

95-116/315

95-116/318

95-116/321

95-116/323

95-116/326

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:52-8-837
వయససస:61
లస: ససస స

5678 AP151000486444
పపరర: సరసబశవరరవప చటటట

5681 SQX2156255
పపరర: షసషషనససర షపక

5684 MLJ0882811
పపరర: ససబదడమక మరజకడడడ

5687 SQX1242734
పపరర: మమకకత పరరశన షపక

95-116/329

5690 MLJ2508471
పపరర: వజయలకడక దతవరపలర

95-116/319

5693 MLJ2509123
పపరర: ఆరరఫర షపక
భరస : దరరయల
ఇసటట ననస:52-8-838
వయససస:26
లస: ససస స

5673 SQX0284653
పపరర: శకనవరస అనసవరపప

95-116/314

5676 AP151000489030
పపరర: ససలలచన చటటట

95-116/317

5679 MLJ2508158
పపరర: ససత చతష
స

95-116/320

భరస : ఓసకరర
ఇసటట ననస:52-8-832
వయససస:25
లస: ససస స
95-116/411

5682 SQX1072131
పపరర: జజఖత బడడగమ

95-116/322

భరస : కకరణ వరగమ
ఇసటట ననస:52-8-834
వయససస:31
లస: ససస స
95-116/324

5685 SQX1602417
పపరర: శకనస మమతషకలవరరర

95-116/325

తసడడ:డ సరయ అననస మమతషకలవరరర
ఇసటట ననస:52-8-834
వయససస:38
లస: పప
95-116/327

5688 MLJ2508075
పపరర: అకకల షపక

95-116/328

భరస : అబమరలగ న
ఇసటట ననస:52-8-835
వయససస:38
లస: ససస స
95-116/330

భరస : ననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:52-8-835
వయససస:26
లస: ససస స
95-111/897

95-116/311

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-8-831/3
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల గణణ షపక
ఇసటట ననస:52-8-835
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మహఘనసదధరన
ఇసటట ననస:52-8-835
వయససస:22
లస: ససస స
5692 SQX2003234
పపరర: హలమ షపక

95-116/316

భరస : శకరరమమలలరజడడడ
ఇసటట ననస:52-8-834
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరరజడడడ మలరజకడడడ
ఇసటట ననస:52-8-834
వయససస:72
లస: పప
5689 SQX0883587
పపరర: జరరనన షపక

5675 AP151000486255
పపరర: సరసబశవరరవప అనసవరపప

5670 SQX1535972
పపరర: హరరత అనసవరపప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-831
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అమలనసలర షపక
ఇసటట ననస:52-8-832
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సససడవనసకటటశ పడబబకర
ఇసటట ననస:52-8-834
వయససస:23
లస: ససస స
5686 SQX1531905
పపరర: శకరరమమలలరజడడడ మలరజకడడడ

95-116/313

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:52-8-831/3
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఓసకరర చతష
స
ఇసటట ననస:52-8-832
వయససస:23
లస: పప
5683 MLJ2508315
పపరర: ఝలనసలకడక మరజకడడ

5672 SQX0796441
పపరర: వర బబడమర స అనసవరపప

95-116/308

భరస : శకనవరస అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-831
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:52-8-831
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ససఎచ.సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-8-831/3
వయససస:25
లస: పప
5680 SQX1608290
పపరర: కకటటశశర రరవప చతష
స

95-116/310

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-831
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గసగయఖ
ఇసటట ననస:52-8-831
వయససస:25
లస: పప
5677 MLJ0887786
పపరర: లలలశసకర చటటట

5669 SQX1547381
పపరర: అనసవరపప పరరశత

5667 AP151000486121
పపరర: వనసగయఖ చటటట

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:52-8-829
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-831
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-8-831
వయససస:25
లస: ససస స
5674 AP151000486330
పపరర: హనసమసతరరవప అనసవరపప

95-116/307

భరస : వనసగయఖ
ఇసటట ననస:52-8-829
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-8-831
వయససస:21
లస: ససస స
5671 AP151000489371
పపరర: శవమక అనసవరపప

5666 SQX0762518
పపరర: రమలదతవ బబసరటట

5691 SQX1242718
పపరర: అబమరల మమజబ పరషర షపక

95-116/331

తసడడ:డ అబమరల గణణ షపక
ఇసటట ననస:52-8-835
వయససస:28
లస: పప
95-116/332

5694 AP151000489208
పపరర: శవమక గగరసటర

95-116/333

భరస : మలరకసడతయమలల
ఇసటట ననస:52-8-839
వయససస:43
లస: ససస స
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5695 AP151000486162
పపరర: మలరకసడతయమలల గగరసటర

95-116/334

తసడడ:డ రరమనస
ఇసటట ననస:52-8-839
వయససస:43
లస: పప
5698 SQX0711820
పపరర: వర వనసకట ససదధప గరరర పరటట

95-116/337

95-116/340

95-116/344

95-116/348

95-116/350

95-116/413

95-115/616

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ ఏలలచరర
ఇసటట ననస:52-8-845
వయససస:49
లస: పప

5708 MLJ2504090
పపరర: ననగమరగకరరఖలన పఠరన

5711 SQX1397281
పపరర: ఉమర ఖలన పఠరన

5714 SQX2343168
పపరర: మధసరవరణణ కకమకనవన

5717 SQX2484699
పపరర: హరరశ చచదరర కకమకనవన

95-116/414

5720 SQX1414796
పపరర: వకలళ రరణణ బతష
స ల

95-116/349

5723 SQX1608316
పపరర: వనసకట ననరరయణ రరవప
కరకలమలనస
తసడడ:డ శశషయఖ కరకలమలనస
ఇసటట ననస:52-8-845
వయససస:71
లస: పప

5703 MLJ2508109
పపరర: పఠరన బఫ డడబ

95-116/343

5706 SQX1837285
పపరర: ఇమలమ న ఖలన పఠరన

95-116/346

5709 SQX2156149
పపరర: భబసకర రరవప మమనసగగటట

95-111/1000

తసడడ:డ అనసతయఖ
ఇసటట ననస:52-8-842
వయససస:58
లస: పప
95-116/351

5712 SQX2153153
పపరర: రరణణ మమనసగగటట

95-116/412

భరస : భబసకర రరవప
ఇసటట ననస:52-8-842
వయససస:53
లస: ససస స
95-115/609

5715 SQX2484673
పపరర: పడసరద కకమకనవన

95-115/615

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కకమకనవన
ఇసటట ననస:52-8-843
వయససస:51
లస: పప
95-115/617

5718 MLJ2508539
పపరర: మలణణకఖమక కకమకనవన

95-116/352

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:52-8-843
వయససస:23
లస: ససస స
95-116/353

భరస : శకనవరస రరవప ఏలలచడరర
ఇసటట ననస:52-8-845
వయససస:46
లస: ససస స
95-116/355

95-116/339

తసడడ:డ రఫస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-8-841
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద కకమకనవన
ఇసటట ననస:52-8-843
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ యలమరరస
ఇసటట ననస:52-8-843
వయససస:72
లస: పప
5722 SQX1414812
పపరర: శకనవరస రరవప ఏలలచరర

95-116/345

భరస : పడసరద కకమకనవన
ఇసటట ననస:52-8-843
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకమకనవన
ఇసటట ననస:52-8-843
వయససస:27
లస: ససస స
5719 SQX2181220
పపరర: సతఖననరరయణ యలమరరస

5705 MLJ2508091
పపరర: పఠరన బశరరనససర

5700 SQX1759497
పపరర: ఫరరర త ఫరతమల పఠరన

భరస : పఠరన అనశరరఖ న
ఇసటట ననస:52-8-841
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర పఠరన
ఇసటట ననస:52-8-842
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రఫస పఠరన
ఇసటట ననస:52-8-842
వయససస:22
లస: పప
5716 SQX2484681
పపరర: హరరత చచదరర కకమకనవన

95-116/341

తసడడ:డ ఇబడహహమ
ఇసటట ననస:52-8-841
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అనశర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-8-842
వయససస:21
లస: ససస స
5713 SQX2123990
పపరర: షరరరకఖలన పఠరన

5702 SQX1414820
పపరర: తబసససమ ఫసర దచస పఠరన

95-116/336

తసడడ:డ బబజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-8-841
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పఠరన నగబలమరరఖలన
ఇసటట ననస:52-8-841
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగమలలకరరఖలనపఠరన
ఇసటట ననస:52-8-841
వయససస:36
లస: పప
5710 SQX1743558
పపరర: షపబనసస పఠరన

95-116/338

తలర : జవవరర తబసససమ పఠరన
ఇసటట ననస:52-8-841
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : బబజ ఖలన
ఇసటట ననస:52-8-841
వయససస:49
లస: ససస స
5707 MLJ0884247
పపరర: అనశర పఠరన

5699 SQX0711762
పపరర: ననరరయణ మబరరస గరరర పరటట

5697 SQX0711788
పపరర: ఉషరదతవ గరరర పరటట

భరస : ననరరయణ మబరరస
ఇసటట ననస:52-8-840
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషరమబరరస
ఇసటట ననస:52-8-840
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-8-841
వయససస:23
లస: ససస స
5704 SQX0483354
పపరర: జవవరరయల తబసససమ పఠరన

95-116/335

తసడడ:డ ననరరయణ మబరరస గరరర పరటట
ఇసటట ననస:52-8-840
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ మబరరస
ఇసటట ననస:52-8-840
వయససస:36
లస: పప
5701 SQX1759471
పపరర: పరరశన పఠరన

5696 SQX1547415
పపరర: లకకక మమఘన గరరర పరటట

5721 MLJ2508513
పపరర: రరజగశశరర కరకలమలనస

95-116/354

భరస : వనసకటననరరయణరరవప
ఇసటట ననస:52-8-845
వయససస:36
లస: ససస స
95-116/356

5724 SQX1278168
పపరర: ససనత తనతషకలరర

95-116/357

భరస : పవన కలమలర తనతషకలరర
ఇసటట ననస:52-8-847
వయససస:36
లస: ససస స
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95-116/358

భరస : శవ పడసరద మపరరస
ఇసటట ననస:52-8-847
వయససస:46
లస: ససస స
5728 SQX1990431
పపరర: సలమ షపక

5726 SQX1278135
పపరర: పవన కలమలర తనతషకలరర

తసడడ:డ భబసకర రరవప తనతషకలరర
ఇసటట ననస:52-8-847
వయససస:37
లస: పప
95-111/898

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:52-8-852
వయససస:44
లస: ససస స

5729 SQX2258879
పపరర: రమజనససర షపక

తసడడ:డ అకకక రజడడడ సరనకకమమక
ఇసటట ననస:52-8-855
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చదననసద రరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:52-8-858
వయససస:25
లస: ససస స
5737 MLJ0930669
పపరర: లకడక నసతలపరటట

95-111/751

95-111/754

95-111/757

95-111/760

తసడడ:డ జలలన సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:50
లస: పప

5744 MLJ0931816
పపరర: సబహस సయఖదस

5747 MLJ0929547
పపరర: పరఖరరజజన సయఖద

95-111/763

5750 MLJ0928515
పపరర: అలమस సయఖదस

5753 MLJ0931832
పపరర: రహహసस సయఖదस
తసడడ:డ జలలనस సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:51
లస: పప

95-111/747

95-111/750

95-111/752

5739 SQX1957398
పపరర: షషకలర సయయద

95-111/753

తసడడ:డ కరరమ సయయద
ఇసటట ననస:52-8-859
వయససస:23
లస: పప
95-111/755

5742 SQX0761429
పపరర: ఫరరఫ నన సయఖద

95-111/756

భరస : అజమ సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:33
లస: ససస స
95-111/758

5745 MLJ0929554
పపరర: గమలఫరस स

95-111/759

భరస : ఖరరసस సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:50
లస: ససస స
95-111/761

5748 SQX1837178
పపరర: సయఖద సస హహహల

95-111/762

తసడడ:డ సయఖద రహహస
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:21
లస: పప
95-111/764

తసడడ:డ జలలనस సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:43
లస: పప
95-111/766

5733 MLJ2557064
పపరర: ఖలన పస.కరరమమలలరस

5736 SQX0559492
పపరర: మధసశక హఘమబసదస
నసతలపరటట
తసడడ:డ చదననసదరరవప నసతలపరటట
ఇసటట ననస:52-8-858
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : జలలన Syed
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:43
లస: పప
5752 MLJ0928507
పపరర: సలస సయఖద

5741 SQX0761569
పపరర: మమసతనజ సయఖద

95-116/416

95-111/749

భరస : సరరసस సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మజబర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:53
లస: ససస స
5749 SQX1086173
పపరర: మమజబ సయఖద

5738 SQX0122093
పపరర: అసకరరజ నసతలపరటటस

5730 SQX2259638
పపరర: మమజర షపక

తసడడ:డ రహఘమలన ఖలనस Pathan
ఇసటట ననస:52-8-857
వయససస:55
లస: పప

భరస : అలస షపజక
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రహహసस సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:42
లస: ససస స
5746 SQX0828590
పపరర: బబజయల సయఖద

95-111/746

తసడడ:డ చదననసదరరవపस nutalapati
ఇసటట ననస:52-8-858
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జలలన సయయద
ఇసటట ననస:52-8-859
వయససస:51
లస: పప
5743 MLJ0931824
పపరర: నసరతस సయఖదस

5735 SQX1261999
పపరర: జయ శక నసతలపరటట

95-116/360

తసడడ:డ జన షపక
ఇసటట ననస:52-8-852 7TH LINE
వయససస:54
లస: పప

భరస : అసక రరజ నసతలపరటట
ఇసటట ననస:52-8-858
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : చదననసదరరవప nutlpati
ఇసటట ననస:52-8-858
వయససస:56
లస: ససస స
5740 SQX1957455
పపరర: కరరమ సయయద

95-116/415

భరస : కరరమమలలరఖలన Pathan
ఇసటట ననస:52-8-857
వయససస:48
లస: ససస స
95-111/748

5727 AP151000486439
పపరర: కరరమమలలర షపక

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:52-8-851/1
వయససస:25
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:52-8-852
వయససస:76
లస: ససస స

95-111/745 5732 MLJ2557080
5731 SQX1530659
పపరర: వనసకట రరమ రజడడ సరనకకమమక
పపరర: ఫరరదనబబగస పఠరన

5734 SQX1313105
పపరర: శక రమఖ నసతలపరటట

95-116/359

5751 SQX0770222
పపరర: అజమ సయఖద

95-111/765

తసడడ:డ జలలన సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:43
లస: పప
95-111/767

5754 MLJ0929562
పపరర: మలజబమల బబషరस సయఖదस

95-111/768

తసడడ:డ జలలనस సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:58
లస: పప
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95-111/769

తసడడ:డ ఖలసససस సయఖద
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:78
లస: పప
5758 SQX0816843
పపరర: మససన పఠరన

95-111/772

95-111/774

భరస : షబబర అహకద Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:55
లస: ససస స
5767 SQX1299958
పపరర: మమజమల బబషర షపక

95-111/773

95-111/780

5762 SQX0340273
పపరర: మహమకద షబనన పరరశనस

95-111/775

5765 SQX1299925
పపరర: పదనకవత మదచరల

95-111/778

5768 SQX1166827
పపరర: జబఉలలర షపక

95-111/781

5771 SQX0121988
పపరర: మహమకద నसీస

95-111/784

5773 SQX0770255
పపరర: సరయబ షపక

5774 SQX1299909
పపరర: వనసకట నరసయఖ మదచరల

5776 SQX2064137
పపరర: నజయల బబగమమ మహమకద
తసడడ:డ అబమరల బషసర మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:22
లస: ససస స
5779 SQX2425247
పపరర: మహమకద ససదధక షపక

భరస : పపరర చసదడ రరవప చటటట
ఇసటట ననస:52-8-882
వయససస:41
లస: ససస స

95-111/788

95-111/1005

5780 SQX0712828
పపరర: రజయల షపక

95-111/1003

5783 SQX0770131
పపరర: మమజజకకర బబష షపక
తసడడ:డ సరయబ షపజక
ఇసటట ననస:52-8+862
వయససస:29
లస: పప

95-111/779

5769 SQX0770198
పపరర: మమసరదదక బబష షపక

95-111/782

5772 SQX0816777
పపరర: ఖలదర K M A

95-111/786

5775 SQX2064228
పపరర: ఫసజయల బబగమమ షపక

95-111/899

5778 SQX2457893
పపరర: అజజ షపక

95-111/1004

తసడడ:డ అయలజ షపక
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:31
లస: పప
95-111/789

భరస : భబషర షపజక
ఇసటట ననస:52-8-863
వయససస:44
లస: ససస స
95-116/361

5766 SQX1774371
పపరర: అహమకద షపక

తసడడ:డ అబమరల బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల షషకలర మహమకద
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల బషసర షపక
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:21
లస: పప
5782 SQX1837251
పపరర: శరరష గరయతడ చటటట

5777 SQX2288272
పపరర: గఫపర మహమకద

95-111/776

తసడడ:డ రహమతషలలర షపజక
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రరవప మదచరల
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:79
లస: పప
95-111/900

5763 SQX0761460
పపరర: నససమల షపక

తసడడ:డ సరయబ షపజక
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ షబబర అహకద Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షపజక
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:55
లస: పప

95-111/1002

తసడడ:డ ఇననతషలర షపక
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ షబబర అహమద Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:34
లస: పప
95-111/787

5760 SQX2162071
పపరర: అహకద షపక

భరస : సరయబ Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సరహహబ షపజక
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:31
లస: పప
95-111/783

95-111/771

తసడడ:డ మహఘదదరన
ఇసటట ననస:52-8-861/1
వయససస:32
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయఖ మదచరల
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ సయబ షపక
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:27
లస: పప
5770 SQX0999953
పపరర: రఫస మహమకద

5759 AP151000306042
పపరర: సలమ

భరస : గఫపరस Mohammed
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:36
లస: ససస స
95-111/777

5757 SQX0978890
పపరర: సరస జ బబగమ షపక

భరస : అబమరల సలస Abdul
ఇసటట ననస:52-8-861
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర Abdul
ఇసటట ననస:52-8-861
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఇనయతషలర షపక
ఇసటట ననస:52-8-862
వయససస:21
లస: ససస స
5764 MLJ2557775
పపరర: రరహన బబగమమ మహమకద

95-111/1001

తసడడ:డ సయద రహహస
ఇసటట ననస:52-8-860
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ షహహదధరన Pathan
ఇసటట ననస:52-8-861
వయససస:28
లస: పప
5761 SQX1774363
పపరర: షపహననజ షపక

5756 SQX2362333
పపరర: సయద జవవరరయల

5781 SQX0698217
పపరర: భబషర షపక

95-111/790

తసడడ:డ ఇబడహహస షపజక
ఇసటట ననస:52-8-863
వయససస:55
లస: పప
95-111/850

5784 SQX2236255
పపరర: షమమ ససలలసన

95-111/1006

భరస : అసరరస మహమకద
ఇసటట ననస:52-9
వయససస:52
లస: ససస స
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5785 SQX2222727
పపరర: హబబమలలర మహమకద

95-111/1007

తసడడ:డ అసరరస మహమకద
ఇసటట ననస:52-9
వయససస:34
లస: పప
5788 SQX2487973
పపరర: బబషర పఠరన

95-115/627

95-118/666

95-113/553

భరస : సతఖననరరయణ దతసస
ఇసటట ననస:52-9-868
వయససస:41
లస: ససస స
5797 MLJ2490092
పపరర: రరజఖలకడక వవమబరర

95-118/667

95-118/670

95-118/672

95-118/675

తసడడ:డ వరభదడ చనరర పపసపరటట
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:26
లస: పప

95-113/554

5804 SQX1744242
పపరర: రరసబబబమ వపటటకలరర

5807 SQX1211978
పపరర: కకమల దతవ గమసడన

95-118/678

5810 SQX1743772
పపరర: రరజగశశరర తనత

95-118/668

5813 SQX0874859
పపరర: నరసససహరరవప మమడస
తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:42
లస: పప

5793 MLJ0880427
పపరర: ననగగశశరరరవప కరళసగర

95-112/1113

5796 SQX1276816
పపరర: బబలయఖ దతసస

95-113/555

5799 MLJ0881920
పపరర: వ.రరఘవయఖ వవమబరర

95-118/669

తసడడ:డ జగననకహన
ఇసటట ననస:52-9-869
వయససస:39
లస: పప
95-118/671

5802 SQX2197192
పపరర: హహమ లత తతలపస డ లల

95-118/1011

భరస : మదన మహన తతలపస డ లల
ఇసటట ననస:52-9-870
వయససస:43
లస: ససస స
95-118/673

5805 SQX1865369
పపరర: రరసబబబమ వపటటకలరర

95-118/674

తసడడ:డ బబబమ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:52-9-871
వయససస:65
లస: పప
95-118/676

5808 SQX0874834
పపరర: ససజజత అరవపలర

95-118/677

భరస : అనసత ననగ సతఖ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:46
లస: ససస స
95-118/679

భరస : నరసససహ రరవప తనత
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:65
లస: ససస స
95-118/681

95-115/635

తసడడ:డ సతఖననరరయణ దతసస
ఇసటట ననస:52-9-868
వయససస:79
లస: పప

భరస : మమరళ కకషర గమసడన
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:47
లస: ససస స
5812 SQX1211564
పపరర: బబల భబసకర పపసపరటట

5795 SQX1276782
పపరర: సతఖననరరయణ దతసస

5801 SQX0540294
పపరర: రరధనకకషర మబరరస వవమబరర

5790 SQX2488062
పపరర: కరరమమన పఠరన

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:52-9-468
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:52-9-871
వయససస:64
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:33
లస: ససస స
5809 MLJ2518629
పపరర: కకషరకలమలరర నలర మలర

95-116/362

తసడడ:డ రరఘవయఖ వవమబరర
ఇసటట ననస:52-9-869
వయససస:77
లస: పప

భరస : రరసబబబమ వపటటకలరర
ఇసటట ననస:52-9-871
వయససస:57
లస: ససస స
5806 SQX0874842
పపరర: సడవసత మమడససడవసత మమడస

5792 SQX1759547
పపరర: ననగ ఫణణసదడ భబపఫస రరజ
పపజడడపలర
తసడడ:డ కలటటసబ రరవప పపజడడపలర
ఇసటట ననస:52-9-281
వయససస:22
లస: పప

5798 SQX1155184
పపరర: లకకకకసస
స రర వవమబరర

95-115/624

భరస : అకబప లలట పఠరన
ఇసటట ననస:52-9
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషర మబరరస వవమబరర
ఇసటట ననస:52-9-869
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధనకకషర మబరరస వవమబరర
ఇసటట ననస:52-9-869
వయససస:50
లస: పప
5803 SQX1744226
పపరర: వజయ లకడక వపటటకలరర

95-115/632

తసడడ:డ బబలయఖ దతసస
ఇసటట ననస:52-9-868
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వవమబరర
ఇసటట ననస:52-9-869
వయససస:43
లస: ససస స
5800 MLJ0881029
పపరర: శకనవరసరరవప వవమబరర

5789 SQX2488021
పపరర: అలలరబక షపక

5787 SQX2486942
పపరర: నసర పఠరన

భరస : అనశర పఠరన
ఇసటట ననస:52-9
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-9
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ రజడడడ తమక
ఇసటట ననస:52-9-35
వయససస:43
లస: పప
5794 SQX0870048
పపరర: గరయతడ దతవ దతసస

95-115/619

భరస : జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-9
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర పఠరన
ఇసటట ననస:52-9
వయససస:19
లస: పప
5791 SQX1250133
పపరర: శకనవరస రజడడడ తమక

5786 SQX2486892
పపరర: జజన బ షపక

5811 SQX1356428
పపరర: హనసమలయమక అరవపలర

95-118/680

భరస : సరసబససవరరవ అరవపలర
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:67
లస: ససస స
95-118/682

5814 SQX1211937
పపరర: మమరళ కకషర గమసడన

95-118/683

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల గమసడన
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:46
లస: పప
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5815 MLJ2518637
పపరర: వనసకట రరమపడసరద నలర మలర

95-118/684

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:49
లస: పప
5818 SQX1322692
పపరర: గమలలఫ ర బబగజస షపక

95-110/587

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:40
లస: ససస స
95-111/793

భరస : అనశర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:46
లస: ససస స
95-111/796

తసడడ:డ అబమరల హకకసस Abdul
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:36
లస: పప
95-111/799

తసడడ:డ కరరమమలలర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:50
లస: పప
95-114/735

95-115/583

5825 MLJ2557031
పపరర: జఫరర అబమరలस स

5828 MLJ2558005
పపరర: అబమరల హకకసस ఎస.स

5831 SQX1791318
పపరర: ఖమబరరనససర షపక

5834 SQX2142628
పపరర: నససమ షపక

95-118/687

5837 SQX1744580
పపరర: గసగ భవరన పస లలపలర

95-111/797

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:52-10-876
వయససస:27
లస: పప

5840 SQX1744523
పపరర: శవ పస లలపలర

95-111/800

5843 SQX2398022
పపరర: వనసకట మలరరత పడవణ కకతస
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:52-10-876
వయససస:26
లస: పప

5823 SQX1322775
పపరర: అరరథ అల మహమకద

95-111/795

5826 MLJ0928838
పపరర: గమలలఫ ర

95-111/798

5829 SQX2300077
పపరర: ససభబన షపక

95-114/734

తసడడ:డ హబబ
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:48
లస: పప
95-115/501

5832 SQX1791284
పపరర: యలససకన షపక

95-115/502

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:35
లస: ఇ
95-115/584

5835 SQX2141588
పపరర: సమన షపక

95-115/585

Deleted

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:19
లస: ససస స
95-118/688

5838 SQX0014589
పపరర: శవపరరశత కనమరర పపడడस

95-118/689

భరస : సరసబశవరరవపस
ఇసటట ననస:52-10-876
వయససస:66
లస: ససస స
95-118/691

తసడడ:డ బబబమ రరవప పస లలపలర
ఇసటట ననస:52-10-876
వయససస:36
లస: పప
95-118/1001

95-111/792

తసడడ:డ అబమరల హకకస Abdul
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:38
లస: పప

భరస : శవ పస లలపలర
ఇసటట ననస:52-10-876
వయససస:31
లస: ససస స
95-118/690

5820 MLJ0928846
పపరర: పరరశనस स

తసడడ:డ అనశర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:25
లస: పప

భరస : అబమరల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదర మదదర
ఇసటట ననస:52-10-833
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప వరదన
ఇసటట ననస:52-10-876
వయససస:54
లస: ససస స

95-111/794

భరస : హబబ షపక
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:35
లస: ససస స

5842 SQX2145654
పపరర: వసససధరదతవ వరదన

5822 MLJ2557056
పపరర: మమసతనజ షపక

95-118/686

భరస : అబమరల సలలసस Abdul
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అజసस Abdul
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ షపక మహబబబ ససబబన
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:19
లస: పప

5839 SQX1818467
పపరర: వనసకట మలరరత పడవణ కకతస

95-111/791

తసడడ:డ అబమరల హకకసस Abdul
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:37
లస: పప

5827 SQX1322544
పపరర: అనశర షరరఫ మహమకద

5836 SQX1744069
పపరర: ససదరరన కలమలర మదదర

5819 SQX1322742
పపరర: సమనన మహమకద

5817 SQX1744044
పపరర: నరసససహ రరవప తనత

తసడడ:డ రరమయఖ తనత
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:70
లస: పప

భరస : అబమరల హకకస Abdul
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:53
లస: ససస స

5824 MLJ2557049
పపరర: జజనस షపకस

5833 SQX2148120
పపరర: ననగరన బకకమసతషల

95-118/685

తసడడ:డ అనశర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:52-10
వయససస:24
లస: ససస స

5821 SQX1322619
పపరర: జననథఫసన మహమకద

5830 SQX2268696
పపరర: షపక మహమకద బలలల

5816 MLJ2519130
పపరర: అనసతననగసతఖశకనవరస
అరవపలర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:52-9-872
వయససస:50
లస: పప

5841 SQX0579904
పపరర: వనసకటటశశరరరవపस వరదనस

95-118/1000

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవపस
ఇసటట ననస:52-10-876
వయససస:63
లస: పప
95-118/1002

95-118/692
5844 SQX0014845
పపరర: సరసబశవరరవప కనమరర పపడడस

తసడడ:డ నరసససహ రరవపस
ఇసటట ననస:52-10-876/F4
వయససస:71
లస: పప
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పపరర: సతఖవత గమతస
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95-118/693

భరస : పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:52-10-876/F6
వయససస:56
లస: ససస స
5848 SQX0296293
పపరర: అరరణ కలమలరరस కకతస स

95-118/696

95-118/699

95-118/702

95-118/704

95-118/707

5855 MLJ2519304
పపరర: రరమమस తగలस

5858 SQX1093160
పపరర: శకనవరస రరవప గగసదద

5861 AP151000267376
పపరర: గరరరజ అనసవరపపस

95-118/710

5864 AP151000267367
పపరర: ససబబ రరవప జమమకల

95-118/703

95-118/713

5869 SQX1743707
పపరర: వషష
ర సరయ పస తతరర

95-118/716

5867 SQX1743723
పపరర: అపరర పస తతరర

95-118/698

5853 SQX0366906
పపరర: షపక వలस

95-118/701

5856 SQX2181253
పపరర: లకడక టటగగలల

95-118/1003

భరస : గగపరల రరవప టటగగలల
ఇసటట ననస:52-10-878
వయససస:69
లస: ససస స
95-118/705

5859 SQX0561514
పపరర: వనసకటటశశరరర కరమమపలర स

95-118/708

5862 AP151000267361
పపరర: రరజగశశరర జమమకల

95-118/709

భరస : ససబబబరరవప జమమకల
ఇసటట ననస:52-10-880
వయససస:64
లస: ససస స
95-118/711

5865 SQX1743897
పపరర: వనసకట హరరక కకననగల

95-118/712

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకననగల
ఇసటట ననస:52-10-880/1
వయససస:22
లస: ససస స
95-118/714

భరస : ససవర కరరరసక కలమలర పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-880/1
వయససస:32
లస: ససస స

5868 SQX1743798
పపరర: పదకజ పస తతరర

95-118/715

భరస : ససవర నరగసదడ కలమలర పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-880/1
వయససస:49
లస: ససస స

95-118/717 5871 SQX1743855
95-118/718
5870 SQX1744275
పపరర: వనసకట కకషర చచజతనఖ పస తతరర
పపరర: ససవర కరరరసక కలమలర పస తతరర

తసడడ:డ ససవర నరగసదడ కలమలర పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-880/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససవర నరగసదడ కలమలర పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-880/1
వయససస:33
లస: పప

95-118/719 5873 SQX1743939
95-118/720 5874 SQX1743830
5872 SQX1743806
పపరర: ససవర నరగసదడ కలమలర పస తతరర
పపరర: వనసకట సరయ అపరర పస తతరర
పపరర: పదనకవత కరకరపరరస

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-880/1
వయససస:56
లస: పప

95-118/706

తసడడ:డ వర రరఘవపలలस
ఇసటట ననస:52-10-879
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అసకమక జమమకల
ఇసటట ననస:52-10-880
వయససస:66
లస: పప

5866 SQX1743749
పపరర: వనసకట భబణమ తతజశశన
పస తతరర
భరస : వనసకట కకషర పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-880/1
వయససస:28
లస: ససస స

5850 SQX0408328
పపరర: షపక ఆయయషర బబగసस

తసడడ:డ మరరసరహహబस
ఇసటట ననస:52-10-876/F8
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకహరరस
ఇసటట ననస:52-10-880
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలలस
ఇసటట ననస:52-10-880
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నరగసదడ కలమలర పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-880/1
వయససస:26
లస: పప

95-118/700

తసడడ:డ సపజదనరరవప గగసదద
ఇసటట ననస:52-10-879
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ శకహరర అనసవరపప
ఇసటట ననస:52-10-880
వయససస:24
లస: ససస స
5863 AP151000267692
పపరర: శకహరర అనసవరపపस

5852 SQX0366922
పపరర: షపక ననగబర షరరఫस

95-118/695

భరస : వలस
ఇసటట ననస:52-10-876F8
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల రరవపस स
ఇసటట ననస:52-10-878
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకట పపరరచసదడ రరవపस
ఇసటట ననస:52-10-879
వయససస:60
లస: ససస స
5860 SQX1263136
పపరర: వరసవ అనసవరపప

95-118/697

తసడడ:డ వలस
ఇసటట ననస:52-10-876/F8
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల రరవపस स
ఇసటట ననస:52-10-878
వయససస:44
లస: ససస స
5857 SQX0604850
పపరర: ఆలలరర నటరరజ కలమలరరस

5849 SQX0296269
పపరర: వనసకటటశశర రరవప కకతస स

5847 SQX1093319
పపరర: పడకరశ రరవప బమసస

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:52-10-876/F6
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖस
ఇసటట ననస:52-10-876/F7
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వలस
ఇసటట ననస:52-10-876/F8
వయససస:29
లస: పప
5854 MLJ2519171
పపరర: కకటటశశరరस తగలस

95-118/694

తసడడ:డ పడకరశ రరవప బబసస
ఇసటట ననస:52-10-876/F6
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవపस
ఇసటట ననస:52-10-876/F7
వయససస:48
లస: ససస స
5851 SQX0366864
పపరర: షపక అమర బబషరस

5846 SQX1249565
పపరర: కరరరసక బబసస

తసడడ:డ ననగ శకనవరస హనసమలన పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-881/1
వయససస:25
లస: ససస స

95-118/721

భరస : ననగగసశరర రరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:52-10-881/1
వయససస:44
లస: ససస స
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5875 SQX1743913
పపరర: కకరణకయ పస తతరర
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భరస : ననగ శకనవరస హనసమలన పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-881/1
వయససస:44
లస: ససస స

95-118/723
5876 SQX1744002
పపరర: వనసకట సరయ అమరగసదడ
పస తతరర
తసడడ:డ ననగ శకనవరస హనసమలన పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-881/1
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కరకరపరరస
ఇసటట ననస:52-10-881/1
వయససస:46
లస: పప

5878 SQX1743970
పపరర: ననగ శకనవరస హనసమలన
పస తతరర
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పస తతరర
ఇసటట ననస:52-10-881/1
వయససస:49
లస: పప

95-118/1004
5879 SQX2209278
పపరర: హహమసత ననగ వనసకట హనసమ
సరయ కరకరపరరస
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:52-10-881/1
వయససస:19
లస: పప

5880 SQX2339133
పపరర: వనసకట ననగగశశర రరవప
కరకలమలనస
భసధసవప: ససనత కరకలమలనస
ఇసటట ననస:52-10-881/1, 2A
వయససస:55
లస: పప

5882 SQX1806033
పపరర: నలమ చకరక

5883 SQX1806025
పపరర: ససరగష వపటటకలరర

95-118/722

95-118/725

5881 SQX1984319
పపరర: వనసకట లకడక మలమడనల

95-5/869

భరస : చసదడమమళ మలమడనల
ఇసటట ననస:52-10-882
వయససస:30
లస: ససస స
5884 SQX2240364
పపరర: శరఖమ కలమలర దనవపలలరర

భరస : ససరగష వపటటకలరర
ఇసటట ననస:52-10-882
వయససస:45
లస: ససస స
95-118/1006

తసడడ:డ శవ శసకర దనవపలలరర
ఇసటట ననస:52-10-882
వయససస:20
లస: పప
5887 SQX2248045
పపరర: ఇసదదర మదదర

95-118/1008

95-118/731

95-118/734

5891 SQX0382465
పపరర: పపదదర శవ దతవ పడసరదస

5894 SQX0487090
పపరర: ససశల రకతష

95-111/803

5897 AP151000306386
పపరర: సతస మక మసగళగరరర

95-111/806

5900 SQX0488650
పపరర: వరసస రకతష
తసడడ:డ సపజదసలల routhu
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:39
లస: పప

5902 AP151000306424
పపరర: అపరపరరవప మసగళగరరరस

5903 SQX1074590
పపరర: శరఖమల చగడవరపప

95-111/809

తలర : లకడక చగడవరపప
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:29
లస: ససస స

95-118/727

5886 SQX2248011
పపరర: ససదరరన కలమలర మదదర

95-118/1007

5889 AP151000123380
పపరర: తరరపతమక పపదర ద

95-118/730

భరస : కకషరర రరవప
ఇసటట ననస:52-10-886
వయససస:82
లస: ససస స
95-118/732

5892 AP151000120352
పపరర: కకషరరరరవప పపదర దस

95-118/733

తసడడ:డ దతవయఖस
ఇసటట ననస:52-10-886
వయససస:86
లస: పప
95-111/801

5895 SQX0585026
పపరర: పస లమక మసగళగరరర

95-111/802

భరస : ససరఖననరరయణ Mangalagiri
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:44
లస: ససస స
95-111/804

భరస : కకసడయఖ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:90
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ Mangalagiri
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖस Mangalagiri
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:70
లస: పప

95-118/729

భరస : వరసస bangaru
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సపజదసలల routhu
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:50
లస: ససస స
5899 SQX0698126
పపరర: అచసఖతరరవప మసగళగరరర

5888 SQX0169953
పపరర: శక దతవ పపదర ద

95-118/1005

తసడడ:డ శరఖస సససదర మదదర
ఇసటట ననస:52-10-883
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కకషర రరవప
ఇసటట ననస:52-10-886
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:52-10-897/F7
వయససస:26
లస: పప
5896 SQX0619064
పపరర: అపపలమక రకతష

95-118/728

భరస : శవ దతవ పడసరదస
ఇసటట ననస:52-10-886
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ దతవ పడసరదస
ఇసటట ననస:52-10-886
వయససస:29
లస: పప
5893 SQX0959270
పపరర: మలరరత ససదధప కకతస వనసకట

5885 SQX1743947
పపరర: జయ సరయ కకషర మదదర

95-118/724

తసడడ:డ ససబబ రరవప వపటటకలరర
ఇసటట ననస:52-10-882
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరన కలమలర మదదర
ఇసటట ననస:52-10-883
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససదరరన కలమలర మదదర
ఇసటట ననస:52-10-883
వయససస:42
లస: ససస స
5890 SQX0604819
పపరర: నవన కకషర పపదర ద

95-118/726

5877 SQX1743871
పపరర: ననగగశశర రరవప కరకరపరరస

5898 SQX0697896
పపరర: కకషర మసగళగరరర

95-111/805

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ Mangalagiri
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:28
లస: పప
95-111/807

5901 AP151000306410
పపరర: ససరఖననరరయణ మసగళగరరర

95-111/808

తసడడ:డ కకసడయఖ Mangalagiri
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:56
లస: పప
95-114/603

5904 SQX0830588
పపరర: లకడక పపజడడపలర

95-114/604

భరస : దననయఖ పపజడడపలర
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:53
లస: ససస స
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95-114/605

తసడడ:డ రరజయఖ దోమకకసడ
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:28
లస: పప
5908 SQX2461879
పపరర: వనసకట రమ రజడడడ సరణణమమలల

95-114/736

95-118/736

95-118/739

95-118/742

95-118/737

5915 SQX1447524
పపరర: హనసమసతరరవప మలలరల

5918 SQX0269522
పపరర: వర రరఘవ శరక పస లవరపపस

95-118/745

5921 MLJ2518231
పపరర: పరరశతस తతటस

95-118/740

5924 MLJ2519585
పపరర: సరయలకడకस గమడడవరడस

5913 SQX1447540
పపరర: నరసవరణణ తషళళళరర

95-118/738

5916 SQX1021278
పపరర: తరరమలలర శశరర గమడడబసడర

95-118/743

5919 SQX1381672
పపరర: నరగన పస లవరపప
తసడడ:డ వర రరఘవ శరక
ఇసటట ననస:52-11-895
వయససస:24
లస: పప

95-118/746

5922 MLJ2518249
పపరర: రరధకకషరस తతటस

95-118/747

తసడడ:డ శవయఖस स
ఇసటట ననస:52-11-895/1
వయససస:74
లస: పప
95-118/749

5925 MLJ0926642
పపరర: శకరసగకకషస రस గమడడవరడस

భరస : వనసకటనరసససహకరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-899
వయససస:51
లస: ససస స

95-118/751
5926 SQX1305607
పపరర: వనసకట ననగ సరయ వషష
ర
పసడయల తలర స
తసడడ:డ మమరళ సతఖననరరయణమబరరస తలర స
ఇసటట ననస:52-11-900
వయససస:24
లస: ససస స

5927 MLJ0925578
పపరర: ఉషరరరణణस తళరసस

భరస : మమరళసతఖననసరరయణ మబరరసस स
ఇసటట ననస:52-11-900
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : వనసకట శశష గరరర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:52-11-900
వయససస:54
లస: ససస స

5929 MLJ0921593
పపరర: శకలకడకस తలర సस

5930 SQX0874776
పపరర: వనసకట ననగరరరఫ న తలర స

5931 SQX0447854
పపరర: దదనవషషకమలరस తలర సस

భరస : యయగరనసదశరససస గమపస स स
ఇసటట ననస:52-11-900
వయససస:61
లస: ససస స
5932 SQX1737170
పపరర: మననజ కలమలర తలర స
తసడడ:డ వనసకట శశష గరరర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:52-11-900
వయససస:37
లస: పప

95-118/757

95-118/741

95-118/744

భరస : శకరసగకకషస రस स
ఇసటట ననస:52-11-899
వయససస:47
లస: ససస స

95-118/754

95-118/735

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమడడబసడర
ఇసటట ననస:52-11-894
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరధనకకషరस स
ఇసటట ననస:52-11-895/1
వయససస:64
లస: ససస స
95-118/748

5910 SQX0564500
పపరర: కజ యస యల రమఖకకషర

భరస : ఏడడకకసడలల తషళళళరర
ఇసటట ననస:52-11-890
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవపस
ఇసటట ననస:52-11-895
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవ శరక
ఇసటట ననస:52-11-895
వయససస:29
లస: పప
5923 MLJ0926659
పపరర: ససధనఖదతవस గమడడవరడस

5912 SQX1093293
పపరర: మలనస లకడక కనమలపపడడ

95-114/607

తసడడ:డ కజ వ ఆర బడహకస
ఇసటట ననస:52-11-503
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ మలలరల
ఇసటట ననస:52-11-890
వయససస:72
లస: పప

భరస : వర రరఘవ శరకस
ఇసటట ననస:52-11-895
వయససస:57
లస: ససస స
5920 SQX1382043
పపరర: అనసరరగ పస లవరపప

95-115/586

తసడడ:డ వనసకట రరమ బడహకస
ఇసటట ననస:52-11-503/F5
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకయఖ తషళళళరర
ఇసటట ననస:52-11-890
వయససస:47
లస: పప
5917 SQX0269217
పపరర: వజయ పస లవరపపस

5909 SQX2462158
పపరర: జజనకక దతవ సరణణమమలల

5907 SQX1035956
పపరర: రరజయఖ దోమకకసడ

తసడడ:డ అసతయఖ దోమకకసడ
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకట రమ రజడడడ సరణణమమలల
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సతఖననరరయణस
ఇసటట ననస:52-11-503
వయససస:59
లస: ససస స
5914 SQX1447532
పపరర: ఏడడకకసడలల తషళళళరర

95-114/606

తసడడ:డ భదడయఖ పపజడడపలర
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ననగర రజడడడ సరణణమమలల
ఇసటట ననస:52-11
వయససస:40
లస: పప
5911 SQX0366559
పపరర: చకరక సతఖవతस

5906 SQX0773374
పపరర: కలటటసబ రరవప పపజడడపలర

95-118/750

తసడడ:డ హనసమసతరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-899
వయససస:52
లస: పప
95-118/752

95-118/755

5928 SQX1737196
పపరర: రమ తలర స

95-118/753

95-118/756

తసడడ:డ మమరళ సతఖననరరయణమబరరస
ఇసటట ననస:52-11-900
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ యగరనసద శరససస స గమపరసस
ఇసటట ననస:52-11-900
వయససస:31
లస: పప

95-118/758
5933 MLJ0925586
పపరర: మమరళసతఖననసరరయణమబరరసस
తళరసस
తసడడ:డ వనసకట బబపరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-900
వయససస:58
లస: పప

5934 SQX1737188
పపరర: వనసకట శశష గరరర రరవప తలర స

95-118/759

తసడడ:డ వనసకట బబపర రరవప తలర స
ఇసటట ననస:52-11-900
వయససస:71
లస: పప
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5935 MLJ0921601
పపరర: వనసకటయయగరనసదశరససస గమపస स
తలర సस
తసడడ:డ వనసకటబబపరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-900
వయససస:71
లస: పప

95-118/760

5938 MLJ0923300
పపరర: రతసకలమలరర దసపగమసటర स स

95-118/763

95-118/761

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దసపగమసటర
ఇసటట ననస:52-11-901
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మలర ఖలరరఫ నరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-901
వయససస:49
లస: ససస స
5941 SQX0080143
పపరర: కకశక డకस

5936 SQX1183862
పపరర: ససతతషస పసడయల దసపగమసటర

95-118/766

తసడడ:డ శకనవరసరరవపस
ఇసటట ననస:52-11-901
వయససస:30
లస: పప

5939 MLJ0924308
పపరర: కమలలదతవ దసపగమసటర स स

95-118/772

భరస : సతఖననరరయణस
ఇసటట ననస:52-11-902
వయససస:33
లస: ససస స
5950 SQX0727057
పపరర: ససమసత కకషర యమ

95-118/764

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-11-902
వయససస:27
లస: పప
5953 SQX2116861
పపరర: లలలవత మమపపపరర
భరస : ససరఖననరరయణ మమపపపరర
ఇసటట ననస:52-11-902
వయససస:50
లస: ససస స

95-118/767
5942 MLJ0921056
పపరర: మలర ఖలరరఫ నరరవప దసపగమసటర स
स
తసడడ:డ నరసససహరరవప स स
ఇసటట ననస:52-11-901
వయససస:55
లస: పప

5943 MLJ0924316
పపరర: శకనవరసరరవప దసపగమసటర स स

95-118/780

5959 SQX0169862
పపరర: బబ డడ పవన కలమలరस

95-118/783

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖఎసस स
ఇసటట ననస:52-11-906
వయససస:39
లస: ససస స

5951 SQX1068916
పపరర: సతఖననరరయణ గమసటటరర

5954 SQX1020973
పపరర: తషలసస పరరమళ చతరరల

5957 SQX0100743
పపరర: తడడకమళళ కకటటశశర రరవప

5960 SQX0080291
పపరర: వనజషరవ జस

5963 MLJ0921205
పపరర: ససహససన स నసననस
తసడడ:డ దధపకరసథस स
ఇసటట ననస:52-11-906
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప स स
ఇసటట ననస:52-11-901
వయససస:58
లస: పప
5946 SQX0726331
పపరర: రరజఖలకడక పడవలర క యమ

95-118/771

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-11-902
వయససస:27
లస: ససస స
5949 SQX0473132
పపరర: రఘమ రరమకలమలరరस
గమసటటరరस
భరస : మలర ఖలరరఫ నరరవపस
ఇసటట ననస:52-11-902
వయససస:73
లస: ససస స

95-118/774

95-118/776

5952 SQX0726786
పపరర: ససరఖననరరయణ యమ

95-118/777

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:52-11-902
వయససస:56
లస: పప
95-118/778

5955 SQX1194935
పపరర: అనతన తడడకమళ

95-118/779

భరస : కకటటశశర రరవప తడడకమళ
ఇసటట ననస:52-11-904
వయససస:38
లస: ససస స
95-118/781

5958 SQX0616557
పపరర: తషలసస మమమలవరపపस

95-118/782

భరస : శకనవరసరరవపस
ఇసటట ననస:52-11-905
వయససస:35
లస: ససస స
95-118/784

తసడడ:డ అహహననరరయణस
ఇసటట ననస:52-11-906
వయససస:29
లస: ససస స
95-118/786

95-118/768

95-118/773

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:52-11-904
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవపस
ఇసటట ననస:52-11-905
వయససస:46
లస: పప
5962 MLJ2518405
పపరర: జజఖతस తతనసగమసటర स

5948 SQX0726588
పపరర: లలలవత యమ

భరస : పవన కలమలర బబ డడ
ఇసటట ననస:52-11-903
వయససస:37
లస: ససస స

5956 SQX0029306
పపరర: వనసకట గమపరస కకటటశశర రరవప
తడడకమళళ
తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:52-11-904
వయససస:41
లస: పప

95-118/765

భరస : కకషరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-901
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరఫ న రరవప
ఇసటట ననస:52-11-902
వయససస:55
లస: పప
95-118/1009

5940 MLJ0927665
పపరర: రమలదతవस దనసరరस

భరస : శకనవరసరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-901
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససరఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-11-902
వయససస:49
లస: ససస స
95-118/775

95-118/762

తసడడ:డ కకషరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-901
వయససస:39
లస: ససస స

95-118/769 5945 SQX1068924
95-118/770
5944 MLJ0923540
పపరర: నరసససహరరవప దసపగమసటర स स
పపరర: వనసకట ననగ కలససమ హఘమజ
గమసటటరర
తసడడ:డ రరమసరశమस स
తసడడ:డ సతఖననరరయణ
ఇసటట ననస:52-11-901
ఇసటట ననస:52-11-902
వయససస:87
లస: పప
వయససస:27
లస: ససస స

5947 SQX0473199
పపరర: రరమ సరగజన గమసటటరరस

5937 MLJ0928135
పపరర: వనసకటలకడకस దనసరరस

5961 MLJ2518413
పపరర: శరకవతस తతనసగమసటర स

95-118/785

తసడడ:డ వనసకట ససబడమణఖఎసस स
ఇసటట ననస:52-11-906
వయససస:38
లస: ససస స
95-118/787

5964 MLJ2518397
పపరర: పపషపలతనस తతనసగమసటర स

95-118/788

భరస : వనసకట ససబడమణఖस
ఇసటట ననస:52-11-906
వయససస:59
లస: ససస స
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పపరర: రరజఖలకడక గరజకस स
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95-118/789

భరస : ఆదదననరరయణस स
ఇసటట ననస:52-11-906
వయససస:63
లస: ససస స

95-118/790

తసడడ:డ ససబబబరరవపగమపరసस स
ఇసటట ననస:52-11-906
వయససస:63
లస: పప

5968 MLJ2518868
పపరర: వనసకటససబడమణఖస स
తతనసగమసటర स
తసడడ:డ శశషగరరరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-906
వయససస:69
లస: పప

95-118/792

5971 AP151000267494
పపరర: ఇసదదరరదతవ మదసరలस

95-118/795

5969 MLJ0922583
పపరర: ససనతस మదసరలस

5972 MLJ0922328
పపరర: గగపరలననగకకషస రस మదసరలस

95-118/793

భరస : బబబమరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-912
వయససస:50
లస: ససస స

5975 MLJ2518710
పపరర: బమచచమకस బబజఫస स

95-118/791

5970 MLJ0931162
పపరర: శకననగవలర గరజకस स

95-118/794

భరస : శకనవరసగమపరసस स
ఇసటట ననస:52-11-907
వయససస:55
లస: ససస స
95-118/796

తసడడ:డ కకషరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-907
వయససస:55
లస: పప
95-118/797

5967 MLJ0922955
పపరర: ఆదదననరరయణ గరజకस स

తసడడ:డ ససబబబరరవపగమపరసस स
ఇసటట ననస:52-11-906
వయససస:66
లస: పప

భరస : గగపరలననగకకషషస రस మల దసరల
ఇసటట ననస:52-11-907
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : కకషరరరరవపस
ఇసటట ననస:52-11-907
వయససస:75
లస: ససస స
5974 MLJ2518355
పపరర: మణణस మలదనససस

5966 MLJ0921213
పపరర: శకనవరసగమపరస గరగకस स

5973 SQX2493690
పపరర: రరఘవ రరవప శరఖమబరర
తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:52-11-909/1
వయససస:83
లస: పప

95-118/798

భరస : సరససస నసस स
ఇసటట ననస:52-11-912
వయససస:69
లస: ససస స

5976 MLJ2518371
పపరర: బబబమరరవపस మలదనససस

5980 SQX1524777
పపరర: మమన భవరన కనగలలపల

తసడడ:డ వనసకట నరసససహ రజడడడ
ఇసటట ననస:52-12-328
వయససస:22
లస: పప
95-118/802

5981 MLJ0922344
పపరర: శరఖమల కనగలలపలस स

భరస : మలరరత చసదడ శశఖర కనగలలపల
ఇసటట ననస:52-12-916
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రరమలసగగశశరరరవప स स
ఇసటట ననస:52-12-916
వయససస:63
లస: ససస స

5983 SQX0538454
పపరర: వనసకట పవన కలమలరस
కనగలలపపలस
తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవపस
ఇసటట ననస:52-12-916
వయససస:34
లస: పప

5984 SQX0538090
పపరర: మలరరత చసదడశశఖరस
కనగలలపపలस
తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవపस
ఇసటట ననస:52-12-916
వయససస:37
లస: పప

95-118/805

95-118/803

5982 AP151000267687
పపరర: ఇసదదరరదతవ రరదడవరపపस

95-118/806

5985 AP151000267087
పపరర: కరశపతరరవప రరదడవరపప

95-118/812 5991 SQX1092568
5990 MLJ0923409
పపరర: భబరగ వ రరమకకషరस రరదడవరపపस
పపరర: హరర రరణణ శషరకత

5992 MLJ2519601
పపరర: అనతనस శషరటस

5993 AP151000261282
పపరర: శకనవరసరరవప శషరటस

భరస : శకనవరసరరవపस स
ఇసటట ననస:52-12-920
వయససస:49
లస: ససస స

95-118/814

తసడడ:డ పపలర యఖस
ఇసటట ననస:52-12-920
వయససస:57
లస: పప

95-118/807

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:52-12-916
వయససస:65
లస: పప

5989 SQX1273812
పపరర: భరరఢనశజ రరదడవరపప

తసడడ:డ కరశపతరరవపस स
ఇసటట ననస:52-12-918
వయససస:37
లస: పప

95-118/804

భరస : రరమలరరవపस
ఇసటట ననస:52-12-916
వయససస:76
లస: ససస స

95-118/809
5987 SQX1882018
పపరర: వనసకట ననగ లలత కలమలరర
రరదడవరరపప
భరస : భబరగ వ రరమ కకషర రరదడవరరపప
ఇసటట ననస:52-12-918
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వ ఆర కగ ఎన కరశపత రరవప రరదడవర
ఇసటట ననస:52-12-918
వయససస:29
లస: పప

95-118/801

తసడడ:డ గగపరలరతససस
ఇసటట ననస:52-12-907
వయససస:79
లస: పప

95-118/808
5986 MLJ0922336
పపరర: రరమలసగగశశరరరవప కనగలలపలस
स
తసడడ:డ ఆసజనవయమలలस स
ఇసటట ననస:52-12-916
వయససస:66
లస: పప
95-118/811

95-118/799

తసడడ:డ ససగరతరరవపस स
ఇసటట ననస:52-11-912
వయససస:54
లస: పప

95-118/800 5978 SQX0843201
95-116/363 5979 AP151000267495
5977 MLJ2519056
పపరర: వనసకటసతఖననసరరయణस బబ డడस
పపరర: వనసకట ననరరయణ రజడడడ మమకలక
పపరర: కకషరరరరవప మదసరలस

తసడడ:డ వనసకటకకషరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-12-21
వయససస:49
లస: పప

95-118/1027

5988 AP151000267222
పపరర: ససజజత రరదడవరపప

95-118/810

భరస : కరశపత రరవప
ఇసటట ననస:52-12-918
వయససస:56
లస: ససస స
95-118/813

భరస : భబవననరరయణ శషరకత
ఇసటట ననస:52-12-920
వయససస:49
లస: ససస స
95-118/815

5994 SQX1492339
పపరర: శరకవణ లకడక కకపపపరరవపరర

95-118/816

భరస : ససదధర బబబమ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:52-12-921
వయససస:33
లస: ససస స
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పపరర: ఇసదదరस బబ డడस
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95-118/817

భరస : వనసకట సతఖననరరయణस स
ఇసటట ననస:52-12-921
వయససస:48
లస: ససస స

5996 AP151000267163
పపరర: శరఖమ కలమలరర కకపపరరవపరర

95-118/818

భరస : కజ యస వ పడసరద
ఇసటట ననస:52-12-921
వయససస:64
లస: ససస స

5997 MLJ0931063
పపరర: ననగ వనసకటబడమ ససధధర బబబమ

తసడడ:డ కగ.యస.వ.పడసరద
ఇసటట ననస:52-12-921
వయససస:42
లస: పప

95-118/820 5999 AP151000267863
95-118/821 6000 SQX1381615
5998 AP151000267275
పపరర: సరవతడ వరపడసరద కకపపరరవపరర
పపరర: వనసకట ససరఖ కలమలరర వలర సభభటర
పపరర: సరయ రరజగశ వలర సభభటర

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప
ఇసటట ననస:52-12-921
వయససస:66
లస: పప

95-118/819

95-118/822

భరస : వనసకట శవ రరమ కకషరపడసరద వలర సభభటర
ఇసటట ననస:52-12-922
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ రరమ కకషరపడసరద వలర సభభటర
ఇసటట ననస:52-12-922
వయససస:24
లస: పప

95-118/824

6003 MLJ0928127
పపరర: మణణस కరవవలలस

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమ కకషర పడసరద వలర సభభటర
ఇసటట ననస:52-12-922
వయససస:26
లస: పప

6002 AP151000267862
పపరర: వనసకటశవరమకకషరపడసరద
వలర సభభటర
తసడడ:డ రరమమబరరస వలర సభభటర
ఇసటట ననస:52-12-922
వయససస:62
లస: పప

6004 MLJ0927673
పపరర: లకడకस కరవవలలस

6005 MLJ0923565
పపరర: ససవరర स పస లశశటట स

95-118/827

6001 SQX0959262
పపరర: వలర సభభటర సరయ రరమ

95-118/823

95-118/826

భరస : ఆసజనవయమలలस स
ఇసటట ననస:52-12-923
వయససస:59
లస: ససస స
6007 SQX0080119
పపరర: శరఖమల జस
భరస : దతవయఖस
ఇసటట ననస:52-12-924
వయససస:52
లస: ససస స
6010 SQX0080366
పపరర: అకలకలల ఎనस

6008 MLJ0931683
పపరర: వవణమగగపరలस బబలరసకకసడस

95-118/832

6011 SQX0382515
పపరర: జలలరర లకడక వనజషరవस

తసడడ:డ రవసదడకలమలరस स
ఇసటట ననస:52-12-927
వయససస:37
లస: పప
95-118/838

భరస : పడభబకరस
ఇసటట ననస:52-12-933
వయససస:40
లస: ససస స
6022 SQX1573931
పపరర: వనసకట శకనవరస కలరపరటట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కలరపరటట
ఇసటట ననస:52-12-933
వయససస:34
లస: పప

95-118/833

95-118/836

95-118/831

6012 MLJ0921916
పపరర: ససధనదతవस జలలరరस

95-118/834

6015 AP151000267369
పపరర: మలధవ గమడడవరడस

95-118/839 6018 SQX1356360
6017 AP151000267249
పపరర: వనసకటనరసససహరరవప గమడడవరడस
పపరర: మలలర సశర బబబమ ససకర

6020 SQX0080002
పపరర: ససనత కజस

6023 SQX0080556
పపరర: శకనవరస కజस
తసడడ:డ నరసససహరరవపस
ఇసటట ననస:52-12-933
వయససస:34
లస: పప

95-118/837

భరస : హనసమసతరరవపस
ఇసటట ననస:52-12-931
వయససస:45
లస: ససస స
95-118/840

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర ససకర
ఇసటట ననస:52-12-931
వయససస:74
లస: పప
95-118/842

భరస : రరమ కకషరस
ఇసటట ననస:52-12-933
వయససస:40
లస: ససస స
95-118/844

6009 SQX0080192
పపరర: హహహమలరరవప పసस

భరస : రవసదడకలమలరस स
ఇసటట ననస:52-12-927
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవపस
ఇసటట ననస:52-12-931
వయససస:51
లస: పప
95-118/841

95-118/828

తసడడ:డ ఆసజనవయమలలस
ఇసటట ననస:52-12-924
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకకషరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-12-927
వయససస:69
లస: పప

భరస : హనసమసతరరవపस
ఇసటట ననస:52-12-931
వయససస:46
లస: ససస స
6019 SQX0169755
పపరర: ననగవజయस కకపపపరరవపరరस

95-118/830

తసడడ:డ రవసదడ కలమలరस
ఇసటట ననస:52-12-927
వయససస:32
లస: ససస స

95-118/835 6014 MLJ0921890
6013 MLJ0921908
పపరర: శకనవరసకకషరచచజతనఖस జలలరరस
పపరర: రవసదడకలమలరस జలలరరस

6006 MLJ0927681
పపరర: ఆసజనవయమలలस కరవవలలस
తసడడ:డ ససబబబరరయమడడस स
ఇసటట ననస:52-12-923
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బబ ససस स
ఇసటట ననస:52-12-924
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖस
ఇసటట ననస:52-12-924
వయససస:71
లస: పప

6016 AP151000267368
పపరర: ససవరర ససజజత గమడడవరడस

తసడడ:డ ఆసజనవయమలలस स
ఇసటట ననస:52-12-923
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవపस स
ఇసటట ననస:52-12-923
వయససస:71
లస: ససస స
95-118/829

95-118/825

6021 SQX0080093
పపరర: భబగఖలకడక కజस

95-118/843

భరస : నరసససహరరవపस
ఇసటట ననస:52-12-933
వయససస:63
లస: ససస స
95-118/845

6024 SQX0080325
పపరర: రరమ కకషర కజस

95-118/846

తసడడ:డ నరసససహరరవపस
ఇసటట ననస:52-12-933
వయససస:43
లస: పప
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6025 MLJ0926170
పపరర: వనసకటరతససस చదతళరस

95-118/847

తసడడ:డ ననగగశశర రరవపस स
ఇసటట ననస:52-12-934
వయససస:42
లస: పప
6028 SQX1093285
పపరర: వనసకట రరజ గమపరస చచవపరర

95-118/850

95-113/556

95-113/558

95-113/561

95-113/663

6035 AP151000477014
పపరర: ఖలదరరబ షపక

6038 SQX0683326
పపరర: ఫయలజ షపక

6041 SQX2064319
పపరర: జయశక కసచరర

95-113/564

6044 SQX1104843
పపరర: ససధఖ వననసపపస

95-113/559

6047 SQX1104785
పపరర: దశరథరరమరజడడడ వననసపపస

6033 SQX0002626
పపరర: ఫజలలలలర షపక

95-113/562

6039 AP151000477022
పపరర: హజగర షపక

95-111/872

6042 SQX2063287
పపరర: మమనస షపక

95-113/565

6045 SQX0408005
పపరర: ఆదదలకడక ససరజడడడ

95-113/568

భరస : నరసససహరరవప సస మశశటట
ఇసటట ననస:52-19
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గకరర శసకర ఎడర
ఇసటట ననస:52-19
వయససస:38
లస: ససస స

95-113/566

6048 SQX0407957
పపరర: ననరరయణరజడడడ ససరజడడడ

95-113/569

తసడడ:డ ససబబబరజడడడस ససరజడడడ
ఇసటట ననస:52-17
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఎన మహన
ఇసటట ననస:52-19
వయససస:20
లస: ససస స
6053 SQX0824227
పపరర: సరయ మలధసరర యడర

95-109/1100

భరస : ననరరయణరజడడడ ససరజడడడ
ఇసటట ననస:52-17
వయససస:43
లస: ససస స

95-112/1264 6051 SQX0683037
6050 SQX2142495
పపరర: రరధ వజయ మననకడ మహన
పపరర: భబనస పసడయసక యడర

95-113/572

95-113/563

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:52-16-619
వయససస:26
లస: ససస స

6049 SQX0002642
పపరర: పదనకవత తడడకమళళ

6052 SQX0752329
పపరర: వససతకలమలరర సస మశశటట

95-113/560

తసడడ:డ సయఖదనసహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-16
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖననరరయణ వననసపపస
ఇసటట ననస:52-17
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర తడడకమళళ
ఇసటట ననస:52-18
వయససస:72
లస: ససస స

95-113/557

6036 AP151000477015
పపరర: సయఖద బ షపక

తసడడ:డ దశరథ రరమ రజడడ వననసపపస
ఇసటట ననస:52-17
వయససస:23
లస: పప
95-113/570

95-85/901

భరస : సయఖదనసహహబ షపక
ఇసటట ననస:52-16
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : దశరథరరమరజడడడ వననసపపస
ఇసటట ననస:52-17
వయససస:39
లస: ససస స
95-113/567

6030 SQX2425684
పపరర: బల కకషర రజడడడ పమక

95-118/849

తసడడ:డ షరమనసలలర షపక
ఇసటట ననస:52-15-395
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ లలథర బబబమ కసచరర
ఇసటట ననస:52-16/1
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ రజడడడ ససరజడడడ
ఇసటట ననస:52-17
వయససస:22
లస: ససస స
6046 SQX1545609
పపరర: భబరగ వ రజడడడ వననసపపస

95-113/604

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:52-16
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అసగ ర షపక
ఇసటట ననస:52-16
వయససస:24
లస: పప
6043 SQX1625021
పపరర: ససచరరత ససరజడడడ

6032 SQX1997238
పపరర: గకసఖ బబగమ షపక

6027 MLJ0920801
పపరర: వనసకట నరసససహరరవపस
కలరపరటటस
తసడడ:డ వనసకటరజడसడడ स
ఇసటట ననస:52-12-934
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనలలగగసడ రజడడడ పమక
ఇసటట ననస:52-14-29581
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబమరలడహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-16
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అజగ ర షపక
ఇసటట ననస:52-16
వయససస:26
లస: పప
6040 SQX2241032
పపరర: జలలన షపక

95-85/900

తసడడ:డ రజహమలన షపక
ఇసటట ననస:52-15/1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హజగర షపక
ఇసటట ననస:52-16
వయససస:42
లస: ససస స
6037 SQX0752378
పపరర: గకస బబషర షపక

6029 SQX2429116
పపరర: చచనస లకడక కమక
భరస : రరమకకషర రజడడడ కమక
ఇసటట ననస:52-14-29518
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రహఘమలన షపక
ఇసటట ననస:52-15/1
వయససస:27
లస: పప
6034 AP151000477090
పపరర: జజనబబగస షపక

95-118/848

తసడడ:డ లకకయఖस स
ఇసటట ననస:52-12-934
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణపప
ఇసటట ననస:52-12-934
వయససస:75
లస: పప
6031 SQX1896356
పపరర: గకస బబషర షపక

6026 MLJ0929802
పపరర: పడసరదసस కకనగళరस

95-113/571

తసడడ:డ గకరరశసకర ఎడర
ఇసటట ననస:52-19
వయససస:34
లస: ససస స
95-113/573

6054 SQX0683029
పపరర: గకరరశసకర యడర

95-113/574

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఎడర
ఇసటట ననస:52-19
వయససస:61
లస: పప
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95-113/664

భరస : గకరరశసకర యడర
ఇసటట ననస:52-19
వయససస:54
లస: ససస స
6058 SQX2065167
పపరర: ననగ రవచసదడ సస మశశటట

95-114/655

6059 MLJ0880468
పపరర: కకషరరససమసత కరళసగర

95-111/810

95-111/813

6062 MLJ0929935
పపరర: ససనతस పలలర పరగस

95-111/819

6071 SQX1114214
పపరర: నరగశ పలలర పగ

95-111/822

95-111/913

భరస : పడభమ భబపత
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:52-21-501
వయససస:32
లస: పప

95-111/820

95-111/823

6077 MLJ2493880
పపరర: సరవతడ కకపపరపప

95-113/576

6083 SQX0993857
పపరర: చసదడ శశఖర చదలవరడ
తసడడ:డ కకషర దనస
ఇసటట ననస:52-21-503/F3
వయససస:26
లస: పప

95-111/812

95-111/815

6069 SQX0770180
పపరర: నరగష పలలర పరగ

95-111/818

6072 SQX0697987
పపరర: సరలకన రరజ పలలర పరగర

95-111/821

తసడడ:డ రమమష pallepaega
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:32
లస: పప
6075 SQX0270959
పపరర: శరమబఖల రమమష

95-111/824

తసడడ:డ ఆనసదరరవప pallepaega
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:69
లస: పప
6078 AP151000474350
పపరర: రమలదతవ కకపరపరపప

95-113/577

భరస : బబలకకషర కకపరపరపప
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:58
లస: ససస స
95-113/579

తసడడ:డ సతఖననసరరయణ కకపరపరపప
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:73
లస: పప
95-118/852

6063 SQX0275396
పపరర: కలససమకలమలరర పలలర పరగ

తసడడ:డ రరజగసదడపస
డ రద pallepaega
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషర కకపరపరపప
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబమ ననయమడడ
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:24
లస: పప
6082 SQX0234914
పపరర: ససరగ అశశక

95-111/817

6074 SQX1607219
పపరర: దనవద వజయ కలమలర
పలలర పరగర
తసడడ:డ ఆనసద రరవప పలలర పరగర
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:63
లస: పప

95-113/578 6080 AP151000474371
6079 SQX1317909
పపరర: శరకవణ దసరగ పడసరద ననయమడడ
పపరర: బబలకకషర కకపరపరపప

95-113/575

తసడడ:డ డతవడ వజయ కలమలర పలలర పగ
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద పలలర పగ
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరజగసదపడసరదస pallepaega
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:38
లస: పప
6076 SQX2219160
పపరర: పప లమక భబపత

95-111/814

తసడడ:డ రరమమ భబపత
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రమమష pallepaega
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:31
లస: పప
6073 MLJ0929877
పపరర: శక కరసత పలలర పరగ

95-111/811

6066 SQX1339937
పపరర: అజయఆనసద పలలర పగ

6068 SQX1710490
పపరర: పడభమ భబపత

95-113/666

తసడడ:డ వససత రరవప కలర గసటట
ఇసటట ననస:52-20
వయససస:45
లస: పప

6065 MLJ0929927
పపరర: సరగజన పలలర పప గ

6067 SQX1710433
పపరర: సరసబశవరరవప భబపత
తసడడ:డ రరమమ భబపత
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:25
లస: పప

6060 MLJ2949733
పపరర: ననగరరరఫ న రరవప కలర గసటట

భరస : శరమబఖల రమమష పలలర పరలలగర
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరజగసదపడసరదస pallepaega
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:66
లస: ససస స

6070 SQX0697912
పపరర: రవ కలమలర పలలర పరగర

95-112/1114

తసడడ:డ రరజగసదపడసరదసस pallepaega
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : దనవద వజయ కలమలర పలలర పగ
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:58
లస: ససస స
95-111/816

6057 SQX2409415
పపరర: సరయ కకషర చచజతనఖ యడర

తసడడ:డ గకరర శసకర యడర
ఇసటట ననస:52-19
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-19-468
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప భబపత
ఇసటట ననస:52-21
వయససస:21
లస: ససస స
6064 SQX1607227
పపరర: మరరయమక పలలర పగ

95-113/665

భరస : ఎన మహన
ఇసటట ననస:52-19
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప సస మశశటట
ఇసటట ననస:52-19
వయససస:18
లస: పప
6061 SQX1710342
పపరర: మహహశశరర భబపత

6056 SQX2142503
పపరర: రరధదక మహన

6081 SQX0874875
పపరర: శక వరసస వ భబరదనశజ బచసచ

95-118/851

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:52-21-501
వయససస:26
లస: పప
95-118/853

6084 SQX1263185
పపరర: లకడక వవలలపరర

95-118/854

భరస : శవ శసకర వర పడసరద వవలలపరర
ఇసటట ననస:52-21-503/F5
వయససస:42
లస: ససస స
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6085 SQX1000314
పపరర: శకనవరస తమమకడడ
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95-118/855

తసడడ:డ మలర
ఇసటట ననస:52-21-504
వయససస:28
లస: పప
6088 MLJ2490118
పపరర: లకడక పపణఖవత स కకనకసడర स

6086 SQX1263169
పపరర: పడవలర క కమక

95-118/856

తసడడ:డ పడసరద రరవప కమక
ఇసటట ననస:52-21-505
వయససస:25
లస: ససస స
95-112/1116

భరస : శకరరమమబరరసस
ఇసటట ననస:52-22
వయససస:50
లస: ససస స

6089 MLJ2490480
పపరర: లకకకసరమలమ జఖసस కజस

95-112/1117

6095 SQX0357343
పపరర: పలర పస తష వనసకరయమకस

తసడడ:డ శవచరణమకమలరस स
ఇసటట ననస:52-25
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమకకషరस
ఇసటట ననస:52-25
వయససస:41
లస: ససస స

95-112/1123
6097 SQX0029389
పపరర: లకకకననరరయణ ఫణణసదడకలమలర
జమల
తసడడ:డ వషష
ర కలమలర
ఇసటట ననస:52-25
వయససస:34
లస: పప

6098 MLJ0883827
పపరర: వషష
ర కలమలరस జమలस
తసడడ:డ ననరరయణరరవపस स
ఇసటట ననస:52-25
వయససస:63
లస: పప

6100 SQX2158715
పపరర: జగననసథ బడహకచనరర

6101 SQX0649236
పపరర: నమలయ కకషరరరయ

95-93/768

తసడడ:డ తపససశ మహరరజ
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:58
లస: పప
6103 SQX1627811
పపరర: రరధనమలధవ దనస

95-118/857

భరస : పరమమశశర రరవప కలకలటర
ఇసటట ననస:52-22-522
వయససస:43
లస: ససస స
95-112/1120

6104 SQX0350744
పపరర: బడహకచనరర గగవసద పడసరదस

తసడడ:డ బ యస గగవసద మహరరజ
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బ యస ననరరయణस
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:43
లస: పప

6106 SQX0692566
పపరర: గగపరల కకషర బడమకచనరర

6107 SQX0649228
పపరర: వనసకయఖ కకసరరజ

95-112/1131

తసడడ:డ కమల పదకననభరరజ
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:61
లస: పప
6109 SQX1416651
పపరర: హరరదనస భకకస

95-112/1121

తసడడ:డ భకకస వకరస భకకస
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:38
లస: పప
6112 SQX2534972
పపరర: వనసకట శకదతవ కకలశశటట

95-112/1124

95-112/1126

తసడడ:డ జగననసథ రరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:52-28,FLAT NO TF-1
వయససస:45
లస: ససస స

6096 MLJ0883835
పపరర: పపషరపవతस జమలस

95-112/1122

95-112/1125
6099 SQX0350645
పపరర: పలలర పస తష వనసకటససతనరరమయఖस

6102 SQX1206128
పపరర: హరరదనస హరరదనస

95-112/1127

తసడడ:డ భకకస వకరశ హరరదనస
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:38
లస: పప
95-112/1129

6105 SQX0692616
పపరర: జయగగవసద బడమకచనరర

95-112/1130

తసడడ:డ కలససమ శకవణ మహరరజ
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:59
లస: పప
95-112/1132

6108 SQX0692632
పపరర: వనసకటటశశరరర దనస

95-112/1133

తసడడ:డ పడజజ జనఖత రరజ
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:75
లస: పప

6110 SQX1205021
పపరర: పస వ ససబడహకణఖ శరససట స భకకస

6113 SQX2272441
పపరర: రమమష వపసపస పలర

95-118/858

తసడడ:డ ససబబబరరవపस
ఇసటట ననస:52-25
వయససస:70
లస: పప

95-113/581

తసడడ:డ భవరన శసకరయఖ భకకస
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:79
లస: పప
95-94/604

6093 SQX1744671
పపరర: కలమలరర పగరడడపరటట

భరస : వషష
ర కలమలరस स
ఇసటట ననస:52-25
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:69
లస: పప
95-113/580

95-112/1118

భరస : దనవదస పగరడడపరటట
ఇసటట ననస:52-23-527
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడవణ రరయ
ఇసటట ననస:52-27
వయససస:35
లస: పప
95-112/1128

6090 MLJ2487411
పపరర: నరగషషకమలరस కజस

తసడడ:డ వనసకటరరమలసగగశశరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-22
వయససస:36
లస: పప

95-112/1119 6092 SQX1743962
6091 MLJ2487429
పపరర: వనసకటరరమలసగగశశరరరవపस కజस
పపరర: లకడక పరరశత కలకలటర

6094 MLJ0886481
పపరర: రరధదకस తతనసగమసటర स

95-112/1115

తసడడ:డ కకషరమబరరసस स
ఇసటట ననస:52-22
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమలసగగశశరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-22
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖस स
ఇసటట ననస:52-22
వయససస:64
లస: పప

6087 MLJ0884932
పపరర: ననగలకడకस కజस

6111 SQX1529280
పపరర: సలలకన ఖలన పఠరన

95-111/825

తసడడ:డ అజమమదధరన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-28
వయససస:25
లస: పప
95-112/1275

తసడడ:డ కకషరమబరరస వపసపస పలర
ఇసటట ననస:52-28,FLAT NO TF-1
వయససస:42
లస: పప

6114 SQX1963974
పపరర: గరబడయల కలమకరర

95-1/872

తసడడ:డ కలరరర కలమకరర
ఇసటట ననస:52-29
వయససస:50
లస: పప
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6115 SQX1963966
పపరర: శకనస అలర
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95-110/588

తసడడ:డ గగవసద రరవప అలర
ఇసటట ననస:52-29
వయససస:52
లస: పప
6118 SQX0333880
పపరర: ఆల మజర

95-111/827

6119 SQX0251207
పపరర: కరశజ మహద ఆల మబరస జజ

95-111/830

6122 SQX0488866
పపరర: మమరరకద అల మహమకద

తసడడ:డ ఖలజస అల Mohammed
ఇసటట ననస:52-31
వయససస:43
లస: పప

6125 SQX0488684
పపరర: ఖలజస అల మహమకద

భరస : మలణణకరఖలరరవప బయలఖ
ఇసటట ననస:52-32
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకరఖల రరవపस
ఇసటట ననస:52-32
వయససస:47
లస: పప
6133 SQX0447698
పపరర: మలణణకరఖల రరవపस బस

95-118/866

95-111/837

తసడడ:డ మహహష
ఇసటట ననస:52-33
వయససస:29
లస: ససస స

6134 SQX1405597
పపరర: పఠరన రబయల బషసడ పఠరన

6137 AP151000306057
పపరర: బబ జజన

95-111/840

6140 SQX1469981
పపరర: మహమకద హహసపసన షపక

6143 SQX0170134
పపరర: సరళस తనడడకకసడस
భరస : రరమసతఖననరరయణस
ఇసటట ననస:52-34
వయససస:41
లస: ససస స

6123 SQX0488676
పపరర: అహమద అలర మహమకద

95-111/832

6126 SQX1620633
పపరర: కకషర మబరరస యలవరరర

95-118/859

95-118/861

6129 SQX0366997
పపరర: పపవరశడ బబల హనసమసత
రరవపस
తసడడ:డ ననగగశశర రరవపस
ఇసటట ననస:52-32
వయససస:39
లస: పప

95-118/862

95-118/864

6132 SQX0366963
పపరర: పపవరశడ ననగగశశరరరవపस

95-118/865

తసడడ:డ బబలయఖस
ఇసటట ననస:52-32
వయససస:65
లస: పప
95-111/835

6135 SQX1710995
పపరర: జయననబ షపక

95-111/836

భరస : మహమకద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:52-33
వయససస:31
లస: ససస స
95-111/838

6138 MLJ0931634
పపరర: బషసరరనససరబబగస షపక

95-111/839

భరస : జజన షపజక
ఇసటట ననస:52-33
వయససస:68
లస: ససస స
95-111/841

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:52-33
వయససస:34
లస: పప
95-118/867

95-111/829

తసడడ:డ చసదడయఖ యలవరరర
ఇసటట ననస:52-31
వయససస:78
లస: పప

భరస : మహబబబ షపజక
ఇసటట ననస:52-33
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:52-33
వయససస:28
లస: పప
6142 SQX0726802
పపరర: సరయ అనసష పపవరశడ

95-111/834

భరస : పఠరన అమఫ ద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:52-33
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపజక
ఇసటట ననస:52-33
వయససస:34
లస: ససస స
6139 SQX0909010
పపరర: ఖలజజ మమనసదధరన చససట షపక

6131 SQX0726828
పపరర: మహహష పపవరశడ

6120 SQX0486589
పపరర: రరజజశనన బబగస మహమకద

తసడడ:డ ఖలజస ఆల Mohammed
ఇసటట ననస:52-31
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరజడడడ
ఇసటట ననస:52-32
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకకషరయఖस
ఇసటట ననస:52-32
వయససస:72
లస: పప
6136 SQX0828616
పపరర: మమజనర షపక

95-111/831

తసడడ:డ దతవపడసరద రరవపस
ఇసటట ననస:52-32
వయససస:37
లస: పప
95-118/863

95-111/826

భరస : అల Mohammed
ఇసటట ననస:52-31
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరద Mohammed
ఇసటట ననస:52-31
వయససస:74
లస: పప

95-118/860 6128 SQX0367177
6127 SQX1211432
పపరర: కరశఅనసపపరరకలమలరర బయలఖ
పపరర: అననస బబల శకనవరసस

6130 SQX0170092
పపరర: రరమ కకషరस ఆరस

95-111/828

తసడడ:డ ఖలజస అల Mohammed
ఇసటట ననస:52-31
వయససస:30
లస: పప
95-111/833

6117 SQX0340117
పపరర: ఇఫరత బబగస

భరస : అల మజర ర బబగస
ఇసటట ననస:52-30
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరరద అల aLI
ఇసటట ననస:52-30
వయససస:87
లస: పప

భరస : కరజస అల Mohammed
ఇసటట ననస:52-31
వయససస:68
లస: ససస స
6124 SQX0488809
పపరర: ఆల మహమకద

95-110/650

తసడడ:డ గగవసద రరవప ఆలల
ఇసటట ననస:52-29
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఆల మబరస జ అల
ఇసటట ననస:52-30
వయససస:50
లస: పప
6121 SQX0486605
పపరర: సరబబరర మహమకద

6116 SQX2008910
పపరర: శకనస ఆలల

6141 AP151000306133
పపరర: మసరసనस

95-111/842

తసడడ:డ మహబబబस
ఇసటట ననస:52-33
వయససస:44
లస: పప
95-118/868

6144 SQX1456608
పపరర: మలధవ అనసవరపప

95-118/869

భరస : ససబడహకణఖస జలకసటట
ఇసటట ననస:52-34
వయససస:47
లస: ససస స

Page 209 of 299

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07

6145 MLJ0920983
పపరర: వశశననధस తనడడకకసడस

95-118/870

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవపस स
ఇసటట ననస:52-34
వయససస:41
లస: పప
6148 SQX1264878
పపరర: అమరరనససర షపక

95-118/873

95-122/405

95-111/843

95-111/846

95-111/914

95-122/410

95-218/615

భరస : ఆసజనవయమలలस
ఇసటట ననస:52-41
వయససస:45
లస: ససస స

6158 MLJ0929729
పపరర: ఫరరక షపక

6161 MLJ0927087
పపరర: పడమల అమర

6164 SQX2452845
పపరర: నసరజహన షపక

6167 MLJ2524023
పపరర: రమమశ కకనకసడర

95-122/413

6170 SQX0024406
పపరర: శకనవరసరరవపस కకకతస మలససस

95-111/847

6173 SQX0239228
పపరర: kota కకటस
భరస : ఉపపసదడस
ఇసటట ననస:52-41
వయససస:45
లస: ససస స

95-122/407
6153 SQX0406900
పపరర: లకకక పదకజ కలమలరర పపవరశడ

6156 SQX1710979
పపరర: బదదఉదధరన షపక

95-111/845

6159 SQX1511444
పపరర: మహమకద యబససఫ షపక

95-111/848

తసడడ:డ అబమరల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:54
లస: పప
95-122/408

6162 MLJ2525178
పపరర: కగధనరననధस అమరరस

95-122/409

తసడడ:డ మధసససదనరరవపस
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:38
లస: పప
95-122/517

6165 SQX2451953
పపరర: జజజనబ సహఘక

95-122/518

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:30
లస: ససస స
95-122/411

6168 AP151000270122
పపరర: శకనవరసరరవప కకనగసడర

95-122/412

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:52-40
వయససస:48
లస: పప
95-122/414

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవపस
ఇసటట ననస:52-40
వయససస:59
లస: పప
95-122/416

95-122/404

తసడడ:డ బబబమలర షపక
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:52-40
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల
ఇసటట ననస:52-40
వయససస:50
లస: పప
6172 AP151000273052
పపరర: రరధదక కకనగసడర स

95-111/844

భరస : బబబమలలల షపక
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:42
లస: ససస స
6169 AP151000270178
పపరర: రరమకకషర కకనగసడర

6155 AP151000306324
పపరర: రహమత షపక

6150 SQX0897108
పపరర: మణణ దధపసస అననస

భరస : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-36
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : మధసససధనన రరవప అమర
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల అమర
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:71
లస: పప
6166 SQX2074615
పపరర: హలమల షపక

95-122/406

తసడడ:డ అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సలస బబగమమ షపక
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:34
లస: ససస స
6163 MLJ0927095
పపరర: మధసససధనన రరవప అమర

6152 SQX0273987
పపరర: నలమల దతవ బ

95-118/872

భరస : బబల శకనవరస
ఇసటట ననస:52-36
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపజక
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసరस షపజక
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:39
లస: పప
6160 SQX2298495
పపరర: అమన షపక

95-118/874

భరస : రరమకకకషర
ఇసటట ననస:52-36
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహమకద యబససఫ షపక
ఇసటట ననస:52-37
వయససస:46
లస: ససస స
6157 SQX0122325
పపరర: सీసరగజ షపకस

6149 SQX0366955
పపరర: షపక కరరమस

6147 SQX0874925
పపరర: అసజనవయమలల కకనగగసడర

తసడడ:డ చనఈనన వవసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:52-34/A
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమకదस
ఇసటట ననస:52-35
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబల హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:52-36
వయససస:36
లస: ససస స
6154 MLJ2557791
పపరర: అమనన బ షపక

95-118/871

భరస : మలరరత కలమలరस
ఇసటట ననస:52-34/A
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : కరరమ షపక
ఇసటట ననస:52-35
వయససస:28
లస: ససస స
6151 SQX0330688
పపరర: ససషక పపవరశడ

6146 SQX0367383
పపరర: ఉనసవ మలరరత పడసనసस

6171 AP151000273094
పపరర: మలధవ కకనకసడర

95-122/415

భరస : రరమకకషర కకనకసడర
ఇసటట ననస:52-41
వయససస:42
లస: ససస స
95-122/417

6174 MLJ2528503
పపరర: కకషరవవణణ కకనకసడర

95-122/418

భరస : శకనవరసస
ఇసటట ననస:52-41
వయససస:46
లస: ససస స
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6175 SQX1231364
పపరర: మననహరమక పపనసగగసడ

95-122/419

భరస : రరమకకటట రజడడ పపనసగగసడ
ఇసటట ననస:52-41
వయససస:66
లస: ససస స
6178 SQX1628710
పపరర: శవ కలమలరర మరస రజడడ

95-87/27

95-118/876

95-123/511

95-123/514

95-115/503

95-170/1305

95-111/858

6188 SQX1691096
పపరర: రమమశ గగపరలర

6191 SQX0365635
పపరర: కకనకళళ అరరణన దతవ

6194 SQX2430460
పపరర: మమజబ షపక

6197 SQX2251866
పపరర: మహససన షపక

95-110/589

6200 MLJ0923953
పపరర: ఖలజజ షపక

95-123/515

తసడడ:డ పడకరశ
ఇసటట ననస:53,3rd FLOOR PARAMESWAR
వయససస:18
లస: పప

6203 SQX0249268
పపరర: షరహహదన
భరస : షబబర అహకద
ఇసటట ననస:54-68-772
వయససస:42
లస: ససస స

6183 AP151000273001
పపరర: కకషరకలమలరర పరరటబల

95-123/510

95-123/513
6186 SQX1691047
పపరర: సరసబ ససవర రరవప వపపపటటరర

6189 SQX1992387
పపరర: భవరన అసతరరజ

95-110/661

Deleted

భరస : దసరగ పడసరద అసతరరజ
ఇసటట ననస:52-76-80
వయససస:25
లస: ససస స
95-118/877

6192 SQX2212454
పపరర: షమమబన షపక

95-110/680

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:52-440-14
వయససస:48
లస: ససస స
95-109/1271

6195 SQX0248997
పపరర: అబదసనససర షపక shek

95-111/849

భరస : యలససన shek
ఇసటట ననస:52-7735
వయససస:38
లస: ససస స
95-109/1332

6198 SQX2279388
పపరర: రహహమథసనససర షపక

95-109/1333

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:53-3-226
వయససస:45
లస: ససస స
95-110/590

తసడడ:డ యలససన షపక
ఇసటట ననస:53-5-594
వయససస:44
లస: పప
94-67/1130

95-118/875

తసడడ:డ రసగననయకలలల వపపపటటరర
ఇసటట ననస:52-71
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద ఇషరక
ఇసటట ననస:53-3-162
వయససస:20
లస: పప

భరస : అజమ షపక
ఇసటట ననస:53-5-594
వయససస:37
లస: ససస స
6202 NDX3151370
పపరర: చన వనసకటరరయమడడ మననస

95-123/512

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:52-4263/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రఫస మహమకద
ఇసటట ననస:52_1
వయససస:25
లస: పప
6199 MLJ0929414
పపరర: సలక షపక

6185 AP151000270024
పపరర: పరరససస రసగననధనబబమ

6180 AP151000267389
పపరర: శరరద జవరశజ

భరస : పరరటబల రసగననధ బబబమ
ఇసటట ననస:52-68
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : సతఖ ననరరయణ
ఇసటట ననస:52-98-72
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహఘస మహమకద
ఇసటట ననస:52-1192
వయససస:66
లస: ససస స
6196 SQX1299818
పపరర: సస హహహల మహమకద

95-123/509

తసడడ:డ ననరరయణ గగపరలర
ఇసటట ననస:52-73
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:52-77-773
వయససస:51
లస: పప
6193 SQX2261675
పపరర: ఇలలఖస మహమకద

6182 MLJ2528164
పపరర: సరరత పరరటబల

95-87/26

భరస : భబసకరరరవప
ఇసటట ననస:52-66
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:52-68
వయససస:69
లస: పప

భరస : రమమశ గగపరలర
ఇసటట ననస:52-73
వయససస:56
లస: ససస స
6190 SQX1743293
పపరర: షపక బబషర

95-91/615

భరస : కకశశరరబబమ
ఇసటట ననస:52-68
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగననధనబబమ
ఇసటట ననస:52-68
వయససస:49
లస: పప
6187 SQX1690718
పపరర: లకడక గగపరలర

6179 SQX1615170
పపరర: తసడవ కజశలలష కమమకలలరర

6177 SQX0617605
పపరర: ఫరతమల షపకस

భరస : ననగమల బబషరस
ఇసటట ననస:52-65-725
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కమమకలలరర
ఇసటట ననస:52-65-725
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ గగపరలకకకషర
ఇసటట ననస:52-66
వయససస:61
లస: పప
6184 AP151000270079
పపరర: పరరటబలల కకషస ర బబబమ

95-122/420

భరస : రఘమరరసस
ఇసటట ననస:52-41
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : వననయక రజడడడ మరస రజడడడ
ఇసటట ననస:52-65-725
వయససస:50
లస: ససస స
6181 AP151000267414
పపరర: భబసకరరరవప జవరశజ

6176 SQX0610550
పపరర: ససతనమహలకడక కకనగసటस

6201 SQX0946111
పపరర: రఫసక అహకద మహమకద

95-111/851

తసడడ:డ ససదర దక అహకద మహమకద
ఇసటట ననస:53-6-671
వయససస:35
లస: పప
95-111/852

6204 SQX0712885
పపరర: మహమకద మలర క

95-111/853

భరస : సదరరదదరన
ఇసటట ననస:54-68-772
వయససస:42
లస: ససస స
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6205 SQX1823731
పపరర: మహమకద బబషర షపక

95-110/591

తసడడ:డ అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:55-5-523
వయససస:52
లస: పప
6208 SQX1823723
పపరర: నఫససర షపక

95-110/594

95-110/596

95-128/101

95-111/855

95-128/1174

95-109/1078

95-128/108

తసడడ:డ యలకలబ బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-1-4
వయససస:27
లస: పప

6218 SQX2369189
పపరర: ఫయలజ షపక

6221 MLJ2549517
పపరర: రజహమత మహకద

6224 AP151000582283
పపరర: తహససన ఫరతమల

6227 SQX1627993
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-135/725

6230 SQX1135590
పపరర: షపక రహహల పరరశన

95-110/758

6233 SQX0724633
పపరర: మహమకద ఎజజస బబగ
తసడడ:డ మహమకద యలకలబ బబగ
ఇసటట ననస:66-1-4
వయససస:28
లస: పప

6213 MLJ0983973
పపరర: ఫరతమమనససర యసడడ

95-128/100

6216 SQX0355735
పపరర: మహమకద ససలలమలన

95-128/103

6219 AP151000573436
పపరర: వనసకటశవలకడక నలపప

95-135/18

భరస : గమరరమబరరస
ఇసటట ననస:63-3-66
వయససస:42
లస: ససస స
95-109/1076

95-109/1077
6222 MLJ0930776
పపరర: సననరర వశశశశశర బబబబ గమసడన

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గమసడన
ఇసటట ననస:65-72-849
వయససస:40
లస: పప
95-128/106

6225 AP151000582284
పపరర: సరదదకర బబగస

95-128/107

భరస : మమకకమ జజ
ఇసటట ననస:65-72-1208
వయససస:43
లస: ససస స
95-110/597

6228 AP151000573480
పపరర: అషతరరనససర

95-135/19

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:66-1-3
వయససస:60
లస: ససస స
95-135/20

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:66-1-4
వయససస:29
లస: ససస స
95-135/22

95-111/854

తలర : అబమరల హసన
ఇసటట ననస:56-72-8602
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:65-75-880
వయససస:74
లస: పప

భరస : అబమరల ఇరరరన షపక
ఇసటట ననస:66-1-3 3RD LINE
వయససస:25
లస: ససస స
6232 SQX0607523
పపరర: అయలజ బబగ మహమకద

95-128/102

భరస : మమజయ జజ
ఇసటట ననస:65-72-1208
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మమకకమ జజ
ఇసటట ననస:65-72-1208
వయససస:59
లస: ససస స
6229 SQX2259877
పపరర: రహమతషనససర షపక

6215 MLJ0982587
పపరర: బబషసस షపకस

6210 SQX1122662
పపరర: చలపటమక వసకరయలపరటట

భరస : లలల జజన
ఇసటట ననస:56-72-8602
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరలఅజజ
ఇసటట ననస:65-72-149
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : షపక మసరసన
ఇసటట ననస:65-72-880
వయససస:53
లస: ససస స
6226 AP151000582139
పపరర: జజహరర బబగస

95-128/99

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:62-54-39
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ నననస షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:65-13-630
వయససస:18
లస: పప
6223 MLJ2552198
పపరర: రజయలససలలసనన

6212 SQX0321372
పపరర: నససత
డ షనససర బబగస

95-110/593

భరస : వనసకటనరసయఖ
ఇసటట ననస:55-86-727
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ షపకగ నस स
ఇసటట ననస:56-72-8602
వయససస:40
లస: పప

భరస : మలలక షపక
ఇసటట ననస:57-7-696
వయససస:33
లస: ససస స
6220 SQX2486058
పపరర: మహమకద షహహద షపక

95-110/595

భరస : ఖలజజ మహఘదర ధన
ఇసటట ననస:56-72-8602
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:56-72-8602
వయససస:34
లస: పప
6217 SQX1796283
పపరర: నజనన ససలలసనన షపక

6209 SQX1823764
పపరర: ఫసరగజ సయఖద

6207 SQX1823798
పపరర: మమసతనజ బబగస సయఖద

భరస : ఫసరగజ సయఖద
ఇసటట ననస:55-5-535
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహమన సయఖద
ఇసటట ననస:55-5-535
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బషసర అహకద సయఖద
ఇసటట ననస:56-2-568
వయససస:42
లస: పప
6214 SQX0355784
పపరర: ఖలజజమహఘదర దన చషసస బబషర

95-110/592

తసడడ:డ అబమరల మలతన షపక
ఇసటట ననస:55-5-535
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : బషసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:55-5-535
వయససస:38
లస: ససస స
6211 SQX0551630
పపరర: జహహర సయఖద

6206 SQX1823772
పపరర: ఫహఘకదన బబగస షపక

6231 AP151000573431
పపరర: జహరరభ

95-135/21

భరస : కలదస
ర న బబగ
ఇసటట ననస:66-1-4
వయససస:82
లస: ససస స
95-135/23

6234 SQX2181907
పపరర: యలకలబ బబగ మహమకద

95-135/726

తసడడ:డ ఖసదసరస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-1-4
వయససస:57
లస: పప
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95-135/24

తసడడ:డ అబమరల మమజర షపక
ఇసటట ననస:66-1-5
వయససస:27
లస: ససస స
6238 SQX1090133
పపరర: ససహహహల అఝర మహమకద

6236 SQX1417220
పపరర: మలలక ససలలసనన షపక

భరస : అబమరల మమజర షపక
ఇసటట ననస:66-1-5
వయససస:42
లస: ససస స
95-135/27

6239 SQX0217315
పపరర: ఫపజరగజ షపక

తసడడ:డ అబమరల మమజరరవప మహమకద
ఇసటట ననస:66-1-5
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-1-5
వయససస:30
లస: పప

6241 SQX0033647
పపరర: సరరరర జజన షపక

6242 SQX1417246
పపరర: అబమరల మమజర షపక

95-135/30

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:66-1-5
వయససస:36
లస: పప
6244 AP151000570145
పపరర: షసరగజ ఖలన

95-135/33

95-135/36

95-135/39

95-135/42

95-135/45

తసడడ:డ మహమకద ఖలన
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:36
లస: పప

95-135/34

6254 MLJ3171089
పపరర: రహహస సయఖద

6257 SQX2091858
పపరర: అబమరల ఖతబ అలస షపక

95-123/542

6260 SQX0958009
పపరర: అఫస డ స ససలలసనన పఠరన

95-135/37

6263 SQX0467019
పపరర: షకకలల सీసరగజజఖ న
తసడడ:డ యలససనఖ నన
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:45
లస: పప

6243 MLJ1736032
పపరర: కమమరరనససర

95-135/32

6246 AP151000570164
పపరర: అయలఖబ ఖలన

95-135/35

6249 SQX1154608
పపరర: అబమరల కలస

95-135/38

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-1-7
వయససస:30
లస: పప
95-135/40

6252 SQX0228825
పపరర: అబమరల అలస

95-135/41

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-1-7
వయససస:36
లస: పప
95-135/43

6255 MLJ1745835
పపరర: నజబ EA

95-135/44

తసడడ:డ అబమరల రహమలన EK
ఇసటట ననస:66-1-7
వయససస:56
లస: పప
95-90/769

6258 SQX2091155
పపరర: నజల పరరశన షపక

95-92/668

భరస : అబమరల ఖదధర షపక
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:42
లస: ససస స
95-135/46

భరస : మజద ఖలన
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:35
లస: ససస స
95-135/48

95-135/29

తసడడ:డ సరరరర జజన
ఇసటట ననస:66-1-6
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ఖదధర షపక
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర అల షపక
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:48
లస: పప
6262 SQX0957985
పపరర: మజద ఖలన పఠరన

6251 MLJ3171717
పపరర: అజమ సయఖద

6240 SQX0033779
పపరర: మహబబబ జజన షపక

భరస : సరరరర జజన
ఇసటట ననస:66-1-6
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ గకససయఖద
ఇసటట ననస:66-1-7
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సయఖద అల
ఇసటట ననస:66-1-7
వయససస:60
లస: పప
6259 SQX2071652
పపరర: అబమరల ఖదధర షపక

95-135/31

తసడడ:డ గకససయఖద
ఇసటట ననస:66-1-7
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గకస సయఖద
ఇసటట ననస:66-1-7
వయససస:37
లస: పప
6256 MLJ3171899
పపరర: షపక కరరమమలలర

6248 SQX0377606
పపరర: హనసమరర పపడడ రరమ సససదరర

95-135/26

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:66-1-5
వయససస:32
లస: పప

భరస : అబమరల నజబ
ఇసటట ననస:66-1-7
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-1-7
వయససస:33
లస: పప
6253 MLJ3171279
పపరర: నజర సయఖద

95-135/28

తసడడ:డ సరరరర జజన
ఇసటట ననస:66-1-6
వయససస:44
లస: పప

భరస : అలమ
ఇసటట ననస:66-1-7
వయససస:29
లస: ససస స
6250 SQX1154582
పపరర: అబమరల సలస

6245 SQX0217331
పపరర: యలహఘయలఖలన

6237 SQX0032326
పపరర: అజజనససర షపక

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:66-1-5
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల షషకలర షపక
ఇసటట ననస:66-1-5
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సరరరర జజన
ఇసటట ననస:66-1-6
వయససస:40
లస: పప
6247 SQX1154590
పపరర: రజయల ససలలసనన షపక

95-135/25

6261 SQX0198044
పపరర: జబబదనఖలతతన

95-135/47

భరస : యలసపన ఖలన
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:65
లస: ససస స
95-135/49

6264 SQX0351817
పపరర: షపక ససలలర మహమకద

95-135/50

తసడడ:డ నననస సరహహబ
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:46
లస: పప
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95-135/609

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:26
లస: పప
6268 SQX2183135
పపరర: అబమరల ఖజజర అలస షపక

95-135/734

95-135/53

95-135/56

95-135/59

95-135/62

95-135/723

95-135/67

తసడడ:డ అబమరల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:66-1-20
వయససస:26
లస: ససస స

6278 SQX1721018
పపరర: అఫస డ జ బబగ మహమకద

6281 SQX1574210
పపరర: మహహబ షపక

6284 SQX0586909
పపరర: జజకకరర బబగస షపక

6287 AP151000573027
పపరర: కరరమమనససర

95-135/70

6290 MLJ3171527
పపరర: గపపర షపక

95-135/60

6293 SQX0198408
పపరర: అఫరసనన షపక
భరస : అబమరల సమద
ఇసటట ననస:66-1-20
వయససస:33
లస: ససస స

6273 MLJ1749746
పపరర: కలరరరద ప

95-135/55

6276 MLJ3172368
పపరర: రఫస మహకద

95-135/58

6279 SQX1574202
పపరర: కరరమమన షపక

95-135/61

తసడడ:డ మహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-1-15
వయససస:24
లస: ససస స
95-135/63

6282 SQX1064781
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-135/64

తసడడ:డ అలలరహ బక
ఇసటట ననస:66-1-15
వయససస:58
లస: పప
95-135/65

6285 MLJ3176492
పపరర: ససలలసనన బబగస షపక

95-135/66

భరస : మహబబబ బబషర
ఇసటట ననస:66-1-16
వయససస:40
లస: ససస స
95-135/68

6288 SQX0228965
పపరర: మహబబబ భబషర షపక

95-135/69

తసడడ:డ ఇదధస
డ
ఇసటట ననస:66-1-16
వయససస:42
లస: పప
95-135/71

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:66-1-16
వయససస:52
లస: పప
95-135/72

95-135/52

తసడడ:డ గఫరరరసహహబ
ఇసటట ననస:66-1-10
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఇదధస
డ
ఇసటట ననస:66-1-16
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:66-1-16
వయససస:50
లస: పప
6292 SQX1376608
పపరర: రరజశన ఫరహహన షపక

95-135/57

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:66-1-16
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గపపర
ఇసటట ననస:66-1-16
వయససస:47
లస: ససస స
6289 AP151000570544
పపరర: అబమరల గపపర

6275 MLJ3172327
పపరర: మమసరసక షపక

6270 SQX0198135
పపరర: సలలక షపక

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:66-1-10
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:66-1-15
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహబమనన
ఇసటట ననస:66-1-15
వయససస:21
లస: పప
6286 AP151000573029
పపరర: గగససయలబబనస

95-135/54

తసడడ:డ అఫఫల బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-1-13
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-1-15
వయససస:44
లస: ససస స
6283 SQX2178630
పపరర: జజబర సయద

6272 SQX0198119
పపరర: షరకకరర షపక

95-135/611

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:66-1-10
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమర మహమకద
ఇసటట ననస:66-1-10
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అబమరలలర
ఇసటట ననస:66-1-10
వయససస:46
లస: పప
6280 SQX1574228
పపరర: జరరన షపక

95-135/51

భరస : బబజ షరరఫ
ఇసటట ననస:66-1-10
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:66-1-10
వయససస:39
లస: పప
6277 SQX0466987
పపరర: బబజ షరరఫ షపక

6269 SQX0795443
పపరర: ఫరతమలబ షపజక

6267 SQX2078566
పపరర: అబమరల ఖజజర అలస షపక

తసడడ:డ అబమరల ఖదధర షపక
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:19
లస: పప

భరస : మమసరసక
ఇసటట ననస:66-1-10
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : షనసర
ఇసటట ననస:66-1-10
వయససస:35
లస: ససస స
6274 SQX0467068
పపరర: షరనసర షపక

95-135/610

తసడడ:డ హజ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఖదధర షపక
ఇసటట ననస:66-1-8
వయససస:20
లస: పప
6271 SQX0198077
పపరర: జజహహద షపక

6266 SQX2029031
పపరర: మబన షపక

6291 SQX2430601
పపరర: జలలన షపక

95-135/724

తసడడ:డ ఈససబమ షపక
ఇసటట ననస:66-1-18
వయససస:40
లస: పప
95-135/73

6294 SQX1496562
పపరర: అససఫపనససర బబగస

95-135/74

భరస : అబమరల హఖ
ఇసటట ననస:66-1-20
వయససస:38
లస: ససస స
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6295 AP151000573510
పపరర: జకకశయల పరరశన

95-135/75

భరస : అబమరల గపపర
ఇసటట ననస:66-1-20
వయససస:48
లస: ససస స
6298 SQX0404574
పపరర: అబమరలసమద షపక

95-135/78

95-135/81

95-135/84

95-135/722

95-135/89

95-131/11

95-131/14

తసడడ:డ అబమరర రరవపఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:52
లస: పప

6308 SQX1553586
పపరర: తబబససస ససలలసనన షపక

6311 MLJ0983031
పపరర: పరరశన అబమరలలర

6314 MLJ2589240
పపరర: అమరరనససర బబగమ

6317 SQX1386060
పపరర: అబమరల వదసద షపక

95-131/17

6320 AP151000588422
పపరర: అబమరల రహమలన షపక

95-135/87

6323 MLJ2585354
పపరర: అబమరల రజజక షపక
తసడడ:డ అబమరల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:52
లస: పప

6303 MLJ3177516
పపరర: ననహఘదనబబగస

95-135/83

6306 MLJ3172632
పపరర: మసరసనశల షపక

95-135/86

6309 SQX1363852
పపరర: షరహహద బబగస మహమకద

95-135/88

భరస : సలస మహమకద
ఇసటట ననస:66-2
వయససస:38
లస: ససస స
95-131/9

6312 SQX1507278
పపరర: జకకయల బబగస మహమకద

95-131/10

భరస : సలస పరషర మహమకద
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:45
లస: ససస స
95-131/12

6315 SQX1356279
పపరర: అబమరల అహకద షపక

95-131/13

తసడడ:డ రబబబన షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:25
లస: పప
95-131/15

6318 AP151000588196
పపరర: అబమరల గఫపర

95-131/16

తసడడ:డ అబమరల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:37
లస: పప
95-131/18

తసడడ:డ అబమరల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:44
లస: పప
95-131/20

95-135/80

తసడడ:డ ఖలససస సరహహబ
ఇసటట ననస:66-1-23
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:41
లస: పప
6322 SQX1507260
పపరర: సలస పరషర మహమకద

95-135/85

భరస : అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలర సలస షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:26
లస: పప
6319 AP151000588145
పపరర: అబమరల నజర షపక

6305 SQX0217489
పపరర: ఖలజజవల షపక

6300 SQX1449991
పపరర: అబమరల అహద షపక

భరస : మసరసనశల
ఇసటట ననస:66-1-23
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రజహమలన షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబమరల రబబబన షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:44
లస: ససస స
6316 SQX1258459
పపరర: అహకద హహసపసన షపక

95-135/82

తసడడ:డ జఫరర సరదదక షపక
ఇసటట ననస:66-2
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమకద
ఇసటట ననస:66-2
వయససస:47
లస: పప
6313 AP151000591234
పపరర: అబమరల సరకకరరబబగస

6302 SQX0028506
పపరర: మహమకద షమస బబగస

95-135/77

తసడడ:డ అబమరల జఫరర షపక
ఇసటట ననస:66-1-20
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:66-1-23
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:66-1-110
వయససస:27
లస: ససస స
6310 SQX1363803
పపరర: సలస మహమకద

95-135/79

భరస : అఫఫల బబగ
ఇసటట ననస:66-1-23
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అనశరరదధరన
ఇసటట ననస:66-1-23
వయససస:80
లస: ససస స
6307 SQX2184158
పపరర: సలక షపక

6299 AP151000570346
పపరర: అబమరల హఖ

6297 SQX0404459
పపరర: సరజద జమల మహమకద

తసడడ:డ అబమరల గఫపర
ఇసటట ననస:66-1-20
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:66-1-20
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఖలజజ వల షపక
ఇసటట ననస:66-1-23
వయససస:30
లస: ససస స
6304 SQX0645598
పపరర: రహహమతషనససర బబగస

95-135/76

తసడడ:డ అబమరల రషసద పరషర షపక
ఇసటట ననస:66-1-20
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబమరలఫబబబర
ఇసటట ననస:66-1-20
వయససస:35
లస: పప
6301 SQX1231927
పపరర: జబన షపక

6296 SQX1478446
పపరర: మబకరకమ పరషర షపక

6321 AP151000588020
పపరర: అబమరల రబబబన షపక

95-131/19

తసడడ:డ అబమరల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:50
లస: పప
95-131/21

6324 AP151000588033
పపరర: అబమరల ససభబన షపక

95-131/22

తసడడ:డ అబమరల గఫపర షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:82
లస: పప
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95-131/677

భరస : అబమరల నజర
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:36
లస: ససస స
6328 AP151000573478
పపరర: రరఖయల పరరశన షపక

95-135/91

95-135/94

95-135/96

95-141/685

95-135/98

95-135/738

95-135/102

భరస : సలస
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈసర మహమకద
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:39
లస: పప

6338 SQX2366417
పపరర: చ షపక

6341 AP151000573090
పపరర: నససమమనససర షపకల

6344 SQX2417368
పపరర: నయమమథసలలర షపక

95-131/673

95-135/105

6350 MLJ1732825
పపరర: రరవపఫ షపక

95-135/99

6353 SQX1388801
పపరర: కలస షపక
తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:40
లస: పప

6333 SQX1090166
పపరర: సలలక షపక

95-135/95

తలర : ఆరరఫ బబషర
ఇసటట ననస:66-2-24
వయససస:31
లస: ససస స
6336 SQX2168631
పపరర: రరహన షపక

95-135/737

6339 SQX2371417
పపరర: యలససకన షపక

95-131/674

6342 SQX0216093
పపరర: షకకర అహమకద షపక

95-135/100

తసడడ:డ దనదన సరహహబ
ఇసటట ననస:66-2-25
వయససస:33
లస: పప
95-139/1148

6345 SQX1384007
పపరర: ఆయయషర షపక

95-135/101

భరస : నయళమ షపక
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:29
లస: ససస స
95-135/103

6348 MLJ1741545
పపరర: జజన బబగస షపక

95-135/104

భరస : నయఖర బబషర
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:39
లస: ససస స
95-135/106

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:34
లస: పప
95-135/108

95-135/93

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-2-25
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-2-25
వయససస:23
లస: పప
6347 SQX0032342
పపరర: రహసతషనససర బబగస షపక

6330 AP151000570462
పపరర: అబమరల అజమ షపక

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:66-2-24
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరరమ
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సలలస
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:62
లస: ససస స
6352 SQX0034355
పపరర: కరరమ అబమరల

95-135/97

భరస : దనదనసరహహబ
ఇసటట ననస:66-2-25
వయససస:52
లస: ససస స

Deleted

6349 SQX0197475
పపరర: మమసతనజ బబగస

6335 MLJ1738830
పపరర: అల షహహద షపక

తసడడ:డ త షపక
ఇసటట ననస:66-2-25
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-2-25
వయససస:19
లస: ససస స

6346 SQX0197343
పపరర: ససమయఖత బసససమ

95-135/736

తసడడ:డ దనదనసరహహబ
ఇసటట ననస:66-2-24
వయససస:75
లస: పప

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:66-2-25
వయససస:41
లస: ససస స
6343 SQX2420198
పపరర: యలససకన షపక

6332 SQX2185049
పపరర: రహహమల షపక

95-135/90

తసడడ:డ ఉమమర అల షపక
ఇసటట ననస:66-2-23
వయససస:43
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ఆలశహహద షపక
ఇసటట ననస:66-2-24
వయససస:21
లస: ససస స
6340 SQX0197442
పపరర: బషసరరనససర షపక

95-135/92

భరస : రహహమన షపక
ఇసటట ననస:66-2-23
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఆలల షహహద
ఇసటట ననస:66-2-24
వయససస:41
లస: ససస స
6337 SQX2205342
పపరర: ఆరరబబశర షపక

6329 AP151000570461
పపరర: అబమరల రజజక షపకల

6327 SQX1388769
పపరర: అఫసడన రగషన షపక

తసడడ:డ అబమరల అజమ షపక
ఇసటట ననస:66-2-23
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమకరరఆల
ఇసటట ననస:66-2-23
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ఉమకరరఆల
ఇసటట ననస:66-2-23
వయససస:54
లస: పప
6334 AP151000573091
పపరర: దదల దనర బబగస

95-131/678

భరస : నజర అహమద షపక
ఇసటట ననస:66-2-6
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబమరల అజమ షపక
ఇసటట ననస:66-2-23
వయససస:45
లస: ససస స
6331 AP151000570043
పపరర: అబరల ఖదధర షపకల

6326 SQX2195907
పపరర: ఆశయ ససలస న షపక

6351 MLJ1732981
పపరర: నయళమ షపక

95-135/107

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:36
లస: పప
95-135/109

6354 MLJ1732270
పపరర: నయఖర బబషర షపక

95-135/110

తసడడ:డ అకబర బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:48
లస: పప
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6355 AP151000570056
పపరర: మసరసన షపక

95-135/111

తసడడ:డ మహఘదధరన
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:97
లస: పప
6358 SQX0998781
పపరర: నరగష కలమలర హరరమణణకఖస

95-135/113

95-135/115

95-135/118

95-135/739

95-135/122

95-135/124

తసడడ:డ సరధత ఆలఖలన
ఇసటట ననస:66-2-33
వయససస:32
లస: పప

6368 SQX2411155
పపరర: వససమమలలర మహమకద

6371 SQX2312882
పపరర: అబమరల రశద షపక

6374 AP151000570337
పపరర: అయలజ యస యమ

95-135/126

6377 SQX0025965
పపరర: పఠరన సతనసర ఖలనस

95-135/129

6380 MLJ1733195
పపరర: గయలజ మహమకద షపక

95-135/740

6363 MLJ3176096
పపరర: షరహఘదన

95-135/117

6366 AP151000570527
పపరర: మహమకద ఉమరరరరరర

95-135/120

6369 SQX1154541
పపరర: సరదదఖ మమబన మహమకద

95-135/121

భరస : నయమకలర మహమకద
ఇసటట ననస:66-2-31
వయససస:31
లస: ససస స
95-135/741

6372 SQX0645663
పపరర: షపక షమలక

95-135/123

భరస : సపజదన
ఇసటట ననస:66-2-32
వయససస:31
లస: ససస స
95-135/125

6375 SQX2229474
పపరర: మహమకద శహననజ షపక

95-135/742

తసడడ:డ మహమకద ఫయలజ షపక
ఇసటట ననస:66-2-32
వయససస:35
లస: ససస స
95-135/127

6378 SQX0216713
పపరర: మలరరसీ్ ఖలన పఠరన

95-135/128

తసడడ:డ సరదత అల ఖలన
ఇసటట ననస:66-2-33
వయససస:31
లస: పప
95-135/130

తసడడ:డ మహమకద
ఇసటట ననస:66-2-33
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-2-34
వయససస:33
లస: పప

95-135/114

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:66-2-30
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరధత ఆలఖలనस
ఇసటట ననస:66-2-33
వయససస:30
లస: పప

95-135/132 6383 SQX1353820
6382 SQX1414929
పపరర: బబ హజజరర పరరశన సయఖద
పపరర: షఫసవపలర హ షపక

భరస : మహబబబ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:66-2-34
వయససస:33
లస: ససస స

95-135/119

తసడడ:డ జకకకయల
ఇసటట ననస:66-2-32
వయససస:49
లస: పప

భరస : సదనత అల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-2-33
వయససస:45
లస: ససస స
6379 SQX0026005
పపరర: పఠరన రహహస ఖలన

6365 SQX0234906
పపరర: అబమరల ఖలదదర షపక

6360 SQX1190453
పపరర: అమనన పరరశన షపక

భరస : మహమకద ఉమకర
ఇసటట ననస:66-2-30
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:66-2-31
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జకకకయ
ఇసటట ననస:66-2-32
వయససస:44
లస: పప
6376 SQX1362672
పపరర: మమసతనజ బబగస పఠరన

95-135/116

తసడడ:డ ఉమర ఫరరరక మహమకద
ఇసటట ననస:66-2-30
వయససస:28
లస: పప

భరస : అజజ
ఇసటట ననస:66-2-31
వయససస:32
లస: ససస స
6373 AP151000570338
పపరర: రరయలజ యసఖమ

6362 SQX0234930
పపరర: శసశనససర బబగస షపక

95-135/112

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:66-2-30
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రజహమలన షపక
ఇసటట ననస:66-2-30
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర ఫరరరక మహమకద
ఇసటట ననస:66-2-30
వయససస:35
లస: పప
6370 SQX1128272
పపరర: షపక షకకరర

95-131/675

భరస : అబమరల ఖలదదర షపక
ఇసటట ననస:66-2-30
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:66-2-30
వయససస:28
లస: పప
6367 SQX2446581
పపరర: నయళమమలలర మహమకద

6359 SQX2361616
పపరర: హలమల మహమకద

6357 SQX1869932
పపరర: నవన కలమలర హరరమలణణకఖస

తసడడ:డ కరలలశపసర హరరమలణణకఖస
ఇసటట ననస:66-2-29
వయససస:26
లస: పప

భరస : వససమమలలర మహమకద
ఇసటట ననస:66-2-30
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : హమదసలలరహ మహమకద
ఇసటట ననస:66-2-30
వయససస:33
లస: ససస స
6364 SQX0341305
పపరర: అబమరల గఫరర షపక

95-135/612

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-2-28
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కరలలషర పసర హరరమణణకఖస
ఇసటట ననస:66-2-29
వయససస:29
లస: పప
6361 SQX0855585
పపరర: రరహన మహమకద

6356 SQX1989813
పపరర: సలస షపక

6381 SQX1353911
పపరర: ఫరరఫ న జజఫపఫ లర అ షపక

95-135/131

భరస : జజఫపఫ లర అ షపక
ఇసటట ననస:66-2-34
వయససస:33
లస: ససస స
95-135/133

6384 SQX1353796
పపరర: వరహహదన షపక

95-135/134

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:66-2-35
వయససస:33
లస: ససస స
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6385 SQX0607564
పపరర: షపక ససభబన
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95-135/135

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:66-2-35
వయససస:54
లస: పప
6388 SQX1362771
పపరర: షమర షపక

95-135/138

95-135/140

95-128/1184

95-135/144

95-135/146

95-135/149

95-135/152

భరస : బబహహస షపక
ఇసటట ననస:66-2-45
వయససస:44
లస: ససస స

95-135/142

6401 SQX1363050
పపరర: ఖలజజ గకస బబషర షపక

6404 SQX1574244
పపరర: ససహహహల సయఖద

6407 SQX2169126
పపరర: అజజ షపక

95-135/746

6410 SQX2308245
పపరర: రహఘమమనససర షపక

95-135/613

6413 SQX2312957
పపరర: అసజద షపక
తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-2-45
వయససస:38
లస: పప

95-128/1183

6396 AP151000573068
పపరర: మహబబబ బ

95-135/143

6399 SQX1820570
పపరర: సలలక పరరశన షపక

95-135/145

భరస : ఖలజజ గకస బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-2-40
వయససస:24
లస: ససస స
95-135/147

6402 SQX0216937
పపరర: హఘదయతషలలర షపక

95-135/148

తసడడ:డ అబమరల వహహద
ఇసటట ననస:66-2-40
వయససస:37
లస: పప
95-135/150

6405 SQX1476135
పపరర: మమనశర ససలలసనన షపక

95-135/151

భరస : హఘదనయతషలలర షపక
ఇసటట ననస:66-2-42
వయససస:24
లస: ససస స
95-135/744

6408 SQX2166189
పపరర: అయయషర షపక

95-135/745

భరస : అజస
ఇసటట ననస:66-2-44
వయససస:30
లస: ససస స
95-135/747

భరస : అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:66-2-45
వయససస:64
లస: ససస స
95-135/749

6393 SQX2543130
పపరర: నసరరఫ హస షపక

భరస : కలలల
ఇసటట ననస:66-2-39
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అలషరర
ఇసటట ననస:66-2-44
వయససస:33
లస: పప

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:66-2-45
వయససస:69
లస: ససస స
6412 SQX2276095
పపరర: నససన
డ షపక

6398 SQX2078822
పపరర: అజజ షపక

95-135/743

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:66-2-39
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అలమ సయఖద
ఇసటట ననస:66-2-41
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఇలయలస మహమకద షపక
ఇసటట ననస:66-2-44
వయససస:29
లస: ససస స
6409 SQX2314094
పపరర: అసమతషనససర షపక

95-135/141

తసడడ:డ అబమరల వహఘద షపక
ఇసటట ననస:66-2-40
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అలమ సయఖద
ఇసటట ననస:66-2-41
వయససస:21
లస: ససస స
6406 SQX1388819
పపరర: మహమకద సరదదయల షపక

6395 SQX0672857
పపరర: ఫర జజనన షపక

6390 SQX2312932
పపరర: ఖజ మహఘదర దన చషసస షపక

Deleted

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:66-2-39
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వహఘద అబమరల
ఇసటట ననస:66-2-40
వయససస:25
లస: ససస స
6403 SQX1721208
పపరర: శరజయ ఆఫసడన

6392 MLJ1749589
పపరర: ననగబర మరర షపక

95-135/137

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:66-2-36
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:66-2-39
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలలరహ షపక
ఇసటట ననస:66-2-39
వయససస:27
లస: పప
6400 SQX1476150
పపరర: మలర క ససలలసనన షపక

95-135/139

తసడడ:డ గగరర షపక
ఇసటట ననస:66-2-38
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శశశదన షపక
ఇసటట ననస:66-2-39
వయససస:59
లస: పప
6397 SQX0998096
పపరర: రబబబన షపక

6389 AP151000570155
పపరర: సదనసర షపక

6387 SQX0197525
పపరర: హజరర

భరస : సతనసరర
ఇసటట ననస:66-2-36
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:66-2-36
వయససస:52
లస: పప

భరస : ననగబర మరర షపక
ఇసటట ననస:66-2-38
వయససస:42
లస: ససస స
6394 SQX2545374
పపరర: కరరమమలర షపక

95-135/136

తసడడ:డ హబబ
ఇసటట ననస:66-2-35
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-2-36
వయససస:24
లస: పప
6391 SQX1574194
పపరర: దదలర లద షపక

6386 MLJ3172541
పపరర: బబబమ

6411 SQX2312866
పపరర: మహఘనసదధరన షపక

95-135/748

తసడడ:డ రహమతషలర షపక
ఇసటట ననస:66-2-45
వయససస:56
లస: పప
95-135/750

6414 SQX2308336
పపరర: అకకస షపక

95-135/751

తసడడ:డ బబషస షపక
ఇసటట ననస:66-2-45
వయససస:26
లస: పప
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6415 SQX2312924
పపరర: ఇరరరద షపక
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95-135/752

తసడడ:డ బబషస షపక
ఇసటట ననస:66-2-45
వయససస:23
లస: పప
6418 SQX1595562
పపరర: నససన
డ షపక

95-135/153

95-135/156

95-135/614

95-135/756

95-135/161

95-135/164

95-135/167

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-2-53
వయససస:44
లస: పప

6428 AP151000573175
పపరర: నజమమనససర షపక

6431 SQX1029413
పపరర: తనజదధరన సయఖద

6434 MLJ1735661
పపరర: అబమరలసయబడససల

6437 SQX0672782
పపరర: ససఫసయల ఖలనమ

95-135/170

6440 SQX0466672
పపరర: పఠరన ససలలమలన ఖలనस

95-135/159

6443 AP151000570319
పపరర: కరరమమలలరఖలన
తసడడ:డ ససలలమలన ఖలన
ఇసటట ననస:66-2-53
వయససస:74
లస: పప

6423 SQX1888080
పపరర: బబజ షపక

95-135/158

95-135/755
6426 SQX2374767
పపరర: మమతహర ససలలసనన బబగమమ షపక

6429 MLJ1732197
పపరర: రహకన షపక

95-135/160

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-2-49
వయససస:34
లస: పప
95-135/162

6432 SQX0645515
పపరర: ససఫసయల బబగస

95-135/163

భరస : అషడఫ అల
ఇసటట ననస:66-2-52
వయససస:36
లస: ససస స
95-135/165

6435 AP151000570259
పపరర: అబమరల రజక షపక

95-135/166

తసడడ:డ అబమరలర తఫస
ఇసటట ననస:66-2-52
వయససస:62
లస: పప
95-135/168

6438 SQX0466227
పపరర: సరజయల ఖలనసस

95-135/169

భరస : హబబమలలర ఖలనस
ఇసటట ననస:66-2-53
వయససస:31
లస: ససస స
95-135/171

తసడడ:డ పఠరన కరరమమలలరस
ఇసటట ననస:66-2-53
వయససస:35
లస: పప
95-135/173

95-135/155

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:66-2-47
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : నసరరలలర ఖలన
ఇసటట ననస:66-2-53
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర ఖలన
ఇసటట ననస:66-2-53
వయససస:61
లస: ససస స
6442 AP151000570063
పపరర: నసరరలలరఖలన

95-135/615

తసడడ:డ అబమరలడజజక
ఇసటట ననస:66-2-52
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససలలమన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-2-53
వయససస:27
లస: ససస స
6439 AP151000573002
పపరర: అకస రరనససర

6425 SQX2078442
పపరర: కరరమమనసస షపక

6420 SQX1185264
పపరర: ఇసతయలజ షపక

తసడడ:డ గఫరరర షపక
ఇసటట ననస:66-2-47
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబవరల సయఖద
ఇసటట ననస:66-2-51
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:66-2-52
వయససస:38
లస: పప
6436 SQX1476184
పపరర: షబనన ఖలతతన

95-135/157

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-2-49
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ వరల సయఖద
ఇసటట ననస:66-2-51
వయససస:32
లస: పప
6433 MLJ3171881
పపరర: ఫరరరక అబమరల

6422 SQX1574269
పపరర: బశ షపక

95-135/754

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:66-2-46/1
వయససస:33
లస: పప

భరస : జలలల షపక
ఇసటట ననస:66-2-47
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-2-47
వయససస:28
లస: ససస స
6430 SQX1107680
పపరర: మమహబమబ సయఖద

95-135/154

తసడడ:డ అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:66-2-46/1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-2-47
వయససస:58
లస: పప
6427 SQX2318376
పపరర: గకససయ షపక

6419 SQX1142538
పపరర: అకకమ షపక

6417 SQX2276145
పపరర: షసషసర షపక

తసడడ:డ బసస
ఇసటట ననస:66-2-45
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ బబషపద షపక
ఇసటట ననస:66-2-46/1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అకబర అల షపక
ఇసటట ననస:66-2-46/1
వయససస:43
లస: పప
6424 SQX2078541
పపరర: జలలల షపక

95-135/753

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:66-2-45
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బశ షపక
ఇసటట ననస:66-2-46/1
వయససస:44
లస: ససస స
6421 SQX1363175
పపరర: మమరరద అల షపక

6416 SQX2312908
పపరర: హససన షపక

6441 MLJ1733237
పపరర: హబబమలర ఖలన పఠరన

95-135/172

తసడడ:డ కరరమమలలర ఖలన
ఇసటట ననస:66-2-53
వయససస:42
లస: పప
95-135/174

6444 SQX1553487
పపరర: తయఖబ నఖలట షపక

95-135/175

తసడడ:డ అబమరల సలస షపక
ఇసటట ననస:66-2-54
వయససస:23
లస: ససస స
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6445 AP151000573010
పపరర: సపజరరబబనస

95-135/176

భరస : అబమరల సలస
ఇసటట ననస:66-2-54
వయససస:42
లస: ససస స
6448 MLJ1735380
పపరర: అబమరల సలస

95-135/179

95-135/182

95-135/184

95-131/676

95-135/758

95-131/23

95-135/189

తసడడ:డ లకడక కరసత చచననస
ఇసటట ననస:66-3-59
వయససస:20
లస: ససస స

6458 AP151000570015
పపరర: ఆబమరల హఫసజ షపక

6461 MLJ1744200
పపరర: షసషషఉనససర

6464 SQX2160885
పపరర: మహమకద షఫస షపక

6467 AP151000570465
పపరర: ఇబడహహస మహమకద

95-135/192

6470 AP151000573324
పపరర: జయమక బసడడ

95-135/187

6473 SQX2078723
పపరర: దదవఖ సరయ చచననస
తసడడ:డ లకడక కరసత చచననస
ఇసటట ననస:66-3-59
వయససస:19
లస: ససస స

6453 MLJ3177052
పపరర: సబహ

95-135/183

6456 MLJ3172061
పపరర: ఫసరగజ ఖలన

95-135/186

6459 SQX2252278
పపరర: అమరరనససర షపక

95-135/757

భరస : అబమరల హఫసజ
ఇసటట ననస:66-2-57
వయససస:51
లస: ససస స
95-135/188

6462 SQX2308476
పపరర: అబమరల అల షపక

95-135/735

తసడడ:డ ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-2-136
వయససస:22
లస: పప
95-135/759

6465 SQX2160877
పపరర: ఖజఖరరనససర బబగస మహమకద

95-135/760

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:66-3
వయససస:44
లస: ససస స
95-135/190

6468 AP151000573255
పపరర: లకడక నమకకరయల

95-135/191

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:66-3-59
వయససస:43
లస: ససస స
95-135/193

భరస : మమననసశశరకవప
ఇసటట ననస:66-3-59
వయససస:57
లస: ససస స
95-135/617

95-135/181

తసడడ:డ రహహసఖలన
ఇసటట ననస:66-2-56
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ సరదదర
ఇసటట ననస:66-3-1
వయససస:70
లస: పప

భరస : లకకకకరసత
ఇసటట ననస:66-3-59
వయససస:43
లస: ససస స
6472 SQX2078640
పపరర: హరర చసదన చచననస

95-135/185

తసడడ:డ యబనస
ఇసటట ననస:66-3
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:66-3-1
వయససస:37
లస: పప
6469 SQX0197194
పపరర: శశశలజ చచనస

6455 AP151000573049
పపరర: షఖలల ఖనస

6450 MLJ1738681
పపరర: ఫజలలనససర బబగస

తసడడ:డ రహహసఖలన
ఇసటట ననస:66-2-56
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సయఖద అహకద
ఇసటట ననస:66-2-58
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆజస షపక
ఇసటట ననస:66-2-264
వయససస:68
లస: పప
6466 MLJ3171873
పపరర: షరరఫ మహకద

95-135/616

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:66-2-57
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల హఫసజ
ఇసటట ననస:66-2-57
వయససస:27
లస: పప
6463 SQX1157743
పపరర: షరజహన షపక షపక

6452 SQX2004612
పపరర: అబమరల అఖల మబన షపక

95-135/178

భరస : అబమరల జబబర
ఇసటట ననస:66-2-55
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రహహస ఖలన
ఇసటట ననస:66-2-56
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల హఫసజ
ఇసటట ననస:66-2-57
వయససస:25
లస: పప
6460 SQX2161669
పపరర: అబమరల ఖదధర షపక

95-135/180

తసడడ:డ అబమరల జబబర షపక
ఇసటట ననస:66-2-55
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రహహసఖలన
ఇసటట ననస:66-2-56
వయససస:37
లస: ససస స
6457 SQX2181717
పపరర: అబమరల వరహబ షపక

6449 SQX1774066
పపరర: ననగ దతవ బడడగమ

6447 SQX1135582
పపరర: మమషసరరల హహదహ షపక

తసడడ:డ అబమరల సలస
ఇసటట ననస:66-2-54
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబడమణఖస బడడగమ
ఇసటట ననస:66-2-55
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల హకకస
ఇసటట ననస:66-2-55
వయససస:44
లస: పప
6454 MLJ3177060
పపరర: రహహమమనససర

95-135/177

భరస : అబమరల హకకస
ఇసటట ననస:66-2-54
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల హకకమ
ఇసటట ననస:66-2-54
వయససస:47
లస: పప
6451 MLJ1735372
పపరర: అబమరల జబబబర

6446 AP151000573121
పపరర: నసరఫ హన

6471 SQX0215889
పపరర: లకకకకరసత చచనసस

95-135/194

తసడడ:డ యలలరరరవపस
ఇసటట ననస:66-3-59
వయససస:51
లస: పప
95-135/618

6474 SQX2078749
పపరర: కరరరసక కరసత చచననస

95-135/619

తసడడ:డ లకడక కరసత చచననస
ఇసటట ననస:66-3-59
వయససస:18
లస: పప
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95-135/195

భరస : లలలల
ఇసటట ననస:66-3-60
వయససస:50
లస: ససస స
6478 MLJ3171402
పపరర: వరరరజ రకతష

95-135/198

95-135/201

95-135/204

95-127/799

95-135/208

95-135/211

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:66-3-63
వయససస:56
లస: పప
6496 SQX0143735
పపరర: ససగరత వవణణ యరకసశశటట

95-135/202

6485 SQX0720581
పపరర: ససరఖకలమలరర భబపత

6488 SQX2112902
పపరర: రరజగశశరర గబడచపప

95-135/214

భరస : గరరర వనసకట పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:66-3-64
వయససస:40
లస: ససస స

95-135/205

95-135/217

95-127/800

6502 SQX2466357
పపరర: వనసకట శశశత పలర వ యరకసశశటట

95-135/762

95-135/209

6494 SQX0469437
పపరర: వనసకట గగవరరన కలలఖణణ
యరకసశశటట
తసడడ:డ ధరరక రరవప
ఇసటట ననస:66-3-64
వయససస:37
లస: ససస స

95-135/212

6497 SQX1869684
పపరర: అనసరరధ బసగరరర

95-135/215

తసడడ:డ గరరర వనసకట పడసరద రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:66-3-64
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహచలస ఇసటట
ఇసటట ననస:66-3-64
వయససస:20
లస: ససస స

95-135/203

6486 SQX0321554
పపరర: శకనస బసడడस

95-135/206

6489 SQX0143669
పపరర: భమవనవశశరర గబడచపప

95-135/207

6492 MLJ1746957
పపరర: రరమచసదడ రరవప గబడచపప

95-135/210

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:66-3-63
వయససస:46
లస: పప
95-135/213
6495 SQX0143834
పపరర: వనసకట దసరరగ భవరన యరకసశశటట

తసడడ:డ ధరరక రరవప
ఇసటట ననస:66-3-64
వయససస:40
లస: ససస స
6498 SQX0143628
పపరర: బబల సరసశత యరకసశశటట

95-135/216

భరస : ధరరకరరవప
ఇసటట ననస:66-3-64
వయససస:63
లస: ససస స
95-135/218

తసడడ:డ ధరరకరరవప
ఇసటట ననస:66-3-64
వయససస:44
లస: పప
6503 SQX2469054
పపరర: వనసకట కకరణకయ ఇసటట

6483 SQX0215673
పపరర: బబలలజ రకతష

భరస : వనసకట రఘమననధ
ఇసటట ననస:66-3-63
వయససస:33
లస: ససస స

6491 SQX1603027
పపరర: వనసకట సరయ వఘఘసష
గబడచపప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గబడచపప
ఇసటట ననస:66-3-63
వయససస:23
లస: పప

6500 SQX0215566
పపరర: గరరర వనసకట పడసరద యరకసశశటట

95-135/200

తసడడ:డ మమనవశశర రరవపस
ఇసటట ననస:66-3-62
వయససస:40
లస: పప

భరస : గగపరల కకషర బసగరరర
ఇసటట ననస:66-3-64
వయససస:44
లస: ససస స

6499 SQX0215640
పపరర: వనసకట రఘమననథరరవప
యరకసశశటట
తసడడ:డ ధరరకరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:66-3-64
వయససస:37
లస: పప

6480 SQX0197095
పపరర: సరశత రకతష

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:66-3-61
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:66-3-63
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:66-3-63
వయససస:74
లస: ససస స
6493 AP151000570124
పపరర: వనసకటరమమష గబడచపప

6482 SQX0215798
పపరర: రవకలమలర రకతష

95-135/197

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:66-3-61
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:66-3-62
వయససస:46
లస: ససస స

భసధసవప: శకనవరస రరవప గబడచపప
ఇసటట ననస:66-3-63
వయససస:55
లస: పప
6490 MLJ3176443
పపరర: రరజగశశరర గబడచపప

95-135/199

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:66-3-61
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:66-3-61
వయససస:37
లస: పప
6487 SQX2113017
పపరర: వనసకటటశశర రరవప గబడచపప

6479 MLJ3171451
పపరర: లలలల రకతష

6477 SQX0215954
పపరర: వనసకట శవ కలమలర రకతష

తసడడ:డ లలలల
ఇసటట ననస:66-3-60
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనననగయఖ
ఇసటట ననస:66-3-60
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:66-3-61
వయససస:49
లస: ససస స
6484 SQX0466961
పపరర: దసరరగ రరవప రకతష

95-135/196

భరస : చనననగయఖ
ఇసటట ననస:66-3-60
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ లలలల
ఇసటట ననస:66-3-60
వయససస:34
లస: పప
6481 SQX0471565
పపరర: వరమక రకతష

6476 AP151000573254
పపరర: మసరసనమక రకతష

6501 SQX1869882
పపరర: గగపరల కకషర బసగరరర

95-135/219

తసడడ:డ కకషర మబరరస బసగరరర
ఇసటట ననస:66-3-64
వయససస:60
లస: పప
95-135/763

6504 SQX0720599
పపరర: లలవణఖ సససగసపలర

95-135/220

తలర : శవశక
ఇసటట ననస:66-3-65
వయససస:26
లస: ససస స
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6505 SQX0196980
పపరర: గరయతడ గబడచపప
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95-135/221

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:66-3-65
వయససస:34
లస: ససస స
6508 MLJ1747344
పపరర: హరర పడసరద గబడచపప

95-135/224

తసడడ:డ ససతనరరమమలల
ఇసటట ననస:66-3-65
వయససస:35
లస: పప
6511 SQX0724864
పపరర: రవతతజ నలపప

95-135/226

95-135/719

భరస : దసరరగ రరవప
ఇసటట ననస:66-3-68
వయససస:35
లస: ససస స
6520 SQX0645648
పపరర: బసగరరర లకడక

95-135/231

95-135/234

95-135/237

95-135/227

6515 SQX2400877
పపరర: వనసకటటష కకరణ నలలపప

6518 SQX0197228
పపరర: శశశలజ బసడడ

6521 AP151000573064
పపరర: శకలసతల ససరసశశటట

6524 MLJ3171139
పపరర: ససబడహమణఖస బసడడ

6527 MLJ3176245
పపరర: పగరకవత మమతనఖల

95-135/241

95-131/26

6530 SQX1837772
పపరర: మమలలల షపక

6513 SQX2400216
పపరర: గమరరమబరరస నలలపప

95-135/720

95-135/718

6516 SQX2396489
పపరర: అసజన నలపప

95-135/721

భరస : భబణమ కకరణ నలపప
ఇసటట ననస:66 3 66
వయససస:25
లస: ససస స
95-135/229

6519 AP151000573065
పపరర: శవ కమసరశరర

95-135/230

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:66-3-68
వయససస:42
లస: ససస స
95-135/232

6522 SQX0607580
పపరర: రకతష మహన

95-135/233

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:66-3-68
వయససస:37
లస: పప
95-135/235

6525 AP151000570120
పపరర: వనసకటబడవప ససరసశశటట स

95-135/236

తసడడ:డ సతఖసस
ఇసటట ననస:66-3-68
వయససస:47
లస: పప
95-135/239

6528 MLJ3176237
పపరర: లకడక మమతనఖల

95-135/240

భరస : పపసడరరకరకడడ
ఇసటట ననస:66-3-69
వయససస:50
లస: ససస స
95-131/24

6531 MLJ2588036
పపరర: సమ మమనససర షపక

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-4-22/31 SUDDAPALLIDON
వయససస:32
లస: పప

భరస : నససరరదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-4-69
వయససస:68
లస: ససస స

6533 SQX2262475
పపరర: రజహన పరరశన సయఖద

6534 SQX1341122
పపరర: మసరసన బ షపక

భరస : కలరబన అల సయఖద
ఇసటట ననస:66-4-70
వయససస:43
లస: ససస స

95-135/717

తసడడ:డ సప మరరజ నలలపప
ఇసటట ననస:66 3 66
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:66-3-69
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరగ రరవప
ఇసటట ననస:66-3-69
వయససస:49
లస: పప
6532 MLJ2584019
పపరర: ససలలర మహమకద
మహమకద
తసడడ:డ నజరరదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:66-4-69
వయససస:35
లస: పప

6512 SQX0724815
పపరర: భబనస కకరణ నలపప

95-135/223

భరస : కరశ వశశననథ గబడచపప
ఇసటట ననస:66 3 65
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనవశశరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:66-3-68
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అపపలసరశమ
ఇసటట ననస:66-3-68
వయససస:72
లస: పప
6529 MLJ3172798
పపరర: వనసకటటశశరరరవప మమతనఖల

6510 SQX2271237
పపరర: అరచన దతవ గబడచపప

95-135/225

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:66-3-68
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనశశర రరవప
ఇసటట ననస:66-3-68
వయససస:37
లస: పప
6526 AP151000570108
పపరర: సతఖస ససరసశశటట

6509 SQX0416669
పపరర: కరశ వశశననధ జ

భరస : ససబడహమణఖస బసడడ
ఇసటట ననస:66-3-68
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పరదతశ
ఇసటట ననస:66-3-68
వయససస:50
లస: ససస స
6523 SQX0907105
పపరర: దసరరగ రరవప బసడక

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:66-3-65
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరమబరరస నలలపప
ఇసటట ననస:66 3 66
వయససస:31
లస: పప
95-135/228

6507 AP151000573377
పపరర: శవశక సససగసపలర

భరస : వనసకట రఘమననథ రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:66-3-65
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరమబరరస
ఇసటట ననస:66-3-66
వయససస:33
లస: పప

భరస : గమరరమబరరస నలలపప
ఇసటట ననస:66 3 66
వయససస:52
లస: ససస స
6517 SQX0907071
పపరర: మమరర బసడక

95-135/222

తసడడ:డ ససతనరరమమలల
ఇసటట ననస:66-3-65
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ గమరరమబరరస
ఇసటట ననస:66-3-66
వయససస:27
లస: పప
6514 SQX2474351
పపరర: వనసకట శవ లకడక నలలపప

6506 SQX1353689
పపరర: భమవనవశశరర యరకసశశటట

95-130/801

95-131/25

95-131/27

భరస : అలలసఫ షపక
ఇసటట ననస:66-4-70
వయససస:25
లస: ససస స
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6535 MLJ0981027
పపరర: సరమలమ న బబగస షపక
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95-131/28

తసడడ:డ ఖలజజ మహఘదర ధన షపక
ఇసటట ననస:66-4-70
వయససస:33
లస: ససస స
95-131/31

తసడడ:డ అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:66-4-70
వయససస:31
లస: పప
95-131/34

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-4-70
వయససస:57
లస: పప
95-131/37

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-4-71
వయససస:22
లస: పప

6542 SQX1459792
పపరర: ఆససయల షపక

6545 AP151000588446
పపరర: మరర సరహహబ షపక

95-131/40

తసడడ:డ జబబరस షపక
ఇసటట ననస:66-4-72
వయససస:30
లస: పప

6548 SQX0014506
పపరర: హఫసజ షపక

తసడడ:డ అసఫగర షపక
ఇసటట ననస:66-4-73
వయససస:44
లస: పప

6551 SQX2409209
పపరర: వహఘద బబగమమ షపక

94-167/506

6554 SQX1135608
పపరర: షపక వలసర

95-131/38

భరస : జజజనసలలలన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-1
వయససస:32
లస: ససస స

6557 SQX0198283
పపరర: ననహహదనబబగస షపక

95-131/41

6560 MLJ2547750
పపరర: మహమకద యబనసస షపక

తసడడ:డ మహమకద ఇమలమమదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-5-1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యబససसీ్स మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-1
వయససస:45
లస: పప

6562 SQX0033308
పపరర: జజనబబషర షపక

6563 AP151000573509
పపరర: మమహరరనససర బబగస

95-135/250

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:66-5-12
వయససస:81
లస: ససస స

6543 AP151000591331
పపరర: కరరమమనససర షపక

95-131/36

6546 AP151000591327
పపరర: ఫరతమల జహహరర షపక

95-131/39

6549 AP151000588293
పపరర: జబర షపకस

95-131/42

తసడడ:డ మసరసన సరహహబस షపక
ఇసటట ననస:66-4-72
వయససస:57
లస: పప
95-131/683

6552 AP151000588447
పపరర: నససరరదధరన మహమకద

95-131/43

తసడడ:డ ససలలర మహమకద
ఇసటట ననస:66-4-79
వయససస:71
లస: పప
95-135/242

6555 SQX1360536
పపరర: నసజజత పరరశన షపక

95-135/243

తసడడ:డ మహమకద యబనస షపక
ఇసటట ననస:66-5-1
వయససస:24
లస: ససస స
95-135/245

భరస : మహమకద ఇసరరరదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-5-1
వయససస:40
లస: ససస స
95-135/247

95-131/33

భరస : జబబర షపక
ఇసటట ననస:66-4-72
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడచ
ఇసటట ననస:66-5
వయససస:28
లస: పప
95-135/244

6540 MLJ2585099
పపరర: అలలసఫ మహకద

భరస : మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-4-71
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : గకసప బబష షపక
ఇసటట ననస:66-4-73
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ గమసటటరర
ఇసటట ననస:66/5
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:66-5-1
వయససస:60
లస: పప

95-131/35

తసడడ:డ జబబజర షపక
ఇసటట ననస:66-4-72
వయససస:33
లస: పప
95-131/682

95-131/30

తసడడ:డ రహమలన అబమరల మహమకద
ఇసటట ననస:66-4-70
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబజసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-4-71
వయససస:67
లస: పప

6547 SQX0027631
పపరర: సమఉలలరस షపకस

6559 MLJ1739861
పపరర: మహమకద ఇసరరరదధరన షపక

95-131/32

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-4-71
వయససస:40
లస: ససస స

6544 SQX1812528
పపరర: యలససన షపక

6556 SQX1114347
పపరర: జకకర అసజఎస మహమకద

6539 MLJ0981035
పపరర: మసరసనర రరఫ బబగ

6537 AP151000591423
పపరర: రరహనన బబగస షపక

భరస : ఖలజజమమహదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-4-70
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజమహఘదర ధనచషసట షపక
ఇసటట ననస:66-4-70
వయససస:35
లస: పప

6541 AP151000588373
పపరర: ఖలజజమమహఘయదధరన చససస షపక

6553 NDX2595304
పపరర: శవ ననగ వవణణ గమసటటరర

95-131/29

భరస : అజజ ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-4-70
వయససస:34
లస: ససస స

6538 SQX0663831
పపరర: ఆరరఫ షపక

6550 SQX2409134
పపరర: గకసప బబష షపక

6536 MLJ0981019
పపరర: పరరర నన బబగస షపక

6558 SQX1094440
పపరర: షహననజనససర షపక

95-135/246

భరస : గకస
ఇసటట ననస:66-5-1
వయససస:47
లస: ససస స
95-135/248

6561 SQX1094424
పపరర: గకస మహమకద

95-135/249

తసడడ:డ ఇబడహస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-1
వయససస:52
లస: పప
95-135/251

6564 MLJ3171907
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-135/252

తసడడ:డ షపక మహబబబ
ఇసటట ననస:66-5-12
వయససస:53
లస: పప
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95-135/253

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:66-5-12
వయససస:66
లస: పప
6568 SQX1712819
పపరర: రరహన పఠరన

95-131/46

95-131/49

95-131/52

95-131/55

95-131/58

95-131/62

95-131/65

భరస : అమలకజ
ఇసటట ననస:66-5-80
వయససస:67
లస: ససస స

6578 MLJ0984450
పపరర: రమణనరరవప హరరమలణణకఖస

6581 SQX1552216
పపరర: శరఫరతషలర మహమకద

6584 SQX0646141
పపరర: గజన బబషర మహమకద

6587 SQX0014548
పపరర: గణణశ కలమలర యలనవర

95-131/68

6590 AP151000591425
పపరర: మలలర శశరర యవననల

95-131/56

6593 AP151000588301
పపరర: అమలకజ
తసడడ:డ లసగరజ
ఇసటట ననస:66-5-80
వయససస:72
లస: పప

6573 SQX1407148
పపరర: సతనసర షపక

95-131/51

6576 SQX1476218
పపరర: ససదన షపక

95-131/54

6579 SQX1552240
పపరర: షమమ బబనస

95-131/57

తసడడ:డ సరశర ససదర దక మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-77
వయససస:25
లస: ససస స
95-131/59

6582 SQX1552224
పపరర: సమవపలర మహమకద

95-131/60

తసడడ:డ సరశర ససదర దక మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-77
వయససస:29
లస: పప
95-131/63

6585 SQX0027623
పపరర: సరశర ససదర దక మహమకద

95-131/64

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-77
వయససస:59
లస: పప
95-131/66

6588 SQX0267609
పపరర: శవయఖ యలనవర

95-131/67

తసడడ:డ గమరవయఖ యలనవర
ఇసటట ననస:66-5-78
వయససస:54
లస: పప
95-131/69

భరస : వనసకటటశశరరర యలలవల
ఇసటట ననస:66-5-79
వయససస:57
లస: ససస స
95-131/71

95-131/48

తసడడ:డ ఖలజజ వల షపక
ఇసటట ననస:66-5-75
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యలనవర
ఇసటట ననస:66-5-78
వయససస:35
లస: పప

భరస : ననగ రరజ యనవరల
ఇసటట ననస:66-5-79
వయససస:37
లస: ససస స
6592 AP151000591249
పపరర: శకలసతల.ఎమ

95-131/53

తసడడ:డ బబజ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-77
వయససస:55
లస: పప

భరస : shivaiah యలనవర
ఇసటట ననస:66-5-78
వయససస:49
లస: ససస స
6589 SQX0789503
పపరర: అనసష యనవరల

6575 SQX1713346
పపరర: బమడత సరహహబ షపక

6570 SQX1712207
పపరర: జకకర షపక

తసడడ:డ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:66-5-75
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సరశర సరధదక మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-77
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ గజన షపక
ఇసటట ననస:66-5-77
వయససస:31
లస: పప
6586 AP151000591184
పపరర: ఉమ యలనవర

95-131/50

తసడడ:డ బబబబజరరవప హరరమణణకఖస
ఇసటట ననస:66-5-76
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరశర ససదర దక మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-77
వయససస:51
లస: ససస స
6583 SQX0027664
పపరర: జహఘద షపక

6572 MLJ2588358
పపరర: రరహనన షపక

95-131/45

భరస : బమడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-75
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-75
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజవల షపక
ఇసటట ననస:66-5-75
వయససస:33
లస: పప
6580 SQX0045211
పపరర: షహహననరనస మహమకద

95-131/47

భరస : ఖలజజవల షపక
ఇసటట ననస:66-5-75
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-75
వయససస:26
లస: పప
6577 MLJ0995530
పపరర: మహబబబమసభబన షపక

6569 SQX0871889
పపరర: సయఖద జజహఘదన సయఖద

6567 AP151000591154
పపరర: పరఖరర జజన

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:66-5-74
వయససస:79
లస: ససస స

భరస : మమసపజబమ సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-75
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-75
వయససస:42
లస: ససస స
6574 SQX0871863
పపరర: సయఖధ జజమర సయఖద

95-131/44

తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:66-5-72
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రహమలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-75
వయససస:27
లస: ససస స
6571 SQX0871806
పపరర: సయఖధ అబదన సయఖద

6566 MLJ2589174
పపరర: అరరరయల షపక

6591 SQX0281816
పపరర: ననగససధనस రరవపలపలర

95-131/70

భరస : కకటటశశర రరవపस రరవపలపలర
ఇసటట ననస:66-5-79
వయససస:58
లస: ససస స
95-131/72

6594 SQX0655936
పపరర: మలర కర

95-131/73

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:66-5-81
వయససస:30
లస: ససస స
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95-131/74

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:66-5-81
వయససస:36
లస: ససస స
6598 AP151000588183
పపరర: మహమద రఫస

95-131/77

95-131/80

95-131/83

95-131/86

95-131/89

95-131/92

95-131/95

6611 AP151000591213
పపరర: రహఘమమనససరస మహమకద

6614 SQX1341064
పపరర: ఇమలమ న మహమకద

6617 SQX0655860
పపరర: వరససమ అకకమ మహమకద

95-131/98

తసడడ:డ మహమకద ఖలశస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:50
లస: పప

95-131/82

95-131/85

95-131/87

6609 SQX1012707
పపరర: ఖమబరరనససర మహమకద

95-131/88

భరస : సలస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:46
లస: ససస స
95-131/90

6612 SQX0281832
పపరర: బదసడనససర షపక

95-131/91

భరస : అబమరల రహకన షపక
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:61
లస: ససస స
95-131/93

6615 SQX1012699
పపరర: ఖలససస మహమకద

95-131/94

తసడడ:డ సలస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:26
లస: పప
95-131/96

6618 SQX0983809
పపరర: అజజ ఖలన

95-131/97

తసడడ:డ సతనసర ఖలన
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:32
లస: పప

95-131/99 6621 AP151000588454
6620 SQX0580142
పపరర: మహమకద రహహస మహమకద
పపరర: కరరమ మహమకద

తసడడ:డ అహకద ఖలససస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:38
లస: పప
95-131/101

6603 SQX0281790
పపరర: వహఘ దసనససరస

6606 SQX0983775
పపరర: మహమకద ఖసరరనససర
మహమకద
భరస : జహహరరలలరహ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పసరరలర మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:38
లస: పప
6622 AP151000588284
పపరర: సలస మహమకద

6608 SQX0983767
పపరర: ఫరరదన షపక

95-131/79

95-131/84

తసడడ:డ అలస ఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ అలలసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:28
లస: పప
6619 MLJ2585198
పపరర: జహహరరలర మహమకద

6605 SQX1094010
పపరర: నగరన బబగస షపక

6600 SQX0281626
పపరర: జజన షపక

భరస : గమలలస హహసపన షపక
ఇసటట ననస:66-5-83
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : హలలసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : ఖలశస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:67
లస: ససస స
6616 SQX1154855
పపరర: అషడఫ మహమకద

95-131/81

భరస : కలమ షపక
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సతనసర మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:52
లస: ససస స
6613 AP151000591078
పపరర: షకకలల

6602 SQX1552208
పపరర: జలలకర భ షపక

6623 AP151000588231
పపరర: అజజస మహమకద
తసడడ:డ హషస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:52
లస: పప

95-131/76

తసడడ:డ షపక దనవపద షపక
ఇసటట ననస:66-5-81
వయససస:57
లస: పప

భరస : రహహమ షపక
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అససఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:42
లస: ససస స
6610 SQX0983791
పపరర: రజహనన మహమకద

95-131/78

భరస : దనవపద షపక
ఇసటట ననస:66-5-83
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబమలర ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-83
వయససస:58
లస: పప
6607 MLJ2588754
పపరర: ఫహమమనససరస మహమకద

6599 SQX1868165
పపరర: ఉసరకన అల మహమకద

6597 AP151000591079
పపరర: షపక.షరజహన

భరస : షపక జజన షపక
ఇసటట ననస:66-5-81
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ షరవపకరత అల మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-81
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఉసరకన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-82
వయససస:29
లస: పప
6604 SQX0826552
పపరర: సమఉలర

95-131/75

భరస : మహమకద షఫస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-81
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-81
వయససస:40
లస: పప
6601 SQX1868181
పపరర: జహఘరరలర ఖలన పఠరన

6596 SQX0656090
పపరర: మజదన బబగమ

95-131/100

తసడడ:డ మహమకద ఖలశస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:44
లస: పప
95-131/102

95-131/103
6624 SQX0983817
పపరర: మహమకద సతనసర ఖలన షపక షపక

తసడడ:డ రహమలన ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:59
లస: పప
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6625 AP151000588314
పపరర: అలస ఫ మహమకద

95-131/104

తసడడ:డ పసరరలర హ హషస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-84
వయససస:59
లస: పప

6626 MLJ2588762
పపరర: బససడ మహమకద

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07
95-131/105

భరస : ఎజజజ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-86
వయససస:40
లస: ససస స
6629 MLJ0989194
పపరర: షబబననపరరశన షపక

95-131/108

95-131/111

95-130/832

95-131/116

95-131/119

95-131/122

తసడడ:డ రమణ రరవప హరరమలణణకఖస
ఇసటట ననస:66-5-89
వయససస:26
లస: పప

95-131/114

6639 AP151000591233
పపరర: ఖలజజబ షపక

6642 AP151000588217
పపరర: బబబమ షపక

6645 SQX2312825
పపరర: ఖలజ బ షపక

95-131/123

6648 SQX1948959
పపరర: షపక మమనసరరనససర బబగస

95-131/117

6651 SQX0871855
పపరర: తనజదధరన షపక
తసడడ:డ బబజద షపక
ఇసటట ననస:66-5-89
వయససస:27
లస: పప

6634 AP151000588382
పపరర: జజన షపక షపక

95-131/113

6637 SQX1012723
పపరర: షబబన షపక

95-131/115

6640 SQX1342732
పపరర: షపజదన షపక

95-131/118

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:34
లస: పప
95-131/120

6643 SQX1012715
పపరర: ససభబన షపక

95-131/121

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:44
లస: పప
95-131/701

6646 SQX2312841
పపరర: రకఫప షపక

95-131/702

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:21
లస: పప
95-131/124

భరస : షపక బబజద
ఇసటట ననస:66-5-89
వయససస:47
లస: ససస స
95-131/126

95-131/110

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యలనవర
ఇసటట ననస:66-5-88
వయససస:33
లస: ససస స
6650 SQX1478990
పపరర: సతష హరరమలణణకఖస

6636 SQX0983825
పపరర: షకకర షపక

6631 AP151000591432
పపరర: కలలర న బ షపక

తసడడ:డ షపక బబజ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-87
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:52
లస: పప
6647 SQX0014597
పపరర: యలనవర యలనవర

95-131/112

భరస : భబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ భబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:40
లస: పప
6644 AP151000588168
పపరర: బబజ షపక

6633 AP151000588395
పపరర: రబబబన షపక షపక

95-131/107

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:66-5-87
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ననగబర షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : భబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:44
లస: ససస స
6641 AP151000588130
పపరర: సలస షపక

95-131/109

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-5-87
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-87/1
వయససస:25
లస: పప
6638 AP151000591236
పపరర: షకకలల షపక

6630 MLJ0989186
పపరర: హసరసపరరశన షపక

6628 AP151000588019
పపరర: అరరఫ మహమకద

తసడడ:డ హషస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-86
వయససస:46
లస: పప

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-87
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక జజన షపక
ఇసటట ననస:66-5-87
వయససస:43
లస: పప
6635 SQX2312817
పపరర: తనజ షపక

95-131/106

భరస : ఆరరప మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-86
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పపరకరన షపక
ఇసటట ననస:66-5-87
వయససస:33
లస: ససస స
6632 MLJ2584233
పపరర: పపరకరన ఆల షపక షపక

6627 SQX0281808
పపరర: షమమ మహమకద

6649 SQX1386524
పపరర: ససరరజదధరన షపక

95-131/125

తసడడ:డ బబజద షపక
ఇసటట ననస:66-5-89
వయససస:24
లస: పప
95-131/127

6652 AP151000588016
పపరర: బబజద షపక

95-131/128

తసడడ:డ అబమరల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-89
వయససస:51
లస: పప
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95-131/703

భరస : అయబబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-89
వయససస:43
లస: ససస స
6656 SQX0232231
పపరర: రహఘమల ససలలసనన మహకద

95-131/132

95-131/135

95-130/833

95-131/137

95-131/140

95-131/142

95-131/145

భరస : ఇససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-96
వయససస:52
లస: ససస స

6666 SQX1712686
పపరర: ఉసరకన ఖలన పఠరన

6669 SQX2129971
పపరర: సలక షపక

6672 SQX1948942
పపరర: షపక రబయల బ

6675 SQX0267062
పపరర: అబమరల సలలస మహమకద

95-131/148

6678 SQX0983684
పపరర: తచహససన షపక షపక

95-131/138

6681 SQX0871665
పపరర: శశక కరరమమనససర షపక
భరస : ఖలదర జలలన షపక
ఇసటట ననస:66-5-96
వయససస:52
లస: ససస స

6661 SQX2127413
పపరర: ఫరరరక మహమకద

95-131/705

6664 SQX1291228
పపరర: సలలక ససలలసన షపక

95-131/136

6667 SQX0008359
పపరర: చనన భబషర షపక

95-131/139

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:66-5-94
వయససస:30
లస: పప
95-131/706

6670 AP151000591136
పపరర: కలరరరద షపక

95-131/141

భరస : అబమరల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:66-5-95
వయససస:40
లస: ససస స
95-131/143

6673 SQX0267179
పపరర: మనససర షపక

95-131/144

తసడడ:డ అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-5-95
వయససస:32
లస: పప
95-131/146

6676 MLJ0984682
పపరర: సరదదక అబమరల

95-131/147

తసడడ:డ అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-5-95
వయససస:35
లస: పప
95-131/149

భరస : మహమకద అబమరల సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-5-96
వయససస:27
లస: ససస స
95-131/151

95-131/134

భరస : చనసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-94
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-95
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-95
వయససస:47
లస: పప
6680 SQX0871657
పపరర: షపజక గజశససయ బబగమ షపక

95-130/834

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-95
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అబమరల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:66-5-95
వయససస:33
లస: పప
6677 AP151000588045
పపరర: అబమరల రహహమ షపక

6663 SQX2211563
పపరర: శమ సయద

6658 SQX0027748
పపరర: ఇరరరన షపక

తసడడ:డ జజన బబష మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-93
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రజహమన
ఇసటట ననస:66-5-94
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:66-5-95
వయససస:44
లస: ససస స
6674 SQX0267559
పపరర: అబద అబమరల షపక

95-131/704

తసడడ:డ అలమ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-94
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతనసరర షపక
ఇసటట ననస:66-5-94
వయససస:47
లస: పప
6671 SQX0008680
పపరర: ఖమమర జహ షపక

6660 SQX2127439
పపరర: షరరరఖ మహమకద

95-131/130

తసడడ:డ తకకయమదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-5-93
వయససస:29
లస: పప

భరస : చషసస బబష సయద
ఇసటట ననస:66-5-94
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : అమర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-94
వయససస:33
లస: ససస స
6668 AP151000588243
పపరర: బబబమ షపక

95-131/133

తసడడ:డ జజన బబష మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-93
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన సయద
ఇసటట ననస:66-5-94
వయససస:56
లస: పప
6665 SQX1384205
పపరర: షరతనజ సయఖద

6657 SQX1222777
పపరర: ఖజ షపక

6655 SQX0027433
పపరర: రరజజस ససజజనసకలకस

తసడడ:డ లకకక జस మమలక
ఇసటట ననస:66-5-90
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:66-5-93
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకర అహకద మహకద
ఇసటట ననస:66-5-93
వయససస:41
లస: పప
6662 SQX2211548
పపరర: చషసట బబష సయద

95-131/129

భరస : రరజజ ససజజన మమలకस మమలక
ఇసటట ననస:66-5-90
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-93
వయససస:37
లస: ససస స
6659 SQX0231639
పపరర: జజన బబషర మహమకద

6654 SQX0045245
పపరర: ససజనసకలక లలతस

6679 SQX0281618
పపరర: అజజనససర బబగస మహకద

95-131/150

భరస : అబమరల రహకన షపక
ఇసటట ననస:66-5-96
వయససస:34
లస: ససస స
95-131/152

6682 MLJ0986646
పపరర: అబమరలడహమలన షపక

95-131/153

తసడడ:డ యబససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-96
వయససస:36
లస: పప
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6683 SQX0826461
పపరర: యమససఫర మహమకద

95-131/154

తసడడ:డ ససభబన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-96
వయససస:70
లస: పప
6686 SQX0605683
పపరర: ఇసరకయల షపక షపక

95-131/157

95-131/160

95-131/158

6690 MLJ0990069
పపరర: ఖననసబబగస పఠరన

95-131/163

6693 SQX2194041
పపరర: రహసతషలలర షపక

95-131/161

భరస : రషసద షపక
ఇసటట ననస:66-5-100
వయససస:32
లస: ససస స

6696 SQX2188100
పపరర: మహబబబ బబష షపక

95-131/707

6691 SQX0826479
పపరర: ఫపజజలలర షపక

6694 SQX2194082
పపరర: ననజమబలలర షపక

95-131/684

6697 SQX2252393
పపరర: ఫరరఫ నన బబగమమ షపక

95-130/803

6700 SQX2383990
పపరర: ఉమర ఫరరరక షపక

భరస : నజ మమల హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-100 OLD 18-13-48
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:66-5-101
వయససస:18
లస: పప

6701 SQX0357194
పపరర: షపక చనసద బ షపక

6702 SQX0382911
పపరర: షపక రఫసस షపక

6703 SQX2506012
పపరర: అఫస డ జ షపక

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:66-5-101
వయససస:39
లస: ససస స
6704 SQX2526655
పపరర: సమఉనససర షపక
భసధసవప: అఫస డ జ షపక
ఇసటట ననస:66-5-104
వయససస:57
లస: ససస స
6707 SQX2252443
పపరర: సకకయ షపక

భసధసవప: అఫస డ జ షపక
ఇసటట ననస:66-5-104
వయససస:63
లస: పప

6705 SQX2445377
పపరర: ఖజ షపక

95-131/688

6708 SQX2427664
పపరర: రరజజశస షపక

95-131/686

6711 SQX2506194
పపరర: సకకయ షపక
భసధసవప: అఫస డ జ షపక
ఇసటట ననస:66-5-104
వయససస:26
లస: ససస స

95-131/685

95-130/804

95-130/913

6706 SQX2428399
పపరర: అపసర షపక

95-131/687

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:66-5-104
వయససస:30
లస: పప
95-131/689

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-104
వయససస:21
లస: ససస స
95-131/758

95-131/708

తలర : సమఉనససర షపక
ఇసటట ననస:66-5-104
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:66-5-104
వయససస:41
లస: పప

భరస : అఫస డ జ షపక
ఇసటట ననస:66-5-104
వయససస:27
లస: ససస స
6710 SQX2505444
పపరర: మహమకద షపక

95-131/166

తలర : హకగశस షపక
ఇసటట ననస:66-5-101
వయససస:46
లస: పప
95-130/918

95-131/162

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-100
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద హహసపన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-100 Old 18-13-48
వయససస:49
లస: పప
95-131/165

95-131/159

తసడడ:డ ఫపజజలలరహ షపక
ఇసటట ననస:66-5-98
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-100
వయససస:40
లస: పప

95-130/802 6699 SZO1175406
6698 SZO1175463
పపరర: నజ మమల హహసపన మహమకద
పపరర: షకకల బబగమ మహమకద

6688 SQX1712991
పపరర: మమజజహఘద పఠరన

తసడడ:డ బమదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-98
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఫపజజలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-98
వయససస:20
లస: పప
95-131/164

95-131/156

తసడడ:డ హమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-98
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అలస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-98
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-98
వయససస:48
లస: పప
6695 SQX1712397
పపరర: రరజశనన షపక

6687 AP151000588271
పపరర: జలలన భబషర షపక షపక

6685 MLJ0986117
పపరర: ఆరరఫ షపక

తసడడ:డ జలలనబబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-97
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ భబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-97
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:66-5-98
వయససస:28
లస: ససస స
6692 MLJ0990093
పపరర: అలమ ఖలన పఠరన

95-131/155

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-5-97
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన భబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-97
వయససస:40
లస: పప
6689 SQX1712702
పపరర: షరహహన షపక

6684 SQX0603365
పపరర: హఫసజనససర షపక

6709 SQX2427847
పపరర: ఆరరరన ససలలసనన షపక

95-131/690

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:66-5-104
వయససస:19
లస: ససస స
95-181/1293

95-131/167
6712 AP151000591430
పపరర: ససలలచన భబయ బబ సదదల బబ సదదల

భరస : ససభబన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:66-5-106
వయససస:57
లస: ససస స
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6713 AP151000588393
పపరర: సతఖననరరయణ సససగ బబ సదదల
బబ సదదల
తసడడ:డ ససభబన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:66-5-106
వయససస:44
లస: పప

95-131/168

6716 SQX0871707
పపరర: మహమకధ రరకసన
మహమకద
భరస : బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-110
వయససస:35
లస: ససస స

95-131/170

6719 SQX1754704
పపరర: ససభబన షపక

95-131/173

6714 AP151000591082
పపరర: జజహరరబ సయఖద సయఖద

95-131/169

భరస : జజన సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-107
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:66-5-110
వయససస:24
లస: పప

6717 SQX0871715
పపరర: మహమకద రఫసయల బబగమ
మహమకద
భరస : యబససस జజన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-110
వయససస:35
లస: ససస స

6725 SQX1038497
పపరర: మత షపక

95-131/171

భరస : నసర అహమకద శక
ఇసటట ననస:66-5-112
వయససస:42
లస: ససస స
6728 SQX1038471
పపరర: నసర అహమకద షపక

95-131/174 6721 SQX0871681
6720 SQX0871699
పపరర: మహమకధ జజఫర మహమకద
పపరర: మహమకధ అబమరల రజజక
మహమకద
తసడడ:డ యబససప మహమకద
తసడడ:డ యబససప మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-110
ఇసటట ననస:66-5-110
వయససస:30
లస: పప
వయససస:32
లస: పప

6726 AP151000591447
పపరర: రరకకకణణభబయ బబ సదదల

6729 SQX1447441
పపరర: రగవత బబయ బబ సదదల

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-112
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హనసమలన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:25
లస: ససస స

95-130/39
6731 SQX1507161
పపరర: మహమధ ఫరరఫ నన
మహమకద
తసడడ:డ మహమకద జలలన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:32
లస: ససస స

6732 MLJ0995563
పపరర: రరధన బబయ
భరస : పపరర సససగ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:32
లస: ససస స

6734 SQX0951954
పపరర: పదక బబ సదదల

6735 SQX1447508
పపరర: ననగమణణ బబయ బబ సదదల

95-130/42

భరస : బబబఫ సససగ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:38
లస: ససస స
6737 AP151000591025
పపరర: అసజలభబయ బబ సదదల

95-130/45

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:32
లస: పప

6738 SQX1711183
పపరర: మరరబ షపక

95-130/34

6741 SQX1447466
పపరర: దనశరకసరయ సససగ బబ సదదల
తసడడ:డ హనసమలన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:27
లస: పప

95-130/32

6727 AP151000588462
పపరర: పపరర సససగ బబ సదదల

95-130/35

తసడడ:డ బబలలజ సససగ
ఇసటట ననస:66-5-112
వయససస:33
లస: పప
95-130/37

6730 SQX1447458
పపరర: సససదరఖ బబయ బబ సదదల

95-130/38

భరస : దనశరక సరయ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:26
లస: ససస స
95-130/40

6733 SQX0951947
పపరర: దసరరగ బబయ బబ సదదల

95-130/41

తసడడ:డ బబ సదదల గగపరల సససగ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:38
లస: ససస స
95-130/43

6736 SQX1286039
పపరర: జమలలన షపక

95-130/44

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:42
లస: ససస స
95-130/46

భరస : గరల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:50
లస: ససస స
95-130/48

6724 MLJ0995589
పపరర: వమలభబయ

95-131/175

భరస : పపరరసససగ
ఇసటట ననస:66-5-112
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హనసమలన సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : దసరరగ పడసరద సససగ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:27
లస: ససస స
6740 SQX0900696
పపరర: సయఖద అదదల

95-130/31

భరస : బబలలజసససగ
ఇసటట ననస:66-5-112
వయససస:67
లస: ససస స
95-130/36

95-131/172
6718 SQX0281642
పపరర: జలలఖల మహకద మహమకద

భరస : యబససఫ జజన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-110
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ననగగసదడ సససగ బబ సదఇల
ఇసటట ననస:66-5-112
వయససస:34
లస: ససస స
95-130/33

95-131/691

భరస : అకస ర ఖలన
ఇసటట ననస:66-5-109
వయససస:71
లస: ససస స

95-131/176 6723 SQX1711688
6722 AP151000588193
పపరర: భబషర మహమకద మహమకద
పపరర: ఝలనస బబయ మసచకకలపరడడ

తసడడ:డ యబసఫ జజన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-110
వయససస:41
లస: పప

6715 SQX2206373
పపరర: రజయల ససలలసనన షపక

6739 AP151000591024
పపరర: శతనబబయ బబ సదదల

95-130/47

భరస : శవసససగ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:32
లస: ససస స
95-130/49

6742 SQX0900878
పపరర: షపజక సరధదక

95-130/50

తసడడ:డ ఖయబమ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:32
లస: పప
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95-130/51

తసడడ:డ శవశసగ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:32
లస: పప
6746 AP151000588262
పపరర: పపరర సససగ బబ సదదల

95-130/54

95-130/57

95-130/58

95-130/60

95-130/63

95-130/66

95-130/808

భరస : గకస మహఘదర ధన షపక
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:26
లస: ససస స

6756 SQX0281568
పపరర: నజనన బబగస షపక

6759 SQX0281923
పపరర: గకసस షపకस

6762 SQX2189306
పపరర: అబమరల రహఘమలన షపక

6765 SQX0357012
పపరర: షహననజ షపక

95-130/69

6768 SQX1101286
పపరర: ఇమసయలజ షపక

95-130/61

6771 SQX0309971
పపరర: షపక షఫసయ
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:31
లస: ససస స

6751 SQX2533974
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-135/839

6754 SQX2355006
పపరర: మహబబబ షపక

95-130/805

6757 SQX0333344
పపరర: మమసస ౘ అహమకద షపక

95-130/62

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-117
వయససస:33
లస: పప
95-130/64

6760 SQX0281865
పపరర: రహహస షపక

95-130/65

తసడడ:డ రహమలన
ఇసటట ననస:66-5-117
వయససస:33
లస: పప
95-130/806

6763 SQX2197218
పపరర: అబమరల రరవపల షపక

95-130/807

తసడడ:డ అబమరల రజహమన షపక
ఇసటట ననస:66-5-117
వయససస:38
లస: పప
95-130/67

6766 SQX0357558
పపరర: షపక సపజదన ససలలసనన

95-130/68

భరస : అబమరల వరహబ
ఇసటట ననస:66-5-118
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/70

తసడడ:డ అలలర బకలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-118
వయససస:41
లస: పప
95-130/72

95-130/56

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-115
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల వహ బ
ఇసటట ననస:66-5-118
వయససస:27
లస: ససస స

తలర : అబమరల మహబమబ
ఇసటట ననస:66-5-118
వయససస:27
లస: పప
6770 SQX1038455
పపరర: షరజయ షపక

95-130/59

తసడడ:డ బబబమ సరహహబ
ఇసటట ననస:66-5-117
వయససస:69
లస: పప

భరస : అబమరల రవపఫ
ఇసటట ననస:66-5-117
వయససస:33
లస: ససస స
6767 SQX0382978
పపరర: అబమరల కరరమ

6753 SQX1710961
పపరర: జజన బబషర షపక

6748 MLJ2584894
పపరర: దసరరగ పడసడడ సససగ బబ సదద

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభబనस
ఇసటట ననస:66-5-117
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రషసద
ఇసటట ననస:66-5-117
వయససస:33
లస: పప
6764 SQX2186849
పపరర: ఫరతమ షపక

95-130/915

భరస : మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-117
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-117
వయససస:33
లస: పప
6761 SQX0281881
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

6750 SQX2509719
పపరర: అససఫ షపక

95-130/53

తసడడ:డ లకకణ సససగ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-115
వయససస:22
లస: పప

భరస : రహహమ
ఇసటట ననస:66-5-117
వయససస:44
లస: ససస స
6758 SQX0281907
పపరర: సరధదక షపక

95-130/55

తసడడ:డ ఈససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:38
లస: పప

భరస : రహహస ఖలన పపతతన
ఇసటట ననస:66-5-115
వయససస:24
లస: ససస స
6755 SQX0281550
పపరర: అనలల ససలలసనన షపక

6747 MLJ2585453
పపరర: హనసమలనససగ బబ సదదల

6745 SQX1285965
పపరర: జజన బబషర షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ శవశసగ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సతఖననరరయణ సససగ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:50
లస: పప
6752 SQX1711639
పపరర: సమర బబగస పపతతన

95-130/52

తసడడ:డ యమసఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శవసససగ
ఇసటట ననస:66-5-114
వయససస:32
లస: పప
6749 SQX0951939
పపరర: బబబఫ సససగ బబ సదదల

6744 SQX1710912
పపరర: అససఫ షపక

6769 SQX1711555
పపరర: ఆషరదసనససర షపక

95-130/71

భరస : అలమమదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:24
లస: ససస స
95-130/73

6772 SQX0649293
పపరర: షపక పరరశన

95-130/74

భరస : మమసస ౘీ్ అహకద
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:41
లస: ససస స
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95-130/75

భరస : ఖలజజस स
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:27
లస: ససస స
6776 SQX0994038
పపరర: అబమరల రహహమ షపక

95-130/78

95-130/81

95-130/911

95-131/179

95-131/182

95-131/692

95-129/1051

భరస : అకబర షపక
ఇసటట ననస:66-5-124
వయససస:26
లస: ససస స

6786 SQX0575928
పపరర: షపక గకససయల షపక

6789 AP151000588055
పపరర: కరరమమలలర షపక షపక

6792 SQX2256238
పపరర: అమన షపక

6795 SQX0983742
పపరర: రగషక షపక

95-131/187

6798 MLJ2588440
పపరర: హబబ ఉనససరस షపకस

95-131/180

6801 SQX1712348
పపరర: ఆజజఫ స షపక
తసడడ:డ అలశశర షపక
ఇసటట ననస:66-5-124
వయససస:33
లస: పప

6781 SQX2425858
పపరర: గకసప మయనసదధరన షపక

95-130/809

6784 MLJ2588986
పపరర: దదలర లద షపక

95-131/178

6787 SQX1227702
పపరర: ననగ లకడక మలతసగర

95-131/181

భరస : అదద శశష రరవప మలతసగర
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:49
లస: ససస స
95-131/183

6790 AP151000588475
పపరర: అయషరవల షపక షపక

95-131/184

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:45
లస: పప
95-131/693

6793 SQX2426435
పపరర: రహమత షపక

95-128/1134

భరస : మమజబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-122
వయససస:32
లస: ససస స
95-131/185

6796 SQX0871632
పపరర: షపజక నసరఫ హన

95-131/186

తసడడ:డ అజగ ర షపక
ఇసటట ననస:66-5-122
వయససస:41
లస: ససస స
95-131/188

భరస : దనవపదस షపక
ఇసటట ననస:66-5-123
వయససస:40
లస: ససస స
95-131/190

95-130/80

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖజజ షపక
ఇసటట ననస:66-5-122
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అజగ ర షపక
ఇసటట ననస:66-5-122
వయససస:34
లస: పప
6800 SQX1525080
పపరర: రహఘల షపక

95-131/177

తసడడ:డ హయలషర వల
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ జజలలన షపక
ఇసటట ననస:66-5-122
వయససస:35
లస: పప
6797 MLJ0985887
పపరర: ఖలజజ షపక

6783 SQX1712751
పపరర: షమ షషనససర షపక

6778 SQX0008482
పపరర: బమజఫ షపక

తసడడ:డ ఖజ మహఘదర దన షపక
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:43
లస: పప

భరస : మహమకద తహ
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:20
లస: ససస స
6794 SQX2432532
పపరర: మమజబ షపక

95-130/82

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబమరల రజజక
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:62
లస: ససస స
6791 SQX2251528
పపరర: షసషషనససర షపక

6780 AP151000588313
పపరర: అబమరల రహమలన షపక

95-130/77

తసడడ:డ జజన నవరబ
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:27
లస: పప

భరస : తబబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : అయషరవల షపక
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:36
లస: ససస స
6788 AP151000591277
పపరర: అలమలభ షపక

95-130/79

తసడడ:డ అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:27
లస: పప

భరస : అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:66-5-120
వయససస:66
లస: ససస స
6785 MLJ0990374
పపరర: షసషరద షపక

6777 SQX1372523
పపరర: ససభబన షపక

6775 SQX0994046
పపరర: అబమరల రజజక షపక

తసడడ:డ అబమరల రజహమలన
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ గకస स स
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:27
లస: పప
6782 SQX2500916
పపరర: హలమలబ షపక

95-130/76

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రజహమలన
ఇసటట ననస:66-5-119
వయససస:27
లస: పప
6779 MLJ2584852
పపరర: ఖలజజस షపకस

6774 SQX1710698
పపరర: అమలనసదధరన షపక

6799 MLJ0980235
పపరర: దనవపదस షపకस

95-131/189

తసడడ:డ హహసపసననసహహబस షపక
ఇసటట ననస:66-5-123
వయససస:50
లస: పప
95-131/191

6802 SQX1525114
పపరర: సలస షపక

95-131/192

తసడడ:డ ఖసరస షపక
ఇసటట ననస:66-5-124
వయససస:59
లస: పప
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95-131/193

భరస : సమర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:28
లస: ససస స
6806 SQX0467407
పపరర: సరజదన బబగస షపక

95-131/196

95-131/199

95-131/202

95-131/205

95-131/208

95-131/211

95-131/214

భరస : మగ బమలस షపక
ఇసటట ననస:66-5-127
వయససస:57
లస: ససస స

6816 AP151000588208
పపరర: అసగ ర షపక

6819 MLJ2588465
పపరర: ఖసరరరద అనశర షపక

6822 SQX0871624
పపరర: ఫయలజ షపక

6825 SQX1733716
పపరర: అబమరల వహబ షపక

95-131/216

6828 SQX1712835
పపరర: పరరశన షపక

95-131/206

6831 AP151000588448
పపరర: నయలజ బబషర షపకस షపక
తసడడ:డ మగమబలस షపక
ఇసటట ననస:66-5-127
వయససస:41
లస: పప

6811 MLJ0994392
పపరర: సరదదక షపక

95-131/201

6814 SQX0267112
పపరర: వనసకటటశశరరర కకససరరस

95-131/204

6817 AP151000588394
పపరర: ఉసపసన ఖలన పఠరన

95-131/207

తసడడ:డ అబబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:72
లస: పప
95-131/209

6820 MLJ0988956
పపరర: అకస రరనససర షపక

95-131/210

భరస : గఫరర షపక
ఇసటట ననస:66-5-126
వయససస:43
లస: ససస స
95-131/212

6823 MLJ2584134
పపరర: అనశర మహమకద

95-131/213

తసడడ:డ హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-126
వయససస:45
లస: పప
95-141/431

6826 SQX0586792
పపరర: షసషరద షపక షపక

95-131/215

భరస : నయలజ భబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-127
వయససస:39
లస: ససస స
95-131/217

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:66-5-127
వయససస:41
లస: ససస స
95-131/219

95-131/198

తసడడ:డ కకటయఖस కకససరర
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:66-5-126
వయససస:26
లస: పప

భరస : షరవ షరద షపక
ఇసటట ననస:66-5-127
వయససస:40
లస: ససస స
6830 AP151000591247
పపరర: కలబబరర బబగస షపకस షపక

95-131/203

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:66-5-126
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ దనదన షపక
ఇసటట ననస:66-5-126
వయససస:52
లస: పప
6827 AP151000591318
పపరర: షపక మమకరససस షపక

6813 SQX1227728
పపరర: నససర పఠరన

6808 MLJ0984294
పపరర: ఖమర జహన షపక

తసడడ:డ అజగ ల షపక
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:34
లస: పప

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:66-5-126
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:66-5-126
వయససస:28
లస: పప
6824 MLJ2585057
పపరర: గఫరర అబమరల షపక

95-131/200

తసడడ:డ ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:64
లస: పప

భరస : అబమరల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:66-5-126
వయససస:25
లస: ససస స
6821 SQX1340686
పపరర: అయలజ షపక

6810 AP151000591133
పపరర: నససమమనసస బబగస

95-131/195

భరస : షమస షపక
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:46
లస: పప
6818 SQX1340736
పపరర: నలలఫర షపక

95-131/197

భరస : హహసపసన ఖలన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసననఖ న పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:35
లస: పప
6815 SQX0027789
పపరర: షమమ షపక

6807 MLJ0989954
పపరర: రహమతషనససర షపక

6805 SQX1712389
పపరర: షరహహన షపక

భరస : జజవద షపక
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అసగ ర షపక
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:59
లస: ససస స
6812 MLJ0985770
పపరర: సమరరఖ న పఠరన

95-131/194

భరస : నససర పటబటన
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరధదక షపక
ఇసటట ననస:66-5-125
వయససస:36
లస: ససస స
6809 SQX0586735
పపరర: కరరమమనససర షపక

6804 SQX0467563
పపరర: ఫరరఫ నన పటబటన

6829 AP151000591245
పపరర: పపషరపవత

95-131/218

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:66-5-127
వయససస:52
లస: ససస స
95-131/220

6832 SQX1713023
పపరర: హమద షపక

95-131/221

తసడడ:డ ఖలదర వల షపక
ఇసటట ననస:66-5-127
వయససస:45
లస: పప
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పపరర: షపక మగ బమలस షపక
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95-131/222

తసడడ:డ షపక ననవససరహహబस షపక
ఇసటట ననస:66-5-127
వయససస:67
లస: పప

6834 SQX1536376
పపరర: హహమమర షపక

భరస : అబమరల రజహమలన షపక
ఇసటట ననస:66-5-128
వయససస:26
లస: ససస స

95-131/225 6837 SQX0356931
6836 SQX0281915
పపరర: ససజజన మమలక శరరషర మమలక
పపరర: షపక షరమన పసడయలस షపక

తసడడ:డ కకషర మమలక
ఇసటట ననస:66-5-128
వయససస:33
లస: ససస స
6839 SQX0281931
పపరర: ననగగసశరమక ససజజన మమలక

95-131/228

95-131/231

95-131/234

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:66-5-132
వయససస:28
లస: ససస స
6848 SQX0871814
పపరర: షపజక అబమరల రహహమ షపక

95-131/237

95-131/240

95-131/243

భరస : రహహస బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-134
వయససస:54
లస: ససస స

95-131/235

95-131/770

6858 SQX2551513
పపరర: అనశ ఫరతమ షపక

6861 SQX1476200
పపరర: మలలక మనససర అల షపక
తసడడ:డ అబమరల షతకలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-134
వయససస:25
లస: పప

95-131/230

6844 SQX1552257
పపరర: మమనశర షపక

95-131/233

6847 AP151000591216
పపరర: అబమరల జజన బ

95-131/236

95-131/238

6850 SQX0975862
పపరర: సపజయద అరరఫ మసద ససలలసనన
సయఖద
భరస : మబస కరరమమలలరహ సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-133
వయససస:30
లస: ససస స

95-131/241

95-131/242
6853 SQX1293265
పపరర: జయలవపర రహమలన సయఖద

95-131/239

తసడడ:డ షరరఫ ఇనయతషర రహమలన సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-133
వయససస:45
లస: పప
95-131/244

6856 SQX2122620
పపరర: అమర బబష షపక

95-131/694

తసడడ:డ అససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-133
వయససస:30
లస: పప
95-130/923

భరస : అబమరల గన షపక
ఇసటట ననస:66-5-134
వయససస:28
లస: ససస స
95-131/246

6841 SQX0027490
పపరర: ససరగష మరరయలలలకల

భరస : ఫజర షపక
ఇసటట ననస:66-5-132
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-133
వయససస:58
లస: పప

భరస : అమర బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-133
వయససస:24
లస: ససస స
6860 SQX0281899
పపరర: ఆదదల భబనస షపక

6846 AP151000591217
పపరర: షపక అమరరనససర షపక

6855 SQX1568536
పపరర: రహహస బబష షపక

95-131/227

తసడడ:డ బబబమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-129
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-133
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-133
వయససస:50
లస: పప
6857 SQX1309195
పపరర: సలలక షపక

95-131/232

6852 SQX1356337
పపరర: అజస షపక

6838 AP151000591316
పపరర: ససజజన మమలక లకడక మమలక

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మరరయలకల
ఇసటట ననస:66-5-128
వయససస:32
లస: పప

తలర : సరజదన షపక
ఇసటట ననస:66-5-133
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అనఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-133
వయససస:40
లస: ససస స
6854 MLJ2584969
పపరర: ఆససఫ షపక

95-131/229

6843 SQX0027557
పపరర: వనసకటటశశర రరవప మరరయలల
కరల
తసడడ:డ మకరకజ మరరయలకల
ఇసటట ననస:66-5-128
వయససస:64
లస: పప

6849 SQX1476242
పపరర: మజదన షపక

95-131/224

భరస : లకకకజ మమలక
ఇసటట ననస:66-5-128
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వజల షపక
ఇసటట ననస:66-5-132
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహఘదధన షపక
ఇసటట ననస:66-5-132
వయససస:35
లస: పప
6851 MLJ2588523
పపరర: హససనన షపక

95-131/226

తసడడ:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-128
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:66-5-128
వయససస:60
లస: పప
6845 SQX0575811
పపరర: షపక జబనన షపక

6840 SQX0383042
పపరర: మహర మమద హఫసజ షపక

6835 SQX0356949
పపరర: షపక మజర మలనस షపక

తసడడ:డ మహమకద హనఫस షపక
ఇసటట ననస:66-5-128
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సమరस షపక
ఇసటట ననస:66-5-128
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససజన మమలక లకడక మమలక
ఇసటట ననస:66-5-128
వయససస:67
లస: ససస స
6842 SQX1507286
పపరర: మహమకద హనఫ షపక

95-131/223

6859 SQX0451401
పపరర: హమదన షపక

95-131/245

తసడడ:డ ససధనన షపక
ఇసటట ననస:66-5-134
వయససస:31
లస: ససస స
95-131/247

6862 SQX2247971
పపరర: రబబన షపక

95-131/695

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:66-5-134
వయససస:23
లస: పప
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పపరర: నసరజహన షపక
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95-130/810

6864 SQX1595331
పపరర: సయఖద హనయ ససలలసనన
సయఖద
తసడడ:డ మబసర కరరమమలలర సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-135
వయససస:23
లస: ససస స

95-131/248

6865 SQX2314144
పపరర: అసమతషనససర బబీతగస
మహమకద
భరస : యమసఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:68
లస: ససస స

95-130/811

95-130/812

6867 SQX2450443
పపరర: అపసర అల షపక

95-130/813

6868 SQX2450344
పపరర: అపసర అల షపక

95-130/814

భరస : ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:66-5-135
వయససస:43
లస: ససస స
6866 SQX2449197
పపరర: అబమరల అల షపక
తసడడ:డ ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:21
లస: పప
6869 SQX0655977
పపరర: ఖమరఫహన షపక షపక

95-131/249

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:35
లస: ససస స
6872 SQX0027706
పపరర: ససథనన షపక

95-131/252

95-131/255

95-131/258

95-130/84

95-130/87

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:24
లస: పప

95-131/256

6879 MLJ0981829
పపరర: ససభబనఅబమరల షపక

6882 MLJ2588564
పపరర: అఖలలబబగస

6885 SQX0014704
పపరర: షపక మమసతనజ

95-130/90

6888 MLJ2584902
పపరర: ఉసరకన షపక

95-131/259

6891 AP151000588443
పపరర: ఆరరఫ షపక
తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:41
లస: పప

95-131/254

6877 MLJ0995845
పపరర: షపక మహరరనసస షపక

95-131/257

6880 MLJ2588804
పపరర: షషపదన బబగస

95-130/83

తసడడ:డ ఖలదర బబష
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:33
లస: ససస స
95-130/85

6883 SQX0213744
పపరర: ఆససయలబబగస షపక

95-130/86

భరస : మమజబ
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:42
లస: ససస స
95-130/88

6886 AP151000591069
పపరర: సలమమనససర షపక

95-130/89

భరస : అబమరల సలలస
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:47
లస: ససస స
95-130/91

తసడడ:డ జజననబషర
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:24
లస: పప
95-130/93

6874 MLJ2584084
పపరర: షపక కరరమమలలర షపక దసస గరరర

తసడడ:డ ఖలససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:78
లస: పప

భరస : రబబబన బబషర
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : షషకలరర
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:57
లస: ససస స
6890 SQX0196675
పపరర: మమజబ షపక

6876 MLJ0995928
పపరర: అబమరలలరకలర షపక

95-131/251

తసడడ:డ షపక ఖలససస షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆరరప
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మహబబబ వల
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:42
లస: ససస స
6887 AP151000591263
పపరర: అమరరనససరబబగస

95-131/253

తసడడ:డ వజర షపక
ఇసటట ననస:66-5-137
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:34
లస: ససస స
6884 AP151000591267
పపరర: రరజజశననబబగస

6873 SQX0281527
పపరర: రబబబన షపక

6871 SQX1475913
పపరర: అహకద అల షపక
తసడడ:డ ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:51
లస: పప

భరస : అబమరల ససబబన షపక
ఇసటట ననస:66-5-137
వయససస:34
లస: ససస స
6881 SQX1536350
పపరర: తనబమసపస షపక

95-131/250

తసడడ:డ ఖలససససరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:49
లస: పప
6878 SQX0871822
పపరర: షపజక నసరరనససర షపక

6870 SQX0045146
పపరర: నజరరనససర షపక షపక

తసడడ:డ ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలశస షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:36
లస: పప
6875 SQX0027599
పపరర: ననయబ రససల షపక

Deleted

తసడడ:డ ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-5-136
వయససస:21
లస: పప

6889 MLJ2585073
పపరర: జబవపలలర

95-130/92

తసడడ:డ జజననబషర
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:24
లస: పప
95-130/94

6892 AP151000588428
పపరర: ఖలదర భబషర షపక

95-130/95

తసడడ:డ షషకలర
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:42
లస: పప
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95-130/96

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:46
లస: పప
6896 AP151000588253
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-130/99

95-130/100

95-130/103

95-130/106

95-130/109

95-130/112

95-130/115

తసడడ:డ మసరసనస
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:57
లస: పప

6906 AP151000588002
పపరర: అబమరల సమకద షపక

6909 SQX1710110
పపరర: గకససయల బబగస షపక

6912 MLJ0995613
పపరర: నససమల షపక

6915 SQX0826388
పపరర: అకకమ సయఖద

95-130/118

6918 MLJ2584803
పపరర: ననగబర షపక

95-130/107

6921 SQX2353860
పపరర: ససధనకర చసదడ గమసటర
తసడడ:డ శవయఖ చసదడ గమసటర
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:59
లస: పప

6901 AP151000591281
పపరర: సరబహ షపక

95-130/102

6904 MLJ0992230
పపరర: అకబర అహకద

95-130/105

6907 MLJ0984914
పపరర: మహకద షఫస షపక

95-130/108

తసడడ:డ జజనభబషర
ఇసటట ననస:66-5-140
వయససస:29
లస: పప
95-130/110

6910 SQX0789636
పపరర: షపక మమలలనన ఆజజద

95-130/111

తసడడ:డ ననవస సరహహబ
ఇసటట ననస:66-5-141
వయససస:29
లస: పప
95-130/113

6913 AP151000591062
పపరర: మహబబబ భ షపక

95-130/114

భరస : రహసతషలలర
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:52
లస: ససస స
95-130/116

6916 AP151000588146
పపరర: చనసద భబషర షపక

95-130/117

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:42
లస: పప
95-130/119

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:43
లస: పప
95-130/121

95-130/816

తసడడ:డ జజననబషర
ఇసటట ననస:66-5-140
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల కరరమమలర సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రహసతషలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:42
లస: పప
6920 AP151000588009
పపరర: రహసతషలలరషపక

95-130/104

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:67
లస: ససస స
6917 SQX1386698
పపరర: కరరమమలర షపక

6903 MLJ0992354
పపరర: అబమరల రహమలన

6898 SQX2209427
పపరర: అఫసడన షపక

భరస : అబడరరర
ఇసటట ననస:66-5-140
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మమలలనన ఆజజద షపక
ఇసటట ననస:66-5-141
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ననగమర
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:33
లస: ససస స
6914 AP151000591063
పపరర: ససలలర భ షపక

95-130/101

తసడడ:డ జజనభబషర
ఇసటట ననస:66-5-140
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమలలనన ఆజజద షపక
ఇసటట ననస:66-5-141
వయససస:22
లస: ససస స
6911 MLJ0995936
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

6900 SQX1286088
పపరర: ఆయయషర షపక

95-130/98

తసడడ:డ మమజబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జజననబషర
ఇసటట ననస:66-5-140
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజననబషర
ఇసటట ననస:66-5-140
వయససస:29
లస: పప
6908 SQX1710060
పపరర: జన ఫలక షపక

95-130/815

భరస : ఫసజలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-140
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజనబబషర
ఇసటట ననస:66-5-140
వయససస:29
లస: ససస స
6905 MLJ0992727
పపరర: అబమరల అజమ

6897 SQX2209393
పపరర: మనససర షపక

6895 SQX1948934
పపరర: షపక సలలస

తసడడ:డ ఆదస షపక
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ మమజబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-5-139
వయససస:24
లస: పప
6902 AP151000591282
పపరర: ఖసఖ షసదసనసషర షపక

95-130/97

తసడడ:డ ఖరరమ
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అలర సరహహబ
ఇసటట ననస:66-5-138
వయససస:69
లస: పప
6899 SQX1507104
పపరర: ననగబర షపక

6894 SQX0587220
పపరర: షషకలర షపక

6919 MLJ0993220
పపరర: సయఖద ఇరరరన

95-130/120

తసడడ:డ సయఖద బశర
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:29
లస: పప
95-130/817

6922 SQX2303451
పపరర: హబబమన షపక

95-130/818

తసడడ:డ అనవర షపక
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:42
లస: పప
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6923 SQX2262707
పపరర: అబమరల నససమ సయఖద

95-130/819

భరస : కరరమమలర సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:42
లస: ససస స
6926 SQX0491902
పపరర: హససనన షపక

95-130/123

95-130/126

95-130/129

95-130/132

95-130/135

95-130/138

95-130/141

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:66-5-146
వయససస:49
లస: ససస స

6936 SQX1447409
పపరర: మహఘన షపక

6939 AP151000591190
పపరర: మలలక షపక

6942 SQX1710862
పపరర: అబమరల షపక

6945 SQX1710656
పపరర: బబషర షపక

95-130/143

6948 SQX0309880
పపరర: షపక సరహహదన

95-130/133

6951 AP151000591116
పపరర: షకకల షపక
భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:66-5-146
వయససస:27
లస: ససస స

6931 SQX0461285
పపరర: నజరరనససర షపక

95-130/128

6934 SQX0286328
పపరర: అనశర షపక

95-130/131

6937 SQX0649285
పపరర: షపక హయత

95-130/134

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:66-5-144
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/136

6940 AP151000591115
పపరర: ససలలర బ షపక

95-130/137

భరస : అలలరబక
ఇసటట ననస:66-5-144
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/139

6943 SQX1711712
పపరర: సలలక షపక

95-130/140

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-145
వయససస:32
లస: ససస స
95-130/142

6946 SQX2149953
పపరర: తరరణ షపక

95-130/821

భరస : షహహనషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-145
వయససస:28
లస: ససస స
95-130/144

భరస : ఖలదర
ఇసటట ననస:66-5-146
వయససస:29
లస: ససస స
95-130/146

95-130/125

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:66-5-143
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-145
వయససస:35
లస: పప

భరస : యబనస షపక
ఇసటట ననస:66-5-146
వయససస:26
లస: ససస స
6950 SQX0309914
పపరర: షపక షకకలల

95-130/130

తసడడ:డ సపజదన షపక
ఇసటట ననస:66-5-144
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చనన ఖల
ఇసటట ననస:66-5-145
వయససస:27
లస: ససస స
6947 SQX1552174
పపరర: జబనన షపక

6933 SQX0493601
పపరర: బబజజన షపక

6928 SQX0491753
పపరర: పరరశన షపక

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:66-5-143
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:66-5-144
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సపజదన
ఇసటట ననస:66-5-144
వయససస:27
లస: ససస స
6944 MLJ2584878
పపరర: అజదసన షపక

95-130/127

భరస : బమడత షపక
ఇసటట ననస:66-5-144
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సలస
ఇసటట ననస:66-5-144
వయససస:27
లస: ససస స
6941 MLJ2588796
పపరర: బబ షపక

6930 SQX0492363
పపరర: అషసరరప ఉనససర

95-130/122

భరస : గకస మహఘదధరన
ఇసటట ననస:66-5-143
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:66-5-143
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఇససబ షపక
ఇసటట ననస:66-5-144
వయససస:27
లస: ససస స
6938 SQX0649335
పపరర: షపక మలర క

95-130/124

భరస : బజజన
ఇసటట ననస:66-5-143
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజజన
ఇసటట ననస:66-5-143
వయససస:26
లస: పప
6935 SQX1286641
పపరర: ఫబబహ షపక

6927 SQX0492157
పపరర: నలలఫర షపక

6925 SQX1710599
పపరర: షమన షపక

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-143
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజజన
ఇసటట ననస:66-5-143
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:66-5-143
వయససస:26
లస: ససస స
6932 SQX0493585
పపరర: బబబమ షపక

95-130/820

తసడడ:డ క షపక
ఇసటట ననస:66-5-142
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : చనసదనబషర
ఇసటట ననస:66-5-143
వయససస:26
లస: ససస స
6929 MLJ2588127
పపరర: మమనససర షపక

6924 SQX2303436
పపరర: శశశదనబ షపక

6949 AP151000591114
పపరర: ఆబదన షపక

95-130/145

భరస : ఇలయలజ
ఇసటట ననస:66-5-146
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/147

6952 SQX0333203
పపరర: ననగమల మరర షపక

95-130/148

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:66-5-146
వయససస:28
లస: పప
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95-130/149

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:66-5-146
వయససస:36
లస: పప
6956 SQX1711134
పపరర: అకలకన షపక

95-130/152

95-130/155

95-130/158

95-130/822

95-5/674

95-130/162

95-130/824

తసడడ:డ బబలలజ సససగ
ఇసటట ననస:66-5-152
వయససస:24
లస: పప

6966 SQX2208940
పపరర: మమనస షపక

6969 SQX1822287
పపరర: రగజవన షపక

6972 SQX0843375
పపరర: జజన బబషర షపక

6975 SQX1286252
పపరర: రజహనన బబగమ షపక

95-130/167

6978 MLJ2588325
పపరర: రరస లకడక బబయ

95-130/823

6981 MLJ0995431
పపరర: బబలలజసససగ కకరతరరయల
తసడడ:డ ననరరయణసససగ
ఇసటట ననస:66-5-152
వయససస:24
లస: పప

6961 MLJ2584886
పపరర: సహఘననస షపక

95-130/157

6964 MLJ2584753
పపరర: హబబమలలర షపక

95-130/160

6967 SQX1822261
పపరర: ఫరరరన షపక

95-5/673

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:66-5-148
వయససస:21
లస: ససస స
95-5/675

6970 SQX0843342
పపరర: రరజజశన షపక

95-130/161

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:66-5-148
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/163

6973 SQX1831171
పపరర: జలలన షపక

95-130/164

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-148
వయససస:48
లస: పప
95-130/165

6976 SQX1286211
పపరర: అమర షపక

95-130/166

తసడడ:డ అసర స షపక
ఇసటట ననస:66-5-151
వయససస:34
లస: పప
95-130/168

తసడడ:డ బబలలజ సససగ
ఇసటట ననస:66-5-152
వయససస:34
లస: ససస స
95-130/170

95-130/154

తసడడ:డ మలబమఖల
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:27
లస: పప

భరస : అసర స షపక
ఇసటట ననస:66-5-151
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరల అహమకద షపక
ఇసటట ననస:66-5-151
వయససస:34
లస: పప
6980 SQX0826412
పపరర: ననగగసదడ సససగ B

95-130/159

తసడడ:డ అసగ ర అల
ఇసటట ననస:66-5-148
వయససస:27
లస: పప

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:66-5-148
వయససస:20
లస: ససస స
6977 SQX1286294
పపరర: అసర స షపక

6963 SQX0231472
పపరర: ఇలలజ షపక

6958 SQX0826404
పపరర: యబససఫ SK

తసడడ:డ సయదన
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:27
లస: పప

భరస : మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-5-148
వయససస:41
లస: ససస స

తలర : షసషరద
ఇసటట ననస:66-5-148
వయససస:27
లస: పప
6974 SQX2261808
పపరర: మహబబ షపక

95-130/156

భరస : నజర
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:66-5-148
వయససస:21
లస: ససస స
6971 SQX0843409
పపరర: జలలన షపక

6960 MLJ0992719
పపరర: సరదదక షపక

95-130/151

తసడడ:డ ఎలలస
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జజసగరర
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:27
లస: పప

భరస : నజర
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:50
లస: ససస స
6968 SQX1822279
పపరర: ఆఫసడన షపక

95-130/153

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అలలరబక
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:27
లస: పప
6965 SQX2252708
పపరర: జబబద షపక

6957 AP151000591004
పపరర: షసషరర పఠరన

6955 SQX1711274
పపరర: తబమససన షపక

తసడడ:డ అబమరలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జజనభబషర
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలరబక
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:27
లస: పప
6962 MLJ0992735
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-130/150

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:66-5-146
వయససస:59
లస: పప

భరస : అబమరల షపక
ఇసటట ననస:66-5-147
వయససస:34
లస: ససస స
6959 SQX0655886
పపరర: షపక అబమరలలర

6954 SQX0333187
పపరర: షపక అహకద

6979 MLJ2588101
పపరర: ఇసదదరర రరఖభబయ

95-130/169

భరస : బబలలజ సససగ
ఇసటట ననస:66-5-152
వయససస:24
లస: ససస స
95-130/171

6982 SQX1511642
పపరర: ఫరరరన సయఖద

95-130/172

తసడడ:డ కరరమమలలర సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-153
వయససస:24
లస: ససస స
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95-130/173

తసడడ:డ కరరమమలలర సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-153
వయససస:27
లస: ససస స
6986 AP151000591203
పపరర: జజఖతబబయ బబ సదదల

95-130/176

95-130/826

95-130/180

95-130/183

95-130/186

95-130/189

95-130/192

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:66-5-159
వయససస:34
లస: ససస స

6996 SQX1286146
పపరర: జకకయల సయఖద

6999 MLJ2589265
పపరర: అసకతషనససర సయఖద

7002 MLJ2589281
పపరర: మజజహరరనససర

7005 SQX0196717
పపరర: ఇసరకయల సయఖద

95-130/827

7008 SQX2312130
పపరర: ఉమరగ ఫరరరక సయఖద

95-130/184

7011 AP151000588398
పపరర: సలస షపక
తసడడ:డ మసరసనస
ఇసటట ననస:66-5-159
వయససస:34
లస: పప

6991 MLJ2588119
పపరర: ఫరరఫ నన పఠరన

95-130/179

6994 MLJ2585107
పపరర: ససభబన పఠరన

95-130/182

6997 SQX1222843
పపరర: కరరమల ససలలసనన షపక

95-130/185

భరస : ఖమమమ దధరన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:34
లస: ససస స
95-130/187

7000 MLJ2589273
పపరర: ఉమహన సయఖద

95-130/188

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:39
లస: ససస స
95-130/190

7003 SQX0789677
పపరర: మహమకద కమరరదధరన

95-130/191

తసడడ:డ షసషషదధరన
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:39
లస: పప
95-130/193

7006 SQX0027573
పపరర: రరయజదధరన మహమకద

95-130/196

తసడడ:డ షమమ
ర దధరన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:29
లస: పప
95-131/696

తసడడ:డ అహమద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:19
లస: పప
95-130/195

95-130/825

తసడడ:డ రససలలఖ న
ఇసటట ననస:66-5-157
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అహమద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:23
లస: ససస స
7010 AP151000591266
పపరర: అమరరనససర షపక

95-130/181

భరస : ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద ఇబడహహస సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:50
లస: పప
7007 SQX2311553
పపరర: రరబనన సయద

6993 SQX1710292
పపరర: హహసపసన పఠరన

6988 SQX2207595
పపరర: రజషక షపక

తసడడ:డ ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-157
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : అహకద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : షసషషదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:58
లస: ససస స
7004 SQX1101385
పపరర: సయఖద అహమద సయఖద

95-130/178

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖమమరరదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:34
లస: ససస స
7001 SQX0428292
పపరర: సమమఉనససర బ బ

6990 SQX1710243
పపరర: మసరకత ఫరతమల షపక

95-130/175

భరస : బదసడదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-5-156
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-157
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-158
వయససస:29
లస: ససస స
6998 SQX0789545
పపరర: షపక కరరమ ససలలసనన

95-130/177

భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:66-5-157
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:66-5-157
వయససస:29
లస: ససస స
6995 SQX1447433
పపరర: రజయల సయఖద

6987 SQX0663963
పపరర: అబమరల అజజ షపక

6985 MLJ0980631
పపరర: కరరమమలలర సయఖద

తలర : యశన బబగమ
ఇసటట ననస:66-5-153
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదరరరషర
ఇసటట ననస:66-5-155
వయససస:47
లస: పప

తలర : రజషక
ఇసటట ననస:66-5-156
వయససస:19
లస: ససస స
6992 MLJ0995597
పపరర: మహమమద పఠరన

95-130/174

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-5-153
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససబమబసససగ
ఇసటట ననస:66-5-155
వయససస:47
లస: ససస స
6989 SQX2207629
పపరర: ఫపజజ షపక

6984 MLJ0980623
పపరర: పరరశననరనస సయఖద

7009 SQX0045179
పపరర: సయఖద గకససయల

95-130/194

భరస : సలస
ఇసటట ననస:66-5-159
వయససస:34
లస: ససస స
95-130/197

7012 SQX2209526
పపరర: మమహర ననజ షపక

95-130/828

తసడడ:డ రహహస బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-159
వయససస:20
లస: ససస స
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95-130/829

తసడడ:డ ఆరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-5-159
వయససస:20
లస: ససస స
7016 SQX0014720
పపరర: షపక ఖమమమ న

95-130/199

95-130/202

95-135/256

95-135/259

95-135/262

95-135/265

భరస : కకషర మమలక
ఇసటట ననస:66-5-166
వయససస:60
లస: ససస స

7026 SQX0013326
పపరర: పఠరన ఇసరకయల ఖలన

7029 SQX0013318
పపరర: పఠరన అమరరలర ఖలన

7032 SQX1376624
పపరర: ఖజజబ షపక

95-135/765

7035 SQX1386367
పపరర: సలలహ షపక

95-131/262

7038 AP151000591219
పపరర: పరరశన షపక షపక

95-135/260

7021 SQX0907220
పపరర: ఉమమకహన పఠరన

95-135/255

7024 MLJ3177045
పపరర: భభ జజన

95-135/258

7027 SQX0013292
పపరర: పఠరన జజహఘరరలర ఖలన

95-135/261

తసడడ:డ మసరసన ఖలన
ఇసటట ననస:66-5-162
వయససస:35
లస: పప
95-135/263

7030 MLJ3176609
పపరర: పరరశన షపక

95-135/264

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:66-5-165
వయససస:34
లస: ససస స
95-135/266

7033 SQX2169464
పపరర: పపదర ననగమర బబష షపక

95-135/764

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-5-165
వయససస:46
లస: పప
95-131/260

7036 SQX1386474
పపరర: మబన షపక

95-131/261

భరస : ఫరరర న షపక
ఇసటట ననస:66-5-166
వయససస:25
లస: ససస స
95-131/555

భరస : షపక హలమలబ షపక
ఇసటట ననస:66-5.166
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఇమలమ న షపక
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:34
లస: ససస స

95-130/201

భరస : మసరసన ఖలన
ఇసటట ననస:66-5-162
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:66-5-166
వయససస:24
లస: ససస స

95-131/264 7041 SQX0983882
7040 SQX0008706
పపరర: మమమమమనససర సయఖద సయఖద
పపరర: కరరమమనససర షపక షపక

తసడడ:డ బబషసద సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:32
లస: ససస స

95-135/257

భరస : అదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:66-5-165
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : ననగమర బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-165
వయససస:26
లస: ససస స
7037 SQX0407155
పపరర: ససజజన మమలలలలణణ మమలక

7023 SQX1774033
పపరర: అజమమన షపక

7018 SQX0196691
పపరర: అకబర షపక

భరస : జహహరరలలరహ ఖలన
ఇసటట ననస:66-5-162
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఖలన
ఇసటట ననస:66-5-162
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:66-5-165
వయససస:38
లస: ససస స
7034 SQX2169480
పపరర: రజషక షపక

95-135/254

తసడడ:డ మసరసన ఖలన
ఇసటట ననస:66-5-162
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన ఖలన
ఇసటట ననస:66-5-162
వయససస:36
లస: పప
7031 MLJ3176690
పపరర: ఖలజజబ షపక

7020 SQX1774058
పపరర: మహహన ఖలన పఠరన

95-130/198

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:66-5-160
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-162
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఖలన
ఇసటట ననస:66-5-162
వయససస:29
లస: పప
7028 SQX1004969
పపరర: దనవపద ఖలన పఠరన

95-130/200

భరస : మహమబద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-162
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దనవపద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-162
వయససస:33
లస: ససస స
7025 SQX0013409
పపరర: మహమకద ఖలన పఠరన

7017 AP151000591227
పపరర: ఆషరబ షపక

7015 MLJ2588143
పపరర: సర తనజ షపక

భరస : రహఘసబబషర
ఇసటట ననస:66-5-160
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మమననసఫ
ఇసటట ననస:66-5-160
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమననసఫ
ఇసటట ననస:66-5-160
వయససస:34
లస: పప
7022 SQX1773993
పపరర: రరజజశన ఖలనస పఠరన

95-130/830

తసడడ:డ రహహస బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-159
వయససస:19
లస: పప

భరస : సలస
ఇసటట ననస:66-5-160
వయససస:34
లస: ససస స
7019 AP151000588429
పపరర: రహహసభబషర షపక

7014 SQX2208890
పపరర: మమనశర బబష షపక

7039 SQX1712934
పపరర: వససమ షపక

95-131/263

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:32
లస: ససస స
95-131/265

7042 SQX0871830
పపరర: మహమధ మమరరనససర
మహమకద
భరస : మజబ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:35
లస: ససస స

95-131/266
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7043 AP151000591250
పపరర: ఖమర ససలలసనన సయఖద
సయఖద
భరస : బబషసద సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:50
లస: ససస స

95-131/267

7046 SQX1552232
పపరర: పరసడడరసగర ససజనసకలర

95-131/270

95-131/273

95-131/276

95-131/278

95-131/697

95-131/283

95-131/286

భరస : జహహర బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-173
వయససస:41
లస: ససస స

95-131/275

7053 SQX2112191
పపరర: అబమరల ఖదధర జజలలన

తసడడ:డ ఉమకర మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:42
లస: పప
95-127/801

7056 SQX1837764
పపరర: బషసర షపక

7059 SQX0308924
పపరర: రరజశనన ఫరతమల పఠరన

95-131/289

95-131/279

95-131/277

7057 SQX1712868
పపరర: ఖలల షపక

95-131/280

తసడడ:డ ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:66-5-168
వయససస:33
లస: పప
95-131/281

7060 SQX0871871
పపరర: సలలక షపక షపక

95-131/282

భరస : రహహమ షపక షపక
ఇసటట ననస:66-5-171
వయససస:34
లస: ససస స

95-131/284 7063 SQX0267435
7062 SQX0333724
పపరర: సమవపలలర ఖలన పఠరన పఠరన
పపరర: హబబమలలరఖలన పఠరన

7065 SQX1341049
పపరర: ఆషసయల షపక

7068 SQX1342740
పపరర: అమలనసలలర ఖలన పఠరన

7071 SQX0586685
పపరర: మమనస షపక
భరస : అమలనసలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-173
వయససస:43
లస: ససస స

95-131/285

తసడడ:డ సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-171
వయససస:40
లస: పప
95-131/287

7066 SQX1812759
పపరర: అఫఫల బబషర షపక

95-131/288

తసడడ:డ మహబబబ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-172
వయససస:36
లస: పప
95-131/290

తసడడ:డ హబబమలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-172
వయససస:50
లస: పప
95-131/292

7054 SQX1713106
పపరర: మమనస బబగస షపక
తసడడ:డ అకకమ బబగ షపక
ఇసటట ననస:66-5-168
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అససఫ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-172
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-172
వయససస:36
లస: పప
7070 SQX0586701
పపరర: జజరరనన బబగస షపక

7051 SQX0281477
పపరర: మమజబ మహమకద

తసడడ:డ సతనసర పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-171
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ పఠరన వససఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-171
వయససస:28
లస: పప
7067 SQX1642370
పపరర: అఫఫల బబషర షపక

95-131/274

భరస : హబబమలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-171
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సరరరర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-171
వయససస:62
లస: ససస స
7064 MLJ2585172
పపరర: సతనసర ఖలన పఠరన పఠరన

95-131/272

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-5-168
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అకకస బబగ
ఇసటట ననస:66-5-168
వయససస:21
లస: పప
7061 AP151000591166
పపరర: మమమమమనససరస పఠరన

7048 SQX0333583
పపరర: వనసకటటశ ససజన మమలక
ససజనమమలక
తసడడ:డ కకషర ససజనమమలక
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:66-5-168
వయససస:21
లస: పప

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-5-168
వయససస:27
లస: ససస స
7058 SQX2151819
పపరర: అఫఫల బబగ

7050 MLJ0985788
పపరర: కరరమమలలర సయఖద

95-131/269

95-131/271

తసడడ:డ బబషసద సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనస సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:52
లస: పప
7055 SQX1712900
పపరర: హససనన బబగస షపక

7047 SQX0014472
పపరర: షపక ఇమలమ న షపక

7045 SQX0014399
పపరర: షపక ఫర హన షపక

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బశద సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:34
లస: పప
7052 MLJ2585255
పపరర: బబషసద సయఖద సయఖద

95-131/268

తసడడ:డ అబమరల ఖయబఖస షపక
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కకషర ససజనసకలర
ఇసటట ననస:66-5-167
వయససస:33
లస: పప
7049 SQX0008342
పపరర: అమలనసలలర సయఖద

7044 SQX0027532
పపరర: ఇమలమ న షపక

7069 SQX1137505
పపరర: సజదన సయఖద

95-131/291

భరస : యమససఫ సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-173
వయససస:37
లస: ససస స
95-131/293

7072 SQX1094143
పపరర: ఫర జజనన షపక

95-131/294

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-173
వయససస:48
లస: ససస స
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పపరర: అఫడజ షపక
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95-131/295

తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:66-5-173
వయససస:32
లస: పప
7076 AP151000588058
పపరర: నజర భబషర షపక

95-131/298

95-120/813

95-131/302

95-131/305

95-131/308

95-131/311

95-131/314

భరస : అలలరభక షపక
ఇసటట ననస:66-5-175
వయససస:50
లస: ససస స

7086 SQX0871780
పపరర: షపజక జకలరరనససర

7089 SQX0983866
పపరర: అనశర బబష షపక

7092 AP151000588077
పపరర: మహమకద షపసవపలలర

7095 SQX2545762
పపరర: శరఫస షపక

95-131/315

7098 SQX0008664
పపరర: అషరశక బబగస షపక

95-131/306

7101 SQX0281543
పపరర: బబషర షపక
తసడడ:డ అబమరలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-175
వయససస:50
లస: పప

7081 SQX1341080
పపరర: నససన
డ షపక

95-131/301

7084 AP151000591157
పపరర: మలర క

95-131/304

7087 MLJ2588176
పపరర: షరకకరరనససర షపక

95-131/307

భరస : ఇనయతషలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:50
లస: ససస స
95-131/309

7090 SQX0008425
పపరర: జజబవపలలర షపక

95-131/310

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:30
లస: పప
95-131/312

7093 AP151000588274
పపరర: ఖలజజ షపక

95-131/313

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:52
లస: పప
95-131/768

7096 SQX1985456
పపరర: అమమన షపక

95-130/692

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-175
వయససస:28
లస: ససస స
95-131/316

తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:66-5-175
వయససస:30
లస: ససస స
95-131/318

95-131/698

భరస : షఫస షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫపర షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:48
లస: పప

భరస : సమల
ర న షపక
ఇసటట ననస:66-5-175
వయససస:23
లస: ససస స
7100 AP151000591111
పపరర: పరహద షపక

95-131/303

తసడడ:డ గఫపర మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ఖజ షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:23
లస: పప
7097 SQX1812791
పపరర: సహఘవర షపక

7083 SQX0983858
పపరర: అమకన షపక

7078 SQX2412138
పపరర: రరమలనన ఫరతమ షపక

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఇనయతషలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:33
లస: పప
7094 SQX1966217
పపరర: జఫరర షపక

95-131/300

భరస : అహమకధ షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:26
లస: పప
7091 MLJ2584035
పపరర: బశర షపక

7080 SQX1459818
పపరర: మలర క షపక

95-131/297

తసడడ:డ నజర బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-173
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:43
లస: ససస స
7088 SQX1258632
పపరర: లలకకనవ హకకమ షపక

95-131/299

భరస : షబబర షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:26
లస: ససస స
7085 SQX0008649
పపరర: అపసర షపక

7077 AP151000588043
పపరర: అలర బక షపక

7075 AP151000588210
పపరర: జహహర భబషర షపక

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-5-173
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల కరరమ షపక
ఇసటట ననస:66-5-173
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ గఫర షపక
ఇసటట ననస:66-5-174
వయససస:55
లస: పప
7082 SQX0871772
పపరర: షపజక పరరశన

95-131/296

తసడడ:డ అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-173
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-5-173
వయససస:46
లస: పప
7079 SQX2543882
పపరర: ఖజ షపక

7074 SQX1137497
పపరర: యబసఫ సయఖద

7099 MLJ2588937
పపరర: వరహహదన షపక

95-131/317

భరస : భబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-175
వయససస:41
లస: ససస స
95-131/319

7102 SQX0027425
పపరర: ఇనయతషలలర షపక

95-131/320

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-5-175
వయససస:61
లస: పప
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95-131/699

భరస : జయలఉలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-175
వయససస:22
లస: ససస స
7106 SQX1384353
పపరర: నససమల భబనస షపక

95-131/323

95-131/326

95-131/328

భరస : మహమకద ఖలససస
ఇసటట ననస:66-5-178
వయససస:52
లస: ససస స
7115 SQX1713064
పపరర: అహకజద సయఖద

95-131/329

95-131/332

95-131/335

95-131/338

7113 SQX1985076
పపరర: రజషక ససలస న షపక

7114 SQX1985225
పపరర: రరహన ససలలసన షపక

7116 SQX1094176
పపరర: హససనన పరరశన షపక

7119 MLJ0993311
పపరర: బబ జజనస పఠరన

7122 SQX1233378
పపరర: శవ కలమలర గమసటటరర

7125 SQX2208502
పపరర: ఇలయలస తతహహసన షపక

95-135/267 7128 SQX1401231
7127 SQX1869833
పపరర: అనశరరనసస బబగస మహమకద
పపరర: అఫసఫర తరరనససస షపక

భరస : అబమరల వహబ
ఇసటట ననస:66-6
వయససస:42
లస: ససస స

95-130/693

7131 SQX1869858
పపరర: జరరన బబగస మహమకద
భరస : రహహస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-6
వయససస:49
లస: ససస స

95-131/700

95-130/694

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-180
వయససస:18
లస: ససస స
95-131/330

7117 SQX0575803
పపరర: పఠరన ఖమర జహన

95-131/331

భరస : గకస బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-265
వయససస:30
లస: ససస స
95-131/333

7120 SQX1621383
పపరర: సరయ కకససరర

95-131/334

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకససరర
ఇసటట ననస:66-5-265
వయససస:24
లస: పప
95-131/336

7123 SQX0571885
పపరర: పఠరన గకస బబషర

95-131/337

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-5-265
వయససస:34
లస: పప
95-130/835

7126 SQX2208486
పపరర: సమర తషఫసక మహమకద

95-130/836

తసడడ:డ అబమరల వరహబ
ఇసటట ననస:66-6
వయససస:18
లస: పప
95-135/268

తసడడ:డ అబమరల వహబ
ఇసటట ననస:66-6
వయససస:24
లస: ససస స
95-135/270

7111 SQX2444438
పపరర: హమద పఠరన
తసడడ:డ రహమతషలలర పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-177
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల వరహబ
ఇసటట ననస:66-6
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-6
వయససస:23
లస: ససస స

95-131/325
7108 SQX1142462
పపరర: అహకదసలలర షరరఫ మహమకద

తసడడ:డ హమదసలలరహ షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-177
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమసటటరర
ఇసటట ననస:66-5-265
వయససస:26
లస: పప

భరస : కరరమమలలర పఠరన
ఇసటట ననస:66-5-266
వయససస:42
లస: ససస స

7130 SQX1401215
పపరర: సరబర తబసససస షపక

95-131/327

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-5-265
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ యలఖసబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-265
వయససస:24
లస: పప
7124 AP151000591306
పపరర: రరజజశన పఠరన

7110 SQX1142470
పపరర: ఖలససస మహమకద

95-131/322

తసడడ:డ ఖలససస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-177
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆబద హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:66-5-259
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-265
వయససస:31
లస: ససస స
7121 SQX1356162
పపరర: అజర బబషర షపక

95-131/324

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:66-5-180
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన సయఖద
ఇసటట ననస:66-5-218
వయససస:23
లస: పప
7118 SQX0656058
పపరర: సరబనన

7107 AP151000591153
పపరర: సరగజన

7105 SQX1094028
పపరర: జజజననబ మహమకద

తసడడ:డ ఖలససస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-177
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : లకకయఖ
ఇసటట ననస:66-5-177
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల జబబబర లలట షపక
ఇసటట ననస:66-5-177
వయససస:59
లస: పప
7112 SQX0603399
పపరర: షహహన బబగస

95-131/321

తసడడ:డ ఖలససస మహమకద
ఇసటట ననస:66-5-177
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నజర బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-5-177
వయససస:44
లస: ససస స
7109 SQX1621417
పపరర: అబమరల రరవపఫ షపక

7104 SQX1142488
పపరర: అసరక అసజమ మహమకద

7129 SQX1090158
పపరర: ససలలచన గసట

95-135/269

భరస : శకధర రజడడడ
ఇసటట ననస:66-6
వయససస:30
లస: ససస స
95-135/271

95-135/272
7132 SQX1869817
పపరర: మసపహ అకస ర బబగ మహమకద

తసడడ:డ రహఘస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-6
వయససస:28
లస: పప
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పపరర: అబమరల వహబ
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95-135/273

తసడడ:డ అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:66-6
వయససస:51
లస: పప
7136 SQX1342005
పపరర: గకససయల షపక

95-131/339

95-131/342

95-131/345

95-130/205

95-130/208

95-130/211

95-130/213

భరస : యబసఫ బగ
ఇసటట ననస:66-6-179
వయససస:44
లస: ససస స

7146 SQX1586397
పపరర: మఘల ఖలససస బబగ

7149 AP151000588249
పపరర: ఇసరకయల షపకस

7152 SQX0983718
పపరర: మమనస ష0 షపక

7155 SQX1621284
పపరర: హససనన షపక

95-130/216

7158 SQX1621268
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-130/206

7161 SQX1101377
పపరర: ఫయలజ మరరఫ
తసడడ:డ రరయలజ
ఇసటట ననస:66-6-179
వయససస:27
లస: పప

7141 SQX1812676
పపరర: హబబబ షపక

95-131/344

7144 SQX1586413
పపరర: మమజజహఘద బబగస

95-130/204

7147 AP151000591278
పపరర: షపకసబ షపకस

95-130/207

భరస : ఖలజజహహసపసనस
ఇసటట ననస:66-6-118
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/209

7150 SQX1820406
పపరర: ఫరతమల బబజగ

95-130/210

భరస : సదనరస హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-123
వయససస:24
లస: ససస స
95-131/347

7153 SQX1621300
పపరర: బషసరరన షపక

95-130/212

తసడడ:డ బబబమ షపక
ఇసటట ననస:66-6-138
వయససస:55
లస: ససస స
95-130/214

7156 SQX1621276
పపరర: ఖలజజ షపక

95-130/215

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-138/A
వయససస:23
లస: పప
95-130/217

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:66-6-138/A
వయససస:26
లస: పప
95-130/218

95-131/341

భరస : మఘల ఖలససస బబగ
ఇసటట ననస:66-6-117
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-138/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-138/A
వయససస:26
లస: పప
7160 SQX1101310
పపరర: రరకరసనన పరరశన

95-131/346

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-126
వయససస:45
లస: పప

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:66-6-138
వయససస:55
లస: ససస స
7157 SQX1621250
పపరర: ఖలజజ కకషట స షపక

7143 AP151000591431
పపరర: తషలససభబయ బబ సదదల బబ సదదల

7138 SQX1342765
పపరర: ఇమకస షపక

భరస : ఖసదసరస షపక
ఇసటట ననస:66-6-80
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజహహసపసనस
ఇసటట ననస:66-6-118
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అయబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-123
వయససస:25
లస: పప
7154 SQX1621292
పపరర: పరరశన షపక

95-131/343

తసడడ:డ బబషర బబగ
ఇసటట ననస:66-6-117
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అమర स स
ఇసటట ననస:66-6-118
వయససస:27
లస: పప
7151 SQX1820398
పపరర: సదనరస హహసపసన షపక

7140 MLJ2588697
పపరర: నససమలस షపకस

95-130/203

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:66-6-48
వయససస:28
లస: పప

భరస : సతఖననసరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:66-6-106
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగ రరజ
ఇసటట ననస:66-6-117
వయససస:43
లస: పప
7148 MLJ0991042
పపరర: రసతషలలర షపకस स

95-131/340

భరస : అనశరस షపక
ఇసటట ననస:66-6-59
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : షమవపలలర ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-83
వయససస:44
లస: ససస స
7145 SQX0789735
పపరర: మరరయలల కరర గకతస హరరష

7137 SQX1227785
పపరర: షరజజబ షపక

7135 SQX1831130
పపరర: సబర షపక

భరస : అల అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-6-24
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-48
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇసటట ననస:66-6-48
వయససస:29
లస: పప
7142 SQX0244913
పపరర: జజకకరర

95-135/274

తసడడ:డ అనశరరలర బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-6
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-6-48
వయససస:26
లస: ససస స
7139 SQX1415307
పపరర: ఈససబ షపక

7134 SQX1869809
పపరర: రహహస బబగ మహమకద

7159 SQX2115152
పపరర: నదదరర పఠరన

95-130/695

తలర : రహఘమలన ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-156
వయససస:23
లస: ససస స
95-130/219

7162 SQX0027607
పపరర: యబసఫ బబగ మరరఫ

95-130/220

తసడడ:డ నయళమ బబగ
ఇసటట ననస:66-6-179
వయససస:61
లస: పప

Page 243 of 299
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పపరర: నజరరన సయద
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95-130/837

భరస : ఇసరకయల సయద
ఇసటట ననస:66-6-179
వయససస:40
లస: ససస స
7166 MLJ2588978
పపరర: రరకకకణణ భబయ పసలలర ల

95-130/222

95-130/225

95-130/228

95-130/231

95-130/234

95-130/237

95-130/240

భరస : అబమరల లతప
ఇసటట ననస:66-6-186
వయససస:28
లస: ససస స

7176 SQX1586363
పపరర: షకకల షపక

7179 SQX1586371
పపరర: హఘదయతషనససర షపక

7182 SQX1586348
పపరర: హసన షరరఫ షపక

7185 SQX1287029
పపరర: ససబబన పఠరన

95-130/243

7188 SQX0281493
పపరర: నససమల షపక

95-130/232

7191 AP151000591229
పపరర: మహబబబ భ షపక
భరస : అబమరల సలలమ
ఇసటట ననస:66-6-186
వయససస:72
లస: ససస స

7171 SQX0656066
పపరర: సతఖవత జకరక

95-130/227

7174 SQX0663997
పపరర: రమమష జగ

95-130/230

7177 SQX1586389
పపరర: జరస షపక

95-130/233

భరస : హసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-184
వయససస:42
లస: ససస స
95-130/235

7180 SQX1287078
పపరర: రజజక షపక

95-130/236

తసడడ:డ ఘన సపజదన షపక
ఇసటట ననస:66-6-184
వయససస:26
లస: పప
95-130/238

7183 SQX1586355
పపరర: ససలలమన షపక

95-130/239

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:66-6-184
వయససస:56
లస: పప
95-130/241

7186 AP151000588250
పపరర: షరజజహన షపక

95-130/242

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:66-6-185
వయససస:52
లస: పప
95-130/244

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:66-6-186
వయససస:39
లస: ససస స
95-130/246

95-130/224

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:66-6-182
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-185
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-186
వయససస:28
లస: ససస స
7190 MLJ2588663
పపరర: బబజజన షపక

95-130/229

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-6-184
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ అమన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-184
వయససస:60
లస: పప
7187 SQX1458141
పపరర: మహమకదసనసస షపక

7173 SQX0664003
పపరర: ససబబబరరవప జగ

7168 AP151000588344
పపరర: రహహమల షపక

భరస : రమమశ జకరక
ఇసటట ననస:66-6-182
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససలలమన షపక
ఇసటట ననస:66-6-184
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలలమలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-184
వయససస:45
లస: పప
7184 SQX1287151
పపరర: ఘన సపజదన షపక

95-130/226

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-184
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : సపజదనस
ఇసటట ననస:66-6-184
వయససస:26
లస: ససస స
7181 SQX1586405
పపరర: అససఫ షపక

7170 SQX0789511
పపరర: షపక జహహదన

95-130/221

తసడడ:డ ఖలజ
ఇసటట ననస:66-6-181
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:66-6-182
వయససస:27
లస: పప

భరస : షహహదన
ఇసటట ననస:66-6-184
వయససస:26
లస: ససస స
7178 AP151000591489
పపరర: షసషతన షపకस

95-130/223

తసడడ:డ షమమ
ఇసటట ననస:66-6-182
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మహకద అహకద
ఇసటట ననస:66-6-182
వయససస:27
లస: ససస స
7175 SQX0449132
పపరర: రహహమల షపక

7167 MLJ2588952
పపరర: లకడక గరల

7165 SQX0266981
పపరర: మమషసర అహకద

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:66-6-180
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:66-6-181
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససబడహకణఖస
ఇసటట ననస:66-6-182
వయససస:26
లస: ససస స
7172 MLJ2588531
పపరర: జహహదన షపక

95-130/838

తసడడ:డ అబమరల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-179
వయససస:37
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:66-6-181
వయససస:26
లస: ససస స
7169 SQX1202621
పపరర: సడవసత జకక

7164 SQX2339836
పపరర: అబమరల ఖలదర షపక

7189 MLJ0995118
పపరర: షసషరద షపక

95-130/245

భరస : గమలలస
ఇసటట ననస:66-6-186
వయససస:55
లస: ససస స
95-130/247

7192 SQX0235168
పపరర: అబమరల గఫరర

95-130/248

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:66-6-186
వయససస:33
లస: పప
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7193 SQX0571919
పపరర: పఠరన కరరమమలలర
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95-130/249

తసడడ:డ బబబబఫ న
ఇసటట ననస:66-6-186
వయససస:43
లస: పప
7196 SQX1985068
పపరర: పఠరన ఇమలమ న ఖలన

95-130/696

95-130/252

95-130/255

95-130/258

95-130/261

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:45
లస: పప
7211 SQX2150753
పపరర: నసర షపక

95-130/840

95-130/843

భరస : పఠరన జజన ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-192
వయససస:29
లస: ససస స

95-130/256

7206 SQX0789719
పపరర: మహమకద లయకత అల
షబబర
తసడడ:డ అహమకద అల
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:45
లస: పప

95-130/259

7209 AP151000588160
పపరర: మహమకద అల షపక

95-130/262

7212 SQX2198414
పపరర: మమసటబజ బబగమమ షపక

7215 SQX2150829
పపరర: అసర స షపక

95-130/265

7218 SQX1837723
పపరర: పఠరన ఫరరరన ససలలసనన

7221 MLJ2588580
పపరర: షకకలల బబగస షపక
భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-6-192
వయససస:45
లస: ససస స

7201 SQX1770205
పపరర: షబబనన షపక

95-130/254

7204 AP151000591126
పపరర: హససననబబగస షపక

95-130/257

7207 SQX1770197
పపరర: బబజ షపక

95-130/260

తసడడ:డ మరర షపక
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:38
లస: పప
7210 AP151000588269
పపరర: అహమకదనల మహమకద

95-130/263

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:45
లస: పప
95-130/841

7213 SQX2152163
పపరర: జబర షపక

95-130/842

తసడడ:డ జజలలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:21
లస: పప
95-130/844

7216 SQX0281956
పపరర: కరరమమలలరఖలన

95-130/264

తసడడ:డ నబఖలన
ఇసటట ననస:66-6-191
వయససస:45
లస: పప
95-130/266

భరస : పఠరన ఖలజజ ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-192
వయససస:26
లస: ససస స
95-130/268

95-130/251

భరస : అహకదనల
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ కరరమబలలర ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-191
వయససస:45
లస: పప
7220 SQX1837731
పపరర: పఠరన రహహమమనససర

7203 AP151000591127
పపరర: తబమససన షపక

7198 AP151000588265
పపరర: సతనసరర షపక

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మమకస ర అల షపక
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:19
లస: ససస స
7217 SQX0789727
పపరర: పటబన జజన ఖలన

95-130/253

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:45
లస: పప

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:38
లస: ససస స
7214 SQX2195089
పపరర: సబహ ససలస న షపక

7200 SQX0789529
పపరర: మహమకద సలలక జజన

95-6/952

తసడడ:డ అబమరల సలలమ
ఇసటట ననస:66-6-188/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : మహబబబ వల
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:45
లస: ససస స
7208 AP151000588206
పపరర: మమసరసక అల షపక

95-130/839

తసడడ:డ అహమద అల
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మహమకద అల
ఇసటట ననస:66-6-189
వయససస:28
లస: ససస స
7205 AP151000591129
పపరర: సకకననభ షపక

7197 SQX2187508
పపరర: గకసప పఠరన

7195 SQX2034973
పపరర: కరరమమలర షపక

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:66-6-187
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-188
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల అవపలలఖ
ఇసటట ననస:66-6-188/1
వయససస:77
లస: పప
7202 MLJ0982595
పపరర: రజయ ససలలసనన షపక

95-130/250

తసడడ:డ బబజద
ఇసటట ననస:66-6-186
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-188
వయససస:19
లస: పప
7199 AP151000588061
పపరర: అబమరల సలలమ షపక

7194 MLJ0994947
పపరర: సలలస షపక

7219 SQX1011436
పపరర: మరరఫ ఆదదల బబగస

95-130/267

భరస : గకస ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-192
వయససస:45
లస: ససస స
95-130/269

7222 SQX0789792
పపరర: పటబన ఖలజజ ఖలన

95-130/270

తసడడ:డ కరరమబలలర ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-192
వయససస:45
లస: పప
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7223 SQX1837749
పపరర: పఠరన గకస ఖలన
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95-130/271

తసడడ:డ పఠరన కరరమమలలర ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-192
వయససస:32
లస: పప
7226 SQX1868074
పపరర: మలలన బ షపక

95-130/273

95-130/276

95-130/277

95-130/280

95-130/848

95-130/285

95-130/288

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:28
లస: పప

7236 SQX0656108
పపరర: రలర కర షపక

7239 SQX2188977
పపరర: రరహన షపక

7242 SQX0952044
పపరర: అనస షపక

7245 SQX1574178
పపరర: రజయల ససలలసనన పఠరన

95-130/291

7248 SQX1574186
పపరర: ఆబద షపక

95-130/281

7251 SQX1574111
పపరర: బబజబబబబ షపక
తసడడ:డ ఖసదసరస అబమరల
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:31
లస: పప

7231 SQX2191583
పపరర: మహహజజబన షపక

95-130/847

7234 SQX0952036
పపరర: అససఫ షపక

95-130/279

7237 SQX0997221
పపరర: ననగమలల షపక

95-130/282

తసడడ:డ బమడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-194
వయససస:34
లస: పప
95-130/849

7240 SQX1455774
పపరర: అనసష మలలర

95-130/283

భరస : సరసబశవరరవప మలలర
ఇసటట ననస:66-6-195
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/286

7243 SQX1574152
పపరర: మమనస షపక

95-130/287

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:25
లస: ససస స
95-130/289

7246 SQX0952051
పపరర: సబహ షపక

95-130/290

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:34
లస: ససస స
95-130/292

భరస : కరరమమలలర లలట షపక
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:65
లస: ససస స
95-130/294

95-130/275

భరస : అనస
ఇసటట ననస:66-6-194
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:45
లస: ససస స
7250 SQX1458117
పపరర: అలలరహ బక షపక

95-130/278

తసడడ:డ మహమబద
ఇసటట ననస:66-6-195
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబజబబబబ అబమరల
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:27
లస: ససస స
7247 SQX1574137
పపరర: మమసతనజ షపక

7233 SQX0997213
పపరర: రజషరక షపక

7228 MLJ2584761
పపరర: ఆససఫరబషర

భరస : రసజజన వల
ఇసటట ననస:66-6-193
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : కమల బబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-194
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక రహఘమమదధరన
ఇసటట ననస:66-6-195
వయససస:25
లస: పప
7244 SQX1574145
పపరర: బబజజన షపక

95-130/846

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-6-194
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-194
వయససస:30
లస: పప
7241 SQX1222884
పపరర: షపక ససలస త మహఘదర ధన

7230 SQX2191567
పపరర: రసజజన వల షపక

95-130/845

తసడడ:డ రహకన
ఇసటట ననస:66-6-193
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-6-194
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ తనజదధన షపక
ఇసటట ననస:66-6-194
వయససస:34
లస: ససస స
7238 SQX2189678
పపరర: కమల బబష షపక

95-130/274

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:66-6-193
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:66-6-194
వయససస:34
లస: ససస స
7235 SQX1286898
పపరర: ననజయల ససలలసనన షపక

7227 AP151000591051
పపరర: షరకకరరనససర షపక

7225 SQX2367662
పపరర: అదదల ఖలన పటబన

భరస : గకసప ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-6-192
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రహమలన
ఇసటట ననస:66-6-193
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనస
ఇసటట ననస:66-6-193
వయససస:28
లస: పప
7232 SQX1101450
పపరర: బ బ షపక

95-130/272

తసడడ:డ కరరమమలలర ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-192
వయససస:45
లస: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-193
వయససస:58
లస: ససస స
7229 AP151000588093
పపరర: రహహమలన షపక

7224 SQX1011444
పపరర: గకస ఖలన పఠరన

7249 SQX1574160
పపరర: మఈన షపక

95-130/293

తసడడ:డ సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:26
లస: పప
95-130/295

7252 SQX0952069
పపరర: జజకకర షపక

95-130/296

తసడడ:డ అలలరభకడ
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:34
లస: పప
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7253 MLJ0995365
పపరర: ఖలజజस షపకस
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95-130/297

తసడడ:డ కరరమమలలర स स
ఇసటట ననస:66-6-197
వయససస:28
లస: పప
7256 AP151000591002
పపరర: హససనన షపక

95-130/300

95-130/302

95-130/305

95-130/308

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:66-6-202
వయససస:28
లస: ససస స
7271 SQX1973874
పపరర: జలలన షపక
తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-6-202
వయససస:44
లస: పప
7274 SQX2139657
పపరర: మసరసన వల షపక
తసడడ:డ జలలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-202
వయససస:19
లస: పప
7277 SQX2433688
పపరర: ఫసరగజ షపక

తసడడ:డ పరరశజ
ఇసటట ననస:66-6-207
వయససస:28
లస: పప

95-130/306

7266 MLJ2584423
పపరర: యస.ఎస.ఫయలజ

7269 SQX1711910
పపరర: రబబబన షపక

7272 SQX2310159
పపరర: రబబబన షపక

7275 SQX1968882
పపరర: గకససయ షపక

95-130/855

7278 SQX2434447
పపరర: నజక షపక

95-130/309

7281 SQX0027540
పపరర: మసరసనశలस షపకस
తసడడ:డ గకస మహఘదధరనस
ఇసటట ననస:66-6-207
వయససస:28
లస: పప

7264 MLJ2584605
పపరర: నయలజ యస యమ

95-130/307

7267 SQX0267294
పపరర: రరయలజ మహమకద

95-130/310

తసడడ:డ జకకకయల
ఇసటట ననస:66-6-201
వయససస:28
లస: పప
95-130/312

7270 AP151000588310
పపరర: పరగశజ షపక

95-130/313

తసడడ:డ రషసదస
ఇసటట ననస:66-6-202
వయససస:34
లస: పప
95-130/851

7273 SQX2211035
పపరర: షబన సఫపర షపక

95-130/852

భరస : బబబన షపక
ఇసటట ననస:66-6-202
వయససస:25
లస: ససస స
95-166/1020

7276 SQX2444230
పపరర: హబబమనససర షపక

95-130/854

భరస : రశద షపక
ఇసటట ననస:66-6-204
వయససస:68
లస: ససస స
95-130/856

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-204
వయససస:44
లస: ససస స
95-130/316

95-130/304

తసడడ:డ జకకకయల
ఇసటట ననస:66-6-201
వయససస:34
లస: పప

భరస : జలలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-202
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రషసద షపక
ఇసటట ననస:66-6-204
వయససస:49
లస: పప
7280 SQX0826446
పపరర: రషసద SK

7263 SQX0826420
పపరర: మహమకద ససలలమలన SK

తసడడ:డ జఫర
ఇసటట ననస:66-6-202
వయససస:33
లస: ససస స
95-130/853

95-130/850

భరస : జకకకయల
ఇసటట ననస:66-6-201
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఫర షపక
ఇసటట ననస:66-6-202
వయససస:34
లస: పప
95-130/314

7258 SQX2308989
పపరర: శరకకర షపక

95-130/303 7261 MLJ2588721
7260 SQX0649319
పపరర: షపక మహమకద జనత అమలన
పపరర: అకస రరనససర షపక

తసడడ:డ యస.ఎస.జకరరయల
ఇసటట ననస:66-6-201
వయససస:28
లస: పప
95-130/311

95-130/299

తసడడ:డ మయన షపక
ఇసటట ననస:66-6-199
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకకయల
ఇసటట ననస:66-6-201
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జకకకయల
ఇసటట ననస:66-6-201
వయససస:34
లస: పప
7268 AP151000591038
పపరర: హబబ మమనససర షపక

95-130/301

భరస : రరయలజ
ఇసటట ననస:66-6-201
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకకయల
ఇసటట ననస:66-6-201
వయససస:34
లస: పప
7265 MLJ2584506
పపరర: ఇలయలజ యస యమ

7257 AP151000588018
పపరర: సతనసరర షపక

7255 SQX0267658
పపరర: మసరసననబషరस షపకस

తసడడ:డ రహకనस
ఇసటట ననస:66-6-198
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ
ఇసటట ననస:66-6-199
వయససస:28
లస: పప

భరస : చసద బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-201
వయససస:28
లస: ససస స
7262 MLJ0985911
పపరర: యహఘయల యస యమ

95-130/298

భరస : రజహమలనस स
ఇసటట ననస:66-6-198
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రహఘమమదధరన
ఇసటట ననస:66-6-199
వయససస:28
లస: ససస స
7259 SQX1286534
పపరర: మబనన షపక

7254 MLJ0988063
పపరర: జరరనన బబగసस షపకस

7279 SQX0789693
పపరర: షపక ఇమలమ

95-130/315

తసడడ:డ గకస మహఘదర ధన
ఇసటట ననస:66-6-207
వయససస:28
లస: పప
95-130/317

7282 SQX2153468
పపరర: హహమమర షపక

95-130/857

భరస : షఫసవపలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-207
వయససస:31
లస: ససస స
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7283 SQX2152452
పపరర: అసమల షపక
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95-130/858

భరస : బబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-207
వయససస:27
లస: ససస స
7286 SQX1552182
పపరర: నజర అకస ర షపక

95-130/318

95-130/321

95-130/324

95-130/327

95-130/330

95-130/333

95-130/336

తసడడ:డ అబమరల ససకలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:37
లస: పప

7296 SQX0789537
పపరర: ఆమనన ఖనస

7299 SQX0946681
పపరర: బబజ మబనససర షపక

7302 AP151000591290
పపరర: ఫరతమల అఫస డ జ మహమకద

7305 AP151000591289
పపరర: అమరరనససర పఠరన

95-130/339

7308 SQX1101419
పపరర: ససబడతన మననస

95-130/328

7311 SQX1101427
పపరర: MOMEN షపక
తసడడ:డ అబమరల ససకలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:39
లస: పప

7291 SQX0356980
పపరర: సయఖద నసరఫ హన

95-130/323

7294 MLJ0990481
పపరర: మమననఫ स షపకस

95-130/326

7297 SQX1101351
పపరర: బమష రరస గమల ననజ షపక

95-130/329

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/331

7300 SQX1101336
పపరర: సబహ షపక

95-130/332

తసడడ:డ మమజబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:42
లస: ససస స
95-130/334

7303 AP151000591270
పపరర: జకకయలససలలసనన షపక

95-130/335

భరస : మమసరసకరఅహమకద
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:43
లస: ససస స
95-130/337

7306 SQX1287292
పపరర: సపజఫ ససలలమలన ఖలన పఠరన

95-130/338

తసడడ:డ ఖలదర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:27
లస: పప
95-130/340

తసడడ:డ మరర రరణణ మననస
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:49
లస: పప
95-130/342

95-130/320

తసడడ:డ నజర स स
ఇసటట ననస:66-6-210
వయససస:28
లస: పప

భరస : మహమకద ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ననగగసదడ సససగ
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:34
లస: పప
7310 SQX1101393
పపరర: జమలన షపక

95-130/325

భరస : ఖలదర ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససలలసన ససరరజదధరన
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:32
లస: ససస స
7307 SQX0900845
పపరర: బబ సదల కకరణ సససగ

7293 SQX1286948
పపరర: ఇమలమ షపక

7288 SQX0952010
పపరర: షపహననజ ససలలసనన

తలర : ససభబన
ఇసటట ననస:66-6-210
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఖలల
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:45
లస: ససస స
7304 AP151000591146
పపరర: ఫరరఫ నన ససలలసనన

95-130/322

తసడడ:డ ఖలదర ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : మహన
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:29
లస: ససస స
7301 SQX1101344
పపరర: గమలఫర ససలస న షపక

7290 AP151000591097
పపరర: ఖసబబడ బబగస షపక

95-130/861

భరస : నససర
ఇసటట ననస:66-6-210
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గకస మహఘదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-6-210
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:66-6-210
వయససస:41
లస: పప
7298 SQX1101302
పపరర: అసపకనన షపక

95-130/319

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:66-6-210
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరజదధరన
ఇసటట ననస:66-6-210
వయససస:33
లస: పప
7295 SQX0951996
పపరర: నససర మహమకద

7287 SQX0951988
పపరర: షబబనన ససలలసనన

7285 SQX2260875
పపరర: అజజస షపక

తసడడ:డ రశద షపక
ఇసటట ననస:66-6-209
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససరరజదధరన
ఇసటట ననస:66-6-210
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మమననఫ
ఇసటట ననస:66-6-210
వయససస:34
లస: ససస స
7292 SQX0952002
పపరర: సలలదధరన మహమకద

95-130/860

భరస : పరగశజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-209
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మజద షపక
ఇసటట ననస:66-6-210
వయససస:27
లస: ససస స
7289 MLJ0990473
పపరర: రజహననససలలసనన

7284 SQX2152460
పపరర: మలలన షపక

7309 SQX1552190
పపరర: సమమమలలర షపక

95-130/341

తసడడ:డ అదస షఫస షపక
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:32
లస: పప
95-130/343

7312 AP151000588435
పపరర: మమకగసరర అహమకద షపక

95-130/344

తసడడ:డ అబమరలలర
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:32
లస: పప
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7313 SQX1101294
పపరర: మసరసన షపక
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95-130/345

తసడడ:డ గరలభ సహఘబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:49
లస: పప

7314 SQX1101401
పపరర: మమజబ షపక

తసడడ:డ మహబబబ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:49
లస: పప

95-130/348 7317 AP151000588209
7316 AP151000588096
పపరర: ససలలసన ససరరజదధరన మహమకద
పపరర: అబమరల మజద షపక

తసడడ:డ గకస మమదధరన
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:32
లస: పప
7319 SQX0900753
పపరర: గగపసశశటట శకలత] గగపసశశటట

95-130/351

95-130/354

95-130/357

95-130/360

95-130/361

95-130/364

తసడడ:డ అబమరల మజదस
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:27
లస: పప

7329 SQX1984947
పపరర: మహమకద అబమరల సతస ర

7332 SQX1202555
పపరర: పఠరన గకసఖ

7335 SQX1222868
పపరర: ఆససయ బబగస షపక

95-130/367

7338 SQX0383299
పపరర: సయఖదధకర మహమబద

95-130/358

7341 SQX1710425
పపరర: అబమరల రజజక షపక
తసడడ:డ ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:55
లస: పప

7321 MLJ2588614
పపరర: ఆరరపర బబగసस షపకस

95-130/353

7324 SQX1628264
పపరర: షపక అబమరలలర

95-130/356

7327 MLJ2584365
పపరర: నరగశ చకకవరరస గగపసశశటట

95-130/359

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గగపసశశటట
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:37
లస: పప
95-130/697

7330 SQX2527067
పపరర: అఫస డ జ షపక

95-135/837

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:26
లస: పప
95-130/362

7333 SQX0900779
పపరర: సయఖద జజమలలనససర

95-130/363

భరస : ఆదమ
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:55
లస: ససస స
95-130/365

7336 SQX1710466
పపరర: కమలలలదధరన షపక

95-130/366

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:21
లస: పప
95-130/368

తసడడ:డ సయఖద ఆదస
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:37
లస: పప
95-130/370

95-130/350

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:23
లస: పప

భరస : అబమరల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రజజక షపక
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:23
లస: పప
7340 MLJ2585248
పపరర: ఖలజజ షపకस

95-130/355

భరస : మమరరద
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : అబమరల మజర
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:28
లస: ససస స
7337 SQX1710557
పపరర: కరరమమలలర షపక

7326 MLJ2584282
పపరర: కకషస ర చకకవరరస గగపసశశటట

7318 SQX1628256
పపరర: షపక హహసపనన బబగస షపక

భరస : ఇకరబలस स
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద అబమరల గఫరరర
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:43
లస: పప

భరస : నసరరదధరనस स
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:28
లస: ససస స
7334 AP151000591096
పపరర: జనసత ఉనససర షపక

95-130/352

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:62
లస: పప
7331 MLJ2588507
పపరర: షకకలలस షపకस

7323 AP151000591056
పపరర: అనససరఖ గగపసశశటట

95-130/347

తసడడ:డ ఫపజరగజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:37
లస: పప
7328 AP151000588056
పపరర: సరసబశవరరవప గగపసశశటట

95-130/349

భరస : చకకవరరస
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మహమకద అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:43
లస: ససస స
7325 SQX0571877
పపరర: గగపససపటట కళళఖణ చకకవరరస

7320 SQX0575944
పపరర: మలలర శశరర గగపసశశటట

7315 AP151000588227
పపరర: ఖలదర ఖలన మహమకద

తసడడ:డ ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ గరల షహహద
ఇసటట ననస:66-6-211
వయససస:34
లస: పప

భరస : నరగష చకకవరరస
ఇసటట ననస:66-6-212
వయససస:29
లస: ససస స
7322 SQX1231935
పపరర: ఫరరర నన జజజనబ

95-130/346

7339 AP151000588279
పపరర: అమలనసలలర షపక

95-130/369

తసడడ:డ అబమరల మజద
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:28
లస: పప
95-130/371

7342 SQX1222835
పపరర: అబమరల రవపఫ షపక

95-130/372

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:66
లస: పప
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7343 SQX0900761
పపరర: సయఖద ఆదమ
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95-130/373

తసడడ:డ ఖలదర
ఇసటట ననస:66-6-213
వయససస:37
లస: పప
7346 SQX2290484
పపరర: అబదనబ షపక

95-130/862

95-130/377

95-130/380

95-130/698

95-130/701

95-130/384

భరస : అబమరల రషసద షపక
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: ససస స

7356 SQX1985571
పపరర: బబజజన షపక

7359 SQX1985597
పపరర: మహబబబ బబష షపక

7362 MLJ0985200
పపరర: సరహహరర షపక

95-130/387

7365 SQX1711381
పపరర: రబబబన షపక

95-130/699

7368 MLJ0985697
పపరర: సయఖద జజన సపజదద

95-130/702

7371 SQX1286724
పపరర: ఫరరదన బబనస షపక
భరస : రహసతషలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:27
లస: ససస స
7351 AP151000591101
పపరర: రహహసబ షపక

95-130/379

7354 AP151000588117
పపరర: బబబమ షపక

95-130/382

7357 SQX1985563
పపరర: సపజదన షపక

95-130/700

7360 SQX1711456
పపరర: ఫరతమల షపక

95-130/383

భరస : రహమలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-216
వయససస:25
లస: ససస స
95-130/385

7363 SQX1711860
పపరర: నజర షపక

95-130/386

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-216
వయససస:29
లస: పప
95-130/388

7366 MLJ2584712
పపరర: అపసరరసదదరఖस సయఖదस

95-130/389

తసడడ:డ మమననరరబషర स स
ఇసటట ననస:66-6-216
వయససస:27
లస: పప
95-130/391

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:66-6-216
వయససస:34
లస: పప
95-130/392

95-130/376

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-216
వయససస:35
లస: పప
95-130/390

7348 SQX1101369
పపరర: తస లమ షపక

తసడడ:డ గరలబ
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:28
లస: పప

భరస : జజన సపజదన
ఇసటట ననస:66-6-216
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:66-6-216
వయససస:34
లస: పప
7370 SQX1286823
పపరర: అమనన షపక

95-130/381

తసడడ:డ సయద షపక
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-216
వయససస:34
లస: పప
7367 MLJ0987107
పపరర: ఇబడహహస

7353 SQX1837707
పపరర: మహఘన బబషర షపక

95-130/375

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మహహన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రబబబన షపక
ఇసటట ననస:66-6-216
వయససస:28
లస: ససస స
7364 SQX1710987
పపరర: రహమలన షపక

95-130/378

తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:55
లస: పప

భరస : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:34
లస: ససస స
7361 SQX1711225
పపరర: జజససకన షపక

7350 SQX1837715
పపరర: బబజన షపక
భరస : మహఘన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:54
లస: పప
7358 SQX1985423
పపరర: శరఖసరర షపక

95-130/863

Deleted

తసడడ:డ మహఘన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:33
లస: పప
7355 SQX1985621
పపరర: మహహనబబష షపక

7347 SQX2139640
పపరర: యమనస షపక

7345 MLJ2584464
పపరర: జఫరర సరదదక షపకस

తసడడ:డ సతనసర అబమరలस
ఇసటట ననస:66-6-214
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ఇలయలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-214
వయససస:21
లస: పప

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-215
వయససస:29
లస: ససస స
7352 SQX1837699
పపరర: షపక మహబబబ బబషర

95-130/374

తసడడ:డ ఇలయలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-214
వయససస:21
లస: పప

భరస : ఇలయలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-214
వయససస:43
లస: ససస స
7349 SQX1711662
పపరర: నజజక షపక

7344 SQX1711027
పపరర: యమనస షపక

7369 SQX2455137
పపరర: జలలన షపక

95-131/709

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-216
వయససస:39
లస: పప
95-130/393

7372 SQX0045153
పపరర: ససరరజనససర షపక

95-130/394

తసడడ:డ జజనబబషర
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: ససస స
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7373 MLJ0985531
పపరర: పరరఫ న షపక
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95-130/395

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: ససస స
7376 SQX0451419
పపరర: బబ ఆషర షపక

95-130/398

95-130/401

95-130/404

95-130/407

95-130/409

95-130/866

95-130/413

తసడడ:డ మయదదరన షపక
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:49
లస: పప

7386 AP151000588439
పపరర: జజనభబషర షపక

7389 MLJ2585446
పపరర: సమस షపకस

7392 SQX1711480
పపరర: ససమలమ న షపక

7395 SQX1711076
పపరర: మబనన షపక

95-130/416

7398 SQX0571943
పపరర: సయఖద అబమరల ఖలదరस

95-130/408

7401 SQX2247385
పపరర: గకససయల బబగమమ షపక
భరస : ససరజదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:49
లస: ససస స

7381 MLJ2588911
పపరర: ఖసరరరద జహ షపక

95-130/403

7384 AP151000588294
పపరర: అబమరల రహఘమలన షపకस

95-130/406

7387 SQX2209765
పపరర: అబమరల రశద షపక

95-130/864

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-218
వయససస:28
లస: పప
95-130/410

7390 SQX2188548
పపరర: షరరఫ షపక

95-130/865

తసడడ:డ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:66-6-219
వయససస:43
లస: పప
95-130/411

7393 SQX0576058
పపరర: మరరయలలకర శరకవణణस

95-130/412

తసడడ:డ గసగ రరజस
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:33
లస: ససస స
95-130/414

7396 SQX0789594
పపరర: ససజజన మమలక రవ శసకర

95-130/415

తసడడ:డ శరఖస బబబమ
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:33
లస: పప
95-130/417

తసడడ:డ అబమరల రవపఫस
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:33
లస: పప
95-130/867

95-130/400

తసడడ:డ జజనభబషరस
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఫయలజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:38
లస: పప
7400 SQX2140143
పపరర: ససరజదధరన షపక

95-130/405

తసడడ:డ ఫయలజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:34
లస: ససస స
7397 SQX1710789
పపరర: బబజ షపక

7383 SQX0493700
పపరర: కరరరసకस మరరయలలలకరस

7378 SQX0281535
పపరర: రరహనన షపక

భరస : మమనశర బబషర
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహస स स
ఇసటట ననస:66-6-219
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నయమత
ఇసటట ననస:66-6-219
వయససస:19
లస: ససస స
7394 SQX1711514
పపరర: అసరక షపక

95-130/402

తసడడ:డ ససలలర సరహహబ
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: పప

భరస : షరరపस स
ఇసటట ననస:66-6-219
వయససస:33
లస: ససస స
7391 SQX2140655
పపరర: షబసస సయద

7380 MLJ0985523
పపరర: జరరనన షపక

95-130/397

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ గసగరరజस
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజనభబషరस
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: పప
7388 MLJ0995829
పపరర: సరజదనस షపకस

95-130/399

భరస : అమర
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: ససస స
7385 MLJ2584845
పపరర: అబమరల రజజక షపకस

7377 MLJ2588895
పపరర: బషసరరस షపకस

7375 MLJ2588903
పపరర: తతహససన అత హర

తసడడ:డ మమనశర భబషర
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అమనस स
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజన బబషరस
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: ససస స
7382 AP151000591275
పపరర: బదసరరనససర భ షపక

95-130/396

భరస : అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అబమరల రజజక
ఇసటట ననస:66-6-217
వయససస:31
లస: ససస స
7379 AP151000591276
పపరర: బబజజన షపకस

7374 SQX1286773
పపరర: ససమయఖ బబగమ షపక

7399 SQX0789685
పపరర: ససజజన మమలక నవన గగపరల

95-130/418

తసడడ:డ శరఖస బబబమ
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:33
లస: పప
95-130/868

7402 SQX2188522
పపరర: జజన బ షపక

95-130/869

భరస : కరరమమలర
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:48
లస: ససస స
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7403 SQX2188514
పపరర: బబసస షపక
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95-130/870

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:22
లస: పప
7406 SQX2427771
పపరర: అబమరల మజద షపక

95-130/872

95-130/875

95-130/420

95-130/423

95-130/426

95-130/427

95-130/925

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-6-226
వయససస:35
లస: ససస స

7416 SQX0900688
పపరర: షపజక గకససయల

7419 SQX2425072
పపరర: షరహహదన షపక

7422 SQX1711613
పపరర: జజజబమనససర షపక

7425 MLJ2588630
పపరర: కమర ససలలసనన షపక

95-131/350

7428 MLJ0990465
పపరర: కరరమమనససరस షపకस

95-130/424

7431 SQX0826610
పపరర: అహమకద SK
తసడడ:డ మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:66-6-226
వయససస:35
లస: పప

7411 SQX2430593
పపరర: మమసతనజ కరఫసల షపక

95-130/877

7414 SQX1386755
పపరర: ఫరరజ షపక

95-130/422

7417 SQX1038562
పపరర: ఇమలమ న షపక

95-130/425

తసడడ:డ మహబబబ జజలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-223
వయససస:29
లస: పప
95-131/710

7420 SQX2189884
పపరర: ఖలజ షపక

95-132/909

తసడడ:డ అబమరలలర
ఇసటట ననస:66-6-223
వయససస:38
లస: పప
95-130/428

7423 SQX1525056
పపరర: షసకత అల షపక

95-130/429

తసడడ:డ ఖలససస సపజదన షపక
ఇసటట ననస:66-6-224
వయససస:37
లస: పప
95-131/348

7426 AP151000588034
పపరర: జజన భబషర శశక

95-131/349

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-225
వయససస:40
లస: పప
95-130/430

భరస : అమర జజనस स
ఇసటట ననస:66-6-226
వయససస:35
లస: ససస స
95-130/432

95-130/874

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-6-222
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఫసరగజ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-225
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-225
వయససస:41
లస: పప
7430 MLJ0988501
పపరర: షరజహ షపక

95-130/421

భరస : ఖలససస సపజదన షపక
ఇసటట ననస:66-6-224
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక మహబబబ బబష
ఇసటట ననస:66-6-225
వయససస:22
లస: ససస స
7427 AP151000588267
పపరర: ఫసరగజ భబషర షపక

7413 SQX1492206
పపరర: షహఘన బబగస షపక

7408 SQX2140622
పపరర: నజర అకస ర షపక

తసడడ:డ ఇకబబల షపక
ఇసటట ననస:66-6-221
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : ఖజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-223
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షసకత అల షపక
ఇసటట ననస:66-6-224
వయససస:33
లస: ససస స
7424 SQX2562486
పపరర: షపక సరఖదనణణ

95-130/876

భరస : ఖలజజ బసదత నవరబ
ఇసటట ననస:66-6-223
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరలలరस
ఇసటట ననస:66-6-223
వయససస:33
లస: పప
7421 SQX1525064
పపరర: షబనన బబగమ షపక

7410 SQX2252468
పపరర: నజర అకస ర షపక

95-130/419

తసడడ:డ అబమరల మజద
ఇసటట ననస:66-6-221
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అబఫల షపక
ఇసటట ననస:66-6-222
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబజस
ఇసటట ననస:66-6-223
వయససస:35
లస: ససస స
7418 AP151000588299
పపరర: ఖలజజబసదచ నవరజ షపకस

95-130/873

తసడడ:డ అబమరల మజద
ఇసటట ననస:66-6-221
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఫరహజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-222
వయససస:26
లస: ససస స
7415 SQX0492280
పపరర: సలలక షపకस

7407 SQX2150969
పపరర: అఖల అకస ర షపక

7405 SQX0027730
పపరర: ఇకరబలस షపకस

తసడడ:డ ఖలదర వలस
ఇసటట ననస:66-6-221
వయససస:31
లస: పప

భరస : అబమరల మజద షపక
ఇసటట ననస:66-6-221
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మజద షపక
ఇసటట ననస:66-6-221
వయససస:26
లస: ససస స
7412 SQX1386847
పపరర: ఫరహన షపక

95-130/871

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:66-6-220
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:66-6-221
వయససస:54
లస: పప
7409 SQX2141869
పపరర: నజర అకస ర షపక

7404 SQX2188530
పపరర: ఫరరఫ నన షపక

7429 SQX0491704
పపరర: రజయల బబగస షపకस

95-130/431

భరస : లలలలఫ నस
ఇసటట ననస:66-6-226
వయససస:35
లస: ససస స
95-130/433

7432 SQX0493635
పపరర: బబజ షపకस

95-130/434

తసడడ:డ లలల జజనस
ఇసటట ననస:66-6-226
వయససస:57
లస: పప
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7433 SQX1515131
పపరర: గకస షపక
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95-130/435

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-226
వయససస:57
లస: పప
7436 SQX2195790
పపరర: మహననజ షపక

95-130/879

95-130/437

95-130/440

95-130/443

95-130/446

95-130/449

95-130/452

తసడడ:డ గకస బబగ మరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-229
వయససస:24
లస: పప

7446 SQX0290411
పపరర: ఇరరరనన పఠరన

7449 SQX1711845
పపరర: అఫస డ జ షపక

7452 SQX1447490
పపరర: అబమరల జఫరర

7455 SQX0267187
పపరర: గకస ఖలనस పఠరనस

95-130/455

7458 AP151000591205
పపరర: రహమత షపక

95-130/444

7461 AP151000588404
పపరర: ఖలజజవహహద షపకस
తసడడ:డ బబబమలలలस
ఇసటట ననస:66-6-229
వయససస:45
లస: పప

7441 SQX1515149
పపరర: నససమల షపక

95-130/439

7444 SQX0649269
పపరర: సయఖద రరయజనససర

95-130/442

7447 SQX1480193
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-130/445

భరస : అబమరల హకకమ షపక
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:35
లస: ససస స
95-130/447

7450 SQX1185082
పపరర: మమసరసకలకదదరన షపక

95-130/448

తసడడ:డ కరరమమదదరన షపక
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:25
లస: పప
95-130/450

7453 SQX0235226
పపరర: ఖలజజ మహఘదర ధనस షపకस

95-130/451

తసడడ:డ జజనस
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: పప
95-130/453

7456 SQX0493643
పపరర: జజన షపక

95-130/454

తసడడ:డ షసషషదధరన
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: పప
95-130/456

భరస : మగ బమల
ఇసటట ననస:66-6-229
వయససస:45
లస: ససస స
95-130/458

95-130/880

భరస : ఇబబడహఘమ
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ ఖలనस
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: పప

భరస : అబద హహసపజసన
ఇసటట ననస:66-6-229
వయససస:45
లస: ససస స
7460 SQX1385872
పపరర: ఆబద అల షపక

95-130/441

తసడడ:డ హకకమ అబమరల
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన ఖలనस
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: పప
7457 SQX0955161
పపరర: సరడడయల ఎస డడ

7443 SQX0235259
పపరర: సభహस షపకस

7438 SQX2260016
పపరర: అమనన బ షపక

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకకయ షపక
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఇదధస
డ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: పప
7454 SQX0493569
పపరర: పఠరన మహబబబ ఖలనस

95-130/438

భరస : గకస ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకకయ షపక
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:22
లస: పప
7451 SQX1285734
పపరర: ఫహఘస ఖలన పఠరన

7440 SQX1285866
పపరర: రరఫసయ మహమకద

95-130/878

భరస : బశర షపక
ఇసటట ననస:66-6-226 2ND LINE
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : కరరమమదధరనस
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: ససస స
7448 SQX1711944
పపరర: అనశర షపక

95-131/351

తసడడ:డ మబసర మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ఖలనस
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: ససస స
7445 SQX1447425
పపరర: రరహఘల షపక

7437 SQX0983700
పపరర: రరజనససర షపక షపక

7435 SQX2260131
పపరర: బశర షపక

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-226
వయససస:65
లస: పప

భరస : షకకల షపక
ఇసటట ననస:66-6-226
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆబద షపక
ఇసటట ననస:66-6-228
వయససస:49
లస: ససస స
7442 SQX0491860
పపరర: ఫరతమల పసस

95-130/436

తసడడ:డ మదనరस
ఇసటట ననస:66-6-226
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మబసర షపక
ఇసటట ననస:66-6-226
వయససస:25
లస: ససస స
7439 SQX1285817
పపరర: ఖమబరరనససర షపక

7434 SQX0493619
పపరర: లలల జజన షపకस

7459 AP151000591200
పపరర: ఫరతమమనససర షపక

95-130/457

భరస : బబబమలలక
ఇసటట ననస:66-6-229
వయససస:45
లస: ససస స
95-130/459

7462 AP151000588315
పపరర: నసర షపకस

95-130/460

తసడడ:డ బబబమలలలस
ఇసటట ననస:66-6-229
వయససస:45
లస: పప
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95-130/461

తసడడ:డ అసదసలలర బబగ షపక
ఇసటట ననస:66-6-229
వయససస:49
లస: పప
7466 SQX0955385
పపరర: రరజజశన షపక

95-130/462

95-130/465

95-130/468

95-130/471

95-130/474

95-130/476

95-130/479

తసడడ:డ షరహహనర న షపక
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:37
లస: ససస స

7476 AP151000588201
పపరర: ఖలజజమహఘదర ధన షపకस

7479 SQX2111458
పపరర: మమజమకల షపక

7482 SQX1028936
పపరర: ఇరరరన బబషర షపక

7485 SQX2564250
పపరర: జజన షపక

95-130/482

7488 SQX0213546
పపరర: గమల జజర బబగస షపక

95-130/472

7491 SQX1621342
పపరర: నగరర ససలలసనన షపక
భరస : ఫరజల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:48
లస: ససస స

7471 AP151000591121
పపరర: రహసతషనససర షపకस

95-130/467

7474 SQX0955393
పపరర: షపక ఇమలమ న

95-130/470

7477 AP151000588017
పపరర: నసర షపక

95-130/473

తసడడ:డ బబబమ లలల షపక
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:45
లస: పప
95-130/703

7480 SQX0900670
పపరర: షపజక తబసససమ

95-130/475

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:66-6-231
వయససస:26
లస: ససస స
95-130/477

7483 SQX0900894
పపరర: షపక ఇరరరన బబషర

95-130/478

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:66-6-231
వయససస:26
లస: పప
95-130/480

7486 SQX1511659
పపరర: రరజశస షపక

95-130/481

భరస : బశర అహ మలద షపక
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:28
లస: ససస స
95-130/483

భరస : ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/485

95-130/464

తసడడ:డ అబమరల రజజక
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసర సరహహబ
ఇసటట ననస:66-6-231
వయససస:56
లస: పప

భరస : నజర అహకద
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:32
లస: ససస స
7490 SQX1621318
పపరర: జరరనన షపక

95-130/469

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-6-231
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజనस
ఇసటట ననస:66-6-231
వయససస:31
లస: పప
7487 SQX1137489
పపరర: రజహనన షపక

7473 SQX1536368
పపరర: ననగబర జజన షపక

7468 SQX1038505
పపరర: సబర షపక

భరస : అలలరభకस
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖజ మహఘదర దన షపక
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:19
లస: పప

భరస : జజనस
ఇసటట ననస:66-6-231
వయససస:31
లస: ససస స
7484 SQX0103234
పపరర: ఇమలమ న పరషరस షపకस

95-130/466

తసడడ:డ అలలరబకस
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అలలరబక
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:26
లస: పప
7481 AP151000591207
పపరర: బబఅయళషర షపకस

7470 MLJ2588226
పపరర: మతజజన షపకस

95-181/1004

భరస : ఫరజల షపక
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ అయబబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అలలరబకस
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:26
లస: పప
7478 AP151000588137
పపరర: అబమరల రజజక షపక

95-130/463

భరస : ఖలజజమహఘదర ధనस
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ మహఘదర ధన షపక
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:24
లస: పప
7475 AP151000588182
పపరర: జలలన షపకस

7467 SQX1574103
పపరర: ఆససఫర షపక

7465 SQX2039113
పపరర: హనస షపక

తసడడ:డ మహఘదదరన షపక
ఇసటట ననస:66-6-229
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఇమలమ న షపక
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : అబమరల రజజకस
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:26
లస: ససస స
7472 SQX1711894
పపరర: మమజబ షపక

95-179/880

తసడడ:డ మకలబల షపక
ఇసటట ననస:66-6-229
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రజజక
ఇసటట ననస:66-6-230
వయససస:26
లస: ససస స
7469 AP151000591122
పపరర: జరరనన షపకस

7464 SQX2039188
పపరర: ఇరరరన షపక

7489 SQX1511667
పపరర: శరహస షపక

95-130/484

భరస : మహఘన షపక
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:35
లస: ససస స
95-130/486

7492 AP151000591189
పపరర: ఆససయలబబగస మహమకద

95-130/487

భరస : గకస
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:27
లస: ససస స
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95-130/488

తసడడ:డ ఫరజల షపక
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:24
లస: పప
7496 SQX1621334
పపరర: ఫరజల రజహమలన షపక

95-130/491

95-130/494

95-130/881

95-130/498

95-130/501

95-131/711

95-130/504

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:66-6-237
వయససస:27
లస: పప

7506 AP151000591235
పపరర: మహబమనససర షపక

7509 SQX2075380
పపరర: షరజహన సయద

7512 SQX1780907
పపరర: నసరసర ఫరతమల షపక

7515 SQX0213462
పపరర: షరకకరర షపక

95-130/507

7518 SQX1780931
పపరర: ఇబడహహస షపక

95-130/499

7521 SQX0309765
పపరర: శరసత ససజనసకళక
భరస : వకకమ సరరకర ససజనసకళక
ఇసటట ననస:66-6-239
వయససస:35
లస: ససస స

7501 AP151000588228
పపరర: ససభబన షపక

95-130/496

7504 MLJ2588093
పపరర: ససలలసన షపక

95-130/497

7507 MLJ2584993
పపరర: అబమరల రహఘమలన అషపక

95-130/500

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర
ఇసటట ననస:66-6-234
వయససస:27
లస: పప
95-130/704

7510 SQX2140606
పపరర: అఫఫలనససర షపక

95-130/883

భరస : మమనర షపక
ఇసటట ననస:66-6-234
వయససస:42
లస: ససస స
95-130/502

7513 SQX1780915
పపరర: ఫరరర నన షపక

95-130/503

తసడడ:డ బషసర షపక
ఇసటట ననస:66-6-237
వయససస:23
లస: ససస స
95-130/505

7516 AP151000591076
పపరర: పరరశస షపక

95-130/506

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-6-237
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/508

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:66-6-237
వయససస:28
లస: పప
95-130/510

95-130/493

భరస : అబమరల రహమలన
ఇసటట ననస:66-6-234
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-6-237
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:66-6-237
వయససస:26
లస: పప
7520 AP151000588414
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-130/882

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:66-6-237
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససబబన షపక
ఇసటట ననస:66-6-237
వయససస:30
లస: ససస స
7517 SQX1780949
పపరర: బషసర షపక

7503 SQX2140168
పపరర: వహహద బబగస షపక

7498 MLJ2588168
పపరర: జరరననబబగస షపక

తసడడ:డ మహమకద అనఫ
ఇసటట ననస:66-6-233
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమనర సయద
ఇసటట ననస:66-6-234
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ గఫపర సయద
ఇసటట ననస:66-6-234
వయససస:49
లస: పప
7514 SQX1780899
పపరర: ఫరతమల షపక

95-130/495

భరస : అబమరల ఖలదర
ఇసటట ననస:66-6-234
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర
ఇసటట ననస:66-6-234
వయససస:27
లస: పప
7511 SQX2334720
పపరర: మమనర సయద

7500 SQX1539792
పపరర: నయళమ షపక

95-130/490

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:66-6-233
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక
ఇసటట ననస:66-6-233
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నజర
ఇసటట ననస:66-6-234
వయససస:27
లస: ససస స
7508 AP151000588179
పపరర: నజరర షపక

95-130/492

తసడడ:డ ఫజల షపక
ఇసటట ననస:66-6-233
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:66-6-233
వయససస:37
లస: పప
7505 MLJ2588085
పపరర: సయఖదన షపక

7497 AP151000588128
పపరర: గకస మహమకద

7495 MLJ2584639
పపరర: బషసర అహకద

తసడడ:డ గకసకహకద
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హనఫ
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:66-6-233
వయససస:27
లస: పప
7502 SQX2140481
పపరర: బబష షపక

95-130/489

తసడడ:డ గకసకహకద
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-6-232
వయససస:57
లస: పప
7499 MLJ2584589
పపరర: షబరఅహకద షపక

7494 MLJ2584860
పపరర: నజర అహకద

7519 SQX1780923
పపరర: ససబబన షపక

95-130/509

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:66-6-237
వయససస:32
లస: పప
95-130/511

7522 SQX1711977
పపరర: కనకదసరగ హరరమలణణకఖస

95-130/512

భరస : నరగశ హరరమలణణకఖస
ఇసటట ననస:66-6-239
వయససస:36
లస: ససస స
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7523 AP151000591160
పపరర: మలలత హరరమలణణఖఖసl

95-130/514

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:66-6-239
వయససస:35
లస: ససస స
7526 AP151000588387
పపరర: మహనరరవప హరరమలణణకఖస

95-130/517

95-130/519

95-130/522

95-130/525

95-130/528

95-130/531

95-130/533

తసడడ:డ శరఖమ బబబమ ససజనసకళక
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:34
లస: పప

7536 SQX0955237
పపరర: ఇలయలజ షపక

7539 SQX0955229
పపరర: షపక అనశర

7542 SQX2250835
పపరర: హరరన రశద షపక

7545 AP151000591308
పపరర: మమసతనజ షపక

95-130/536

7548 SQX0571950
పపరర: షపక రబబబన

95-130/526

7551 SQX0571851
పపరర: షపక అఫఫల
తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:24
లస: పప

7531 SQX0955211
పపరర: షపక ఆయష

95-130/521

7534 SQX0656033
పపరర: షకకలల బబగస షపక

95-130/524

7537 SQX0382895
పపరర: నరగష కలమలర హరరమలణణకఖస

95-130/527

తలర : మహబబబ
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:39
లస: పప
95-130/529

7540 MLJ2584787
పపరర: హహసపసన ఖలన పఠరన

95-130/530

తసడడ:డ వరహహ
డ లర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:39
లస: పప
95-130/884

7543 SQX1386870
పపరర: పపణఖవత ససజనసకళక

95-130/532

భరస : నవన గగపరల ససజనసకళక
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:39
లస: ససస స
95-130/534

7546 SQX1711787
పపరర: ఇమలమ న షపక

95-130/535

తసడడ:డ షపజయక వల షపక
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:24
లస: పప
95-130/537

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:30
లస: పప
95-130/539

95-13/1091

భరస : దనవపద
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బబష సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:24
లస: పప
7550 SQX1386839
పపరర: రవ శసకర ససజనసకళక

95-130/523

తసడడ:డ అబమరల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:18
లస: పప

భరస : షపక ఉమర బబషర
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:40
లస: ససస స
7547 SQX1385930
పపరర: షఫస సయఖద

7533 SQX0656041
పపరర: అసరక ససలలసనన

7528 SQX1943414
పపరర: ఇదధస
డ మహమకద

భరస : అనశర
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హఫసజ
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అబమరలలర
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:39
లస: పప
7544 SQX0407122
పపరర: షపక ఆయలష

95-130/520

తసడడ:డ హఫసజ
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:39
లస: పప
7541 SQX0955195
పపరర: షపక దనవపద

7530 SQX1943430
పపరర: అలలకస ననషసన షపక

95-130/516

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:20
లస: పప

భరస : అబమరల రవపఫ
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:20
లస: పప
7538 SQX0333302
పపరర: హరర మలణణకఖస వనసకట రమణ

95-130/518

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సలమ షపక
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:36
లస: ససస స
7535 SQX1889351
పపరర: మహమకద ఇదధస
డ షపక

7527 AP151000588138
పపరర: మహబబబ హరరమలణణకఖస

7525 AP151000591048
పపరర: ఖసల సన భ సయఖద

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:66-6-239
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకతరరవప
ఇసటట ననస:66-6-239
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-240
వయససస:22
లస: ససస స
7532 SQX1711415
పపరర: నసరర షపక

95-130/515

భరస : మహబబబ
ఇసటట ననస:66-6-239
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ అమకతరరవప
ఇసటట ననస:66-6-239
వయససస:35
లస: పప
7529 SQX1711571
పపరర: సలలకన ననషసన షపక

7524 AP151000591191
పపరర: కళళవత హరరమలణణఖఖస

7549 SQX0571869
పపరర: షపక ఖలజజ

95-130/538

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:32
లస: పప
95-130/540

7552 AP151000588445
పపరర: ఇలయలజ షపక

95-130/541

తసడడ:డ ఇక బబల
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:29
లస: పప
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7553 SQX1386763
పపరర: నవన గగపరల ససజజనసకలక

95-130/542

తసడడ:డ శరఖమ బబబమ ససజజనసకలక
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:42
లస: పప
7556 AP151000588110
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-130/545

95-130/547

95-130/550

95-131/712

తసడడ:డ దనవపద షపక
ఇసటట ననస:66-6-244
వయససస:78
లస: పప
7568 SQX0214072
పపరర: గకససయల షపక

95-130/553

95-130/557

95-130/560

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-245/1
వయససస:33
లస: ససస స

95-130/551

7566 SQX2250868
పపరర: అహమద షరరఫ షపక

95-131/713

7572 SQX0027458
పపరర: మహమబద షపక

7575 AP151000588331
పపరర: బబషర షపక

95-130/912

7578 SQX2459360
పపరర: హబబ మహమకద

95-130/554

భసధసవప: రజషక షపక
ఇసటట ననస:66-6-245/1
వయససస:47
లస: పప

95-130/549

7564 MLJ0994970
పపరర: ఫరతమమనససర షపక

95-131/353

7567 MLJ2588192
పపరర: మలలక షపక

95-130/552

7570 SQX0900704
పపరర: మహమమకద అబమరల బషసర

95-130/555

తసడడ:డ అబమరల జమర
ఇసటట ననస:66-6-244/1
వయససస:29
లస: పప
95-130/558

7573 SQX0826628
పపరర: అబమరలల మయజన

95-130/559

తసడడ:డ అహమకద ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-244/1
వయససస:31
లస: పప
95-130/561

7576 AP151000588068
పపరర: అబమరల గఫరర మహమకద

95-130/562

తసడడ:డ దనవపదస సరహహబ
ఇసటట ననస:66-6-244/1
వయససస:29
లస: పప
95-130/886

Deleted

7581 SQX2458396
పపరర: హబబ మహమకద

7561 MLJ0986406
పపరర: అజగ ర యస.కగ.

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:66-6-244/1
వయససస:31
లస: ససస స

భసధసవప: రజషక షపక
ఇసటట ననస:66-6-245/1
వయససస:47
లస: పప
95-131/352

95-130/546

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-244
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:66-6-244/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమనస షపక
ఇసటట ననస:66-6-245
వయససస:18
లస: ససస స
7580 MLJ2588200
పపరర: రగషరక షపక

7563 SQX1711811
పపరర: అబమరల సరదదయ సపమబబ
మహమకద
తసడడ:డ అబమరల జమర మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-244
వయససస:22
లస: ససస స

7569 AP151000591274
పపరర: సరజదనబబగస మహకద

7558 SQX0309948
పపరర: షపక ఖజజన

తసడడ:డ ఇకరబల యస.కగ.
ఇసటట ననస:66-6-243/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-244/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల గఫరర
ఇసటట ననస:66-6-244/1
వయససస:29
లస: పప
7577 SQX2505402
పపరర: ఫసరడ గస పరవన షపక

95-130/548

భరస : అబమరల జమర
ఇసటట ననస:66-6-244/1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-244/1
వయససస:29
లస: పప
7574 AP151000588049
పపరర: అబమరల జమర మహమకద

7560 SQX0997197
పపరర: అమర షపక

95-130/544

భరస : ఇలయజ
ఇసటట ననస:66-6-243/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషసద
ఇసటట ననస:66-6-244
వయససస:59
లస: పప

భరస : భబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-244/1
వయససస:31
లస: ససస స
7571 SQX1222876
పపరర: అననసర షపక

95-130/885

తసడడ:డ అసర స షపక
ఇసటట ననస:66-6-243/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అసర స
ఇసటట ననస:66-6-243/1
వయససస:24
లస: పప
7565 SQX2427292
పపరర: అబమరల గఫర మహమకద

7557 SQX2140671
పపరర: షరయసస రఫత షపక

7555 SQX1386805
పపరర: బబష సయఖద

తసడడ:డ షఫస సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:45
లస: పప

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:66-6-243/1
వయససస:29
లస: ససస స
7562 SQX0997205
పపరర: అసర స బబష షపక

95-130/543

తసడడ:డ షఫస
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనస
ఇసటట ననస:66-6-243
వయససస:30
లస: పప
7559 AP151000591105
పపరర: ఇసతయలస షపక

7554 SQX0951962
పపరర: ఇబబడహఘస షపక

95-131/714

7579 SQX2455509
పపరర: హబబ మహమకద

95-130/887

Deleted

భసధసవప: రజషక షపక
ఇసటట ననస:66-6-245/1
వయససస:47
లస: పప
7582 SQX2205102
పపరర: షకకల షపక

95-135/767

తలర : ఫరతమమనససర షపక
ఇసటట ననస:66-6-245/1
వయససస:35
లస: పప
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95-131/354

భరస : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-247
వయససస:30
లస: ససస స
7586 MLJ2589158
పపరర: తనహరరనససర మహమద

95-131/357

95-131/573

95-131/360

95-131/363

95-131/366

95-131/369

95-131/372

తసడడ:డ సలలస సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:25
లస: పప

7596 MLJ2584472
పపరర: ననగమలకరర షపక

7599 AP151000591225
పపరర: మమసతనజ షపక

7602 SQX0471029
పపరర: రషసదన షపక

7605 SQX2305217
పపరర: జహరరనససర షపక

95-131/374

7608 SQX0826693
పపరర: ఆససఫర MD

95-131/364

7611 SQX1621391
పపరర: అబమరల రషసద షపక
తసడడ:డ అబమరల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:32
లస: పప

7591 SQX2252658
పపరర: అససఫ బబష షపక

95-131/716

7594 MLJ0982645
పపరర: కరరమమలలరस షపకस

95-131/362

7597 SQX0576009
పపరర: షపక పరరశన షపక

95-131/365

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-253
వయససస:29
లస: ససస స
95-131/367

7600 SQX0027417
పపరర: మహబబబ బబషర షపక

95-131/368

తసడడ:డ మమనర బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-253
వయససస:33
లస: పప
95-131/370

7603 SQX1824259
పపరర: ఫయలజ షపక

95-131/371

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:66-6-254
వయససస:21
లస: పప
95-131/717

7606 SQX1606518
పపరర: బకసద వలల
ర రర

95-131/373

భరస : రవ శసకర వలల
ర రర
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:24
లస: ససస స
95-131/375

భరస : బబదసడదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:33
లస: ససస స
95-131/377

95-131/359

తసడడ:డ అబమరలసజబ स షపక
ఇసటట ననస:66-6-250
వయససస:45
లస: పప

భరస : అబమరల ఖయమఖస
ఇసటట ననస:66-6-254
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:26
లస: ససస స
7610 SQX1813047
పపరర: నవరజ సయఖద

95-131/361

భరస : అబమరల వససమ షపక
ఇసటట ననస:66-6-254
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరలఖ యబఖస షపక
ఇసటట ననస:66-6-254
వయససస:43
లస: పప
7607 SQX1621375
పపరర: జవవరరయ సయఖద

7593 MLJ2588473
పపరర: జనత ఉనససర షపక

7588 SQX0826503
పపరర: అహమకద షరరఫ షపక

తసడడ:డ అహమద షరరఫ
ఇసటట ననస:66-6-247
వయససస:36
లస: పప

భరస : అబమరల ఖయబమ షపక
ఇసటట ననస:66-6-253
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-253
వయససస:35
లస: పప
7604 MLJ2585461
పపరర: అబమరల వససమ షపక

95-131/715

తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-252
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-6-253
వయససస:31
లస: ససస స
7601 SQX0027508
పపరర: ఇసరకయల షపక

7590 SQX2242816
పపరర: రజయలససలలసనన బబగమమ షపక

95-131/356

తసడడ:డ భబషసద షపక
ఇసటట ననస:66-6-247
వయససస:58
లస: పప

భరస : అబమరల మజద షపక
ఇసటట ననస:66-6-250
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ననగమల మరర షపక
ఇసటట ననస:66-6-252
వయససస:36
లస: ససస స
7598 SQX0045229
పపరర: ఆశర షపక

95-131/358

భరస : అహమద
ఇసటట ననస:66-6-247
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-250
వయససస:40
లస: ససస స
7595 SQX0586768
పపరర: అకకలలససలలసనన షపక

7587 MLJ0992669
పపరర: ఫసరగజఖలన మహ.

7585 SQX0826685
పపరర: రజయల ససలలసనన SK

భరస : అహమకద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-247
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ మహకదనఖ న షపక
ఇసటట ననస:66-6-247
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అహమద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-247
వయససస:36
లస: పప
7592 MLJ2588481
పపరర: షరకకరర షపక

95-131/355

భరస : ఫరగజ ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-247
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-247
వయససస:67
లస: ససస స
7589 SQX2008043
పపరర: ఆససఫ బబష షపక

7584 SQX1094150
పపరర: హససనన బబగస షపక

7609 SQX1621409
పపరర: జబన షపక

95-131/376

భరస : అబమరల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:52
లస: ససస స
95-131/378

7612 SQX1812627
పపరర: కలమ అహమద సయఖద

95-131/379

తసడడ:డ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:32
లస: పప
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7613 SQX1602805
పపరర: ఖలల అహమద సయఖద

95-131/380

తసడడ:డ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:34
లస: పప
7616 AP151000588152
పపరర: సదసరరదధరన మహమకద

95-131/383

95-131/718

95-131/721

95-131/388

95-131/391

95-131/394

95-131/397

భరస : వలసరస షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:26
లస: ససస స

7626 SQX0281683
పపరర: తనహహరర షపక

95-131/722

95-131/389

7621 SQX2122653
పపరర: రరజజశనన పఠరన

95-131/720

7624 SQX0655951
పపరర: నజరర

95-131/387

7627 SQX0281691
పపరర: అషడపపన షపక

95-131/390

తసడడ:డ బక షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:35
లస: ససస స

95-131/392 7630 SQX1227744
7629 SQX1094044
పపరర: మహమకద బబగస మహమకద
పపరర: వహహద షపక

7632 MLJ2585123
పపరర: మమనసరరనససరस

7635 SQX0663815
పపరర: సలలస షపక

7638 SQX2465482
పపరర: జకకర పఠరన

7641 SQX2355295
పపరర: ఫరహహమల షపక
తసడడ:డ అససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:20
లస: ససస స

95-131/393

భరస : లయఖత ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:49
లస: ససస స
95-131/395

7633 SQX1621359
పపరర: బబజ మహమకద

95-131/396

తసడడ:డ లయలఖత అల మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:22
లస: పప
95-131/398

7636 SQX0281741
పపరర: బక షపక

95-131/399

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:65
లస: పప
95-131/723

భరస : ఇరరరన ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:43
లస: ససస స
95-131/725

95-131/385

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలరబక షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ బశ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:52
లస: పప
7640 SQX2139160
పపరర: షరరకల షపక

95-131/386

తసడడ:డ సయఖదस షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇససక మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:36
లస: పప
7637 SQX2467116
పపరర: ఇరరరన పఠరన

7623 SQX0656025
పపరర: జమలల సయఖద

7618 SQX1602789
పపరర: రససల సయఖద

భరస : ఔరరజ ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లయఖత ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:49
లస: ససస స
7634 SQX1094051
పపరర: ఖలదర బబషర మహమకద

95-131/719

తసడడ:డ బక షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇర ఫరన ఖలనस పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:40
లస: ససస స
7631 SQX1227751
పపరర: నససమ షపక

7620 SQX2122661
పపరర: ఔరరజ ఖలన పఠరన

95-131/382

తసడడ:డ అబమరల రహమలన సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:63
లస: పప

భరస : అల అహమద సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ బక షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:33
లస: ససస స
7628 MLJ0992560
పపరర: జజకకరరस పఠరనस

95-131/384

తసడడ:డ హబబమలర పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సలలస సయద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:19
లస: పప
7625 SQX0281667
పపరర: షరకకరర షపక

7617 AP151000588064
పపరర: జలలలలదధరన మహమకదस

7615 AP151000588156
పపరర: బదసరరదధరన మహమకద

తసడడ:డ జలలలలదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ షరరపపదధరనस మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:62
లస: పప

భరస : రససల సయద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:59
లస: ససస స
7622 SQX2187565
పపరర: ఫయలజ సయద

95-131/381

తసడడ:డ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జలలలలదధరన మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-256
వయససస:44
లస: పప
7619 SQX2238350
పపరర: బబగమమ బఇవనజ సయద

7614 SQX1621367
పపరర: హహసపసన అహమద సయఖద

7639 SQX2139129
పపరర: వలసరస షపక

95-131/724

తసడడ:డ బమడచ షపక
ఇసటట ననస:66-6-257
వయససస:29
లస: పప
95-131/726

7642 MLJ2588705
పపరర: జబబదన షపక షపక

95-131/400

భరస : ఇబడహఘస ఎలజజల
ఇసటట ననస:66-6-259
వయససస:62
లస: ససస స
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7643 SQX0463752
పపరర: అబనసర సపసన షపక
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95-131/401

తసడడ:డ ఇబడహహస షపక
ఇసటట ననస:66-6-259
వయససస:33
లస: పప
7646 SQX2298271
పపరర: మహబబబ బ షపక

95-131/727

95-131/403

95-131/406

95-131/409

95-131/412

95-131/415

95-131/418

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-264
వయససస:24
లస: పప

7656 SQX1552265
పపరర: సరబర షపక

7659 MLJ0993147
పపరర: అసకతషనససర షపక

7662 MLJ0994756
పపరర: ఖలజజ షపక

7665 SQX0663930
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-131/421

7668 SQX2305233
పపరర: సరరరసజగ రఫస

95-131/410

7671 SQX2192102
పపరర: యలఖసబ బబష షపక
తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:66-6-265
వయససస:50
లస: పప

7651 SQX1642354
పపరర: ఆఫసజజ ష కగ

95-131/405

7654 SQX1642362
పపరర: సమమమలలర షపక

95-131/408

7657 SQX0655969
పపరర: షరమమలర షపక షపక

95-131/411

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:29
లస: ససస స
95-131/413

7660 SQX1341296
పపరర: ససభబన షపక

95-131/414

Deleted

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:24
లస: పప
95-131/416

7663 MLJ0988873
పపరర: జబఉలలర షపక

95-131/417

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:34
లస: పప
95-131/419

7666 SQX1507211
పపరర: షకకలల షపక

95-131/420

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:46
లస: పప
95-131/729

భరస : రఫస రఫస
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:31
లస: ససస స
95-131/731

95-131/402

తసడడ:డ ఆదనయస సరఫస షపక
ఇసటట ననస:66-6-261
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసర షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అలలరభక షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:65
లస: పప
7670 SQX2250918
పపరర: ససభబన షపక

95-131/407

తసడడ:డ బడతసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆదసషఫస షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:36
లస: పప
7667 MLJ0988782
పపరర: ఆదనసషఫస షపక

7653 SQX1902824
పపరర: జజన బబషర షపక

7648 SQX1868140
పపరర: షరహహన ననజనన మహమకద

తసడడ:డ అబమరల షపక
ఇసటట ననస:66-6-261
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : బమడత సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమ షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:26
లస: పప
7664 MLJ0992198
పపరర: మహకదడఫస షపక

95-131/404

తసడడ:డ సమఉలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:34
లస: ససస స
7661 SQX0871673
పపరర: ఖలజ షపక

7650 SQX1868132
పపరర: పరగశజ చషసట మహమకద

95-131/575

భరస : పరగశజ చషసట మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-260
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదమ షఫస షపక
ఇసటట ననస:66-6-261
వయససస:28
లస: పప

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-262
వయససస:27
లస: ససస స
7658 SQX1094184
పపరర: షహననజ షపక

95-131/728

తసడడ:డ ఉసరకన చషసస మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-260
వయససస:47
లస: పప

భరస : జజన బబషర షపజక
ఇసటట ననస:66-6-261
వయససస:27
లస: ససస స
7655 SQX1291202
పపరర: నజజక షపక

7647 SQX2385979
పపరర: మహబబబ బఇవనజ షపక

7645 SQX2018893
పపరర: రరయలజ షపక

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-259
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-259
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : ఉసరకన చషసట మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-260
వయససస:67
లస: ససస స
7652 SQX1902865
పపరర: నససమ షపజక

95-131/574

తసడడ:డ ఫసరగజ షపక
ఇసటట ననస:66-6-259
వయససస:25
లస: పప

భరస : మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-259
వయససస:60
లస: ససస స
7649 SQX1868157
పపరర: సలలక షపక

7644 SQX1984632
పపరర: రరయలజ షపక

7669 SQX2125995
పపరర: రరహ తబససస షపక

95-131/730

తసడడ:డ అబమరల రశద
ఇసటట ననస:66-6-264
వయససస:25
లస: ససస స
95-130/888

7672 SQX1713080
పపరర: షమన షపక

95-131/422

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-265
వయససస:33
లస: ససస స

Page 260 of 299

7673 SQX0281717
పపరర: సరవతడ కకససరరस
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95-131/423

భరస : వనసకటటశశరరరस కకససరర
ఇసటట ననస:66-6-265
వయససస:40
లస: ససస స
7676 SQX0267229
పపరర: సలలస పఠరన

95-131/426

95-131/427

95-131/734

95-131/431

95-131/434

95-131/437

95-131/439

భరస : యలససన షపక
ఇసటట ననస:66-6-270
వయససస:29
లస: ససస స

7686 SQX1713114
పపరర: షబనన షపక

7689 AP151000591128
పపరర: జరరనన షపక

7692 SQX0655787
పపరర: అమలనసలలర పఠరన

7695 MLJ2589208
పపరర: మసగరకలమలరర కకససరర కకససరర

95-131/737

7698 SQX2231025
పపరర: షరహహదన బబగస పఠరన

95-131/432

7701 SQX1739838
పపరర: షఫసయల షపక
భరస : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-271
వయససస:48
లస: ససస స

7681 SQX1019869
పపరర: నసరఫ హన షపక

95-131/429

7684 SQX0649301
పపరర: ఆబదన షపక

95-131/430

7687 SQX1128249
పపరర: మలర క పఠరన

95-131/433

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:66-6-269
వయససస:34
లస: ససస స
95-131/435

7690 SQX1712785
పపరర: అససఫ పఠరన

95-131/436

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-269
వయససస:24
లస: పప
95-131/438

7693 SQX2425577
పపరర: జరరనన షపక

95-131/736

భరస : కరలశర షపక
ఇసటట ననస:66-6-269
వయససస:54
లస: ససస స
95-131/440

7696 SQX0587238
పపరర: మసరసనస వల షపక

95-131/441

తసడడ:డ మలబమ షపక
ఇసటట ననస:66-6-270
వయససస:52
లస: పప
95-131/738

భరస : ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-270
వయససస:32
లస: ససస స
95-131/740

95-131/733

భరస : ససలలమలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-268
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప కకససరర
ఇసటట ననస:66-6-270
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అల ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-270
వయససస:37
లస: పప
7700 SQX2139186
పపరర: అయయషర షపక

95-131/735

తసడడ:డ కరరసఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-269
వయససస:50
లస: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-6-270
వయససస:45
లస: ససస స
7697 SQX2231173
పపరర: ససభబన షపక

7683 SQX2429280
పపరర: జమర షపక

7678 SQX2254910
పపరర: అజహర బబష షపక

భరస : మహమకద షపక
ఇసటట ననస:66-6-266
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : కరలలషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-269
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రహమ తషలలర పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-269
వయససస:25
లస: పప
7694 AP151000591339
పపరర: బబగస షపక

95-131/428

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-6-269
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అమలనసలలర పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-269
వయససస:41
లస: ససస స
7691 SQX1712884
పపరర: ఖలససస ఖలన పఠరన

7680 SQX1291186
పపరర: గకససయల షపక

95-131/425

తసడడ:డ యకలబ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-265
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రహసతషలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-266
వయససస:27
లస: పప

తలర : అబత షపక
ఇసటట ననస:66-6-268
వయససస:34
లస: ససస స
7688 MLJ0993097
పపరర: హససనన పఠరన

95-131/732

తసడడ:డ అహమకద షపక
ఇసటట ననస:66-6-266
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:66-6-266
వయససస:44
లస: ససస స
7685 SQX0008722
పపరర: షసషరద షపక

7677 SQX2178671
పపరర: షరహఘదనబబనస షపక

7675 MLJ2584779
పపరర: రహసతషలలర సయఖద

తసడడ:డ అబమరలలఖ దర సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-265
వయససస:35
లస: పప

భరస : యకలబ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-265
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద షపక
ఇసటట ననస:66-6-266
వయససస:24
లస: ససస స
7682 SQX2431492
పపరర: సరజదన షపక

95-131/424

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకససరర
ఇసటట ననస:66-6-265
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఖలశస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-265
వయససస:54
లస: పప
7679 SQX1291160
పపరర: ఆషర షపక

7674 SQX1227777
పపరర: నరగసదడ కలమలర కకససరర

7699 SQX2139145
పపరర: యలససన షపక

95-131/739

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-6-270
వయససస:31
లస: పప
95-113/583

7702 SQX1713007
పపరర: సరజదన షపక

95-131/442

భరస : అససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-6-271
వయససస:28
లస: ససస స
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7703 SQX1712967
పపరర: ససభబన షపక
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95-131/443

తసడడ:డ రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-6-271
వయససస:30
లస: పప

95-131/444

భరస : జబబదన అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-6-272
వయససస:34
లస: ససస స

7706 SQX1712256
పపరర: నససమల షపక

95-131/446

భరస : కమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-272
వయససస:51
లస: ససస స

7707 SQX1798008
పపరర: మమనర షపక

95-131/449

తసడడ:డ కమల బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-6-272
వయససస:28
లస: పప

7710 MLJ2584217
పపరర: జజకకర షపక

95-131/447

95-131/577

భరస : సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-6-272
వయససస:47
లస: ససస స

7713 SQX1019885
పపరర: ఫరరరక షపక

95-131/450

95-131/741

తసడడ:డ షపక నవరబ
ఇసటట ననస:66-6-273
వయససస:51
లస: పప

7716 SQX2396810
పపరర: షపక రఫసయల

95-131/451

95-137/680

భరస : షపక ఫజల
ఇసటట ననస:66-6-273
వయససస:20
లస: ససస స

7719 SQX1577131
పపరర: వలర ససపటట ససమఖ

95-131/742

95-131/455

భరస : రరమలరరవప వరళళసశశటట
ఇసటట ననస:66-6-274
వయససస:49
లస: ససస స

7722 SQX1712298
పపరర: షకకల షపక

95-131/453

95-131/744

తసడడ:డ జన
ఇసటట ననస:66-6-274
వయససస:29
లస: పప

7725 SQX2130300
పపరర: అపరసనన బబగస షపక

95-131/456

7714 SQX1019893
పపరర: ఫజల షపక

7717 SQX2205300
పపరర: రఫసయల షపక

7720 MLJ0982967
పపరర: వనసకటకకమల నవనసపటట

7723 SQX1712371
పపరర: జజన షపక

తసడడ:డ నవరబబసహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-276
వయససస:40
లస: పప
7730 SQX1713130
పపరర: జజవద ఖలన పఠరన

95-131/745

తసడడ:డ ఇరరరన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-277
వయససస:21
లస: పప

7731 SQX0971788
పపరర: వలల
ర రర రవ తతజ
తసడడ:డ వవసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:66-6-278
వయససస:26
లస: పప

95-131/454

95-131/457

7726 SQX0008730
పపరర: అసరక పపతతన పఠరన

95-131/458

భరస : ఖలజజ పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-275
వయససస:34
లస: ససస స

95-131/460

తసడడ:డ నవరబబసహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-276
వయససస:46
లస: పప
95-131/462

95-131/743

Deleted
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7728 SQX0451617
పపరర: మమననస షపక

95-131/452

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-6-274
వయససస:52
లస: పప

భరస : జజఫసడ
ఇసటట ననస:66-6-274
వయససస:25
లస: ససస స

95-131/459

95-131/576

తసడడ:డ రరమలరరవప నవనశశటట
ఇసటట ననస:66-6-274
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:66-6-274
వయససస:49
లస: ససస స

7724 SQX2187755
పపరర: జజఫసడ షపక

7711 SQX1984483
పపరర: సతనసర షపక

భరస : నజర షపక
ఇసటట ననస:66-6-273
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వలర ససపటట ఉదయ శసకర
ఇసటట ననస:66-6-274
వయససస:28
లస: ససస స

7721 AP151000591057
పపరర: లకడక వలర సశశటట వరళళసశశటట

95-131/448

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:66-6-273
వయససస:30
లస: పప

భరస : షపక నజర
ఇసటట ననస:66-6-273
వయససస:44
లస: ససస స

7718 SQX2306884
పపరర: షపక రజషక

7708 SQX1356386
పపరర: షపక జలలన షపక

తసడడ:డ నవరబ షపక
ఇసటట ననస:66-6-272
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:66-6-273
వయససస:27
లస: పప

7715 SQX2383420
పపరర: షపక నజర

95-131/445

తసడడ:డ షపక సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-6-272
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కమల షపక
ఇసటట ననస:66-6-272
వయససస:33
లస: పప

7712 SQX1984475
పపరర: ఆససయల షపక

7705 MLJ0985168
పపరర: మమసతనజ షపక

భరస : మమనసస షపక
ఇసటట ననస:66-6-272
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మమననస షపక
ఇసటట ననస:66-6-272
వయససస:24
లస: పప

7709 SQX1294123
పపరర: షకకర షపక

7727 MLJ0987131
పపరర: జబబరఅహకద షపక

7704 MLJ0988220
పపరర: షరకకరర షపక

7729 MLJ0984716
పపరర: నవరబబసహహబ షపక

95-131/461

తసడడ:డ ఫరరద షపక
ఇసటట ననస:66-6-276
వయససస:72
లస: పప
95-137/43

7732 SQX1712728
పపరర: కలలఖణణ వలల
ర రర

95-131/463

భరస : సరయరరస వలల
ర రర
ఇసటట ననస:66-6-279
వయససస:23
లస: ససస స
Page 262 of 299

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-07

95-131/464 7734 SQX1713288
7733 MLJ2589216
పపరర: భబరత అలవలపరటట అలవలపరటట
పపరర: రవ తతజ వలల
ర రర

భరస : ననగగశశరరరవప అలవలపరటట
ఇసటట ననస:66-6-279
వయససస:62
లస: ససస స
7736 SQX1712272
పపరర: అలలస మహమకద

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వలల
ర రర
ఇసటట ననస:66-6-279
వయససస:27
లస: పప
95-131/467

తసడడ:డ హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-279
వయససస:46
లస: పప
7739 SQX1012624
పపరర: షరరరనత షపక

95-131/469

95-131/472

95-131/474

95-131/476

95-131/479

95-131/482

భరస : అబమరల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:66-6-284
వయససస:48
లస: ససస స

7746 SQX1993534
పపరర: రరహహన ఫరరరన పఠరన

7749 SQX1577149
పపరర: పఠరన అఫస డ జ ఖలన

7752 SQX0826545
పపరర: ఫపరగజ ఖలన

7755 MLJ0984336
పపరర: ఖలజజ పఠరన

95-136/949

7758 SQX2048403
పపరర: హబబ ఆఫసడన పఠరన

95-131/579

7761 SQX0281782
పపరర: రజయల ససలలసనన సయఖద
భరస : కరరస షపక
ఇసటట ననస:66-6-284
వయససస:56
లస: ససస స

7741 SQX1342682
పపరర: చనసద బబషర షపక

95-131/471

7744 AP151000591175
పపరర: షహహననజ బ బబగస పఠరన

95-131/473

7747 SQX0871756
పపరర: పటబన మలరరయలబ

95-131/475

భరస : ఫసరగజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-282
వయససస:29
లస: ససస స
95-131/477

7750 SQX1154848
పపరర: మహబబబ ఖలన

95-131/478

తసడడ:డ పఠరన ఫసరగజ ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-282
వయససస:26
లస: పప
95-131/480

7753 MLJ0983023
పపరర: బతబల పఠరన

95-131/481

భరస : అసజజత ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-283
వయససస:35
లస: ససస స
95-131/483

7756 AP151000588088
పపరర: అసజత ఖలన పఠరన

95-131/484

తసడడ:డ నససమ భబషర పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-283
వయససస:40
లస: పప
95-224/1206

తసడడ:డ అసజద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-283
వయససస:21
లస: ససస స
95-131/486

95-131/468

భరస : ఖలదర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-281
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వసససబబషర పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-283
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అమజజద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-283
వయససస:18
లస: ససస స
7760 AP151000591426
పపరర: అబమరల నజరరనససర

95-131/578

తసడడ:డ రహఘమలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-282
వయససస:52
లస: పప

భరస : నససమ బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-283
వయససస:52
లస: ససస స
7757 SQX2540227
పపరర: అసమల అశకన పఠరన

7743 SQX2036663
పపరర: అబమరలలర షరరఫ మహమకద

7738 SQX0014795
పపరర: షపక ఖలజజబस

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-6-280
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పఠరన ఫసరగజ ఖలన
ఇసటట ననస:66-6-282
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఫసరగజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-282
వయససస:30
లస: పప
7754 AP151000591170
పపరర: సరబబదన బబగస పఠరన

95-131/470

భరస : కరరమమలర ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-6-281
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పపజరగజ పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-282
వయససస:42
లస: ససస స
7751 SQX0008433
పపరర: రగహమలన ఖలన పఠరన

7740 SQX0383083
పపరర: షపక ఖసదస
ర సस

95-131/466

తసడడ:డ మసరసనశలस షపక
ఇసటట ననస:66-6-280
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-6-280
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-6-281
వయససస:35
లస: పప
7748 MLJ0982959
పపరర: గకససయల పఠరన

95-137/518

తలర : మసరసన వలस షపక
ఇసటట ననస:66-6-280
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వలस షపక
ఇసటట ననస:66-6-280
వయససస:60
లస: పప
7745 MLJ0982579
పపరర: కరరమమలలర ఖలన

7737 SQX0971804
పపరర: షపజక మసరసన వల

7735 SQX1713155
పపరర: మహమకద షపక

తసడడ:డ షఫసకలల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:66-6-279
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ అలర సరయబ
ఇసటట ననస:66-6 279
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఫరజల అహమద షపక
ఇసటట ననస:66-6-280
వయససస:37
లస: ససస స
7742 SQX0416099
పపరర: షపక సబరరబस

95-131/465

7759 SQX1012640
పపరర: నసరర షపక

95-131/485

భరస : జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-6-284
వయససస:34
లస: ససస స
95-131/487

7762 SQX0574541
పపరర: నసడతషలలర షపక

95-131/488

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:66-6-284
వయససస:33
లస: పప
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పపరర: షపక మసరసన
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95-131/489

తసడడ:డ ఖలఖ షపక
ఇసటట ననస:66-6-284
వయససస:36
లస: పప
7766 AP151000588161
పపరర: అబమరల రహహమ

95-131/492

95-131/494

95-131/495

95-137/45

95-137/682

95-137/50

భరస : అతనవపలలర షరరఫ యసడడ
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:37
లస: ససస స
7784 SQX0971481
పపరర: యసడడ అససఫ షరరఫ

95-137/53

95-137/56

తసడడ:డ సలస ఖలన
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:45
లస: పప
7790 SQX0971440
పపరర: యసడడ అరరఫ
తసడడ:డ షఫస
ఇసటట ననస:66-7.285
వయససస:27
లస: పప

7773 SQX2262020
పపరర: ఇమలమ ఖలన షపక

7776 SQX0971291
పపరర: షపజక ఇలయలస

7779 SQX1251222
పపరర: షబన మహమకద

95-137/681

95-131/493

7771 SQX1185306
పపరర: హహమలయమన మహమకద

7774 SQX0552117
పపరర: షపక షరహహదనस

95-137/44

95-137/46

7777 AP151000576332
పపరర: అతపపలలర షరరఫ

95-137/47

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-284
వయససస:43
లస: పప
95-137/48

7780 SQX1007335
పపరర: షబబనన షపక

95-137/49

భరస : మహమకద జజవద షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:34
లస: ససస స

7782 SQX0214098
పపరర: జజబనన షపకस

7783 SQX1007343
పపరర: ఫరతమ బబగస మహమద

7785 SQX0971382
పపరర: ఆబద షరరఫ మహమకద

95-135/276

భరస : రరయలజस
ఇసటట ననస:66-7-280
వయససస:36
లస: ససస స

95-137/51

95-137/52

భరస : మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ సరదసకలలలర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:34
లస: పప

95-137/55
7786 SQX1251115
పపరర: మహమకద జజవద షరరఫ
మహమకద
తసడడ:డ సదౘీసలలర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:36
లస: పప

7788 SQX1137844
పపరర: షఫసఉలలర షరరఫ మహమకద

7789 AP151000576030
పపరర: షమపపలలర షపక

95-137/54

95-137/57

తసడడ:డ ఖలదర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:51
లస: పప
95-137/519

7768 SQX1507252
పపరర: ఫరరఫ నన షపక

తసడడ:డ సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:66-7
వయససస:64
లస: పప

భరస : సదసకలలలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సదభమలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:29
లస: పప
7787 SQX0214122
పపరర: పఠరన నసర బబన

95-135/275

తసడడ:డ హఫసస
ఇసటట ననస:66-7-284
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:66-7-284
వయససస:48
లస: పప
7781 SQX0971374
పపరర: మసడడ మమనర పరరశన

7770 SQX1185322
పపరర: నసరఫ హన మహమకద

95-131/491

భరస : హనస షపక
ఇసటట ననస:66-6-285
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అల ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-7-221
వయససస:26
లస: పప

భరస : మమబనన
ఇసటట ననస:66-7-284
వయససస:28
లస: ససస స
7778 SQX2262632
పపరర: బబబమలలల షపక

95-131/746

భరస : హహమలయమన మహమకద
ఇసటట ననస:66-7
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అబమరల రహహమ షపక
ఇసటట ననస:66-7-132
వయససస:33
లస: ససస స
7775 SQX0971317
పపరర: షపజక మమబనన

7767 SQX2127983
పపరర: నజరరనససర బబగమమ షపక

7765 SQX0983759
పపరర: జజన బబష షపక

తసడడ:డ మజత షపక
ఇసటట ననస:66-6-284
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రహఘస షపక
ఇసటట ననస:66-6-284
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖసదధరన సయఖద
ఇసటట ననస:66-6-285
వయససస:36
లస: పప
7772 SQX0871848
పపరర: షపజక ఫరరఫ నన షపక

95-131/490

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:66-6-284
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల ఖసరరష షపక
ఇసటట ననస:66-6-284
వయససస:62
లస: పప
7769 SQX0231597
పపరర: అబమరల కలలస సయఖద

7764 SQX0493544
పపరర: హననస షపక

7791 SQX2149870
పపరర: నజర సయఖద

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:57
లస: పప
95-137/683

Deleted

తసడడ:డ రహమన వల సయఖద
ఇసటట ననస:66-7-285
వయససస:42
లస: పప

95-137/58

7792 SQX1108134
పపరర: రరకరసన ససలలసనన మహమకద

95-137/59

తసడడ:డ ఇనయతషలలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:25
లస: ససస స
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7793 SQX0971499
పపరర: మహమకద షబబన
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95-137/60

భరస : అబమరల రజహహమలన
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:27
లస: ససస స
7796 SQX0214577
పపరర: రహసతషనససర మహమకద

95-137/63

95-137/66

95-137/684

95-137/69

95-137/72

95-137/687

95-137/690

భరస : జజన అహమకద
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:32
లస: ససస స

7806 SQX1407593
పపరర: ఫసరగజ షపక

7809 SQX2298016
పపరర: ఖజఖరరనససర బబగమమ షపక

7812 SQX2119493
పపరర: గఫర షపక

7815 AP151000576334
పపరర: సయమ సయఖదस

95-137/75

7818 SQX0733725
పపరర: మహబబబ బ షపక

95-137/70

7821 MLJ1730852
పపరర: జబబదన సయఖద
భరస : నయళస
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:35
లస: ససస స

7801 SQX0487892
పపరర: ఆససఫ షపక

95-137/520

7804 MLJ1731264
పపరర: షమమక షపక

95-137/68

7807 MLJ1730589
పపరర: నససర షపక

95-137/71

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:66-7-287
వయససస:36
లస: పప
95-137/686

7810 SQX2319499
పపరర: అబమరల రహమన షపక

95-136/740

తసడడ:డ షరహఘద షపక
ఇసటట ననస:66-7-288
వయససస:25
లస: పప
95-137/688

7813 SQX2119543
పపరర: జబబదన సయద

95-137/689

భరస : నయళమ సయద
ఇసటట ననస:66-7-288
వయససస:37
లస: ససస స
95-137/73

7816 SQX1266676
పపరర: ఫరరరన షపక

95-137/74

భరస : అబమరల రహహస షపక
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:26
లస: ససస స
95-137/76

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:27
లస: ససస స
95-137/78

95-137/65

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-7-287
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల సయఖదस
ఇసటట ననస:66-7-289
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ సలస ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:26
లస: ససస స
7820 SQX0733618
పపరర: ఆషర షపక

95-137/685

తసడడ:డ లలలలసహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-288
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ నయళమ సయద
ఇసటట ననస:66-7-288
వయససస:19
లస: పప
7817 SQX1591768
పపరర: ఫరఖన పటబన

7803 SQX2252419
పపరర: ఉబబదసలలర షరరఫ మహమకద

7798 SQX0214478
పపరర: మహమకద రగహమలన షరరఫ

తలర : మహమమదన
ఇసటట ననస:66-7.286
వయససస:32
లస: పప

భరస : రససల
ఇసటట ననస:66-7-287
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సరహహబ మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-288
వయససస:67
లస: పప
7814 SQX2246973
పపరర: నవద సయద

95-137/67

తలర : వరహహధ షపక
ఇసటట ననస:66-7-287
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:66-7-287
వయససస:57
లస: పప
7811 SQX2122380
పపరర: గకస మహమకద

7800 SQX0450270
పపరర: మకలబల మహమకద

95-137/62

తసడడ:డ మహమకద మబమబల
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఇనయతషలలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:20
లస: పప

భరస : గఫరసర
ఇసటట ననస:66-7-287
వయససస:38
లస: ససస స
7808 AP151000576116
పపరర: రససల షపక

95-137/64

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ ఇనయతషలలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:23
లస: ససస స
7805 SQX0625863
పపరర: హససనన బబగస సయఖద

7797 SQX0971507
పపరర: మహమకద అబమరల రహహస

7795 SQX0487884
పపరర: మహమమదన షపక

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మకలబల
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద మకలబల షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:51
లస: పప
7802 SQX2124246
పపరర: బమసరసన ససలలసనన మహమకద

95-137/61

భరస : ఇనయలమలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : మహమకద మకలబల
ఇసటట ననస:66-7-286
వయససస:75
లస: ససస స
7799 SQX0450247
పపరర: ఇననతషలలర షరరఫ మహమకద

7794 SQX0214536
పపరర: రఫసయల ససలలసనన మహమకద

7819 SQX0971523
పపరర: షపజక ఫరఫ న

95-137/77

భరస : అకబర అహకద
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:28
లస: ససస స
95-137/79

7822 MLJ1749845
పపరర: మమహతనబ షపక

95-137/80

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:37
లస: ససస స
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7823 SQX0487934
పపరర: ఖలదరరబ షపక
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95-137/81

భరస : జజన భబషరस
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:40
లస: ససస స
7826 SQX1574350
పపరర: ఆదదల షపక

95-137/84

95-137/87

95-137/90

95-137/93

95-136/741

95-137/95

భరస : రరజజశనన అలस
ఇసటట ననస:66-7-294
వయససస:31
లస: ససస స

7836 AP151000576370
పపరర: జజనబబష సయఖద

7839 SQX2127884
పపరర: అబమరలలర షపక

7842 SQX0487819
పపరర: తనహహరర షపకस

95-137/98

7845 SQX0971630
పపరర: షపజక జమర

95-137/94

7848 SQX2482248
పపరర: ఉష రరణణ కకల

95-137/692

95-137/96

7851 MLJ1737410
పపరర: అమననబ షపక
భరస : జజకకర బబగ
ఇసటట ననస:66-7-294
వయససస:41
లస: ససస స

95-137/89

7834 SQX0358655
పపరర: రజజక షపక

95-137/92

7837 SQX2129393
పపరర: శరహహన షపక

95-137/691

7840 SQX2152262
పపరర: అఫసడన షపక

95-137/693

తసడడ:డ అసగ ర షపక
ఇసటట ననస:66-7-291
వయససస:20
లస: ససస స
7843 MLJ3181559
పపరర: అనస బబగస మహకద షపక

95-137/97

భరస : ససబబన బబగ
ఇసటట ననస:66-7-292
వయససస:46
లస: ససస స
95-137/99

7846 SQX0971580
పపరర: బబగ మమహకద ససదర దక

95-137/100

తసడడ:డ మమహకద ససబబన
ఇసటట ననస:66-7-292
వయససస:31
లస: పప
95-136/742

భరస : ఆనసద కకల
ఇసటట ననస:66-7-293
వయససస:36
లస: ససస స
95-137/102

7831 AP151000576335
పపరర: గఫరర సయఖదस

భరస : రజఫక షపక
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:66-7-292
వయససస:25
లస: పప
95-137/101

95-137/86

తసడడ:డ అహమకద
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:50
లస: పప

భరస : అబమరలలరस
ఇసటట ననస:66-7-292
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:66-7-292
వయససస:79
లస: పప
7850 SQX0044644
పపరర: ననజసనस

95-137/91

Deleted

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:66-7-292
వయససస:50
లస: ససస స
7847 AP151000576033
పపరర: మలససమ సరహహబ షపక

7833 AP151000576163
పపరర: సరదదక షపక

7828 SQX0823823
పపరర: రరజజశన ఖలన P

తసడడ:డ లలలలసహహబस
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:66-7-291
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అబమరలలర షపక
ఇసటట ననస:66-7-292
వయససస:27
లస: ససస స
7844 SQX1065052
పపరర: నససన
డ షపక

95-137/88

తసడడ:డ లలల సరయఖద
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అసగ ర షపక
ఇసటట ననస:66-7-291
వయససస:22
లస: ససస స
7841 SQX1507492
పపరర: రజయ ససలస న షపక

7830 SQX0823781
పపరర: ఇమలమ న ఖలన P

95-137/83

తసడడ:డ సలస ఖలన
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:50
లస: పప
7838 SQX2152759
పపరర: అపసనన షపక

95-137/85

తసడడ:డ సలస ఖలన
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:47
లస: పప
7835 MLJ1744473
పపరర: జజన అహకద షపక

7827 SQX0733683
పపరర: అకబర భబషర షపక

7825 AP151000576376
పపరర: జరరనన సయఖద

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రజజక
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రజజకस
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:29
లస: పప
7832 MLJ1749449
పపరర: రఫస షపక

95-137/82

భరస : అజగ ర
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అజగ ర షపక
ఇసటట ననస:66-7-290
వయససస:27
లస: పప
7829 SQX0044511
పపరర: మహబబబ ససభబన షపకस

7824 AP151000576094
పపరర: మలహహబ షపక

7849 SQX2308609
పపరర: ఆనసద కకల

95-137/694

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:66-7-293
వయససస:37
లస: పప
95-137/103

7852 AP151000576205
పపరర: బబగసజజన షపక

95-137/104

భరస : మలససమ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-294
వయససస:72
లస: ససస స
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7853 AP151000576206
పపరర: బబగస జజన

95-137/105

భరస : జకకకయఖ
ఇసటట ననస:66-7-294
వయససస:77
లస: ససస స
7856 AP151000576229
పపరర: మమతహరరనససర మహకద

7854 SQX1724459
పపరర: ఖమర జహ షపక

భరస : షకకల అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-7-295
వయససస:24
లస: ససస స
95-137/108

భరస : కలలసఆజజద
ఇసటట ననస:66-7-295
వయససస:50
లస: ససస స

7857 AP151000576371
పపరర: అబమలకలలసఆజజద మహకద

తసడడ:డ రహమన మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-296
వయససస:32
లస: పప

భరస : కరరమమలలర మహకద
ఇసటట ననస:66-7-297
వయససస:50
లస: ససస స
7865 MLJ1731637
పపరర: మహకద హనఫ షపక

95-137/115

95-137/118

95-137/121

95-137/124

తసడడ:డ ససలలర
ఇసటట ననస:66--7-300
వయససస:43
లస: పప

95-137/113

7869 SQX0971143
పపరర: రజయల షపక

7872 SQX1202688
పపరర: ఖలజజ షపక

7875 SQX0659417
పపరర: ఇపరడన షపక

95-137/127

7878 SQX0659342
పపరర: సలలస షపక

95-137/116

7881 SQX0220590
పపరర: నలలర
తసడడ:డ ఖలతషన బ
ఇసటట ననస:66-7-300
వయససస:67
లస: పప

95-137/114

7867 MLJ1743756
పపరర: అబమరల ససబబన షపక

95-137/117

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:66-7-297
వయససస:75
లస: పప
95-137/119

7870 SQX0971127
పపరర: శశక కకసర

95-137/120

భరస : షఘదరన
ఇసటట ననస:66-7-298
వయససస:45
లస: ససస స
95-137/122

7873 SQX0971135
పపరర: షపజక ఖలజజ

95-137/123

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:66-7-298
వయససస:32
లస: పప
95-137/125

7876 SQX0659284
పపరర: పరగశజగ షపక

95-137/126

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:66-7-298/1
వయససస:40
లస: పప
95-137/128

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:66-7-298/1
వయససస:69
లస: పప
95-136/37

7864 SQX1107912
పపరర: మనససర అల మహమకద
తసడడ:డ హనఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-297
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:66-7-298/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పరగశజ షపక
ఇసటట ననస:66-7-298/1
వయససస:42
లస: ససస స
7880 MLJ3172194
పపరర: ఆఖల

7866 SQX1591776
పపరర: కరరమమలలర మహమకద

95-137/111

భరస : మహకద హనఫ
ఇసటట ననస:66-7-297
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-7-298
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:66-7-298
వయససస:54
లస: పప
7877 SQX1039974
పపరర: ఇషడత ఖలదదర

7861 MLJ1733583
పపరర: ఫరతమల షపక

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:66-7-298
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-7-298
వయససస:47
లస: ససస స
7874 MLJ3181088
పపరర: ససభబన షపక

95-137/110

తసడడ:డ అబమరల అజమ మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-297
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:66-7-298
వయససస:27
లస: ససస స
7871 MLJ3181096
పపరర: అమనన షపక

95-137/695
7858 SQX2198588
పపరర: షఫసకలర రజహమన ఫరరకéీసజ
మహమకద
తసడడ:డ యబససఫరరకéీసజ మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-296
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : అబమరల ససబబన
ఇసటట ననస:66-7-297
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల ససబబన
ఇసటట ననస:66-7-297
వయససస:47
లస: పప
7868 SQX1137760
పపరర: ననజయల షపక

7863 MLJ1733575
పపరర: హబమబనససర షపక

95-137/107

95-137/109

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:66-7-297
వయససస:30
లస: ససస స
95-137/112

7855 SQX0625970
పపరర: కకసర షపక

భరస : షసషషదధరన
ఇసటట ననస:66-7-295
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మలససమ సరహహబ
ఇసటట ననస:66-7-295
వయససస:56
లస: పప

95-137/696 7860 SQX1266759
7859 SQX2198646
పపరర: ఇశట యలకé ఫరరకక మహమకద
పపరర: నససమ షపక

7862 MLJ3181104
పపరర: రజయలససలలసనన మహ

95-137/106

7879 SQX0210039
పపరర: ఫరతమల షపక

95-136/36

భరస : అఖల
ఇసటట ననస:66--7-300
వయససస:40
లస: ససస స
95-136/38

95-136/743
7882 SQX2123628
పపరర: షమమ నజయల ససలలసనన షపక

తసడడ:డ అససఫ
ఇసటట ననస:66-7-300
వయససస:19
లస: ససస స
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95-136/39

తసడడ:డ మగబబల
ఇసటట ననస:66-7-301
వయససస:37
లస: పప
7886 SQX2307502
పపరర: అహమద షపక

95-137/697

95-136/42

95-136/745

95-209/526

95-136/748

7893 SQX2148617
పపరర: రజహన షపక

7896 SQX1554113
పపరర: జహరరనసష షపక

7899 SQX2153617
పపరర: జహరరనససర షపక

7902 SQX2220614
పపరర: మలలన బబగస షపక

95-136/754

7905 SQX2225951
పపరర: వహహద పటబన

తసడడ:డ అతషలలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-305
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల జబర
ఇసటట ననస:66-7-306
వయససస:26
లస: పప

95-136/45

95-136/749

95-136/752

7911 AP151000576231
పపరర: ఖలజజ షపక
తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:66-7-306
వయససస:41
లస: పప

95-136/44

7894 SQX2150613
పపరర: షరహహద షపక

95-136/747

7897 SQX0574665
పపరర: ఇసతయలజ బబషర షపక షపక

95-136/47

7900 SQX2140069
పపరర: ఉమకర షపక

95-136/750

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:66-7-304
వయససస:35
లస: పప
7903 SQX2152411
పపరర: ఇబడహఘస పఠరన

95-136/753

తసడడ:డ మసరసన వల పఠరన
ఇసటట ననస:66-7-305
వయససస:38
లస: పప
95-136/755

7906 SQX2124873
పపరర: ఫసరదచస బబనస మహమకద

95-136/756

తసడడ:డ అతనవపలలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-305
వయససస:22
లస: ససస స
95-137/698

భరస : ఇబడహఘస పటబన
ఇసటట ననస:66-7-305
వయససస:100 లస: ససస స
95-137/130

7891 AP151000570268
పపరర: ఖరరమ

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:66-7-304
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఇబడహఘస
ఇసటట ననస:66-7-305
వయససస:28
లస: ససస స

95-136/757 7908 SQX2266088
7907 SQX2124865
పపరర: వరజజహహలలర షరరఫ మహమకద
పపరర: వరఢకదన పటబన

95-136/41

భరస : సమర షపక
ఇసటట ననస:66-7-303
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఉమకర
ఇసటట ననస:66-7-304
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:66-7-305
వయససస:38
లస: పప

7910 SQX0971069
పపరర: షపజక అబమరల రహమలన

95-136/746

Deleted

95-136/751

7888 SQX0587071
పపరర: ఎస.కజ. అనఫరబ

తసడడ:డ ఆదనస
ఇసటట ననస:66-7-303
వయససస:57
లస: పప

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:66-7-304
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : ఉమర షపక
ఇసటట ననస:66-7-304
వయససస:26
లస: ససస స
7904 SQX2225969
పపరర: ఇబడహఘస పటబన

95-136/43

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:66-7-304
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:66-7-304
వయససస:65
లస: పప
7901 SQX2153492
పపరర: మలలన బబగస షపక

7890 MLJ1736818
పపరర: షమకర షపక

95-136/744

భరస : సతనసర
ఇసటట ననస:66-7-303
వయససస:87
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస షపక
ఇసటట ననస:66-7-303
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:66-7-303
వయససస:27
లస: ససస స
7898 SQX2153658
పపరర: జజన షపక

95-209/525

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:66-7-303
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:66-7-303
వయససస:57
లస: పప
7895 SQX2225761
పపరర: షరజద షపక

7887 SQX2307114
పపరర: షహఘరర బబగమమ షపక

7885 SQX2230068
పపరర: అససఫ షపక

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:66-7-302
వయససస:33
లస: పప

భరస : అహమద షపక
ఇసటట ననస:66-7-302
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమ
ఇసటట ననస:66-7-303
వయససస:32
లస: పప
7892 SQX2148708
పపరర: కరరస షపక

95-136/40

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:66-7-301
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల షపక
ఇసటట ననస:66-7-302
వయససస:32
లస: పప
7889 SQX0245209
పపరర: షబబర షపక

7884 AP151000570509
పపరర: సలలస ఖలన

7909 MLJ3181690
పపరర: రహఘమమనససర

95-137/129

భరస : జబబబర షపక
ఇసటట ననస:66-7-306
వయససస:54
లస: ససస స
95-137/131

7912 SQX2069409
పపరర: మమబషసర షపక

95-138/907

భరస : అబమరల రజహమన షపక
ఇసటట ననస:66-7-306
వయససస:20
లస: ససస స
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7913 SQX2361756
పపరర: షనసస సయఖద
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95-136/758

భరస : అలస బబష సయఖద
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:20
లస: ససస స
7916 SQX0824490
పపరర: రహహస జజన సయఖద

95-137/134

95-137/137

95-137/140

95-136/759

95-136/762

95-137/143

95-137/636

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:66--7-309
వయససస:28
లస: ససస స

7926 SQX2151447
పపరర: ఆశ షపక

7929 SQX2151496
పపరర: ఐశఖ షపక

7932 SQX0733667
పపరర: సరజదన పరరశన షపక

7935 SQX2008522
పపరర: అబమరల సతస ర షపక

95-137/146

7938 SQX0487553
పపరర: ఖలజజ షపక

95-136/760

7941 SQX2229748
పపరర: మమరరద ఖలన పఠరన
తసడడ:డ బబజద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:75
లస: పప

7921 AP151000576063
పపరర: ఖలశససరహహబ సయఖద

95-137/139

7924 SQX2361038
పపరర: అలస బబష సయఖద

95-137/699

7927 SQX2151363
పపరర: మహమదల షపక

95-136/761

తసడడ:డ గకస షపక
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:21
లస: పప
95-136/763

7930 SQX0733592
పపరర: మజహరరనససర షపక

95-137/142

తసడడ:డ చనసద భబషర
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:28
లస: ససస స
95-137/144

7933 SQX0468736
పపరర: షపక మలబనన

95-137/145

భరస : ఫయలజ
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:40
లస: ససస స
95-137/637

7936 SQX2252484
పపరర: జజహహరరన షపక

95-137/700

తసడడ:డ గకసప మహఘదదరన
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:27
లస: ససస స
95-137/147

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:66-7-308/1
వయససస:30
లస: పప
95-136/764

95-137/136

తసడడ:డ మరర సరహహబ సయఖద
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:26
లస: పప

భరస : జబబబర
ఇసటట ననస:66-7-308/1
వయససస:49
లస: ససస స
7940 SQX2131902
పపరర: రజషక షపక

95-137/141

తసడడ:డ రహసతషలలర
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబమరల సతస ర షపక
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:30
లస: ససస స
7937 SQX0487793
పపరర: మలర క షపక

7923 AP151000576268
పపరర: అలలరబక సయఖద

7918 AP151000576068
పపరర: హహసపసననగమరర సయఖద

తసడడ:డ అలలరబక సయఖద
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:28
లస: ససస స
7934 SQX2008712
పపరర: ససరరజన షపక

95-137/138

భరస : గకస షపక
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ గకస మహఘదదరన షపక
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:21
లస: పప
7931 SQX0733600
పపరర: నససమల షపక

7920 AP151000576203
పపరర: జజఫరరసదదకరరషర సయఖద

95-137/133

భరస : మరరసరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:67
లస: పప

తలర : అజజస
ఇసటట ననస:66-7-308
వయససస:63
లస: పప
7928 SQX2143857
పపరర: సలస షపక

95-137/135

తసడడ:డ అలర బక సయఖద
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అలలరబక
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:48
లస: పప
7925 SQX2143865
పపరర: గకసప మహఘదదరన షపక

7917 SQX0824524
పపరర: హససన SD

7915 SQX0659268
పపరర: నససమల సయలఖధ

భరస : సరధదక బబషర
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అలలరభక
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:30
లస: పప
7922 SQX0824508
పపరర: మరర సరహహబ SD

95-137/132

భరస : ననగబర
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ఖలససస సయఖద
ఇసటట ననస:66-7-307
వయససస:38
లస: ససస స
7919 SQX0487850
పపరర: ననగమర సయఖద

7914 SQX0659326
పపరర: ఆససయల పరరశన సయలఖధ

7939 MLJ1737154
పపరర: జబబబర ఖలన షపక

95-137/148

తసడడ:డ యఏఊఫ ఖలన
ఇసటట ననస:66-7-308/1
వయససస:53
లస: పప
95-136/765

7942 SQX2295038
పపరర: మహమకద షపక

95-136/766

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:44
లస: పప
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7943 SQX2290286
పపరర: మమసతనజ షపక
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95-136/767

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:36
లస: ససస స
7946 SQX2290344
పపరర: ఫసరగజ ఖలన షపక

95-136/770

95-137/702

95-137/705

95-137/708

95-136/50

95-136/53

95-136/56

భరస : షపక అరరద బబష
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:20
లస: ససస స

7956 SQX0210674
పపరర: మరరయ కలటటట

7959 SQX0210732
పపరర: రరహనన షపక

7962 MLJ3176823
పపరర: షరరఫపనససర

7965 SQX0574996
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-136/59

7968 SQX2228617
పపరర: షపక ఫపజజనససర

95-136/48

7971 SQX1458182
పపరర: అమర బబషర షపక
తసడడ:డ కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:23
లస: పప

7951 SQX2129286
పపరర: అపసర షపక

95-137/704

7954 SQX2151678
పపరర: అకబరర షపక

95-137/707

7957 SQX0220756
పపరర: హసజజ షపక

95-136/49

తసడడ:డ అబమరలలర
ఇసటట ననస:66-7-310
వయససస:72
లస: పప
95-136/51

7960 MLJ3176815
పపరర: హససన

95-136/52

భరస : అనశర భబషర
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:52
లస: ససస స
95-136/54

7963 SQX0574749
పపరర: ఇరరరద షపక

95-136/55

తసడడ:డ అనశర
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:32
లస: పప
95-136/57

7966 SQX0855650
పపరర: మమనశర షపక

95-136/58

తసడడ:డ ఘన షపక
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:57
లస: పప
95-136/772

భరస : షపక ఇరశరద
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:26
లస: ససస స
95-136/774

95-137/701

తసడడ:డ అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అమర
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బబజజన
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:62
లస: పప
7970 SQX2258408
పపరర: షపక రజషక

95-137/706

భరస : గన
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల గన
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:44
లస: పప
7967 SQX0644120
పపరర: అనశర బబషర

7953 SQX2152320
పపరర: సరదదక షపక

7948 SQX2128015
పపరర: ససభబన షపక

భరస : అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మమనసర బబషర
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:52
లస: ససస స
7964 MLJ3171808
పపరర: ఆలమ బబషర

95-137/703

భరస : హసజజ
ఇసటట ననస:66-7-310
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనశర షపక
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:28
లస: ససస స
7961 SQX0855601
పపరర: మబన

7950 SQX2127900
పపరర: గకససయ పఠరన

95-136/769

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ యమససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మహమద ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:21
లస: పప
7958 SQX1387365
పపరర: శరహహనజ షపక

95-136/771

భరస : బబరహ పటబన
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:30
లస: పప
7955 SQX2262590
పపరర: మససద ఖలన షపక

7947 SQX2290302
పపరర: మయన ఖలన సకజశక

7945 SQX2151710
పపరర: శరరకల షపక

తసడడ:డ అనశర బబష షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:50
లస: ససస స
7952 SQX2125532
పపరర: రఫస షపక

95-136/768

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస ఖలన షపక
ఇసటట ననస:66-7-309
వయససస:25
లస: పప
7949 SQX2128056
పపరర: గకససయ షపక

7944 SQX2300259
పపరర: మలర క షపక

7969 SQX2148971
పపరర: శరమ పరవన షపక

95-136/773

తసడడ:డ ఇసతయలజ షపక
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:20
లస: ససస స
95-137/149

7972 SQX2509222
పపరర: హససన షపక

95-137/768

భరస : అనవర షపక
ఇసటట ననస:66-7-311
వయససస:52
లస: ససస స
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7973 SQX0044610
పపరర: ఫరతమల సదనఫ మహమకద

95-137/150

7974 SQX2124758
పపరర: ఆశయ షపక

భరస : అబమరల ఇబబడహహస ఖలలలలలర మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-312
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-7-312
వయససస:35
లస: ససస స

7976 SQX0209890
పపరర: షహననజ

7977 MLJ1737014
పపరర: మబనన షపక

95-136/61

తసడడ:డ షసకత అల
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:34
లస: ససస స
7979 AP151000573457
పపరర: ఏస.కగ. షకకలల బబగస

95-136/64

95-136/67

95-136/70

95-136/777

95-137/151

95-137/154

భరస : షమవపలర మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-314/1
వయససస:47
లస: ససస స

7989 SQX2419786
పపరర: షపక రహఘమలన షరరఫ షపక

7992 AP151000576302
పపరర: జజరరననబబగస మహకద

7995 SQX0044537
పపరర: నసరరలలర షపక

95-137/710

7998 SQX2152916
పపరర: రహఘమ పఠరన

95-136/775

8001 MLJ3181229
పపరర: మతబబగస మహకద
భరస : మలరరబ మహకద
ఇసటట ననస:66-7-314/1
వయససస:47
లస: ససస స

7981 MLJ1736800
పపరర: అహమకద షపక

95-136/66

7984 AP151000570021
పపరర: షసకర అల

95-136/69

7987 SQX2419802
పపరర: యశన షరరఫ మహమకద

95-136/776

తసడడ:డ మహమకద యలకలబ ఫరదర
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:30
లస: పప
95-136/778

7990 SQX2152064
పపరర: ఫరతమ షపక

95-136/779

భరస : నసరరలర షపక
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:21
లస: ససస స
95-137/152

7993 MLJ1737725
పపరర: మమసతనజ షపక

95-137/153

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:55
లస: ససస స
95-137/155

7996 SQX0044594
పపరర: షఫస షపక

95-137/156

తసడడ:డ అబమరల హమద
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:58
లస: పప
95-137/711

తసడడ:డ ససభబన ఖలన
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:25
లస: ససస స
95-137/157

95-136/63

తసడడ:డ సతస ర
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ షఫస
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యలకలబ
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:31
లస: పప
8000 MLJ3181211
పపరర: అబదనబబగస మహమకద

95-136/68

భరస : షఫసవపలలర
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక షఫసఉలర అ
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:26
లస: పప
7997 SQX2131472
పపరర: యశన షరరఫ మహమకద

7986 SQX2365682
పపరర: షపక ననయక రససల షపక

7978 AP151000573458
పపరర: రహమత వపనససర

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ షపక యలకలబ యలకలబ
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:34
లస: ససస స
7994 SQX1584995
పపరర: షపక హఘదయతషలర

95-136/65

తసడడ:డ షపక షపక శరఫస
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యలకలబ
ఇసటట ననస:66-7-314
వయససస:25
లస: పప
7991 SQX1458208
పపరర: మలలక ససలలసనన షపక

7983 SQX0220715
పపరర: ఇసరకయల షపక

95-136/60

భరస : కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలలర
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:57
లస: పప
7988 SQX2152882
పపరర: రహఘమలన షరరఫ షపక

95-136/62

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ షసకతఅల
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:34
లస: పప
7985 MLJ1730894
పపరర: కరరమమలలర షపక

7980 SQX0220723
పపరర: ఇసరసక షపక

7975 SQX0672766
పపరర: సహహరర బబగస షపక

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : శశకత అల
ఇసటట ననస:66-7-313
వయససస:52
లస: ససస స
7982 MLJ1730290
పపరర: అషడఫఅల షపక

95-137/709

7999 SQX1798370
పపరర: రహహమల పఠరన

95-136/71

భరస : యలససన షరరఫ పఠరన
ఇసటట ననస:66-7-314/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-137/158

8002 MLJ1749472
పపరర: బశర షపక

95-137/159

తసడడ:డ బబషర
ఇసటట ననస:66-7-314/1
వయససస:37
లస: పప
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95-137/160

తసడడ:డ హమద
ఇసటట ననస:66-7-314/1
వయససస:54
లస: పప
8006 SQX2129385
పపరర: ఇమలమ న పఠరన

95-136/780

95-137/163

95-137/166

95-137/168

95-137/170

95-137/173

95-137/176

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:66-7-321
వయససస:42
లస: ససస స

8016 SQX2152296
పపరర: రరఖయల షపక

8019 MLJ1742469
పపరర: రరజజశనన షపక

8022 SQX0733691
పపరర: సతనసర భబషర మహమకద

8025 MLJ3181815
పపరర: మరరవల షపక

95-137/179

8028 SQX0487777
పపరర: అబమరల వహఘద షపక

95-137/713

8031 SQX0971077
పపరర: షపజక బబజ
తసడడ:డ మహబమ
ఇసటట ననస:66-7-321
వయససస:47
లస: పప

8011 MLJ1737642
పపరర: గకవరర జజన షపక

95-137/165

8014 SQX0214056
పపరర: కరరమల షపక

95-137/167

8017 SQX1137810
పపరర: నసరరనససర మహమకద

95-137/169

భరస : షఫస ఉలలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-319
వయససస:25
లస: ససస స
95-137/171

8020 SQX0971416
పపరర: యసడడ కరరమమనససర

95-137/172

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:66-7-319
వయససస:42
లస: ససస స
95-137/174

95-137/175
8023 SQX1137851
పపరర: హజలలర షరరఫ మహమకద

తసడడ:డ షఫస ఉలలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-319
వయససస:27
లస: పప
95-137/177

8026 MLJ3181849
పపరర: మసరసన వల షపక

95-137/178

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:66-7-319
వయససస:38
లస: పప
95-137/180

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:66-7-320
వయససస:40
లస: పప
95-137/182

95-137/712

భరస : జకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:66-7-318
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:66-7-319
వయససస:36
లస: పప

భరస : అబమరల వహఘద
ఇసటట ననస:66-7-320
వయససస:36
లస: ససస స
8030 SQX0971101
పపరర: రజయల షపజక

95-136/72

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:66-7-319
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఫజరలలర మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-319
వయససస:33
లస: పప
8027 SQX0487751
పపరర: రరజశనన షపక

8013 SQX1554147
పపరర: ససరరజ సయఖద

8008 SQX2148807
పపరర: మమనససర పటబన

భరస : అబమరల అజజ
ఇసటట ననస:66-7-317
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ hఅనశర బబషర
ఇసటట ననస:66-7-319
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : అనశర షపక
ఇసటట ననస:66-7-319
వయససస:52
లస: ససస స
8024 SQX0353383
పపరర: జఫపఫ లర మహమకద

95-137/164

భరస : సతస ర బబష షపక
ఇసటట ననస:66-7-318
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర షపక
ఇసటట ననస:66-7-319
వయససస:27
లస: ససస స
8021 AP151000576384
పపరర: షరహఘదన షపక

8010 MLJ3181948
పపరర: ఫరతమల అతర ర షపక

95-127/904

తసడడ:డ నససమ ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-7-316
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల సయఖద
ఇసటట ననస:66-7-318
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : ఫజల
ఇసటట ననస:66-7-318
వయససస:50
లస: ససస స
8018 SQX1021401
పపరర: ఫరరఫ నన షపక

95-137/162

తసడడ:డ అబమరల అజజ షపక
ఇసటట ననస:66-7-317
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ
ఇసటట ననస:66-7-317
వయససస:60
లస: పప
8015 SQX0714808
పపరర: సరజద బబగస మహమకద

8007 MLJ1745306
పపరర: జకకర హహసపసన

8005 SQX2287530
పపరర: ఇమలమ న పఠరన

తసడడ:డ నససర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-7-316
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన स
ఇసటట ననస:66-7-316
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ
ఇసటట ననస:66-7-317
వయససస:34
లస: ససస స
8012 MLJ1737261
పపరర: అబమరల అజజ

95-137/161

తసడడ:డ అలలరబక
ఇసటట ననస:66-7-314/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నససర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-7-316
వయససస:24
లస: పప
8009 MLJ1737634
పపరర: ఫరతమజహహ షపజక

8004 MLJ3181054
పపరర: బబషర షపక

8029 SQX1886845
పపరర: షపజక రరజజశనన

95-137/181

భరస : షపజక ఆదస
ఇసటట ననస:66-7-321
వయససస:30
లస: ససస స
95-137/183

8032 SQX2062511
పపరర: మహబబబ బబష షపక

95-137/638

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-7-321
వయససస:19
లస: పప
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8033 SQX2079390
పపరర: ననజసన ససలలసనన షపక
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95-137/639

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:66-7-321
వయససస:19
లస: ససస స
8036 SQX2152403
పపరర: ఆదస షపక

95-137/716

95-137/185

95-137/188

95-137/191

95-137/194

95-195/1312

95-137/200

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:48
లస: పప

95-137/189

8049 MLJ1733732
పపరర: ఖలజజమహఘదర ధన షపక

8052 MLJ1742923
పపరర: షకకలల షపక

8055 SQX0971226
పపరర: షపజక మమసమమన

95-137/203

8058 SQX0971200
పపరర: షపజక రహహస

95-137/192

8061 AP151000576461
పపరర: కరరస షపక
తసడడ:డ బబజసరహహబ
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:52
లస: పప

95-137/187

8044 SQX0358671
పపరర: జమల మహమకద

95-137/190

8047 SQX0971150
పపరర: షమమద షపజక

95-137/193

భరస : గషరర
ఇసటట ననస:66-7-324
వయససస:52
లస: ససస స
95-137/195

8050 MLJ1735208
పపరర: అమర బబష షపక

95-137/196

తసడడ:డ మహబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:66-7-325
వయససస:36
లస: పప
95-137/197

8053 SQX0971192
పపరర: షపజక జకకరర

95-137/199

భరస : రహహస
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:29
లస: ససస స
95-137/201

8056 SQX0971184
పపరర: షపజక మహబమబ

95-137/202

భరస : షపజక బబజ సరహహబ
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:77
లస: ససస స
95-137/204

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:30
లస: పప
95-137/206

8041 SQX0487918
పపరర: జబనన మహమకద

తసడడ:డ రషసదस
ఇసటట ననస:66-7-322
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరస
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:26
లస: పప
8060 MLJ1746270
పపరర: ఇబడహహస షపక

8046 AP151000576032
పపరర: రజయల బబగస షపక

95-137/184

తసడడ:డ రషసద
ఇసటట ననస:66-7-322
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అహమద శశక
ఇసటట ననస:66-7-326
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కరరస
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:44
లస: ససస స
8057 SQX0971242
పపరర: షపజక అబద

95-137/186

తసడడ:డ మహబబబ వల
ఇసటట ననస:66-7-325
వయససస:33
లస: పప

భరస : మహబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:66-7-325
వయససస:52
లస: ససస స
8054 SQX0971218
పపరర: శశక రహసతషనససర

8043 SQX0971176
పపరర: షపజక బససర

8038 SQX1416495
పపరర: ఆరరఫర షపక
భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:66-7-322
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇసటట ననస:66-7-323
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : కరజజవలस
ఇసటట ననస:66-7-325
వయససస:74
లస: ససస స
8051 SQX2101103
పపరర: రజయల బబగస షపక

95-127/802

తసడడ:డ ఖలల
ఇసటట ననస:66-7-322
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:66-7-323
వయససస:33
లస: ససస స
8048 AP151000576039
పపరర: చననవబగస షపక

8040 SQX0487900
పపరర: షరహహన ఫరరత మహమకద

95-137/715

Deleted

తలర : షరహహదన షపక
ఇసటట ననస:66-7-322
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రషసద
ఇసటట ననస:66-7-322
వయససస:45
లస: ససస స
8045 SQX0971168
పపరర: షపజక గకససయ

8037 SQX2074904
పపరర: జజన షపక

8035 SQX2151082
పపరర: జజన షపక

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-7-321
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-7-321/A
వయససస:53
లస: పప

తలర : షరహహదన షపక
ఇసటట ననస:66-7-322
వయససస:26
లస: ససస స
8042 SQX0626143
పపరర: షరహహదన షపక

95-137/714

తసడడ:డ మసరసన షపక
ఇసటట ననస:66-7-321
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-7-321
వయససస:36
లస: పప
8039 SQX1266684
పపరర: యలససకన మహమకద

8034 SQX2229722
పపరర: జజన షపక

8059 SQX1554261
పపరర: యబససబ షపక

95-137/205

తసడడ:డ వజర షపక
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:31
లస: పప
95-137/207

8062 MLJ1747328
పపరర: నసర సయఖద

95-137/208

తసడడ:డ సరబ జజన
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:66
లస: పప
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8063 SQX0971267
పపరర: షపజక సలస
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95-137/521

తలర : కరరస
ఇసటట ననస:66-7.327
వయససస:29
లస: పప
8066 SQX1266643
పపరర: కరషసఫర షపక

95-137/210

95-137/213

95-137/216

95-137/219

95-137/220

95-137/223

95-137/226

భరస : నబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:50
లస: ససస స

8076 SQX2177715
పపరర: ఆషర షపక

8079 SQX1137786
పపరర: రరహనన షపక

8082 MLJ1736891
పపరర: ఫరరఫ నన సయఖద

8085 MLJ1736875
పపరర: ససలలసనన సయఖద

95-137/229

8088 AP151000576233
పపరర: నజరరబబగస సయఖద

95-136/781

8091 AP151000576391
పపరర: మమసతనజ సయఖదस
భరస : ఉమకరस
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:50
లస: ససస స

8071 SQX1266601
పపరర: అననసరర బబషర షపక

95-137/215

8074 SQX1266536
పపరర: జకకకయల సరహహబ షపక

95-137/218

8077 SQX2173029
పపరర: రమజజన షపక

95-136/782

భరస : ఉసరకన మహమకద
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:19
లస: ససస స
95-137/221

8080 SQX1266478
పపరర: ఆససయల షపక

95-137/222

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:28
లస: ససస స
95-137/224

8083 SQX0429076
పపరర: షమస బబనస షపక

95-137/225

తసడడ:డ ననవససరహహబ
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:33
లస: ససస స
95-137/227

8086 SQX1507435
పపరర: దదలర లద బబనస షపక

95-137/228

భరస : అమలనసలలర షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:38
లస: ససస స
95-137/230

భరస : నసర సయఖద
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:47
లస: ససస స
95-137/232

95-137/212

తసడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ నసర
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : బబబమ సయఖద
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:45
లస: ససస స
8090 SQX1507484
పపరర: సమ షపక

95-137/217

తసడడ:డ నసర
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ననవససరహహబ
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:33
లస: ససస స
8087 MLJ1748359
పపరర: ఖలద రరన సయఖద

8073 SQX1723949
పపరర: గఫపర షపక

8068 SQX0998450
పపరర: అరరఫర షపక

తసడడ:డ జకకకయల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ దనదనవల
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షరజహన
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:30
లస: ససస స
8084 MLJ1736883
పపరర: షమమ సయఖద

95-137/214

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబ వల షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:24
లస: ససస స
8081 SQX1137794
పపరర: రగషక షపక

8070 SQX1723766
పపరర: జజజబమనససర షపక

95-137/209

భరస : జకకకయ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ దరరయల
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:67
లస: పప
8078 SQX1251024
పపరర: రజయల బబనస షపక

95-137/211

భరస : బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ జకకకయల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:31
లస: పప
8075 MLJ3181039
పపరర: జజన బబషర

8067 SQX1723733
పపరర: అఫస డ స షపక

8065 SQX1723691
పపరర: రరజజశనన షపక

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గఫపర షపక
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : జకకకయల సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:59
లస: ససస స
8072 SQX1266577
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

95-224/1207

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-7-327
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఖలదర బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-7-330
వయససస:29
లస: ససస స
8069 SQX1266551
పపరర: ఖమర జహ షపక

8064 SQX2048031
పపరర: ఇబడహఘస షపక

8089 SQX0823765
పపరర: నజరరణ సయఖద

95-137/231

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:48
లస: ససస స
95-137/233

8092 SQX1137802
పపరర: షపక దదలర లద పరరశన

95-137/234

భరస : దనదనవల
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:52
లస: ససస స
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8093 SQX0358515
పపరర: మలన షపకस
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95-137/235

తసడడ:డ బబబబవలस
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:55
లస: ససస స
8096 SQX1507468
పపరర: జమర షపక

95-137/238

95-137/241

95-137/244

95-137/247

95-137/719

95-137/249

95-137/252

తసడడ:డ మహఘదర ధన
ఇసటట ననస:66-7-381
వయససస:38
లస: పప

8106 SQX2190981
పపరర: షసషషదధరన షపక

8109 SQX2173011
పపరర: అఖల బబగస సయఖద

8112 SQX1072313
పపరర: శరనమల షపక

8115 SQX0971762
పపరర: జరరన షపజక

95-137/255

8118 AP151000576071
పపరర: అమరరనససర షపక

95-137/717

8121 SQX0358838
పపరర: వహహదన బబగస షపకस
భరస : సతనసరस
ఇసటట ననస:66-7-382
వయససస:32
లస: ససస స

8101 SQX1507443
పపరర: షబబర షపక

95-137/243

8104 SQX0358549
పపరర: ఉమర షపకस

95-137/246

8107 SQX2190601
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-137/718

భరస : షసషషదధరన
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:32
లస: ససస స
95-137/720

8110 MLJ1733609
పపరర: ననసस షపకस

95-137/248

భరస : ఫరరద
ఇసటట ననస:66-7-340
వయససస:55
లస: ససస స
95-137/250

8113 SQX1202746
పపరర: టశహఘర షపక

95-137/251

భరస : మహమకద అల షపక
ఇసటట ననస:66-7-373
వయససస:26
లస: ససస స
95-137/253

8116 SQX1458166
పపరర: హమద

95-137/254

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:66-7-377
వయససస:32
లస: పప
95-137/256

భరస : మహకద సరహహబ
ఇసటట ననస:66-7-381
వయససస:72
లస: ససస స
95-137/258

95-137/240

తసడడ:డ సరజ జజనस
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:50
లస: పప

భరస : నజజమమదధరన
ఇసటట ననస:66-7-377
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నజజమమదధరన
ఇసటట ననస:66-7-381
వయససస:33
లస: ససస స
8120 SQX0823849
పపరర: నజజమమదధరన

95-137/245

భరస : అససఫ
ఇసటట ననస:66-7-372
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ గకస బబషర ఖలన
ఇసటట ననస:66-7-376
వయససస:29
లస: పప
8117 SQX0823856
పపరర: దదలర లర షపక

8103 SQX0358473
పపరర: షరజహన షపక

8098 SQX1507450
పపరర: షరమర షపక

తసడడ:డ నబ షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఉమర
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : హమద షపక
ఇసటట ననస:66-7-343
వయససస:27
లస: ససస స
8114 SQX1108100
పపరర: ఫరహఘమమలర ఖలన

95-137/242

తసడడ:డ నసర అహమకద
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:37
లస: పప

భరస : హహసపన షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:28
లస: ససస స
8111 SQX1266833
పపరర: రససల బ షపక

8100 SQX0488429
పపరర: అబమరల రహమలన షపక

95-137/237

తలర : సమ షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఉమకర షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర బమడత షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:62
లస: పప
8108 SQX2178903
పపరర: ఆససయల షపక

95-137/239

తసడడ:డ అయబబ భబషర
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబబబవలस
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:34
లస: పప
8105 SQX1251081
పపరర: బబబ వల షపక

8097 SQX0823740
పపరర: సరజద సయఖద

8095 SQX1251057
పపరర: ఇనయతషలలర షపక

తసడడ:డ ఉమర షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నసరర
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:27
లస: పప

తలర : సమ షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:29
లస: పప
8102 SQX0429092
పపరర: అమన షపక

95-137/236

భరస : జజన జజన
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:57
లస: ససస స

తలర : సమ షపక
ఇసటట ననస:66-7-331
వయససస:25
లస: పప
8099 SQX1507476
పపరర: షసషసర షపక

8094 MLJ1736917
పపరర: అమరర షపక

8119 SQX0214353
పపరర: ఇరరద సపజయఖద

95-137/257

తసడడ:డ మమజబ సపజయఖద
ఇసటట ననస:66-7-381
వయససస:32
లస: పప
95-137/259

8122 SQX0971556
పపరర: షపజకకరరమమనససర

95-137/260

భరస : మహబబబ ఖలన
ఇసటట ననస:66-7-382
వయససస:53
లస: ససస స
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8123 SQX0971572
పపరర: షపజక రజయల బబగస
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95-137/261

తసడడ:డ రహఘమలన
ఇసటట ననస:66-7-387
వయససస:26
లస: ససస స
8126 MLJ3181831
పపరర: షకకల ససలలసనన

95-137/264

95-137/267

95-135/277

95-137/270

95-137/273

తసడడ:డ మకలబల బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:24
లస: ససస స
8141 SQX0893560
పపరర: జరరనన షపక

95-137/276

95-137/279

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:46
లస: పప

95-135/278

8136 SQX1724269
పపరర: హజ మహమకద

95-137/282

95-137/271

8131 AP151000576380
పపరర: దదలర లరరబగస షపక

95-137/269

8134 SQX2252518
పపరర: షమమ షపక

95-137/721

95-137/272
8137 SQX1723881
పపరర: మహమకద ఖలజజ మహమకద

తసడడ:డ మమజహఘర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:66-8-110
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమజహఘర హహసపసన మహమకద
ఇసటట ననస:66-8-110
వయససస:25
లస: పప

8139 SQX1591800
పపరర: మమహహశశ షపక

8140 SQX0358739
పపరర: రరజశనన షపక

95-137/274

8142 MLJ1744960
పపరర: షహననజ షపక

8145 SQX0358796
పపరర: అహకద భబషర షపకस

8148 AP151000576188
పపరర: బబబమ అబమరల

8151 SQX0530873
పపరర: షబబననబబగసस
తసడడ:డ ఖలససస బబగस
ఇసటట ననస:66-8-362
వయససస:29
లస: ససస స

95-137/275

భరస : ఇబడహహమ
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:30
లస: ససస స
95-137/277

8143 SQX0893578
పపరర: సమరర బబగమ షపక

95-137/278

భరస : మగబబల భబషర
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:47
లస: ససస స
95-137/280

8146 SQX0893545
పపరర: షకకల భబషర షపక

95-137/281

తసడడ:డ మగబబల భబషర
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:27
లస: పప
95-137/283

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:40
లస: పప
95-137/285

95-137/266

తసడడ:డ జమల షపక
ఇసటట ననస:66-8-34
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల సతనసరस
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అహకద
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:33
లస: పప
8150 SQX0893552
పపరర: రరయలజ భబషర షపక

8133 SQX0958017
పపరర: రగషన బ షపక

8128 MLJ1734334
పపరర: షసషషదధరనस షపకस

భరస : రససల షపకस
ఇసటట ననస:66-7-2857
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : అనశర బబషర
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : అహకద భబషరस
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:50
లస: ససస స
8147 MLJ1741313
పపరర: జకకర బబషర షపక

95-137/268

తసడడ:డ మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఫసరగజగ భబషర
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:31
లస: ససస స
8144 SQX0358770
పపరర: నససమల షపకस

8130 SQX0971119
పపరర: షపజక మలన

95-137/263

తసడడ:డ మహకద అల
ఇసటట ననస:66-7-391
వయససస:52
లస: పప

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:66-8
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రహమలన
ఇసటట ననస:66-8-93
వయససస:57
లస: ససస స
8138 SQX1266791
పపరర: ఫరరఫ న షపక

95-137/265

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:66-7-398
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఇరరరన
ఇసటట ననస:66-8
వయససస:31
లస: ససస స
8135 MLJ1737287
పపరర: జబబద షపక

8127 MLJ1735331
పపరర: సలమల ససలలసనన

8125 AP151000576434
పపరర: నజర షపక

తసడడ:డ ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:66-7-390
వయససస:52
లస: పప

భరస : షసషస దధరన
ఇసటట ననస:66-7-391
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:66-7-391
వయససస:67
లస: పప
8132 SQX1064773
పపరర: సలలక షపక

95-137/262

భరస : తనజదరన
ఇసటట ననస:66-7-387
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : బబబమలలల
ఇసటట ననస:66-7-391
వయససస:40
లస: ససస స
8129 AP151000576164
పపరర: బమడతన షరరఫ మహకద

8124 SQX0971564
పపరర: షపజక ననజయల బబగస

8149 AP151000576187
పపరర: అనశర అబమరల

95-137/284

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:66-8-299
వయససస:42
లస: పప
95-137/414

8152 SQX1477406
పపరర: సలలక ససలలసనన షపక

95-137/415

తసడడ:డ సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-8-362
వయససస:35
లస: ససస స
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8153 SQX0044545
పపరర: ఫజలలనససర షపకस
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95-137/416

భరస : పసర ఖలదరस
ఇసటట ననస:66-8-362
వయససస:54
లస: ససస స
8156 SQX0530840
పపరర: షసషసర బబజగ

95-137/419

95-130/706

95-130/566

95-130/569

95-130/894

95-137/731

95-136/80

తసడడ:డ అలలర బకడ షపక
ఇసటట ననస:66-8-367
వయససస:31
లస: ససస స

8166 SQX2247351
పపరర: రకఫప సయద

8169 SQX2210904
పపరర: షబబన బబగస సయఖద

8172 SQX1387225
పపరర: జహహదన బబగస

95-136/83

95-130/892

95-130/895

8161 SQX1011451
పపరర: జహహర యస డడ

95-130/565

8164 MLJ2585222
పపరర: అబమరలకరరమమలలరस సయఖదस

8167 SQX2124881
పపరర: కలరరరద సయఖద

95-130/893

భరస : రకఫస సయఖద
ఇసటట ననస:66-8-364
వయససస:49
లస: ససస స
8170 SQX2074946
పపరర: నససమ షపక

95-127/804

95-136/78

8173 SQX0852558
పపరర: అలలసఫ మహమకద

95-136/79

భరస : గరజ మహమకద యహఘయ ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-366
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:66-8-366
వయససస:27
లస: పప

8175 SQX0665463
పపరర: ఇరరరద మహమద

8176 SQX1387183
పపరర: గరజ మహమకద యహఘయల
ఖలన
తసడడ:డ సలస ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-366
వయససస:46
లస: పప

8178 SQX1185488
పపరర: అబబబ బబకర ససదర దక షపక

8181 SQX0214668
పపరర: అఫఫలలనససర షపక
భరస : అలలరబక
ఇసటట ననస:66-8-367
వయససస:53
లస: ససస స

95-130/568

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-8-365
వయససస:23
లస: ససస స

95-136/81

95-137/422

తసడడ:డ మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-8-366
వయససస:27
లస: పప
95-137/423

95-137/421

తసడడ:డ అబమరలడహమలన
सस
ఇసటట ననస:66-8-364
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:66-8-366
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబష సరహహబ
ఇసటట ననస:66-8-366
వయససస:46
లస: పప
8180 SQX0232314
పపరర: నసరఫ హన షపక

95-130/567

భరస : రహమతషలర సయఖద
ఇసటట ననస:66-8-364
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:66-8-366
వయససస:29
లస: పప
8177 SQX1137703
పపరర: మహబబబ షరరఫ షపక

8163 SQX1202589
పపరర: రహమ తషలర సయఖద

8158 SQX0530865
పపరర: ఖలససస బబజగ

భరస : జలల
ఇసటట ననస:66-8-364
వయససస:39
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ మహబబబ షరరఫ
ఇసటట ననస:66-8-365
వయససస:22
లస: పప
8174 SQX0665489
పపరర: ఇమలమ న మహమద

95-130/564

తసడడ:డ ఇసరకయల సయద
ఇసటట ననస:66-8-364
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రజహమన సయఖద
ఇసటట ననస:66-8-364
వయససస:45
లస: పప
8171 SQX2242170
పపరర: ఇరరరద షరరఫ షపక

8160 SQX0467639
పపరర: హలమలस పఠరనस

95-137/418

తసడడ:డ యయససसీ్स బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-362
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర
ఇసటట ననస:66-8-364
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అబమరలడహమలనस
ఇసటట ననస:66-8-364
వయససస:71
లస: పప
8168 SQX2151157
పపరర: అబమరల గఫపర సయఖద

95-137/420

భరస : నసఫ ఖలనस
ఇసటట ననస:66-8-364
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గఫపరस
ఇసటట ననస:66-8-364
వయససస:40
లస: ససస స
8165 AP151000588321
పపరర: సకకనబस

8157 SQX0893602
పపరర: జబర బబజగ మరరఫ

8155 SQX1227843
పపరర: మమజమల షపక

తసడడ:డ ఖలదదర షపక
ఇసటట ననస:66-8-362
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-362
వయససస:32
లస: పప

భరస : హజ భబషర షపక
ఇసటట ననస:66-8-363
వయససస:36
లస: ససస స
8162 SQX0575829
పపరర: సయఖద ఫసస జహహరరस

95-137/417

భరస : సలలస షపక
ఇసటట ననస:66-8-362
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-362
వయససస:28
లస: పప
8159 SQX2028140
పపరర: మలర క బబగస షపక

8154 SQX0659334
పపరర: రఫసయల షపక

8179 SQX2304871
పపరర: మమసతనజ పటబన

95-136/82

95-127/905

భరస : హబబ ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-8-367
వయససస:42
లస: ససస స
95-137/424

8182 MLJ1730761
పపరర: రఫస అహకదस షపకस

95-137/425

తసడడ:డ అలలరబకस
ఇసటట ననస:66-8-367
వయససస:35
లస: పప
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95-137/426

తసడడ:డ బబషష సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-8-367
వయససస:43
లస: పప
8186 SQX2304939
పపరర: ఆససఫర పటబన

95-137/733

95-136/86

95-136/89

95-136/90

95-136/793

95-136/796

95-181/1005

తసడడ:డ సలస
ఇసటట ననస:66-8-370
వయససస:32
లస: పప

8196 MLJ3171634
పపరర: కరరస బబజగ

8199 SQX2181568
పపరర: షకకర షపక

8202 SQX2182400
పపరర: షరబమదధరన షపక

8205 SQX2240117
పపరర: జరరన పఠరన

95-136/93

8208 SQX0720615
పపరర: షబబనన బబగస మహమకద

95-136/91

8211 SQX1387308
పపరర: వహఘదన మహమకద
భరస : అబమరల మమననఫ మహమకద
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:31
లస: ససస స

8191 SQX1527870
పపరర: మమదనర ససర అహకద షపక

95-136/88

8194 SQX2073104
పపరర: ఇరరరద షరరఫ షపక

95-137/645

8197 SQX2182392
పపరర: గయలససదధరన షపక

95-136/792

తసడడ:డ షరరరదధరన
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:48
లస: పప
95-136/794

8200 SQX2224111
పపరర: ఇమలమ న ఖలన పఠరన

95-136/795

తసడడ:డ హబబ ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:30
లస: పప
95-136/797

8203 SQX1942887
పపరర: గరలబ షపక

95-137/428

తలర : జరరనన షపక
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:23
లస: ససస స
95-181/1134

8206 SQX1413806
పపరర: షగమఫరస బబగస మహమకద

95-136/92

భరస : సరధదక బబజగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-8-370
వయససస:24
లస: ససస స
95-136/94

తసడడ:డ సలమ బబగ
ఇసటట ననస:66-8-370
వయససస:29
లస: ససస స
95-136/96

95-136/85

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:66-8-368
వయససస:23
లస: పప

భరస : సతస ర ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : యలఖసబ బబగ
ఇసటట ననస:66-8-370
వయససస:29
లస: ససస స
8210 SQX0025981
పపరర: యలకలబ బబగ

95-136/791

తసడడ:డ గయలససదధరన
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:18
లస: పప

భరస : సతస ర ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:37
లస: ససస స
8207 SQX0720607
పపరర: షబబనన బబగ మహమకద

8193 SQX2238376
పపరర: షరహహ ఆఫసడన షపక

8188 SQX1137745
పపరర: దదలర లద షపక

తసడడ:డ మహబబబ షపక
ఇసటట ననస:66-8-368
వయససస:25
లస: పప

భరస : గయలససదధరన
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గయలససదధరన
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:21
లస: ససస స
8204 SQX2058352
పపరర: జరరన పటబన

95-136/87

తసడడ:డ ఇబడహఘమ బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:52
లస: పప

భరస : హబబ ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:42
లస: ససస స
8201 SQX2181576
పపరర: సరయరర బబనస షపక

8190 SQX1553891
పపరర: మమదనరససర షపక

95-137/732

భరస : షరరఫ మహబబబ
ఇసటట ననస:66-8-368
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబబ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-8-368
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : సలమ బబగ
ఇసటట ననస:66-8-369
వయససస:49
లస: ససస స
8198 SQX2224103
పపరర: మమసతనజ పఠరన

95-136/84

తసడడ:డ అఫస డ జ షపక
ఇసటట ననస:66-8-368
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నజబమదధరన
ఇసటట ననస:66-8-368
వయససస:46
లస: పప
8195 SQX0209312
పపరర: నససమల బబగస

8187 SQX0377770
పపరర: కకసర బబగస

8185 SQX2305076
పపరర: ఇమలమ న ఖలన పటబన

తసడడ:డ హబ ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-8-367
వయససస:31
లస: పప

భరస : వల
ఇసటట ననస:66-8-368
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:66-8-368
వయససస:47
లస: ససస స
8192 MLJ3172574
పపరర: మహబబబ భబషర షపక

95-137/427

తసడడ:డ మలర క అహకద
ఇసటట ననస:66-8-367
వయససస:59
లస: పప

భరస : ఇమలమ న ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-8-367
వయససస:20
లస: ససస స
8189 AP151000573059
పపరర: ఎమ.డడ. అఫజ బబగస

8184 SQX0450296
పపరర: అలలర భక షపక

8209 SQX0025908
పపరర: సరదదక బబగ మహమకద

95-136/95

తసడడ:డ సలస బబగ
ఇసటట ననస:66-8-370
వయససస:31
లస: పప
95-136/97

8212 SQX0209395
పపరర: ఆరరఫరఖలతతన

95-136/98

భరస : మసరసన
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:52
లస: ససస స
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8213 AP151000573464
పపరర: మసరసన బ

95-136/99

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:62
లస: ససస స
8216 SQX1903913
పపరర: చనన బబషర సయఖద

95-136/102

95-136/105

95-136/684

95-127/805

95-136/108

95-130/896

95-136/112

భరస : యశన ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:31
లస: ససస స

8226 SQX2078111
పపరర: ఫరరరన షపక

8229 SQX0220558
పపరర: అజమ షపక

8232 AP151000573057
పపరర: కరరమమనససర

8235 SQX2031847
పపరర: ఖతజ పఠరన

95-136/802

8238 SQX2443661
పపరర: కరరమమన పఠరన

95-133/913

8241 SQX2424919
పపరర: ఫరరద ఖలన పఠరన
తసడడ:డ హమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:27
లస: పప

8221 SQX2034429
పపరర: ససభబన షపక

95-136/683

8224 SQX2176592
పపరర: నజరరన షపక

95-136/799

8227 SQX0209635
పపరర: రజయల బబగస షపక

95-136/107

భరస : అజమ
ఇసటట ననస:66-8-372
వయససస:36
లస: ససస స
95-136/109

8230 SQX2124204
పపరర: షహహద షపక

95-136/800

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-8-372
వయససస:21
లస: పప
95-136/110

8233 SQX0142844
పపరర: యలససన ఖలన

95-136/111

తసడడ:డ ఆదసఖలన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:33
లస: పప
95-136/686

8236 SQX2122711
పపరర: హలమ బబగస పఠరన

95-136/801

భరస : ఆదనమ ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:42
లస: ససస స
95-136/803

భరస : హమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:42
లస: ససస స
95-136/805

95-136/104

భరస : అబమరల గఫర
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : ఉమర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : హమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:42
లస: ససస స
8240 SQX2124774
పపరర: ఆశయ ఖలన పఠరన

95-136/685

భరస : రహహమ ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద ఖన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:57
లస: పప
8237 SQX2129278
పపరర: కరరమమన పఠరన

8223 SQX2039170
పపరర: హఫసజనససర షపక

8218 SQX0638700
పపరర: నజర

తసడడ:డ ఇబడహఘస షపక
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:66-8-372
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హమద ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:27
లస: పప
8234 AP151000570490
పపరర: ఆదసఖలన

95-136/106

తసడడ:డ అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-8-372
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఆదస ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-372
వయససస:30
లస: పప
8231 SQX2225829
పపరర: ఫరరద ఖలన పఠరన

8220 AP151000570082
పపరర: ఇసరకయల

95-136/101

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల షపక
ఇసటట ననస:66-8-372
వయససస:44
లస: పప
8228 SQX0473645
పపరర: అససఫ ఖలన పస

95-136/103

తసడడ:డ ఇబడహఘమ
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:72
లస: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:44
లస: ససస స
8225 SQX2075224
పపరర: అహకద షపక

8217 SQX0607440
పపరర: మహమకద అబమరలలర మననఫ

8215 SQX0473876
పపరర: జబర బబషర షపక

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన షరరఫ
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:59
లస: పప
8222 SQX2033413
పపరర: జహరర బ షపక

95-136/100

తసడడ:డ అబమరల గఫరర షపక
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమమ బమడత సయఖద
ఇసటట ననస:66-8-371
వయససస:30
లస: పప
8219 SQX0020958
పపరర: మహమకద మసరసన షరరఫ

8214 SQX1238329
పపరర: హహజఫర షపక

8239 SQX2124790
పపరర: యశన ఖలన పఠరన

95-136/804

తసడడ:డ ఆదనమ ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:35
లస: పప
95-136/806

8242 SQX2425023
పపరర: యలససకన పఠరన

95-136/807

తసడడ:డ హమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-8-373
వయససస:25
లస: ససస స
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8243 SQX0209718
పపరర: ససరరజనససర
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95-136/113

తసడడ:డ రహహస ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-374
వయససస:32
లస: ససస స
8246 SQX2257558
పపరర: ఏలయలస కజఎసఎన పటబన

95-136/808

95-121/769

95-136/118

95-137/430

95-130/897

95-136/811

95-136/122

95-136/814

8259 SQX1903749
పపరర: అమరరనససర

8262 SQX2071108
పపరర: ననజమబలలర షపక

8265 SQX2246387
పపరర: సలస షపక

8268 SQX2242147
పపరర: కరరమమలర షపక

95-137/431

8271 SQX2224087
పపరర: గకసప బబష షపక
తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:66-8-378
వయససస:19
లస: పప

95-136/117

8254 SQX1942929
పపరర: రజయల ససహనన బబజగ

95-137/429

8257 SQX1942994
పపరర: జలలన బబగ మహమకద

95-137/432

తసడడ:డ సలలస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-8-376
వయససస:48
లస: పప
95-136/120

8260 SQX2223204
పపరర: గకసప బబగ మహమకద

95-136/810

తసడడ:డ సలలస బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-8-377
వయససస:44
లస: పప
95-130/707

8263 SQX1595737
పపరర: కరరమమనససర షపక

95-136/121

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-8-378
వయససస:43
లస: ససస స
95-136/812

8266 SQX2124832
పపరర: సలమ షపక

95-136/813

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:66-8-378
వయససస:41
లస: ససస స
95-136/815

Deleted

95-136/817

8251 AP151000570501
పపరర: ఉమకర ఖలన

తసడడ:డ జలలన బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-376
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:66-8-378
వయససస:23
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:66-8-378
వయససస:19
లస: పప

95-136/119

తసడడ:డ అబమరల గఫర
ఇసటట ననస:66-8-378
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:66-8-378
వయససస:23
లస: ససస స
8270 SQX2129252
పపరర: గకస బబష షపక

8256 SQX1942945
పపరర: బలకసప బబజగ

95-92/669

తసడడ:డ రహహమ ఖలన
ఇసటట ననస:66-8-375
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:66-8-378
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఇమలమ షపక
ఇసటట ననస:66-8-378
వయససస:53
లస: పప
8267 SQX2224129
పపరర: సలక షపక

95-136/116

తసడడ:డ గకసప బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-8-377
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ గకసప బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-8-377
వయససస:19
లస: పప
8264 SQX1603092
పపరర: కరరమమలలర షపక

8253 MLJ1740414
పపరర: తనజదధరన షపక

8248 SQX2034940
పపరర: రజయ షపక

Deleted

భరస : జలలన బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-376
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : గకసప బబగ మహమకద
ఇసటట ననస:66-8-377
వయససస:42
లస: ససస స
8261 SQX2173003
పపరర: రససల బబగ మహమకద

8250 MLJ1740125
పపరర: మమసతనజ షపక

95-136/115

భరస : మహఘమమదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-8-375
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-8-375
వయససస:67
లస: పప

భరస : మహమకద అల జలలన షపక
ఇసటట ననస:66-8-376
వయససస:38
లస: ససస స
8258 SQX2247294
పపరర: జబన

95-136/809

భరస : తనజదధరన
ఇసటట ననస:66-8-375
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అససదసలలర
ఇసటట ననస:66-8-375
వయససస:58
లస: పప
8255 SQX1942978
పపరర: భబనస షపక

8247 SQX2134138
పపరర: రరహనన పటబన

8245 SQX0220525
పపరర: జలలన షపక

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-8-374
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఏలజజజ ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-8-374
వయససస:21
లస: ససస స

భసధసవప: తజదధరన షపక
ఇసటట ననస:66-8-375
వయససస:18
లస: ససస స
8252 SQX0404517
పపరర: ఇబడహహస సయఖద

95-136/114

భరస : ఉమమర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-8-374
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రజహహస ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-8-374
వయససస:41
లస: పప
8249 SQX2403194
పపరర: రరకన అసజ షపక

8244 MLJ1744184
పపరర: ఖతతజ పఠరన

95-136/818

8269 SQX2124733
పపరర: ననజమబలలర షపక

95-136/816

తసడడ:డ కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:66-8-378
వయససస:20
లస: పప
8272 SQX1577057
పపరర: సరరరర షపక

95-137/433

తసడడ:డ జజన షపజద
ఇసటట ననస:66-8-379
వయససస:31
లస: పప
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8273 MLJ1746171
పపరర: మహకద అల షపక
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95-137/434

తసడడ:డ అబమరల మగమబల
ఇసటట ననస:66-8-379
వయససస:33
లస: పప
8276 SQX2005874
పపరర: జరరనన షపక

95-136/687

95-137/437

95-137/440

95-137/443

95-137/446

95-137/449

95-137/452

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-8-383/1
వయససస:74
లస: ససస స

8286 MLJ1731405
పపరర: ఫరతమమనససర షపక

8289 MLJ1740398
పపరర: మజహర బబగ మహకమద

8292 MLJ1740521
పపరర: అసదసలలర బబగ పఠరన

8295 AP151000576288
పపరర: ససనత కగతగరన

95-137/734

8298 SQX2418606
పపరర: అఖల గకడ కగతగరన

95-137/444

8301 SQX2008233
పపరర: తహహసన షపక
తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-8-383/1
వయససస:21
లస: ససస స

8281 SQX0552083
పపరర: షపక రరయలజस

95-137/439

8284 SQX1064898
పపరర: జజన బబగస షపక

95-137/442

8287 MLJ1730282
పపరర: రరయలజదధరన షపక

95-137/445

తసడడ:డ చషసట
ఇసటట ననస:66-8-381
వయససస:34
లస: పప
95-137/447

8290 MLJ1740331
పపరర: ఇమలమమనససరబబగస

95-137/448

భరస : రహసతషలలరబబగ
ఇసటట ననస:66-8-382
వయససస:35
లస: ససస స
95-137/450

8293 SQX0044503
పపరర: నసరరలలర బబగस

95-137/451

తసడడ:డ సలలస బబగस
ఇసటట ననస:66-8-382
వయససస:41
లస: పప
95-137/453

8296 AP151000576287
పపరర: నరసససహరరవప కగతగరన

95-137/454

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:66-8-383
వయససస:44
లస: పప
95-137/735

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కగతగరన
ఇసటట ననస:66-8-383
వయససస:21
లస: పప
95-137/647

95-137/646

తసడడ:డ కమల బబషర
ఇసటట ననస:66-8-381
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:66-8-383
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కగతగరన
ఇసటట ననస:66-8-383
వయససస:22
లస: పప
8300 SQX2008209
పపరర: హలమమనసస షపక

95-137/441

తసడడ:డ సలలసబబగ
ఇసటట ననస:66-8-382
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సలలస బబగ
ఇసటట ననస:66-8-382
వయససస:43
లస: పప
8297 SQX2366250
పపరర: సరయ నఖల గకడ కగతగరన

8283 SQX1064914
పపరర: సరదదక ససలలసనన షపక

8278 SQX2006278
పపరర: సలమ షపక

తసడడ:డ నసరరस
ఇసటట ననస:66-8-380
వయససస:39
లస: పప

భరస : అసదసలలరహబబగ
ఇసటట ననస:66-8-382
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : సలలసబబగ
ఇసటట ననస:66-8-382
వయససస:42
లస: ససస స
8294 SQX0733634
పపరర: రహసతషలలర బబగ మహమకద

95-137/438

భరస : చససట
ఇసటట ననస:66-8-381
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజద సరహహబ
ఇసటట ననస:66-8-381
వయససస:70
లస: పప
8291 MLJ1742857
పపరర: నససమల బబగస షపక

8280 AP151000576025
పపరర: జబబదనబబగస సయఖద

95-137/436

తసడడ:డ కకదనన షపక
ఇసటట ననస:66-8-379/2
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కమల పరషర
ఇసటట ననస:66-8-381
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చససట
ఇసటట ననస:66-8-381
వయససస:33
లస: ససస స
8288 MLJ1730274
పపరర: చషసట

95-136/688

భరస : రజహమలన
ఇసటట ననస:66-8-380
వయససస:92
లస: ససస స

తసడడ:డ రజహమలన
ఇసటట ననస:66-8-380
వయససస:41
లస: పప
8285 MLJ1731413
పపరర: ననజ ససలలసనన షపక

8277 SQX2005866
పపరర: గరలబ షపక

8275 MLJ1731322
పపరర: సతనసర షపక

తసడడ:డ మలజబబల షపక
ఇసటట ననస:66-8-379
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకదనన షపక
ఇసటట ననస:66-8-379/2
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రజహమలన
ఇసటట ననస:66-8-380
వయససస:42
లస: ససస స
8282 AP151000576211
పపరర: అబమరల రవపఫ షపక

95-137/435

తసడడ:డ మగమబల షపక
ఇసటట ననస:66-8-379
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకదనన షపక
ఇసటట ననస:66-8-379/2
వయససస:42
లస: ససస స
8279 AP151000576070
పపరర: సయఖదన షపక

8274 MLJ1732262
పపరర: గకస బబషర షపక

8299 SQX2190080
పపరర: ఖజఖరరలల షపక

95-128/1141

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-8-383/1
వయససస:23
లస: పప
95-137/648

8302 SQX2008241
పపరర: ఫసజయల షపక

95-137/649

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-8-383/1
వయససస:19
లస: ససస స
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8303 SQX2529436
పపరర: షపక షబన షపక
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95-135/838

భరస : శబబర బబగ శబబర
ఇసటట ననస:66-8-384
వయససస:28
లస: ససస స
8306 SQX1458265
పపరర: మమనర బబజగ

95-137/457

95-137/459

95-137/462

95-137/737

95-137/460

95-137/738

95-127/806

8311 SQX0450288
పపరర: మహమకద గమలలఫ ర ఖలన

95-137/463 8314 SQX2245330
8313 SQX0450205
పపరర: ననఖమతషలలర షరరఫ మహమకద
పపరర: షరహఘన కకసర షపక

8316 SQX0823864
పపరర: రగషక పరరశన షపక

8319 SQX1812668
పపరర: నసర మహమకద బబగ

8322 SQX1251297
పపరర: ససహససన ససరఖకళళఖణస

95-137/736

95-137/464

8317 AP151000576290
పపరర: షకకలల పరరశన షపక

95-21/1097

8320 SQX1881176
పపరర: శసషరద బబగస

95-132/12

భరస : నసర మహమకద బబగ
ఇసటట ననస:66-8-388
వయససస:35
లస: ససస స
95-137/467

8323 SQX1266817
పపరర: షసషరద బబగస బబగ

95-137/468

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప ససరఖకళళఖణస
ఇసటట ననస:66-8-388
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నసర మహహమకద బబగ బబగ
ఇసటట ననస:66-8-388
వయససస:35
లస: ససస స

8324 SQX1251347
పపరర: నరగసదడ ఫణణకలమలర
ససరఖకళళఖణస
తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప కకసక
ఇసటట ననస:66-8-388
వయససస:25
లస: పప

95-137/469

8325 MLJ3181757
పపరర: నసర అహకద బబగ

8326 SQX2047389
పపరర: జహహద హహసపన షపక

8327 SQX0245290
పపరర: పరరశన షపకस

95-137/471

8330 MLJ3181765
పపరర: కరరమబన షపక
భరస : రఫస షపక
ఇసటట ననస:66-8-389
వయససస:47
లస: ససస స

95-137/470

తసడడ:డ అబమరలలబబగ
ఇసటట ననస:66-8-388
వయససస:40
లస: పప

భరస : అలలసఫ హహసపసనस
ఇసటట ననస:66-8-389
వయససస:34
లస: ససస స

8331 MLJ1733740
పపరర: అలలసఫ షపక
తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:66-8-389
వయససస:38
లస: పప

95-4/1000

తసడడ:డ జకకర హహసరసనన షపక
ఇసటట ననస:66-8-389
వయససస:18
లస: పప
95-137/472

భరస : ఆససఫ
ఇసటట ననస:66-8-389
వయససస:35
లస: ససస స
95-137/474

95-137/465

భరస : జజన
ఇసటట ననస:66-8-387
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ రరవప ససరఖకళళఖణస
ఇసటట ననస:66-8-388
వయససస:27
లస: ససస స

8328 MLJ1742907
పపరర: ఫపజజన షపక

95-137/461

భరస : మహబబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:66-8-386
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరలలర బబగ
ఇసటట ననస:66-8-388
వయససస:39
లస: పప
95-137/466

8308 SQX2029494
పపరర: ఇశరక సయద

భరస : మహమకద నననసతషలర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-8-386
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : అహమకద
ఇసటట ననస:66-8-387
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : మమషసర అహమద
ఇసటట ననస:66-8-387
వయససస:34
లస: ససస స
8321 SQX1251313
పపరర: శశభ రరణణ ససరఖకళళఖణస

8310 SQX1458299
పపరర: షబబర బబజగ

95-137/456

తసడడ:డ రససల సయద
ఇసటట ననస:66-8-384,
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మకలబల
ఇసటట ననస:66-8-386
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ బబష షపక
ఇసటట ననస:66-8-386
వయససస:23
లస: ససస స
8318 SQX2240745
పపరర: ఆయయషర ఖలటటన షపక

95-137/458

తసడడ:డ మహమకద బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-385
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ షపజదన షపక
ఇసటట ననస:66-8-386
వయససస:30
లస: పప
8315 SQX2359412
పపరర: రరఖయల షపక

8307 SQX1458232
పపరర: మహమకద బబజగ

8305 SQX1458273
పపరర: నజర బబజగ

తసడడ:డ మహమకద బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-384
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-384
వయససస:66
లస: పప

భరస : అబబబస
ఇసటట ననస:66-8-385
వయససస:27
లస: ససస స
8312 SQX1842277
పపరర: షపక మహబబబ బబషర

95-137/455

భరస : మహమకద బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-384
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద బబజగ
ఇసటట ననస:66-8-384
వయససస:37
లస: పప
8309 AP151000576139
పపరర: అమరరబ షపక

8304 SQX1458240
పపరర: షకకల బబగస

8329 MLJ1742899
పపరర: అతనసర షపక

95-137/473

భరస : జజకకర
ఇసటట ననస:66-8-389
వయససస:39
లస: ససస స
95-137/475

8332 MLJ1734508
పపరర: ఆససఫ షపక

95-137/476

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:66-8-389
వయససస:41
లస: పప
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8333 MLJ3181658
పపరర: రఫస షపక
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95-137/477

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:66-8-389
వయససస:52
లస: పప
8336 AP151000576435
పపరర: రహఘమమన షపక

95-137/478

95-137/481

95-129/195

95-135/285

95-135/288

95-135/291

95-135/294

తసడడ:డ ఖసరరరస బబగ
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:77
లస: పప

8346 SQX0198572
పపరర: రబయల షపక

8349 AP151000573257
పపరర: బతతర

8352 SQX0026302
పపరర: మహమకద అహమద షపక

8355 MLJ3172228
పపరర: ఆరరష బబగ

95-135/297

8358 SQX0026138
పపరర: షపక హహమయబన

95-135/286

8361 SQX0654459
పపరర: మహబబబ షపక
తసడడ:డ జనసస సరహహబ
ఇసటట ననస:66-11-57
వయససస:80
లస: పప

8341 SQX0469684
పపరర: అబమరల రహహస సయఖద

95-135/283

8344 SQX0586875
పపరర: సబరర షపక

95-135/284

8347 MLJ3177235
పపరర: హపసజజ

95-135/287

భరస : ఆససమమబగ
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:42
లస: ససస స
95-135/289

8350 AP151000573258
పపరర: రజయలససలలసనన

95-135/290

భరస : అనశరరబబగ
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:60
లస: ససస స
95-135/292

95-135/293
8353 SQX0466623
పపరర: మహమకద మమజజహఘద అహకద

తసడడ:డ నయళమ బబషర
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:35
లస: పప
95-135/295

8356 MLJ3172244
పపరర: అసర స బబగ

95-135/296

తసడడ:డ అనశర బబగ
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:44
లస: పప
95-135/298

తసడడ:డ అలలరబక
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:54
లస: పప
95-135/300

95-137/480

భరస : మగమబల
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర బబగ
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల అజస
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:49
లస: పప
8360 SQX0142273
పపరర: అనశర బబగ మహమకద

95-128/386

తసడడ:డ హహమయలన షపక
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అనశరस
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:37
లస: పప
8357 AP151000570492
పపరర: అబమరల అజజ

8343 MLJ0980698
పపరర: ననజర అహమకద షపక

8338 SQX1603118
పపరర: మమనర బబషర షపక

తసడడ:డ నసర
ఇసటట ననస:66-9
వయససస:36
లస: పప

భరస : అనశర షరరప
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:31
లస: పప
8354 SQX0466706
పపరర: మగమబల షపకस

95-135/282

భరస : అబమరల గఫరర
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : హహమయబన
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:45
లస: ససస స
8351 SQX0907279
పపరర: జజకకర షరరఫ షపక

8340 SQX0198762
పపరర: పరరశన సయఖద

95-137/651

తసడడ:డ బమదచన షరరఈఫ షపక
ఇసటట ననస:66-8-391
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన మహమకద
ఇసటట ననస:66-10-614
వయససస:67
లస: పప

భరస : ఆరరఫ
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:33
లస: ససస స
8348 AP151000573259
పపరర: వరహఘదన ససలలసనన

95-137/479

భరస : అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:66-9
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గకస మహఘదర ధన షపక
ఇసటట ననస:66-10-567
వయససస:27
లస: పప
8345 MLJ3177219
పపరర: సస నయల బబగస ఎస.డక

8337 AP151000576228
పపరర: రఫస ఉనససర మహకద

8335 SQX2079507
పపరర: అసమల షపక

తసడడ:డ అససఫ షపక
ఇసటట ననస:66-8-389
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : షరరఫ మహకద
ఇసటట ననస:66-8-391
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ షమమ
ర దధరనस
ఇసటట ననస:66-8-391
వయససస:30
లస: పప
8342 SQX1016162
పపరర: షయబఫ షపక

95-137/650

తసడడ:డ జకకర హహసపన షపక
ఇసటట ననస:66-8-389
వయససస:22
లస: పప

భరస : ఆదసషషస
ఇసటట ననస:66-8-390
వయససస:42
లస: ససస స
8339 SQX0014357
పపరర: షపక షబరस

8334 SQX2079523
పపరర: అయలజ హహసపన షపక

8359 AP151000570523
పపరర: అనశర షరరఫ

95-135/299

తసడడ:డ మగమబల షరరఫ
ఇసటట ననస:66-11
వయససస:62
లస: పప
95-129/196

8362 SQX0451468
పపరర: కరరమమలలర మహమకద

95-128/387

తసడడ:డ ఇబడహఘస షరరఫ
ఇసటట ననస:66-11-540
వయససస:41
లస: పప
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8363 SQX1720580
పపరర: షరహఘననజ ఖలన
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95-135/319

భరస : సపజబ ఖలన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:25
లస: ససస స
8366 AP151000573230
పపరర: ఆషరस

95-135/322

95-135/325

95-135/328

95-135/729

95-129/433

95-135/329

95-129/1045

తసడడ:డ రహమతషలలర షపక
ఇసటట ననస:66-18
వయససస:20
లస: పప

8376 SQX2160463
పపరర: ససమసజర ఖలననస పఠరన

8379 SQX2173086
పపరర: ఏననస కలమ

8382 SQX2178655
పపరర: ఇరరరన కలమ మహమకద

8385 SQX2421527
పపరర: సమఉనససర షపక

95-129/1048

8388 SQX2421600
పపరర: ఆరరఫపర రజహమన షపక

95-135/730

8391 SQX2253227
పపరర: సరజదన షపక
తసడడ:డ రహమతతలలర షపక
ఇసటట ననస:66-18
వయససస:19
లస: ససస స

8371 AP151000570295
పపరర: కరలద అల ఖన

95-135/327

8374 SQX2159309
పపరర: నససమ ఖలననస పఠరన

95-135/728

8377 SQX2160448
పపరర: కరరషరక ఖలననస పఠరన

95-135/731

తసడడ:డ అబద అల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:19
లస: ససస స
95-123/615

8380 SQX2173102
పపరర: ఉమక కలమ

95-129/1006

భరస : ఇఫరడన కలమ
ఇసటట ననస:66/17-1
వయససస:42
లస: ససస స
95-135/732

8383 SQX2181899
పపరర: ఇసరకయల కలమ

95-135/733

తసడడ:డ ఏమ ఇఫరడన కలమ
ఇసటట ననస:66-17-1
వయససస:20
లస: పప
95-129/1046

8386 SQX2455830
పపరర: ఆససఫపర రజహమన షపక

95-129/1047

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-18
వయససస:29
లస: పప
95-129/1049

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-18
వయససస:25
లస: పప
95-130/776

95-135/324

భరస : అబద అల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-18
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:66-18
వయససస:27
లస: ససస స
8390 SQX2253243
పపరర: ననఖమతషలలర షపక

95-135/727

తసడడ:డ ఇసరకయల కలమ
ఇసటట ననస:66-17-1
వయససస:52
లస: పప

భరస : అబమరల జబబర సయద
ఇసటట ననస:66-18
వయససస:69
లస: ససస స
8387 SQX2420610
పపరర: కకసర జహ షపక

8373 SQX2420321
పపరర: జవద అల ఖలన పఠరన

8368 SQX0587600
పపరర: ననషద ఖలన పఠరన

తసడడ:డ బబజద ఖలన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఏమ ఇఫరడన కలమ
ఇసటట ననస:66/17-1
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అబమరల గణణ షపక
ఇసటట ననస:66-17-1
వయససస:56
లస: ససస స
8384 SQX2420529
పపరర: ఫరతమ బ సయద

95-135/326

తసడడ:డ అబద అల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:66-16
వయససస:29
లస: పప
8381 MLJ2549491
పపరర: శరకకర బబగమ షపక

8370 AP151000570258
పపరర: జజవద అల ఖన

95-135/321

తసడడ:డ సరజద అల ఖలన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబష ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:52
లస: పప

భరస : జవద అల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:40
లస: ససస స
8378 SQX0714295
పపరర: మహమకద షరరఫ

95-135/323

తసడడ:డ పఠరన భబషష
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబజద ఖలన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:55
లస: పప
8375 SQX2420370
పపరర: కజశసర జహన పఠరన

8367 SQX1720754
పపరర: సపజబ ఖలన

8365 AP151000573224
పపరర: వహఘదన

భరస : కరలక ఆల ఖలన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరజద అల ఖలన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరజద అల ఖలన
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:32
లస: పప
8372 AP151000570251
పపరర: సరజద అల ఖలన

95-135/320

భరస : రహమ తషలర షపక
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : సరజత ఆల ఖలనस
ఇసటట ననస:66-15
వయససస:51
లస: ససస స
8369 SQX0587576
పపరర: అరరద ఖలన పఠరన

8364 MLJ2549509
పపరర: తహహర బబగమ షపక

8389 SQX2249050
పపరర: రహమతషలలర షపక

95-130/775

తసడడ:డ అబమరల గన షపక
ఇసటట ననస:66-18
వయససస:42
లస: పప
95-130/777

8392 SQX1401330
పపరర: సరదదయల కకసర షపక

95-135/330

తసడడ:డ అబమరల ఫరహఘస బబగ
ఇసటట ననస:66-19
వయససస:24
లస: ససస స
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8393 SQX1401348
పపరర: సమనన కకసర షపక
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95-135/331

తసడడ:డ అబమరల ఫరహఘస బబగ
ఇసటట ననస:66-19
వయససస:26
లస: ససస స
95-135/334

8399 SQX1090174
పపరర: ఖలససస సయఖద

95-135/337

95-129/1050

95-130/778

95-130/779

95-130/573

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:66-23
వయససస:34
లస: పప
95-130/575

8406 SQX2422582
పపరర: జరరన షపక

8409 SQX1528126
పపరర: సరదదయల షపక

95-131/665

95-130/571

భరస : ఖలజజ షపక
ఇసటట ననస:66-23
వయససస:24
లస: ససస స
8412 SQX1038620
పపరర: జజన షపక

8415 SQX2142453
పపరర: నసరర షపక

95-130/577

8418 SQX0214221
పపరర: రజయల షపక

8421 SQX0900746
పపరర: షపజక ఖలల
తసడడ:డ ఆదమ షఫస
ఇసటట ననస:66-24
వయససస:64
లస: పప

8401 SQX1401306
పపరర: అబమరల మనసన షపక

95-135/339

8404 SQX1710169
పపరర: హరరత భబయ బబ సదదల

95-130/570

8407 SQX2139673
పపరర: అబద షపక

95-131/666

తసడడ:డ నసర అహకద షపక
ఇసటట ననస:66-22
వయససస:18
లస: పప
8410 SQX1038646
పపరర: సలమల షపక

95-130/572

భరస : జజన షపక
ఇసటట ననస:66-23
వయససస:56
లస: ససస స
95-130/574

8413 SQX0032540
పపరర: అలయల ససలలసనన షపక

95-135/340

తసడడ:డ ఇసరకయల షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:66-23
వయససస:31
లస: ససస స
95-130/780

8416 SQX0244947
పపరర: సయఖద షబనన

95-130/576

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-24
వయససస:34
లస: ససస స
95-130/578

భరస : ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-24
వయససస:64
లస: ససస స
95-130/580

95-135/336

భరస : కకరణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:66-22
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సలస షపక
ఇసటట ననస:66-23 2ND LINE
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అసకత ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:66-24
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:66-24
వయససస:34
లస: పప

95-181/84

తసడడ:డ రసజజన షపక
ఇసటట ననస:66-23
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ గకల
ఇసటట ననస:66-23/1
వయససస:24
లస: పప

8420 SQX0900738
పపరర: షపజక ఖలజజ

8403 SQX1644392
పపరర: శవ పడసరద కకడచ

8398 SQX0607630
పపరర: అబమరల సలస షపక

తసడడ:డ అబమరల ఖలదర షపక
ఇసటట ననస:66-19
వయససస:59
లస: పప

Deleted

Deleted

8417 SQX1581371
పపరర: షరహహదన ఖలన మహమకద

95-135/338

భరస : కరరమమలర షపక
ఇసటట ననస:66-22
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : ఇబడహఘస
ఇసటట ననస:66-22-1110
వయససస:54
లస: ససస స

8414 AP151000588047
పపరర: రహసతషలలర షపక

8400 SQX0033449
పపరర: అబమరల ఫరహఘస బబజగ

95-135/333

తసడడ:డ అబమరల మనసన షపక
ఇసటట ననస:66-19
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శవ పడసరద కకడచ
ఇసటట ననస:66-20-848
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:66-22
వయససస:53
లస: పప

8411 SQX1038588
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-135/335

తసడడ:డ అబమరల ఖలససస బబజగ
ఇసటట ననస:66-19
వయససస:54
లస: పప

భరస : మహమకద గకస షపక
ఇసటట ననస:66-20
వయససస:70
లస: ససస స

8408 SQX2250892
పపరర: రహమత షపక

8397 SQX0321786
పపరర: అబమరల వరససస షపక

8395 AP151000573074
పపరర: షభహ పరరశన

భరస : అబమరల మమనర
ఇసటట ననస:66-19
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల మనసన షపక
ఇసటట ననస:66-19
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:66-19
వయససస:36
లస: పప

8405 SQX2429314
పపరర: కరరమమలర షపక

95-135/332

భరస : అబమరల ఫరహఘస బబజగ
ఇసటట ననస:66-19
వయససస:46
లస: ససస స

8396 SQX1401314
పపరర: సబహ పరరశన అలయలస
హబబబ షపక
భరస : అబమరల మనసన షపక
ఇసటట ననస:66-19
వయససస:52
లస: ససస స

8402 SQX2424216
పపరర: కరరమబనససర బబగమమ షపక

8394 SQX0032268
పపరర: అతనహహ బబనన బబజగ

8419 SQX0951970
పపరర: ఖలధర మహఘదర ధన షపక

95-130/579

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-24
వయససస:29
లస: పప
95-130/581

8422 SQX0955245
పపరర: అరరఫర షక

95-130/582

తసడడ:డ ననబడససల
ఇసటట ననస:66-24
వయససస:34
లస: పప
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8423 SQX0900712
పపరర: షపజక ఖలజజ
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95-130/583

తలర : రజహసతషలలర
ఇసటట ననస:66-24
వయససస:34
లస: పప
8426 SQX1822246
పపరర: బబజద బ షపక

95-5/676

95-130/588

95-136/123

95-130/590

95-130/593

95-130/596

95-130/599

తసడడ:డ జలలన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:19
లస: ససస స

8436 MLJ2588382
పపరర: తససర మల షపక

8439 AP151000591224
పపరర: కరరమమనససర షపక

8442 SQX0493726
పపరర: రబబబన బబషర షపక

8445 AP151000588224
పపరర: చషసటభబషర షపక

95-130/602

8448 SQX1985639
పపరర: మహససన ఖలన పటబన

95-130/591

8451 SQX0014878
పపరర: జజహఘద ససలలసన
భరస : మమతరక ఉర రజహమలన
ఇసటట ననస:66-27
వయససస:52
లస: ససస స

8431 SQX1833805
పపరర: బబజ షపక

95-135/341

8434 SQX0644047
పపరర: బబజ మహమకద

95-136/125

8437 SQX0214320
పపరర: సరధదక సబహ షపక

95-130/592

భరస : రబమబనన బబషర
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: ససస స
95-130/594

8440 AP151000591172
పపరర: వరజదసనససర బబగస

95-130/595

భరస : వలవపలలర
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: ససస స
95-130/597

8443 AP151000588153
పపరర: జలలన షపక

95-130/598

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: పప
95-130/600

8446 SQX0493304
పపరర: మహబబబ ససభబన షపక

95-130/601

తసడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: పప
95-130/688

తసడడ:డ అహమద ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:30
లస: పప
95-130/782

95-130/587

తసడడ:డ అహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:66-25
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ జలలన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:21
లస: ససస స
8450 SQX2247138
పపరర: నమర షపక

95-136/124

తసడడ:డ మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: పప
8447 SQX1967116
పపరర: హహమమర షపక

8433 SQX0644104
పపరర: సరదదఖ మహమకద

8428 AP151000591047
పపరర: షసషరద షపక

భరస : షపక ససభబన
ఇసటట ననస:66-25
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : మహబబబ ససభబన
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ గగకలల బరకన
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:34
లస: పప
8444 SQX0228684
పపరర: ఖలదర బబషర షపక

95-130/589

భరస : జలలనబబష
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : చససటబబషర
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: ససస స
8441 SQX1101328
పపరర: శకకరసత బరకన

8430 SQX0027771
పపరర: షకకల షపక

95-130/585

భరస : ననయబ రససల షపక
ఇసటట ననస:66-25
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబఫ
ఇసటట ననస:66-25
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఖలదర భబష
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:70
లస: ససస స
8438 MLJ2588390
పపరర: అజమమనససర షపక

95-130/586

తసడడ:డ ననబ రససల
ఇసటట ననస:66-25
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబబఫ
ఇసటట ననస:66-25
వయససస:47
లస: ససస స
8435 MLJ2588218
పపరర: షహహదన షపక

8427 SQX0214270
పపరర: హససనన షపక

8425 SQX0900720
పపరర: షపజక ఇసరకఎల

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:66-24
వయససస:34
లస: పప

భరస : షకకల
ఇసటట ననస:66-25
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:66-25
వయససస:34
లస: పప
8432 SQX0204487
పపరర: గకససయల మహమకద

95-130/584

తసడడ:డ అహకద ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:66-24
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన షపక
ఇసటట ననస:66-25
వయససస:22
లస: ససస స
8429 SQX0571935
పపరర: షపక ససభబన

8424 SQX1581389
పపరర: అసకత ఖలన మహమకద

8449 SQX2247179
పపరర: షరహఘద అఫసడదద షపక

95-130/781

తసడడ:డ చషసట బబష షపక
ఇసటట ననస:66-26
వయససస:20
లస: పప
95-130/603

8452 SQX0014761
పపరర: ఫయలజ ఉనససర

95-130/604

భరస : తనఫసక ఉర రజహమలన
ఇసటట ననస:66-27
వయససస:52
లస: ససస స
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8453 SQX2210607
పపరర: షరరఫర ససలలసనన షపక
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95-130/783

భరస : కరశఫ తసజల షపక
ఇసటట ననస:66-29
వయససస:19
లస: ససస స
8456 SQX0214452
పపరర: వరజదనబబగస షపక

95-130/606

95-130/609

భరస : జబబబర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:72
లస: ససస స
8462 SQX0196725
పపరర: మసరసననఫ న షపక

95-130/612

95-130/615

95-130/618

95-130/621

95-130/785

భరస : బషసర
ఇసటట ననస:66-32
వయససస:27
లస: ససస స

95-130/613

8472 MLJ2584654
పపరర: జబబర షరరఫ షపక

8475 SQX2153252
పపరర: రహమత జయ షపక

95-130/788

8478 SQX1867852
పపరర: ఫసరర కస షపక

95-130/616

8481 SQX0008748
పపరర: అనల షపక
తసడడ:డ బషసర అబమరల
ఇసటట ననస:66-32
వయససస:43
లస: ససస స

8461 SQX0014464
పపరర: తచససఫ తకకమలस

95-130/611

8464 MLJ2584662
పపరర: ససభబన షరరఫ

95-130/614

8467 SQX1234491
పపరర: అబమరల గఫరర షరరఫ

95-130/617

తసడడ:డ అబమరల జబబబర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:47
లస: పప
95-130/619

8470 AP151000588276
పపరర: ఇబడహహస షరరఫ షపక

95-130/620

తసడడ:డ జబబబర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:34
లస: పప
95-130/622

8473 SQX2314458
పపరర: ఇబడహఘస షరరఫ షపక

95-130/784

తసడడ:డ అబమరల రబబన షపక
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:55
లస: పప
95-130/786

8476 SQX2143873
పపరర: ఇలయలస షపక

95-130/787

తసడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:20
లస: పప
95-129/434

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:66-30-556
వయససస:23
లస: ససస స
95-130/623

95-130/608

తసడడ:డ జబబరరరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:41
లస: పప

తలర : షమమ ససలలసనన షపక
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:18
లస: పప
8480 SQX1202563
పపరర: షపక హహనన

8469 AP151000588384
పపరర: ఇసరకయమల షరరఫ షపక

8458 AP151000591326
పపరర: షమమ ససలలసనన షపక

తసడడ:డ తచఫసక ఉర రజహమలనस
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:34
లస: పప

భరస : బబజ షపయబ షపక
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:54
లస: ససస స
8477 SQX2194934
పపరర: అబడర షపక

95-130/610

తసడడ:డ జబబబర షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:56
లస: పప
8474 SQX2196095
పపరర: రజహన బబగమమ షపక

8460 SQX0014514
పపరర: కరషసఫ తనఫ ల

8466 SQX0027672
పపరర: అమలనసలలర షరరఫ

95-130/605

భరస : ఇబడహఘస షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలససస షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల జబర
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:52
లస: పప
8471 SQX0014423
పపరర: మమతరక రజహమలన

95-130/607

తసడడ:డ అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:41
లస: పప
8468 SQX0014480
పపరర: అబమరలలర జజఫసర

8457 SQX0014647
పపరర: ఏలయలస బబగమस
మహమకదस
భరస : హహసపసన షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:43
లస: ససస స

8463 MLJ2584704
పపరర: హహసపసన షరరఫ షపక

8455 SQX0655944
పపరర: నసరరనససర షపక

భరస : అబమరల షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ టటతచఫసక ఉర రజహమలన
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జబబరరరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:37
లస: పప
8465 AP151000588300
పపరర: ససభబన షరరఫ షపక

95-127/896

తసడడ:డ ఇబడహఘస షపక
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఇసరకయల షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30
వయససస:28
లస: ససస స
8459 AP151000591325
పపరర: ఖసరరనససర షపక

8454 SQX2259349
పపరర: శరకకర పరవన షపక

8479 SQX2344141
పపరర: షమమ ససలలసనన షపక

95-131/680

భరస : ఇభడహహమ షరరఫ
ఇసటట ననస:66-30-8135
వయససస:43
లస: ససస స
95-130/624

8482 SQX1407106
పపరర: అనసర షపక

95-130/625

తసడడ:డ అబమరర రజహమన ఉరఫ (యస శశఖర బ
ఇసటట ననస:66-32
వయససస:34
లస: ససస స
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95-130/626

భరస : బషసర షపక
ఇసటట ననస:66-32
వయససస:45
లస: ససస స
8486 SQX0959304
పపరర: షపక బషసర

95-130/629

95-130/791

95-130/632

95-130/690

95-130/793

95-130/796

95-130/633

8496 SQX1985035
పపరర: శలక ససలలసనన పఠరన

8499 SQX2383842
పపరర: అబమరల రరవపఫ మహమకద

8502 SQX2208437
పపరర: నయలజ మహమకద

95-132/907

8505 SQX2208452
పపరర: ఫరరఫ నన పరరశన మహమకద

95-130/691

8508 AP151000591143
పపరర: గజయల ససలలసనన పఠరన

భరస : సలస ఖలన
ఇసటట ననస:66-33/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : హమద బబష పఠరన
ఇసటట ననస:66-33/1
వయససస:43
లస: ససస స

95-130/638
8510 SQX1407080
పపరర: మహమకద అబమరల సద కలదచర
మహమకద
తసడడ:డ మహమకద టటపపప ససలలసన మహమకద
ఇసటట ననస:66-33/1
వయససస:24
లస: పప

8511 SQX0859751
పపరర: ఎసఏ బలలల అహకద
తసడడ:డ ఎసఏ సతనసర
ఇసటట ననస:66-33/1
వయససస:28
లస: పప

8491 SQX1507120
పపరర: జమలల షపక

95-130/631

8494 SQX1985340
పపరర: గజయల ససలలసనన పఠరన

95-130/689

8497 SQX2208411
పపరర: నరరగ స షపక

95-130/792

భరస : జన బబష
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:66
లస: ససస స
95-130/794

8500 SQX2374338
పపరర: అబమరల హమద మహమకద

95-130/795

తసడడ:డ టటపపప ససలపన మహమకద
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:22
లస: పప
95-130/797

8503 SQX2252807
పపరర: షమమ మహమకద

95-131/681

భరస : ఇలయలస
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:36
లస: ససస స
95-132/908

తసడడ:డ ఇలయలస
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:22
లస: ససస స
95-130/635

95-130/790

భరస : హమద బబషర పఠరన
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇలయలస
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహమలన
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:47
లస: పప
8507 MLJ0988717
పపరర: నసరఫ హన పఠరన

8493 SQX1507146
పపరర: రఫసఉలర హ షపక

8488 SQX2187540
పపరర: యమసఫ సయద

భరస : రఫసరఉలర హ షపక
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ టటపపప ససలపన మహమకద
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ హమద బబష
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:21
లస: ససస స
8504 SQX2208478
పపరర: ఏలయలస మహమకద

95-130/630

తసడడ:డ హమద బబష పఠరన
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ సయద
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:51
లస: పప
8501 SQX2208536
పపరర: రరఖయఖ పటబన

8490 SQX1154863
పపరర: షమల షపక

95-130/628

తసడడ:డ రహమన వల
ఇసటట ననస:66-32
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ హమద బబష పఠరన
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:21
లస: ససస స
8498 SQX2360089
పపరర: జన సయద

95-130/789

తసడడ:డ రఫస ఫపలలర షపక
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రसీ్హఘ షపక
ఇసటట ననస:66-33
వయససస:26
లస: పప
8495 SQX1985043
పపరర: రరఖయఖ

8487 SQX2187482
పపరర: అబమరల రజజక సయఖద

8485 AP151000588434
పపరర: జజన భబషర షపక

తసడడ:డ అబమరలలర
ఇసటట ననస:66-32
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రహమలన వల సయఖద
ఇసటట ననస:66-32
వయససస:47
లస: పప

భరస : యమసఫ
ఇసటట ననస:66-32
వయససస:33
లస: ససస స
8492 SQX0951913
పపరర: సబబబర షపక

95-130/627

తసడడ:డ బషసర
ఇసటట ననస:66-32
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల నజర
ఇసటట ననస:66-32
వయససస:43
లస: పప
8489 SQX2206472
పపరర: శలక సయద

8484 SQX1202548
పపరర: షపక జకహర

8506 SQX0467514
పపరర: రగషరకस పఠరనस

95-130/634

భరస : హహసపసన ఖలనस
ఇసటట ననస:66-33/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-130/636

8509 AP151000591106
పపరర: మహబమనససర పఠరనस

95-130/637

భరస : రహహసఖలనस
ఇసటట ననస:66-33/1
వయససస:50
లస: ససస స
95-130/639

8512 MLJ0988915
పపరర: మసరసనశలस పఠరనस

95-130/640

తసడడ:డ రహహసఖలన स स
ఇసటట ననస:66-33/1
వయససస:50
లస: పప
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8513 AP151000588132
పపరర: సలసఖలన పఠరనस

95-130/641

తసడడ:డ రహహసఖలనस
ఇసటట ననస:66-33/1
వయససస:50
లస: పప
8516 MLJ2588051
పపరర: షసషరద ఖలన పఠరన

95-130/644

95-130/647

95-130/650

95-130/653

95-130/656

95-120/667

95-130/659

భరస : షరరపదధరనस स
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:33
లస: ససస స
8537 SQX0843334
పపరర: షమవపనససర షపక

భరస : మహబమబ వలस
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:62
లస: ససస స

95-130/651

8526 SQX1386623
పపరర: మలర క షపక

8529 AP151000591142
పపరర: నరరగరస బబగస షపక

8532 SQX2526309
పపరర: రరజ అభషపక వర పడసరద
అనసవరపప
తలర : వశరలకడక అనసవరపప
ఇసటట ననస:66-34-1567
వయససస:21
లస: పప
8535 SQX0213165
పపరర: ఫరరఫ ననस షపకस

95-130/662

8538 MLJ2589224
పపరర: ననససమమనససర షపకस

95-130/654

8541 MLJ2584530
పపరర: మహఘయమదధరన షపక
తసడడ:డ ఫకలరరదధరన
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:40
లస: పప

8521 MLJ2584548
పపరర: యబససభబఖ న

95-130/649

8524 AP151000588078
పపరర: వరహహదసలలరఖలన పఠరనस

95-130/652

8527 AP151000591145
పపరర: ఫరతమమనససర షపక

95-130/655

భరస : అలలసఫ
ఇసటట ననస:66-33/3
వయససస:35
లస: ససస స
95-130/657

8530 AP151000588402
పపరర: ఇమలమ న షపక

95-130/658

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:66-33/3
వయససస:43
లస: పప
95-177/1373

8533 SQX0081125
పపరర: ఏడడకకసడల రరవపस మలలరలस

95-223/21

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖस
ఇసటట ననస:66-34-5021
వయససస:58
లస: పప
95-130/660

8536 SQX0997189
పపరర: ఖసరరనససర షపక

95-130/661

భరస : బబబమ షపక
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:37
లస: ససస స
95-130/663

భరస : అలమమదధరనस
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:53
లస: ససస స
95-130/665

95-130/646

తసడడ:డ ససలలమలన ఖలనस
ఇసటట ననస:66-33/2
వయససస:70
లస: పప

భరస : మహఘదధరననस
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మహఘనసదధరన
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:48
లస: ససస స
8540 AP151000591196
పపరర: షరకకరర షపకस

8523 AP151000588297
పపరర: అబమరల సతనసరర షపకस

8518 AP151000591292
పపరర: పర హద ససలలసనవరకस

తసడడ:డ వరహహదసలలరఖలన
ఇసటట ననస:66-33/2
వయససస:40
లస: పప

భరస : జజన భబషర
ఇసటట ననస:66-33/3
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గకసప బబష షపక
ఇసటట ననస:66-34/1
వయససస:29
లస: ససస స
8534 MLJ2589299
పపరర: షకకరరस షపకस

95-130/648

భరస : ఇమలమ న షపక
ఇసటట ననస:66-33/3
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర షపక
ఇసటట ననస:66-33/3
వయససస:43
లస: ససస స
8531 SQX2039303
పపరర: షరరకల షపక

8520 AP151000588133
పపరర: రహఘమన ఖలన పఠరన

95-130/643

భరస : అబమరల సతనసరस
ఇసటట ననస:66-33/2
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రవపఫस
ఇసటట ననస:66-33/2
వయససస:57
లస: పప

భరస : ఉమర బబషర
ఇసటట ననస:66-33/3
వయససస:35
లస: ససస స
8528 SQX1507153
పపరర: గకససయల బబగమ షపక

95-130/645

తసడడ:డ వరహఘదసలలరఖలన
ఇసటట ననస:66-33/2
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రవపఫस
ఇసటట ననస:66-33/2
వయససస:50
లస: పప
8525 MLJ0992099
పపరర: నజమమనససర బబగస షపక

8517 AP151000591144
పపరర: రహమతషనససర షపకस

8515 SQX1507138
పపరర: కకసర పఠరన

భరస : మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:66-33/2
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : టటపపప ససలలసనस
ఇసటట ననస:66-33/2
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : వహదసలలర ఖలన
ఇసటట ననస:66-33/2
వయససస:62
లస: ససస స
8522 AP151000588170
పపరర: టటపపపససలలసనస షపకस

95-130/642

తసడడ:డ రహహసఖలనस
ఇసటట ననస:66-33/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : రహహమలన
ఇసటట ననస:66-33/2
వయససస:35
లస: ససస స
8519 AP151000591140
పపరర: సమమమనససర పఠరన

8514 AP151000588149
పపరర: ఇసరకయల ఖలన పఠరనस

8539 AP151000591320
పపరర: షఫసఉన షపకस

95-130/664

భరస : పకలరరదధరనस
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:60
లస: ససస స
95-130/666

8542 AP151000588167
పపరర: షరరబదధరన షపక

95-130/667

తసడడ:డ మహఘదధరన
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:41
లస: పప
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95-130/668

తసడడ:డ అహమద
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:53
లస: పప
8546 SQX2188050
పపరర: ఖజ వల షపక

95-130/669

తసడడ:డ అహమకదस
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:65
లస: పప
95-130/799

తసడడ:డ షరరరదధరన
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:19
లస: పప
8549 MLJ1652197
పపరర: ఆదదలకడక సససకర

8544 SQX0196584
పపరర: ఫకలరరదధరన షపకस

8547 SQX2075372
పపరర: చనసద బబష షపక

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:66-62-942
వయససస:64
లస: ససస స

8550 SQX1338392
పపరర: ఇరరరనన బబగమ మహమకద

95-199/969

8548 SQX0321976
పపరర: ఉష రరణణस సససధసరరस

95-87/1108

భరస : మహనस
ఇసటట ననస:66-62-942
వయససస:31
లస: ససస స
95-87/1110

భరస : మససర ఖలన
ఇసటట ననస:66-72-962
వయససస:38
లస: ససస స

95-119/527 8553 AP151000282282
8552 SQX1759620
పపరర: వరమలలర పరశత రరజరరజగశశరర
పపరర: కనకదసరగ పపసడనఖల పపసడనఖల

95-130/798

భరస : సదధఖ
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రజహమన షపక
ఇసటట ననస:66-35
వయససస:43
లస: పప
95-87/1109

8545 SQX2187532
పపరర: ఆశయ పఠరన

8551 SQX0869842
పపరర: పసడయసక జజజన జజజన

95-119/526

తసడడ:డ పడకరష చసద జజజన
ఇసటట ననస:78-29
వయససస:31
లస: ససస స
95-119/528

95-119/529
8554 AP151000282548
పపరర: ససతనరతసస పపసడనఖల పపసడనఖల

భరస : వరమలలర ననగవనసకట ససరఖ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:78-46
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వరససదతవరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-46
వయససస:60
లస: ససస స

8555 MLJ3663762
పపరర: కకషరకలమలర పపసడనఖల

95-119/530

8556 MLJ3661220
పపరర: రరజగశ కలమలర పపసడనఖలల
పపసడనఖల
తసడడ:డ వరససదతవరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-46
వయససస:39
లస: పప

95-119/531

8557 AP151000279360
పపరర: వరససదతవరరవప పపసడనఖల
పపసడనఖల
తసడడ:డ మమరళధరరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-46
వయససస:61
లస: పప

95-119/532

95-119/533

8559 AP151000282549
పపరర: పదనకవత పపసడనఖల పపసడనఖల

95-119/534

8560 SQX0715318
పపరర: రగవసత పపసడనఖల పపసడనఖల

95-119/535

తసడడ:డ వరససదతవరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-46
వయససస:35
లస: పప
8558 SQX1354117
పపరర: మరర మమఘన పపసడనఖల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-48
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-48
వయససస:51
లస: ససస స

95-119/536 8562 SQX1075978
8561 AP151000279391
పపరర: శకనవరసరరవప పపసడనఖల పపసడనఖల
పపరర: బససత సమసత

తసడడ:డ మమరళధరరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-48
వయససస:55
లస: పప
8564 SQX0837302
పపరర: అనసపమ సమసత అనసపమ

95-119/539

95-119/542

తసడడ:డ గకతమచసద జజజన జజజన
ఇసటట ననస:78-54
వయససస:38
లస: ససస స
8570 AP151000279075
పపరర: గకతసచసద జజజన జజజన
తసడడ:డ ససమమరకల జజజన
ఇసటట ననస:78-54
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-48
వయససస:29
లస: పప
95-119/537

భరస : అనసపస సమసత
ఇసటట ననస:78-50
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరయణ చసద అనసపమ
ఇసటట ననస:78-50
వయససస:33
లస: పప
8567 MLJ2542454
పపరర: వపసక బ

భరస : మమరళధరరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-46
వయససస:79
లస: ససస స

8565 MLJ3667383
పపరర: ససశలకలమలరర పపసడనఖల

95-119/538

తసడడ:డ ననరరయణ చసద టలఱపప ధో
ఇసటట ననస:78-50
వయససస:28
లస: పప
95-119/541

భరస : పస.ఏన.వ. ససబబబరరవప పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-53
వయససస:51
లస: ససస స

8566 MLJ3662616
పపరర: ననగ వనసకటససబబబరరవప
పపసడనఖల
తసడడ:డ బసవరసజనవయమలల పపసడనఖల
ఇసటట ననస:78-53
వయససస:58
లస: పప

8568 MLJ2542462
పపరర: గమణవసత బ

8569 AP151000282064
పపరర: మహన బబయ జజజన

95-119/544

95-119/540

95-119/543

తసడడ:డ గకతసచసద జజజన బ
ఇసటట ననస:78-54
వయససస:39
లస: ససస స
95-119/545

8563 SQX0837286
పపరర: తరపస డో సమసత

8571 SQX1296426
పపరర: శకదతవ పససపపలలటట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-64
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గకతస చసద జజజన జజజన
ఇసటట ననస:78-54
వయససస:57
లస: ససస స
95-119/546

95-119/547
8572 MLJ3667771
పపరర: రవ శసకర జజఖత వసగలపపడడ

భరస : కకషర చచజతనఖ వసగలపపడడ
ఇసటట ననస:78-64
వయససస:29
లస: ససస స
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8573 AP151000282415
పపరర: దసరగ భవరన పససపపలలటట

95-119/548

8574 AP151000282413
పపరర: మహలకడక పససపపలలటట

95-119/549

95-119/550
8575 SQX1156695
పపరర: రవశసకర పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:డ రరపపసదడ ననథ రమమష కలమలర పససపప
ఇసటట ననస:78-64
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరపపసదడ ననథ రమమష కలమలర పససపపలల
ఇసటట ననస:78-64
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-64
వయససస:52
లస: ససస స

8576 MLJ3663960
పపరర: పవన కలమలర పససపపలలటట

95-119/551

95-119/552 8578 MLJ0930842
8577 MLJ3663952
పపరర: రవతతజ చసదడశశఖర పససపపలలటట
పపరర: రరపపసదడ ననథ రమమష కలమలర
పససపపలలటట
తసడడ:డ శకనవరసరరవప పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-64
ఇసటట ననస:78-64
వయససస:32
లస: పప
వయససస:53
లస: పప

95-119/553

95-119/554

8580 SQX0032128
పపరర: మహససనన బబగస

95-135/507

తసడడ:డ రమమష కలమలర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-64
వయససస:30
లస: పప
8579 MLJ0931071
పపరర: శకనవరసరరవప పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:78-64
వయససస:58
లస: పప
8582 SQX0855551
పపరర: షపక హహసపసన బ

భరస : అబమరల సలస
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:30
లస: ససస స
95-135/508

భరస : ఖలదరరబషర
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:61
లస: ససస స
8585 SQX1720507
పపరర: అఫస డ జ షపక

95-135/511

95-135/771

95-135/774

95-135/514

95-135/517

తసడడ:డ అబబబస ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:78-253
వయససస:40
లస: పప

8587 MLJ3171014
పపరర: అబమరల రహహస

95-135/513

95-135/772 8590 SQX2252351
95-135/773
8589 SQX2161610
పపరర: రరజజశనన మయన ఖలన పటబన
పపరర: మయన అబమరలలర ఖలన పటబన

8592 SQX2252302
పపరర: మజర ర ఖలన పటబన

తసడడ:డ అహకద ఖలన
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:32
లస: పప
95-135/775

8595 SQX0199182
పపరర: ఆససయలబబగస షపక

8598 SQX1790229
పపరర: ఫరరరన మహమకద

8601 SQX1790187
పపరర: అబబబస ఖలన మహమకద
తసడడ:డ లలల ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:78-253
వయససస:59
లస: పప

8593 SQX2161628
పపరర: మసడత పటబన

95-135/776

భరస : మహససన ఖలన
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:22
లస: ససస స
95-135/515

8596 SQX0199356
పపరర: హబబమనససర షపక

95-135/516

భరస : అబమరలలర
ఇసటట ననస:78-252
వయససస:80
లస: ససస స
95-94/460

భరస : ఇమలమ న ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:78-253
వయససస:26
లస: ససస స
95-94/462

95-135/510

తసడడ:డ అబమరల జబబబర
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:58
లస: పప

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:78-252
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:78-252
వయససస:33
లస: పప
8600 SQX1790252
పపరర: మనససర ఖలన మహమకద

95-135/512

తసడడ:డ అహమద ఖలన
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:29
లస: పప

భరస : తచఫసక
ఇసటట ననస:78-252
వయససస:30
లస: ససస స
8597 SQX0587972
పపరర: తచఫసక షపక

8586 SQX1869924
పపరర: షఫసఉలలర షపక

8584 SQX0404616
పపరర: అబమరల సలస షపక
తసడడ:డ అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:34
లస: పప

భరస : మయన అబమరలలర ఖలన
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద ఖలన
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:30
లస: పప
8594 SQX1007350
పపరర: నససన
డ షపక

95-135/509

తసడడ:డ ఖలదర మసరసన వల షపక
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:39
లస: పప

భరస : అహమద ఖలన
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:51
లస: ససస స
8591 SQX2161651
పపరర: మహససన ఖలన పటబన

8583 SQX1720663
పపరర: ఖలజజ షపక

8581 MLJ3176021
పపరర: మమబబరక బబగస
భరస : అబమరల రహహస
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:78-251
వయససస:37
లస: పప
8588 SQX2251775
పపరర: రగఖయల పటబన

95-135/506

8599 SQX1790211
పపరర: ఇమలమ న ఖలన మహమకద

95-94/461

తసడడ:డ అడడ యస ఖలన మహమకద
ఇసటట ననస:78-253
వయససస:38
లస: పప
95-94/463

8602 SQX0199232
పపరర: జబనన షపక

95-135/518

తసడడ:డ బబబబ
ఇసటట ననస:78-253
వయససస:30
లస: ససస స
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8603 SQX0639427
పపరర: షబబనన పరరశన షపక
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95-135/519

భరస : నయళమల అహమద
ఇసటట ననస:78-253
వయససస:31
లస: ససస స

8604 SQX0423897
పపరర: నయళమ అహమద షపక

తసడడ:డ మహబబబ జజన
ఇసటట ననస:78-253
వయససస:42
లస: పప

95-135/522 8607 SQX1603043
8606 SQX1625070
పపరర: రజయల ససలలసనన మహమకద
పపరర: అసక షపక

తసడడ:డ అబమరల సలలస మహమకద
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:25
లస: ససస స
8609 SQX0199729
పపరర: నససన
డ షపక

95-135/525

95-135/528

95-135/531

8618 MLJ1739598
పపరర: సరదదక షపక

95-135/534

95-127/973

95-135/529

8619 MLJ3171972
పపరర: మసరసన వల షపక

8622 AP151000573145
పపరర: జరరనన బబగస

95-135/539

8625 SQX2268506
పపరర: నయలజదధరన షపక

95-135/532

తసడడ:డ నయలజదధరన షపక
ఇసటట ననస:78-256
వయససస:22
లస: పప

8628 SQX2268530
పపరర: అపసర బబష షపక

95-135/535

8631 SQX0639450
పపరర: షపక షహననజ
భరస : గకస
ఇసటట ననస:78-258
వయససస:33
లస: ససస స

95-135/527

8614 SQX1450139
పపరర: ససదనన షపక

95-135/530

8617 SQX0228932
పపరర: బమజఫ ససభబన షపకस

95-135/533

8620 MLJ1749977
పపరర: నజర షపక

95-135/536

తసడడ:డ చనననబషర
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:45
లస: పప
95-135/537

8623 MLJ3171204
పపరర: మనససర సయఖద

95-135/538

తసడడ:డ మలర క సరహహబ
ఇసటట ననస:78-256
వయససస:40
లస: పప
95-135/777

8626 SQX2268555
పపరర: అనశర బబష షపక

95-135/778

తసడడ:డ నయలజదధరన షపక
ఇసటట ననస:78-256
వయససస:25
లస: పప
95-135/780

తసడడ:డ నయలజదధరన షపక
ఇసటట ననస:78-256
వయససస:19
లస: పప
95-135/541

8611 SQX0199786
పపరర: గకససయల షపక

తసడడ:డ ఖలజజ
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతస ర షపక
ఇసటట ననస:78-256
వయససస:44
లస: పప
95-135/779

95-135/524

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననఖయజదధరన
ఇసటట ననస:78-256
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ సతనసర
ఇసటట ననస:78-256
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ జజనబబషరस
ఇసటట ననస:78-258
వయససస:31
లస: ససస స

8616 MLJ1743939
పపరర: షసకత షపక

8608 SQX0935155
పపరర: అయమషర షపక

భరస : నజర
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ కరజజ
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:41
లస: పప

భరస : నయలఉలల షపక
ఇసటట ననస:78-256
వయససస:41
లస: ససస స

8630 SQX0466599
పపరర: మలర క షపకस

95-135/526

తసడడ:డ ఖలజజ
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజ
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:37
లస: పప

8627 SQX2268522
పపరర: జహహర బబష షపక

8613 SQX1309773
పపరర: అలస ఫ షపక

95-135/521

తసడడ:డ శరకతన
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షపక
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:26
లస: పప

8615 SQX1624569
పపరర: అకబర బబషర అలయలస
అబమరలలర మహమకద
తసడడ:డ అబమరల సలలస మహమకద
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:27
లస: పప

8624 SQX0958058
పపరర: నయలజదధరన షపక

95-135/523

భరస : సరదదక షపక
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:55
లస: ససస స

8621 SQX2399038
పపరర: జరరన షపక

8610 SQX1414911
పపరర: అఫసడన షపక

8605 SQX0142745
పపరర: ఆదస షపక

తసడడ:డ అబమరలలర
ఇసటట ననస:78-253
వయససస:61
లస: పప

భరస : బమజఫ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజకకర బబషర
ఇసటట ననస:78-255
వయససస:32
లస: ససస స
8612 AP151000573513
పపరర: అమరరనససర

95-135/520

8629 SQX1185231
పపరర: అనశర బబషర షపక

95-135/540

తసడడ:డ నయలజదదరస షపక
ఇసటట ననస:78-257
వయససస:25
లస: పప
95-135/542

8632 SQX0607481
పపరర: షపక ఖలజజस

95-135/543

తసడడ:డ గకసस
ఇసటట ననస:78-258
వయససస:28
లస: పప
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8633 SQX0607572
పపరర: షపక అమర బబషరस
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95-135/544

తసడడ:డ గకసस
ఇసటట ననస:78-258
వయససస:29
లస: పప
8636 SQX1869668
పపరర: ఇశరకయల ఖలన పఠరన

95-135/547

95-127/974

95-135/551

95-135/782

95-135/555

8643 SQX0466789
పపరర: అబమరల గన షపక

8646 SQX2271898
పపరర: పరగశజ సయద

8649 MLJ3176104
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-135/558

8652 SQX2346385
పపరర: గకససయ బబగమమ పఠరన

భరస : నససర
ఇసటట ననస:78-262
వయససస:29
లస: ససస స

8655 MLJ1737857
పపరర: సలస సయఖద

భరస : హనసస షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:78-264
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : యలససన
ఇసటట ననస:78-264
వయససస:52
లస: ససస స

95-135/783

8661 SQX0286419
పపరర: మహమకద జజకకర షరరఫ
తసడడ:డ మహమకద యలససన షరరఫ
ఇసటట ననస:78-264
వయససస:35
లస: పప

8641 SQX0199919
పపరర: మమసతనజ బబగస షపక

95-135/550

8644 SQX1536491
పపరర: పసరర షపక

95-135/553

8647 SQX0958066
పపరర: సబహ ససలలసనన షపక

95-135/554

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:78-260
వయససస:25
లస: ససస స
95-135/556

8650 SQX0218008
పపరర: నససర మహమకద

95-135/557

తసడడ:డ ఖలససస
ఇసటట ననస:78-260
వయససస:29
లస: పప
95-121/836

8653 SQX2482263
పపరర: అసకతషలలర ఖలన పఠరన

95-136/883

తసడడ:డ హబబమలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:78-261
వయససస:42
లస: పప
95-135/560

8656 SQX1353861
పపరర: షసషరద బబగస మహమద

95-135/561

భరస : జజవద షరరఫ షపక
ఇసటట ననస:78-264
వయససస:32
లస: ససస స
95-135/563

తసడడ:డ జకకర షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:78-264
వయససస:33
లస: ససస స
95-135/565

95-135/781

తసడడ:డ పసర షపక
ఇసటట ననస:78-259
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ గఫర సయఖద
ఇసటట ననస:78-262
వయససస:43
లస: పప

95-135/562 8658 SQX1625062
8657 SQX0537464
పపరర: కరరమమనససర బబగస మహమకద
పపరర: జబబద మహమకద

8660 AP151000573294
పపరర: మససదనబబగస

95-135/552

భరస : అసకతషలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:78-261
వయససస:33
లస: ససస స
95-135/559

8638 SQX2182012
పపరర: షమమ పఠరన

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:78-259
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:78-260
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద హహసపసన
ఇసటట ననస:78-260
వయససస:55
లస: పప
8654 SQX1135616
పపరర: మమబన కకసర సయఖద

95-135/549

తసడడ:డ అలస సయద
ఇసటట ననస:78-259
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఖలశస
ఇసటట ననస:78-260
వయససస:30
లస: ససస స
8651 MLJ3171774
పపరర: ఖలససస షపక

8640 SQX1536533
పపరర: జరరనన షపక

95-135/546

భరస : ఇజజడయలల
ఇసటట ననస:78-258
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:78-259
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ జఫర సయద
ఇసటట ననస:78-259
వయససస:37
లస: పప
8648 SQX0429522
పపరర: నససమల షపక

95-135/548

భరస : పసర షపక
ఇసటట ననస:78-259
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ పసర షపక
ఇసటట ననస:78-259
వయససస:24
లస: పప
8645 SQX2271922
పపరర: అలస సయద

8637 SQX0466540
పపరర: జజన బబషర షపకस

8635 SQX0538918
పపరర: రహమలన షపక

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:78-258
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఖలశసस
ఇసటట ననస:78-258
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అలస షపక
ఇసటట ననస:78-259
వయససస:24
లస: పప
8642 SQX1536483
పపరర: అఫస డ జ షపక

95-135/545

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:78-258
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రహహస
ఇసటట ననస:78-258
వయససస:44
లస: పప
8639 SQX2340065
పపరర: అఫస డ జ షపక

8634 SQX0228882
పపరర: కరరమ షపక

8659 SQX0537456
పపరర: పరరశన ససలలసనన

95-135/564

భరస : మమజజహఘద షరరఫ
ఇసటట ననస:78-264
వయససస:37
లస: ససస స
95-135/566

8662 SQX0466490
పపరర: జజవద షరరఫस మహమకదस

95-135/567

తసడడ:డ యలససన షరరఫस
ఇసటట ననస:78-264
వయససస:35
లస: పప
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8663 SQX0607614
పపరర: మహమకద హనసస షరరఫ

95-135/568

తసడడ:డ యలససన షరరఫ
ఇసటట ననస:78-264
వయససస:37
లస: పప
8666 SQX0665521
పపరర: ఫసయలజ షపక

95-135/570

95-135/622

95-135/575

95-135/578

95-135/581

8681 SQX0200253
పపరర: ఎసకజ ఫరరఫ నన

95-135/583

95-135/576

8676 AP151000573223
పపరర: నసరఫ హన

8679 SQX0033522
పపరర: అబమరల గఫపర షపక

8682 SQX0200378
పపరర: షరహఘన షపకस

95-135/586

8685 SQX0142588
పపరర: ఫరరరక షపక

95-135/579

తసడడ:డ హసపసన షపక
ఇసటట ననస:78-269
వయససస:30
లస: ససస స

8688 SQX0032227
పపరర: షరననజ షపక

95-135/582

8691 AP151000570014
పపరర: హహసపసన షపక
తసడడ:డ లలలల
ఇసటట ననస:78-269
వయససస:64
లస: పప

95-135/573

8674 AP151000570038
పపరర: ఖలజజవల ఎస

95-135/577

95-135/580
8677 MLJ3176567
పపరర: పరరశన ససలలసనన మహమకద

8680 SQX2299899
పపరర: అబమరల గఫపర

95-135/786

తసడడ:డ దనవపద సరహహబ
ఇసటట ననస:78-267
వయససస:60
లస: పప
95-135/584

8683 AP151000573514
పపరర: షమ ఉనససర బబగస

95-135/585

భరస : బబషర
ఇసటట ననస:78-268
వయససస:50
లస: ససస స
95-135/587

8686 AP151000570550
పపరర: భబషర మహమకద

95-135/588

తసడడ:డ దనవపర
ఇసటట ననస:78-268
వయససస:57
లస: పప
95-135/590

భరస : షఫసయమలలర షపక
ఇసటట ననస:78-269
వయససస:33
లస: ససస స
95-135/592

8671 SQX1595604
పపరర: ఆయయషర మహమకద

తసడడ:డ ఇకరబల మహమకద
ఇసటట ననస:78-267
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమకద బబష
ఇసటట ననస:78-268
వయససస:32
లస: పప
95-135/589

95-135/572

తసడడ:డ రహమలన అబమరల
ఇసటట ననస:78-266
వయససస:67
లస: పప

భరస : దనవపదस
ఇసటట ననస:78-268
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర మహమకదस
ఇసటట ననస:78-268
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:78-269
వయససస:49
లస: పప

8673 SQX1185348
పపరర: అససఫ ఉర రగహమలన షపక

8668 MLJ1739010
పపరర: మహమకద సరధదక పరషర

తసడడ:డ ఖలజవఅల మహమకద
ఇసటట ననస:78-266
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ దనవపద
ఇసటట ననస:78-267
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఎసకజ ఫరరరక
ఇసటట ననస:78-268
వయససస:32
లస: ససస స

8690 SQX0958090
పపరర: కరరమమలలర షపక

95-135/785

భరస : అబమరల గపపర
ఇసటట ననస:78-267
వయససస:60
లస: ససస స

8678 SQX0034090
పపరర: హహమయబన బబషర
మహమకద
తసడడ:డ అబమరల గఫపర
ఇసటట ననస:78-267
వయససస:32
లస: పప

8687 SQX0031740
పపరర: హహరర ససలలసనన షపక

8670 SQX2266526
పపరర: గకశయల షపక

95-135/784

తసడడ:డ మహకద ఇకరబల
ఇసటట ననస:78-265
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజవఅల మహమకద
ఇసటట ననస:78-266
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల గఫపర
ఇసటట ననస:78-267
వయససస:31
లస: ససస స

8684 SQX0142620
పపరర: దనవపదस షపకस

95-135/571

భరస : ఆదదల పరష మహమకద
ఇసటట ననస:78-265
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కరజజవల ఎస
ఇసటట ననస:78-266
వయససస:52
లస: ససస స
8675 SQX0031690
పపరర: సరహర ససలలసనన షపక

8667 SQX0020941
పపరర: ఆదదల పరషర మహమకద

8665 SQX2160851
పపరర: జహహర షరరఫ మహమకద

తసడడ:డ యలససన షరరఫ మహమకద
ఇసటట ననస:78-264
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:78-265
వయససస:33
లస: పప

భరస : మకలబల షపక
ఇసటట ననస:78-265
వయససస:50
లస: ససస స
8672 SQX0200089
పపరర: కరరమమనససర

95-135/569

తసడడ:డ జరరకయలషరరఫస
ఇసటట ననస:78-264
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ మమనసబల
ఇసటట ననస:78-265
వయససస:27
లస: పప
8669 SQX1989292
పపరర: హససన షపక

8664 AP151000570524
పపరర: ఆససన షరరఫ

8689 AP151000573221
పపరర: కమరఫ హన

95-135/591

భరస : హహసపసనస
ఇసటట ననస:78-269
వయససస:59
లస: ససస స
95-135/593

8692 SQX0032466
పపరర: సపజదన ఖలనస

95-135/594

భరస : జజఫర సరధదక
ఇసటట ననస:78-270
వయససస:47
లస: ససస స
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8693 AP151000570144
పపరర: జజఫర సరదదక షపక

95-135/595

తసడడ:డ అబమరల సతనసర షపక
ఇసటట ననస:78-270
వయససస:50
లస: పప
8696 SQX2031839
పపరర: మలర క షపక

95-135/623

8697 SQX1056796
పపరర: కరరసఖలన పఠరన

95-135/628

8700 SQX2477115
పపరర: వనసకమక యయరరకల

భరస : అయబబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:36
లస: ససస స

8703 SQX1621243
పపరర: ననగబర ఖలన పఠరన

భరస : ఇసతయలజस
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రరవపఫ షపక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:23
లస: ససస స
8711 SQX1625757
పపరర: ఫసజయల ససలలసన షపక

95-128/947

95-128/950

తసడడ:డ మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:25
లస: పప

8712 SQX1621219
పపరర: ఆససయల షపక

8715 SQX1625740
పపరర: మమసతన బబషర షపక

95-128/953

8718 SQX1518234
పపరర: పరరశన

95-130/672

8721 SQX1222983
పపరర: మమనర బబబమ షపక
తసడడ:డ నసరర షపక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:27
లస: పప

8701 SQX1961705
పపరర: నజక షపక

95-111/856

8704 SQX0575910
పపరర: మమనశర ససలలసనన షపకस

95-130/670

8707 SQX0228676
పపరర: కరరమమదధరనस షపకस

95-130/673

తసడడ:డ జజనस
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:44
లస: పప
95-128/945

8710 SQX1536269
పపరర: పఠరన సపజదన ఖలనసమ

95-128/946

తసడడ:డ పఠరన ఇసరకయల ఖలన
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:26
లస: ససస స
95-128/948

8713 SQX1621201
పపరర: రరజశస ససలలసనన షపక

95-128/949

భరస : ఖలల షపక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:30
లస: ససస స
95-128/951

8716 SQX1580498
పపరర: షపక షరహహన

95-128/952

భరస : షపక అబమరల మమనర
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:39
లస: ససస స
95-128/954

భరస : అబమరలలడవపఫ
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:49
లస: ససస స
95-128/956

95-135/787

భరస : అబమరల మమజజహఘదस
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలల షపక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : మసరసన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:44
లస: ససస స
8720 SQX1627316
పపరర: అససఫ పఠరన

95-128/943

భరస : ఛనననబషర షపక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:30
లస: ససస స
8717 SQX1627308
పపరర: ఆఫరసబ పఠరన

8709 SQX1499764
పపరర: గమలఫర అఫసరన సయఖద

8698 SQX2247419
పపరర: తసససస షపక

భరస : అబమరల సలలస అబమరల సలలస
ఇసటట ననస:152-3-224
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ననయబ రససల సయఖద
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలల షపక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:25
లస: ససస స
8714 SQX1621235
పపరర: హససనన షపక

95-135/629

భరస : రకఫ
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:65
లస: ససస స
95-128/944

95-135/597

తసడడ:డ అలమ బబష
ఇసటట ననస:78-272
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:354-1058
వయససస:26
లస: పప

95-130/671 8706 SQX0357236
8705 SQX0576025
పపరర: మమకకసయలర ససలలసనన బబగస షపకस
పపరర: షపక జజజబమనససర బబగస

8708 SQX1624551
పపరర: ఆయయశర ననశన షపక

95-135/598

భరస : చచలరయఖ
ఇసటట ననస:134-5-810
వయససస:61
లస: ససస స
95-128/942

8695 SQX0026260
పపరర: షపక ఇససఫस

తసడడ:డ మహమకద సబस
ఇసటట ననస:78-271
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఘన ఖలన
ఇసటట ననస:78-272
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ససరఖ రరవప అరరగమల
ఇసటట ననస:104
వయససస:43
లస: పప
8702 SQX1628470
పపరర: రరజజశన షపక

95-135/596

తసడడ:డ అబమరల మజద
ఇసటట ననస:78-271
వయససస:45
లస: పప

భరస : సలమ షపక
ఇసటట ననస:78-271
వయససస:33
లస: ససస స
8699 SQX2480507
పపరర: వజయ కలమలర అరరగమల

8694 SQX0473298
పపరర: సలస షపక

8719 SQX1625781
పపరర: రరహన బబగస షపక

95-128/955

భరస : మమలల షపక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:56
లస: ససస స
95-128/957

95-128/958
8722 SQX1486464
పపరర: హరర మలణణకఖస అమమమశ ఖననస

తసడడ:డ హరర మలణణకఖస శసకర రరవప
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:27
లస: పప
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95-128/959

తసడడ:డ జజన షపక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:39
లస: పప
8726 SQX2304913
పపరర: సలలస సయద

95-110/674

95-111/857

8730 SQX2236891
పపరర: ఫరరరన ససలలసనన షపక

95-136/665

8733
పపరర: ససనల కలమలర ససరగ

95-135/238

8736 SQX2232809
పపరర: రరజఖ లకడక చటటట
తసడడ:డ మణణ కసట చసటటట
ఇసటట ననస:CHINNA BIZAR
వయససస:29
లస: ససస స

8738 SQX2041051
పపరర: ఈశశర మరరయలల

8739 SQX2064558
పపరర: వనసకట ననరరయణ రజడడతక నరరక

95-112/1168

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మరరయలల
ఇసటట ననస:D NO 13-1-17
వయససస:18
లస: పప

భరస : శవ సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:DNO.13-2-84
వయససస:47
లస: ససస స
8744 SQX1796531
పపరర: వషష
ర కలమలర యయనశశటట

95-128/1075

95-125/757

లస: ససస స

8731 SQX2291714
పపరర: ఉమమకసలలక షపక

95-110/757

8734 SQX1809474
పపరర: గగవసదమక మమపపరరజ

95-136/932

8737 SQX1981877
పపరర: లలలవత వనసకకట

95-136/668

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వనసకకట
ఇసటట ననస:DNO 3-47/1
వయససస:20
లస: ససస స
95-112/1169

8740 SQX1796598
పపరర: ఝలనస లకడక కకతస

95-112/1144

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:DNO.13-2-84
వయససస:27
లస: ససస స

95-112/1146 8743 SQX1796606
8742 SQX1796622
పపరర: ననగ వనసకట సతఖ శకకరసత కకతస
పపరర: శవ సతఖననరరయణ కకతస

8745 SQX2446375
పపరర: హహహమవత గమడడవరడ

95-112/1297

8746 SQX2371482
పపరర: గమడత జజఖఠచసదడ

95-112/1296

భసధసవప: సతఖననరరయణ వర పడసరద ఉటటకలర
ఇసటట ననస:D.NO 13-03-50
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ గమడత ససరగశ
ఇసటట ననస:D NO 13-4-1
వయససస:18
లస: పప

8747 SQX1967926
పపరర: మమసటబజ బబగమమ షపక

8748 SQX2510873
పపరర: ననరరయణ సరశమ పపపప

8749 SQX2534642
పపరర: ననరరయణ సరశమ పపపప

భరస : అబమరల ఖదర బబష షపక
ఇసటట ననస:D NO 13-8-78
వయససస:34
లస: ససస స
8750 SQX1976588
పపరర: కలలఖణ కలమలర
తసడడ:డ హరర బబబమ
ఇసటట ననస:DNO 13-8-81
వయససస:20
లస: పప

95-116/424

8751 SQX2536985
పపరర: రరజగశ ననలకలరరస
తసడడ:డ శశషగరరర రరవప ననలకలరరస
ఇసటట ననస:Dno 13-8-81
వయససస:32
లస: పప

95-116/428

Deleted

తసడడ:డ కనకయఖ పపపప
ఇసటట ననస:DNO 13-8-79
వయససస:58
లస: పప
95-116/368

95-112/1147

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకతస
ఇసటట ననస:DNO.13-2-84
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ బలససరఖ పడకరష గమపరస యయనశశటట
ఇసటట ననస:D NO 13-2-97 UPSTAIR
వయససస:57
లస: పప
95-116/367

95-128/962

భరస : వనసకట ననరరయణ మమపపరరజ
ఇసటట ననస:1005
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ సతఖననరరయణ కకతస
ఇసటట ననస:DNO.13-2-84
వయససస:25
లస: పప
95-112/1148

95-136/664

భరస : యకలబ సనసరరఫ షపక
ఇసటట ననస:552-5-414
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరజడడడ నరరక
ఇసటట ననస:D NO 13-1-87
వయససస:18
లస: పప
95-112/1145

95-128/961

8728 MLJ3176328
పపరర: గమలలఫ ర బబగస షపక
భరస : అగబల
ఇసటట ననస:512
వయససస:33

భసధసవప: పడణణత చమకలరరస
ఇసటట ననస:906A
వయససస:29
లస: పప

భరస : శకరరమచసదడమబరరస
ఇసటట ననస:BLOCK NO 1 / 4TH FLOOR
వయససస:47
లస: ససస స

8741 SQX1796614
పపరర: శవ రతస కలమలరర కకతస

95-136/663

తసడడ:డ బబజ షపక
ఇసటట ననస:528
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరకయల
ఇసటట ననస:553
వయససస:49
లస: పప
8735 MLJ3176476
పపరర: నరరజ మమతనఖల

8727 MLJ1736073
పపరర: రరయలజ జజన భబషర షపక

8725 SQX1625773
పపరర: మమలల షపక

తసడడ:డ అబమరల లతఫ షపక
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నవరబ జజన
ఇసటట ననస:474
వయససస:40
లస: పప

భరస : యలససన ఖలన pathan
ఇసటట ననస:527-793
వయససస:29
లస: ససస స
8732 SQX0220475
పపరర: గఫరర

95-128/960

తసడడ:డ బబలలజ గగపరల పపటటట
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ మమనశర సయద
ఇసటట ననస:454
వయససస:28
లస: పప
8729 SQX1034891
పపరర: తబసససస ఫసష ఖలన పఠరన

8724 SQX1382530
పపరర: రరమ లలల గగపరల పపటటట

తసడడ:డ కనకయఖ పపపప
ఇసటట ననస:DNO 13-8-79
వయససస:58
లస: పప
95-116/432

8752 SQX1960038
పపరర: చచనసరజడడడ ఓరరగసటట

95-116/369

తలర : చచనమక ఓరరగసటట
ఇసటట ననస:DNO 13-8-96
వయససస:34
లస: పప
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95-109/1338 8754 SQX2359016
8753 SQX2137826
పపరర: మహన వనసకట శవ రరకగష అరరఫ
పపరర: శబబర షపక

తసడడ:డ శకనవసరర రరవప అరరఫ
ఇసటట ననస:D NO 14-1-21
వయససస:18
లస: పప
8756 SQX2372183
పపరర: సనస సయఖద

తసడడ:డ ఆడమ షపక
ఇసటట ననస:D NO 14-2-48
వయససస:32
లస: పప
95-109/1340

భరస : ఖలల సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 14-3-64
వయససస:22
లస: ససస స
8759 SQX2372035
పపరర: జజఫర బఇవనజ సయఖద

8762 SQX1536079
పపరర: రరమమ అసగజజల

95-110/761

95-119/713

95-135/601

95-130/907

95-130/675

95-128/983

8766 SQX2420354
పపరర: హహనన షపక

8769 SQX2207702
పపరర: షపక నజక ససలలసనన

8772 SQX2386142
పపరర: వనసకట రమణ కకట

8775 SQX2466415
పపరర: అబమరల రషసద బబగ

95-128/984

8778 SQX1809524
పపరర: పఠరన అహ మలద ఖలన
తసడడ:డ పఠరన మమజరఉలలర ఖలన
ఇసటట ననస:DNO 18-19-85
వయససస:27
లస: పప

95-122/520

95-110/760

8761 SQX1895697
పపరర: లకడక తరరపతమక వవలలపరర

95-119/715
8764 SQX1536061
పపరర: బబల పవన కలమలర అసగజజల

95-135/814

8767 SQX1808955
పపరర: షపక కరరషరక

95-130/674

భరస : షపక సరరరర జజన
ఇసటట ననస:DNO 18-11-9
వయససస:27
లస: ససస స
95-130/905

8770 SQX2409423
పపరర: జజఖతఖత మరరయలలకర

95-130/908

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మరరయలలకర
ఇసటట ననస:DNO 18-12-51
వయససస:28
లస: ససస స
95-130/904

8773 SQX1979772
పపరర: ఇమలమ న షపక

95-128/982

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:D NO 18-14-4
వయససస:33
లస: పప
95-128/1170

8776 SQX2466076
పపరర: అబమరల ఖయమఖమ బబగ

95-128/1171

Deleted

తసడడ:డ అబమరల రషసద బబగ
ఇసటట ననస:D NO 18-18-132/A
వయససస:25
లస: పప
95-128/985

8779 SQX1810613
పపరర: బబబమస పరదనరర

95-95/1116

తసడడ:డ రఫపఖలల పరదనరర
ఇసటట ననస:DNO 26-27-180
వయససస:33
లస: పప

95-122/521 8782 SQX2445088
8781 FLR2593135
పపరర: అనసత పదక ననభ రరవప చలక
పపరర: ససత మహ లకడక చమట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలక
ఇసటట ననస:D NO 45-14
వయససస:35
లస: పప

95-109/1081

తసడడ:డ రరమమ అసగజజల
ఇసటట ననస:D NO 16-30-20/6
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల రహమలన బబగ
ఇసటట ననస:D NO 18-18-132/A
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అబమరల సతనసర
ఇసటట ననస:DNO 18-19-34
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ కకషర జనమలల
ఇసటట ననస:D NO 44-43/10
వయససస:23
లస: ససస స

95-119/714

భరస : వరయఖ కకట
ఇసటట ననస:D NO 18-13-19/2
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల రషసద
ఇసటట ననస:DNO 18-18-130
వయససస:21
లస: ససస స

8780 SQX2312072
పపరర: కకరస ర జనమలల

8763 SQX1536095
పపరర: పడమల అసగజజల

8758 SQX2386415
పపరర: యలససకన సయఖద

భరస : లకకణ ననరరయణ వవలలపరర
ఇసటట ననస:D NO 15-5-57
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక అమర బబష
ఇసటట ననస:D.no 18-12-45
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక చసద షర
ఇసటట ననస:DNO 18-13-18
వయససస:33
లస: పప

8777 SQX1809979
పపరర: మహమకద ససడ ఫరరరక

95-110/669

తసడడ:డ నససర షపక
ఇసటట ననస:D NO 18-6-30
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమరల జలల సయఖద
ఇసటట ననస:D-NO 18-12-3
వయససస:18
లస: ససస స

8774 SQX1797901
పపరర: ఫస ఉజయల తసరసనమ

8760 SQX2018034
పపరర: ఆమరర గమలర న షపక

95-109/1080

భరస : రరయలజ సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 14-3-64
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రరమమ అసగజజల
ఇసటట ననస:D NO 16-30-20/6
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సయఖద అబమరలల
ఇసటట ననస:DNO 18-4-12/4
వయససస:24
లస: పప

8771 SQX1868066
పపరర: షపక మమలలల

95-110/759

తసడడ:డ అబమరల ఖయమఖస షపక
ఇసటట ననస:D NO 14-4-233
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరరఖ ననరరయణ అసగజజల
ఇసటట ననస:D NO 16-30-20/6
వయససస:50
లస: పప

8768 SQX2254183
పపరర: అబమరల ససనవరర సయఖద

8757 SQX2371649
పపరర: జబర సయఖద

8755 SQX1803683
పపరర: జజకకర షపక

తసడడ:డ అనశర బబషర షపక
ఇసటట ననస:D NO 14-3-48
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మమనశర సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 14-3-64
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఖలససస సయఖద
ఇసటట ననస:D NO 14-4-123
వయససస:72
లస: ససస స

8765 SQX1798321
పపరర: సయఖద జబర

95-109/1339

95-123/616

తసడడ:డ రరమలసగగశశర రరవప చమట
ఇసటట ననస:D NO 49-1-20
వయససస:19
లస: ససస స
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8783 SQX1900430
పపరర: లకడక నరసససహ శరససస స తచలకగపలర

95-123/519

8784 SQX2459014
పపరర: మలణణకఖస దనసరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తచలకగపలర
ఇసటట ననస:D NO-49-1-21 SEELAM VARI S
వయససస:66
లస: పప

భరస : ససరగష కలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:D NO 49-7-236
వయససస:54
లస: ససస స

8786 SQX2128189
పపరర: అభనసద బసక

8787 MLJ3658051
పపరర: మలర కరరరఫ న రరవప కడడయస

95-95/1398

తసడడ:డ బబబమరరవప బసక
ఇసటట ననస:DNO 50-3-68
వయససస:19
లస: పప
8789 SQX2231082
పపరర: మలనస పరలసకక

95-109/1342

95-130/906

తసడడ:డ మమలలన అజజద షపక
ఇసటట ననస:d.no.66-5-141
వయససస:19
లస: ససస స
8795 SQX1292820
పపరర: అఫసఫర అనసరహ షపక

95-95/1117

95-124/730

8788 SQX2231132
పపరర: మనష పరలసకక

95-109/1341

తసడడ:డ వనసకట చలస పరలసకక
ఇసటట ననస:D NO 52-3-167
వయససస:20
లస: ససస స

8790 SQX2028116
పపరర: రవ కకషర తతజ దనచతపలర

95-122/453

8791 SQX1999390
పపరర: అశశన కలమలర గబడచపప

తసడడ:డ ఆసజనవయమలల దనచతపలర
ఇసటట ననస:DNO-54-3-1305 FLAT 204
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గబడచపప
ఇసటట ననస:DNO 66-3-63
వయససస:52
లస: పప

8793 NDX2471837
పపరర: రమదతవ తషమ

8794 SQX1960020
పపరర: కలలషన షపక

94-5/755

భసధసవప: వనసకట రరవప తషమ
ఇసటట ననస:DNO 66-28-8-4A
వయససస:43
లస: పప
95-109/540

8785 SQX2458305
పపరర: భబరగ వ దనసరర

భరస : ససరగష కలమలర దనసరర
ఇసటట ననస:D NO 49-7-236
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:D NO 50-12-856
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట చలస పరలసకక
ఇసటట ననస:D NO 52-3-167
వయససస:20
లస: ససస స
8792 SQX2371987
పపరర: రరహఘ ఫలక షపక

95-124/729

8796 SQX2224574
పపరర: మనససర అల ఖలన పఠరన

95-116/370

భరస : గఫర షపక
ఇసటట ననస:DOOR NO 13-8-46
వయససస:57
లస: ససస స
95-109/1343

8797 SQX2418275
పపరర: అభనయ జజఖత కటబరర

95-93/774

తసడడ:డ అబమరల రహమలన షపక
ఇసటట ననస:Door no 14-4-68/2,
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అల షపజర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:DOOR NO 14-4-85
వయససస:39
లస: పప

95-124/644
8798 SQX2067544
పపరర: ననగ వర వనసకటటశశర రరవప
గజవలర
తసడడ:డ వర రరఘవయఖ గజవలర
ఇసటట ననస:DOORNO 49-1-16,FLATNO403
వయససస:46
లస: పప

8799 SQX2067635
పపరర: రజన గజవలర

భరస : ననగ వర వనసకటటశశర రరవప గజవలర
ఇసటట ననస:DOORNO49-1-16,FLAT NO403
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర రజడడడ బయఖపపరజడడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 218
వయససస:40
లస: ససస స

8801 SQX2339323
పపరర: రరజ శశఖర రజడడడ బయఖపపరజడడడ

8802 SQX2518736
పపరర: అమర బ షపక

8803 SQX2452407
పపరర: కకలపలర పపరరరమ

Deleted

95-103/649

తసడడ:డ రరమ కకటట రజడడ బయఖపపరజడడడ
ఇసటట ననస:DOOR NO 218
వయససస:40
లస: పప
8804 SQX2078699
పపరర: షపక జజకకర

భరస : రరజశశఖర కటబరర
ఇసటట ననస:DOOR NO 44-7-149
వయససస:24
లస: ససస స
95-125/688

Deleted

95-93/786

భరస : ఆయలస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:DOOR NO.533-4-715
వయససస:23
లస: ససస స
95-135/627

8805 SQX2462190
పపరర: షపక ఫరరఫ నన

95-135/626

8800 SQX2333557
పపరర: దతవశశన బయఖపపరజడడడ

95-103/648

95-124/731

భరస : కకలపలర పడవణ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 49-1-39
వయససస:36
లస: ససస స
95-131/755

8806 SQX2504280
పపరర: షపక జఫరర

95-131/757

తసడడ:డ షపక బబబమ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 66-2-35
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ షపక శరఫస
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 66-5-174
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ షపక ఖలజ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 66-5-174
వయససస:22
లస: పప

8807 SQX1985498
పపరర: షపక మమనర

8808 SQX2463149
పపరర: యలమన కసదసల

8809 SQX2397958
పపరర: చసదడ శశఖర రరవప అననస

95-130/712

తసడడ:డ షపక మహఘదర దన
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 66-6-230
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:FLAT NO 19
వయససస:23
లస: ససస స

8810 SQX2150845
పపరర: లల సరవతడ దతవ అనస

8811 SQX2534386
పపరర: మలర క షపక

భరస : చసదడ శశఖర రరవప అనస
ఇసటట ననస:FLAT NO.102
వయససస:61
లస: ససస స

95-117/792

95-118/1018

95-117/791

తసడడ:డ కకటయఖ అననస
ఇసటట ననస:FLAT NO.102
వయససస:62
లస: పప
95-131/767

భరస : శరఫస షపక
ఇసటట ననస:Old No.18-15-10,New No.66-5వయససస:39
లస: ససస స

8812 SQX2033975
పపరర: మననజ కలమలర ససదర చల

95-117/680

తసడడ:డ ససదర చల మమకగసశశర రరవప ససదర చల మమకగసశశర
ఇసటట ననస:SIDDELA
వయససస:18
లస: పప
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8813 WCA0797615
పపరర: హరరశ చచదరర ఎరకగమసట

95-118/1020

భసధసవప: పసడయసకర ఎరకగమసట
ఇసటట ననస:surya hanuma appartment
వయససస:29
లస: పప

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,456

ససత సలల
4,356

ఇతరరలల
1

మతత స
8,813

4,456

4,356

1

8,813
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