$)r)i)gt$)
droCur6r

5d6$o5

utr
r165ard,s

els0tj so

56 loaloo

60

arou5 6ds

60

aro>S d4s

60
60

srouS d$r
a:o>S dp

60

1

60

2

60

xloQ &Co$
o
loaldr - 8

a0o'

5Oo Sp vSdS rgof loop
SOer

)cl

tp

86 soarp

r$otrld> alouS

8a:
a

$o

ruoevdr )dr& 66.)

6p

06, t.r5og

60-59 tD 60-129
60-57 eD 60-131
60-103 cD 60-105

$o63urdr 6qir

60-156

c)a8d)

$

60-227

AUD

60-1-1 tD 60-1-145
60-2-146.,D 60-2-171

3

$$L0 a)ard)
$$u0 aat6)

60

4

OPo xDal)o1r arard)

60-4-216 eD 60-4-236

60

5

UPo xDo)o$ a)arcb

60-5-237 sD 60-5-272

60

6

OPo XDa))ol) a)arc$

60-6-273 eD 60-6-283

60

7

60-7-284 aD 60-7-460

60

8

60

I

60

10

56
SEeo uo 5o
9oc" oO 56
uog: tr5o6 d5r

60

11

60

12

ao6-

60-3-172 qD 60-3-215

s.l"Oeaa oO

StJ:l*6 xrr6c5 dp
6$er )5tl rua 5O

62

JEa6{)
boDS dE) )ortrocr6 $o6 6'p

62

arou5

60

13

62

6p
aoo:15 dp

62

1

62

2

62

$06 DcDtu dEP
arc.na $66 aro>S

dp

60-8-461 lD 60-8-614
60-9-615 cD 60-9-748
60-10-749 cD 60-10-781
60-11-782 tD 60-11-823
60-12-824 tD 60-12-880
60-13-881 eD 60-13-959
62-132 cD 62-181
62-90 eD 62-155
62-56 a)) 62-93

e5o$5
b€r
vG)

62-1-1 €D 62-1-34
62-2-35 cD 62-2-115

3

650$5 be)
g5o$5
5eJ
v.J

62-3-116 tD 62-3-1 18

62

4

Jrt.A.

$116

62-4-119 cD 62-4-121

62

5

)a5.4. $.16

62-5-122 eD 62-5-178

rfsOe! 3o

56 soaro

5oc.,5p

d6 soarp

62

6

J6.4.,$d6

62-6-179 eD 62-6-256

62

7

62

8

5y yo 56
ifaro"o 56

62

I

62

10

62

11

62

31

62

32

62

62-7-257 cD 62-7-295
62-8-296

e,D

62-8-392

62-9-393

$

62-9-442

33

a$;o oO 56
as;o u0 56
a$;o u0 56
a6;o oO 56
as;o o0 56
lfaroo 56

62-33-1520 eD 62-33-1558

62

34

$ilo$S 5tJ

62-34-1 559 eD 62-34-1596

62

35

9$ors ser

62-35-1597 cD 62-35-1739

62-10-443 eD 62-10-476
62-1 1-504

e.D

62-1 1-533

62-31 -1 446 0,D 62-3 1 -1 476

62-32-1 493

0,D

62-32-1 51 9

og $oB, r5oturdr

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

: గమసటటరర

వపరరర / డడవజన ననసబరర

: డడవజన-08

మతత స ఓటరర ససఖఖ

: 10006

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 / 65

0

1

0

1

2

94 / 89

0

1

0

1

3

94 / 135

1

0

0

1

4

94 / 139

1

1

0

2

5

94 / 141

0

3

0

3

6

94 / 143

2

0

0

2

7

94 / 145

1

0

0

1

8

94 / 146

1

0

0

1

9

94 / 150

0

1

0

1

10

94 / 151

1

0

0

1

11

94 / 176

0

2

0

2

12

94 / 214

0

1

0

1

13

94 / 226

0

1

0

1

14

95 / 1

1

3

0

4

15

95 / 2

0

2

0

2

16

95 / 3

5

4

0

9

17

95 / 4

1

0

0

1

18

95 / 5

1

0

0

1

19

95 / 6

1

2

0

3

20

95 / 10

2

0

0

2

21

95 / 11

0

1

0

1

22

95 / 12

1

0

0

1

23

95 / 13

0

1

0

1

24

95 / 14

0

1

0

1

25

95 / 17

3

1

0

4

26

95 / 20

1

0

0

1

27

95 / 21

0

2

0

2

28

95 / 23

1

0

0

1

29

95 / 25

2

1

0

3

30

95 / 30

0

1

0

1

31

95 / 35

2

0

0

2

32

95 / 40

0

1

0

1

33

95 / 42

0

1

0

1

34

95 / 44

0

1

0

1

35

95 / 60

0

1

0

1

36

95 / 70

0

1

0

1

37

95 / 72

0

1

0

1

38

95 / 75

0

1

0

1

39

95 / 77

0

1

0

1

40

95 / 78

2

0

0

2

41

95 / 80

1

0

0

1

42

95 / 81

1

0

0

1

43

95 / 87

4

6

0

10

44

95 / 88

2

1

0

3

45

95 / 89

2

0

0

2

46

95 / 90

9

3

0

12

47

95 / 91

1

0

0

1

48

95 / 92

2

2

0

4

49

95 / 93

1

1

0

2

50

95 / 94

0

1

0

1

51

95 / 95

9

15

0

24

52

95 / 96

5

8

0

13

53

95 / 109

0

1

0

1

54

95 / 115

1

1

0

2

55

95 / 118

1

0

0

1

56

95 / 122

0

2

0

2

57

95 / 123

1

0

0

1

58

95 / 124

1

0

0

1

59

95 / 131

0

1

0

1

60

95 / 139

2

0

0

2

61

95 / 141

101

106

0

207

62

95 / 142

66

74

0

140

63

95 / 143

260

239

0

499

64

95 / 144

6

4

0

10

65

95 / 145

226

252

0

478

66

95 / 146

3

6

0

9

67

95 / 147

381

427

0

808

68

95 / 148

380

424

0

804

69

95 / 149

234

231

0

465

70

95 / 150

297

322

0

619

71

95 / 151

198

218

0

416

72

95 / 152

21

24

0

45

73

95 / 153

0

5

0

5

74

95 / 154

7

9

0

16

75

95 / 155

15

22

0

37

76

95 / 156

6

2

0

8

77

95 / 157

12

8

0

20

78

95 / 158

7

4

0

11

79

95 / 159

27

18

0

45

80

95 / 160

110

122

0

232

81

95 / 161

9

11

0

20

82

95 / 162

100

83

0

183

83

95 / 163

33

25

0

58

84

95 / 164

12

11

0

23

85

95 / 165

1

0

0

1

86

95 / 166

11

4

0

15

87

95 / 167

0

1

0

1

88

95 / 169

2

2

0

4

89

95 / 170

1

1

0

2

90

95 / 172

296

314

0

610

91

95 / 173

295

331

0

626

92

95 / 174

215

207

0

422

93

95 / 175

435

472

0

907

94

95 / 176

244

270

0

514

95

95 / 177

410

348

0

758

96

95 / 178

326

471

0

797

97

95 / 179

0

2

0

2

98

95 / 180

1

1

0

2

99

95 / 183

2

0

0

2

100

95 / 185

1

0

0

1

101

95 / 187

1

0

0

1

102

95 / 192

0

1

0

1

103

95 / 196

4

2

0

6

104

95 / 198

1

2

0

3

105

95 / 200

1

0

0

1

106

95 / 205

1

0

0

1

107

95 / 207

1

0

0

1

108

95 / 212

0

1

0

1

109

95 / 215

4

5

0

9

110

95 / 220

1

1

0

2

111

95 / 221

0

1

0

1

112

95 / 224

2

2

0

4

113

1,095 / 154

8

6

0

14

114

1,095 / 156

1

3

0

4

115

1,095 / 160

2

1

0

3

116

1,095 / 161

0

1

0

1

117

1,095 / 163

0

1

0

1

118

1,095 / 164

2

2

0

4

119

1,095 / 165

0

1

0

1

120

1,095 / 177

10

12

0

22

121

1,095 / 188

1

1

0

2

122

1,095 / 189

2

1

0

3

123

1,095 / 190

1

0

0

1

124

1,095 / 191

0

2

0

2

125

1,095 / 192

0

4

0

4

126

1,095 / 193

1

4

0

5

127

1,095 / 194

1

0

0

1

4,869

5,205

0

10,074

మతస స ఓటరర వవరరలల

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

1
SQX1930205
పషరర: మమసతతజ షషక

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-177/1

తసడడ:డ రరఢ కకషష మరక
ఇసటట ననస:03-13-1891/1
వయససస:22
లస: పప
95-143/864

తసడడ:డ కననస నతయమడడ లలలమ
ఇసటట ననస:5-765
వయససస:24
లస: ససస స
7
SQX2047579
పషరర: రరకకశ అసదద

95-150/593

95-143/716

95-143/954

Deleted
95-141/483

తసడడ:డ అబమదసల గఫపర షషక
ఇసటట ననస:6-269/A
వయససస:23
లస: ససస స
19
SQX2031177
పషరర: సససద షషక

95-143/744

95-150/565

11
SQX1795798
పషరర: కకషష వనణణ కరణణణ

95-141/1

25
SQX2509545
పషరర: మలధవ బడడగరననన

95-42/1227

95-178/1215

Deleted

17
SQX0532127
పషరర: షషక నజర

20
SQX2391068
పషరర: రరమసరయ గరల

95-173/1

భరస : నతరరయణ బడడగరననన
ఇసటట ననస:12-8-4
వయససస:38
లస: ససస స

95-147/724

29
SQX1901586
పషరర: శరరష ఎరకమల
తసడడ:డ యయసప బమ ఎరకమల
ఇసటట ననస:12-12-214
వయససస:21
లస: ససస స

95-150/1

9
SQX1749779
పషరర: శకనస సససగసపలర

95-147/3

12
SQX2469476
పషరర: రరమమ కలశశటట

95-141/663

15
SQX2531762
పషరర: నతగ వసశ కకషష కరకలమలనస

95-149/508

Deleted

తసడడ:డ మణణ పడతతప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:6-94/1
వయససస:21
లస: పప
18
SQX1759406
పషరర: శరసతబబయ మమడతవథ

95-178/1

21
SQX2057214
పషరర: జజన శశశదత షషక

95-143/639

తసడడ:డ మమలలల షషక
ఇసటట ననస:11-44/a
వయససస:66
లస: పప
95-44/22

24
SQX2487940
పషరర: అహమమద మహమమద

95-178/1303

తసడడ:డ ససభబన మహమమద
ఇసటట ననస:12-5-7
వయససస:22
లస: పప
95-143/640

భరస : మలరరత కకషష బబ లశశటట
ఇసటట ననస:12-10-16/c
వయససస:24
లస: ససస స
95-40/1342

6
SQX1714922
పషరర: నరసససహ రరవప బతన

భరస : దసరర నతయక మమడతవథ
ఇసటట ననస:9 BLACK T6
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పప తష రరజ నరరకటటట
ఇసటట ననస:12-4-496
వయససస:45
లస: ససస స
26
SQX2081644
పషరర: జజఖత బబ లశశటట

భసధసవప: మమరళ కటటవరరపప
ఇసటట ననస:4-8-466
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కలశశటట
ఇసటట ననస:6-37-803
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరమమ కలశశటట
ఇసటట ననస:6-37-803
వయససస:26
లస: ససస స

23
SQX1221654
పషరర: నతగ లలత నరరకటటట

95-143/863

తసడడ:డ మహన రరవప సససగసపలర
ఇసటట ననస:6-9-641
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకట అరరరనరరవప గరల
ఇసటట ననస:10/G-4
వయససస:19
లస: పప

22
SQX2084937
పషరర: సరయ పసడయతస నతయమడడ
నరలసషత
తసడడ:డ శకనవరసరరవప నరలసషత
ఇసటట ననస:11-397
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబబయఖ మమమదసకలరర
ఇసటట ననస:12-11-214
వయససస:55
లస: ససస స

95-147/2

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:6O-1-38/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హహసషన షషక
ఇసటట ననస:9th block s2
వయససస:68
లస: పప

28
SQX2545283
పషరర: ససతతరరవమమ మమమదసకలరర

8
SQX1749282
పషరర: ఉదయ కలమలర మతషకకరర

14
SQX2471746
పషరర: ఝనస లకడమ కలశశటట

3
SQX2375772
పషరర: వరసజననయమలల పలర మలర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:6-7-34
వయససస:63
లస: పప

భరస : ససవర నతగకశశర రరవప కరణణణ
ఇసటట ననస:6-26-29
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కలశశటట
ఇసటట ననస:6-37-803
వయససస:39
లస: పప
16
SQX1991777
పషరర: ననరర హ షషక

95-152/1066

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప మతషకకరర
ఇసటట ననస:06-9-618
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:6-17-46
వయససస:45
లస: పప
13
SQX2475440
పషరర: రరమమ కలశశటట

5
SQX2163756
పషరర: అబమబల మతన షషక
తసడడ:డ అబమబల రషసద
ఇసటట ననస:6-1-1997
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రమణ బబబమ అసదద
ఇసటట ననస:6-7-38
వయససస:20
లస: పప
10
SQX2083285
పషరర: మహమమద ఖససస షషక

95-178/1025

Deleted

తసడడ:డ కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:2-8A
వయససస:28
లస: ససస స
4
SQX2299659
పషరర: దదవ లలలమ

2
SQX2057891
పషరర: వనసకట సరయ కకషష మరక

27
SQX1346437
పషరర: శకనవరసరరవప కకనకసడర

95-143/1

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకనకసడర
ఇసటట ననస:12-10-26
వయససస:46
లస: పప
95-30/77

30
SQX2538445
పషరర: రసగ సరరజ గమడడవరడ

95-149/509

భరస : రవ కలమలర గమడడఆవరడత
ఇసటట ననస:12-14-23
వయససస:40
లస: ససస స
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31
SQX2470052
పషరర: మమలలపరటట గగపస
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95-152/930

తసడడ:డ మమలలపరటట పపలర రరవప
ఇసటట ననస:12-15/16
వయససస:19
లస: పప
34
SQX2538502
పషరర: సతష థథరమల
బ సన

95-150/661

95-150/571

95-172/4

95-172/643

95-172/651

95-173/579

95-172/589

భరస : రరఘవరరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:16-1-130
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల షషక
ఇసటట ననస:16-1-138
వయససస:25
లస: పప

44
SQX2476471
పషరర: పసయరర బబగమమ పఠరన

47
SQX1986108
పషరర: బబలలమ షషక

50
SQX2412948
పషరర: హరర కకషన బబదదననడడ

95-172/588

95-174/3

56
SQX0640615
పషరర: మననజ చసతగమసట

95-174/666

59
MLJ2691384
పషరర: ససశలమమ చసతగమసటర
భరస : చనవరరసరశమ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:16-1-139
వయససస:69
లస: ససస స

39
SQX0769174
పషరర: ససభబషసన కకడతల

95-172/592

భరస : మధసససధనరరవప కకడతల
ఇసటట ననస:16-1-46
వయససస:57
లస: ససస స
42
SQX1866698
పషరర: గగస ఖలన పఠరన

95-172/2

45
SQX2530012
పషరర: హబబమలర షషక

95-156/1068

48
SQX2512028
పషరర: శశషస కలమలర పషదబ దపషతత

95-172/644

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పషదబ దపషతత
ఇసటట ననస:16-1-126
వయససస:19
లస: పప
95-173/580

51
SQX2483659
పషరర: అరరణ బబదదననడడ

95-174/690

Deleted

భరస : సరసబశవ రరవప బబదదననడడ
ఇసటట ననస:16-1-128
వయససస:41
లస: ససస స
95-174/2

54
SQX1925403
పషరర: జజనసన బబబమ కనసమయరర

95-175/1

తసడడ:డ యమహన కనసమయరర
ఇసటట ననస:16-1-130
వయససస:20
లస: పప
95-174/4

తసడడ:డ పసద వరరసరశమ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:16-1-136
వయససస:31
లస: పప
95-174/6

95-139/1076

తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:16-1-108
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబదదననడడ
ఇసటట ననస:16-1-128
వయససస:19
లస: పప
53
SQX1867100
పషరర: రరఘవ లసగసశశటట

36
SQX2112258
పషరర: మననజ సరయ మమనగరల

తసడడ:డ ఖలజజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-1-95
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశరరరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:16-1-130
వయససస:32
లస: పప

భరస : యహనస చసతగమసటర
ఇసటట ననస:16-1-136
వయససస:57
లస: ససస స
58
SQX1974724
పషరర: మహమద అగబర బబబ షషక

95-172/593

తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:16-1-108
వయససస:42
లస: పప

Deleted

55
MLJ1125079
పషరర: ఏససకరరణమమ చసతగమసటర

41
SQX2382059
పషరర: జబవపలలర మహమమద

భరస : ఇసరమయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-1-105
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప బబదదననడడ
ఇసటట ననస:16-1-128
వయససస:41
లస: ససస స
52
SQX2256147
పషరర: ననరర షషక

95-2/1281

తసడడ:డ యయనసస మహమమద
ఇసటట ననస:16-1-77
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:16-1-108
వయససస:28
లస: పప
49
SQX2461101
పషరర: అరరణ బబదదననడడ

38
SQX1996917
పషరర: బబజద బ షషక

95-172/1

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:16-1-33
వయససస:21
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ ఇసరమయల మహమమద
ఇసటట ననస:16-1-95
వయససస:21
లస: ససస స
46
SQX2529881
పషరర: హబబమలర షషక

95-4/794

భరస : అమర బబష షషక
ఇసటట ననస:16-01-42
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమయఖ తషసగర
ఇసటట ననస:16-1-58 3RD LINE
వయససస:27
లస: పప
43
SQX2505352
పషరర: కగసర జహ మహమమద

35
SQX2043032
పషరర: లలకకశ నల

33
SQX1970003
పషరర: కకషష పసడయ రరయరగతష

తసడడ:డ అశశక రరయరగతష
ఇసటట ననస:16-1-2
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నల
ఇసటట ననస:16-1-33
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప నల
ఇసటట ననస:16-1-33
వయససస:18
లస: పప
40
SQX1816727
పషరర: జనన బబబమ తషసగర

95-177/1168

తసడడ:డ జయ రరవప
ఇసటట ననస:16-0-18
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ థథరమల
బ సన
ఇసటట ననస:16-1-5A
వయససస:27
లస: పప
37
SQX2047520
పషరర: లలకకశ నల

32
SQX2112019
పషరర: రగజమమరర పరలపగ

57
MLJ3717048
పషరర: ఆగగనసమమ చసతగమసటర

95-174/5

భరస : శశషగరరర చసతగమసటర
ఇసటట ననస:16-1-138
వయససస:46
లస: ససస స
95-174/7

60
AP151000498327
పషరర: చననవరరసరశమ చసతగమసటర

95-174/8

తసడడ:డ చనననతగయఖ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:16-1-139
వయససస:74
లస: పప
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61
SQX1775196
పషరర: జజరరష పసరరక
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95-170/55

భరస : పసడయల కలమలర పసరరక
ఇసటట ననస:16-1-142
వయససస:21
లస: ససస స
64
SQX2449379
పషరర: ఫరతమ షషక

95-173/581

95-173/584

95-174/667

95-172/659

95-173/3

74
SQX1867043
పషరర: దదవఖ గమరరసదపలర

77
SQX2538544
పషరర: కలమలరర థథరమల
బ సన

95-221/1200

80
SQX2091981
పషరర: కరరన షషక

95-173/4

83
SQX2550770
పషరర: జనబ షషక

95-173/2

86
SQX2507309
పషరర: మమననర షషక

95-150/662

88
SQX2531614
పషరర: మమననర షషక

89
SQX2560985
పషరర: ససఫసయల ఖలన పఠరన

95-169/966

భరస : ఇసరమయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-3-22
వయససస:39
లస: ససస స

95-174/9

తసడడ:డ లకమయఖ శలస
ఇసటట ననస:16-1-151
వయససస:42
లస: పప
72
SQX1976125
పషరర: అనసష బసక

95-172/3

75
SQX2368694
పషరర: వరససత మమదబ

95-173/586

78
SQX2272490
పషరర: జజఖత గరవనసబలల

95-220/1468

భసధసవప: రరమకకషష గరవనసబలల
ఇసటట ననస:16-2
వయససస:20
లస: ససస స
95-154/987

81
SQX1989649
పషరర: కరరషరమ షషక

95-173/570

తసడడ:డ ఇమదతద అల షషక
ఇసటట ననస:16-2-22
వయససస:20
లస: ససస స
95-173/640

84
SQX1858943
పషరర: శక అమయలఖ కసచదరర

95-161/1

తసడడ:డ జజన జడసన కసచదరర
ఇసటట ననస:16-3-3/B
వయససస:24
లస: ససస స
95-150/655

Deleted

భరస : బబష షషక
ఇసటట ననస:16-3-22
వయససస:55
లస: ససస స

69
SQX1961861
పషరర: మహన రరవప శలస

భరస : రమమశ మమదబ
ఇసటట ననస:16-1-188
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హహసషన షషక
ఇసటట ననస:16-2-30
వయససస:33
లస: ససస స
95-173/639

95-173/583

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప బసక
ఇసటట ననస:16-1-182
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమమయలద అల షషక
ఇసటట ననస:16-2-22
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : షషకకర అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:16-3-10, KUMMARI BAZAR,
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబష షషక
ఇసటట ననస:16-3-22
వయససస:55
లస: ససస స

95-175/958

భరస : సతఖనతరరయణ థథరమల
బ సన
ఇసటట ననస:16-1-A
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష బబబమ లకకణససటట
ఇసటట ననస:16-2-25
వయససస:22
లస: ససస స
85
SOT0245563
పషరర: యశమన షషక

95-173/585

భరస : జజన బనఖన గమరరసదపలర
ఇసటట ననస:16-1-185
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమకకషష గరవనసబలల
ఇసటట ననస:16-02
వయససస:38
లస: ససస స
82
SQX1955533
పషరర: లకడమ తరరపతమమ లకకణససటట

71
SQX2351609
పషరర: శకకరసత పసరవల

66
SQX2456861
పషరర: మహమమద రఫస షషక
తసడడ:డ బబబమ షషక
ఇసటట ననస:16-1-145/A
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర పసరవల
ఇసటట ననస:16-1-173
వయససస:31
లస: పప

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:16-1-192
వయససస:21
లస: ససస స
79
SQX2187201
పషరర: పరరశత గరవనసబలల

95-173/582

Deleted

తసడడ:డ నగకశశరరరవప బసక
ఇసటట ననస:16-1-182
వయససస:18
లస: ససస స
76
SQX1955590
పషరర: యలససమన షషక

68
SQX2462406
పషరర: మహమమద ఇమలమన షషక

95-172/591

Deleted

తసడడ:డ బబబమ షషక
ఇసటట ననస:16-1-145/A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ జలలన సయద
ఇసటట ననస:16-1-156
వయససస:24
లస: పప
73
SQX2555506
పషరర: బసదస శక బసక

65
SQX2451136
పషరర: సరరరర షషక

63
SQX2331304
పషరర: మహమమద ఇమలమన షషక

తసడడ:డ బబబమ షషక
ఇసటట ననస:16-1-145/A
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షషక
ఇసటట ననస:16-1-145/A
వయససస:30
లస: పప

భరస : సరరరర షషక
ఇసటట ననస:16-1-145/A
వయససస:25
లస: ససస స
70
SQX2056943
పషరర: ఇరరరన సయద

95-172/590

తసడడ:డ దతవదస పసరరక
ఇసటట ననస:16-1-142
వయససస:43
లస: పప

భరస : బబబమ షషక
ఇసటట ననస:16-1-145/A
వయససస:47
లస: ససస స
67
SQX2454957
పషరర: ఫరతమల షషక

62
SQX2262236
పషరర: కసచన రరవప పసరరక

95-173/641

87
SQX2529923
పషరర: మమననర షషక

95-169/965

భరస : బబష షషక
ఇసటట ననస:16-3-22
వయససస:55
లస: ససస స
90
SQX1866995
పషరర: ఆయయశర ఖలతతన పఠరన

95-173/5

తసడడ:డ అజమతషలలరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-3-28
వయససస:22
లస: ససస స
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91
SQX1866854
పషరర: శక అపరశ కసచదరర
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95-173/6

తసడడ:డ జజన జడసన కసచదరర
ఇసటట ననస:16-3-34/B
వయససస:26
లస: ససస స
94
SQX1867027
పషరర: అసబకర నలగరరర

95-173/8

95-166/12

95-174/698

95-156/860

112
SQX1812767
పషరర: గరయతడ పటబనల

95-159/717

95-156/1064

95-160/9

104
SQX2349975
పషరర: తనమయ లతత మ

95-155/831

113
SQX2024487
పషరర: భబరత బసడడ

95-166/1063

116
SQX2447779
పషరర: చదసచమమ కరమశశటట

95-158/1

119
SQX1918663
పషరర: కరరమమననసర షషక
తసడడ:డ యమసఫ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:16-4-1866
వయససస:25
లస: ససస స

95-174/10

102
SQX2475390
పషరర: ససదథప తషమమలపలర

95-150/604

105
SQX2441962
పషరర: లకడమ వలభభటబర

95-159/716

108
SQX2089365
పషరర: ససజజత వటటటచతరరర

95-151/775

భరస : నతగర రగడడమ వటటటచతరరర
ఇసటట ననస:16-4-92
వయససస:33
లస: ససస స
95-160/8

111
SQX2035145
పషరర: రరజకశశరర టబయ

95-160/744

తసడడ:డ ససరకశ టబయ
ఇసటట ననస:16-4-104
వయససస:18
లస: ససస స
95-160/746

114
SQX1956333
పషరర: శకనవరస తతకత

95-166/13

తసడడ:డ వనసకటటశవరరవప తతకత
ఇసటట ననస:16-4-124
వయససస:45
లస: పప
95-152/990

భరస : ససబబరరవప కరమశశటట
ఇసటట ననస:16-4-139
వయససస:71
లస: ససస స
95-152/991

99
SQX1761782
పషరర: JEELANI basha Shaik

భరస : శవ పడసరద రరవప వలభభటబర
ఇసటట ననస:16-4-72
వయససస:55
లస: ససస స

107
SQX1959816
పషరర: శక వరణణ రరమశశటట

110
SQX1099895
పషరర: మలలర శశరర కతబతష
స న

95-173/571

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తషమమలపలర
ఇసటట ననస:16-4-53
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:16-4-114
వయససస:20
లస: ససస స

Deleted

భరస : శక రమమల నతయమడడ తతన
ఇసటట ననస:16-4-194
వయససస:22
లస: ససస స

95-167/817

భరస : సతఖ నతరరయణ కతబతష
స న
ఇసటట ననస:16-4-102
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యలలరవపల
ఇసటట ననస:16-4-125
వయససస:43
లస: ససస స
118
SQX2298214
పషరర: అనత తతన

101
SQX2073815
పషరర: సరయ సశపన లత దతసరర

96
SQX2007722
పషరర: పరతడ సనరఖ రతనస పరతడ

తసడడ:డ జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:16-4-2
వయససస:39
లస: పప

భసధసవప: లకడమ వనసకట నతథ రరమశశటట
ఇసటట ననస:16-4-89
వయససస:32
లస: పప

భరస : పసద కలపపయఖ పటబనల
ఇసటట ననస:16-4-108
వయససస:34
లస: ససస స
115
SQX2083780
పషరర: జయ లకడమ యలలరవపల

95-146/842

తసడడ:డ శవపడసరద మ
ఇసటట ననస:16-4-54/A
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడసరద రరవప వలభభటబర
ఇసటట ననస:16-4-72
వయససస:36
లస: పప
109
SQX2523363
పషరర: మమరళమహన మమరళ కకషష
కకసడదటట
తసడడ:డ బబజ శకధర కకసడదటట
ఇసటట ననస:16-4-99
వయససస:19
లస: పప

98
SQX2504587
పషరర: వససత కలమలర ఆకలల

95-80/896

భరస : రమలరరవప పరతడ
ఇసటట ననస:16-3-59
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరజ దతసరర
ఇసటట ననస:16-4-36/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవపడసరద మ
ఇసటట ననస:16-4-54/1
వయససస:37
లస: ససస స
106
SQX2435337
పషరర: ససబబరరవప వలభభటబర

95-155/706

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:16-3-6756
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రవ దసగరరపప గయ
ఇసటట ననస:16-4-8
వయససస:19
లస: ససస స
103
SQX2331429
పషరర: భబగఖలకడమ మ

95
SQX2009850
పషరర: పరతడ సనరఖ రతనస పరతడ

93
MLJ3618055
పషరర: ఆససఫ షషక

తసడడ:డ బమడద షషక
ఇసటట ననస:16-3-40
వయససస:31
లస: పప

భరస : రమలరరవప పరతడ
ఇసటట ననస:16-3-59
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ తతట
ఇసటట ననస:16-3-167/B
వయససస:26
లస: పప
100
SQX2212959
పషరర: వసససధర దసగరరపప గయ

95-173/7

తసడడ:డ సరశ బబబమ కసచదరర
ఇసటట ననస:16-3-34/B
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకషష కకశశర నలగరరర
ఇసటట ననస:16-3-47
వయససస:26
లస: ససస స
97
SQX1841105
పషరర: సరయ తతట

92
SQX1866813
పషరర: జజన జడసన కసచదరర

95-155/707
117
SQX2051431
పషరర: వనసకట పవన కలమలర మలర సపలర

తసడడ:డ ఆసజననయమలల మలర సపలర
ఇసటట ననస:16-4-164
వయససస:21
లస: పప
95-160/10

120
SQX2504561
పషరర: కకపర దదవ కకలకలకరర

95-177/1349

భరస : అజయ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:16-5-7
వయససస:51
లస: ససస స
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121
SQX2504090
పషరర: జవ కల ననననపరగ
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95-177/1347

భరస : పరల పడభబకర ననననపరగ
ఇసటట ననస:16-5-12/1
వయససస:73
లస: ససస స

122
SQX1817121
పషరర: గగసస చదసతనఖ

తసడడ:డ గగసస బబబమరరవప
ఇసటట ననస:16-5-26
వయససస:22
లస: ససస స

124
SQX2165553
పషరర: రరటబ అనసష గరకస ననమలకసటట

95-176/950

తసడడ:డ జమబ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:16-5-44
వయససస:28
లస: ససస స

125
SQX2249852
పషరర: తదరరస తమనస

95-176/930

భరస : శకనవరసరరవప శరణస
ఇసటట ననస:16-5-105
వయససస:41
లస: ససస స

128
AP151000504239
పషరర: పడకరష బబబమ దతసరర

95-177/2

భరస : నసదదపగ వనసట
ఇసటట ననస:16-5-131
వయససస:64
లస: ససస స

131
MLJ3721545
పషరర: సశరరప రరణణ బబ లమలల

95-176/932

134
SQX2039675
పషరర: ఎమల పసడయ బబ లమఅలల

తసడడ:డ జజన పడసరద రరవప బబ లమలల
ఇసటట ననస:16-5-148
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర బబ లమఅలల
ఇసటట ననస:16-5-150/1
వయససస:19
లస: ససస స

136
SQX2155562
పషరర: బబబమ సయద

137
SQX2177855
పషరర: మణణ కసతదటట

95-177/1216

తసడడ:డ బబష సయద
ఇసటట ననస:16-5-153
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ సరరబర సయఖద
ఇసటట ననస:16-5-161/6
వయససస:19
లస: పప

140
SQX2417251
పషరర: జమబ ననమలకసటట

95-176/934

143
SQX2032936
పషరర: ససకనఖ కనబ క
న కనతమ
తసడడ:డ ససబబ రరవప కనబ క
న కనతమ
ఇసటట ననస:16-5-181
వయససస:19
లస: ససస స

95-143/672
145
SQX2108926
పషరర: వనసకట సరయ రరమ తరరవళళళ
ారరర
తసడడ:డ రరధకకషషమయరరస తరరవళళళారరర
ఇసటట ననస:16-5-182
వయససస:22
లస: పప

146
SQX2370674
పషరర: అసజననయమలల పపలగస
తసడడ:డ హనసమయఖ పపలగస
ఇసటట ననస:16-5-184
వయససస:42
లస: పప

148
SQX2056562
పషరర: ససజజత అవపల

149
SQX2234029
పషరర: వనసకటటష అపరపడడ

95-143/673

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అపరపడడ
ఇసటట ననస:16-5-189/3
వయససస:30
లస: పప

126
SQX1751106
పషరర: అబమబల హదద షషక

95-148/1

129
SQX2255735
పషరర: కలలఖణ దథపసస మమడడద

95-176/931

తసడడ:డ శరఖస బబబమ మమడడద
ఇసటట ననస:16-5-126 1 VA LINE
వయససస:28
లస: ససస స
95-176/3

132
MLJ3721537
పషరర: కరసత కలమలరర బబ లమలల

95-176/4

భరస : జజన పడసరదరరవప బబ లమలల
ఇసటట ననస:16-5-148
వయససస:63
లస: ససస స
95-143/670

135
SQX1868918
పషరర: సలలమన రరజ కసతదటట

95-177/3

తసడడ:డ రరసబబబమ కసతదటట
ఇసటట ననస:16-5-153
వయససస:25
లస: పప
95-177/1217

138
SQX2155604
పషరర: మహహదదబన సయద

95-177/1218

Deleted

తసడడ:డ బబబమ సయద
ఇసటట ననస:16-5-153
వయససస:30
లస: పప
95-177/1219

తసడడ:డ ఆనసద రరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:16-5-168
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:16-5-170
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనస అవపల
ఇసటట ననస:16-5-189
వయససస:39
లస: ససస స

95-176/2

భరస : రసబబబమ కసతదటట
ఇసటట ననస:16-5-153
వయససస:44
లస: ససస స
95-176/933

95-151/776

తసడడ:డ అబమబల ఖలదర షషక
ఇసటట ననస:16-5-103
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజన పడసరద బబ లమలల
ఇసటట ననస:16-5-148
వయససస:37
లస: ససస స

133
SQX2159580
పషరర: వససత కలమలరర బబ లమలల

142
SQX2141695
పషరర: వనసకరయమమ తరరమలకకసడ

95-176/929

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:16-5-111
వయససస:51
లస: పప

130
SQX1868173
పషరర: నసదదపగ మరరయమమ

123
SQX2047975
పషరర: మరమమ ఆరమలలల

భరస : ఆశరరశదస ఆరమలలల
ఇసటట ననస:16-5-38
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ తమనస
ఇసటట ననస:16-5-100
వయససస:21
లస: ససస స

127
SQX2212736
పషరర: జయలకడమ శరణస

139
SQX2229755
పషరర: జబబర సయఖద

95-176/1

141
SQX1881812
పషరర: దతన వనయ కలమలర మరరకపపడడ

95-176/5

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:16-5-169/A
వయససస:23
లస: పప
95-143/671

144
SQX1907096
పషరర: షషక సససదత

95-143/2

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:16-5-182
వయససస:62
లస: పప
95-176/935

147
SQX1972363
పషరర: అశశక వశకమ

95-176/6

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వశకమ
ఇసటట ననస:16-5-185
వయససస:33
లస: పప
95-176/938

150
SQX2372118
పషరర: సరతశక బమరదగమసట

95-176/939

తసడడ:డ పదతమకర బమరదగమసట
ఇసటట ననస:16-5-189/3
వయససస:27
లస: పప
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151
SQX2158921
పషరర: జయ రరమ రగడడమ యలలలల

95-143/812

తసడడ:డ ససజవ రగడడమ యలలలల
ఇసటట ననస:16-5-189/12
వయససస:54
లస: పప
154
SQX2033595
పషరర: లకడమ పడసనన దథపరఖ పప నతనడ

95-176/905

155
SQX2274157
పషరర: శకనవరస రగడడమ అవపల

95-143/7

158
MLJ2613941
పషరర: నతగరరజ దసరరశరల
తసడడ:డ భకకపత
ఇసటట ననస:16-5-197
వయససస:43
లస: పప

160
SQX1914498
పషరర: లకడమ పసచసమరరస

161
SQX2080786
పషరర: హహమలవరరర కకసరరజ

95-148/2

భరస : పపరష చసదడ రరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:16-5-198
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మలర సపరటట
ఇసటట ననస:16-5-203
వయససస:50
లస: పప
166
SQX2162352
పషరర: షషక మమసతతజ

95-176/942

95-176/7

95-176/946

భరస : షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:16-5-220
వయససస:32
లస: ససస స

95-148/711

170
SQX2410140
పషరర: అవనతశ మచతచ

173
SQX1930296
పషరర: పడశరసత కకదతరర

95-178/1031

176
SQX2034262
పషరర: అసకయఖ గరలర మయడడ

95-176/906

179
SQX2532513
పషరర: రరజజశన పటబన
భరస : ఈససబ పటబన
ఇసటట ననస:16-5-220
వయససస:29
లస: ససస స

159
MLJ2613974
పషరర: రరమమ దసరరశరల

95-143/5

162
SQX2266138
పషరర: చరణ తదజ కసదసల

95-176/940

165
SQX1868199
పషరర: యలససమన పఠరన

95-177/4

భరస : అహమద పఠరన
ఇసటట ననస:16-5-206
వయససస:25
లస: ససస స
95-166/1141

168
SQX2026144
పషరర: మణణకఖస ఆలపరటట

95-177/1170

భరస : రతనస ఆలపరటట
ఇసటట ననస:16-5-209
వయససస:65
లస: ససస స
95-176/944

171
SQX2411080
పషరర: వనసకట గగతస మచతచ

95-176/945

Deleted

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మచతచ
ఇసటట ననస:16-5-213A
వయససస:18
లస: పప
95-177/5

174
SQX2391902
పషరర: పవన కలమలర కకపప పలల

95-177/1220

తసడడ:డ రరమకకషష కకపప పలల
ఇసటట ననస:16-5-215
వయససస:33
లస: పప
95-176/907

177
SQX2476927
పషరర: హరరవరర న గరలర మయడడ

95-178/1111

Deleted

తసడడ:డ పడసరదరరవప గరలర మయడడ
ఇసటట ననస:16-5-218
వయససస:46
లస: పప
95-143/6

95-143/674

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కసదసల
ఇసటట ననస:16-5-199
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ శకనస కకదతరర
ఇసటట ననస:16-5-215
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల మమనతఫ
ఇసటట ననస:16-5-215
వయససస:25
లస: పప
178
SQX1746387
పషరర: ఆయయశర షషక

167
SQX2153567
పషరర: వనసకటటశశర రరవప బసడతరర

156
SQX2029304
పషరర: ఆమన కకమమమరర

తసడడ:డ భకకపత దసరరశరల
ఇసటట ననస:16-5-197
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప మచతచ
ఇసటట ననస:16-5-213A
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరలల కకపప పలల
ఇసటట ననస:16-5-215
వయససస:64
లస: పప
175
SQX2112605
పషరర: మమతతహర అల మహమమద

95-143/4

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ బసడతరర
ఇసటట ననస:16-5-209
వయససస:33
లస: పప

భరస : నసద కలమలర గరరరజల
ఇసటట ననస:16-5-211/5
వయససస:35
లస: ససస స
172
SQX2351195
పషరర: రరమ కకషష రరవప కకపప పలల

164
SQX1994029
పషరర: పరవన దసరర

95-143/3

తసడడ:డ అమలమరరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:16-5-190
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమలర
ఇసటట ననస:16-5-204
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : షషక బశ
ఇసటట ననస:16-5-207
వయససస:27
లస: ససస స
169
SQX1971654
పషరర: లకడమ గరరరజల

95-176/937

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:16-5-198
వయససస:19
లస: ససస స
95-176/941

153
SQX1798826
పషరర: శవరరమ రగడమ డ యలలరల

తసడడ:డ జయరరమ రగడడమ యలలరల
ఇసటట ననస:16-5-189/12, 3RD LANE
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రగడడమ అవపల
ఇసటట ననస:16-5-189/22/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అమలమరరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:16-5-190, OLD GUNTUR
వయససస:22
లస: పప

163
SQX2149102
పషరర: వజయ కలమలర మలర సపరటట

95-166/1140

భరస : జయరరమ రగడడమ యలలలల
ఇసటట ననస:16-5-189/12
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పప నతనడ
ఇసటట ననస:16-5-189/14
వయససస:26
లస: ససస స
157
SQX1979574
పషరర: అనల కకమమమరర

152
SQX2146108
పషరర: పరరశత యలలలల

తసడడ:డ అసకయఖ గరలర మయడడ
ఇసటట ననస:16-5-218, 2ND LINE
వయససస:20
లస: పప
95-176/1082

180
SQX1926625
పషరర: రరమ పడసరద మలలర ల రరమ
పడసరద
తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:16-5-221/A
వయససస:20
లస: పప

95-176/8
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181
SQX2475143
పషరర: కకదసడరరమయఖ మలలర ల

95-176/947

తసడడ:డ మసరసన రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:16-5-221/A
వయససస:44
లస: పప
184
SQX2237592
పషరర: వనసకట కకటటశశర రరవప చకరణ

95-177/1221

95-177/6

95-176/908

95-177/1222

95-177/881

95-177/1173

భరస : వనసకటటశశరరర పరపరన
ఇసటట ననస:16-5-274
వయససస:51
లస: ససస స
202
SQX2262137
పషరర: అనవర షషక

95-196/737

తసడడ:డ నతగరరజ
ఇసటట ననస:16-5-316/B
వయససస:18
లస: ససస స

95-177/1172

194
SQX2081289
పషరర: హరరక కసబబల

197
SQX2406627
పషరర: ఖససస షషక

95-158/791

95-143/677

189
SQX2031243
పషరర: షరజయ ససలలసనత మహమమద

95-143/675

192
SQX1987353
పషరర: నతన జజషస పడతసపరటట

95-143/676

195
SQX1926807
పషరర: రరమమ అలలరడ

95-177/8

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అలలరడ
ఇసటట ననస:16-5-245
వయససస:34
లస: పప
95-176/949

198
SQX2288165
పషరర: మసరసన ఫరరరక మహమమద

95-177/1223

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:16-5-247, ManihotelCenter
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద అబమబల ససభబన ఫరరరక మహ
ఇసటట ననస:16-5-259,
వయససస:19
లస: పప

200
SQX2262095
పషరర: ఫససరగజ షషక

201
SQX2260651
పషరర: బబ బబటటలల షషక

95-196/735

203
SQX2260610
పషరర: ఆఫరడవర శశక

206
SQX1977891
పషరర: సరసబశవ రరవప మనసపత

209
SQX2354199
పషరర: చరసజవ కకపప పలల
తలర : శసకర రరవప కకపప పలల
ఇసటట ననస:16-5-327
వయససస:28
లస: పప

95-196/736

భరస : ఫససరగజ షషక
ఇసటట ననస:16-5-289
వయససస:40
లస: ససస స
95-196/738

204
SQX2109023
పషరర: లసక రరజ కలమలరర

95-177/1174

తసడడ:డ రరబబన
ఇసటట ననస:16-5-299
వయససస:21
లస: ససస స
95-177/9

భసధసవప: రరతమమ మనసపత
ఇసటట ననస:16-5-314
వయససస:58
లస: పప
95-141/503

95-176/10

తసడడ:డ రరసబబబమ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:16-5-233
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ ఫససరగజ శశక
ఇసటట ననస:16-5-289
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ జయశల రరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:16-5-303 1st line
వయససస:26
లస: పప
208
SQX2369494
పషరర: యలమన దదవ దదవరపలర

191
SQX2098432
పషరర: సరయ అఖల రగడడమ మలడడగరరర

186
SQX1972454
పషరర: సకజన యడర పలర

తసడడ:డ జహబ హహసషన మహమమద
ఇసటట ననస:16-5-227
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షషక
ఇసటట ననస:16-5-289
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ఫససరగజ షషక
ఇసటట ననస:16-5-289
వయససస:22
లస: పప
205
SQX2079689
పషరర: అఖల కకలకలకరర

95-177/7

తసడడ:డ వరరరరరన రరవప కసబబల
ఇసటట ననస:16-5-245
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ� కలలకకరర
ఇసటట ననస:16-5-246/1
వయససస:44
లస: పప
199
SQX2054518
పషరర: కలలఖణణ పరపరన

188
SQX1969336
పషరర: శకనవరస రరవప వపదబసటట

95-176/9

తసడడ:డ మధస బబబమ యడర పలర
ఇసటట ననస:16-5-223/A
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసద రగడడమ మలడడగరరర
ఇసటట ననస:16-5-229
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శశఖర బబబమ యలర మలటట
ఇసటట ననస:16-5-241
వయససస:18
లస: ససస స
196
SQX2565448
పషరర: పపలలరరరవప కలలకకరర

95-177/1171

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వపదబసటట
ఇసటట ననస:16-05-225
వయససస:53
లస: పప

భరస : ససధకర అదనరర
ఇసటట ననస:16-5-229
వయససస:22
లస: ససస స
193
SQX2266807
పషరర: కకరసన యలర మలటట

185
SQX2112209
పషరర: ఫససజన షషక

183
SQX1971191
పషరర: అరరణ లకడమ చకరణ

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప చకరణ
ఇసటట ననస:16-5-221/B
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అబమబలలర షషక
ఇసటట ననస:16-5-223/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:16-5-224
వయససస:28
లస: పప
190
SQX2054385
పషరర: శక లకడమ మటటట

95-176/948

భరస : కకదసడరరమయఖ మలలర ల
ఇసటట ననస:16-5-221/A
వయససస:39
లస: ససస స

భసధసవప: అరరణ లకడమ చకరణ
ఇసటట ననస:16-5-221/B
వయససస:58
లస: పప
187
SQX1967355
పషరర: పడభబకర కకట

182
SQX2469195
పషరర: కకటటశశరర మలలర ల

207
SQX2090868
పషరర: పదమ కటట

95-177/1175

భరస : కకటటశశర రరవప కటట
ఇసటట ననస:16-5-315/a
వయససస:48
లస: ససస స
95-177/1224

210
SQX1795665
పషరర: సరయ కలమలర పప కరల

95-141/2

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప కరల
ఇసటట ననస:16-05-328
వయససస:23
లస: పప
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211
SQX2335081
పషరర: గరవసద రరజలల కకననమబబ ఈనత

95-141/504

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకననమబబ ఈనత
ఇసటట ననస:16-5-332
వయససస:31
లస: పప
214
SQX2378743
పషరర: కకపపపలల కకటటశశరరరవప

95-177/1227

95-177/10

95-177/1215

95-177/1179

95-177/1230

95-178/1112

95-177/1181

95-177/35

తసడడ:డ మమకణసటట పరకక
ఇసటట ననస:16-6-42
వయససస:27
లస: పప
238
SQX2532950
పషరర: మనత గలలర
తసడడ:డ మహన బబబమ గలలర
ఇసటట ననస:16-6-60
వయససస:23
లస: ససస స

95-177/1229

224
SQX2037281
పషరర: పసడయసకర రకడడమబబ ఈనత

227
SQX2561769
పషరర: నగకశశరరరవప కసచరర

230
SQX1967058
పషరర: ఎమ డడ రజయల బబగస

233
SQX2156982
పషరర: రగసటల శకవదఖ రగసటల

95-152/847

219
SQX2443315
పషరర: షకకర షషక

95-152/932

222
SQX2016723
పషరర: ససరజదథబన షషక

95-177/1178

225
SQX1961820
పషరర: వవనకస ఆదదమయలపప

95-177/11

తసడడ:డ బమడమ యఖ ఆదదమయలపప
ఇసటట ననస:16-6-3/4
వయససస:37
లస: పప
95-177/1385

228
SQX2090108
పషరర: పవన కలలఖణ పపల

95-151/777

తసడడ:డ జగననమహన రరవప పపల
ఇసటట ననస:16-6-19
వయససస:22
లస: పప
95-177/12

231
SQX2089993
పషరర: ససధథర కలమలర కకసడతడజ

95-177/1180

తలర : మమరర కకసడతడజ
ఇసటట ననస:16-6-29
వయససస:19
లస: పప
95-177/1231

234
SQX2156990
పషరర: రగసటల శకవదఖ రగసటల

95-177/1232

తసడడ:డ రగసటల గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:16-6-35, CHRISTIAN PET
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ రగసటల గగపరల కకషష
ఇసటట ననస:16-6-35, CHRISTIAN PET
వయససస:50
లస: ససస స

236
SQX2540268
పషరర: పససటయఖ మసడర

237
SQX2454320
పషరర: రరజ కలమలర థసమత

95-177/1381

తసడడ:డ నరసయఖ మసడర
ఇసటట ననస:16-6-42
వయససస:67
లస: పప
95-177/1375

95-177/1177

తసడడ:డ మలబససభబన షషక
ఇసటట ననస:16-6-1
వయససస:41
లస: పప

భరస : మహమమద అఫరల ఖలన
ఇసటట ననస:16-6-28
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : అమల పసరరకల
ఇసటట ననస:16-6-35
వయససస:22
లస: పప
235
SQX0870584
పషరర: నరకసదడ పరకక

221
SQX2158293
పషరర: లకడమ గమసజ

216
SQX1989516
పషరర: ఆసజననయమలల చదవపరర

భరస : మహమమద అల షషక
ఇసటట ననస:16-05-366
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస కసచరర
ఇసటట ననస:16-6-17
వయససస:32
లస: పప

భరస : పడభమదతస పషరర
ఇసటట ననస:16-6-26/A
వయససస:48
లస: ససస స
232
SQX2085249
పషరర: వననద కలమలర పసరరకల

95-177/1228

తసడడ:డ దతనయఖ రకడడమబబ ఈనత
ఇసటట ననస:16-6-3
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:16-6-17
వయససస:27
లస: ససస స
229
NDX0832857
పషరర: పపననమమ పషరర

218
SQX2415057
పషరర: ఆదదశశషష దదననపపడడ

95-177/1226

తసడడ:డ అసకయఖ చదవపరర
ఇసటట ననస:16-5-346/36
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:16-5-939/A
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ససరజదథబన షషక
ఇసటట ననస:16-6-1
వయససస:35
లస: ససస స
226
SQX2230050
పషరర: రమణ పలలర పప గమ

95-177/1176

తసడడ:డ రరమలవధతణణ దదననపపడడ
ఇసటట ననస:16-5-352
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:16-05-366
వయససస:41
లస: పప
223
SQX2054435
పషరర: ననహ బబనస షషక

215
SQX2107159
పషరర: ససజవపలల పప నననరర

213
SQX2326981
పషరర: దసరర బబ ణస

తసడడ:డ మసరసన రరవప బబ ణస
ఇసటట ననస:16-5-332
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ పప నననరర
ఇసటట ననస:16-5-346/16
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనస మలనకల
ఇసటట ననస:16-5-346/63A
వయససస:20
లస: ససస స
220
SQX2444735
పషరర: మహమమద అల షషక

95-177/1225

తసడడ:డ కకపపపలల బబలయఖ
ఇసటట ననస:16-5-332
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకపపపలల బబలయఖ
ఇసటట ననస:16-5-332
వయససస:23
లస: పప
217
SQX1928886
పషరర: జజఖత మలనకల

212
SQX2391837
పషరర: కకపపపలల రరజశశఖర

239
SQX2511905
పషరర: సప న గలలర
తసడడ:డ మహన బబబమ గలలర
ఇసటట ననస:16-6-60 2ND LANE
వయససస:21
లస: ససస స

95-143/815

భసధసవప: రతన దథపసక కలరరవ
ఇసటట ననస:16-6-46
వయససస:41
లస: పప
95-177/1366

240
SQX2313633
పషరర: జజఖత కకలగరన

95-177/1233

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:16-6-88
వయససస:29
లస: ససస స
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95-157/1244

తసడడ:డ రవ నలర మతష
ఇసటట ననస:16-6-90
వయససస:21
లస: ససస స
95-183/1

తసడడ:డ వరయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:16-6-303
వయససస:69
లస: పప
95-157/1245

95-159/718

95-166/1064

భరస : రసజత కలమలర అసచ
ఇసటట ననస:16-8-457
వయససస:27
లస: ససస స
259
SQX1907419
పషరర: తడవనణణ కలలమయరర
భరస : రరఘవనసదడ రరవప కలలమయరర
ఇసటట ననస:16-8-463
వయససస:22
లస: ససస స
262
SQX1872050
పషరర: శకనవరస రరవప గదదబ

95-144/4

తసడడ:డ అల షరహబ షషక
ఇసటట ననస:16-9-1
వయససస:57
లస: పప

254
SQX2453199
పషరర: శసకర రరవప జలర

257
SQX2239499
పషరర: ధనలకడమ దనరరసరలల

260
SQX2448934
పషరర: శకనవరస రరవప గడదమ

263
SQX1978733
పషరర: పపషప లత కటటవరపప

95-141/23

95-166/1142

252
SQX2241818
పషరర: దసరర రరవప గసగరశశటట

255
SQX2074144
పషరర: వనసకట రరవప దదవళర

95-143/836

భరస : వల బబబమ షషక
ఇసటట ననస:16-9-1
వయససస:40
లస: ససస స

95-154/1003

258
SQX2012839
పషరర: ఝలనస మదసగమల

95-143/686

భరస : సరసబశవరరవప మదసగమల
ఇసటట ననస:16-8-462
వయససస:49
లస: ససస స
95-141/560

261
SQX2448488
పషరర: పదతమవత గడదమ

95-143/837

భరస : శకనవరస రరవప గడదమ
ఇసటట ననస:16-8-464
వయససస:46
లస: ససస స
95-143/35

264
SQX1976687
పషరర: శకనతథ కటటవరపప

95-143/626

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ కటటవరపప
ఇసటట ననస:16.8.466
వయససస:45
లస: పప

95-224/1650 267
266
SQX2506293
SQX2079986
పషరర: వనసకట ససబబరరవప కకసడనరర
పషరర: అశశన కలమలర జనసన

269
SQX2427250
పషరర: నతగమర బ షషక

95-157/1384

తసడడ:డ గసగయఖ దదవళర
ఇసటట ననస:16-8-449
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఐయవరర
ర కకసడనరర
ఇసటట ననస:16-8-480
వయససస:43
లస: పప
95-143/841

95-165/792

తసడడ:డ ససబబయఖ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:16-8-319
వయససస:39
లస: పప

భరస : కటటవరపప కటటవరపప
ఇసటట ననస:16-8-466
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప బరరమ
ఇసటట ననస:16-8-471
వయససస:22
లస: ససస స
268
SQX2425486
పషరర: వల బబబమ షషక

95-160/11

తసడడ:డ చలమయఖ గడదమ
ఇసటట ననస:16-8-464
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ లలట గదదబ
ఇసటట ననస:16-8-464
వయససస:51
లస: పప
265
SQX1942747
పషరర: గగరరశశరర బరరమ

251
SQX1858596
పషరర: సరశత గరసతన

95-178/1309

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:16-8-197
వయససస:27
లస: పప

భరస : బకపత దనరరసరలల
ఇసటట ననస:16-8-457/B
వయససస:46
లస: ససస స
95-143/34

246
SQX2503225
పషరర: రగషమ ననరబబషర ననరబబషర

95-23/590 249
248
SQX2098671
SQX2055747
పషరర: శక సరయ రరఘవనసదడ బబబమ బరమ
పషరర: నతగ భయపరల మమకల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జలర
ఇసటట ననస:16-8-374
వయససస:55
లస: పప
95-144/3

95-143/1043

భరస : మహమమద ననర బబష ననర బబష
ఇసటట ననస:16-7-7
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నరకష గరసతన
ఇసటట ననస:16-8-310/B
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప కకలలవసస
ఇసటట ననస:16-8-357
వయససస:26
లస: పప
256
SQX1817998
పషరర: రరప లలవణఖ దసరరసరల

95-183/2

తలర : కణక లకడమ బరమ
ఇసటట ననస:16-8-80
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబష మహమమద
ఇసటట ననస:16-8-276/1
వయససస:28
లస: పప
253
SQX2056182
పషరర: నతగ సరయ కకలలవసస

245
SQX1872597
పషరర: సరమలమట గరల

243
SQX2532836
పషరర: శకకరసత వలర సశశటట

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ వలర సశశటట
ఇసటట ననస:16-6-234
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గరల
ఇసటట ననస:16-7-4
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:16-8-2A
వయససస:19
లస: పప
250
SQX2414506
పషరర: ఇమలమన మహమమద

95-177/13

భరస : రరజకసదడ పడసరద కకలగరన
ఇసటట ననస:16-6-99
వయససస:33
లస: ససస స

244
SQX1757582
పషరర: రరధ కకషష మయరరస బబలరసకకసడ

247
SQX2093086
పషరర: లల కకషష సరయ తడడకమళర

242
SQX1964683
పషరర: అమకత కకలగరన

95-159/662

తసడడ:డ నతసచతరయఖ జనసన
ఇసటట ననస:16-8-493
వయససస:21
లస: పప
95-143/842

270
SQX1838309
పషరర: ససరకఖ రగతష

95-143/52

భరస : యగరనసధ రగతష
ఇసటట ననస:16-9-1/1
వయససస:26
లస: ససస స
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271
SQX2084101
పషరర: మసస నమమ మమకల
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95-143/694

భరస : పపలర రరవప మమకల
ఇసటట ననస:16-9-1/a
వయససస:68
లస: ససస స
274
SQX1871235
పషరర: గరరటమమ గటటటపలర

95-143/53

95-143/56

95-143/57

95-143/847

తసడడ:డ బబబమ నలస
ఇసటట ననస:16-9-16/A
వయససస:33
లస: పప
289
SQX1977594
పషరర: దతసరర షణమమఖ వనసకట సరయ
పపషణర బబబమ దతసరర
తసడడ:డ దతసరర సరయ బబబమ సరయ
ఇసటట ననస:16-9-18
వయససస:21
లస: పప
292
SQX2309599
పషరర: తడనతథ బబ డపరటట

95-143/854

తసడడ:డ తరరపత రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:16-9-46
వయససస:54
లస: ససస స

284
SQX2459055
పషరర: యలమన వనమమలకరర

287
SQX2231694
పషరర: ససరసరణణ రరజశశకర ససరసరణణ

290
SQX2084093
పషరర: జయరరస నలస

293
SQX2110831
పషరర: రసగనతథ బబ డపరటట

95-143/701

95-143/857

95-143/848

282
SQX2450971
పషరర: శకనవరసరరవప వనమమలకరర

95-143/846

285
SQX2456127
పషరర: యలమన వనమమలకరర

95-143/849

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వనమమలకరర
ఇసటట ననస:16-9-16
వయససస:19
లస: ససస స
95-143/850

288
SQX2231702
పషరర: ససభబషసణ ససరసరణణ

95-143/851

భరస : రరజశశకర ససరసరణణ
ఇసటట ననస:16-9-17
వయససస:26
లస: ససస స
95-143/697

291
SQX2233831
పషరర: మహలకడమ బబ డపరటట

95-143/853

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:16-9-20
వయససస:20
లస: ససస స
95-143/698

294
SQX2058709
పషరర: ససతమమ గమసటటరర

95-143/699

భరస : చనన పరనకరలల గమసటటరర
ఇసటట ననస:16-9-26/1
వయససస:74
లస: ససస స

296
SQX2275089
పషరర: వనసకట సరయ సశపన లత
రరమశశటట
తసడడ:డ శసకర రరవప రరమశశటట
ఇసటట ననస:16-9-41
వయససస:25
లస: ససస స

95-143/855

299
SQX2349009
పషరర: ఊమలపదదమన పపల

95-143/858

తలర : వజయ లకడమ కకపప పలల
ఇసటట ననస:16-9-46
వయససస:35
లస: ససస స

95-143/844

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనమమలకరర
ఇసటట ననస:16-9-16
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:16-9-20/B
వయససస:20
లస: పప

భరస : హనసమలన పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:16-9-41
వయససస:30
లస: ససస స
298
SQX2348548
పషరర: వజయలకడమ కకపప పలల

95-143/845

తసడడ:డ జయ శసకర నలస
ఇసటట ననస:16-9-20
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:16-9-20
వయససస:18
లస: పప
295
SQX2083806
పషరర: సమత ఆకలల

281
SQX2391639
పషరర: బబబమ నలస

95-143/55

భరస : లకడమ వర పడసరద రరవప కకసడడ శశటట
ఇసటట ననస:16-9-12
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ ఫరదర
ఇసటట ననస:16-9-17
వయససస:29
లస: పప
95-143/58

276
SQX1962794
పషరర: సరయ కకషష నతగ రరజకశ రకఖపలర

95-143/843 279
278
SQX2391944
SQX2375301
పషరర: లకడమ వర పడసరద రరవప కకసడడ శశటట
పషరర: నతగమణణ కకసడడ శశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యయమనన
ఇసటట ననస:16-9-16
వయససస:19
లస: ససస స
95-143/696

95-143/852

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రకకపలర
ఇసటట ననస:16-9-10/A
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ సరశమ నలస
ఇసటట ననస:16-9-16
వయససస:55
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప వనమమలకరర
ఇసటట ననస:16-9-16
వయససస:48
లస: ససస స
286
SQX2023133
పషరర: సదతశవరరవప నలస

95-143/54

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసడడ శశటట
ఇసటట ననస:16-9-12
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ యలకలబ అల షషక
ఇసటట ననస:16-9-15
వయససస:28
లస: ససస స
283
SQX2449320
పషరర: శక లకడమ వనమమలకరర

275
SQX1871292
పషరర: రరమ రరవప గటటటపలర

273
SQX2361657
పషరర: ధనలకడమ ససతతలలపప

భరస : ససబడమణఖస ససతతలలపప
ఇసటట ననస:16-9-2
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ గటటటపలర
ఇసటట ననస:16-9-4A
వయససస:66
లస: పప

భరస : లకడమ వర పడసరద కకసడడశశటట
ఇసటట ననస:16-9-12
వయససస:38
లస: ససస స
280
SQX1838267
పషరర: గగససయల బబగస షషక

95-143/695

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:16-9-1/A
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరమ రరవప గటటటపలర
ఇసటట ననస:16-9-4A
వయససస:56
లస: ససస స
277
SQX1746247
పషరర: నతగమణణ కకసడడశశటట

272
SQX2026524
పషరర: యశశసత కలమలర మమకల

297
SQX2472884
పషరర: అపపమమ ఆకలల

95-143/856

భరస : శవ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:16-9-43
వయససస:63
లస: ససస స
300
SQX2175248
పషరర: నతగకశశరరవప అననస

95-143/859

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అననస
ఇసటట ననస:16-9-50
వయససస:52
లస: పప
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301
SQX2357226
పషరర: గరపసకకషష నమమల
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95-143/860

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నమమల
ఇసటట ననస:16-9-50
వయససస:21
లస: పప
304
SQX2071215
పషరర: వనసకట రరమరరవప లకడమ శశటట

95-143/702

95-164/827

95-147/4

95-143/700

95-143/61

95-143/64

95-143/642

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకర
ఇసటట ననస:16-10-32
వయససస:30
లస: పప

314
SQX1990092
పషరర: సనరఖ కలమలరర గడమ స

317
SQX1970722
పషరర: రమలకడమ గమసటటరర

320
SQX1838382
పషరర: చదసతనఖ కకషష కకమమననన

323
SQX1963248
పషరర: భరత కలమలర శశగరస

95-143/643

326
SQX2048593
పషరర: రరజగగపరల రరవప ఉయయఖరర

95-178/1027

329
SQX1986462
పషరర: లకడమ రఘమనసధన భయపత

95-161/751

309
SQX1763705
పషరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
తతనసగమసటర
తసడడ:డ ససబడమణఖఎస తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:16-9-148
వయససస:48
లస: పప

95-160/12

312
SQX1883750
పషరర: రరమ దదవ చసతలపలర

95-143/59

315
SQX1747443
పషరర: శక వనసకట గగపస నతగమ గమడమ సటట

95-143/60

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప గమడమ సటట
ఇసటట ననస:16-10-8
వయససస:22
లస: పప
95-143/62

318
SQX1838416
పషరర: భయ లకడమ కకమమననన

95-143/63

భరస : చదసతనఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:16-10-18
వయససస:29
లస: ససస స
95-143/65

321
SQX1838390
పషరర: సతఖనతరరయణ కకమమననన

95-143/66

తసడడ:డ వనసకయఖ కకమమననన
ఇసటట ననస:16-10-18
వయససస:69
లస: పప
95-143/67

324
SQX2239457
పషరర: ససజజత కలమలరర వనసకస శశటట

95-143/758

భరస : శవ పడసరద వనసకస శశటట
ఇసటట ననస:16-10-19/2A
వయససస:61
లస: ససస స
95-151/749

తసడడ:డ పప తషరరజ ఉయయఖరర
ఇసటట ననస:16-10-31
వయససస:60
లస: పప
95-143/759

306
SQX2069987
పషరర: వరసజననయమలల ఆకలల

భరస : శకనవరస రరవప చసతలపలర
ఇసటట ననస:16-9-1013
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప శశగరస
ఇసటట ననస:16-10-19
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ ఉయయఖరర
ఇసటట ననస:16-10-31
వయససస:60
లస: పప
328
SQX2480168
పషరర: జలలసదడ తదజ సససకర

95-147/5

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకమమననన
ఇసటట ననస:16-10-18
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రఘమ రరమ రరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:16-10-18
వయససస:28
లస: పప
325
SQX2083764
పషరర: ఉయయఖరర రరజగగపరలరరవప

311
SQX1749415
పషరర: శరకవరణణ యకణల

భసధసవప: పసడయసకర గమసటటరర
ఇసటట ననస:16-10-12/A
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ కకమమననన
ఇసటట ననస:16-10-18
వయససస:59
లస: ససస స
322
SQX2111201
పషరర: ససతతశ పలర పప తష

95-155/708

భరస : పపరష సరయ గడమ స
ఇసటట ననస:16-10-4
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : నతగమణణసశరరరవప పప లలగణణ
ఇసటట ననస:16-10-11
వయససస:38
లస: ససస స
319
SQX1838408
పషరర: మలలర సవరర కకమమననన

308
SQX2087054
పషరర: ససభబషసణణ కటబరర

95-143/861

తసడడ:డ వర సరశమ ఆకలల
ఇసటట ననస:16-9-59
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప యకణల
ఇసటట ననస:16-9-694
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష గమసటటరర
ఇసటట ననస:16-9-2611
వయససస:74
లస: పప
316
SQX1746452
పషరర: వనసకట రమణ పప లలగణణ

95-147/692

భరస : ఆసజననయమలల కటబరర
ఇసటట ననస:16-9-131
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మలధవ రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:16-9-651
వయససస:20
లస: ససస స
313
SQX2030666
పషరర: చనన పలకలల గమసటటరర

305
SQX2007862
పషరర: మధవ లకడమ శశటట

303
SQX2438851
పషరర: ఉదబసడస గమరజజల

తసడడ:డ శసకరరరవప గమరజజల
ఇసటట ననస:16-9-57
వయససస:52
లస: పప

భరస : రమమశ లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:16-9-59
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమ రరవప లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:16-9-59
వయససస:47
లస: ససస స
310
SQX1941996
పషరర: రచన వరవలర

95-158/792

భరస : వరసజననయమలల ఆకలల
ఇసటట ననస:16-9-52
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:16-9-59
వయససస:56
లస: పప
307
SQX2055457
పషరర: శవ కలమలరర లకడమ శశటట

302
SQX2053171
పషరర: ససధ కలమలరర ఆకలల

327
SQX2053395
పషరర: హనసమలయమమ ఉయయఖరర

95-159/654

భరస : రరజగగపరల రరవప ఉయయఖరర
ఇసటట ననస:16-10-31
వయససస:55
లస: ససస స
95-143/644

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ శవ పడసరద భయపత
ఇసటట ననస:16-10-43
వయససస:22
లస: పప

330
SQX1976299
పషరర: నతన చకకవరరస కకకసనరర

95-143/68

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకకసనరర
ఇసటట ననస:16-10-48/B KATTAVARIVEEDH
వయససస:22
లస: పప
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331
SQX2082238
పషరర: వనసకట తదజశశన మసచల

95-143/645

తసడడ:డ నరసససహ రరవప మసచల
ఇసటట ననస:16-10-49/1
వయససస:19
లస: ససస స
334
SQX2169225
పషరర: మలర శశరర ఊకలత

95-143/761

95-143/70

తసడడ:డ రరమ సససగ రసరపపతడ
ఇసటట ననస:16-10-71
వయససస:28
లస: పప
343
SQX2513588
పషరర: వనసకటటశశర రరవప తతట

95-143/1016

338
SQX2211084
పషరర: లవర త చకకవరరస వరడ

341
SQX2504397
పషరర: పపలర మల తతట

95-143/647

తసడడ:డ శవ నలర పరటట
ఇసటట ననస:16-10-80/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:16-10-83
వయససస:57
లస: పప

భరస : మసరసన రరవప కరయల
ఇసటట ననస:16-10-87
వయససస:23
లస: ససస స

353
SQX2052009
పషరర: గరరరజ పసడయసకర అమర

95-143/650

95-143/74

356
SQX2013225
పషరర: అభలలశ మలర కరరరరన రరవప
తనననరర
తసడడ:డ శవ సరయ కలమలర తనననరర
ఇసటట ననస:16-10-86
వయససస:21
లస: పప
359
SQX1835032
పషరర: శరరష కణస
భరస : జజయల సరగర కణస
ఇసటట ననస:16-10-89 7TH LINE
వయససస:27
లస: ససస స

95-178/1108

339
SQX1974971
పషరర: అనసష రరమరగడడమ

95-143/71

342
SQX2503514
పషరర: కకషష రణéారవ తతట

95-172/640

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:16-10-72
వయససస:65
లస: పప
95-143/73

345
SQX2108538
పషరర: వనసకటటశశర రరవప బబనకలల

95-143/646

తసడడ:డ భకలసడడ బబనకలల
ఇసటట ననస:16-10-77
వయససస:54
లస: పప
95-143/648

348
SQX2365369
పషరర: భబణమ రరగస

95-143/766

తసడడ:డ లకమణరరవప రరగస
ఇసటట ననస:16-10-78/A
వయససస:20
లస: ససస స
95-143/767

95-143/768
351
SQX2364081
పషరర: గగపరల కకషష మయరరట వనలగపపడడ

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:16-10-83
వయససస:70
లస: పప
95-157/1210

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అమర
ఇసటట ననస:16-10-84/1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శవ సరయ కలమలర తనననరర
ఇసటట ననస:16-10-86
వయససస:43
లస: ససస స
358
SQX1770221
పషరర: వనసకట రమణ కరయల

95-143/1005

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననతలపరటట
ఇసటట ననస:16-10-81
వయససస:18
లస: ససస స
95-143/769

336
SQX2369866
పషరర: సరయరరస వనలగపపడడ

భరస : మసగ రగడడమ రరమరగడడమ
ఇసటట ననస:16-10-70/1
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబనకమ
ఇసటట ననస:16-10-77
వయససస:20
లస: పప

95-166/1112 350
349
SQX2319994
SQX2371896
పషరర: వనసకట కలలఖణ కలమలర నలర పరటట
పషరర: పడసనన లకడమ ననతలపరటట

355
SQX2013233
పషరర: ససజజత తనననరర

95-143/763

344
SQX1818269
పషరర: రవ చసదడ కలమలర మలదరరజ

347
SQX2107084
పషరర: నతగ బబబమ బబనకమ

95-143/69

తసడడ:డ గగపరల కకషష మయరరస వనలగపపడడ
ఇసటట ననస:16-10-63-7-817/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బబల కకషష రరవప మలదరరజ
ఇసటట ననస:16-10-75
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబనకకమ
ఇసటట ననస:16-10-77
వయససస:47
లస: ససస స

352
SQX2424851
పషరర: వనసకటటశశర రరవప చమకలరరస

95-143/762

భరస : కకషష రరవప తతట
ఇసటట ననస:16-10-72
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:16-10-73
వయససస:29
లస: పప
346
SQX2106631
పషరర: రరజకశశరర బబనకకమ

335
SQX2158707
పషరర: వననద కలమలర ఊకలత

తసడడ:డ కలలఖణ చకకవరరస వరడ
ఇసటట ననస:16-10-64
వయససస:21
లస: పప
95-143/72

333
SQX1210079
పషరర: మలధవ కలరరయలల

భరస : రమమశ కలరరయలల
ఇసటట ననస:16-10-59
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ ఊకలత
ఇసటట ననస:16-10-59/4
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రవ పడసరద
ఇసటట ననస:16-10-64
వయససస:22
లస: ససస స
340
SQX1871748
పషరర: బబలలజ సససగ రసరపపతడ

95-143/760

తసడడ:డ రసగ రరవప కటట
ఇసటట ననస:16-10-55
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వననద కలమలర ఊకలత
ఇసటట ననస:16-10-59/4
వయససస:34
లస: ససస స
337
SQX1871375
పషరర: భబవన ఆకలల

332
SQX2453025
పషరర: వససత చగమరరపరటట

354
SQX2038875
పషరర: ససగమణ బబలరసకకసడ

95-143/649

భరస : సరసబశవరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:16-10-86
వయససస:66
లస: ససస స
95-143/651

357
SQX1998582
పషరర: అభలలశ మలర కరరరరన రరవప

95-143/652

తసడడ:డ శవ సరయ కలమలర
ఇసటట ననస:16-10-86
వయససస:21
లస: పప
95-143/80

360
SQX1838317
పషరర: లకడమ కకనల

95-143/81

భరస : నతగకశశర రరవప కకనల
ఇసటట ననస:16-10-89 7TH LINE
వయససస:44
లస: ససస స
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361
SQX2081156
పషరర: సరమలమజయలస గయడపరటట

95-143/653

భరస : ససరర బబబమ గయడపరటట
ఇసటట ననస:16-10-92
వయససస:62
లస: ససస స
95-143/76

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప వదన
బ రర
ఇసటట ననస:16-10-92/3
వయససస:46
లస: పప
95-143/77

తసడడ:డ వనసకటరరవప ఫరదర
ఇసటట ననస:16-10-92/7
వయససస:23
లస: ససస స
95-166/1113

373
SQX2445187
పషరర: శవనతరరయణ శతలపప

376
SQX2481612
పషరర: వర లకడమ పససపపలలటట

95-143/773

95-143/751

374
SQX2449932
పషరర: ససతతమహలకర శతలపప

377
SQX2356285
పషరర: కలమలర నతథ ఆవపల

95-176/904

380
SQX1926369
పషరర: నతగ రరజ మలలర పపల

95-143/78

95-143/641

372
SQX1824754
పషరర: వనసకట లకడమ కలమమసరన

95-143/79

భరస : పపలర యఖ కలమమసరన
ఇసటట ననస:16-10-92/A2
వయససస:38
లస: ససస స
95-143/774

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప కకటపలర
ఇసటట ననస:16-10-152
వయససస:28
లస: ససస స

383
SQX2368512
పషరర: పవన కలలఖణ పసతసగర

95-143/752

386
SQX2478683
పషరర: చసదడ కల దవపలకరర

95-176/12

95-143/754

389
SQX0860890
పషరర: పదమ మతషకలరర
భరస : కకషష
ఇసటట ననస:16-10-617
వయససస:47
లస: ససస స

95-176/903

381
SQX2546547
పషరర: శశశదత షషక

95-143/1056

384
SQX2368702
పషరర: పవన కలమలర పసతసగర

95-143/755

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:16-10-152
వయససస:19
లస: పప
95-143/757

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:16-10-155
వయససస:28
లస: ససస స
95-157/3

378
SQX2053197
పషరర: భవన శసకగర సషమమణటట

తసడడ:డ జన బబష షషక
ఇసటట ననస:16-10-146
వయససస:36
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దవపలకరర
ఇసటట ననస:16-10-155
వయససస:28
లస: ససస స

95-143/39

భసధసవప: రరమకకషష మలమడతల
ఇసటట ననస:16-10-130
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసతసగర
ఇసటట ననస:16-10-152
వయససస:19
లస: పప
95-143/756

375
SQX1453174
పషరర: నతగకశశర రరవప చసతల
తసడడ:డ వనసకట రమణ చసతల
ఇసటట ననస:16-10-98/3
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప మలలర పపల
ఇసటట ననస:16-10-130/a
వయససస:21
లస: పప
95-143/753

95-143/771

369
SQX1838275
పషరర: బయడతగల మమరళకకషష
బయడతగల
తసడడ:డ సరసబబశవరరవ బయడతగల
ఇసటట ననస:16-10-92/8
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ హరరనతథ బబబమ ఆవపల
ఇసటట ననస:16-10-123/B
వయససస:18
లస: పప

భసధసవప: రరమకకషష మసడల
ఇసటట ననస:16-10-130
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ పప
ట రర వరలలటట
ఇసటట ననస:16-10-175
వయససస:29
లస: పప

371
SQX1986207
పషరర: వనసకయమమ

366
SQX2407831
పషరర: ససబబరరవప పగడల

95-143/772

భరస : శవనతరరయణ శతలపప
ఇసటట ననస:16-10-97/A
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-10-123/B
వయససస:48
లస: ససస స

388
SQX1243849
పషరర: సతష వరలలటట

368
SQX2467496
పషరర: లకడమ భబరర వ తతడడకకసడ

95-143/75

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పగడల
ఇసటట ననస:16-10-92/6
వయససస:27
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:16/10/92/A
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బమలర యఖ శతలపప
ఇసటట ననస:16-10-97/A
వయససస:58
లస: పప

385
SQX2471753
పషరర: చసదడ కల దవపలకరర

95-143/770

భరస : శకమనతనరరయణ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:16-10-92/7
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమనసదస నతగరశశటట
ఇసటట ననస:16-10-92/10B
వయససస:41
లస: పప

382
SQX2311744
పషరర: తరరపతమమ కకటటపలర

365
SQX2418580
పషరర: శవ కలమలరర పగడల

363
SQX1871136
పషరర: ససవర నతగ మలలర సవరర వదన
బ రర

భరస : ససవర నతగకశశర రరవప వదన
బ రర
ఇసటట ననస:16-10-92/3
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పగడల
ఇసటట ననస:16-10-92/6
వయససస:46
లస: ససస స

367
SQX1881150
పషరర: మలధవ గరలర పలర

379
SQX2053080
పషరర: హహమలమమమమవరర సననణటట

95-143/654

భరస : శకనస అపసపకటర
ఇసటట ననస:16-10-92
వయససస:40
లస: ససస స

364
SQX1871110
పషరర: ససవర నతగకశశర రరవప వదన
బ రర

370
SQX2335248
పషరర: శకనవరసరరవప నతగరశశటట

362
SQX2081065
పషరర: వనసకటరమణ అపసపకటర

95-157/4

387
SQX1491463
పషరర: ఉష నసడనరర

95-157/2

భరస : అనల కలమలర నసడనరర
ఇసటట ననస:16-10-175
వయససస:31
లస: ససస స
390
SQX0533174
పషరర: ఎస కకటటశశరమమ మ

95-157/5

భరస : వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:16-10-617
వయససస:50
లస: ససస స
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391
SQX0982520
పషరర: ససనల కలమలర మదకలరర

95-157/6

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:16-10-617
వయససస:29
లస: పప
394
SQX2246023
పషరర: శశశలజ రరవపల

95-143/765

95-143/775

406
SQX2463081
పషరర: వనసకటటశశర రరవప నలర మమకల

95-143/782

95-10/579

95-143/778

95-143/781

95-143/783

95-150/597

తసడడ:డ శకనస నలర పరటట
ఇసటట ననస:16-11-68
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమనపలర
ఇసటట ననస:16-11-73
వయససస:31
లస: పప

95-147/686

404
SQX2467306
పషరర: వనసకటటశశర రరవప నలర మమకల

407
SQX2386555
పషరర: గగపరల కకషష కలక
ర రర

410
SQX1907120
పషరర: గరయతడ ఇరపన

413
SQX2470045
పషరర: అసకమమ రరవప ఈమన

95-143/776

95-143/779

419
SQX2067163
పషరర: ఝనస అసదసగమల
తసడడ:డ నరగసదడ కలమలర అసదసగమల
ఇసటట ననస:16-11-74
వయససస:19
లస: ససస స

95-143/1041

402
SQX2048189
పషరర: ఆసజననయమలల కకలలకకసడ

95-151/751

405
SQX2479939
పషరర: వనసకటటశశర రరవప నలర మమకల

95-143/777

408
SQX2258333
పషరర: కటట నతరరయణ రరవప

95-143/780

తసడడ:డ కటట సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:16-11-47
వయససస:41
లస: పప
95-143/83

411
SQX2551059
పషరర: ససధఖ రరణణ కరకక

95-143/1058

భరస : జజలయఖ కరకక
ఇసటట ననస:16-11-62
వయససస:32
లస: ససస స
95-143/784

414
SQX2484046
పషరర: కకటటశశర రరవప ఈమన

95-143/785

తసడడ:డ శవ నతగకశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:16-11-63
వయససస:24
లస: పప
95-143/786

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:16-11-70
వయససస:21
లస: పప
95-143/84

399
SQX2531267
పషరర: వజయ కలమలరర పరరచనరర

తసడడ:డ వనసకయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:16-11-42/A
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శవ నతగకశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:16-11-63
వయససస:28
లస: పప
416
SQX2164671
పషరర: అజయ కలమలర గమదదబటట

95-143/82

తసడడ:డ బసవయఖ కకలలకకసడ
ఇసటట ననస:16-11-17
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనతధ ఇరపన
ఇసటట ననస:16-11-55
వయససస:30
లస: ససస స

Deleted

418
SQX1967579
పషరర: శకనవరస రరవప మమనపలర

401
SQX2086882
పషరర: వజయ రరస గయడనరర

396
SQX1209924
పషరర: రతన పరరశత చదవపరర

భరస : సదతశవ హనసమసతరరవప పరరచనరర
ఇసటట ననస:16-11-05
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరవప కలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-11-44
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ శవ నతగకశశర రరవప ఈమన
ఇసటట ననస:16-11-63
వయససస:28
లస: పప
415
SQX2214583
పషరర: పసడయలసక నలర పరటట

95-151/750

తసడడ:డ వనసకయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:16-11-42/A
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:16-11-48
వయససస:68
లస: ససస స
412
SQX2469641
పషరర: అసకమమ రరవప ఈమన

398
SQX2113538
పషరర: పపజత రరమశశటట

95-157/7

భరస : వ రమణ మయరరస చదవపరర
ఇసటట ననస:16-11-1
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరజ గయడనరర
ఇసటట ననస:16/11/14
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:16-11-42/A
వయససస:44
లస: పప
409
SQX2460848
పషరర: కకసడమమ నలర మమకల

95-157/8

తసడడ:డ ససరరబబబమ
ఇసటట ననస:16-11-03
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరయల
ఇసటట ననస:16-11-6
వయససస:20
లస: పప
403
SQX2105831
పషరర: యమగసధర వననణటసససరవవరరమ
గనతరపప
తసడడ:డ పవన కలమలర గనతరపప
ఇసటట ననస:16/11/19
వయససస:19
లస: పప

395
SQX1770353
పషరర: అకబర షషక

393
SQX1917392
పషరర: ససరర రరవప రరవపల

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:16-10-684
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ బషసర షషక
ఇసటట ననస:16-10-845
వయససస:49
లస: పప

భరస : రవచసదడ బబబమ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:16-11-2
వయససస:29
లస: ససస స
400
SQX2293975
పషరర: జగదథశ కరయల

95-143/764

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:16-10-679
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : నతగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:16-10-692
వయససస:33
లస: ససస స
397
SQX2397164
పషరర: సరయ అనసష తతడడకకసడ

392
SQX2228260
పషరర: కరరమయన షషక

417
SQX2164689
పషరర: శక లకడమ మకగణన

95-143/787

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16-11-70
వయససస:20
లస: ససస స
95-143/657

420
SQX2353118
పషరర: భగరరవ చదబబడ లల

95-152/933

భరస : భబణమ పడసరద చదబబడ లల
ఇసటట ననస:16-11-74
వయససస:68
లస: ససస స
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421
SQX2093102
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95-157/1212

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మమననసగర
ఇసటట ననస:16-11-80/A
వయససస:29
లస: పప
424
SQX2436079
పషరర: వరణణ ససగరకవప

95-143/789

95-143/792

95-143/85

భరస : రమమష కలసజకటట
ఇసటట ననస:16-11-85
వయససస:51
లస: ససస స

428
SQX2361889
పషరర: చతమసడదశశరర తషళర మలర

431
SQX2521524
పషరర: నరసససహ రరవప తతటటకకసడ

95-143/794

434
SQX2483337
పషరర: శవ కలమలరర కకలకలకరర

95-143/793

95-143/86

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:16-11-103
వయససస:23
లస: పప

437
SQX2115418
పషరర: ఠరలససరరథనమ చదననస

95-162/959

95-143/87

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప తరర సక
ఇసటట ననస:16-11-109
వయససస:21
లస: పప

440
SQX2112928
పషరర: రకణమకదదవ వపసడవలర

95-143/795

తసడడ:డ యమసఫ షషక
ఇసటట ననస:16-11-757
వయససస:41
లస: పప

443
SQX2052116
పషరర: సలస షషక

95-157/10

446
SQX1851385
పషరర: అయలజ షషక

భరస : సరరబర సయఖద
ఇసటట ననస:16-11-800, ALINAGAR
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : మజత షషక
ఇసటట ననస:16-11-814
వయససస:20
లస: పప

448
SQX2052090
పషరర: మహమమద నయమస షషక

449
SQX1988005
పషరర: సనరఖ తదజ నలర మతష

95-157/1215

తసడడ:డ అజయ కలమలర నలర మతష
ఇసటట ననస:16-11-904
వయససస:19
లస: పప

95-157/1214

432
SQX1980762
పషరర: ససశల దదవ ఐనవవలల

95-143/88

435
SQX2458834
పషరర: శవ కలమలరర కకలకలకరర

95-143/796

Deleted

95-143/655

438
SQX2114064
పషరర: కకషష సరయ చదననస

95-143/656

భరస : రరమగణణశ
ఇసటట ననస:16-11-104
వయససస:26
లస: ససస స
95-155/678

441
SQX1820323
పషరర: వనసకరయలమమ కరకలమలనస

95-147/6

భరస : దసరర పడసరద కరకలమలనస
ఇసటట ననస:16-11-620
వయససస:52
లస: ససస స
95-157/1211

తసడడ:డ రహమన షషక
ఇసటట ననస:16-11-777
వయససస:44
లస: పప

445
SQX1856152
పషరర: నససన
డ సయఖద

429
SQX1994706
పషరర: యగకశ యలదవ తషళర మలర

భరస : మహన రరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:16-11-98
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:16-11-110
వయససస:34
లస: ససస స
95-156/802

95-143/791

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఐనవవలల
ఇసటట ననస:16-11-93a
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:16-11-104
వయససస:38
లస: ససస స

439
SQX1747369
పషరర: మహహశ బబబమ పప తరర సక

426
SQX2433373
పషరర: సరయ భబరర వ ససగరకవ

తసడడ:డ శరసత రరమ తషళర మలర
ఇసటట ననస:16-11-84/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహన రరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:16-11-98
వయససస:36
లస: ససస స

436
SQX1975259
పషరర: సతష కరకలమలనస

95-143/658

తసడడ:డ మదససనధన రరవప ససగరకవ
ఇసటట ననస:16-11-83
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ తతటటకకసడ
ఇసటట ననస:16-11-89
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:16-11-98
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మమహహబబ ససబబన షషక
ఇసటట ననస:16-11-849
వయససస:18
లస: పప

95-143/790

భరస : హససబసడ రసబబబమ
ఇసటట ననస:16-11-84
వయససస:46
లస: ససస స

430
SQX1969989
పషరర: పదమ కలసజకటట

442
SQX2405660
పషరర: జలలన షషక

425
SQX2433316
పషరర: మదససనధన రరవప ససగరకవప

423
SQX2083079
పషరర: బబబ పసడయసకర అసబటట

తసడడ:డ వరసజననయమలల అసబటట
ఇసటట ననస:16-11-82
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరవప ససగరకవప
ఇసటట ననస:16-11-83
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబమ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:16-11-84
వయససస:51
లస: పప

433
SQX2459691
పషరర: మహన రరవప కకలకలకరర

95-157/1213

తసడడ:డ సరయ బబబమ పషరర రపపడడ
ఇసటట ననస:16-11-81
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మదససనధన రరవప ససగరకవప
ఇసటట ననస:16-11-83
వయససస:45
లస: ససస స
427
SQX2363877
పషరర: రసబబబమ తషళర మలర

422
SQX2002087
పషరర: శవ నతగ జజఖత పషరర రపపడడ

444
SQX2272532
పషరర: బరణతషలలర షషక

95-143/788

తసడడ:డ బబజ షషక
ఇసటట ననస:16-11-797
వయససస:19
లస: పప
95-152/4

447
SQX1856871
పషరర: నససమ షషక

95-157/9

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:16-11-817
వయససస:21
లస: ససస స
95-157/1216

450
SQX2349173
పషరర: శకనస పససచకల

95-166/1114

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససచకల
ఇసటట ననస:16-11-906
వయససస:26
లస: పప
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451
SQX2551208
పషరర: కకటట యగరనసద నరసససహ
మయరరస కకట
తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకట
ఇసటట ననస:16-11-987
వయససస:55
లస: పప
454
SQX1014232
పషరర: ససనత బళళ

95-143/1059

95-163/6

తసడడ:డ రతయఖ బళళ
ఇసటట ననస:16-14-1946
వయససస:42
లస: ససస స
457
SQX0750273
పషరర: రతస యఖ బళళ

95-163/9

95-163/12

భరస : అబమబల అజజ షషక
ఇసటట ననస:16-14-1962
వయససస:31
లస: ససస స
463
SQX1843424
పషరర: వరసస తతట

95-3/45

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర యలలకర
ఇసటట ననస:16-15-246
వయససస:26
లస: ససస స
469
SQX1929256
పషరర: మమహర పడసరద మమననసగర

95-163/14

472
SQX2097772
పషరర: శవ వనసకట నతగకశశర రరవప
బబదదననన
తసడడ:డ దసరర రరవప బబదదననన
ఇసటట ననస:16-17-133
వయససస:21
లస: పప

95-17/810

475
SQX1508250
పషరర: ససపపరషస చదబబడ లల

95-163/15

భరస : కకటటశశరరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:16-17-2120
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : హనమ రగడడమ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143
వయససస:74
లస: ససస స

455
SQX0756650
పషరర: కళళఖణణ బళళ

456
SQX1014224
పషరర: ససరకష కలమలర బళళ

95-163/7

458
SQX1569013
పషరర: వజయ కకరణ మమమమలననన

95-163/10

459
SQX0891382
పషరర: రమమష బబబమ మదబసరన

95-163/11

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మదబసరన
ఇసటట ననస:16-14-1957
వయససస:37
లస: పప

461
SQX1473750
పషరర: అబమబల అజజ షషక

462
SQX2026904
పషరర: వజడ కలమలరర యలజల

95-163/13

464
SQX1842871
పషరర: అననష మమకరణల

470
SQX2030997
పషరర: సయద యయసఫ సయద

95-1/53

465
SQX2007888
పషరర: దథపసక కనననబబ యన

95-60/1280

95-1/983

468
SQX2034841
పషరర: మహన మమరళ వనసకట
అయఖపప నరకళళ
భసధసవప: మహన నరకళళ
ఇసటట ననస:16-16-4, 4 TH CROSS
వయససస:29
లస: పప
471
SQX1757939
పషరర: ఆదదలకడమ వరన
భరస : నటటశన వరన
ఇసటట ననస:16-17-128
వయససస:54
లస: ససస స

473
SQX2069698
పషరర: శవ వనసకట నతగకశశర రరవప
బబదదననడడ
తసడడ:డ దసరర రరవప
ఇసటట ననస:16-17-138
వయససస:21
లస: పప

95-17/811

474
SQX2070522
పషరర: కకరణ గమసటటపలర

476
SQX1508243
పషరర: కకటటశశర రరవప చదబబడ లల

95-163/16

తసడడ:డ వనసకట రగడడమ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143
వయససస:30
లస: పప

95-163/963

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవప కనననబబ యన
ఇసటట ననస:16-15-207 2/3
వయససస:20
లస: ససస స

భసధసవప: సయద జరరన బబగమమ సయద
ఇసటట ననస:16-16-261
వయససస:51
లస: పప

479
SQX0618751
పషరర: ససరకష రగడడమ చలకల

95-1/982

భరస : ఆదస యలజల
ఇసటట ననస:16-15-179
వయససస:33
లస: ససస స

95-3/1031

95-17/78

95-17/812

తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:16-17-141
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:16-17-2120
వయససస:59
లస: పప
95-163/18

95-163/8

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ మమమమలననన
ఇసటట ననస:16-14-1947
వయససస:49
లస: పప

467
SQX2530731
పషరర: కలమలరర వలక
ర రర

95-163/962

తసడడ:డ రతయఖ బళళ
ఇసటట ననస:16-14-1946
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటబదదడ నతయమడడ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-15-340
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అసతర వనడడ మమననసగర
ఇసటట ననస:16-16-26
వయససస:45
లస: పప

478
SQX0823120
పషరర: నరసమమ చలకల

తసడడ:డ బబబమరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:16-14-38
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబల కకశశర మమకరణల
ఇసటట ననస:16-15-204/A
వయససస:26
లస: ససస స
95-163/964

453
SQX2026441
పషరర: వనసకటటశశరరరవప బబ డపరటట

భరస : కకటట యగరనసద నరసససహ మయరరస కకట
ఇసటట ననస:16-11-987
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల మమనతఫ షషక
ఇసటట ననస:16-14-1962
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడ రరవప తతట
ఇసటట ననస:16-15-202/A
వయససస:49
లస: పప
466
SQX2054955
పషరర: లల రరణణ యలలకర

95-143/1060

భరస : రతస యఖ బళళ
ఇసటట ననస:16-14-1946
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ బళళ
ఇసటట ననస:16-14-1946
వయససస:70
లస: పప
460
SQX1473776
పషరర: అకస రరననసర షషక

452
SQX2551216
పషరర: ససజజత కకట

477
SQX0616045
పషరర: కకటటశశరమమ చలకల

95-163/17

భరస : వనసకట రగడడమ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143
వయససస:50
లస: ససస స
95-163/19

480
SQX1484328
పషరర: వనసకట రగడడమ చలకల

95-163/20

తసడడ:డ అనమ రగడడమ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143
వయససస:61
లస: పప
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SQX0823138
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95-163/21

తసడడ:డ శవర రగడడమ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143/1
వయససస:26
లస: ససస స
484
SQX1272715
పషరర: ఎ కకరణ రగడడమ చలకల

95-163/24

95-163/27

95-163/30

95-163/33

95-163/36

491
SQX0757203
పషరర: వనసకటటశశరమమ నకకణశశటట

494
SQX0899708
పషరర: రబబబన షషక

497
SQX0615997
పషరర: మమలలబ షషక

95-163/39

500
SQX1598079
పషరర: వనసకట గరపరల వనసకకసద

95-163/31

503
SQX0126474
పషరర: వనసకట దసరర భవరన ఇసటట

95-163/34

95-163/37

95-163/29

492
SQX0750554
పషరర: గగపస నకకణశశటట

95-163/32

495
SQX0068585
పషరర: వనసకట రరవప కకమమమ

95-163/35

498
SQX0618470
పషరర: అగరష షషక

95-163/38

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:16-17-2177
వయససస:38
లస: పప
95-163/40

501
SQX0990630
పషరర: వనసకటటష వనసకకసడ

95-163/41

తసడడ:డ చన శకనస వనసకకసడ
ఇసటట ననస:16-17-2182/1
వయససస:26
లస: పప
95-163/43

భరస : సససహచలస ఇసటట
ఇసటట ననస:16-17-2183
వయససస:39
లస: ససస స

505
SQX0126441
పషరర: బబల సరసశత యరకసశశటట
యరకసశశటట
భరస : ధరరమరరవప యరకస ససటట
ఇసటట ననస:16-17-2183
వయససస:63
లస: ససస స

95-163/45

506
SQX0068536
పషరర: వనసకట రఘమనతధతరరవప
యరకసశశటట
తసడడ:డ ధరరమరరవప యరకస ససటట
ఇసటట ననస:16-17-2183
వయససస:35
లస: పప

95-163/46

508
SQX0899690
పషరర: రరజకశశరర కకమలల

95-163/48

509
SQX1555400
పషరర: కకటటశశరర కకడనరర

95-163/49

భరస : శకనవరస రగడమ డ కకడనరర
ఇసటట ననస:16-17-2185
వయససస:31
లస: ససస స

489
SQX0899682
పషరర: వసశ కకషష రగతష

తసడడ:డ మలలకకసడయఖ కకమమమ
ఇసటట ననస:16-17-2176
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట రఘమనతథ రరవప యరకస ససటట
ఇసటట ననస:16-17-2183
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : నతగర రగడడమ కకమలల
ఇసటట ననస:16-17-2185
వయససస:28
లస: ససస స

95-163/26

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నకకణశశటట
ఇసటట ననస:16-17-2152
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చనన శకనస వనసకకసద
ఇసటట ననస:16-17-2182/1
వయససస:23
లస: పప
95-163/42

486
SQX0618785
పషరర: శవరరగడడమ చలకల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రగతష
ఇసటట ననస:16-17-2150
వయససస:29
లస: పప

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:16-17-2177
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమయమరరస గరడమ సటట
ఇసటట ననస:16-17-2178
వయససస:49
లస: పప
502
SQX0126565
పషరర: భమవననశశరర యరకసశశటట

95-163/28

తసడడ:డ గగస షషక
ఇసటట ననస:16-17-2168
వయససస:32
లస: పప

భరస : అజజ షర షషక
ఇసటట ననస:16-17-2177
వయససస:34
లస: ససస స
499
SQX1272509
పషరర: గరరర బబబమ గరడమ సటట

488
SQX0899674
పషరర: రవ కకశశర రగతష

95-163/23

తసడడ:డ అనమరగడడమ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143/1
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప నకకణశశటట
ఇసటట ననస:16-17-2152
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప నకకణశశటట
ఇసటట ననస:16-17-2152
వయససస:27
లస: పప
496
SQX0126607
పషరర: మసరసనబ షషక

95-163/25

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రగతష
ఇసటట ననస:16-17-2150
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమసటపలర
ఇసటట ననస:16-17-2151
వయససస:43
లస: పప
493
SQX0750638
పషరర: కరమమశశర రరవప నకకణశశటట

485
SQX0813790
పషరర: కకరణ రగడడమ చలకల

483
SQX1574814
పషరర: సరశత చలకల

భరస : ఎ కకరణ రగడమ డ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143/1
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శవర రగడడమ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : పపనతనరగడడమ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143/2
వయససస:42
లస: ససస స
490
SQX0899666
పషరర: శకనవరస రరవప గమసటపలర

95-163/22

భరస : శవర రగడడమ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవర రగడమ డ చలకల
ఇసటట ననస:16-17-2143/1
వయససస:30
లస: పప
487
SQX0823146
పషరర: రమలదదవ చలకల

482
SQX0823153
పషరర: అసజమమ చలకల

95-163/44
504
SQX0127167
పషరర: ససగరత వనణణ యరకసశశటట యరకసశశటట

భరస : గరరర వనసకట పడసరదరరవప యరకస ససటట
ఇసటట ననస:16-17-2183
వయససస:40
లస: ససస స
507
SQX0427765
పషరర: గరరరవనసకట పడసరదస యరకస ససటట

95-163/47

తసడడ:డ ధరరమ రరవప యరకస ససటట
ఇసటట ననస:16-17-2183
వయససస:44
లస: పప
510
SQX0618496
పషరర: నతగరరగడడమ కకమటర

95-163/50

తసడడ:డ ససబబబరగడడమ కకమటర
ఇసటట ననస:16-17-2185
వయససస:32
లస: పప
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511
SQX2003010
పషరర: చసదడ మమళ సకల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-163/968

Deleted

తలర : వజయ రగహహణణ
ఇసటట ననస:16-18-22
వయససస:32
లస: పప
514
SQX2012797
పషరర: శశశలజ పపలపరటట

తసడడ:డ మహహశశర రరవప అదనరర
ఇసటట ననస:16-18-111
వయససస:18
లస: పప
95-163/966

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడడమ పపలపరటట
ఇసటట ననస:16-18-129
వయససస:28
లస: ససస స
95-163/53

తసడడ:డ నతగయఖ తదదబబ ఇన
ఇసటట ననస:16-18-2195
వయససస:49
లస: పప
95-3/46

తసడడ:డ ఫరదర పప తతరర
ఇసటట ననస:16-20-6
వయససస:41
లస: పప
95-150/601

95-148/11

తసడడ:డ రరసబబబమ అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:16-22-31
వయససస:33
లస: పప

521
SQX2401750
పషరర: పడసరద మమమలల

524
SQX2496636
పషరర: నళన కలమలరర కరగక

527
SQX2543338
పషరర: జజనకక దదవ శరరపపరపప

95-148/701

532
SQX1817501
పషరర: జగన మహన కకషష
తతడడబబ యన
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-22-59
వయససస:21
లస: పప

530
SQX2410173
పషరర: రరమ తషలశ చనన

95-147/731

533
SQX2195584
పషరర: సరసబడజఖస చతవల

95-147/824

తసడడ:డ శకనవరస కరరరమయరర
ఇసటట ననస:16-22-66
వయససస:22
లస: పప

536
SQX2480747
పషరర: లలకకశ పప లగరన

95-148/838

539
SQX1751494
పషరర: రరజ డదగల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప డదగల
ఇసటట ననస:16-22-83
వయససస:27
లస: పప

519
SQX0067819
పషరర: శకనవరసరరవప అసగరరకకలల

95-163/55

522
SQX2287761
పషరర: పపరష మణణకసఠ కకతత
స రర

95-150/600

525
SQX1988294
పషరర: వససత మమడతవత

95-148/700

528
SQX2152858
పషరర: వనయ కలమలర మమససననన

95-148/745

తసడడ:డ రమమశ మమససననన
ఇసటట ననస:16-22-36
వయససస:21
లస: పప
95-147/729

95-147/730
531
SQX2397008
పషరర: బసవ సరయ ఫణణసదడ
తతడడబబ యన
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-22-59
వయససస:22
లస: పప

95-146/773

534
SQX2477396
పషరర: నలర మమకల రరసగగపరల

95-148/746

తసడడ:డ నలర మమకల శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:16-22-62
వయససస:23
లస: పప
95-150/602

తసడడ:డ నతగమననశశర రరవప పప లగరన
ఇసటట ననస:16-22-72
వయససస:18
లస: పప
95-148/13

95-163/52

భరస : శవ నతగరరజ నతయక మమడతవత
ఇసటట ననస:16-22-24
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : నతగకసదడస చతవల
ఇసటట ననస:16-22-61
వయససస:78
లస: ససస స
95-148/12

516
SQX0990655
పషరర: సరయ కలమలర తతడడబబ యన

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:16-22-11
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప చనన
ఇసటట ననస:16-22-43
వయససస:20
లస: ససస స
95-150/3

భరస : వనసకట సతష పలగరన
ఇసటట ననస:16-18-124
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషరషరరవప అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:16-18-2215
వయససస:51
లస: పప

భరస : ససధకర రగడడమ శరరపపరపప
ఇసటట ననస:16-22-34
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : జహసగరర షషక
ఇసటట ననస:16-22-42
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప డదగల
ఇసటట ననస:16-22-83
వయససస:41
లస: ససస స

95-163/54

తసడడ:డ ససబబరరవప కరగక
ఇసటట ననస:16-22-22
వయససస:38
లస: ససస స

526
SQX1874148
పషరర: హరరకకషష అసగరరకకలల

538
SQX1751510
పషరర: అరరణత డదగల

518
SQX0127217
పషరర: వనసకరయమమ అసగరరకకలల

95-163/51

తసడడ:డ మహన కలమలర తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:16-18-2195
వయససస:26
లస: ససస స

భసధసవప: మమమలల ససవరష
ఇసటట ననస:16-22-8
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:16-22-11
వయససస:23
లస: పప

535
SQX1874239
పషరర: భబరత కరరరమయరర

95-163/967

భరస : కకషరషరరవప అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:16-18-2215
వయససస:86
లస: ససస స

520
SQX1843366
పషరర: అసజ బబబమ పప తతరర

529
SQX2088417
పషరర: ఖసరరరద షషక

515
SQX2055143
పషరర: మణణ డడప కకలక
ర రర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:16-18-176
వయససస:22
లస: పప

517
SQX1603886
పషరర: మహన రరవప తదదబబ ఇన

523
SQX2287126
పషరర: సరయ కకరణ కకతత
స రర

95-163/965 513
512
SQX2054617
SQX1981018
పషరర: పవన నతగ వనసకట శశఖర అదనరర
పషరర: జజఖత పలగరన

537
SQX1480243
పషరర: అననరరధ యడవలర

95-150/4

భరస : మహన రరవప యడవలర
ఇసటట ననస:16-22-74
వయససస:35
లస: ససస స
95-148/14

540
SQX2400414
పషరర: మధససనదన రరవప
పచచపపలలసస
తసడడ:డ రరమనసజమ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:16-22-95/a
వయససస:42
లస: పప

95-150/603
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SQX2553733
పషరర: నఫససబబారనస షసాదక
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95-148/842

భరస : బబజబబారబమ షసాదక
ఇసటట ననస:16-22-100
వయససస:37
లస: ససస స
544
SQX2128726
పషరర: లకడమ పరరశత నలర బబ యన

95-148/740

95-148/741

Deleted
95-148/18

భరస : వర రరఘవయఖ యలలరవపల
ఇసటట ననస:16-22-126
వయససస:26
లస: ససస స
553
SQX2087476
పషరర: అదద లకడమ యలలలయమలల

545
SQX2551034
పషరర: నతరరయణ సరశమ లలళ

548
SQX1941905
పషరర: చకకధర అననవరపప

95-148/698

554
SQX2087393
పషరర: లలవణఖ మలర స

భసధసవప: లలత గరలర
ఇసటట ననస:16-22-127,128
వయససస:40
లస: పప
95-148/19

560
SQX2055564
పషరర: రరజ వనయ యలదగరరర

563
SQX1874114
పషరర: రరజఖలకడమ తడడకకసద

తసడడ:డ యమవరదయ భబసణర యలదగరరర
ఇసటట ననస:16-22-143
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరధతకకషష మయరరస తడడకకసద
ఇసటట ననస:16-22-146
వయససస:73
లస: ససస స

565
SQX1974666
పషరర: శకలకడమ వనజగసడర

566
SQX1914670
పషరర: లలవణఖ ససదబ సల

95-148/22

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ వనజగసడర
ఇసటట ననస:16-22-146
వయససస:22
లస: ససస స
568
SQX1972884
పషరర: చసదడ శశఖర
తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:16-22-148
వయససస:21
లస: పప

95-148/696

95-148/699

569
SQX1914373
పషరర: అలవనలమమ మడడపపరర
భరస : శక రరమమలల మడడపపరర
ఇసటట ననస:16-23-1
వయససస:52
లస: ససస స

549
SQX1972736
పషరర: చకకధర అననవరపప

95-148/17

552
SQX2087500
పషరర: సరసబ శవ రరవప మలర స

95-148/697

555
SQX2424620
పషరర: శరసతమమ యలర యమల

95-148/742

భరస : చనన మసరసన రరవప యలర యమల
ఇసటట ననస:16-22-126
వయససస:54
లస: ససస స
95-148/743

558
SQX2218394
పషరర: వరణణ పససపలలటట

95-148/744

భరస : గగపస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:16-22-138
వయససస:23
లస: ససస స
95-154/986

561
SQX1577081
పషరర: గకసథద మలరరత

95-150/5

తసడడ:డ వరరసజననయమలల గకసధద
ఇసటట ననస:16-22-143
వయససస:32
లస: పప
95-148/20

564
SQX1973502
పషరర: అసజన కలమలర వనజగసడర

95-148/21

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ వనజగసడర
ఇసటట ననస:16-22-146
వయససస:20
లస: పప
95-148/23

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ససదబ సల
ఇసటట ననస:16-22-147
వయససస:20
లస: ససస స
95-148/25

95-148/15

తసడడ:డ కకటయఖ మలర స
ఇసటట ననస:16-22-126
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నరగసదడ పడసరద యలదగరరర
ఇసటట ననస:16-22-142
వయససస:19
లస: పప
95-150/578

546
SQX1874650
పషరర: అపప రరవప గమసటటపలర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:16-22-122
వయససస:36
లస: పప

భరస : మధస
ఇసటట ననస:16-22-137
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నరగసదడ పడసరద యలదగరరర
ఇసటట ననస:16-22-142
వయససస:20
లస: పప
562
SQX2047553
పషరర: పవనకళళఖణ యలదగరరర

95-148/16

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మలర స
ఇసటట ననస:16-22-126
వయససస:21
లస: ససస స

95-147/728 557
556
SQX2372019
SQX2140358
పషరర: వనసకట రరమ సతశ కలమలర గరలర
పషరర: అనసష ఆకలల

95-147/840

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:16-22-117
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ మలర స
ఇసటట ననస:16-22-126
వయససస:49
లస: పప

భరస : నరసససహ రరవప యలలలయమలల
ఇసటట ననస:16-22-126
వయససస:35
లస: ససస స

559
SQX1980556
పషరర: రరజ వనయ యలదగరరర

95-148/841

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అననవరపప
ఇసటట ననస:16-22-122
వయససస:36
లస: పప
551
SQX2087435
పషరర: సరసబశవ రరవప మలర స

543
SQX2543387
పషరర: గగవరర న రచమసటట

భసధసవప: రరజలకడమ రచమసటట
ఇసటట ననస:16-22-110
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ నతగమల మరయఖ లలళ
ఇసటట ననస:16-22-116
వయససస:19
లస: పప

భరస : అపపరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:16-22-117
వయససస:63
లస: ససస స
550
SQX1874288
పషరర: వమల యలలరవపల

95-147/839

భరస : గగవరర న రచమసటట
ఇసటట ననస:16-22-110
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:16-22-114
వయససస:23
లస: ససస స
547
SQX2462257
పషరర: ఉరరమల దదవ గమసటటపలర

542
SQX2543015
పషరర: రజఖలకడమ రచమసటట

567
SQX1914589
పషరర: శరరష పరలపరటట

95-148/24

భరస : అజయ కలమలర పరలపరటట
ఇసటట ననస:16-22-148
వయససస:22
లస: ససస స
95-148/26

570
SQX1750769
పషరర: లకడమ మదసబ

95-148/27

భరస : సతఖనతరరయణ మదసబ
ఇసటట ననస:16-23-6
వయససస:51
లస: ససస స
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571
SQX2323954
పషరర: శకనవరస రరవప అలర సరరజ

95-148/747

తసడడ:డ ససబబ రరవప అలర సరరజ
ఇసటట ననస:16-23-10
వయససస:40
లస: పప
574
SQX1992312
పషరర: శశషగరరర రరవప తసగగడ

95-162/745

583
SQX1716034
పషరర: గణపత చతవల

575
SQX2052272
పషరర: సరయ పవన కలమలర గమసడత

95-150/6

578
SQX1985332
పషరర: లకడమ హవష వనదతసతస

95-154/988

95-148/706

581
SQX1715929
పషరర: ససవర శక నరమద చతవల

584
SQX2444594
పషరర: రరమ పడసరద రరవప యలమరరస

95-150/8

95-148/758

తసడడ:డ పపరరషప తస స రరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:16-23-33
వయససస:54
లస: పప

95-148/760
586
SQX2441624
పషరర: వజయ కకషష శకనవరస
మరరససపలర
తసడడ:డ పపరరషప తస మ రరవప మరరససపలర
ఇసటట ననస:16-23-33
వయససస:45
లస: పప

587
SQX2444404
పషరర: లలత మమరరససపఅల

తలర : హనసమలయమమ మమరరససపఅల
ఇసటట ననస:16-23-33
వయససస:43
లస: ససస స

589
SQX1850510
పషరర: మహన కకషష వనదతసతస

590
SQX1817477
పషరర: ససబబలకడమ నరహరర

తసడడ:డ వనణమగగపరల వనదతసతస
ఇసటట ననస:16-23-37
వయససస:21
లస: పప
592
SQX2361848
పషరర: లకడమ మడడగమల

95-148/763

భరస : దసరర రరవప మడడగమల
ఇసటట ననస:16-23-44
వయససస:56
లస: ససస స
595
SQX1750884
పషరర: పడకరష ఓరరస
తసడడ:డ నతగకసదడ బబబమ ఓరరస
ఇసటట ననస:16-23-45
వయససస:30
లస: పప
598
SQX1941798
పషరర: తరరపతమమ చలర
తసడడ:డ హనసమయఖ చలర
ఇసటట ననస:16-23-51
వయససస:23
లస: ససస స

95-148/761

582
SQX1715978
పషరర: కరసస వస లకడమ చతవల

95-150/18

591
SQX2087518
పషరర: భవన దసరర రరచరర

593
SQX2467538
పషరర: భబరర వ వడతయల

594
SQX1750876
పషరర: మలర క ఓరరస

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలర
ఇసటట ననస:16-23-51
వయససస:20
లస: పప

95-148/759

95-148/762
588
SQX2437127
పషరర: నతగ వర వసశ కకషష యలమరరస

భరస : రసజత కలమలర రరచరర
ఇసటట ననస:16-23-44
వయససస:25
లస: ససస స

599
SQX1941772
పషరర: హనసమలన చలర

95-150/9

585
SQX2444263
పషరర: లకడమననరస యలమరరస

భరస : పదమనతభరరవప నరహరర
ఇసటట ననస:16-23-41,OLD GUNTUR
వయససస:66
లస: ససస స

596
SQX1914530
పషరర: దసరరర భవరన ననపరక

95-162/746

తసడడ:డ రరమ పడసరద రరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:16-23-33
వయససస:22
లస: పప

95-148/764

95-148/707

95-148/28

Deleted

తసడడ:డ నతగకసదడ బబబమ ఓరరస
ఇసటట ననస:16-23-45
వయససస:22
లస: ససస స
95-148/30

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప ననపరక
ఇసటట ననస:16-23-46
వయససస:20
లస: ససస స
95-150/12

579
SQX2096337
పషరర: ఖలజకలఖన బబబమ యరకసశశటట

భరస : రరమ పడసరద రరవప యలమరరస
ఇసటట ననస:16-23-33
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : వడతయల దదమమ
ఇసటట ననస:16-23-44
వయససస:35
లస: ససస స
95-148/29

95-162/6

భరస : గణపత చతవల
ఇసటట ననస:16-23-31
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పసతయఖ చతవల
ఇసటట ననస:16-23-31
వయససస:61
లస: పప

95-150/11

576
SQX1813369
పషరర: ససధతకర బబ సత

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:16-23-26
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ గణపత చతవల
ఇసటట ననస:16-23-31
వయససస:26
లస: ససస స
95-150/10

95-148/749

తసడడ:డ వనసకటయఖ బబ సత
ఇసటట ననస:16-23-22
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస కలమలర వనదతసతస
ఇసటట ననస:16-23-25
వయససస:19
లస: ససస స
95-150/7

573
SQX2296242
పషరర: వర లకడమ అలర సరరజ

తసడడ:డ ససబబ రరవప అలర సరరజ
ఇసటట ననస:16-23-10
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : రరజఖ లకడమ కకలర
ఇసటట ననస:16-23-22
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ కకశశర కలమలర తషటటపఅల
ఇసటట ననస:16-23-23
వయససస:24
లస: ససస స
580
SQX1715887
పషరర: ఝలనస వనసకట సరయ శక
చతవల
తసడడ:డ గణపత చతవల
ఇసటట ననస:16-23-31
వయససస:23
లస: ససస స

95-148/748

భరస : శకనవరసరరవప అలర సరరజ
ఇసటట ననస:16-23-10
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ తసగగడ
ఇసటట ననస:16-23-10
వయససస:58
లస: పప
577
SQX1715796
పషరర: శక పపజత తషటటపఅల

572
SQX2296168
పషరర: లకడమ కరసతస అలర సరరజ

597
SQX1750900
పషరర: లకడమ తరరపతమమ నలలపప

95-148/31

తసడడ:డ వనసకటరరవప నలలపప
ఇసటట ననస:16-23-49
వయససస:25
లస: ససస స
95-150/13

600
SQX1750827
పషరర: శవ కలమలరర నలలపప

95-148/32

భరస : శశఖర నలలపప
ఇసటట ననస:16-23-55
వయససస:55
లస: ససస స
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95-148/708

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చదటట టపలర
ఇసటట ననస:16-23-56
వయససస:43
లస: ససస స
604
SQX1914555
పషరర: గమరరమయరరస ససద

95-148/34

95-148/36

95-162/7

95-150/17

95-152/942

తలర : గరయతడ కలమమసరన
ఇసటట ననస:16-23-87
వయససస:22
లస: పప
619
SQX2442143
పషరర: హహమ చసదర పరలపరరస

95-152/943

95-175/959

తసడడ:డ ఇకరబల షషక
ఇసటట ననస:16-23-104
వయససస:33
లస: ససస స

95-148/38

614
SQX1738756
పషరర: భవరన చలలర

95-148/40

95-148/41

95-150/14

609
SQX1914985
పషరర: కరమమశశరర వనమమల

95-150/15

612
SQX1695741
పషరర: వనసకట లకడమ అనత గమగరరలస

95-150/16

భరస : వసశకకషష గమగరరలస
ఇసటట ననస:16-23-84
వయససస:40
లస: ససస స
95-148/48

615
SQX1813203
పషరర: భవరన చలలర

95-162/8

భరస : నతగరరజ చలలర
ఇసటట ననస:16-23-86,NEAR SIVALAYAM T
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ చలలర
ఇసటట ననస:16-23-86,NEAR SIVALAYAM T
వయససస:23
లస: ససస స

617
SQX1746411
పషరర: ఈశశరమమ గయడపప

618
SQX2141539
పషరర: అసకమమ యరకసశశటట

95-143/105

620
SQX2356350
పషరర: గగసష మలబమ షషక

623
SQX2053312
పషరర: జవద షషక

626
SQX1738806
పషరర: సతష కలమలర ఒరరస

95-148/765

తసడడ:డ మహహశ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:16-23-99
వయససస:22
లస: ససస స
95-148/766

621
SQX1978766
పషరర: షరకకరర షషక

95-143/106

భరస : జలలన షషక
ఇసటట ననస:16-23-99/11 CHANDRA NAGA
వయససస:26
లస: ససస స
95-143/668

తసడడ:డ చతన బబష షషక
ఇసటట ననస:16-23-99/17
వయససస:20
లస: పప

భరస : అలస షషక
ఇసటట ననస:16-23-102
వయససస:30
లస: ససస స
628
SQX1781350
పషరర: షమల షషక

611
SQX1874478
పషరర: లకడమ రసపరటట

606
SQX0409714
పషరర: వనమమల దసరర భవరన

భరస : పప తషరరజ వనమమల
ఇసటట ననస:16-23-74
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మయఏజ బబష షషక
ఇసటట ననస:16-23-99/8
వయససస:32
లస: పప

భరస : పరకశజ మహమమద
ఇసటట ననస:16-23-99/14
వయససస:24
లస: ససస స
625
SQX1914241
పషరర: ననరజహన షషక

95-148/37

భరస : చనన మసరసనరరవప గయడపప
ఇసటట ననస:16-23-99
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస పరలపరరస
ఇసటట ననస:16-23-99/3
వయససస:24
లస: పప
622
SQX2147809
పషరర: ఫరరర నత మహమమద

608
SQX1838531
పషరర: సరరత చలలర

95-148/709

భరస : వనమమల శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:16-23-71
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : మమరళ రసపరటట
ఇసటట ననస:16-23-79/A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప గమగరరలస
ఇసటట ననస:16-23-84
వయససస:48
లస: పప
616
SQX2341642
పషరర: లల నతగసరయ కలమమసరన

95-148/35

తసడడ:డ చలలర శకనవరస రరవప చలలర
ఇసటట ననస:16-23-73/A
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజయఖ అవసననపలర
ఇసటట ననస:16-23-79
వయససస:70
లస: పప
613
SQX1695691
పషరర: వసశ కకషష గమగరరలస

605
SQX1914399
పషరర: నతసచతరమమ పసదతల

603
SQX2054989
పషరర: లకడమ తరరపతమమ యరరకకలల

తసడడ:డ ససబబరరవప యరరకకలల
ఇసటట ననస:16-23-65
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పసదతల
ఇసటట ననస:16-23-68
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రమణ మమసడతఖలల
ఇసటట ననస:16-23-73/1
వయససస:23
లస: ససస స
610
SQX1972603
పషరర: రమమశ అవసననపలర

95-148/33

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప టట
ఇసటట ననస:16-23-63
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ ససద
ఇసటట ననస:16-23-66
వయససస:36
లస: పప
607
SQX1914621
పషరర: సరయ కలమలరర మమసడతఖలల

602
SQX1971118
పషరర: మలలర శశర రరవప పప టట

624
SQX1838499
పషరర: పరరశన షషక

95-148/39

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:16-23-99/24
వయససస:29
లస: ససస స
95-148/49

627
SQX1984012
పషరర: ననరర హన షషక

95-2/63

తసడడ:డ పడసరద ఒరరస
ఇసటట ననస:16-23-102,VADDERA BAZAR,
వయససస:33
లస: పప

భరస : అలస షషక
ఇసటట ననస:16-23-103
వయససస:31
లస: ససస స

629
SQX2152429
పషరర: పరరశత దదవనసడతర

630
SQX2456598
పషరర: నతగమణణ బబయ మమదతవథ

భరస : యయససదతనస దదవసడర
ఇసటట ననస:16-23-106
వయససస:35
లస: ససస స

95-148/750

95-148/751

తసడడ:డ రమమడడ నతయక మమదతవథ
ఇసటట ననస:16-23-106
వయససస:27
లస: ససస స
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631
AP151000567243
పషరర: వససత రరవప నతయక బదతవత

95-162/94

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప బడవత
ఇసటట ననస:16-23-108
వయససస:51
లస: పప
634
SQX2088359
పషరర: లలవణఖ కకలలఠర

95-148/703

635
SQX2508596
పషరర: లలవణఖ బబయ కకలలఠర

95-148/753

638
SQX2373215
పషరర: శకనస ఉపపపథతలల

తసడడ:డ వర వనసకయఖ ఉపపపథతలల
ఇసటట ననస:16-23-121
వయససస:60
లస: పప

641
SQX2480135
పషరర: తరరమల ఉపపతల

తలర : సతఖనతరరయణ ఉపపతల
ఇసటట ననస:16-23-122
వయససస:19
లస: పప
95-148/46

భరస : సమధతన ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:16-23-131
వయససస:21
లస: ససస స
95-151/6

భరస : పవన కలమలర మననరర
ఇసటట ననస:16-24-6
వయససస:27
లస: ససస స

95-148/755

650
SQX2197515
పషరర: భబగఖ లకడమ తషరర పరటట

95-151/8

తసడడ:డ చసదడ శశఖర దదచరరజ
ఇసటట ననస:16-24-18
వయససస:20
లస: ససస స
95-147/11

తసడడ:డ రరధతకకషష మయరరస బటటట
ఇసటట ననస:16-24-26
వయససస:24
లస: ససస స

653
SQX2332773
పషరర: వరణణశక కకమయమరర

95-151/862

639
SQX1874601
పషరర: వనసకట పదతమవత ఉపపపతల

642
SQX2475689
పషరర: సతఖనతరరయణ ఉపపతల

95-148/45

645
SQX2131365
పషరర: శవ రరమ కకషష వనమమల

95-148/47

95-148/756

95-148/757

648
SQX1986967
పషరర: మహహశశరర అసథరరజ

95-148/705

భరస : నతగ రరజ అసథరరజ
ఇసటట ననస:16-23-148
వయససస:27
లస: ససస స
95-151/864

651
SQX1850767
పషరర: శకనవరస కగసడడనఖ డదచరరజ

95-151/7

తసడడ:డ వనసకటబడవప డదచరరజ
ఇసటట ననస:16-24-18
వయససస:57
లస: పప
95-151/861

654
SQX1850627
పషరర: మమరళధర రరవప బబడడద
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబడడద
ఇసటట ననస:16-24-23
వయససస:52
లస: పప

656
SQX1908094
పషరర: రరమ తషలసస బటటట

657
SQX1908110
పషరర: రరధతకకషష మయరరస బటటట

95-147/12

95-151/9

95-147/13

తసడడ:డ రరమలరరవప బటటట
ఇసటట ననస:16-24-26
వయససస:59
లస: పప

95-151/10 660
659
SQX1808294
SQX2245611
పషరర: బబల చమమమసడదసరససరర మకరరల
పషరర: మమనక వరడ

భరస : సప మ శశఖర మకరరల
ఇసటట ననస:16-24-41
వయససస:51
లస: ససస స

95-148/44

తసడడ:డ శవ వనమమల
ఇసటట ననస:16-23-124
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకమయమరర
ఇసటట ననస:16-24-20 house no-805
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరధత కకషష మయరరస బటటట
ఇసటట ననస:16-24-26
వయససస:47
లస: ససస స

95-148/752

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల ఉపపతల
ఇసటట ననస:16-23-121
వయససస:34
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప ఠరలపత
ఇసటట ననస:16-24-9
వయససస:73
లస: ససస స

652
SQX1977982
పషరర: సతఖ కరమమశశరర శకవదఖ దదచరరజ

తసడడ:డ వనసకటరరవప నరకళళ
ఇసటట ననస:16-24-38
వయససస:58
లస: పప

647
SQX1738772
పషరర: అసమత పఠరన

636
SQX2359727
పషరర: ససతమమ ఉపపపథతలల

భరస : రరమకకషష ఉపపపతల
ఇసటట ననస:16-23-118
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇలలఖస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:16-23-135
వయససస:56
లస: ససస స

649
SQX1808351
పషరర: సతఖవత మలననరర

658
SQX2339588
పషరర: వర పడసరదరరవప నరకళళ

95-152/941

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బదతవత
ఇసటట ననస:16-23-124
వయససస:23
లస: ససస స

646
SQX1977321
పషరర: సరజద పటబన

95-148/43

భరస : బసవయఖ ఉపపపథతలల
ఇసటట ననస:16-23-117
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల ఉపపతల
ఇసటట ననస:16-23-121
వయససస:36
లస: పప

95-148/704 644
643
SQX1996396
SQX1751296
పషరర: గగన శవ సతఖ సరయ ఉపపతల
పషరర: నతగలకడమ బదతవత

655
SQX1908102
పషరర: మలధవ లత బటటట

95-150/656

తసడడ:డ బసవయఖ ఉపపపథతలల
ఇసటట ననస:16-23-117
వయససస:40
లస: పప
95-148/754

633
SQX1941889
పషరర: పసదబ బబజ షససక

తసడడ:డ చసదడ సరహహబ షససక
ఇసటట ననస:16-23-112/1
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ ననఖ నతయక కకలలఠర
ఇసటట ననస:16-23-112/3
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనస డదరసగమల
ఇసటట ననస:16-23-117
వయససస:47
లస: ససస స
640
SQX2478139
పషరర: వనసకటటశశరరలల ఉపపపథతలల

95-148/42

భరస : దతరరయసరహహబ షససక
ఇసటట ననస:16-23-111
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ ననఖ నతయక కకలలఠర
ఇసటట ననస:16-23-112/3
వయససస:22
లస: ససస స
637
SQX2360253
పషరర: రమణ డదరసగమల

632
SQX1941897
పషరర: ఖలసససబ షససక 1953

95-151/868

భసధసవప: నతగలకడమ తరనతబసన
ఇసటట ననస:16-25-2
వయససస:22
లస: ససస స
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661
SQX2254415
పషరర: పడవలర క అవరశరర
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95-151/865

662
NDX2302644
పషరర: శశశలజ యకకల

తసడడ:డ వనసకట సతఖ సనరఖనతరరయణ శరససస స అవశ
ఇసటట ననస:16-25-06
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : ససతతరరమ రరవప యకకల
ఇసటట ననస:16-25-10
వయససస:57
లస: ససస స

664
SQX2469849
పషరర: చనన వనసకటటశశరరర యరకసశశటట

665
SQX2190627
పషరర: కనకదసరర మమలలశశరరప

95-151/866

భసధసవప: శకనవరస రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:16-25-14
వయససస:40
లస: పప
667
SQX2468734
పషరర: వనసకట శసకర పడసరద యకణల

95-151/870

తసడడ:డ వనసకయఖ యకణల
ఇసటట ననస:16-25-20
వయససస:18
లస: పప
670
SQX2350148
పషరర: అమమమనతబబ షషక

95-151/873

భరస : శశశదత షషక
ఇసటట ననస:16-25-24
వయససస:37
లస: ససస స
673
SQX1999309
పషరర: నతగ సరయ కలమలర కకమర

95-151/760

భరస : రరమ బడహమస గసగరశశటట
ఇసటట ననస:16-28-137
వయససస:38
లస: ససస స
679
JBV2156560
పషరర: వనసకటటశశరరర పలలవడడ

94-139/442

తసడడ:డ వరసస చరపపర
ఇసటట ననస:16-63-287/3
వయససస:21
లస: ససస స

95-151/874

677
NDX2738532
పషరర: మనతవర ఈదర

680
JBV2156834
పషరర: అమమణణ పలలవడడ

683
SQX2112175
పషరర: సరగజన మలలర ల

95-143/813

686
SQX2383933
పషరర: రగణమక బసవ

95-151/11
672
SQX1850601
పషరర: దసరర గరయతడ నతగ రతన
మనసశన భసడతరస
భరస : వజయ రరమకకషష నరసససహ శరససస స భసడతరస
ఇసటట ననస:16-25-27
వయససస:23
లస: ససస స

689
SQX2481638
పషరర: శకనవరస రరవప కకమయమరర

95-145/6

తసడడ:డ కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:16-28-66
వయససస:29
లస: పప
94-143/764

678
NDX3146107
పషరర: బబలలజ నతగ సరయ భబరర వ
పలలవడడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:16-31-1373
వయససస:19
లస: పప

94-135/498

94-139/443

681
NDX2617223
పషరర: రహహమ షషక

94-141/673

95-178/1033

తసడడ:డ మసరసనశల
ఇసటట ననస:16-50/14
వయససస:24
లస: ససస స
684
SQX2403004
పషరర: సదతశవ శరమ జపపడడ

95-150/605

తసడడ:డ నరసససహరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:16-60-121
వయససస:62
లస: పప
95-176/951

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:16-63-97
వయససస:35
లస: ససస స
95-177/18

95-151/872

తసడడ:డ వనసకయఖ యకణల
ఇసటట ననస:16-25-20
వయససస:18
లస: పప

95-145/1070 675
674
SQX2070316
SQX1908300
పషరర: సరయ కకరణ కలమలర పసడడగమరరళర
పషరర: నతగమల షషక

భరస : కకటటశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:16-52-74
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తతట
ఇసటట ననస:16-61-52
వయససస:48
లస: పప
688
SQX1929587
పషరర: ససగమణ కలమలరర చరపపర

669
SQX2461804
పషరర: వనసకట శసకర పడసరద యకణల

Deleted

భరస : ససత రమలరరవప జలగస
ఇసటట ననస:16-52-74
వయససస:67
లస: ససస స
685
SQX2410082
పషరర: వనసకటటశశరరవప తతట

95-151/871
668
SQX2455418
పషరర: వనసకట నతగ సరయ గరనన
పడథసఖష యకణల
తసడడ:డ వనసకట శసకర పడసరద యకణల
ఇసటట ననస:16-25-20
వయససస:18
లస: ససస స

671
SQX2264620
పషరర: శకనవరసరరవప బబ లలర పలర

95-151/759

95-151/869

భరస : వనసకట శసకర పడసరద యకణల
ఇసటట ననస:16-25-20
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పలలవడడ
ఇసటట ననస:16-31-1373
వయససస:56
లస: ససస స
95-178/1032

666
SQX2467983
పషరర: వజయ లకడమ యకణల

భరస : రరజ మమలలశశరరప
ఇసటట ననస:16-25-19
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర ఈదర
ఇసటట ననస:16-30-1/53
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ పలలవడడ
ఇసటట ననస:16-31-1373
వయససస:62
లస: పప
682
SQX2112522
పషరర: హహమ లత జలగస

95-151/867

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసడడగమరరళర
ఇసటట ననస:16-28-57
వయససస:20
లస: పప
94-141/672

663
SQX2047934
పషరర: ఉదయలకడమ తసజజవపరర

భరస : ఫణణ తసజజవపరర
ఇసటట ననస:16-25-13
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమలల బబ లలర పలర
ఇసటట ననస:16-25-26/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ లకమణరరవప కకమర
ఇసటట ననస:16-25-32
వయససస:20
లస: పప
676
NDX2604577
పషరర: వనసకట రమణమమ గసగరశశటట

94-141/31

687
SQX2388742
పషరర: అనల బసవ

95-176/952

తసడడ:డ పడసరద
ఇసటట ననస:16-63-97
వయససస:18
లస: పప
95-151/863

తసడడ:డ వనసకట సరశమ కకమయమరర
ఇసటట ననస:16-247-20 house no-805
వయససస:49
లస: పప

690
SQX2239531
పషరర: సరయ సటటశక పపల

95-143/814

తసడడ:డ జగన మమరళమహన రరవప పపల
ఇసటట ననస:16-619
వయససస:19
లస: ససస స
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691
SQX2284966
పషరర: ససధతరరణణ యలలలల
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95-176/936

భరస : శవరరమ రగడడమ యలలలల
ఇసటట ననస:16-5189/12
వయససస:27
లస: ససస స
694
SQX2112076
పషరర: దసరర కరలయలపపడడ

95-178/1026

95-173/12

95-173/15

95-173/18

95-173/21

95-173/24

95-173/27

భరస : నరసజన కలమలర
ఇసటట ననస:60-1-7
వయససస:32
లస: ససస స

704
MLJ2682904
పషరర: రబబబన షషక

707
AP151000495158
పషరర: జలలన షషక

710
SQX0482570
పషరర: ఆసజననయమలల పపల

713
SQX0343640
పషరర: షరరమల అమర

95-173/30

716
SQX0422048
పషరర: బబల వశశశశశర రరవప అమరర

95-173/19

719
SQX0617829
పషరర: లకడమ సప మశశటట
భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:60-1-7
వయససస:40
లస: ససస స

699
SQX0564815
పషరర: సలలమ షషక

95-173/14

702
SQX0294140
పషరర: ఫరరరక షషక

95-173/17

705
SQX0564807
పషరర: అమన షషక

95-173/20

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:43
లస: పప
95-173/22

708
SQX0482406
పషరర: వనసకటటశశరమమ పపల

95-173/23

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-1-5
వయససస:30
లస: ససస స
95-173/25

711
SQX0482596
పషరర: వనసకట కకషరషరరవప పపల

95-173/26

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:60-1-5
వయససస:38
లస: పప
95-173/28

714
SQX0343608
పషరర: వసససధర అమర

95-173/29

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-1-6
వయససస:73
లస: ససస స
95-173/31

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప అమరర
ఇసటట ననస:60-1-6
వయససస:45
లస: పప
95-173/33

95-173/11

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:35
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-1-6
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-1-6
వయససస:42
లస: పప
718
SQX0343699
పషరర: అనసరరధ పపల

95-173/16

తసడడ:డ శవయఖ
ఇసటట ననస:60-1-5
వయససస:33
లస: పప

భరస : బబల వశశశశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-1-6
వయససస:38
లస: ససస స
715
SQX0343673
పషరర: శకనవరసరరవప అమర

701
AP151000495183
పషరర: షసషరద బబగమ షషక

696
SQX1048439
పషరర: పరరశన షషక

భరస : అమన
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబజత
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-1-5
వయససస:37
లస: ససస స
712
SQX0422063
పషరర: వజయలకడమ అమరర

95-173/13

తసడడ:డ జలలన
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబజత
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:60
లస: పప
709
SQX0482489
పషరర: శవపరరశత పపల

698
SQX1249946
పషరర: అసజమ షషక

95-151/857

భరస : వరహహద
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:41
లస: పప
706
MLJ2682912
పషరర: ఇకరబల మహమమద

95-173/10

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:52
లస: ససస స
703
SQX0290916
పషరర: ససభబన షషక

695
SQX1249953
పషరర: షబబన షషక

693
SQX2317659
పషరర: దసరర భవన గరడతగమలల

తసడడ:డ రరజకసధడ పడసరద గరడతగమలల
ఇసటట ననస:16- NEAR CITY PUBLI23-8A
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల షషక
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రబబబన
ఇసటట ననస:60-1-3
వయససస:32
లస: ససస స
700
MLJ2682920
పషరర: ఫరతమమననసర షషక

95-143/107

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప పప తవరపప
ఇసటట ననస:16-15109
వయససస:35
లస: పప

భరస : లకడమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:16-101260
వయససస:60
లస: ససస స
697
SQX0668814
పషరర: షరజహన షషక

692
SQX1883743
పషరర: వనసకట ససరకష పప తవరపప

717
SQX0343624
పషరర: అమర వనసకట ససబబబరరవప�

95-173/32

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:60-1-6
వయససస:78
లస: పప
95-173/34

720
SQX0739102
పషరర: అశశక సప మశశటట

95-173/35

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:60-1-7
వయససస:27
లస: పప
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721
SQX0618140
పషరర: ఏడడకకసడలల సప మశశటట

95-173/36

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:60-1-7
వయససస:55
లస: పప
724
SQX1643741
పషరర: ఆరరఫ షషక

95-173/39

95-173/42

95-173/45

95-173/48

95-173/51

95-173/54

95-148/772

తసడడ:డ ససభబన ఖలన�
ఇసటట ననస:60-1-14
వయససస:40
లస: పప

734
SQX0602797
పషరర: మమకరసర� షషక�

737
SQX1309666
పషరర: ఆరరఫ షషక

740
SQX0518704
పషరర: గగస బబషర షషక�

743
SQX0518670
పషరర: షబన తతజ బబగస షషక

95-173/59

746
MLJ1122787
పషరర: మమసతతజ� షషక�

95-173/49

749
MLJ1120302
పషరర: జబబర� షషక�
తసడడ:డ గగస� �
ఇసటట ననస:60-1-14
వయససస:62
లస: పప

729
MLJ2682250
పషరర: అబమబల రజజక షషక�

95-173/44

732
SQX1955517
పషరర: షబబనత షషక

95-173/46

735
SQX0845834
పషరర: సరబర షషక

95-173/50

భరస : షబబర
ఇసటట ననస:60-1-13
వయససస:36
లస: ససస స
95-173/52

738
SQX0518688
పషరర: ఫయలజ బబషర షషక

95-173/53

తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:60-1-13
వయససస:31
లస: పప
95-173/55

741
SQX1048678
పషరర: అనశర బబషర షషక

95-173/56

తసడడ:డ అబమబల రహహమ
ఇసటట ననస:60-1-13
వయససస:58
లస: పప
95-173/57

744
SQX0518654
పషరర: సరరసజ బబగస షషక షషక

95-173/58

తసడడ:డ జబబబర మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-1-14
వయససస:31
లస: ససస స
95-173/60

భరస : జబబర� �
ఇసటట ననస:60-1-14
వయససస:55
లస: ససస స
95-173/62

95-173/41

భరస : ఆరరఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-13
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల రజజక షషక
ఇసటట ననస:60-1-14
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జబఉలలర
ఇసటట ననస:60-1-14
వయససస:32
లస: ససస స
748
SQX0144238
పషరర: రఫస ఖలన పఠరన�

95-173/590

తసడడ:డ ఇకరబల�
ఇసటట ననస:60-1-13
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గఫర షషక
ఇసటట ననస:60-1-14
వయససస:32
లస: పప
745
SQX0603324
పషరర: శసషరద బబగస షషక

731
SQX2341527
పషరర: షషకకర అహమద మహమమద

726
SQX1643667
పషరర: షసహనతజ షషక

తసడడ:డ సలలమమ�
ఇసటట ననస:60-1-11
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-13
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అనశర బబషర
ఇసటట ననస:60-1-13
వయససస:34
లస: పప
742
SQX2473833
పషరర: అబమబల రజక షషక

95-173/43

భరస : అబమబల బబరర�
ఇసటట ననస:60-1-13
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అనశర బబషర�
ఇసటట ననస:60-1-13
వయససస:54
లస: ససస స
739
SQX0518738
పషరర: ఫసరగజ బబషర షషక

728
SQX0501650
పషరర: సరరసజ జహన షషక

95-173/38

భరస : అబమబల రజజక షషక
ఇసటట ననస:60-1-11
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబ అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-12
వయససస:39
లస: పప

భరస : గగస బబషర�
ఇసటట ననస:60-1-13
వయససస:34
లస: ససస స
736
SQX0518696
పషరర: రహహమమననసర బబగస� షషక�

95-173/40

భరస : అబమబల వహబ
ఇసటట ననస:60-1-11
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలస�
ఇసటట ననస:60-1-11
వయససస:42
లస: పప
733
SQX0518720
పషరర: సరబరర షషక�

725
SQX1490564
పషరర: అలలరబక షషక

723
SQX0290924
పషరర: ననన షషక

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:60-1-10
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-1-10
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వదనద
ఇసటట ననస:60-1-11
వయససస:31
లస: ససస స
730
MLJ2682797
పషరర: అబమబల వరహబ షషక�

95-173/37

భరస : అలలరబక షషక
ఇసటట ననస:60-1-10
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-1-10
వయససస:23
లస: పప
727
SQX0008995
పషరర: రరజశనత షషక

722
SQX1955491
పషరర: ఫరతమల షషక

747
MLJ1122894
పషరర: షహనతజ షషక

95-173/61

భరస : రఫస ఖలన పటట న
ఇసటట ననస:60-1-14
వయససస:33
లస: ససస స
95-173/63

750
SQX1048504
పషరర: నససమ షససక

95-173/64

భరస : ఫససరగజ భబషర షససక
ఇసటట ననస:60-1-16
వయససస:27
లస: ససస స
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751
AP151000495117
పషరర: దదలర డ షషక

95-173/65

భరస : ఖలలల
ఇసటట ననస:60-1-16
వయససస:57
లస: ససస స
754
AP151000495082
పషరర: ఖలలల షషక

95-173/68

95-173/71

95-173/72

95-173/75

95-173/78

95-173/80

95-173/82

తసడడ:డ రహహమల సయఖద
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:24
లస: పప

764
SQX1048694
పషరర: రరయలజ బబషర షషక

767
SQX1643543
పషరర: సరరబర పఠరన

770
SQX2109684
పషరర: ఆరరఫ షషక

773
SQX0401109
పషరర: నతజరరననసర షషక

95-173/85

776
SQX0008854
పషరర: నఫసజజ షషక

95-173/76

779
SQX1608274
పషరర: అజస షషక
తసడడ:డ ఇసరమయల
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:27
లస: పప

759
SQX2272458
పషరర: ఫరరర నత షషక

95-173/603

762
MLJ1124429
పషరర: మలమ షషక

95-173/74

765
SQX1643550
పషరర: అహమద భబషర పఠరన

95-173/77

తసడడ:డ సరరబర పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-19
వయససస:26
లస: పప
95-173/79

768
SQX2126373
పషరర: ఇబడహహస షషక

95-173/604

తసడడ:డ షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-19
వయససస:71
లస: పప
95-162/779

771
SQX1309708
పషరర: ఆససఫర సయఖద

95-173/81

తసడడ:డ రహహమన సయఖద
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:26
లస: ససస స
95-173/83

774
SQX0618082
పషరర: మమనన షషక�

95-173/84

భరస : ఇసరమయల�
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:43
లస: ససస స
95-173/86

భరస : జజన అహమమద షషక
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:60
లస: ససస స
95-173/88

95-173/70

భరస : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:60-1-19
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : �ాసరగజ బబషర
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రహమలన�
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:47
లస: ససస స
778
SQX1309716
పషరర: ఉసరమన గన సయఖద

95-173/73

తసడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:60-1-21
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నతగయర వల
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:36
లస: ససస స
775
SQX0008904
పషరర: జరరనత బబగస� సయఖద�

761
SQX0532150
పషరర: పఠరన షరహహదత

756
AP151000495228
పషరర: కరరమయన షససక

భరస : అలలరబక షషక
ఇసటట ననస:60-1-17
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబయబ పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-19
వయససస:66
లస: పప

భరస : అమనసదథబన మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-20
వయససస:55
లస: ససస స
772
MLJ2682201
పషరర: యలససమన పఠరన

95-173/602

తసడడ:డ రఫస
ఇసటట ననస:60-1-19
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పఠరన సరరబర బబషర
ఇసటట ననస:60-1-19
వయససస:39
లస: పప
769
SQX0501635
పషరర: సఈదత ఫరతమల మహమమద

758
SQX2324564
పషరర: అలలర బక షషక

95-173/67

భరస : సలలమమ షససక
ఇసటట ననస:60-1-17
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మహబబషర
ఇసటట ననస:60-1-19
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరరబర పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-19
వయససస:49
లస: ససస స
766
SQX0518712
పషరర: పఠరన మహబయబ బబషర

95-173/69

తసడడ:డ సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-1-17
వయససస:21
లస: పప

భరస : షమమ షషక
ఇసటట ననస:60-1-19
వయససస:28
లస: ససస స
763
SQX1643568
పషరర: షరజజదద పఠరన

755
SQX1955566
పషరర: సససమమన బబగస షషక

753
MLJ2682078
పషరర: గగస బబషర షషక

తసడడ:డ ఖలల షషక
ఇసటట ననస:60-1-16
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఫసరగజ షషక
ఇసటట ననస:60-1-17
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-1-17
వయససస:29
లస: పప
760
SQX1643733
పషరర: జనతత షషక

95-173/66

తసడడ:డ ఖలల షషక
ఇసటట ననస:60-1-16
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ దతదస
ఇసటట ననస:60-1-16
వయససస:62
లస: పప
757
SQX1583203
పషరర: ఫసరగజ షషక

752
MLJ2682110
పషరర: పససరగజజబషర షషక

777
SQX1309732
పషరర: ఇరరరన సయఖద

95-173/87

తసడడ:డ రహహమన సయఖద
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:23
లస: పప
95-173/89

780
SQX1490556
పషరర: నతగయర వరల పఠరన

95-173/90

తసడడ:డ రహహమన పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:40
లస: పప
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MLJ2682854
పషరర: ఇసరమయయలల షషక�
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95-173/91

తసడడ:డ సలలమమసరహహబమ�
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:50
లస: పప
784
SQX0008847
పషరర: జజన అహమద� షషక�

95-173/94

95-173/96

95-173/99

95-173/102

95-173/105

95-173/108

95-173/111

తసడడ:డ భబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-28
వయససస:24
లస: ససస స

794
SQX0009225
పషరర: మలర క షషక

797
MLJ1123710
పషరర: రఫస షషక

800
SQX0290973
పషరర: జబనత షషక

803
SQX1643675
పషరర: అకబర మహమమద

95-173/114

806
MLJ2682219
పషరర: ఫరరరనత షషక

95-173/103

809
SQX1643584
పషరర: నశరర షషక
భరస : అసరమతషలలలల షషక
ఇసటట ననస:60-1-28
వయససస:33
లస: ససస స

789
AP151000495081
పషరర: మమనశనర షషక

95-173/98

792
SQX0501593
పషరర: సలస షషక

95-173/101

795
MLJ1124452
పషరర: మమహరరజ షషక

95-173/104

భరస : రఫస
ఇసటట ననస:60-1-26
వయససస:35
లస: ససస స
95-173/106

798
MLJ2682805
పషరర: జలలన షషక

95-173/107

తసడడ:డ బబబమసరహహబమ
ఇసటట ననస:60-1-26/1
వయససస:42
లస: పప
95-173/109

801
SQX0845859
పషరర: షరహహన షషక

95-173/110

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:60-1-27
వయససస:31
లస: ససస స
95-173/112

804
SQX1222017
పషరర: జలలన మహమమద

95-173/113

తసడడ:డ అనశర బబసగ మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-27
వయససస:24
లస: పప
95-173/115

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:60-1-27/1
వయససస:35
లస: ససస స
95-173/117

95-173/95

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:60-1-25
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అనశర బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-27
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మమజజన బబగస మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-27
వయససస:57
లస: పప
808
SQX1643592
పషరర: ఫరరహ షషక

95-173/100

తసడడ:డ అనశర బబగ
ఇసటట ననస:60-1-27
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : మహమమద అనశర బబగ
ఇసటట ననస:60-1-27
వయససస:40
లస: ససస స
805
MLJ2682284
పషరర: అనశర బబగ మహమమద

791
SQX0009266
పషరర: హససనత షషక

786
AP151000495174
పషరర: నససమల� షరయక

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:60-1-24
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస
ఇసటట ననస:60-1-26
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రగహమతషలలర షషక
ఇసటట ననస:60-1-27
వయససస:22
లస: ససస స
802
MLJ2682227
పషరర: జరరనతబబగస

95-173/97

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:60-1-26
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససలలమలనస
ఇసటట ననస:60-1-26
వయససస:62
లస: ససస స
799
SQX1643691
పషరర: కరరషరమ షషక

788
AP151000495175
పషరర: గగసస షషక�

95-173/93

భరస : మకలబల�
ఇసటట ననస:60-1-24
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : గగస షషక
ఇసటట ననస:60-1-25
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-1-25
వయససస:62
లస: పప
796
AP151000495172
పషరర: అమనతభ షషక

95-173/605

తసడడ:డ జజన�
ఇసటట ననస:60-1-24
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:60-1-24
వయససస:45
లస: పప
793
SQX1763424
పషరర: అబమబల బబరర షషక

785
SQX2382364
పషరర: జబబసర అహమద షషక

783
SQX0009142
పషరర: రహమలన� సయఖద�

తసడడ:డ ఖలదర వల�
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఫసరగజ బబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజన�
ఇసటట ననస:60-1-24
వయససస:67
లస: ససస స
790
AP151000495149
పషరర: మమగర బమల

95-173/92

తసడడ:డ జజన అహమద
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద ఖలససస�
ఇసటట ననస:60-1-23
వయససస:71
లస: పప
787
SQX0146399
పషరర: జహహదతఉననసర షషక�

782
SQX1048546
పషరర: ఫసరగజ బబషర షషక

807
MLJ2682193
పషరర: అమరరననసర షషక

95-173/116

భరస : భబషర
ఇసటట ననస:60-1-27/1
వయససస:57
లస: ససస స
95-173/118

810
AP151000495200
పషరర: రకషమ షషక

95-173/119

భరస : రహమమ
స లలర
ఇసటట ననస:60-1-28
వయససస:42
లస: ససస స
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811
SQX1643576
పషరర: సససదతబ షషక
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95-173/120

భరస : నబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-28
వయససస:69
లస: ససస స
814
SQX0290999
పషరర: బబషర షషక

95-173/123

95-173/125

భరస : అజమతషలలర
ఇసటట ననస:60-1-28/1
వయససస:47
లస: ససస స
820
AP151000501017
పషరర: ధనలకడమ మమమలల

95-174/29

భరస : సలమ�
ఇసటట ననస:60-1-29
వయససస:35
లస: ససస స
826
SQX0938225
పషరర: జజన బబష షషక

95-173/131

95-173/134

95-173/137

తసడడ:డ అరరరన రరవప
ఇసటట ననస:60-1-31
వయససస:51
లస: పప

819
SQX0343533
పషరర: అజమతషలలర ఖలన పస

95-173/126

824
AP151000495197
పషరర: ససరరజననసర షషక

827
AP151000495025
పషరర: సలమమ షషక

830
SQX1643634
పషరర: గగససయల షషక

833
SQX1159863
పషరర: జబఉలలర షషక

95-173/140

836
SQX2126415
పషరర: అజమమననస షషక

95-174/30

839
SQX0533414
పషరర: మమసతతజ షషక
భరస : బబషసద� షషక
ఇసటట ననస:60-1-32
వయససస:50
లస: ససస స

95-173/127

822
AP151000498510
పషరర: ఆసజననయమలల మమమలల

95-174/31

తసడడ:డ పలలర కకసడలరరవప మమమల
ఇసటట ననస:60-1-28/1
వయససస:55
లస: పప
95-173/129

825
MLJ2682144
పషరర: జహహరరబషర షషక

95-173/130

తసడడ:డ మహబయబ ససభబన
ఇసటట ననస:60-1-29
వయససస:34
లస: పప
95-173/132

828
AP151000495141
పషరర: మహబయబ ససబబన షషక

95-173/133

తసడడ:డ ఫరరదథబన
ఇసటట ననస:60-1-29
వయససస:62
లస: పప
95-173/135

831
SQX1955582
పషరర: ఖసరరరద బబగస షషక

95-173/136

భరస : మజబమలర షషక
ఇసటట ననస:60-1-30
వయససస:32
లస: ససస స
95-173/138

834
SQX0343558
పషరర: మమజబమలలర షషక�

95-173/139

తసడడ:డ బబబమ�
ఇసటట ననస:60-1-30
వయససస:30
లస: పప
95-173/606

భరస : ఆడమ షఫస షషక
ఇసటట ననస:60-1-30
వయససస:70
లస: ససస స
95-173/142

95-173/124

తసడడ:డ ఖలదర ఆల ఖలన
ఇసటట ననస:60-1-28/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:60-1-30
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ అబమబలలర�
ఇసటట ననస:60-1-30
వయససస:50
లస: పప
838
SQX1159830
పషరర: హరర పడసరద బబబమ తషలసస

818
SQX0898874
పషరర: హహధతయతషలలర ఖలన

భరస : జజబఉలలర షషక
ఇసటట ననస:60-1-30
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : బబబమ� �
ఇసటట ననస:60-1-30
వయససస:50
లస: ససస స
835
SQX0343509
పషరర: బబబమ షషక�

తసడడ:డ అజమతషలలర
ఇసటట ననస:60-1-28/1
వయససస:26
లస: ససస స

821
SQX1361468
పషరర: వజయ బబబమ మమమలల

95-173/122

816
SQX0898882
పషరర: అసమఖతషన

భరస : చన వనసకట ససబబయఖ తతళళపలర
ఇసటట ననస:60-1-28
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబయబ ససభబన
ఇసటట ననస:60-1-29
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ మదథనత సరహహబ
ఇసటట ననస:60-1-29
వయససస:62
లస: పప
832
MLJ1123579
పషరర: మమసతతజ� షషక�

95-174/28

భరస : మహబయబ ససభబన
ఇసటట ననస:60-1-29
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల రజజక
ఇసటట ననస:60-1-29
వయససస:35
లస: పప
829
SQX0938233
పషరర: అబమబల రజజక షషక

815
SQX0229443
పషరర: వనసకటససబబమమ తతళళపలర

తసడడ:డ ఆసజననయమలల మమమలల
ఇసటట ననస:60-1-28/1
వయససస:23
లస: పప
95-173/128

813
SQX0290981
పషరర: రహసతషలలర షషక

తసడడ:డ బబబమసరహహబమ
ఇసటట ననస:60-1-28
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ అజమతషలలర ఖలన
ఇసటట ననస:60-1-28/1
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల మమమల
ఇసటట ననస:60-1-28/1
వయససస:50
లస: ససస స
823
SQX0343392
పషరర: జజకకరరననసర షషక�

95-173/121

తసడడ:డ భబషర
ఇసటట ననస:60-1-28
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ సరహహబ
ఇసటట ననస:60-1-28
వయససస:56
లస: పప
817
AP151000495343
పషరర: ససలలసనకగతషరర పఠరన

812
AP151000495027
పషరర: అససససలర ల షషక

837
SQX1048561
పషరర: కకసడమమ తషలసస

95-173/141

భరస : అరరరన రరవప
ఇసటట ననస:60-1-31
వయససస:73
లస: ససస స
95-148/53

840
SQX0932798
పషరర: బషసద షషక

95-162/28

తసడడ:డ ఖనసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-32
వయససస:72
లస: పప
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841
SQX1763242
పషరర: సలలమ షషక
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95-173/143

భరస : అబమబలలర షషక
ఇసటట ననస:60-1-32
వయససస:23
లస: ససస స
844
AP151000495108
పషరర: హజజడ షషక�

95-173/146

95-173/149

95-173/152

95-173/607

95-173/157

95-173/160

95-173/163

తసడడ:డ మహమమద ఖలససస�
ఇసటట ననస:60-1-38
వయససస:60
లస: పప

854
SQX0343582
పషరర: షరహహనత బబగస షషక

857
SQX1519349
పషరర: నతగయర వల షషక

860
SQX0343566
పషరర: షరజదత బబగస షషక

863
MLJ1124650
పషరర: గగస బబషర షషక

95-173/166

866
AP151000495075
పషరర: జజనన భబగ

95-173/155

869
SQX1048728
పషరర: షబన షషక
భరస : నసరర
ఇసటట ననస:60-1-38/1
వయససస:28
లస: ససస స

849
SQX0343376
పషరర: షకకలల పఠరన

95-173/151

852
MLJ1122670
పషరర: అహమద ఖలన పఠరన

95-173/154

855
MLJ1124411
పషరర: ననర పఠరన

95-173/156

భరస : బక
ఇసటట ననస:60-1-35
వయససస:40
లస: ససస స
95-173/158

858
SQX1574954
పషరర: ఫప డ ఫజ ఖలన పఠరన

95-173/159

తసడడ:డ బకలర పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-35
వయససస:26
లస: పప
95-173/161

861
SQX0945832
పషరర: జబనత షషక

95-173/162

భరస : జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-36
వయససస:29
లస: ససస స
95-173/164

864
MLJ1123678
పషరర: జజనబబషర షషక

95-173/165

తసడడ:డ జజన సససదత షషక
ఇసటట ననస:60-1-36
వయససస:37
లస: పప
95-173/167

భరస : ఖలదరకబగ
ఇసటట ననస:60-1-37
వయససస:52
లస: ససస స
95-173/169

95-173/148

తసడడ:డ గన సససదత పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-34
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ జజన సససదత షషక
ఇసటట ననస:60-1-36
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహమమదతద ససస
ఇసటట ననస:60-1-36
వయససస:50
లస: పప
868
MLJ2682086
పషరర: సససదత షషక�

95-173/153

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:60-1-36
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : జజన సససదత షషక
ఇసటట ననస:60-1-36
వయససస:47
లస: ససస స
865
AP151000495143
పషరర: జజననససదత షషక

851
SQX0009217
పషరర: అమర బబషర� షషక�

846
SQX0845867
పషరర: ఇసరమయల షషక

భరస : అహమమద ఖలన
ఇసటట ననస:60-1-34
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:60-1-35
వయససస:26
లస: పప

భరస : గగస బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-36
వయససస:25
లస: ససస స
862
AP151000495140
పషరర: షకకరర బబగస షషక

95-173/150

తసడడ:డ నతగయర వల
ఇసటట ననస:60-1-35
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఇమలమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-35
వయససస:77
లస: ససస స
859
SQX1554154
పషరర: రజయ షషక

848
SQX1048652
పషరర: అకస రరన షషక

95-173/145

తసడడ:డ బషసద షషక
ఇసటట ననస:60-1-32
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరద�
ఇసటట ననస:60-1-34
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహబయబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-34
వయససస:20
లస: పప
856
SQX1583211
పషరర: అబద షషక

95-173/147

భరస : బబబమ
ఇసటట ననస:60-1-33
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గన సససదత పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-34
వయససస:45
లస: ససస స
853
SQX2316792
పషరర: మమజహహద షషక

845
SQX1048512
పషరర: అబమబలలర షషక

843
SQX0617886
పషరర: హఫసజన షషక�

భరస : బబబమ�
ఇసటట ననస:60-1-32
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:60-1-32
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సలలమ�
ఇసటట ననస:60-1-32
వయససస:36
లస: పప
850
MLJ1123488
పషరర: గగససయలబబగస పఠరన

95-173/144

భరస : షనతనన
ఇసటట ననస:60-1-32
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఫరరదస�
ఇసటట ననస:60-1-32
వయససస:52
లస: ససస స
847
SQX0618066
పషరర: షనసన షషక�

842
SQX0845842
పషరర: కరరమల షషక

867
AP151000495073
పషరర: ఖమరరననసర షషక

95-173/168

భరస : సససదత
ఇసటట ననస:60-1-38
వయససస:52
లస: ససస స
95-173/170

870
AP151000495071
పషరర: హససనత షషక

95-173/171

భరస : జలలన
ఇసటట ననస:60-1-38/1
వయససస:41
లస: ససస స
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871
MLJ1122704
పషరర: నసరర షషక
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95-173/172

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:60-1-38/1
వయససస:35
లస: పప
874
MLJ2682276
పషరర: వజయలకడమ మమనగరల�

95-173/174

95-173/177

95-173/180

95-173/183

95-173/186

95-173/189

95-173/192

95-148/767

Deleted

భరస : బసవయఖ డదగల
ఇసటట ననస:60-1-42
వయససస:68
లస: ససస స

884
SQX0291054
పషరర: ఫరరశన బబగ

887
SQX0291062
పషరర: ఫసరగజ బబగ

890
SQX1048587
పషరర: ససకనఖ మమనగరల

893
SQX2076339
పషరర: సరసబడజఖస డదగల

95-173/194

896
SQX2449718
పషరర: వశశశశశరరరవప దదగరలల

95-173/184

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:60-1-42
వయససస:44
లస: పప

879
SQX1187757
పషరర: హరరత బబ నసమదదబ

95-173/179

882
SQX1603241
పషరర: తరరమలరరవప బబ నసమదదబ

95-173/182

885
SQX0291047
పషరర: రజయల బబగస షషక�

95-173/185

భరస : మహబయబ భబషర�
ఇసటట ననస:60-1-40/1
వయససస:37
లస: ససస స
95-173/187

888
AP151000495021
పషరర: మహబయబ బబషర బబసగ

95-173/188

తసడడ:డ ససభబన బబసగ
ఇసటట ననస:60-1-40/1
వయససస:39
లస: పప
95-173/190

891
AP151000495046
పషరర: పదమ మమనగరల

95-173/191

భరస : ఓసకరర
ఇసటట ననస:60-1-41
వయససస:50
లస: ససస స
95-77/842

894
SQX2091205
పషరర: వశశశశశరరరవప దదగరలల

95-92/661

తసడడ:డ బసవయఖ దదగరలల
ఇసటట ననస:60-1-42
వయససస:44
లస: పప
95-148/797

తసడడ:డ బసవయఖ దదగరలల
ఇసటట ననస:60-1-42
వయససస:43
లస: పప
899
AP151000495017
పషరర: వశశశశశరరరవప డదగల

95-173/176

తసడడ:డ పససడడబబబమ బబ నసమదదబ
ఇసటట ననస:60-1-40
వయససస:42
లస: పప

భరస : బసవయఖ డదగల
ఇసటట ననస:60-1-42
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ దదగరలల
ఇసటట ననస:60-01-42
వయససస:67
లస: ససస స

898
AP151000495356
పషరర: సరసబబడజఖస డదగల

95-173/181

తసడడ:డ ఓసకరరస
ఇసటట ననస:60-1-41
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-1-41
వయససస:57
లస: పప
895
SQX2449817
పషరర: సరసబడజఖస దదగరలల

881
SQX1643626
పషరర: పపరష బడహమస బబ నసమదదబ

876
SQX1249961
పషరర: సరయ గణణష మమనగరల

భరస : తరరమల రరవప బబ నసమదదబ
ఇసటట ననస:60-1-40
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గఫరర బబగ
ఇసటట ననస:60-1-40/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఓసకరరస మమనగరల
ఇసటట ననస:60-1-41
వయససస:21
లస: ససస స
892
AP151000495104
పషరర: ఓసకరర మమనగరల

95-173/178

భరస : �ాసరగజ బబగ
ఇసటట ననస:60-1-40/1
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబయబ బబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-40/1
వయససస:20
లస: పప
889
SQX1763341
పషరర: గరయతడ మమనగరల

878
SQX1955558
పషరర: వనసకట లకడమ బబ నసమదథబ

95-173/608

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమనగరల
ఇసటట ననస:60-1-39
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ పససడడ బబబమ బబ నసమదదబ
ఇసటట ననస:60-1-40
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పరపరరరవప బబ నసమదదబ
ఇసటట ననస:60-1-40
వయససస:69
లస: పప
886
SQX1885656
పషరర: అనవర బబగ షషక

95-173/175

భరస : పపరష బడహమస బబ నసమదథబ
ఇసటట ననస:60-1-40
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : పససడడబబబమరరవప బబ నసమదదబ
ఇసటట ననస:60-1-40
వయససస:59
లస: ససస స
883
SQX1603274
పషరర: పససడడబబబమరరవప బబ నసమదదబ

875
AP151000495047
పషరర: వనసకటరతనస మమనగరల�

873
SQX2126449
పషరర: ఆఫసడడ షషక

తసడడ:డ జలలన షషక
ఇసటట ననస:60-1-38/1
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమలసజననయమలల�
ఇసటట ననస:60-1-39
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-1-39
వయససస:50
లస: పప
880
SQX1603266
పషరర: ఉమకలమలరర బబ నసమదదబ

95-173/173

తసడడ:డ ఖలశస
ఇసటట ననస:60-1-38/1
వయససస:73
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:60-1-39
వయససస:44
లస: ససస స
877
AP151000495005
పషరర: వనసకటటశశరరర మమనగరల

872
SQX1048702
పషరర: జజన షషక

897
SQX0640490
పషరర: నతగలకడమ డదగల

95-173/193

భరస : వశశశశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-1-42
వయససస:35
లస: ససస స
95-173/195

900
SQX0573725
పషరర: షబనత షషక

95-173/196

భరస : అహమద
ఇసటట ననస:60-1-43
వయససస:30
లస: ససస స
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901
SQX1159848
పషరర: అహమద షషక
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95-173/197

తసడడ:డ మహబయబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-43
వయససస:38
లస: పప
904
SQX1955541
పషరర: అసజమలర మహమమమద

95-173/200

95-173/203

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-1-49
వయససస:67
లస: పప
913
SQX1980424
పషరర: మసమత సససగ కతడ
తసడడ:డ రరస సససగ కతడ
ఇసటట ననస:60-1-49
వయససస:40
లస: పప
916
SQX2401362
పషరర: మననమత సససగ కతడ

95-148/799

95-173/212

95-173/214

తసడడ:డ పషరయఖ
ఇసటట ననస:60-1-51
వయససస:63
లస: పప

914
SQX1980515
పషరర: దసరర బబయ కతడ

917
SQX2400976
పషరర: దసరర బబయ కతడ

920
SQX0530758
పషరర: రరమలరరవప� పససపపలలటట�

923
SQX0845933
పషరర: రరకకమణణ రకఖ నలగరరర

95-173/217

926
SQX0845941
పషరర: కకషష కకషప ర నలగరరర

95-173/210

929
SQX2457547
పషరర: సతఖనతరరయణ రరమశశటట
తసడడ:డ ససబబయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:60-1-52
వయససస:44
లస: పప

912
SQX1978873
పషరర: వరబబయ బబ సదదల

95-173/208

915
SQX2400679
పషరర: వర బబయ బబ సదదల

95-148/798

భరస : శసకర సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:60-1-49,
వయససస:68
లస: ససస స
95-173/611

918
AP151000495145
పషరర: ససచరరత పససపపలలటట�

95-173/211

భరస : వనసకటససధతకర�
ఇసటట ననస:60-1-50
వయససస:41
లస: ససస స
95-173/213

921
SQX2126480
పషరర: సశరష కరసత పససపపలలటట

95-173/612

తసడడ:డ వనసకట ససధకర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-1-50
వయససస:25
లస: పప
95-173/215

924
SQX0845917
పషరర: తడవనణణ నలగరరర

95-173/216

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-1-51
వయససస:54
లస: ససస స
95-173/218

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-1-51
వయససస:35
లస: పప
95-173/220

95-173/205

భసధసవప: మసమత సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:60-1-49
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-1-51
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కరసననత ఇసజటట
ఇసటట ననస:60-1-51
వయససస:32
లస: పప
928
SQX0845909
పషరర: కకటటశశర రరవప నలగరరర

95-173/207

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ�
ఇసటట ననస:60-1-50
వయససస:69
లస: పప

భరస : నతగరరజ ఇసజటట
ఇసటట ననస:60-1-51
వయససస:23
లస: ససస స
925
SQX1763473
పషరర: నతగరరజ ఇసజటట

911
SQX0668715
పషరర: కకటటశశర రరవప కరసరబబర

909
SQX0668707
పషరర: బబబ సరగజన కరసరబర
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-1-49
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : మననమత సససగ కతడ
ఇసటట ననస:60-1-49,
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:60-1-50
వయససస:44
లస: పప
922
SQX1763390
పషరర: హహమజ ఇసజటట

95-173/204

భరస : మసమత సససగ కతడ
ఇసటట ననస:60-1-49
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస సససగ కతడ
ఇసటట ననస:60-1-49,
వయససస:45
లస: పప
919
AP151000495163
పషరర: వనసకటససధతకర పససపపలలటట�

908
SQX0668780
పషరర: మలణణకఖమ కసరబబర

95-173/202

భరస : లకడమ నతరరయణ�
ఇసటట ననస:60-1-47
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:60-1-49
వయససస:69
లస: పప
95-173/209

95-173/199

95-173/201 906
905
SQX1955525
MLJ3744547
పషరర: యలసర అరరఫత మహమమమద
పషరర: నతగ సససదరర జటటరర�

భరస : నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-1-49
వయససస:37
లస: ససస స
95-173/206

903
SQX1322650
పషరర: కరరమమలలర ఖలన

తసడడ:డ హబబమలర ఖలన
ఇసటట ననస:60-1-44
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గగస మహమమమద
ఇసటట ననస:60-1-45
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జగనతనథస
ఇసటట ననస:60-1-47
వయససస:59
లస: పప
910
SQX0668764
పషరర: నతగకశశర రరవప కరసరబరర

95-173/198

భరస : కరరమమలలర ఖలన షషక
ఇసటట ననస:60-1-44
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ గగస మహమమమద
ఇసటట ననస:60-1-45
వయససస:20
లస: ససస స
907
SQX0235309
పషరర: లకడమనతరరయణ జటటరర

902
SQX1322528
పషరర: నజరరనసరస షషక

927
SQX0845925
పషరర: సరసబశవ రరవప నలగరరర

95-173/219

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-1-51
వయససస:38
లస: పప
95-148/800

930
SQX0739169
పషరర: కకషష పడభ రరమశశటట

95-173/221

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-1-52
వయససస:37
లస: ససస స
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931
SQX1017772
పషరర: ససవరష నజజసపటనస
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95-173/222

భరస : వనసకట శశషష బడహమయఖ నజజసపటనస
ఇసటట ననస:60-1-52
వయససస:38
లస: ససస స

932
SQX0008979
పషరర: వజయలకడమ� రరమశశటట �

95-173/223

తసడడ:డ అపరపరరవప�
ఇసటట ననస:60-1-52
వయససస:38
లస: ససస స

933
SQX0554402
పషరర: బబ మమససటట ససతతలత�

95-173/224

భరస : కకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:60-1-52
వయససస:44
లస: ససస స

95-173/225 935
95-173/226
934
SQX0948604
SQX1017749
పషరర: వనసకట పదతమవత నజజసపటనస
పషరర: వనసకట శశషష బడహమయఖ
నజజసపటనస
భరస : మడడససదన
తసడడ:డ మధససనధన రరవప నజజసపటనస
ఇసటట ననస:60-1-52
ఇసటట ననస:60-1-52
వయససస:64
లస: ససస స
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:60-1-52
వయససస:62
లస: పప

95-173/228 938
937
SQX0948612
SQX0430975
పషరర: మదససనదన రరవప నజజసపటనస
పషరర: అపరపరరవప రరమశశటట �

939
SQX2443430
పషరర: సతఖ నతరరయణ రమ శశటట

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:60-1-52
వయససస:69
లస: పప
940
SQX1992346
పషరర: సరయ ససదథప చదననస

తసడడ:డ చననయఖ�
ఇసటట ననస:60-1-52
వయససస:73
లస: పప
95-148/724

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదననస
ఇసటట ననస:60-1-53
వయససస:20
లస: పప
943
SQX0229393
పషరర: బబల పవన కలమలర చదననస

95-173/232

95-173/234

95-148/801

95-173/239

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-1-56
వయససస:53
లస: ససస స

947
AP151000495139
పషరర: అరరణకలమలరర మమవశ

950
SQX1938943
పషరర: శకకరసత బబససరన

953
AP151000495202
పషరర: వరలకడమ ఆవపల

95-173/242

956
SQX2125938
పషరర: రరమమలమమ బబససరన

95-173/235

959
SQX1763440
పషరర: పపరష రరస శశరసక చసడనరర
తసడడ:డ శకనసవరస రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:60-1-56
వయససస:21
లస: పప

95-173/231

945
SQX2057487
పషరర: చననమమయ అననస

95-173/575

948
AP151000495335
పషరర: నతగకసదడమమ మమవశ

95-173/236

భరస : రసగయఖ
ఇసటట ననస:60-1-54
వయససస:82
లస: ససస స
95-173/237

951
SQX1938927
పషరర: జజఖత బబససరన

95-173/238

తసడడ:డ ససబడమణఖస బబససరన
ఇసటట ననస:60-1-55
వయససస:23
లస: ససస స
95-173/240

954
SQX0482448
పషరర: నతగ సరయ శరత ఆవపల�

95-173/241

తసడడ:డ మమరళ కకషష�
ఇసటట ననస:60-1-55
వయససస:30
లస: పప
95-173/614

957
SQX1617838
పషరర: నతగ సరయ కగసడడనఖ
చససడనరర
తసడడ:డ శకనవరస రరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:60-1-56
వయససస:23
లస: ససస స

95-173/243

95-173/245

960
MLJ1168178
పషరర: శకనవరసరరవప చససడనరర

95-173/246

భరస : ససబబరరయమడడ బబససరన
ఇసటట ననస:60-1-55
వయససస:69
లస: ససస స
95-173/244

942
SQX1003060
పషరర: లకడమ వషష
ష వరర న చదననస

భరస : అపప రరవప అననస
ఇసటట ననస:60-1-53
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : మమరళకకషష
ఇసటట ననస:60-1-55
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరయమడడ బబససరన
ఇసటట ననస:60-1-55
వయససస:45
లస: పప
958
MLJ2737054
పషరర: గసగరభవరన చససడనరర

95-173/233

తసడడ:డ ససబడమణఖస బబససరన
ఇసటట ననస:60-1-55
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబడమణఖస BYSANI
ఇసటట ననస:60-1-55
వయససస:42
లస: ససస స
955
SQX1938885
పషరర: ససబడహమణఖస బబససరన

944
AP151000495015
పషరర: శకనవరసరరవప చదననస

95-173/613

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదననస
ఇసటట ననస:60-1-53
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-1-54
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : దదవసహయస
ఇసటట ననస:60-1-55
వయససస:76
లస: ససస స
952
SQX1938935
పషరర: కళళవత బబససరన

95-173/230

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-1-53
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమవశ
ఇసటట ననస:60-1-54
వయససస:21
లస: పప
949
SQX2458032
పషరర: చసతగమసట మరరయమమ

941
SQX0668798
పషరర: వనసకట రమణ చదననస

95-173/227

తసడడ:డ అపరప రరవప రమ శశటట
ఇసటట ననస:60-1-52
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-1-53
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదననస
ఇసటట ననస:60-1-53
వయససస:30
లస: పప
946
SQX1866938
పషరర: శరరష మమవశ

95-173/229

936
AP151000495212
పషరర: కకటటశశర రరవప బబ మమశశటట

తసడడ:డ రరమ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-1-56
వయససస:60
లస: పప
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95-173/247

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:60-1-57
వయససస:34
లస: ససస స
964
AP151000495209
పషరర: ససరకషష పసటటల

95-173/251

95-173/253

95-174/34

భరస : రమమష వరరరపలర
ఇసటట ననస:60-1-58
వయససస:42
లస: ససస స

968
SQX1617739
పషరర: గసగ దదవ బసడడ

971
SQX1470962
పషరర: మమరళకకషష ససకర

95-173/255

974
MLJ2691442
పషరర: వరణణ మమటట పలర

977
SQX1763721
పషరర: కకషష కలమలరర వడర మయడడ

తసడడ:డ రరమలనతద పడసరద నతగలసగస
ఇసటట ననస:60-1-61
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ఫణణ లలల వడర మయడడ
ఇసటట ననస:60-1-61
వయససస:36
లస: ససస స

979
SQX1048611
పషరర: రకవత వరనపరమమల

980
SQX0845958
పషరర: అనత అతస లకరర

95-173/259

భరస : శవ రసగనతథ అనపరరస
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:31
లస: ససస స
95-173/262

తసడడ:డ ససబబయఖ మమటటపలర
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:53
లస: పప

95-174/35

95-173/266

986
MLJ1654524
పషరర: ససబడమణఖస� అనపరరస�

95-174/36

989
AP151000498255
పషరర: సరసబశవరరవప మమటటపలర
తసడడ:డ పదబయఖ మమటటపలర
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:55
లస: పప

969
SQX1470988
పషరర: వససధతర ససకర

95-174/33

972
SQX0343467
పషరర: హనసమలయమమ తరరమల

95-173/254

975
SQX0876730
పషరర: ససధథర కలమలర మటటటపలర

95-174/37

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప మటటటపలర
ఇసటట ననస:60-1-60
వయససస:27
లస: పప
95-173/257

978
SQX1763697
పషరర: ఫణణ లలల వడర మయడడ

95-173/258

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప వడర మయడడ
ఇసటట ననస:60-1-61
వయససస:38
లస: పప
95-173/260

981
SQX0845891
పషరర: పడకకతతసబ వరనపరమమల

95-173/261

భరస : గగపరల చతరర
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:53
లస: ససస స
95-173/263

984
SQX1484146
పషరర: రవసదడనతథ అనపరరస

95-173/265

తసడడ:డ ససబడహమణఖస అనపరరస
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:38
లస: పప
95-173/267

తసడడ:డ శకరసగనతయకలలల�
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:67
లస: పప
95-174/39

95-173/615

భరస : వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:60-1-60
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగనతయకలలల
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:79
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:42
లస: పప
988
MLJ2686244
పషరర: మలర కరరరరనరరవప మమటట పల

983
MLJ1220375
పషరర: పడభబవత అనపరరస

966
SQX2266450
పషరర: మలధసరర శక పసటటల

భరస : మమరళ కకషష ససకర
ఇసటట ననస:60-1-58
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రవసదడనతథ అనపరత
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస�
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:64
లస: ససస స
985
MLJ1654516
పషరర: శవరసగనతధ� అనపరరస�

95-174/32

భరస : మలర ఖలరరమనరరవప మమటటపలర
ఇసటట ననస:60-1-60
వయససస:36
లస: ససస స
95-173/256

95-173/249

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:60-1-57
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ యస వ వ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:60-1-58
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ తరరమల
ఇసటట ననస:60-1-60
వయససస:46
లస: పప

982
MLJ1220979
పషరర: నతగరరజకలమలరర� అనపరరస�

95-173/252

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:60-1-58
వయససస:22
లస: ససస స

970
SQX0859819
పషరర: వరరపలర శరరద

976
SQX1145433
పషరర: తషలసస నతగలసగస

965
SQX0009167
పషరర: కకటటశశర రరవప� పసటటల�

963
AP151000495243
పషరర: సరగజన పసటటల

భరస : చన ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-1-57
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ఆసజననయమలల�
ఇసటట ననస:60-1-57
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరవ పపటట
ఇసటట ననస:60-1-58
వయససస:26
లస: పప

973
SQX1459081
పషరర: రరమకకషష తరరమల

95-173/248

భరస : కకటటశశర రరవప�
ఇసటట ననస:60-1-57
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-1-57
వయససస:42
లస: పప
967
SQX1031012
పషరర: సతష కలమలర పపటట

962
SQX0009159
పషరర: పదతమవత� పసటటల�

987
AP151000501322
పషరర: పదమ మమటటపలర

95-174/38

భరస : సరసబశవరరవప మమటటపలర
ఇసటట ననస:60-1-62
వయససస:50
లస: ససస స
95-174/40

990
SQX1490572
పషరర: ససనగర మతషకలమలర

95-173/268

తసడడ:డ ఆసజననయమలల మతషకలమలర
ఇసటట ననస:60-1-63
వయససస:26
లస: ససస స
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991
MLJ2682011
పషరర: ససచతడ� మతషకలమలర �

95-173/269

భరస : ఆసజననయమలల� �
ఇసటట ననస:60-1-63
వయససస:51
లస: ససస స
95-174/41

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-1-64
వయససస:41
లస: పప

995
SQX0009316
పషరర: ఖలజజ బ� షషక�

95-173/274

998
SQX1167478
పషరర: పషద రరమలనసజమమ కసప
భరస : వర పడసరద కసప
ఇసటట ననస:60-1-66
వయససస:28
లస: ససస స

1000 SQX1532366
పషరర: గకహ లకడమ కలసదనపప

1001 SQX1167494
పషరర: శకలసతల కలసదనపప

95-173/277

భరస : సనరఖనతరరయణ కలసదనపప
ఇసటట ననస:60-1-66
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ కసప
ఇసటట ననస:60-1-66
వయససస:37
లస: పప
1006 MLJ2682383
పషరర: శకనవరసరరవప� కకతస గరరర �

95-173/283

భరస : రరమమహన రరవప కరయలల
ఇసటట ననస:60-1-68
వయససస:41
లస: ససస స
1012 MLJ2686095
పషరర: లకడమవరరరయలణ కరయల

95-174/45

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-1-71
వయససస:47
లస: పప

95-173/278

95-174/48

95-173/284

1013 MLJ2686061
పషరర: సనరఖనతరరయణ కరయల

95-173/279
1002 SQX1167502
పషరర: వనసకట రరమలసజననయమలల
కలసదనపప
తసడడ:డ రరమలసజననయమలల కలసదనపప
ఇసటట ననస:60-1-66
వయససస:31
లస: పప
95-173/282

1008 SQX0146340
పషరర: మహబయబ షషక�

95-173/285

95-174/43

1011 AP151000501052
పషరర: పపషరపవత కరయల

భరస : సనరరబబబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-1-71
వయససస:37
లస: ససస స

95-174/44

భరస : సనరఖనతరరయణ కరయలల
ఇసటట ననస:60-1-68
వయససస:75
లస: ససస స
95-174/46

1014 SQX0426668
పషరర: హరరక వజయ కక

95-174/47

భరస : కకరణ కలమలర కరయలల
ఇసటట ననస:60-1-69
వయససస:36
లస: ససస స

95-173/286 1017 SQX0343897
1016 SQX1041854
పషరర: సరయ లకడమ వనజజ మమరరకకపపడడ
పషరర: వరణణ మమరరకకపపడడ

1019 SQX0197152
పషరర: నతగజజఖత పససపపలలటట

95-173/276

తసడడ:డ ఖలససస�
ఇసటట ననస:60-1-68
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ కలమలర సరశమ మమరరకకపపడడ
ఇసటట ననస:60-1-71
వయససస:26
లస: ససస స
95-173/288

999
SQX1554121
పషరర: హససనత కలమలరర కలసదనపప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-1-67
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ కరయలల
ఇసటట ననస:60-1-68
వయససస:90
లస: పప

తసడడ:డ బమలర యఖ కరయలల
ఇసటట ననస:60-1-69
వయససస:41
లస: పప
1018 SQX0343855
పషరర: కలమలర సరశమ మమరరకకపపడడ

1010 MLJ3717345
పషరర: ఆదదలకడమ కరయల

95-173/273

భరస : వనసకట రరమలసజననయమలల కలసదనపప
ఇసటట ననస:60-1-66
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకషష కరయలల
ఇసటట ననస:60-1-68
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖనతరరయణ కరయలల
ఇసటట ననస:60-1-68
వయససస:55
లస: పప
1015 SQX0221143
పషరర: కకరణ కలమలర కరయల

95-173/275

భరస : మమహబయబ
ఇసటట ననస:60-1-68
వయససస:39
లస: ససస స
95-174/42

996
SQX1167510
పషరర: పడసనన కలమలరర కలసదనపప

95-173/281 1005 SQX1048777
1004 SQX1167486
పషరర: రరమలసజననయమలల కలసదనపప
పషరర: పరరశత కకతస గరరర

1007 SQX0009241
పషరర: వహహదత బబగస షషక

95-173/271

తసడడ:డ రరమలసజననయమలల కలసదనపప
ఇసటట ననస:60-1-66
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కలసదనపప
ఇసటట ననస:60-1-66
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:60-1-67
వయససస:62
లస: పప
1009 SQX0197111
పషరర: హహమలత కరయల

95-173/272

భరస : రరమలసజననయమలల కలసదనపప
ఇసటట ననస:60-1-66
వయససస:48
లస: ససస స
95-173/280

993
MLJ2682029
పషరర: ఆసజననయమలల మతషకలమలర

తసడడ:డ నరసససహశరససస స
ఇసటట ననస:60-1-63
వయససస:58
లస: పప

భరస : అబమబలలర�
ఇసటట ననస:60-1-65
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసజననయమలల కలసదనపప
ఇసటట ననస:60-1-66
వయససస:25
లస: ససస స

1003 SQX1167460
పషరర: వర పడసరద కసప

95-173/270

తసడడ:డ ఆసజననయమలల మలతషకలమలర
ఇసటట ననస:60-1-63
వయససస:24
లస: పప

994
SQX0428037
పషరర: శవ రరమ కకషష అలర స

997
SQX1167528
పషరర: నతగ లకడమ కలసదనపప

992
SQX1297655
పషరర: సరయ కలటటట మలతషకలమలర

95-173/287

భరస : కలమలర సరశమ
ఇసటట ననస:60-1-71
వయససస:42
లస: ససస స
95-174/49

1020 AP151000501438
పషరర: గగరర పససపపలలటట

95-174/50

భరస : సరసబయఖ పససపసలలటట
ఇసటట ననస:60-1-71
వయససస:43
లస: ససస స
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1021 AP151000501437
పషరర: సరమలమజఖస పససపపలలటట

95-174/51

భరస : సరసబయఖ పససపసలలటట
ఇసటట ననస:60-1-71
వయససస:68
లస: ససస స
1024 SQX1490507
పషరర: ససజనఖ వరవలర

95-174/54

95-173/290

95-173/293

1028 MLJ1123611
పషరర: మలలర శశరర మలమళళపలర

1031 MLJ1126622
పషరర: వనసకటటశశరరరవప మలమళళపలర

95-174/56

1034 MLJ3717360
పషరర: కకటటశశరమమ తననలకరర

95-173/291

1037 SQX1617820
పషరర: సరయ మలరరత వలవనటట

1026 MLJ1120393
పషరర: అననపపరష � మలమళళపలర �

95-173/289

95-173/292
1029 MLJ1121730
పషరర: చచడదశశరరరవప� మలమళళపలర �

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:35
లస: పప
95-173/294

95-174/57

భరస : అసకమమరరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:67
లస: ససస స
95-174/59

95-174/53

భరస : చచడదశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:79
లస: పప

భరస : సప మశశఖర తననలకరర
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:33
లస: ససస స
1036 SQX0845594
పషరర: సరసబశవ రరవప తననలకరర

95-174/55

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరరసగపరణణ
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:56
లస: పప
1033 MLJ3717352
పషరర: వనసకట పదదమన తననలకరర

1025 AP151000501550
పషరర: వనసకరయమమ వరవలర

1023 SQX1288902
పషరర: కకషష తషలసస గగక

తసడడ:డ సనతఖసస రరవప గగక
ఇసటట ననస:60-1-72
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:60-1-72
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప పప గమల
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:52
లస: ససస స
1030 SQX0482349
పషరర: సరసబశవ రరవప పప గమల

95-174/52

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పససపసలలటట
ఇసటట ననస:60-1-71
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-1-72
వయససస:33
లస: ససస స
1027 SQX0482620
పషరర: లకడమ కలమలరర ప పప గమల

1022 SQX0611509
పషరర: సనరరబబబమ పససపపలలటట

95-173/616
1032 SQX2126555
పషరర: రరఘవనసదడ శవ సరయ వనసకటటష
మలమళరపలర
తసడడ:డ ఉదయ భబసణర మలమళరపలర
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:18
లస: పప

1035 AP151000498418
పషరర: సప మశశఖర తననలకరర

95-174/58

తసడడ:డ అసకమమరరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:41
లస: పప
95-173/295

1038 SQX1617812
పషరర: సరయ కకషష వలవనటట

95-173/296

తసడడ:డ రగశయఖ తననలకరర
ఇసటట ననస:60-1-74
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నతగ హరకసదడ కలమలర వలవనటట
ఇసటట ననస:60-1-75
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నతగ హరకసదడ కలమలర వలవనటట
ఇసటట ననస:60-1-75
వయససస:22
లస: పప

95-173/297
1039 SQX1955509
పషరర: వనసకట నతగ హరకసదడ కలమలర
వలవనటట
తసడడ:డ శవ నతరరయణ మయరరస వలవనటట
ఇసటట ననస:60-1-75
వయససస:54
లస: పప

1040 SQX1222041
పషరర: వజయ లకడమ కలసదసరరస

1041 SQX1222033
పషరర: మలర కరరరరన రరవప కలసదసరరస

95-173/298

భరస : మలర కరరరరన రరవప కలసదసరరస
ఇసటట ననస:60-1-77
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ కలసదసరరస
ఇసటట ననస:60-1-77
వయససస:82
లస: పప

95-173/617 1043 SQX1751395
1042 SQX2320471
పషరర: ససతతశ కలమత కలసటమమకణల
పషరర: కలససమ రరజఖ లకడమ
కకతస మలసస
తసడడ:డ ఉదయ భబసణర కలసటమమకణల
భరస : శకనవరస రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-1-77
ఇసటట ననస:60-1-79
వయససస:30
లస: పప
వయససస:36
లస: ససస స

95-148/54

1045 SQX1839299
పషరర: మధస బబబమ బబ యదదడడమ

95-148/56

95-173/300

తసడడ:డ తమమపప బబ యదదడడమ
ఇసటట ననస:60-1-79
వయససస:28
లస: పప
1048 SQX1751379
పషరర: పపరష చసదడ శశఖర కకతస మలసస
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-1-79/1
వయససస:44
లస: పప

1046 SQX1751460
పషరర: ససధఖ లకడమ కకతస మలసస

1049 SQX2152056
పషరర: భబరర వ కకతస మలసస
తసడడ:డ పపరష చసదడ శశఖర కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-1-79/1
వయససస:18
లస: ససస స

1044 SQX1751403
పషరర: శకనవరస రరవప కకతస మలసస

95-148/55

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-1-79
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ శశఖర కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-1-79/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-148/58

95-173/299

1047 SQX1751437
పషరర: ధన లకడమ కకతస మలసస

95-148/57

భరస : సతఖనతరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-1-79/1
వయససస:66
లస: ససస స
95-148/802

1050 SQX0532168
పషరర: గకసధద హహమలకడమ శవ హరరక

95-173/301

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-1-80
వయససస:29
లస: ససస స
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95-173/302

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-1-80
వయససస:50
లస: ససస స
1054 SQX1763507
పషరర: ఆలలఖఖ నతగభబసరర

95-173/306

95-173/307

1058 SQX1574962
పషరర: పరఖరర షషక

95-174/64

95-148/61

1061 SQX0847798
పషరర: నతగలకడమ కలలఖణణ అననసరరజ

95-162/29

భరస : అఫప డ జ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-86
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ననననసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-86
వయససస:33
లస: పప

భరస : జలలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-87
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సలమ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-87
వయససస:27
లస: పప

95-148/62

95-148/67

95-162/30

95-148/60

1070 MLJ1171313
పషరర: అపప డ జ బబషర షషక

1073 SQX1294016
పషరర: జకకర బబగమ షషక

1076 SQX0368621
పషరర: రబబబన పఠరన

1079 AP151000567061
పషరర: సమద ఖలన పటన
తసడడ:డ మసరసన ఖలన పటన
ఇసటట ననస:60-1-87
వయససస:52
లస: పప

95-148/63

1068 SQX0526129
పషరర: ఆదదల బబషర షషక

95-162/31

తసడడ:డ నననన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-86
వయససస:32
లస: పప
95-162/33

1071 MLJ1171800
పషరర: ననననసరహహబ షషక

95-162/34

తసడడ:డ మమలలలసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-86
వయససస:60
లస: పప
95-148/65

1074 SQX0333211
పషరర: జహరబబ పఠరన

95-148/66

భరస : రబబబన� పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-87
వయససస:29
లస: ససస స
95-148/68

తసడడ:డ సమత ఖలన� పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-87
వయససస:33
లస: పప
95-162/35

1062 SQX0786673
పషరర: సరయ ఇసదదర వసగర

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-86
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఆదదల బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-87
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సమత ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-87
వయససస:31
లస: పప
1078 SQX0750729
పషరర: ససధతన పఠరన

95-148/59

తసడడ:డ ననననసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-86
వయససస:36
లస: పప
95-148/64

95-174/63

తసడడ:డ సతఖ పడసరద అనతరజల
ఇసటట ననస:60-1-82
వయససస:25
లస: పప

భరస : ననననసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-86
వయససస:57
లస: ససస స
95-162/32

1059 SQX1762020
పషరర: భబణమ అనతరజల

1065 SQX1225706
పషరర: హససనత షషక

1067 MLJ1171792
పషరర: అసమతషననసర బబగస షషక

1075 SQX0367508
పషరర: జలలన పఠరన

95-174/62

1064 SQX0787085
పషరర: రరధ కకషష మహనరరవప వసగర

1066 SQX1753375
పషరర: ఫసజయ తలత

1072 SQX1398503
పషరర: మలర క ఖలన పఠరన

తసడడ:డ శశషయఖ జసజస
ఇసటట ననస:60-1-81
వయససస:61
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ పడసరద వసగర
ఇసటట ననస:60-1-85
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకరటబడమయఖ వసగర
ఇసటట ననస:60-1-85
వయససస:89
లస: పప

95-173/304

95-174/61
1056 SQX0071662
పషరర: పడసనన ఆసజననయమలల జసజనస

భరస : వనసకట నతగసతఖ రరమలరరవప అననసరరజ
ఇసటట ననస:60-1-85
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మహన రరవప వసగర
ఇసటట ననస:60-1-85
వయససస:61
లస: పప

1069 MLJ1171925
పషరర: ఫసరగజ భబషర షషక

95-174/60

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:60-1-82
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల జసజనస
ఇసటట ననస:60-1-82/1
వయససస:27
లస: పప
1063 SQX0787002
పషరర: సతఖనతరరయణ పడసరద వసగర

1055 SQX0086173
పషరర: సరసశత జసజనస

1053 SQX0290809
పషరర: వనసకట ససబబబరరవప గకసధద

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:60-1-80
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడసనన ఆసజననయమలల జసజస
ఇసటట ననస:60-1-81
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప ఏనసగమల
ఇసటట ననస:60-1-82
వయససస:62
లస: ససస స
1060 SQX1049304
పషరర: వసశ సరయ బబబమ జసజనస

95-173/303

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-1-80
వయససస:26
లస: పప

భరస : అపరపరరవప నతగభబసరర
ఇసటట ననస:60-1-81
వయససస:33
లస: ససస స
1057 SQX1763556
పషరర: రమలదదవ ఏనసగమల

1052 SQX0983296
పషరర: శవ సరయ గకసధద

1077 SQX2087971
పషరర: గగస బబష ఖలన పటబన

95-148/725

తసడడ:డ సమద ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:60-1-87
వయససస:23
లస: పప
95-162/36

1080 SQX1425595
పషరర: లకమణ రరవప అలలరస

95-174/65

తసడడ:డ బసవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-1-87
వయససస:65
లస: పప

Page 40 of 338

1081 SQX1606187
పషరర: ఫరతమల సయఖద
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95-148/69

భరస : కరరమమలర సయఖద
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:25
లస: ససస స
1084 SQX1225680
పషరర: హహసషసన బ షషక

95-148/72

95-148/76

95-173/618

95-174/66

95-148/803

95-174/67

95-148/80

భరస : ఇలఖజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-91
వయససస:48
లస: ససస స

95-173/619

1097 MLJ1171560
పషరర: ఫరరదత షషక

1100 SQX0332437
పషరర: రబబబన షషక

1103 SQX2382992
పషరర: మయఏజ బబష షషక

95-162/40

1106 AP151000567172
పషరర: మయజ బబష షషక

95-148/726

1109 SQX0067520
పషరర: బబషస� సయఖద�
తసడడ:డ రహమలన� అబమబల
ఇసటట ననస:60-1-91
వయససస:40
లస: పప

95-162/37

1092 SQX2427748
పషరర: సరతతజ మహమమద

95-173/620

1095 SQX2092492
పషరర: షఫస మహమమద

95-155/725

తసడడ:డ మమఫసస బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-88/1
వయససస:36
లస: పప
95-162/38

1098 MLJ1171511
పషరర: ననరరలలర షషక

95-162/39

తసడడ:డ భబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-89
వయససస:38
లస: పప
95-148/78

1101 SQX0066845
పషరర: జలలన షషక

95-148/79

తసడడ:డ మహహదథబన షషక
ఇసటట ననస:60-1-90
వయససస:31
లస: పప
95-148/804

1104 SQX2377547
పషరర: ససలలసనత బబగమమ షషక

95-148/805

భరస : మయస బబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-90
వయససస:53
లస: ససస స
95-162/41

తసడడ:డ అనశర షరరపప షషక
ఇసటట ననస:60-1-90
వయససస:62
లస: పప
95-148/82

1089 AP151000567192
పషరర: మహబయబ భ షషక

తలర : వరహదసననసర మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ అనవర షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-90
వయససస:56
లస: పప

భరస : మయజ బబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-90
వయససస:52
లస: ససస స
1108 SQX1581942
పషరర: అసమసస పఠరన

1094 SQX2110443
పషరర: నజయల ససలలసనత షషక

95-148/74

భరస : అబమబల రవపఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహజ బబషర� షషక
ఇసటట ననస:60-1-90
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మఈస బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-90
వయససస:31
లస: పప
1105 AP151000567173
పషరర: మమనశర ససలలసనత షషక

95-148/77

భరస : ననరరలలర షషక
ఇసటట ననస:60-1-89
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రగశయఖ తనననతషరర
ఇసటట ననస:60-1-89
వయససస:69
లస: పప
1102 SQX1751429
పషరర: జలలన షషక

1091 SQX2445732
పషరర: మబనత పటబన

1086 SQX1606179
పషరర: మసరసన వల షషక
తసడడ:డ కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రగహమన షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-88/1
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ననరరలర షషక
ఇసటట ననస:60-1-89
వయససస:20
లస: ససస స
1099 SQX0681791
పషరర: వనసకట కకషష మయరరస తనననటటరర

95-148/73

భరస : అబబబస ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:64
లస: పప
1096 SQX2232072
పషరర: రజయల షషక

1088 SQX1025429
పషరర: కరరమమలలర షషక

95-148/71

Deleted

తసడడ:డ అబమబల రవపఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఇబబసమ
డ మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:53
లస: ససస స
1093 AP151000498093
పషరర: మసరసనతడవప అలర స

1085 SQX1518622
పషరర: ఇసరమయల జకబబరరలర షషక

1083 SQX1606120
పషరర: మమనన షషక

భరస : ఖలజజ షషక
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలజజ షషక
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల రరవపఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:47
లస: పప
1090 SQX2424513
పషరర: వరహదసననసర మహమమద

95-148/70

భరస : కరరమమలలర షషక
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-88
వయససస:67
లస: ససస స
1087 SQX1606112
పషరర: ఖలజజ షషక

1082 SQX1025734
పషరర: ఆషర బబగమ షషక

1107 SQX1751452
పషరర: అసమసస పఠరన

95-148/81

భరస : ఈయశ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-91
వయససస:46
లస: ససస స
95-148/83

1110 SQX1398446
పషరర: ఇలలఖస ఖలన పఠరన

95-148/84

తసడడ:డ లలల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-91
వయససస:60
లస: పప
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1111 MLJ2682169
పషరర: నససడత ఎస డడ
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95-173/308

భరస : బబషస ఎస డడ
ఇసటట ననస:60-1-91
వయససస:33
లస: ససస స
95-173/311

తసడడ:డ జయలలబదదబన షషక
ఇసటట ననస:60-1-91
వయససస:39
లస: పప

1115 MLJ2682185
పషరర: ఇషరకక ఖలన పఠరన

95-173/310

తసడడ:డ ఇలయజజద న
ఇసటట ననస:60-1-91
వయససస:35
లస: ససస స
95-173/312
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1119 SQX1763069
పషరర: షహనత షషక

95-174/68

1122 SQX2296564
పషరర: షమ షషక

95-174/71

95-148/806

95-173/313

95-174/72

1123 SQX2039410
పషరర: రఫస షషక

1126 SQX1954080
పషరర: రరమజజ బబగస షససక

95-148/85

1129 AP151000549342
పషరర: సతష రగడడమ అకణల

95-148/718

1132 SQX1016055
పషరర: షజకదత దదలర లద షషక

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప పరలలకరయల
ఇసటట ననస:60-1-96
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ రసనల షషక
ఇసటట ననస:60-1-97
వయససస:28
లస: ససస స

1134 SQX0617845
పషరర: ఇసరమయల షషక

1135 SQX0818930
పషరర: బదసడజమమ షషక

95-162/45

తసడడ:డ అబమబల రసనల షషక
ఇసటట ననస:60-1-97
వయససస:32
లస: పప

95-173/314

1138 AP151000567289
పషరర: బదసడశమ మహమమద
భరస : రహహమమన ష రరఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-99
వయససస:46
లస: ససస స

95-174/73

1124 SQX2150787
పషరర: రమజ షషక

95-148/768

1127 AP151000495393
పషరర: షఫస షషక

95-173/315

తసడడ:డ అజబమ
ఇసటట ననస:60-1-95
వయససస:41
లస: పప
95-148/86

1130 MLJ1171354
పషరర: గగస భబషర షషక

95-162/42

తసడడ:డ మయజ బబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-96
వయససస:34
లస: పప
95-162/43

1133 SQX0127092
పషరర: జలలఖల షషక

95-162/44

భరస : రసనల షషక
ఇసటట ననస:60-1-97
వయససస:59
లస: ససస స
95-150/26

భరస : రగహమన
ఇసటట ననస:60-1-99
వయససస:46
లస: ససస స
95-150/28

1121 AP151000498502
పషరర: వనసకయఖ అలర స

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:60-01-94
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణతరగడడమ అకణల
ఇసటట ననస:60-1-96
వయససస:65
లస: పప
95-174/74

95-174/70

తసడడ:డ కకటయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-1-93
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ షఫస షససక
ఇసటట ననస:60-1-95
వయససస:20
లస: పప

భరస : సతష రగడడమ అకణల
ఇసటట ననస:60-1-96
వయససస:57
లస: ససస స
1131 SQX1574988
పషరర: దదననష కలమలర పరలలకరయల

1120 AP151000501529
పషరర: రమలదదవ అలర స

1118 SQX0596049
పషరర: వనసకటరరయమడడ అలర స

తసడడ:డ శకరరమమలల అలర స
ఇసటట ననస:60-1-92
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రవపఫ షషక
ఇసటట ననస:60-01-94
వయససస:45
లస: పప

భరస : షఫస
ఇసటట ననస:60-1-95
వయససస:37
లస: ససస స
1128 AP151000552391
పషరర: తషలసస అకణల

95-174/69

భరస : వనసకయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-1-93
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : బషసద షషక
ఇసటట ననస:60-1-93/16
వయససస:38
లస: ససస స
1125 MLJ2682151
పషరర: ఆషర షషక

1117 SQX1469643
పషరర: హహమ లత అలర స

భరస : వనసకటరరయమడడ అలర స
ఇసటట ననస:60-1-92
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసద షషక
ఇసటట ననస:60-1-93
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర షరరఫ
ఇసటట ననస:60-1-99
వయససస:50
లస: పప

1113 MLJ2682177
పషరర: రరజశన పఠరన

తసడడ:డ ఇలయలజ ఖలన
ఇసటట ననస:60-1-91
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరయమడడ అలర స
ఇసటట ననస:60-1-92
వయససస:22
లస: ససస స

1137 SQX0818948
పషరర: రగహమన షషక

95-173/309

భరస : రరయలజ షషక
ఇసటట ననస:60-1-91
వయససస:34
లస: ససస స

1114 SQX0009357
పషరర: రరయలజ షషక

1116 SQX1587304
పషరర: కకరస ర అలర స

1112 SQX0009456
పషరర: రరహన షషక

1136 SQX0818922
పషరర: ఖలజజ షషక

95-150/27

తసడడ:డ రగహమన
ఇసటట ననస:60-1-99
వయససస:28
లస: పప
95-162/46

1139 SQX2360303
పషరర: మలబమ జన షషక

95-162/862

భరస : ఖజ షషక
ఇసటట ననస:60-1-99
వయససస:20
లస: ససస స
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1140 SQX0588210
పషరర: రషసద షషక
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95-173/316

తసడడ:డ లలలజజన
ఇసటట ననస:60-1-101
వయససస:35
లస: పప
1143 SQX0723692
పషరర: అసరసస షషక

95-148/87

95-174/77

95-174/80

95-162/49

95-148/88

95-162/51

95-173/319

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:60-1-109
వయససస:51
లస: ససస స
1164 AP151000495061
పషరర: ఆరరపఅల షషక

తసడడ:డ యలకకబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-115
వయససస:33
లస: పప

95-162/47

1153 MLJ1165109
పషరర: నరసససహరరవప బతస న

1156 SQX0951194
పషరర: అససమతత పసడయ కటటట బబ యన

1159 SQX2323061
పషరర: కకశశర తషమమల

95-173/321

95-162/50

1148 MLJ1121342
పషరర: శకనస మలదతసస

95-174/79

1151 MLJ1164110
పషరర: శవకలమలరరబతస న

95-162/48

1154 AP151000552185
పషరర: వజయ కటటట బబ యన

95-148/89

1157 SQX1003938
పషరర: వజయ లకడమ కటటట బబ యన

95-173/588

1160 SQX2380962
పషరర: వల షషక

95-148/769

తసడడ:డ కరరమమలలర షషక
ఇసటట ననస:60-1-108
వయససస:26
లస: పప

1162 SQX1398404
పషరర: అమలమజ కకపపపల

1163 AP151000495056
పషరర: హఫసజననసర షషక

1168 SQX0658138
పషరర: దరరయల హహసషసన షషక
తసడడ:డ బబబమ షషక
ఇసటట ననస:60-1-116
వయససస:29
లస: ససస స

95-148/90

భరస : శవయఖ కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:60-1-107
వయససస:49
లస: ససస స

భసధసవప: చన మలలకకసడయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:60-1-107
వయససస:32
లస: పప

1165 SQX0532325
పషరర: అబమబల జలల షషక

95-147/15

భరస : శవయఖ కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:60-1-107
వయససస:50
లస: ససస స

95-148/91

95-173/320

భరస : ఆరరపఅల
ఇసటట ననస:60-1-113
వయససస:42
లస: ససస స
95-148/92

తసడడ:డ అబమబల సతతసర షషక
ఇసటట ననస:60-1-114
వయససస:29
లస: పప
95-162/850

95-174/76

భరస : నరసససహరరవప బతస న
ఇసటట ననస:60-1-106
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : రరమ కలమలర కకపపపల
ఇసటట ననస:60-1-112
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమమదర రరఫ
ఇసటట ననస:60-1-113
వయససస:46
లస: పప
1167 SQX2265007
పషరర: అకకస షషక

1150 SQX0397505
పషరర: శశషయఖ పసతతళళ

1145 SQX1265751
పషరర: శవ కలమలరర మదతసస

తసడడ:డ ససబబబరరవప మదతడసస
ఇసటట ననస:60-1-102
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ కటటట బబ యన
ఇసటట ననస:60-1-107
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:60-1-107
వయససస:63
లస: పప
1161 SQX0530741
పషరర: రరజఖలకడమ అసకకరగడడమ�

95-174/78

తసడడ:డ వరయఖ బతస న
ఇసటట ననస:60-1-106
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ కటటటబబ యన
ఇసటట ననస:60-1-107
వయససస:27
లస: ససస స
1158 SQX1016014
పషరర: శవయఖ కటటటబబ యన

1147 SQX1938950
పషరర: అబబబస షషక

95-173/318

భరస : ససబబ రరవప మదతసస
ఇసటట ననస:60-1-102
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస పసతతళళ
ఇసటట ననస:60-1-105
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ మహబయబయ షషక
ఇసటట ననస:60-1-106
వయససస:60
లస: పప
1155 SQX1780204
పషరర: అససమత పసడయల కటటటబబ యన

95-174/75

తసడడ:డ బబజ షషక
ఇసటట ననస:60-1-102
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మదతడసస
ఇసటట ననస:60-1-102
వయససస:40
లస: పప
1152 SQX0947317
పషరర: షరరరక అహమద షషక

1144 SQX1267880
పషరర: గగరర దదవ మదతసస

1142 MLJ2682565
పషరర: లలల జజన షషక

తసడడ:డ పసదబబబమ
ఇసటట ననస:60-1--101
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససరకష బబబమ మదతసస
ఇసటట ననస:60-1-102
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర పపరకటట
ఇసటట ననస:60-1-102
వయససస:70
లస: ససస స
1149 MLJ1120914
పషరర: ససరకషరబబమ మలదతసస

95-173/317

తసడడ:డ లలలజజన
ఇసటట ననస:60-1-101
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ బబజ షషక
ఇసటట ననస:60-1-102
వయససస:36
లస: పప
1146 AP151000501280
పషరర: ఆదదమమ పపరకటట

1141 SQX0146415
పషరర: జలలన షషక

1166 MLJ1170554
పషరర: మతజజన షషక

95-162/52

భరస : అబమబల సతతసర షషక
ఇసటట ననస:60-1-114
వయససస:50
లస: ససస స
95-148/93

1169 SQX2248235
పషరర: జమర బబష షషక

95-150/607

తసడడ:డ జఫర బబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-116
వయససస:28
లస: పప
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1170 MLJ2717304
పషరర: హససనత మహమద
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95-162/53

భరస : పససటట సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-116
వయససస:34
లస: ససస స
1173 MLJ2718633
పషరర: జలలన షషక

95-162/56

95-162/851

95-148/840

95-173/322

95-173/324

95-173/326

95-173/329

తసడడ:డ అకబర షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-120/3
వయససస:19
లస: పప

1183 SQX1459073
పషరర: పపణఖవత వనలలగయరర

1186 SQX2110799
పషరర: పరపరరరవప కలలగయరర

1189 SQX1048637
పషరర: పరవన బబగస షషక

1192 AP151000495120
పషరర: అఫసర అల షషక

95-5/874

1195 MLJ1120674
పషరర: ఆజజననసర షషక

95-173/323

1198 MLJ1172303
పషరర: గగస బబషర మహమద
తసడడ:డ షపస అహమమద మహమద
ఇసటట ననస:60-1-121
వయససస:46
లస: పప

1178 SQX2545705
పషరర: అతయలజ ససలలసనత షషక

95-148/839

1181 MLJ2717270
పషరర: సలస షషక

95-162/60

1184 SQX2467132
పషరర: అమర చకకవరరస వనలలగయరర

95-173/589

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వనలలగయరర
ఇసటట ననస:60-1-118
వయససస:35
లస: పప
95-173/574

1187 MLJ1120641
పషరర: గమలలరరకబగస షషక

95-173/325

భరస : ఏజజసర రరఫ
ఇసటట ననస:60-1-120
వయససస:33
లస: ససస స
95-173/327

1190 SQX0518662
పషరర: ఉసరమన షరరఫ షషక�

95-173/328

తసడడ:డ షహరరర షరరఫ�
ఇసటట ననస:60-1-120/1
వయససస:32
లస: పప
95-173/330

1193 SQX2147700
పషరర: హఫసజననసర షషక

95-173/591

తసడడ:డ అపసర అల షషక
ఇసటట ననస:60-1-120/2
వయససస:18
లస: ససస స
95-173/331

భరస : అకబరరరరఫ
ఇసటట ననస:60-1-120/3
వయససస:35
లస: ససస స
95-173/592

95-162/58

తసడడ:డ పససటట సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-118
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ షహవర షరరఫ
ఇసటట ననస:60-1-120/2
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అకబర షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-120/3
వయససస:20
లస: పప
1197 SQX2343259
పషరర: మమహరరజ షరరఫ షషక

95-162/59

భరస : ఉసరమన షరరఫ
ఇసటట ననస:60-1-120/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : అపసర అల షషక
ఇసటట ననస:60-1-120/2
వయససస:34
లస: ససస స
1194 SQX1982354
పషరర: మమహరజ షరరఫ షషక

1180 MLJ1172659
పషరర: సలసబబష షషక

1175 AP151000567290
పషరర: పససటటసరహహబ షషక

భరస : గగస బబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-117
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మమకణసటట కలలగయరర
ఇసటట ననస:60-1-119
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ షరహవరరరరరఫ
ఇసటట ననస:60-1-120
వయససస:41
లస: పప
1191 MLJ1120633
పషరర: షషహనతజకబగస షషక

95-148/94

భరస : కకటటశశర రరవప వనలలగయరర
ఇసటట ననస:60-1-118
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప
ఇసటట ననస:60-1-119
వయససస:39
లస: ససస స
1188 AP151000495019
పషరర: ఎజజస షరరఫ షషక

1177 SQX0874362
పషరర: ఫర హహన అఋదసల

95-162/55

తసడడ:డ హహసషసనతసహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-116
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల సతతసర షషక
ఇసటట ననస:60-1-117
వయససస:37
లస: పప

భరస : అమర చకకవరరస వనలలగయరర
ఇసటట ననస:60-1-118
వయససస:32
లస: ససస స
1185 MLJ1340785
పషరర: నతగలకడమ కలలగయరర

95-162/57

భరస : సలమ అఋదసల
ఇసటట ననస:60-1-117
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల సతతసర షషక
ఇసటట ననస:60-1-117
వయససస:42
లస: పప
1182 SQX1459065
పషరర: అపరష దదవ వనలలగయరర

1174 MLJ2718625
పషరర: యలకలబ సరహహబ షషక

1172 MLJ2717239
పషరర: జమలల బ మహమద

భరస : పససటట సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-116
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటట సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-116
వయససస:39
లస: పప

భరస : సలస షషక
ఇసటట ననస:60-1-116
వయససస:28
లస: ససస స
1179 SQX2546240
పషరర: గగస బబష షషక

95-162/54

భరస : గగస బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-116
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పససటట సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-1-116
వయససస:34
లస: పప
1176 SQX2266906
పషరర: సలలమ షషక

1171 MLJ1170562
పషరర: కగసర మయనసదథబన

1196 AP151000495018
పషరర: అకబర షరరఫ షషక

95-173/332

తసడడ:డ షరహవరరరరరఫ
ఇసటట ననస:60-1-120/3
వయససస:44
లస: పప
95-162/61

1199 MLJ1172444
పషరర: జకకక మమననసర బబగస మహమద

95-162/62

భరస : షపస అహమమద మహమద
ఇసటట ననస:60-1-122
వయససస:60
లస: ససస స
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1200 MLJ1172238
పషరర: ఫయలజ బబష మహమద

95-162/63

తసడడ:డ అహమద మహమద
ఇసటట ననస:60-1-122
వయససస:34
లస: పప
1203 AP151000567294
పషరర: ఆషరససదబ దకర మహమమద

95-162/65

భరస : శరరజ మహమద
ఇసటట ననస:60-1-123
వయససస:46
లస: ససస స
1206 SQX1358499
పషరర: హహనత షనతజ మహమమద

95-148/96

95-148/99

తసడడ:డ అబమబల రహహమ ఆమ షషక
ఇసటట ననస:60-1-124
వయససస:48
లస: పప
1215 MLJ2719656
పషరర: ఫరరక మహమద

95-162/70

95-162/73

95-148/719

తలర : జకకక మమననసర బబగస
ఇసటట ననస:60-1-130
వయససస:31
లస: పప

95-148/97

95-162/74

1208 SQX1780188
పషరర: తససస షషక

95-148/98

95-148/100 1211 SQX1750835
1210 SQX1750645
పషరర: జహహర అహమమద మహమమద
పషరర: నససర అహమమద షషక

1213 MLJ2719649
పషరర: హహదత తనత మహమద

1216 SQX1618125
పషరర: ససమమర షషక

1219 SQX1751213
పషరర: జజవపల షషక

1222 SQX2458289
పషరర: ఆష షషక

1225 SQX2151199
పషరర: ఫరరర నత మహమమద

1228 SQX1178202
పషరర: పరకశజ అహమద మహమమద
తసడడ:డ షఫస అహమద
ఇసటట ననస:60-1-130
వయససస:32
లస: పప

95-148/101

తసడడ:డ ఫజల బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-124
వయససస:34
లస: పప
95-162/68

1214 AP151000567483
పషరర: తహరరననసర మహమమద

95-162/69

భరస : రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-125
వయససస:61
లస: ససస స
95-162/71

1217 AP151000567076
పషరర: మరరయసభ షషక

95-162/72

భరస : భకరరర షషక
ఇసటట ననస:60-1-126
వయససస:77
లస: ససస స
95-148/102

1220 SQX1751346
పషరర: చసద బబషర షషక

95-148/103

తసడడ:డ అమర బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-127
వయససస:45
లస: పప
95-148/770

1223 SQX2380228
పషరర: షరరరక షషక

95-150/608

తసడడ:డ ఛతన బబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-127
వయససస:18
లస: పప
95-148/771

భరస : పరకశజ అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-130
వయససస:24
లస: ససస స
95-150/31

95-148/95

తసడడ:డ జఫరర బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-124
వయససస:21
లస: పప

భరస : చతన బబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-127
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల రహహస షషక
ఇసటట ననస:60-1-127
వయససస:53
లస: పప
1227 SQX0938134
పషరర: ఇసతయలజ అహమమద

1207 SQX1751205
పషరర: మలర క బబగస సణ

95-150/29

భరస : రరమకకషష ససకలరర
ఇసటట ననస:60-1-124
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ చతన బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-127
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చతసద బబష షషక
ఇసటట ననస:60-1-127
వయససస:19
లస: పప
1224 SQX0932764
పషరర: చతన భబషర షషక

1205 SQX1781384
పషరర: రరణణ ససకలరర

95-162/66

భరస : అజస షషక
ఇసటట ననస:60-1-126
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల సతతసర షషక
ఇసటట ననస:60-1-126
వయససస:31
లస: పప
1221 SQX2111540
పషరర: షరరరక షషక

1204 MLJ1171214
పషరర: ససరరజ మహమద

భరస : ఫరరక మహమద
ఇసటట ననస:60-1-125
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-125
వయససస:42
లస: పప
1218 SQX0408013
పషరర: అజజస షషక

తసడడ:డ ససరజ షషక
ఇసటట ననస:60-1-123
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఫజల బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-124
వయససస:30
లస: పప
95-162/67

1202 SQX1456798
పషరర: సదతబస షషక

తసడడ:డ షపస అహమమద మహమద మహమద
ఇసటట ననస:60-1-122
వయససస:41
లస: పప

భరస : జజన బబషర సణ
ఇసటట ననస:60-1-124
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ జజఫర భబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-124
వయససస:28
లస: పప
1212 MLJ2717403
పషరర: జజఫర బబషర షషక

95-162/64

తసడడ:డ అబమబల నబ మహమద
ఇసటట ననస:60-1-123
వయససస:53
లస: పప

భరస : నససర అహమమద షషక
ఇసటట ననస:60-1-124
వయససస:27
లస: ససస స
1209 SQX0811653
పషరర: జమర బబషర షషక

1201 MLJ1172311
పషరర: రరయలజ బబష మహమద

1226 SQX1456806
పషరర: షరరమల మహమమద

95-150/30

భరస : ఫయలజ బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-130
వయససస:31
లస: ససస స
95-150/32

1229 MLJ1170703
పషరర: ఇసతయలజ మహమద

95-162/75

భరస : ఫయలజ బబష మహమద
ఇసటట ననస:60-1-130
వయససస:34
లస: ససస స
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95-148/104

భరస : షయజ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-131
వయససస:29
లస: ససస స
1233 SQX0067462
పషరర: అనశర అహమద మహమమద

భరస : రరయల� అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-131
వయససస:35
లస: ససస స
95-148/107

తసడడ:డ షఫస అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-131
వయససస:29
లస: పప
1236 MLJ1124254
పషరర: హససనతబబగస షషక

95-173/334

95-173/336

95-173/339

95-173/342

95-148/109

95-173/346

తసడడ:డ ఖలససస షషక
ఇసటట ననస:60-1-138
వయససస:41
లస: పప

1243 SQX1569179
పషరర: ససలలసన షషక

1246 SQX0294090
పషరర: రబబబన� షషక�

1249 SQX1750728
పషరర: సరసబయఖ కలలపపకకరర

1252 SQX1596669
పషరర: షమమ పఠరన

95-148/837

1255 SQX1597667
పషరర: షబబనత బ షషక

95-173/340

1258 SQX2019750
పషరర: రరహన సయఖద
భరస : జజన బబష సయఖద
ఇసటట ననస:60-1-138
వయససస:26
లస: ససస స

1241 AP151000495289
పషరర: షహహహదతబబగమ షషక

95-173/338

1244 SQX0290833
పషరర: యలససన� షషక�

95-173/341

తసడడ:డ ఇరరరన ఆల�
ఇసటట ననస:60-1-133
వయససస:30
లస: పప
95-173/343

1247 SQX0294181
పషరర: ఇరరరన షషక�

95-173/344

తసడడ:డ అహమద షరరఫ�
ఇసటట ననస:60-1-133
వయససస:55
లస: పప
95-148/110

1250 SQX0739029
పషరర: కళళవత కలలపకకరర

95-173/345

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-1-136
వయససస:57
లస: ససస స
95-148/111

1253 SQX1603407
పషరర: మమలలల షషక

95-148/112

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:60-1-137
వయససస:26
లస: పప
95-162/76

భరస : మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-1-137
వయససస:23
లస: ససస స
95-148/114

95-173/593

భరస : ఇరరపనఅల
ఇసటట ననస:60-1-133
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : సససదత పఠరన
ఇసటట ననస:60-1-137
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:60-1-137
వయససస:61
లస: ససస స
1257 SQX1274885
పషరర: ససభబన షషక

95-173/337

తసడడ:డ రరమయఖ కలలపపకకరర
ఇసటట ననస:60-1-136
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:60-1-136
వయససస:62
లస: పప
1254 SQX2535623
పషరర: ననన షషక

1240 SQX1554105
పషరర: జహహర బబగస షషక

1238 SQX2406536
పషరర: ఇసతయలజ అల షషక
తసడడ:డ అహమద షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:60-1-132
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ ఇరరరన ఆల�
ఇసటట ననస:60-1-133
వయససస:35
లస: పప

భరస : సరసబయఖ కలలపపకకరర
ఇసటట ననస:60-1-136
వయససస:51
లస: ససస స
1251 SQX0739045
పషరర: సరసబయఖ కలలపపకకరర

95-173/335

తసడడ:డ ఇరరరన అల
ఇసటట ననస:60-1-133
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇరరరన షషక
ఇసటట ననస:60-1-133
వయససస:31
లస: పప
1248 SQX1750702
పషరర: కళళవత కలలపపకకరర

1237 SQX0418152
పషరర: ఇసదతద అల షషక

95-173/333

భరస : ఇమలమన అల షషక
ఇసటట ననస:60-1-131
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : రబబబన షషక
ఇసటట ననస:60-1-133
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : పపరరద నఅల
ఇసటట ననస:60-1-133
వయససస:57
లస: ససస స
1245 SQX1471309
పషరర: రరజశన షషక

95-148/108 1235 SQX1554063
1234 SQX0066993
పషరర: పరరశన అహమద� మహమమద�
పషరర: సమఉననసర షషక

తసడడ:డ ఇసతయలజఅల
ఇసటట ననస:60-1-132
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇరరరన ఆల�
ఇసటట ననస:60-1-132/1
వయససస:32
లస: పప
1242 AP151000495055
పషరర: ఫరతమలబబగమ షషక

తసడడ:డ షఫస అహమద� మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-131
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ షఫస అహమద� మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-131
వయససస:31
లస: పప

భరస : ఇసదతద
ఇసటట ననస:60-1-132
వయససస:35
లస: ససస స
1239 SQX0294066
పషరర: ఇమలమన ఆల� షషక�

95-148/105 1232 SQX0067041
95-148/106
1231 SQX0066886
పషరర: మబన ససలలసన మహమమద
పషరర: అకబర అహమద� మహమమద�

1256 SQX0067199
పషరర: ఖమరరరహన షషక

95-148/113

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60--1-138
వయససస:31
లస: ససస స
95-148/720

1259 SQX2019768
పషరర: హహమలఈన షషక

95-148/721

తసడడ:డ నజర షషక
ఇసటట ననస:60-1-138
వయససస:25
లస: పప

Page 46 of 338

1260 SQX2378081
పషరర: జరరన సయద
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95-150/609

భరస : నజర అజరరపప
ఇసటట ననస:60-1-138
వయససస:47
లస: ససస స
1263 SQX0067124
పషరర: షరహహద� షషక�

95-148/116

95-162/79

95-162/82

95-148/118

95-148/121

95-162/85

95-173/348

తసడడ:డ బబబ జజన షషక
ఇసటట ననస:60-1-142
వయససస:39
లస: పప

1273 SQX0001156
పషరర: ఉష� మలరరశశటట �

1276 SQX1751239
పషరర: నరసససహరరవప మలరరశశటట

1279 SQX0932772
పషరర: నరసససహరరవప మలరరశశటట

1282 SQX1763788
పషరర: వనసకట రరవమమ బబ లర పలర

95-173/351

1285 SQX1781376
పషరర: పరరశన షషక

95-148/119

1288 SQX1603571
పషరర: మసరసన షషక
భరస : ఫయలజ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-142
వయససస:26
లస: ససస స

1268 SQX0126615
పషరర: అమర షషక

95-162/81

1271 AP151000495178
పషరర: ఫరరదస షషక

95-173/347

1274 SQX0001149
పషరర: పదతమవత మరరశశటట

95-148/120

భరస : వనసకటటశశరరర మరరశశటట
ఇసటట ననస:60--1-140
వయససస:69
లస: ససస స
95-148/122

1277 MLJ1170463
పషరర: అననమమ రరవపలపరటట

95-162/84

భరస : దదవదతసస రరవపలపరటట
ఇసటట ననస:60-1-140
వయససస:45
లస: ససస స
95-162/86

1280 MLJ1170471
పషరర: దదవదతసస రరవపలపరటట

95-162/87

తసడడ:డ లలలయఖ రరవపలపరటట
ఇసటట ననస:60-1-140
వయససస:49
లస: పప
95-173/349

1283 SQX0290858
పషరర: శకనవరస రరవప బహహమలతస

95-173/350

తసడడ:డ రరమ లసగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-1-141
వయససస:47
లస: పప
95-148/123

భరస : షరజహన షషక
ఇసటట ననస:60-1-142
వయససస:31
లస: ససస స
95-148/125

95-162/78

తసడడ:డ హమలమ సరహహబమ
ఇసటట ననస:60-1-139
వయససస:57
లస: పప

భరస : రరమ కకటయఖ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:60-1-141
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ కనకయఖ బబ లర పలర
ఇసటట ననస:60-1-141
వయససస:52
లస: పప
1287 SQX1536863
పషరర: షరజహన షషక

95-162/83

తసడడ:డ వనసకయఖ మలరరశశటట
ఇసటట ననస:60-1-140
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-1-141
వయససస:51
లస: ససస స
1284 SQX1763804
పషరర: రరమ కకటయఖ బబ లర పలర

1270 SQX0406454
పషరర: జమమమదథబన షషక

1265 SQX0394486
పషరర: షరహహదత షషక

భరస : జజమమమదథబన షషక
ఇసటట ననస:60-1-139
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : పదతమవత మలరరశశటట
ఇసటట ననస:60-1-140
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ దదవదతసస రరవపలపరటట
ఇసటట ననస:60-1-140
వయససస:25
లస: పప
1281 SQX0290866
పషరర: కలమలరర బహహమతషల

95-162/80

భరస : నరసససహరరవప� మరరశశటట
ఇసటట ననస:60-1-140
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప గమడడ
ఇసటట ననస:60-1-140
వయససస:29
లస: పప
1278 SQX0932780
పషరర: పడవణ రరవపలపరటట

1267 SQX0394445
పషరర: నజమ షషక

95-148/115

తసడడ:డ ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:60-1-139
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:60-1-139
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస గమడడ
ఇసటట ననస:60-1-140
వయససస:32
లస: ససస స
1275 SQX1751320
పషరర: శకనవరస రరవప గమడడ

95-148/117

భరస : జగసలలబబ న షషక
ఇసటట ననస:60-1-139
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అహమద షషక
ఇసటట ననస:60-1-139
వయససస:55
లస: ససస స
1272 SQX1750991
పషరర: నల గమడడ

1264 SQX0067538
పషరర: జగసలలబబ న� షషక�

1262 SQX0532812
పషరర: నజమ షషక

భరస : జలలలలదథబన షషక
ఇసటట ననస:60-1-139
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరద� షషక
ఇసటట ననస:60-1-139
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:60-1-139
వయససస:31
లస: ససస స
1269 SQX0394460
పషరర: ఫరతమల షషక

95-162/77

తసడడ:డ ఇమలమలసహహబ మహమద
ఇసటట ననస:60-1-138
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ ఫరరద� షషక
ఇసటట ననస:60-1-139
వయససస:30
లస: పప
1266 SQX0394429
పషరర: షసషరద బబగస షషక

1261 AP151000567449
పషరర: ఖలశస మహమద

1286 SQX1301332
పషరర: అబమబల అలలస షషక

95-148/124

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-1-142
వయససస:34
లస: పప
95-150/33

1289 SQX1603548
పషరర: బబషర షషక

95-150/34

తసడడ:డ చతసద బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-142
వయససస:30
లస: పప
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1290 SQX1603563
పషరర: ఫయలజ షషక
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95-150/35

తసడడ:డ చతసద బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-142
వయససస:30
లస: పప
1293 MLJ2721181
పషరర: హహమలయన బబష షషక

95-162/90

95-173/354

95-173/357

95-173/360

95-150/36

95-173/362

భరస : మహబయబమ
ఇసటట ననస:60-1-145
వయససస:63
లస: ససస స
1311 SQX0001297
పషరర: నతగరరజ నతయక మయడవత

95-148/128

భరస : అబమబల హడడ షషక
ఇసటట ననస:60-1-145-5
వయససస:58
లస: ససస స

95-173/358

1303 SQX0067074
పషరర: తషలశమమ బబయ� కక�

95-173/364

95-148/126

1298 SQX0009340
పషరర: బబషర షషక

95-173/356

1301 AP151000495123
పషరర: యయససబబబమ లకకణశశటట

1304 SQX0532655
పషరర: సరసబశవ రరవప బదతవత

95-150/37 1307 SQX0938191
1306 SQX1449637
పషరర: శకనవరస రరవప నతయక కకతవత
పషరర: ఆషర పరరశన షషక

భరస : అసజజద
ఇసటట ననస:60-1-145
వయససస:36
లస: ససస స

1309 SQX0938183
పషరర: అసజజద షషక

1310 SQX1555517
పషరర: ససత రరమయఖ మమడతవత

1315 SQX0343756
పషరర: ససబడమణఖస యలనమలరగడమ డ

1318 MLJ1171016
పషరర: ససశల దశరవత
భరస : శవరనతయక దశవత
ఇసటట ననస:60-1-145/5
వయససస:35
లస: ససస స

95-148/127

95-173/361

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నతయక కకతవరత
ఇసటట ననస:60-1-145
వయససస:47
లస: పప

1312 AP151000567242
పషరర: తషలశమమ బదతవతష

95-173/359

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప� బబదతవత
ఇసటట ననస:60-1-145
వయససస:50
లస: పప

95-173/363

95-162/91

తసడడ:డ శకనస నతయక మమడతవత
ఇసటట ననస:60-1-145/1
వయససస:25
లస: పప
95-162/92

95-148/774
1313 SQX2148575
పషరర: రరమజ రరవప నతయక బఢతవట

తసడడ:డ శవ లసగస నతయక బఢతవట
ఇసటట ననస:60-1-145/3
వయససస:20
లస: పప
95-173/365

తసడడ:డ ననకరరజ
ఇసటట ననస:60-1-145/3
వయససస:52
లస: పప
95-150/610

95-173/353

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-1-143
వయససస:57
లస: పప

భరస : నతగకశశర నతయక బడవత
ఇసటట ననస:60-1-145/2
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:60-1-145/3
వయససస:49
లస: ససస స
1317 SQX2162014
పషరర: తహహరర బబగమమ షషక

1300 AP151000495042
పషరర: ససరకషషబబబమ లకకణశశటట

1295 SQX0294017
పషరర: మహబమల షషక

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-143
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ మహబయబ
ఇసటట ననస:60-1-145
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ బబలలనతయక మయడవత
ఇసటట ననస:60-1-145/2
వయససస:34
లస: పప
1314 SQX0343780
పషరర: భవరన యలనమలరగడమ డ

95-173/355

భరస : లకడమ నతయక� కగ
ఇసటట ననస:60-1-145
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ నతయక
ఇసటట ననస:60-1-145
వయససస:28
లస: ససస స
1308 AP151000495050
పషరర: జమలబబగమ షషక

1297 AP151000495134
పషరర: నతగమణణ లకకణశశటట

95-162/89

భరస : జబ
ఇసటట ననస:60-1-143
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-1-143
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరధత కకషరషరగడడమ
ఇసటట ననస:60-1-144
వయససస:55
లస: ససస స
1305 SQX1178350
పషరర: చతవళ బబయ రరమలవత

95-173/352

భరస : యయససబబబమ
ఇసటట ననస:60-1-143
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమ
ఇసటట ననస:60-1-143
వయససస:41
లస: పప
1302 MLJ1123215
పషరర: అసజమమ బబ టర

1294 SQX1569153
పషరర: నససమల షషక

1292 AP151000567228
పషరర: బబగస షషక

భరస : నజజమమదథబన షషక
ఇసటట ననస:60-1-142
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-143
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససరకషరబబమ
ఇసటట ననస:60-1-143
వయససస:40
లస: ససస స
1299 SQX0294165
పషరర: జబ షషక

95-162/88

భరస : హహమయయన షషక
ఇసటట ననస:60-1-142
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:60-1-142
వయససస:38
లస: పప
1296 MLJ1124221
పషరర: మలధవ లకడమశశటట

1291 MLJ2721231
పషరర: షకకలల షషక

1316 AP151000567244
పషరర: కలమలరర బబయ బదతవత

95-162/93

భరస : వససత రరవప నతయక బడవత
ఇసటట ననస:60-1-145/4
వయససస:47
లస: ససస స
95-162/95

1319 AP151000567318
పషరర: పపణఖవత దసటట

95-162/96

భరస : పదమనతభసశరససస స దసటట
ఇసటట ననస:60-1-145/5
వయససస:49
లస: ససస స
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95-162/97

తసడడ:డ పదమనతభ శరససస స దసటట
ఇసటట ననస:60-1-145/5
వయససస:34
లస: పప
1323 SQX1751312
పషరర: సబర షషక

95-148/129

95-148/132

95-162/101

1327 SQX0811695
పషరర: మమరళ కకషష మయరరస సలకర

1330 SQX0001222
పషరర: సరసబ బబయ� బబడతవత�

95-162/102

1333 SQX1556093
పషరర: ఖలజ షషక

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప బడతవరత
ఇసటట ననస:60-1-145/11
వయససస:43
లస: పప
95-173/368

95-173/371

భరస : నతగకశశర రరవప నతయక� కగ
ఇసటట ననస:60-1--145/15
వయససస:46
లస: ససస స

1342 AP151000495274
పషరర: గగససమహహదథబనస షషక

95-173/594

1345 SQX2158087
పషరర: ఇమలమన షషక

95-148/136

1348 SQX0001172
పషరర: లకడమబబయ� కగతతవత�
భరస : సరసబబ నతయక� కకతవత
ఇసటట ననస:60-1-145/15
వయససస:49
లస: ససస స

1328 SQX0756973
పషరర: లకడమ శలలక

95-162/100

1331 SQX0001230
పషరర: శకనస నతయక బడతవత

95-148/135

1334 MLJ2717437
పషరర: యయససజయలమమ బడతవరత

95-162/103

భరస : శవ లసగస నతయక బడతవరత
ఇసటట ననస:60-1-145/11
వయససస:41
లస: ససస స
95-173/366

1337 SQX1569161
పషరర: షషక గగససయ ససలలసనత

95-173/367

భరస : షషక రరయలజ
ఇసటట ననస:60-1-145/13
వయససస:28
లస: ససస స
95-173/369

1340 SQX0229344
పషరర: రరయలజ షషక

95-173/370

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:60-1-145/13
వయససస:33
లస: పప
95-173/372

1343 SQX1471382
పషరర: అబమబల రగహమలన షషక

95-173/373

తసడడ:డ ఉమర మహమమద
ఇసటట ననస:60-1-145/13
వయససస:44
లస: పప
95-173/595

తసడడ:డ బబబబవల షషక
ఇసటట ననస:60-1-145/13
వయససస:20
లస: పప
95-148/138

95-148/131

తసడడ:డ బబలల నతయక� బడతవత
ఇసటట ననస:60-1-145/9
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఉసషసనస
ఇసటట ననస:60-1-145/13
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబబబవల షషక
ఇసటట ననస:60-1-145/13
వయససస:28
లస: పప
1347 SQX0067470
పషరర: శకదదవ బబయ� కక�

95-148/134

తసడడ:డ బబబబవలర
ఇసటట ననస:60-1-145/13
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బబబబవల
ఇసటట ననస:60-1-145/13
వయససస:34
లస: పప
1344 SQX2341782
పషరర: ఇసతయలజ షషక

1339 SQX0997700
పషరర: షషక ఇలయలజ

1325 SQX1821362
పషరర: శకనవరస శరససస స సలక

భరస : మమరళకకషషమయరరస సలక
ఇసటట ననస:60-1-145/7
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : అఫప డ జ షషక
ఇసటట ననస:60-1-145/13
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబబవల షషక
ఇసటట ననస:60-1-145/13
వయససస:28
లస: పప
1341 MLJ2682656
పషరర: అఫరడజ షషక

95-148/133

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:60-1--145/11
వయససస:37
లస: ససస స

95-162/104 1336 SQX1105304
1335 AP151000567239
పషరర: శవలసగమ నతయక బడతవరత
పషరర: అఫసరరననసర షషక

95-162/99

తసడడ:డ మమరళకకషష మయరరస సలకర
ఇసటట ననస:60-1-145/7
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకరటరరవ� బడతవత
ఇసటట ననస:60-1-145/9
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : నతణఖ నతయక కగతతవతష కకటబవపతత
ఇసటట ననస:60-1-145/10
వయససస:42
లస: ససస స

1338 SQX1583195
పషరర: అబమబల రజజక షషక

95-148/130

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప సలలక
ఇసటట ననస:60-1-145/7
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ కకషషమయరరస శలకర
ఇసటట ననస:60-1-145/7
వయససస:36
లస: పప
1332 AP151000567066
పషరర: గగరర కగతతవతష

1324 SQX0811679
పషరర: శకమహలకడమ శరలలక

1322 AP151000567319
పషరర: పదమనతభశరససస స దసటట

తసడడ:డ పపరరషనసదశరససస స దసటట
ఇసటట ననస:60-1-145/5
వయససస:56
లస: పప

భరస : మమరళ కకషష మయరరస సలలక
ఇసటట ననస:60-1-145/7
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ కకషష మయరరస శరససస స
ఇసటట ననస:60-1-145/7
వయససస:34
లస: పప
1329 SQX0526137
పషరర: దతమదర శరససస స శలకర

95-162/98

తసడడ:డ హనసమల నతయక దశవత
ఇసటట ననస:60-1-145/5
వయససస:47
లస: పప

భరస : చసద బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-145/7
వయససస:34
లస: ససస స
1326 SQX0811687
పషరర: దతమదర శరససస స

1321 MLJ2717734
పషరర: శవ నతయక దశరవత

1346 SQX0067371
పషరర: ఉమల బబబమ� కక�

95-148/137

భరస : కకటటశశర రరవప నతయక� కగ
ఇసటట ననస:60-1-145/15
వయససస:38
లస: ససస స
95-148/139

1349 SQX0332809
పషరర: లలల బబయ రరమలవత

95-148/140

భరస : శవ నతయక� రరమలవత
ఇసటట ననస:60-1-145/19
వయససస:32
లస: ససస స

Page 49 of 338

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08

1350 SQX0332130
పషరర: కమల నతయక రరమలవత

95-148/141

తసడడ:డ బబ డడయల నతయక రరమలవత
ఇసటట ననస:60-1-145/19
వయససస:65
లస: ససస స
1353 SQX1449652
పషరర: శకనస నతయక బడతవత

95-148/142

భరస : గరసధథ� గరసధథ
ఇసటట ననస:60-1-145/19
వయససస:66
లస: ససస స
95-150/39

తసడడ:డ వనసకటబడవప బడతవత
ఇసటట ననస:60-1-145/19
వయససస:38
లస: పప
1356 SQX1071059
పషరర: ధనసబబయ మమడవత

1351 SQX0001271
పషరర: పదతమవత యసదసరర

1354 MLJ1171040
పషరర: వనసకటశవరనతయక రమలవత

భరస : కలమలర నతయక మమడవత
ఇసటట ననస:60-1-145/20
వయససస:39
లస: ససస స

1357 SQX1780220
పషరర: మత భబయ మమడతవత

95-162/105

95-148/145

95-150/659

తసడడ:డ కలమలర నతయక మమదతవథ
ఇసటట ననస:60-1-145/20
వయససస:19
లస: ససస స

1362 SQX2292928
పషరర: లకడమ తరరపతమమ బబ కరఖ

1363 SQX2293025
పషరర: శవ నతగ రరజ నతయక
మమడతవత
తసడడ:డ సరసబ నతయక మమడతవత
ఇసటట ననస:60-1-145/20
వయససస:26
లస: పప

95-173/598

1366 MLJ1170364
పషరర: శకనస అజకరర

95-162/108

భరస : శవ కలమలర బబ కరఖ
ఇసటట ననస:60-1-145/20
వయససస:30
లస: ససస స
1365 AP151000567302
పషరర: తషలసస బబయ దదఖలవట

95-162/107

భరస : హనసమనతయక దదకరవత
ఇసటట ననస:60-1-145/21
వయససస:61
లస: ససస స
1368 MLJ1172816
పషరర: పరరశత జరపల
భరస : లకకమనతయక జరరపలల
ఇసటట ననస:60-1-145/22
వయససస:35
లస: ససస స
1371 SQX2283125
పషరర: జమమన బబయ మమడతవత

95-173/599

95-178/1272

తసడడ:డ ఉసషసనస
ఇసటట ననస:60-1-145/26
వయససస:52
లస: పప

1375 AP151000495235
పషరర: నససమల షషక

95-148/773

1378 MLJ2720332
పషరర: తతహహరరననసర షషక
తసడడ:డ భబషర షషక
ఇసటట ననస:60-1-214
వయససస:33
లస: ససస స

95-173/596

1364 MLJ1171024
పషరర: మలణణకఖస దదశరవత

95-162/106

1367 SQX0570473
పషరర: సరసబశవరరవప దదశరవత

95-162/109

1370 SQX0845826
పషరర: శకనస నతయక మమడవత

95-173/374

తసడడ:డ మసరసన
ఇసటట ననస:60-1-145/25
వయససస:43
లస: పప
95-173/600

1373 SQX2298487
పషరర: ఈశశర కలమలర యసడనరర

95-173/601

Deleted

తసడడ:డ గరసధథ యసడనరర
ఇసటట ననస:60-1-145/25
వయససస:18
లస: పప
95-173/375

భరస : రహహమలన షషక
ఇసటట ననస:60-1-145/26
వయససస:45
లస: ససస స
95-173/377

1361 SQX2293041
పషరర: సరసబ నతయక మమడతవత

తసడడ:డ హనసమలనతయక దదశవత
ఇసటట ననస:60-1-145/21
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ నతయక కకతతవత
ఇసటట ననస:60-1-145/25
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ గరసధథ యసడనరర
ఇసటట ననస:60-1-145/25
వయససస:19
లస: పప
1377 SQX0293951
పషరర: బబబబవల షషక

1372 SQX2281038
పషరర: లకమణ నతయక కకతతవత

95-148/146

భరస : సరసబశవరరవప దదకవత
ఇసటట ననస:60-1-145/21
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ నతయక ఖకతవథ
ఇసటట ననస:60-1-145/24
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : భభజఖ నతయక మమడతవత
ఇసటట ననస:60-1-145/25
వయససస:79
లస: ససస స
1374 SQX2485423
పషరర: ఈశశర కలమలర యసడనరర

1369 SQX2145308
పషరర: దసరరర ఖకతవథ

1358 SQX0001206
పషరర: ననహహ హ నతయక

తసడడ:డ భభజఖ నతయక మమడతవత
ఇసటట ననస:60-1-145/20
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రఘమనతయక అజకరర
ఇసటట ననస:60-1-145/21
వయససస:35
లస: పప
95-162/110

95-148/143

తసడడ:డ బబలలనతయక� నతయక
ఇసటట ననస:60-1-145/20
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన నతయలక MODAVATH
ఇసటట ననస:60-1-145/20
వయససస:49
లస: పప
95-173/597

1355 SQX0001313
పషరర: పరరశతబబయ� మమ�డతవత�

భరస : నతగరరజ నతయక� ఎసమమడవత
ఇసటట ననస:60-1-145/20
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సరసబ నతయక మమడతవత
ఇసటట ననస:60-1-145/20
వయససస:46
లస: ససస స

95-148/147 1360 SQX2531671
1359 SQX1071042
పషరర: కలమలర నతయక MODAVATH
పషరర: కనక దసరర బబయ మమదతవథ

95-150/38

తసడడ:డ కమల నతయక రరమలవత
ఇసటట ననస:60-1-145/19
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ కమలలనతయక రరమలవత
ఇసటట ననస:60-1-145/19
వయససస:39
లస: పప
95-148/144

1352 SQX1415372
పషరర: నతగరరజ నతయక రరమలవత

1376 AP151000495114
పషరర: షసరరజ షషక

95-173/376

భరస : బబబబవల
ఇసటట ననస:60-1-145/26
వయససస:47
లస: ససస స
95-162/111

1379 SQX1597584
పషరర: నతగరరజ నతయక బడవరత

95-162/112

తసడడ:డ శవలసగస నతయక బడవరత
ఇసటట ననస:60-1-219
వయససస:22
లస: పప
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95-162/113

భరస : మలరరత నతయక కకతతవత
ఇసటట ననస:60-1-220
వయససస:33
లస: ససస స
1383 SQX1233873
పషరర: ససపసడయ మదడడగమ

95-174/81

95-96/872

95-148/149

95-172/8

95-172/11

95-172/14

95-172/17

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-2-151
వయససస:25
లస: ససస స

1393 AP151000492116
పషరర: లకడమనరసమమ తషసగర

1396 AP151000492114
పషరర: జయలకడమ తషసగర

1399 MLJ1126945
పషరర: లకడమ గగల

1402 MLJ2678142
పషరర: వనసకటటశశరరరవప గగల

95-172/20

1405 MLJ2678662
పషరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

95-172/9

1408 SQX0395533
పషరర: భయలకడమ ఆకలల
భరస : వనసకట శవశసకర ఆకలల
ఇసటట ననస:60-2-151
వయససస:32
లస: ససస స

1388 SQX0568634
పషరర: మసగరకలమలరర రకఖపలర

95-148/148

1391 SQX0427005
పషరర: వరససదదవరరవప కరరఖసపపడడ

95-172/7

1394 AP151000492390
పషరర: సరసబశవరరవప తషసగర

95-172/10

తసడడ:డ లకమయఖ తషసగర
ఇసటట ననస:60-2-147
వయససస:50
లస: పప
95-172/12

1397 SQX0395038
పషరర: బబలకకషష తషసగర

95-172/13

తసడడ:డ చలమయఖ తషసగర
ఇసటట ననస:60-2-148
వయససస:33
లస: పప
95-172/15

1400 AP151000492115
పషరర: శవకలమలరర గగల

95-172/16

భరస : వనసకటటశశరరరవప గగల
ఇసటట ననస:60-2-149
వయససస:58
లస: ససస స
95-172/18

1403 MLJ1123066
పషరర: రమలదదవ ఆకలల

95-172/19

భరస : వనసకటశవపడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:60-2-150
వయససస:37
లస: ససస స
95-172/21

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-2-150
వయససస:43
లస: పప
95-172/23

95-174/83

తసడడ:డ వరలలశశర రరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-2-146
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ రరమసరశమ గగల
ఇసటట ననస:60-2-149
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-2-150
వయససస:71
లస: ససస స
1407 SQX1554238
పషరర: లకడమ గరయతడ ఆకలల

95-172/6

భరస : శకనవరసరరవప గగల
ఇసటట ననస:60-2-149
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప గగల
ఇసటట ననస:60-2-149
వయససస:43
లస: పప
1404 SQX1127928
పషరర: వనసకట రతస మమ ఆకలల

1390 SQX1829886
పషరర: దసరర లకడమ పసనగసడర

1385 SQX0412627
పషరర: చదసతనఖ రరస అచసఖత

భరస : గరరరధర గగపరల� రకఖపలర
ఇసటట ననస:60-1-874
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : చలమయఖ తషసగర
ఇసటట ననస:60-2-148
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ తషసగర
ఇసటట ననస:60-2-148
వయససస:58
లస: పప
1401 AP151000492026
పషరర: శకనవరసరరవప గగల

95-96/873

భరస : సరసబశవరరవప తషసగర
ఇసటట ననస:60-2-147
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష తషసగర
ఇసటట ననస:60-2-148
వయససస:30
లస: ససస స
1398 AP151000492389
పషరర: చలమయఖ తషసగర

1387 MLJ2804946
పషరర: కకటటశశర రరవప దదవరగడమ డ

95-162/115

తసడడ:డ ఇసదస శశఖర అచసఖత
ఇసటట ననస:60-1-222
వయససస:35
లస: పప

భరస : బబలలజ పసనగసడర
ఇసటట ననస:60-2-146
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప పసనగసడర
ఇసటట ననస:60-2-146
వయససస:48
లస: పప
1395 SQX1603308
పషరర: ఉష రరణణ తషసగర

95-174/82

తసడడ:డ వనసకటబదదడ దదవరగడడమ
ఇసటట ననస:60-1-437/1
వయససస:60
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప కకన
ఇసటట ననస:60-1-934
వయససస:22
లస: ససస స
1392 SQX1829746
పషరర: బబబర పసనగసడర

1384 SQX1233865
పషరర: ససమసత మదడడగమ

1382 MLJ2717635
పషరర: కకసడయఖ దతసరర

తసడడ:డ నరసయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:60-1-221
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బమచచ బబబమ మదడడగమ
ఇసటట ననస:60-1-222
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప దదవరగడడమ
ఇసటట ననస:60-1-437/1
వయససస:59
లస: ససస స
1389 SQX1751122
పషరర: తరరపరతమమ కకన

95-162/114

భరస : బబబమ పషదతల
ఇసటట ననస:60-1-221
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బమచచ బబబమ మదడడగమ
ఇసటట ననస:60-1-222
వయససస:24
లస: ససస స
1386 MLJ2810703
పషరర: ఆదదలకడమ దదవరగడడమ

1381 AP151000567300
పషరర: దసరర పషదతల

1406 AP151000492363
పషరర: వనసకటశవపడసరద ఆకలల

95-172/22

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-2-150
వయససస:45
లస: పప
95-172/24

1409 MLJ1125855
పషరర: నతగమణణ ఆళళ

95-172/25

తసడడ:డ మహనరరవప ఆళళ
ఇసటట ననస:60-2-151
వయససస:37
లస: ససస స
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95-172/26

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-2-151
వయససస:38
లస: ససస స
1413 MLJ1126283
పషరర: వనసకటటశశరరరవప ఆకలల

95-172/29

95-172/31

95-172/34

95-172/36

95-172/39

95-172/42

95-172/654

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-2-159
వయససస:36
లస: ససస స

1423 MLJ1122654
పషరర: యలకలబ షషక

1426 SQX1829449
పషరర: రబబబన సయఖద

1429 AP151000492302
పషరర: ఘజనవ షషక

1432 SQX2551752
పషరర: షషక ఘజజనవ

95-172/657

1435 SQX2551802
పషరర: ఫరరస షషక

95-172/37

1438 SQX0426981
పషరర: షరహహద షషక
భరస : ఖలదర బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-2-159
వయససస:43
లస: ససస స

1418 SQX1127951
పషరర: షకకల షషక

95-172/33

1421 SQX1127944
పషరర: యలససమన షషక

95-172/35

1424 AP151000492417
పషరర: జజనబబష షషక

95-172/38

తసడడ:డ ససబబన షషక
ఇసటట ననస:60-2-155
వయససస:71
లస: పప
95-172/40

1427 AP151000492162
పషరర: వరహహదసననసర షషక

95-172/41

భరస : రషసద షషక
ఇసటట ననస:60-2-157
వయససస:47
లస: ససస స
95-172/43

1430 AP151000492307
పషరర: గగస బబషర షషక

95-172/44

తసడడ:డ గపపర షషక
ఇసటట ననస:60-2-158
వయససస:47
లస: పప
95-172/655

1433 SQX2551760
పషరర: షషక ఫరరస

95-172/656

తసడడ:డ షషక గఫపర
ఇసటట ననస:60-2-158
వయససస:40
లస: పప
95-172/658

తసడడ:డ గఫపర షషక
ఇసటట ననస:60-2-158
వయససస:40
లస: పప
95-172/46

95-172/30

భరస : యలకలబ షషక
ఇసటట ననస:60-2-155
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ షషక గఫపర
ఇసటట ననస:60-2-158
వయససస:47
లస: పప

భరస : షషక ఫరరస
ఇసటట ననస:60-2-158
వయససస:31
లస: ససస స
1437 MLJ1123553
పషరర: మలకబబగస షషక

95-172/606

తసడడ:డ గపపర షషక
ఇసటట ననస:60-2-158
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఘజజనవ షషక
ఇసటట ననస:60-2-158
వయససస:41
లస: ససస స
1434 SQX2551794
పషరర: షషక ఫసరగజ

1420 SQX2261147
పషరర: జబర హహసషన షషక

1415 MLJ1123546
పషరర: సఫసరర షషక

భరస : మమనతఫ షషక
ఇసటట ననస:60-2-154
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ గన సయఖద
ఇసటట ననస:60-2-156
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ అబమబలఅహమమద షషక
ఇసటట ననస:60-2-157
వయససస:50
లస: పప
1431 SQX2551745
పషరర: నజమల షషక

95-172/32

తసడడ:డ జజనబబషర షషక
ఇసటట ననస:60-2-155
వయససస:38
లస: పప

భరస : గన సయఖద
ఇసటట ననస:60-2-156
వయససస:44
లస: ససస స
1428 AP151000492157
పషరర: రషసద షషక

1417 AP151000492111
పషరర: అబమబలఅహమద షషక

95-172/28

భరస : హజ షషక
ఇసటట ననస:60-2-152
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనతఫ షషక
ఇసటట ననస:60-2-154
వయససస:19
లస: పప

భరస : జజనబబష షషక
ఇసటట ననస:60-2-155
వయససస:65
లస: ససస స
1425 MLJ2678654
పషరర: గగసఖ సయఖద

95-151/791

తసడడ:డ హజ షషక
ఇసటట ననస:60-2-152
వయససస:85
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:60-2-154
వయససస:44
లస: పప
1422 AP151000492313
పషరర: బబజజన షషక

1414 SQX2106078
పషరర: ఇరరరన షషక

1412 SQX1922152
పషరర: మణణఖసట గసధస

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గసధస
ఇసటట ననస:60-2-151
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ హజ షషక
ఇసటట ననస:60-2-152
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ అబబర అహమమద షషక
ఇసటట ననస:60-2-152
వయససస:38
లస: పప
1419 SQX0088211
పషరర: మమనఫ షషక

95-172/27

భరస : నతగకశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-2-151
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-2-151
వయససస:36
లస: పప
1416 SQX1127969
పషరర: హజ షషక

1411 AP151000492113
పషరర: భబగఖలకడమ ఆకలల

1436 SQX0781211
పషరర: పఠరన సమలమన ఖలన

95-172/45

తసడడ:డ పఠరన కరరమయలలర పఠరన
ఇసటట ననస:60-2-159
వయససస:28
లస: ససస స
95-172/47

1439 AP151000492312
పషరర: షరకకరరననసర షషక

95-172/48

భరస : అమరరబష షషక
ఇసటట ననస:60-2-159
వయససస:57
లస: ససస స
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పషరర: షషక ఫరతమమనసరస
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95-172/49

భరస : రహసతషలలర షషక
ఇసటట ననస:60-2-159
వయససస:63
లస: ససస స
1443 AP151000492237
పషరర: మమసతతజ షషక

95-172/52

95-172/55

95-172/56

95-172/59

95-172/62

95-172/65

95-172/68

తసడడ:డ బబబమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-2-165
వయససస:39
లస: పప

1453 MLJ1124312
పషరర: మమసతతజ షషక

1456 MLJ2678126
పషరర: జమరరబషర షషక

1459 AP151000492416
పషరర: మమనబ షషక

1462 SQX2246296
పషరర: ఆఫసడన షషక

95-172/69

1465 SQX1127860
పషరర: కరరమమననసరస షషక

95-172/60

1468 SQX0220491
పషరర: ఇసరమయల షషక
తసడడ:డ బబఋలలల షషక
ఇసటట ననస:60-2-165
వయససస:43
లస: పప

1448 SQX2425601
పషరర: బషసద బ షషక

95-154/1226

1451 SQX1089995
పషరర: అపసర షషక

95-172/58

1454 AP151000492242
పషరర: తహయలరరన షషక

95-172/61

భరస : మమగయబల షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:60
లస: ససస స
95-172/63

1457 MLJ1123108
పషరర: కరరమమలలర షషక

95-172/64

తసడడ:డ మగయబల షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:38
లస: పప
95-172/66

1460 AP151000492414
పషరర: మమజబ షషక

95-172/67

తసడడ:డ మమగయబల షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:46
లస: పప
95-172/607

1463 SQX2224533
పషరర: నతగమల మర షషక

95-172/608

తసడడ:డ మమనఫ షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:19
లస: పప
95-172/70

భరస : బబబమ లలల షషక
ఇసటట ననస:60-2-165
వయససస:59
లస: ససస స
95-172/72

95-172/54

భరస : అకబర బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనఫ షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:60-2-165
వయససస:32
లస: ససస స
1467 SQX0220533
పషరర: మమహమయడ షషక

95-172/57

తసడడ:డ మగయబల షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబన షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:67
లస: పప
1464 SQX1127886
పషరర: రహహమమననసరస షషక

1450 SQX1284256
పషరర: యలససమన షషక

1445 SQX0220616
పషరర: వససస షషక

భరస : అమర బబష షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ మగయబల షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ మగయబల షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:42
లస: పప
1461 AP151000492386
పషరర: మమగయబల షషక

95-150/654

భరస : మమజబ షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇకరబల షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:34
లస: పప
1458 MLJ1122696
పషరర: అమరరబషర షషక

1447 SQX2504975
పషరర: ఫరతమ షషక

95-172/51

తసడడ:డ వదనద షషక
ఇసటట ననస:60-2-161
వయససస:31
లస: పప

భరస : జమర బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మమనబ షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:40
లస: ససస స
1455 SQX0220574
పషరర: అకబర బబషర షషక

95-172/53

తసడడ:డ మమజర షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : కరరమమలలర షషక
ఇసటట ననస:60-2-164
వయససస:26
లస: ససస స
1452 MLJ2679041
పషరర: ఖతజజ షషక

1444 SQX1127936
పషరర: నదథమ షషక

1442 SQX0748160
పషరర: మహమమద బబష అమర బబష

తసడడ:డ అబమబల రజజక షషక
ఇసటట ననస:60-2-159
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వదనద షషక
ఇసటట ననస:60-2-161
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నతనత సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-2-161
వయససస:56
లస: పప
1449 SQX1284215
పషరర: ఫరతమల షషక

95-172/50

తసడడ:డ అమరరబషర షషక
ఇసటట ననస:60-2-159
వయససస:39
లస: పప

భరస : వదనతతరన షషక
ఇసటట ననస:60-2-161
వయససస:50
లస: ససస స
1446 SQX0427039
పషరర: వదనద షషక

1441 MLJ1122795
పషరర: రఫసకరబషర షషక

1466 MLJ2678589
పషరర: హబబ షషక

95-172/71

తసడడ:డ బబబమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-2-165
వయససస:37
లస: పప
95-172/73

1469 SQX1027813
పషరర: రకషమ సయఖద

95-172/74

భరస : జమర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:60-2-166
వయససస:30
లస: ససస స
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1470 MLJ2679033
పషరర: ససలలసనత సయఖద
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95-172/75

భరస : రరయలజజబషర సయఖద
ఇసటట ననస:60-2-166
వయససస:36
లస: ససస స
1473 SQX0395376
పషరర: ఇలయజ బబషర సయఖద

95-172/78

95-172/81

95-172/84

95-172/87

95-172/609

95-172/92

95-172/95

తసడడ:డ ఖసదసబస సయఖద
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:28
లస: పప

1483 AP151000492266
పషరర: వజయలకడమ నల

1486 SQX1241744
పషరర: శశశతత నరకడర

1489 SQX0791111
పషరర: హససనత ససలలసనత షషక

1492 SQX1886373
పషరర: అపసర మహమమద

95-172/98

1495 SQX1554253
పషరర: సయఖద జహహరరదథబన సయఖద

95-172/88

1498 SQX0791012
పషరర: మహమమద జజ ఫరరలలర షషక
తసడడ:డ మహబయబ బబష షషక
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:32
లస: పప

1478 SQX1127852
పషరర: ససతత రతనస చలవనరర

95-172/83

1481 SQX1127878
పషరర: శకనవరస రరవప చలవనరర

95-172/86

1484 SQX0688986
పషరర: వనసకటటశశర రరవప నలల

95-172/89

తసడడ:డ సరసబయఖ నల
ఇసటట ననస:60-2-170
వయససస:49
లస: పప
95-172/90

1487 AP151000492263
పషరర: దసరరరదదవ నరగడర

95-172/91

భరస : చలపతరరవప నతరగడర
ఇసటట ననస:60-2-171
వయససస:57
లస: ససస స
95-172/93

1490 SQX1128009
పషరర: ఆఫసడన సయఖద

95-172/94

భరస : బబబమ అల సయఖద
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:31
లస: ససస స
95-172/96

1493 SQX0791178
పషరర: ఎజజన ససలలసనత షషక

95-172/97

భరస : మహబయబ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:53
లస: ససస స
95-172/99

తసడడ:డ సయఖద ఖసడడశ సయఖద
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:23
లస: పప
95-172/102

95-172/80

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలవనరర
ఇసటట ననస:60-2-169
వయససస:51
లస: పప

భరస : కరరమమలర మహమమద
ఇసటట ననస:60-03-172
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ అజజ ఖసదన
బ స
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:54
లస: ససస స
1497 SQX0790964
పషరర: ననరరదథబన సయఖద

95-172/85

భరస : మహబయబ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖసదసబస షషక
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:48
లస: ససస స
1494 SQX0790956
పషరర: సయఖద ఖసదసబస

1480 MLJ2678498
పషరర: గమరరసరశమ చలవనరర

1475 MLJ2678472
పషరర: అనశర బబషర సయఖద

భరస : శకనవరస రరవప చలవనరర
ఇసటట ననస:60-2-169
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ నరకడర
ఇసటట ననస:60-2-171
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చలపతరరవప నతరగడర
ఇసటట ననస:60-2-171
వయససస:38
లస: పప
1491 SQX0791020
పషరర: రషసద షషక

95-172/82

భరస : వనసకటటశశరరరవప నల
ఇసటట ననస:60-2-170
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశపత బబ సదలపరటట
ఇసటట ననస:60-2-170
వయససస:62
లస: పప
1488 MLJ1122753
పషరర: నతగరరజ నరగడర

1477 SQX1127845
పషరర: పషరర రగడడమ గగపస

95-172/77

తసడడ:డ ఉమమరరసబ సయఖద
ఇసటట ననస:60-2-166
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరలల చలవనరర
ఇసటట ననస:60-2-169
వయససస:38
లస: పప

భరస : చదననకకశవపలల ససర
ఇసటట ననస:60-2-170
వయససస:33
లస: ససస స
1485 SQX2279354
పషరర: నతగకశశరరరవప బబ సదలపరటట

95-172/79

తసడడ:డ వనసకక రగడడమ గగపస
ఇసటట ననస:60-2-168
వయససస:76
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర చలవనరర
ఇసటట ననస:60-2-169
వయససస:60
లస: ససస స
1482 SQX0395020
పషరర: దథపసస ససర

1474 MLJ2678597
పషరర: రరయలజ బబష సయఖద

1472 SQX0220400
పషరర: జమరరబషర సయఖద

తసడడ:డ అనశరరబషర సయఖద
ఇసటట ననస:60-2-166
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అనశర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:60-2-166
వయససస:46
లస: పప

భరస : పషరర రగడడమ గగపస
ఇసటట ననస:60-2-168
వయససస:68
లస: ససస స
1479 AP151000492071
పషరర: హనసమయమమ చలవనరర

95-172/76

భరస : అనశర బబషర SAYYAD
ఇసటట ననస:60-2-166
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అనశర బబషర సయఖద
ఇసటట ననస:60-2-166
వయససస:38
లస: పప
1476 SQX1127837
పషరర: వనసకట ససబబమమ గగపస

1471 AP151000492253
పషరర: అమరరననసర సయఖద

1496 SQX1241827
పషరర: శరహబమదథబన సయఖద

95-172/101

తసడడ:డ ఖసడడష సయఖద
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:25
లస: పప
95-172/103

1499 SQX1128132
పషరర: లలఖసలర షషక

95-172/104

తసడడ:డ అతషలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:36
లస: పప
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95-172/105

తసడడ:డ అజజ సయఖద
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:44
లస: పప
1503 SQX1829589
పషరర: ఫసజయ పరరశన పఠరన

95-172/107

95-172/110

95-172/113

95-172/116

95-172/118

95-172/119

95-172/122

భరస : రహహసబబగ మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-178
వయససస:42
లస: ససస స

1513 AP151000492206
పషరర: షషన సససదత షషక

1516 MLJ1123595
పషరర: హససనత షషక

1519 SQX0225367
పషరర: రహహమలన ఖలన పఠరన

1522 SQX0225722
పషరర: ఆయమబ ఖలన పఠరన

95-173/382

1525 SQX2379386
పషరర: సమవపలలర పఠరన

95-172/117

1528 AP151000492014
పషరర: రహహసతషననసర మహమమద
భరస : గగస బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-178
వయససస:75
లస: ససస స

1508 AP151000492231
పషరర: నతజమలపరరశన షషక

95-172/112

1511 AP151000492240
పషరర: మహమమద ఖలన పఠరన

95-172/115

1514 SQX1866896
పషరర: నయళమ బబష షషక

95-173/379

తసడడ:డ జబబబర
ఇసటట ననస:60-3-175
వయససస:27
లస: పప
95-173/380

1517 MLJ1125012
పషరర: జబబర షషక

95-173/381

తసడడ:డ బమడదసరహహబ
ఇసటట ననస:60-3-176
వయససస:52
లస: పప
95-172/120

1520 SQX0225698
పషరర: యలససన ఖలన పఠరన

95-172/121

తసడడ:డ రహహమలన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-177
వయససస:31
లస: పప
95-172/123

1523 SQX2378388
పషరర: ఖసరరరద పఠరన

95-172/610

భరస : మననసర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-177
వయససస:49
లస: ససస స
95-172/611

తసడడ:డ అలలసఫ పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-177/1
వయససస:37
లస: పప
95-172/124

95-172/109

తసడడ:డ సతస రఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-175
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ మననసర పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-177
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గగస మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-177
వయససస:39
లస: పప
1527 MLJ2678969
పషరర: షకకలల మహమమద

95-172/114

తసడడ:డ సతతసర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-177
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సతతసర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-177
వయససస:33
లస: పప
1524 SQX1153121
పషరర: ఆషసక హహసషసన మహమమద

1510 AP151000492337
పషరర: హబఋలలర షషక

1505 SQX1882471
పషరర: లయజ పఠరన

భరస : షషననససదత షషక
ఇసటట ననస:60-3-175
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జబబర
ఇసటట ననస:60-3-176
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆయమబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-177
వయససస:32
లస: ససస స
1521 SQX1622480
పషరర: అకబర ఖలన పఠరన

95-172/111

తసడడ:డ చసదనసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-175
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ జబబబర షషక
ఇసటట ననస:60-3-176
వయససస:27
లస: పప
1518 SQX0268714
పషరర: మబనత కగసర పఠరన

1507 SQX0224832
పషరర: సలలమ షషక

95-173/378

తసడడ:డ లలలలరన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-174
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ షషననససదత షషక
ఇసటట ననస:60-3-175
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ షషననససదత షషక
ఇసటట ననస:60-3-175
వయససస:45
లస: పప
1515 SQX1829464
పషరర: నయళమ బబషర షషక

95-172/108

భరస : షమపపళర షషక
ఇసటట ననస:60-3-175
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : షషననససదత షషక
ఇసటట ననస:60-3-175
వయససస:65
లస: ససస స
1512 AP151000492205
పషరర: సమవపలలర షషక

1504 SQX1829555
పషరర: మహమమద ఖలన పఠరన

1502 SQX1817055
పషరర: రరజశనత షషక

భరస : మహమమద అల షషక
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సతతసర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-173
వయససస:46
లస: పప

భరస : హబబమలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-175
వయససస:37
లస: ససస స
1509 AP151000492409
పషరర: హమదతబ షషక

95-172/106

తసడడ:డ హసషసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-172
వయససస:47
లస: పప

భరస : మహమమద ఇబడహహస పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-173
వయససస:37
లస: ససస స
1506 SQX0245548
పషరర: హససనత షషక

1501 SQX1816875
పషరర: మహమమద అల షషక

1526 SQX2378909
పషరర: ఫరరర నత పఠరన

95-172/612

భరస : సమవపలలర పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-177/1
వయససస:26
లస: ససస స
95-172/125

1529 SQX1622498
పషరర: ఫరజల షషక

95-172/126

తసడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:60-3-178
వయససస:37
లస: పప
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1530 AP151000492403
పషరర: రహహమ బబగ మహమమద

95-172/127

తసడడ:డ అలబబగ మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-178
వయససస:47
లస: పప
1533 MLJ2678977
పషరర: మలజదత షషక

95-172/129

95-172/133

95-172/136

95-172/139

95-172/140

95-173/385

95-172/143

తసడడ:డ ఇమలససర షషక
ఇసటట ననస:60-3-182
వయససస:50
లస: పప

1543 SQX2243384
పషరర: మమహరజ షషక

1546 SQX1829712
పషరర: నతగమల మరర మహమమద

1549 MLJ1122910
పషరర: నతగమల మరర మహమమద

1552 SQX0225052
పషరర: సమనత షషక

95-172/146

1555 SQX0542910
పషరర: గగసర షషక

95-172/613

1558 SQX0021139
పషరర: ననరర హన షషక
భరస : రహసతషలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-183
వయససస:34
లస: ససస స

1538 SQX0791137
పషరర: అబమబల రవపఫ

95-172/135

1541 SQX0224287
పషరర: జలలన షషక

95-172/138

1544 SQX2239119
పషరర: ససమన షషక

95-172/614

భసధసవప: అబబబస అల
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:28
లస: ససస స
95-172/141

1547 SQX0518746
పషరర: అకస రరననసర షషక

95-173/384

భరస : రహహమన
ఇసటట ననస:60-3-180
వయససస:29
లస: ససస స
95-173/386

1550 SQX0225078
పషరర: రరయలజ షషక

95-172/142

తసడడ:డ మరర షషక
ఇసటట ననస:60-3-181
వయససస:30
లస: ససస స
95-172/144

1553 MLJ2678878
పషరర: ఇసరమయల మహమమద

95-172/145

తసడడ:డ హహసససన షషక
ఇసటట ననస:60-3-181
వయససస:49
లస: పప
95-172/147

భరస : బబజద షషక
ఇసటట ననస:60-3-182
వయససస:47
లస: ససస స
95-172/149

95-172/132

తసడడ:డ హకకస షషక
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:54
లస: పప

భరస : మరర షషక
ఇసటట ననస:60-3-181
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడద సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-181
వయససస:53
లస: పప
1557 SQX0229526
పషరర: బబజద షషక

95-172/137

తసడడ:డ గమలలరరరర సషసన
ఇసటట ననస:60-3-180
వయససస:33
లస: పప

భరస : అనశర షషక
ఇసటట ననస:60-3-181
వయససస:45
లస: ససస స
1554 SQX0225037
పషరర: మరర షషక

1540 SQX0597732
పషరర: మగయబల షషక

1535 SQX0225631
పషరర: అబబబస అల షషక

తసడడ:డ సతతసర షషక
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ గమలరర హహసషసన మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-179/1
వయససస:35
లస: పప

భరస : గమలలరరరర సషసన
ఇసటట ననస:60-3-180
వయససస:55
లస: ససస స
1551 SQX0225946
పషరర: దదలర లద మహమమద

95-172/134

భరస : అబమబల రవపఫ
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : గమలరర హహసషసన మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-179/1
వయససస:53
లస: ససస స
1548 SQX0489112
పషరర: మమలలబ మహమమద

1537 SQX0225664
పషరర: నతబఉలలర షషక

95-172/128

తసడడ:డ జబబమలలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ హకకస షషక
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ అబబబస షషక
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:60
లస: పప
1545 SQX1829506
పషరర: మమలలబ మహమమద

95-172/131

తసడడ:డ జబఉలలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల సతతసర షషక
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:44
లస: పప
1542 SQX0224717
పషరర: జజబఉలలర షషక

1534 AP151000492408
పషరర: ఫరతమల జబన షషక

1532 SQX1816842
పషరర: మజజహరరననస షషక

భరస : జగసనసలబబ న సయఖద
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : జబఉలలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ జజబబమలలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:30
లస: పప
1539 MLJ2678944
పషరర: మమజబమ రగహమలన షషక

95-173/383

తసడడ:డ రహహస మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-178
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మమజబమరకహమలన షషక
ఇసటట ననస:60-3-179
వయససస:38
లస: ససస స
1536 SQX0268748
పషరర: అలమమలలర షషక

1531 SQX1817014
పషరర: శరఫసఉననసర మహమమద

1556 AP151000492128
పషరర: జహర షషక

95-172/148

భరస : ఇమలససర షషక
ఇసటట ననస:60-3-182
వయససస:65
లస: ససస స
95-172/150

1559 SQX0021048
పషరర: మమతహహరరననస బబగస

95-172/151

భరస : రజజక బబగస
ఇసటట ననస:60-3-183
వయససస:60
లస: ససస స
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1560 SQX0088302
పషరర: సతతసరర అబమబల
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95-172/152

తసడడ:డ రజజక అబమబల
ఇసటట ననస:60-3-183
వయససస:37
లస: పప
1563 SQX1866714
పషరర: ససరరజననసర షషక

95-172/155

95-172/161

95-172/166

95-172/170

95-172/173

95-172/175

95-172/177

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-187
వయససస:58
లస: ససస స

1573 SQX0413765
పషరర: ఫరతమమననసర షషక

1576 SQX2391548
పషరర: అనవర బబష షషక

1579 SQX0223461
పషరర: అబమబల గన

1582 SQX1283944
పషరర: శసషరద షషక

95-172/180

1585 MLJ2678837
పషరర: ఫకలకధదన షషక

95-172/171

1588 SQX0223321
పషరర: జరరన షషక
భరస : నయమలలలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-188
వయససస:45
లస: ససస స

1568 SQX0223230
పషరర: మహమమద మమసస షర

95-172/165

1571 SQX0225524
పషరర: ఫరరజజ షషక

95-172/169

1574 SQX0225581
పషరర: మహబయబ బబషర షషక

95-172/172

తసడడ:డ సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-3-185
వయససస:38
లస: పప
95-172/615

1577 SQX0245472
పషరర: మలలన షషక

95-172/174

తసడడ:డ ఘన షషక
ఇసటట ననస:60-3-186
వయససస:30
లస: ససస స
95-172/176

1580 SQX2505295
పషరర: జబవపలలర షషక

95-148/835

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-3-187
వయససస:19
లస: పప
95-172/178

1583 AP151000492136
పషరర: షరకకరర షషక

95-172/179

భరస : చతసద బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-187
వయససస:45
లస: ససస స
95-172/181

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-187
వయససస:37
లస: పప
95-173/387

95-172/160

తసడడ:డ సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-3-185
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-187
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉసరమన షషక
ఇసటట ననస:60-3-187
వయససస:76
లస: ససస స
1587 SQX1391283
పషరర: ఆశర బ షషక

95-172/168

తసడడ:డ పకకర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-186
వయససస:58
లస: పప

భరస : ఫకలకధదన షషక
ఇసటట ననస:60-3-187
వయససస:24
లస: ససస స
1584 SQX1537390
పషరర: మసరసన షషక

1570 SQX0225615
పషరర: సలలమ షషక

1565 SQX0245464
పషరర: మమసతతజ బబగస మహమమద

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-184
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-3-185
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఘన షషక
ఇసటట ననస:60-3-186
వయససస:46
లస: ససస స
1581 SQX1493501
పషరర: షబబనత షషక

95-172/164

భరస : సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-3-185
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-3-185
వయససస:60
లస: పప
1578 SQX0223503
పషరర: లలల బ షషక

1567 SQX0225417
పషరర: రబబబన షషక

95-172/154

భరస : మహమమద ఇబడహహస
ఇసటట ననస:60-3-184
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : అమర బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-185
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మహబయబ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-185
వయససస:32
లస: ససస స
1575 SQX0413740
పషరర: సలలస షషక

95-172/158

తసడడ:డ చసద బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-184
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-184
వయససస:50
లస: పప
1572 SQX0225557
పషరర: బబ అయషర షషక

1564 SQX0223198
పషరర: తతహహరరబబగస మహమమద

1562 SQX0021071
పషరర: రజజక అబమబల

తసడడ:డ ఖలదర షషక
ఇసటట ననస:60-3-183
వయససస:70
లస: పప

భరస : అనశర బబషర మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-184
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ షషక షర వల షషక
ఇసటట ననస:60-3-184
వయససస:27
లస: పప
1569 MLJ1127083
పషరర: అనశరరబషర మహమమద

95-172/153

తసడడ:డ రరజజక అబమబల
ఇసటట ననస:60-3-183
వయససస:40
లస: పప

భరస : సదతబస హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:60-3-184
వయససస:22
లస: ససస స
1566 SQX1866748
పషరర: సదతబస హహసషసన షషక

1561 SQX0469551
పషరర: అహమద అబమబల

1586 AP151000492323
పషరర: చతసద బబషర షషక

95-172/182

తసడడ:డ అబబబస షషక మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-187
వయససస:50
లస: పప
95-172/183

1589 AP151000492238
పషరర: గగసర షషక

95-172/184

భరస : మగయబల షషక
ఇసటట ననస:60-3-188
వయససస:70
లస: ససస స
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1590 SQX1834514
పషరర: షరరఫ మహమమద
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95-172/185

తసడడ:డ ననసమమలలర మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-188
వయససస:21
లస: పప
1593 SQX2218048
పషరర: ఫరరనత మహమమద

95-173/622

95-153/27

95-172/189

95-172/192

95-172/195

95-172/198

1611 MLJ2734218
పషరర: భవరన నతగస నతగస

95-148/150

1603 SQX0395277
పషరర: ఫససజలలర ఖలన పఠరన

1606 SQX1490614
పషరర: నయమమలర ఖలన పఠరన

1609 SQX1829530
పషరర: ననరరలలరహ మహమమద

1612 MLJ2734259
పషరర: రసగ కలమలరర నతగస

95-172/190

తసడడ:డ రరమకకషష నతగస
ఇసటట ననస:60-3-196
వయససస:44
లస: పప

1615 MLJ1162247
పషరర: వనసకటరరసబబబమ నతగస

95-172/193

1618 SQX1829787
పషరర: పససడ రరజ కకరరకలల
తసడడ:డ వనసకటటశ కకరరకలల
ఇసటట ననస:60-3-198
వయససస:49
లస: పప

95-172/188

1601 SQX1488221
పషరర: హససన పఠరన

95-172/191

1604 SQX1127993
పషరర: ననరరలలర ఖలన పఠరన

95-172/194

తసడడ:డ మహమమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:33
లస: పప
95-172/196

1607 AP151000492407
పషరర: సలస పఠరన

95-172/197

తసడడ:డ ససబబన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:64
లస: పప
95-172/199

1610 SQX0220897
పషరర: జజబరరర సషసన షషక

95-172/200

తసడడ:డ ఇబడహహసమహమమద షషక
ఇసటట ననస:60-3-191
వయససస:36
లస: పప
95-148/151

1613 AP151000552448
పషరర: కమలలదదవ నతగస నతగస

95-148/152

భరస : ససతతరరమలసజననయమలల నతగస
ఇసటట ననస:60-3-196
వయససస:75
లస: ససస స
95-148/154

తసడడ:డ ససతతరరనరననయమలల నతగస
ఇసటట ననస:60-3-196
వయససస:57
లస: పప
95-172/202

1598 SQX1488254
పషరర: గమలర న పఠరన

భరస : మహమమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రరమకకకషష � నతగస
ఇసటట ననస:60-3-196
వయససస:60
లస: ససస స
95-148/153

95-172/616

భరస : జఫపఫ లర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-191
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససధథర కలమలర నతగస
ఇసటట ననస:60-3-196
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పససడ రరజ కకరరకలల
ఇసటట ననస:60-3-198
వయససస:22
లస: పప

95-172/187

తసడడ:డ మహమమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:37
లస: పప

1608 SQX1829670
పషరర: మహమమద నససన
డ బబగస
మహమమద
భరస : షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-191
వయససస:58
లస: ససస స

1617 SQX1829829
పషరర: కలమరర కకరరకలల

1600 AP151000492213
పషరర: ఖగఖరరననసర పఠరన

1595 SQX2244358
పషరర: సరబర జన షషక
తసడడ:డ అబమబల ఖసదథబస షషక
ఇసటట ననస:60-3-188,
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:37
లస: పప

1614 MLJ2731339
పషరర: ససధథర కలమలర నతగస

95-175/985

భరస : సలస పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:31
లస: పప
1605 SQX1490622
పషరర: జజఫరరలలర ఖలన పఠరన

1597 SQX1829647
పషరర: హహషరర పస

95-173/621

Deleted

భరస : ఆఫరసఉలలర ఖలన పస
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ మహమమద ఖలన షషక
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:31
లస: ససస స
1602 SQX1241769
పషరర: అతషలర ఖలన పఠరన

1594 SQX2431567
పషరర: గగవరర ససలస న మహమమద

1592 SQX2213957
పషరర: టహససన తససర స షషక

భరస : వహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-188
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : మకకబల షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-188
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ననసమమలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-189
వయససస:26
లస: ససస స
1599 SQX0222984
పషరర: మబనత బబగస షషక

95-172/186

తసడడ:డ మగయబల షషక
ఇసటట ననస:60-3-188
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ననసమయలలర మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-188
వయససస:22
లస: ససస స
1596 SQX1831734
పషరర: అయయషర పఠరన

1591 SQX0223271
పషరర: నయమలలలర షషక

1616 SQX1829795
పషరర: చననమయ కకరరకలల

95-172/201

భరస : సససదత రరజ కకరరకలల
ఇసటట ననస:60-3-198
వయససస:45
లస: ససస స
95-172/203

1619 SQX2407757
పషరర: ఖదర బబష షషక

95-175/986

తసడడ:డ మమనర జజన షషక
ఇసటట ననస:60-3-200
వయససస:42
లస: పప
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1620 SQX2404705
పషరర: హఫసజ షషక
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95-175/987

తసడడ:డ ఖలదర షషక
ఇసటట ననస:60-3-200
వయససస:20
లస: పప
1623 SQX0245506
పషరర: వరహహదత పస

95-172/205

95-172/208

95-172/211

95-175/11

95-172/215

95-172/218

95-172/221

భరస : అలలరబక షషక
ఇసటట ననస:60-3-206
వయససస:53
లస: ససస స

1633 SQX1829902
పషరర: షరహహన పఠరన

1636 AP151000492174
పషరర: సరబరర పఠరన

1639 SQX1832948
పషరర: రసనల ఖలన పఠరన

1642 SQX0244418
పషరర: అలలరబక పఠరన

95-172/224

1645 SQX0223834
పషరర: జబనత షషక

95-172/213

1648 SQX0223917
పషరర: ఏజజజ షషక
తసడడ:డ అలలరబకలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-206
వయససస:30
లస: పప

1628 SQX1362409
పషరర: ఆలయ షషక

95-172/210

1631 SQX1796226
పషరర: జరరనత పఠరన

95-175/10

1634 SQX1831551
పషరర: మరర పఠరన

95-172/214

భరస : అకబర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:25
లస: ససస స
95-172/216

1637 SQX1922095
పషరర: జరరన షషక

95-172/217

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:64
లస: ససస స
95-172/219

1640 SQX1124999
పషరర: అకబర ఖలన పఠరన

95-172/220

తసడడ:డ మమకలసమ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:30
లస: పప
95-172/222

1643 SQX0268912
పషరర: మమకలససఖలన పఠరన

95-172/223

తసడడ:డ రసనల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:57
లస: పప
95-172/225

తసడడ:డ అలలరబకలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-206
వయససస:31
లస: ససస స
95-172/227

95-172/207

తసడడ:డ నభ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-204
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమమదతద న పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఎలయజ బబష షషక
ఇసటట ననస:60-3-206
వయససస:28
లస: ససస స
1647 SQX0223735
పషరర: ననరరన షషక

95-172/212

తసడడ:డ మక తషస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:32
లస: పప
1644 SQX1283977
పషరర: అషరబ షషక

1630 SQX1829860
పషరర: కకషష వనణణ కరసచన

1625 SQX0245514
పషరర: మమహరరననసర పఠరన

భరస : సలస షషక
ఇసటట ననస:60-3-202
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : అహమమదతద న పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రసనల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:85
లస: ససస స
1641 SQX1921980
పషరర: నహహద షషక

95-172/209

తసడడ:డ మలకకతషస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : మమకలసమ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-205
వయససస:49
లస: ససస స
1638 AP151000492121
పషరర: హజరరబ పఠరన

1627 SQX0426965
పషరర: నససర ఖలన పస

95-172/204

భరస : ఇసరమయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-201
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : మహహశ కరసచన
ఇసటట ననస:60-3-203
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-204
వయససస:32
లస: పప
1635 AP151000492394
పషరర: మహబయబ పఠరన

95-172/206

తసడడ:డ ఇసరమయల ఖలన పస
ఇసటట ననస:60-3-201
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ కరసచన
ఇసటట ననస:60-3-202
వయససస:46
లస: పప
1632 SQX1796192
పషరర: నబ ఖలన పఠరన

1624 SQX0395293
పషరర: షరహహన షషక

1622 SQX0491399
పషరర: సజదత పఠరన

భరస : అహమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-201
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఇకరబల షషక
ఇసటట ననస:60-3-201
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల ఖలన పస
ఇసటట ననస:60-3-201
వయససస:40
లస: పప
1629 SQX1623629
పషరర: మహహశ కరసచన

95-175/988

తసడడ:డ ఖలదర బబష షషక
ఇసటట ననస:60-3-200
వయససస:18
లస: పప

భరస : నససర ఖలన పస
ఇసటట ననస:60-3-201
వయససస:38
లస: ససస స
1626 SQX0224048
పషరర: అహమద ఖలన పస

1621 SQX2403947
పషరర: ఆదదల షషక

1646 SQX0223792
పషరర: ఇలయజ బబషర షషక

95-172/226

తసడడ:డ అలలరబక షషక
ఇసటట ననస:60-3-206
వయససస:34
లస: ససస స
95-172/228

1649 SQX0245498
పషరర: ఇసతయలజ షషక

95-172/229

తసడడ:డ అలలరబకలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-206
వయససస:30
లస: పప
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1650 SQX0245480
పషరర: అలలరబక షషక
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95-172/230

తసడడ:డ కనతన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-206
వయససస:53
లస: పప
1653 SQX1127985
పషరర: బబజ పఠరన

95-172/233

95-172/235

95-172/238

1657 SQX1886407
పషరర: అబమబలలర షషక

1660 AP151000492219
పషరర: సమద షషక

95-172/618

Deleted
95-172/620

1663 SQX2308351
పషరర: అమన షషక

భరస : హసన బబబమ మలలర
ఇసటట ననస:60-3-208, kummarla bazar
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : రఫస షషక
ఇసటట ననస:60-3-209
వయససస:40
లస: ససస స

1668 SQX1479774
పషరర: మమసడత ఫరతమల పఠరన

1669 SQX0959346
పషరర: మహబయబమనసస పఠరన షషక

95-172/242

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-3-210
వయససస:26
లస: ససస స
1671 SQX0223420
పషరర: ఇమలమన ఖలన పఠరన

95-172/245

తసడడ:డ ననసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-211
వయససస:31
లస: ససస స

95-172/239

95-172/248

1675 SQX2280824
పషరర: సరమలమన ఫసరమ రసష

95-172/619

1678 SQX0268821
పషరర: హససనత షషక
తసడడ:డ ననసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-211
వయససస:34
లస: ససస స

1658 SQX0427070
పషరర: గగస బబషర షషక

95-172/237

1661 SQX2308153
పషరర: జమల బబగమమ షషక

95-172/617

1664 SQX1140649
పషరర: షషక ఖలజవల

95-175/12

తసడడ:డ సమలద షషక
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:28
లస: పప
95-172/240

1667 AP151000492033
పషరర: రఫస షషక

95-172/241

తసడడ:డ అబమబలనబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-209
వయససస:46
లస: పప
95-172/243

1670 AP151000492353
పషరర: బబజజన పఠరన

95-172/244

భరస : జజనఅహమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-210
వయససస:87
లస: ససస స
95-172/246

1673 SQX0223396
పషరర: ఇసరమయల ఖలన పఠరన

95-172/247

తసడడ:డ రఫసక ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-210
వయససస:34
లస: పప
95-172/621

తసడడ:డ కరరమమలలర మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-210
వయససస:28
లస: ససస స
95-172/250

95-172/234

భరస : రహహస బబష షషక
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫసక ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-210
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజన అహమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-210
వయససస:46
లస: పప
1677 SQX0268854
పషరర: జబనత షషక

1672 SQX0268789
పషరర: ఇసతయలజ ఖలన పఠరన

1655 SQX0395269
పషరర: కలష నవద ఫరతమల షషక

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:40
లస: పప

భరస : రఫసక ఖలన షషక
ఇసటట ననస:60-3-210
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రఫసక ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-210
వయససస:31
లస: పప
1674 SQX0223354
పషరర: రఫసక ఖలన పఠరన

95-172/236

తసడడ:డ రహహస బబష షషక
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:29
లస: పప
1666 MLJ2678993
పషరర: షరకకరర షషక

95-172/232

భరస : గగస బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ దతదత షషక
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రహహస బబష షషక
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:29
లస: పప
1665 SQX2241685
పషరర: వలయలబ మలలర

95-12/1245

తసడడ:డ సమద షషక
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జజనబబషర షషక
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:41
లస: పప
1662 SQX2308559
పషరర: అససఫ షషక

1654 SQX1891324
పషరర: అనతశర మమల

1652 SQX1554287
పషరర: రహమత బ పఠరన

భరస : జజన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-207
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ హసనతబబమ మమల
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:43
లస: పప

భరస : సమమత షషక
ఇసటట ననస:60-3-208
వయససస:39
లస: ససస స
1659 SQX0491324
పషరర: గగస బబషర షషక

95-172/231

భరస : బబజ పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-207
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పఠరన
ఇసటట ననస:60-3-207
వయససస:35
లస: పప
1656 AP151000492096
పషరర: ఖసరరరద షషక

1651 SQX1127977
పషరర: షకకల పఠరన

1676 SQX0395251
పషరర: షరహహన షషక

95-172/249

తసడడ:డ నతనసన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-211
వయససస:29
లస: ససస స
95-172/251

1679 AP151000492073
పషరర: ఆషరబబగస షషక

95-172/252

భరస : శశషగరరరరరవప పగమళళర
ఇసటట ననస:60-3-211
వయససస:43
లస: ససస స
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1680 AP151000492074
పషరర: మమసతతజ బబగస షషక

95-172/253

భరస : ననసనసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-211
వయససస:63
లస: ససస స
1683 SQX0222828
పషరర: మలహహమయద షషక

95-172/256

95-148/807

95-172/260

95-172/263

95-172/266

95-149/14

95-175/13

భరస : పపనతనరరవప అసదద
ఇసటట ననస:60-4-219
వయససస:83
లస: ససస స

1693 AP151000492168
పషరర: షరహహసససలలసనత షషక

1696 SQX0200980
పషరర: శకలకకషక శరఖ మమ రర

1699 SQX1445189
పషరర: నతగ మహన గమడడవరడ

1702 SQX1761568
పషరర: రజయల షషక

95-172/623

1705 SQX2417277
పషరర: దదలపప సరయ అసదద

95-172/264

95-148/155

తసడడ:డ శకనవరస గమసటట
ఇసటట ననస:60-4-219
వయససస:24
లస: పప

95-172/259

1691 SQX1829613
పషరర: అహమద షరరఫ మహమమద

95-172/262

1694 MLJ2678407
పషరర: జబవపలలర మహమమద

95-172/265

1697 SQX1455873
పషరర: ననర షషక

95-148/156

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:60-3-427
వయససస:50
లస: పప
95-160/38

1700 SQX2323368
పషరర: శకనవరస రరవప అసదద

95-175/989

తసడడ:డ పపనన రరవప అసదద
ఇసటట ననస:60-4-210
వయససస:49
లస: పప
95-175/14

1703 SQX1761790
పషరర: భబజ సససదత షషక

95-175/15

తసడడ:డ సససదత షషక
ఇసటట ననస:60-4-216
వయససస:25
లస: పప
95-174/702

Deleted

1708 SQX1761808
పషరర: నవన కలమలర గమసటట

1688 SQX1832740
పషరర: ఫరరరనత మహమమద

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-257
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసదద
ఇసటట ననస:60-4-219
వయససస:18
లస: పప
95-175/17

95-172/258

తసడడ:డ జజహహద మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-250
వయససస:23
లస: పప

భరస : జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-4-216
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమసటట
ఇసటట ననస:60-4-219
వయససస:21
లస: పప
1707 AP151000501508
పషరర: వనసకటససబబమమ అసదద

95-172/261

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:60-4-102/1
వయససస:29
లస: పప

భరస : జజకకర బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-4-216
వయససస:21
లస: ససస స
1704 SQX2389682
పషరర: చదసతనఖ గమసటట

1690 AP151000492355
పషరర: మమమమమననసర షషక

1685 SQX1583237
పషరర: పవన కలమలర తడడకమళళ

భరస : జజహహద మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-250
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శరకమమరర
ఇసటట ననస:60-3-401
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-3-492
వయససస:47
లస: ససస స
1701 SQX1761550
పషరర: పరరశన షషక

95-172/622

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-3-257
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల జలల మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-257
వయససస:60
లస: పప
1698 SQX1751726
పషరర: వనసకట రతనస వనలగపపడడ

1687 SQX2447688
పషరర: కరరమమలర షషక

95-172/255

తసడడ:డ బబల వనసకయఖ తడడకమళళ
ఇసటట ననస:60-3-213
వయససస:43
లస: పప

భరస : షరరఫ షషక
ఇసటట ననస:60-3-250
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:60-3-250
వయససస:48
లస: పప
1695 SQX1166728
పషరర: మహమమద ఇబడహహస

95-172/257

తసడడ:డ సతస ర
ఇసటట ననస:60-3-214
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఇసరమయయల షషక
ఇసటట ననస:60-3-250
వయససస:47
లస: ససస స
1692 SQX0719963
పషరర: ఖలద మహమమద

1684 AP151000492246
పషరర: జబబర షషక

1682 AP151000492075
పషరర: ఖగరరననసర షషక షషక

భరస : జబబర షషక
ఇసటట ననస:60-3-212
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబబసహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-212
వయససస:60
లస: పప

భరస : కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:60-3-214
వయససస:36
లస: ససస స
1689 AP151000492360
పషరర: ఫరరరన షషక

95-172/254

తసడడ:డ దతదతసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-3-211
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ జబబబర షషక
ఇసటట ననస:60-3-212
వయససస:32
లస: పప
1686 SQX2399483
పషరర: మమనన షషక

1681 AP151000492054
పషరర: ననసనసరహహబ షషక

95-175/18

1706 MLJ1126069
పషరర: వనసకటరమణ అసదద

95-175/16

భరస : శకనవరసరరవప అసదద
ఇసటట ననస:60-4-219
వయససస:46
లస: ససస స
1709 AP151000498098
పషరర: శకనవరసరరవప అసదద

95-175/19

తసడడ:డ పపనతనరరవప అసదద
ఇసటట ననస:60-4-219
వయససస:50
లస: పప
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95-175/990

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ గమసటట
ఇసటట ననస:60-4-219
వయససస:50
లస: పప
1713 SQX2121127
పషరర: జకకర షషక

95-175/993

95-175/20

95-175/23

95-175/26

95-175/29

95-175/32

95-175/35

భరస : గగసరద న షషక
ఇసటట ననస:60-4-223
వయససస:55
లస: ససస స

1723 SQX1803451
పషరర: మబన షషక

1726 SQX1389015
పషరర: రరహన మహమమద

1729 SQX0271270
పషరర: ఇబడహహస షషక

1732 SQX0271247
పషరర: సలలస షషక

95-172/267

1735 SQX1886365
పషరర: మమబన ససలలసనత పఠరన

95-175/27

1738 SQX1886381
పషరర: ఇబడహహస ఖలన పఠరన
తసడడ:డ కరరమమలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-223
వయససస:33
లస: పప

1718 SQX0235432
పషరర: జజనబబషర షషక

95-175/22

1721 AP151000501243
పషరర: తతహహరరననసర షషక

95-175/25

1724 AP151000498496
పషరర: ఇబడహహస షషక

95-175/28

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:60-4-221
వయససస:69
లస: పప
95-175/30

1727 SQX0592600
పషరర: మహబయబ షషక

95-175/31

భరస : సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-4-222
వయససస:36
లస: ససస స
95-175/33

1730 SQX0271049
పషరర: హలలమ బబగ మహమమద

95-175/34

తసడడ:డ ఆల బబగ షషక
ఇసటట ననస:60-4-222
వయససస:33
లస: పప
95-175/36

1733 AP151000498490
పషరర: మరరవల షషక

95-175/37

తసడడ:డ రహసతషలలర షషక
ఇసటట ననస:60-4-222
వయససస:70
లస: పప
95-172/268

భరస : ఇబడహహస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-223
వయససస:29
లస: ససస స
95-172/270

95-172/624

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-4-221
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:60-4-222
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కరరమమలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-223
వయససస:25
లస: ససస స
1737 AP151000492080
పషరర: అమరరననసర షషక

95-175/24

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:60-4-222
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మలభమ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-4-222
వయససస:38
లస: పప
1734 SQX1886399
పషరర: ఫరతమ పఠరన

1720 SQX1939040
పషరర: మషసరర షషక

1715 SQX2379089
పషరర: శహహదత పరవన షషక

తసడడ:డ రహమతషలలర షషక
ఇసటట ననస:60-4-220
వయససస:40
లస: పప

భరస : హలమ బబగ మహమమద
ఇసటట ననస:60-4-222
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మరరవల షషక
ఇసటట ననస:60-4-222
వయససస:63
లస: ససస స
1731 SQX1073410
పషరర: అజస షషక

95-175/21

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-4-221
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-4-222
వయససస:21
లస: ససస స
1728 AP151000501567
పషరర: మహబయబబ షషక

1717 SQX0151415
పషరర: బబల సససదత షషక

95-175/992

భరస : బర సససదత
ఇసటట ననస:60-4-220
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : నయళమ షషక
ఇసటట ననస:60-4-221
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-4-221
వయససస:37
లస: పప
1725 SQX1761451
పషరర: ఖలజజ షషక

95-75/1111

తసడడ:డ రహమతషలలర షషక
ఇసటట ననస:60-4-220
వయససస:25
లస: పప

భరస : మమబన షషక
ఇసటట ననస:60-4-221
వయససస:33
లస: ససస స
1722 MLJ2686533
పషరర: నయళమ షషక

1714 SQX1947019
పషరర: షహహదత పరరశన షషక

1712 SQX2325546
పషరర: వనసకట రమణ తరరవదసల

భరస : శకనవరస రరవప అసదద
ఇసటట ననస:60-4-219
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబల సససదత షషక
ఇసటట ననస:60-4-220
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రహమ తషలర షషక
ఇసటట ననస:60-4-220
వయససస:46
లస: ససస స
1719 SQX0426676
పషరర: షహనతజ బబగస షషక

95-175/991

తసడడ:డ బశరరదథబన షషక
ఇసటట ననస:60-4-219
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబజ షషక
ఇసటట ననస:60-4-219
వయససస:45
లస: ససస స
1716 SQX0382903
పషరర: షషక రహహమమన

1711 SQX2123347
పషరర: బబజ షషక

1736 AP151000492103
పషరర: ననరర హన షషక

95-172/269

భరస : జమలనననన షషక
ఇసటట ననస:60-4-223
వయససస:47
లస: ససస స
95-172/271

1739 AP151000492188
పషరర: కలలసఖలన పఠరన

95-172/272

తసడడ:డ కరరమమలలరఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-223
వయససస:43
లస: పప
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1740 AP151000492277
పషరర: జమలనననన షషక

95-172/273

తసడడ:డ ఈసనఫ షషక
ఇసటట ననస:60-4-223
వయససస:53
లస: పప
1743 SQX1554204
పషరర: ఘమస మహమమద

95-172/276

95-172/279

95-172/282

95-172/285

95-172/288

95-172/291

95-172/294

తసడడ:డ ససభబన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-227
వయససస:45
లస: పప

1753 SQX0102780
పషరర: ఆససయల బబగస షషక

1756 SQX0102798
పషరర: షరహహదత ససలలసనత షషక

1759 AP151000492152
పషరర: సలమననసరబబగస మహమమద

1762 SQX0791129
పషరర: సరలలహ బబబమ షషక

95-172/297

1765 SQX0225094
పషరర: మహమమద ఇసరమయయల షషక

95-172/286

1768 SQX1816776
పషరర: తహససన తససర స షషక
భరస : వహబ షషక
ఇసటట ననస:60-4-229
వయససస:23
లస: ససస స

1748 SQX0939967
పషరర: షషక అసరరమ

95-172/281

1751 SQX1090042
పషరర: జఫరరర ఖలన పఠరన

95-172/284

1754 SQX0225136
పషరర: మమనశర ససలలసనత షషక

95-172/287

తసడడ:డ ఇసరమయయల షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:32
లస: ససస స
95-172/289

1757 SQX0102582
పషరర: తదహరరననసర షషక

95-172/290

తసడడ:డ ఇసరమయయల షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:45
లస: ససస స
95-172/292

1760 SQX0102574
పషరర: అనతసర అల షషక

95-172/293

తసడడ:డ ఇసరమయయల షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:30
లస: పప
95-172/295

1763 SQX0102764
పషరర: ఖలదర బబషర షషక

95-172/296

తసడడ:డ అబమబల కరరస షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:38
లస: పప
95-172/298

తసడడ:డ ఖలససస షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:51
లస: పప
95-172/300

95-172/278

తసడడ:డ ఛతన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-225
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ హసన షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల కరరమ షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:38
లస: పప
1767 SQX0791145
పషరర: అయయబ ఖలన పఠరన

95-172/283

భరస : అలబబగ మహమమద
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:31
లస: పప
1764 SQX0102756
పషరర: అససఫ బబషర షషక

1750 SQX0394999
పషరర: ఆరరఫ షషక

1745 SQX0225169
పషరర: షరబనత పఠరన

తసడడ:డ జమలలలదథబన షషక
ఇసటట ననస:60-4-225
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయయల షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : అబమబల కరరమ షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:60
లస: ససస స
1761 SQX1829654
పషరర: జజకకర హహసషసన షషక

95-172/280

భరస : ఖలదర బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అససఫ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:33
లస: ససస స
1758 SQX0102772
పషరర: మలర క బబగస షషక

1747 SQX0395285
పషరర: మరరయసబ పఠరన

95-172/275

తసడడ:డ జఫరర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-225
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ షషర అల షషక
ఇసటట ననస:60-4-225
వయససస:45
లస: పప

భరస : అనతసర అల దనదదకలల
ఇసటట ననస:60-4-226
వయససస:25
లస: ససస స
1755 SQX0688879
పషరర: అలలరబ షషక

95-172/277

తసడడ:డ జజఫర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-225
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ జఫరర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-225
వయససస:27
లస: పప
1752 SQX0949925
పషరర: పడవణ దనదదకలల

1744 SQX1090026
పషరర: జబన పఠరన

1742 SQX1554279
పషరర: శరఫసరక మహమమద

తసడడ:డ ఘమస మహమమద
ఇసటట ననస:60-4-224
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ జబబబర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-225
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : జయవపదథబన షషక
ఇసటట ననస:60-4-225
వయససస:45
లస: ససస స
1749 SQX1090034
పషరర: ఛతన బబషర పఠరన

95-172/274

భరస : ఘమస మహమమద
ఇసటట ననస:60-4-224
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ యకకబ మహమమద
ఇసటట ననస:60-4-224
వయససస:53
లస: పప
1746 SQX0225243
పషరర: ననరర షషక

1741 SQX1554212
పషరర: జకకర మహమమద

1766 SQX0225086
పషరర: జకకర పస

95-172/299

భరస : అయయబబద న ఫసస
ఇసటట ననస:60-4-227
వయససస:43
లస: ససస స
95-172/301

1769 SQX0224881
పషరర: సలమల షషక

95-172/302

భరస : బబలలమల షషక
ఇసటట ననస:60-4-229
వయససస:38
లస: ససస స
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పషరర: షరజదత షషక
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95-172/303

తసడడ:డ జలలన షషక
ఇసటట ననస:60-4-232
వయససస:27
లస: ససస స
1773 SQX1816792
పషరర: మసరసన బబషర షషక

95-172/306

95-172/308

95-172/311

95-172/314

95-172/317

95-172/320

95-172/626

భరస : సయఖద కరరస షషక
ఇసటట ననస:60-5-239
వయససస:66
లస: ససస స

1783 SQX0767939
పషరర: అబమబల రరయలజ సయఖద

1786 MLJ2678746
పషరర: అపరడజ ఖలన పఠరన

1789 AP151000492187
పషరర: ఫసరగజజద న పఠరన

1792 SQX1924208
పషరర: ససనల కరక

95-175/39

1795 SQX0198317
పషరర: పడసనన లకడమ మటటపలర

95-172/315

1798 SQX0875856
పషరర: హహమలయయన బబషర షససక
తసడడ:డ మహహదబ థన బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-5-239
వయససస:43
లస: పప

1778 SQX0542894
పషరర: సలమల షషక

95-172/310

1781 AP151000492153
పషరర: సలమల పఠరన

95-172/313

1784 SQX1583278
పషరర: అబమబల రహమలన సయఖద

95-172/316

తసడడ:డ అబమబల సతతసర సయఖద
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:37
లస: పప
95-172/318

1787 SQX0542902
పషరర: జఫకలలర ఖలన పఠరన

95-172/319

తసడడ:డ ఇసరమయల పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:46
లస: పప
95-172/321

1790 AP151000492150
పషరర: షషబబదతర ఖలన పఠరన

95-172/322

తసడడ:డ ఫసరగజజద న పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:55
లస: పప
95-175/38

1793 SQX1921261
పషరర: లకడమ పత గరల

95-172/323

తసడడ:డ గసగరధర రరవప గరల
ఇసటట ననస:60-5-135
వయససస:20
లస: పప
95-175/40

భరస : రవకలమలర మటటపలర
ఇసటట ననస:60-5-238
వయససస:40
లస: ససస స
95-174/84

95-172/625

భరస : ఫసరగజజద న పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ డతనయల కరక
ఇసటట ననస:60-4-385
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సససదత షషక
ఇసటట ననస:60-5-222
వయససస:45
లస: ససస స
1797 SQX1922673
పషరర: మమహహ హనఇనఇషర షషక

95-172/312

తసడడ:డ ఇసరమయయలద లన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:53
లస: పప

భరస : ఇసరమయల ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:64
లస: ససస స
1794 SQX0274803
పషరర: జజన బ షషక

1780 AP151000492149
పషరర: నససమల పఠరన

1775 SQX2478360
పషరర: హసషన షషక

భరస : అసర స షషక
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరమయల పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయల పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:48
లస: పప
1791 SQX2483204
పషరర: పరఖరర భబగస పఠరన

95-172/309

తసడడ:డ అబమబల సతతసర సయఖద
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయల పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:40
లస: పప
1788 MLJ2678167
పషరర: మమనశరరద న పఠరన

1777 SQX0225300
పషరర: ఫరరరనత పఠరన

95-172/305

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:60-4-232
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఫసరగజజద న పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అసర స షషక
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:30
లస: పప
1785 SQX0224485
పషరర: సమవపలలర పఠరన

95-172/307

భరస : ఫసరగజ ఖలన షషక
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఇసరమయయలలఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:45
లస: ససస స
1782 SQX0151357
పషరర: ససకకసదర షషక

1774 AP151000492130
పషరర: జలలన షషక

1772 AP151000492137
పషరర: షరహహదత షషక

భరస : జలలన షషక
ఇసటట ననస:60-4-232
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అబబబస షషక
ఇసటట ననస:60-4-232
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ ఇసమయయల పఠరన
ఇసటట ననస:60-4-233
వయససస:30
లస: ససస స
1779 AP151000492154
పషరర: షమస పఠరన

95-172/304

భరస : కరరమమలలర షషక
ఇసటట ననస:60-4-232
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ చసద బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-4-232
వయససస:22
లస: పప
1776 SQX0225334
పషరర: షబనత పఠరన

1771 AP151000492135
పషరర: తససర మల షషక

1796 SQX0875849
పషరర: రవ కలమలర మటటపలర

95-175/41

తసడడ:డ కకషషమహన మటటపలర
ఇసటట ననస:60-5-238
వయససస:44
లస: పప
95-175/42

1799 SQX0426643
పషరర: ససజజత దతరర

95-175/43

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దతరర
ఇసటట ననస:60-5-240
వయససస:34
లస: ససస స
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1800 SQX0086348
పషరర: రరధ దతరర
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95-175/44

భరస : కకటటశశర రరవప దతరర
ఇసటట ననస:60-5-240
వయససస:66
లస: ససస స
1803 SQX1775691
పషరర: భబషర షషక

95-175/47

95-175/50

భరస : అబమబల షషకకర షషక
ఇసటట ననస:60-5-242
వయససస:60
లస: ససస స
1809 SQX1358424
పషరర: అబద షషక

95-175/53

95-175/56

95-175/59

భరస : వనసకట వనణమ తమమశశటట
ఇసటట ననస:60-5-246
వయససస:25
లస: ససస స
1821 SQX1585621
పషరర: వనసకట వనణమ తమమశశటట
తసడడ:డ తరరపత రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:60-5-246
వయససస:37
లస: పప
1824 SQX0088237
పషరర: యలససమన షషక
భరస : గగస ససదన షషక
ఇసటట ననస:60-5-248
వయససస:32
లస: ససస స
1827 SQX0088278
పషరర: రఫసఖ మహమమద
తసడడ:డ హనఫ మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-248
వయససస:34
లస: పప

1808 SQX1358366
పషరర: ఖతజజ షషక

95-175/51

1810 SQX0595793
పషరర: కరరమమలలర షషక

1813 SQX0198648
పషరర: లకడమ ససకటట

1816 MLJ2686228
పషరర: రరసఓహన రరవప ససకటట

1819 SQX0852889
పషరర: ససబబలకడమ వసత

1822 SQX0788539
పషరర: శకనవరస రగడడమ వసత

1825 MLJ2679025
పషరర: అబద మహమమద

95-175/54

1828 SQX1460534
పషరర: ఆరరఫర షషక
భరస : అనశర బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-5-248
వయససస:25
లస: ససస స

1811 SQX1358309
పషరర: కరజజ షషక

95-175/55

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-5-243
వయససస:34
లస: పప
95-175/57

1814 MLJ2691210
పషరర: వజయలకడమ ససకటట

95-175/58

భరస : రరమమహన రరవప ససకటట
ఇసటట ననస:60-5-245
వయససస:68
లస: ససస స
95-175/60

1817 SQX1553859
పషరర: యచన వసత

95-175/61

తసడడ:డ శకనవరస రగడమ డ వసత
ఇసటట ననస:60-5-246
వయససస:23
లస: ససస స
95-175/63

1820 SQX1048975
పషరర: శవ గగపసనతథ రగడమ డ వసత

95-175/64

తసడడ:డ శకనవరస రగడమ డ వసత
ఇసటట ననస:60-5-246
వయససస:25
లస: పప
95-175/66

1823 SQX0088229
పషరర: సహహరర మహమమద

95-172/156

తసడడ:డ అనఫ మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-248
వయససస:31
లస: ససస స
95-172/159

భరస : హనఫ మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-248
వయససస:53
లస: ససస స
95-172/163

95-175/52

భరస : ఖలజజ షషక
ఇసటట ననస:60-5-243
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజగరరగడడమ వసత
ఇసటట ననస:60-5-246
వయససస:51
లస: పప
95-172/157

95-175/49

1807 SQX1361823
పషరర: సలలమ షషక

భరస : శకనవరస రగడమ డ వసత
ఇసటట ననస:60-5-246
వయససస:49
లస: ససస స
95-175/65

1805 SQX1357996
పషరర: నససమల సయఖద
తసడడ:డ అబయ
బ షషకకర సయఖద
ఇసటట ననస:60-5-242
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనత రరవప ససకటట
ఇసటట ననస:60-5-245
వయససస:70
లస: పప
95-175/62

95-175/46

భరస : అనశర షషక
ఇసటట ననస:60-5-241 NEAR GANDHI BOM
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పవన కలమలర ససకటట
ఇసటట ననస:60-5-245
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప ససకటట
ఇసటట ననస:60-5-245
వయససస:40
లస: పప
1818 SQX1583112
పషరర: లకడమ లలవణఖ తమమశశటట

95-175/48

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-5-243
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నజబమలర షషక
ఇసటట ననస:60-5-243
వయససస:58
లస: పప
1815 MLJ2686236
పషరర: పవన కలమలర ససకటట

1804 SQX1867977
పషరర: బషసరరన షషక

1802 SQX1867951
పషరర: కరరమమన షషక

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:60-5-241
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-5-243
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-5-243
వయససస:54
లస: ససస స
1812 SQX0369082
పషరర: షషక బబషర

95-175/45

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దతరర
ఇసటట ననస:60-5-240
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ సబ షషక
ఇసటట ననస:60-5-241
వయససస:32
లస: పప
1806 SQX1357954
పషరర: హబబమననసర సయఖద

1801 SQX0071704
పషరర: గమరవయఖ దతరర

1826 SQX0088252
పషరర: రరయలజ మహమమద

95-172/162

తసడడ:డ హనఫ మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-248
వయససస:29
లస: పప
95-175/67

1829 SQX1460542
పషరర: ఫయలజ షషక

95-175/68

తసడడ:డ సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-5-248
వయససస:24
లస: పప
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పషరర: ససభబన షషక
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95-175/69

తసడడ:డ అబమబల సలలస షషక షషక
ఇసటట ననస:60-5-248
వయససస:26
లస: పప
1833 MLJ2678894
పషరర: మబనత మహమమద

95-172/324

95-172/326

95-172/627

1837 SQX2113231
పషరర: శరయడ అసజమ సయద

95-172/628

1840 SQX2319630
పషరర: నజర సయద

95-162/781

1843 SQX1750488
పషరర: అపప డ జ షషక

1835 SQX0224923
పషరర: ఫరరరనత మహమమద

1838 AP151000492236
పషరర: రరజజశనతబబగస పఠరన

95-172/629

1841 SQX2379816
పషరర: షకకల సయద

95-148/157

95-148/159
1845 SQX1750462
పషరర: మహమమద ననరల ఎలలహహ
షషక
తసడడ:డ బడదమయ షషక
ఇసటట ననస:60-5-252
వయససస:37
లస: పప

1846 SQX2008795
పషరర: ఫజలలల దదలఫ మహమమద

తసడడ:డ ఫజలలల మమజబ మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-252
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ అబమబలఅజజ షషక
ఇసటట ననస:60-5-252
వయససస:36
లస: ససస స

1848 SQX0245530
పషరర: రజయల ససలలసనత షషక

1849 SQX1128017
పషరర: ఆషర షషక

1850 SQX0426866
పషరర: అససఫ షషక

తసడడ:డ లలల అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-252
వయససస:50
లస: పప
1854 SQX0224758
పషరర: షకకర బబగస పఠరన

భరస : ఇసరమయయల షషక
ఇసటట ననస:60-5-254
వయససస:55
లస: ససస స

95-148/727

95-172/330

95-172/333

1855 AP151000492402
పషరర: సలసఖలన పఠరన

95-172/573

1858 SQX1886340
పషరర: హబబమలలర షషక
తసడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:60-5-254
వయససస:28
లస: పప

95-172/328

95-172/331

1853 SQX1252089
పషరర: సలలమ ససలలసన పఠరన

95-172/332

తసడడ:డ సలస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-5-253
వయససస:24
లస: ససస స
95-172/334

తసడడ:డ ఇసరమనతద న పఠరన
ఇసటట ననస:60-5-253
వయససస:48
లస: పప
95-172/337

1847 SQX0223974
పషరర: రఖయల షషక

తసడడ:డ మజత సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-5-252
వయససస:39
లస: పప

భరస : మమజబ మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-252
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సలస ఖలన షషక
ఇసటట ననస:60-5-253
వయససస:41
లస: ససస స
1857 AP151000492175
పషరర: సలమమన షషక

భరస : శకనవరసరరవప సకరమమరర
ఇసటట ననస:60-5-252
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : మజద షషక
ఇసటట ననస:60-5-252
వయససస:58
లస: ససస స

95-172/572 1852 SQX2008787
1851 SQX2009504
పషరర: ఫజలలల మమజబ మహమమద
పషరర: తతహహర మహమమద

95-172/630

95-148/158
1844 AP151000552296
పషరర: సరమలమజఖస శరకమయరర శకమమరర

భరస : ఇలలహహ షషక
ఇసటట ననస:60-5-252
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : దసస గరరర షషక
ఇసటట ననస:60-5-252
వయససస:36
లస: ససస స

95-172/327

భరస : నజర సయద
ఇసటట ననస:60-5-251
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర సయద
ఇసటట ననస:60-5-251
వయససస:19
లస: ససస స

95-172/329

95-172/325

భరస : రహహమలనతద న పఠరన
ఇసటట ననస:60-5-251
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబయబ సయద
ఇసటట ననస:60-5-251
వయససస:48
లస: పప
95-172/631

95-175/71

భరస : జజహహద మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-250
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర సయద
ఇసటట ననస:60-5-251
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబయబ జన సయద
ఇసటట ననస:60-5-251
వయససస:49
లస: పప
1842 SQX2381234
పషరర: శయసరట అసజమ సయద

1834 SQX2414332
పషరర: షప యబ సజద మహమమద

1832 SQX0405050
పషరర: అమర భబషర షషక

తసడడ:డ సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-5-248
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఖలద మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-249
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ షరరఫ మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-250
వయససస:49
లస: పప
1839 SQX2379618
పషరర: నజర సయద

95-175/70

తసడడ:డ సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-5-248
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఖలద మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-249
వయససస:43
లస: ససస స
1836 MLJ2678860
పషరర: జజహహద మహమమద

1831 SQX0405019
పషరర: అనశర బబషర షషక

1856 SQX1921295
పషరర: రగషమ షషక

95-172/335

భరస : హబబమలర షషక
ఇసటట ననస:60-5-254
వయససస:28
లస: ససస స
95-172/338

1859 SQX1886597
పషరర: నతగయర షషక

95-175/72

భరస : ఫజజయ షషక
ఇసటట ననస:60-5-254
వయససస:29
లస: ససస స
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95-175/73

తసడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:60-5-254
వయససస:32
లస: పప
1863 SQX1886316
పషరర: జలలన షషక

95-172/341

95-175/994

95-172/344

95-175/75

95-175/78

95-175/81

95-162/116

తసడడ:డ తతజజమమద షషక
ఇసటట ననస:60-5-260
వయససస:30
లస: పప

1873 SQX0872846
పషరర: సలలమన ఖలన పఠరన

1876 SQX0198747
పషరర: లకడమ శశషషకలమలరర అనతన

1879 SQX1939198
పషరర: సనరఖ కళళఖణ అనన

1882 SQX1375360
పషరర: సలలమన ఖలన పఠరన

95-175/85

1885 SQX0198788
పషరర: మమహర గగసరఖ పరరశన

95-175/76

1888 SQX0229427
పషరర: ఇమలమన మహమమద
తసడడ:డ తజజమమద షషక
ఇసటట ననస:60-5-260
వయససస:30
లస: పప

1868 SQX0225003
పషరర: షహనతజ మహమమద

95-172/343

1871 SQX0369116
పషరర: సరజదత పరరశన

95-175/74

1874 SQX0872838
పషరర: ఇసతయలజ షషక

95-175/77

తసడడ:డ జజన షషక షషక
ఇసటట ననస:60-5-257
వయససస:29
లస: పప
95-175/79

1877 SQX1939222
పషరర: హనసమలయమమ అనన

95-175/80

భరస : కకటటశశరరరవప అనన
ఇసటట ననస:60-5-259
వయససస:71
లస: ససస స
95-175/82

1880 SQX0151373
పషరర: శకనవరస రరవప అనతన

95-175/83

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప అనతన
ఇసటట ననస:60-5-259
వయససస:45
లస: పప
95-162/117

1883 SQX1761519
పషరర: నలలఫపర తబసససమ షషక

95-175/84

తసడడ:డ మరరవరల షషక
ఇసటట ననస:60-5-260
వయససస:25
లస: ససస స
95-175/86

భరస : తజజమమద షషక
ఇసటట ననస:60-5-260
వయససస:52
లస: ససస స
95-175/88

95-172/574

భరస : మహమమద షషక
ఇసటట ననస:60-5-257
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-5-259/2
వయససస:28
లస: పప

భరస : మరవఅల షషక
ఇసటట ననస:60-5-260
వయససస:46
లస: ససస స
1887 SQX0271080
పషరర: మహమమద ఇరరరన

95-172/345

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అనన
ఇసటట ననస:60-5-259
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహమయద షషక
ఇసటట ననస:60-5-259/2
వయససస:25
లస: ససస స
1884 SQX0198838
పషరర: గగసరఖ నతజన యయహరర

1870 SQX0542936
పషరర: జజబహ ససలలసనత మహమమద

1865 SQX2106029
పషరర: జలల పరష మహమమద

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-257
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అనతన
ఇసటట ననస:60-5-259
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అనన
ఇసటట ననస:60-5-259
వయససస:21
లస: పప
1881 SQX1375436
పషరర: ఆఫసడన షషక

95-175/995

తసడడ:డ సలస ఖలన పఠరన పఠరన
ఇసటట ననస:60-5-257
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-5-257
వయససస:51
లస: పప
1878 SQX1939172
పషరర: సరయకకరణ అనన

1867 SQX2452068
పషరర: జహహరర భబనస షషక

95-172/340

తసడడ:డ ఫసరగజ మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-255
వయససస:18
లస: పప

భరస : జజబయమలలర మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-257
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సలసఖలన షషక
ఇసటట ననస:60-5-257
వయససస:47
లస: ససస స
1875 SQX0368878
పషరర: షషక\షషక మహమయద

95-172/342

తసడడ:డ సలలస షషక
ఇసటట ననస:60-5-255
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-257
వయససస:31
లస: ససస స
1872 MLJ3717501
పషరర: ఫససరరననసర పఠరన

1864 SQX1886332
పషరర: మసరసన షషక

1862 SQX1886357
పషరర: జహహదత షషక

భరస : మసరసన షషక
ఇసటట ననస:60-5-255
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మహబయబ షషక
ఇసటట ననస:60-5-255
వయససస:45
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-5-255
వయససస:20
లస: ససస స
1869 SQX0245563
పషరర: జమల ససలలసనత మహమమద

95-172/339

భరస : జలలన షషక
ఇసటట ననస:60-5-255
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లతఫ షషక
ఇసటట ననస:60-5-255
వయససస:29
లస: పప
1866 SQX2456465
పషరర: ఖలజ షషక

1861 SQX1886308
పషరర: నతజరన షషక

1886 SQX1761733
పషరర: మహమమద తదసయబ షషక

95-175/87

తసడడ:డ మరరవల షషక
ఇసటట ననస:60-5-260
వయససస:23
లస: పప
95-175/89

1889 SQX0245431
పషరర: మరరవల షషక

95-175/90

తసడడ:డ హసన అహమద షషక
ఇసటట ననస:60-5-260
వయససస:48
లస: పప
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1890 SQX0271205
పషరర: మహమమద తతజమమద

95-175/91

తసడడ:డ అబమబల ఖలదర షషక
ఇసటట ననస:60-5-260
వయససస:57
లస: పప
1893 SQX1886613
పషరర: రగషమ షషక

95-175/94

95-175/97

95-175/100

95-175/103

95-175/106

95-175/109

95-175/112

95-175/115

తసడడ:డ మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:54
లస: పప

1898 SQX1761816
పషరర: అలలసఫ మహమమద

95-175/99

1901 SQX1761766
పషరర: వల బబషర షషక

95-175/102

95-175/104 1904 MLJ3717519
1903 SQX1939081
పషరర: అబమబల వహహదత బబగస మహమమద
పషరర: అసమత షషక

1906 SQX1238204
పషరర: హహమమరర సరదదయ షషక

1909 SQX1235317
పషరర: రహహమ షషక

1912 SQX1553966
పషరర: జబబబర షషక

1915 MLJ2686871
పషరర: నజర షషక

1918 SQX2505238
పషరర: మమనన షషక
తసడడ:డ కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:60-5-266
వయససస:23
లస: పప

95-175/105

భరస : అసర స షషక
ఇసటట ననస:60-5-264
వయససస:36
లస: ససస స
95-175/107

1907 SQX0198911
పషరర: ఫరతమల బ షషక

95-175/108

తసడడ:డ కరరమమలలర షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:30
లస: ససస స
95-175/110

1910 AP151000501326
పషరర: జహరరభ షషక

95-175/111

భరస : మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:70
లస: ససస స
95-175/113

1913 MLJ2686897
పషరర: ఖలల షషక

95-175/114

తసడడ:డ మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:42
లస: పప
95-175/116

తసడడ:డ మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:50
లస: పప
95-175/118

95-175/96

తసడడ:డ జజఫర అల షషక
ఇసటట ననస:60-5-263
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:44
లస: పప
1917 SQX1358242
పషరర: కరరమమలలర షషక

95-175/101

భరస : రహమతషలలర షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కరరమమలలర షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:30
లస: పప
1914 SQX1235309
పషరర: రహమతషలలర షషక

1900 SQX0603068
పషరర: రరజజశనత మహమమద

1895 SQX1886688
పషరర: షహనతజ షషక

తసడడ:డ గమలలరర మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-262
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రహమతషలలర షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : జబబబర షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:34
లస: ససస స
1911 SQX0221879
పషరర: ఉసరమన షషక

95-175/98

భరస : ఖలజజ మహహదబ థన మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-264
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ససలలమలన మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-264
వయససస:40
లస: పప
1908 SQX0198606
పషరర: హససనత షషక

1897 SQX1761303
పషరర: రగహమన షషక

95-175/93

భరస : ఫరరరక షషక
ఇసటట ననస:60-5-262
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : ఉసరమన మహమమద
ఇసటట ననస:60-5-263
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ హనఫ షషక
ఇసటట ననస:60-5-263
వయససస:55
లస: పప
1905 SQX1939206
పషరర: ఖలజజ మహహదబ థన మహమమద

95-175/95

తసడడ:డ మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-5-262
వయససస:24
లస: పప

భరస : వల బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-5-263
వయససస:27
లస: ససస స
1902 SQX0595835
పషరర: ఉసరమన షషక

1894 SQX0592683
పషరర: షరహహసస ర షషక

1892 SQX1886639
పషరర: షబన షషక

తసడడ:డ నజర షషక
ఇసటట ననస:60-5-262
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : జజహహర బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-5-262
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-5-262
వయససస:65
లస: ససస స
1899 SQX1761527
పషరర: ఆశర షషక

95-175/92

తసడడ:డ ఖలదర ససలలసన షషక
ఇసటట ననస:60-5-261
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నజర షషక
ఇసటట ననస:60-5-262
వయససస:26
లస: ససస స
1896 SQX1886696
పషరర: జగహరబ షషక

1891 SQX0681569
పషరర: షబబనత ససలలసన షషక

1916 SQX0428417
పషరర: రఫస షషక

95-175/117

తసడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:60-5-265
వయససస:51
లస: పప
95-172/641

1919 SQX2505311
పషరర: సభహ షషక

95-172/642

భరస : కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:60-5-266
వయససస:37
లస: ససస స
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95-174/754

తసడడ:డ కరరమమళ షషక
ఇసటట ననస:60-5-266
వయససస:19
లస: ససస స
1923 SQX1761683
పషరర: అబమబల రరజశస సససయద

95-175/121

95-175/124

95-95/952

95-174/85

95-175/129

95-175/132

95-175/996

తసడడ:డ అహమమద� షషక
ఇసటట ననస:60-5-401
వయససస:38
లస: ససస స

1933 SQX1886530
పషరర: మలర క షషక

1936 MLJ3717543
పషరర: హఫసజ షషక

1939 SQX0147413
పషరర: ఇబడహహస షషక

1942 SQX1886654
పషరర: ఫరతమయన షషక

95-175/137

1945 SQX2200566
పషరర: రరమకకషష మమరతతటట

95-175/127

1948 AP151000546029
పషరర: పప లలశశరరదదవ గరరగసటట
భరస : వనసకటటశశరరర గరరగసటట
ఇసటట ననస:60-6-161
వయససస:60
లస: ససస స

1928 SQX0595983
పషరర: మహమమద అల షషక

95-175/126

1931 SQX1726033
పషరర: రహహమ సయఖద

95-95/954

1934 SQX1939180
పషరర: సరజదత షషక

95-175/128

భరస : బబర సససద షషక
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:24
లస: ససస స
95-175/130

1937 SQX1886555
పషరర: జనతహననశర సయద

95-175/131

భరస : రహహస సయద
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:62
లస: ససస స
95-175/133

1940 SQX1886548
పషరర: రహహస షరయయద

95-175/134

తసడడ:డ సబబరన షరయయద
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:72
లస: పప
95-175/135

1943 SQX1761493
పషరర: మహబయబ షషక

95-175/136

భరస : మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-5-271
వయససస:74
లస: ససస స
95-96/1094

తసడడ:డ ఏససదతసస మమరతతటట
ఇసటట ననస:60-5-294
వయససస:32
లస: పప
95-148/161

95-175/123

తసడడ:డ జన సయఖద
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఇమలసస షషక
ఇసటట ననస:60-5-271
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇమలమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-5-271
వయససస:79
లస: పప
1947 SQX0201269
పషరర: రసనల బ� షషక�

95-95/953

తసడడ:డ మదదబన షషక
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:29
లస: ససస స
1944 SQX1761725
పషరర: మమలలల షషక

1930 SQX1725993
పషరర: షరరఫ షషక

1925 SQX1603225
పషరర: పరరవనన షషక

తసడడ:డ అజజద షషక
ఇసటట ననస:60-5-269
వయససస:42
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదత షషక
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:26
లస: పప
1941 SQX2229029
పషరర: నససమ షషక

95-175/125

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రహసతషలలర షషక
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:55
లస: ససస స
1938 SQX1761709
పషరర: బబర సససదత షషక

1927 AP151000501328
పషరర: చగటట షషక

95-175/120

భరస : మహమమద అల షషక
ఇసటట ననస:60-5-269
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధ షషక
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సరయదత షషక
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:26
లస: పప
1935 AP151000501242
పషరర: రహహమమననసర షషక

95-175/122

భరస : ఆజజద షషక
ఇసటట ననస:60-5-269
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : రరవపహహమ సయఖద
ఇసటట ననస:60-5-270
వయససస:63
లస: ససస స
1932 SQX1643758
పషరర: బరరశరయడ షషక

1924 SQX1761600
పషరర: అబమబల రహమలన సససయద

1922 SQX1761477
పషరర: కరరమమన షషక

భరస : కరరమమలలర షషక
ఇసటట ననస:60-5-266
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల సతతసర సససయద
ఇసటట ననస:60-5-268
వయససస:37
లస: పప

భరస : అజజద షషక
ఇసటట ననస:60-5-269
వయససస:53
లస: ససస స
1929 SQX1726090
పషరర: జజన తనసరవ సయఖద

95-175/119

భరస : ఖససస షషక
ఇసటట ననస:60-5-266
వయససస:23
లస: ససస స

తలర : జమలల బబగమ సససయద
ఇసటట ననస:60-5-268
వయససస:33
లస: పప
1926 MLJ3717527
పషరర: గగసరఖ షషక

1921 SQX1886571
పషరర: ఆరరఫర షషక

1946 SQX0290254
పషరర: రహమతషలలరహ షషక

95-148/160

తసడడ:డ షసషసర షషక
ఇసటట ననస:60-5-400
వయససస:35
లస: పప
95-160/39

1949 AP151000546027
పషరర: రరజఖలకడమ దదవ జయవరపప

95-160/40

భరస : నతగకశశరరరవప జయవరపప
ఇసటట ననస:60-6-161
వయససస:71
లస: ససస స
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1950 AP151000546028
పషరర: వనసకటటశశరరర గరరగసటట

95-160/41

తసడడ:డ వనసకయఖ గరరగసటట
ఇసటట ననస:60-6-161
వయససస:66
లస: పప
1953 MLJ2691863
పషరర: కకటమమ ఆరగమళళ

95-175/139

95-175/140

95-175/143

95-95/955

Deleted
95-175/147

భరస : వనసకటటశశరరర పసననక
ఇసటట ననస:60-6-274
వయససస:65
లస: ససస స
1968 SQX1335661
పషరర: శవకలమలరర నననపననన

95-175/150

95-175/153

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-6-276
వయససస:44
లస: పప

95-175/144

1963 SQX1726066
పషరర: రమణ బబబమ రఉయ

95-95/956

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరయ
ఇసటట ననస:60-6-274
వయససస:36
లస: పప
1966 SQX1970813
పషరర: మధవ రరయ

1969 SQX1073428
పషరర: పడశరసత నననపననన

1972 SQX0681858
పషరర: బజజన షషక

95-175/156

1975 SQX0852822
పషరర: గరత ఆకలల

1978 SQX1939123
పషరర: వనసకటటశశరరరవప ఆకలల
తసడడ:డ నతగయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:60-6-276
వయససస:63
లస: పప

1958 SQX1886605
పషరర: వనసకటటష కలమమరర

95-175/142

1961 SQX1335596
పషరర: శవ రగడడమ అరరగ

95-175/145

1964 MLJ3717436
పషరర: రతనకలమలరర పసననక

95-175/146

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసననక
ఇసటట ననస:60-6-274
వయససస:37
లస: ససస స
95-175/148

1967 SQX0681577
పషరర: సరదసతషననసర షషక

95-175/149

భరస : బజజన షషక
ఇసటట ననస:60-6-275
వయససస:42
లస: ససస స
95-175/151

1970 SQX0509117
పషరర: నజజమమదదబన షషక

95-175/152

తసడడ:డ బబజ బ షషక
ఇసటట ననస:60-6-275
వయససస:29
లస: పప
95-175/154

1973 SQX1335612
పషరర: సరయ బబబమ నననపననన

95-175/155

తసడడ:డ సరసబ మయరరస నననపననన
ఇసటట ననస:60-6-275
వయససస:51
లస: పప
95-175/157

భరస : నతగకశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-6-276
వయససస:40
లస: ససస స
95-175/159

95-174/87

తసడడ:డ పపళర రగడడమ ఆరరగర
ఇసటట ననస:60-6-273
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అలర భక షషక
ఇసటట ననస:60-6-275
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రవనళళ
ఇసటట ననస:60-6-275
వయససస:75
లస: పప
1977 SQX0221655
పషరర: నతగకశశర రరవప ఆకలల

1960 SQX1105122
పషరర: లలకకశ రగడడమ ఆరరగర

1955 SQX1374313
పషరర: శకనవరస రగడమ డ ఆరరగర

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలమమరర
ఇసటట ననస:60-6-273
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరయబబబమ నననపననన
ఇసటట ననస:60-6-275
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రగషన మహమమద
ఇసటట ననస:60-6-275
వయససస:36
లస: పప
1974 SQX0221416
పషరర: శశషయఖ రరవనళర

95-175/141

భరస : రమణ బబబమ రరయ
ఇసటట ననస:60-6-274
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరయ బబబమ నననపననన
ఇసటట ననస:60-6-275
వయససస:48
లస: ససస స
1971 SQX0595942
పషరర: నతజర మహమమద

1957 MLJ3717444
పషరర: హహహమలవత ఆరగ

95-175/138

తసడడ:డ పపళర రగడడమ ఆరరగర
ఇసటట ననస:60-6-273
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రగడమ డ ఆరరగర
ఇసటట ననస:60-6-273
వయససస:28
లస: పప

భరస : రమణ బబబమ రరయ
ఇసటట ననస:60-6-274
వయససస:30
లస: ససస స

1965 AP151000501296
పషరర: వనసకటరమణ పసననక

95-174/86

భరస : శకనవరసరగడడమ ఆరగ
ఇసటట ననస:60-6-273
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడమ ఆరరగర
ఇసటట ననస:60-6-273
వయససస:26
లస: పప
1962 SQX1726215
పషరర: మలధవ రరయ

1954 SQX1554022
పషరర: సరయ అనసదథప రగడమ డ బబ సతష

1952 SQX0102566
పషరర: రకఖ చదరరకలపలర

భరస : నతగరరజ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-6-227
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతత రరమ రగడమ డ బబ సతష
ఇసటట ననస:60-6-273
వయససస:22
లస: పప

భరస : శవరరగడడమ ఆరకగర
ఇసటట ననస:60-6-273
వయససస:38
లస: ససస స
1959 SQX1074095
పషరర: వరకసదడ రగడడమ ఆరరగర

95-175/998

భరస : ససమన నసలక
ఇసటట ననస:60-6-183
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : భబసణరరరవప ఆరకమలసడర
ఇసటట ననస:60-6-249
వయససస:58
లస: ససస స
1956 SQX0197988
పషరర: ధనలకడమ ఆరగగ

1951 SQX2261758
పషరర: పషడమ లత నసలక

1976 SQX0607697
పషరర: ససశల ఆకలల

95-175/158

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-6-276
వయససస:58
లస: ససస స
95-175/160

1979 SQX0417543
పషరర: ససజజత ఇమమడడ

95-175/161

భరస : చన మసరసన రరవప� ఇమలమడడ
ఇసటట ననస:60-6-277
వయససస:39
లస: ససస స
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95-175/162

1981 SQX1868124
పషరర: సతఖ శకనవరస చదరరకలపలర

భరస : నతగరరజ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-6-277
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరజ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-6-277
వయససస:22
లస: పప

95-175/165
1983 SQX1385781
పషరర: సరయ శక రరమ చసదడ మయరరస
చదరరకలపలర
తసడడ:డ నతగరరజ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-6-277
వయససస:24
లస: పప

1984 SQX0102483
పషరర: నతగరరజ చదరరకలపలర
తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-6-277
వయససస:54
లస: పప

1986 SQX1402213
పషరర: వనకటటసశర శరమ అవరశరర

1987 SQX0509075
పషరర: మమరళకకషష రగబబబ

95-175/168

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ అవరశరర
ఇసటట ననస:60-6-278
వయససస:29
లస: పప
1989 SQX0274852
పషరర: లకడమ ససజనఖ లసకర

95-175/171

95-175/174

95-175/177

95-175/180

95-175/183

భరస : ఉదయభబసణర సరశమ
ఇసటట ననస:60-6-282
వయససస:34
లస: ససస స

95-175/172

1999 SQX0146761
పషరర: రమమష దదవనశల

2002 SQX0198697
పషరర: పరరశత బయసనభటర

95-175/186

2005 SQX2248268
పషరర: హతజజ షషక

95-175/175

2008 SQX0428367
పషరర: జగదథష కలమలర సరశమ
తసడడ:డ ససధతకర రరవప సరశమ
ఇసటట ననస:60-6-282
వయససస:35
లస: పప

1988 SQX1617721
పషరర: వరణణ చదసతనఖ లసకర

95-175/170

1991 MLJ1126127
పషరర: శవలత దదవనశల

95-175/173

1994 MLJ3717493
పషరర: లకడమ దదవనశల

95-175/176

భరస : ఆదదశశషయఖ దదవనశలల
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:60
లస: ససస స
95-175/178

1997 SQX0146787
పషరర: పపలలరరరవప దదవనశల

95-175/179

తసడడ:డ రరమశశషయఖ దదవనశలల
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:39
లస: పప
95-175/181

2000 MLJ1127000
పషరర: కకషష దదవనశల�

95-175/182

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దదవనశలల
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:46
లస: పప
95-175/184

2003 MLJ3717477
పషరర: జయలకడమ చదతనభటర

95-175/185

భరస : శకరరమమయరరస చదతనభటర
ఇసటట ననస:60-6-280
వయససస:68
లస: ససస స
95-175/999

భరస : బషసద
ఇసటట ననస:60-6-281
వయససస:38
లస: ససస స
95-175/188

95-175/167

భరస : కకషష దదవనశలల
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శకనవరసమయరరస చదతనభటర
ఇసటట ననస:60-6-280
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమయరరస చదతనభటర
ఇసటట ననస:60-6-280
వయససస:44
లస: పప
2007 SQX0198242
పషరర: కలససమ కలమలరర సరశమ

1996 SQX0419291
పషరర: శశ పవన రగడడమ లసకర

1985 SQX0509869
పషరర: మహలకడమ రగబబబ

తసడడ:డ నతగర రగడడమ లసకర
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమశశషయఖ దదవనశలల
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:42
లస: పప

భరస : అనల బబబమ బసడతరర
ఇసటట ననస:60-6-280
వయససస:35
లస: ససస స
2004 SQX0640631
పషరర: శకనవరసమయరరస బబతనభటర

95-175/169

తసడడ:డ నతగరరగడడమ లసకర
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప దదవనశలల
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:39
లస: పప
2001 SQX1386458
పషరర: రజన రరణణ బసడతరర

1993 AP151000501211
పషరర: మలలత లసకర

95-175/164

భరస : మమరళకకషష రగబబ
ఇసటట ననస:60-6-278
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : నతగరరగడడమ లసకర
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప దదవనశలల
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:73
లస: ససస స
1998 MLJ1127166
పషరర: శకనస దదవనశల

95-175/166

భరస : పపలలరరరవప దదవనశలల
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రమమష దదవనశలల
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:42
లస: ససస స
1995 MLJ1126135
పషరర: నతగకశశరమమ దదవనశల

1990 SQX0198176
పషరర: శకలకడమ దదవనశల

1982 SQX1938968
పషరర: సతఖ శకనవరస చదరరకలపలర

తసడడ:డ నతగరరజ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-6-277
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖనతరరయణ రగబబ
ఇసటట ననస:60-6-278
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరగడడమ లసకర
ఇసటట ననస:60-6-279
వయససస:33
లస: ససస స
1992 MLJ3717485
పషరర: కకషషవనణణ దదవనశల

95-175/163

2006 SQX1400464
పషరర: పసడయలసక సరశమ

95-175/187

భరస : జగదథశ కలమలర సరశమ
ఇసటట ననస:60-6-282
వయససస:27
లస: ససస స
95-175/189

2009 SQX0245415
పషరర: ఉదయ భబసణర సరశమ

95-175/190

తసడడ:డ సససదర రరవప సరశమ
ఇసటట ననస:60-6-282
వయససస:36
లస: పప
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2010 SQX1761667
పషరర: శకనవరస రరవప బబ లశశటట

95-175/191

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ బబ లశశటట
ఇసటట ననస:60-6-282
వయససస:53
లస: పప
2013 MLJ2810091
పషరర: ఝలనసరరణణ చలకర

95-96/875

95-96/878

95-96/881

95-148/163

భరస : మధస akkula
ఇసటట ననస:60-7-45
వయససస:26
లస: ససస స
2025 SQX0813576
పషరర: అనల కలమలర మలర స

95-162/118

95-150/41

95-147/17

తసడడ:డ గసగరధరరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-7-287
వయససస:38
లస: పప

95-148/162

2023 SQX0367318
పషరర: షషక moluraj

95-148/164

2029 SQX1750454
పషరర: లకడమ తడవనణణ శరఖమయరర

2032 SQX1750322
పషరర: మహహష బబబమ తతకల

95-147/20

2035 SQX1886225
పషరర: అమర వరణణ అటట
ర రర

2038 SQX1873595
పషరర: గసగరఢడరరవ గమసటటపలర
తసడడ:డ నతగభయషణస గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-7-287
వయససస:64
లస: పప

2018 MLJ3658861
పషరర: హహసషసనబ� షషక�

95-96/880

2021 SQX0543074
పషరర: ససపత శకకరసత

95-150/40

2024 SQX0532689
పషరర: pathan basha

95-148/165

తసడడ:డ మసరసనశల basha
ఇసటట ననస:60-7-128
వయససస:40
లస: పప
95-148/166

2027 SQX0001263
పషరర: శకలతబబయ� బడతవత�

95-148/167

భరస : శకనస నతయక� బడవత
ఇసటట ననస:60-7-159/9
వయససస:36
లస: ససస స
95-148/168

2030 AP151000552142
పషరర: నతగమణణ కరజజ

95-147/16

భరస : వనసకటరమలరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:60-7-285
వయససస:48
లస: ససస స
95-147/18

2033 SQX1750116
పషరర: ససరకష లసగమననన

95-147/19

తసడడ:డ ససతత రరమయఖ లసగమననన
ఇసటట ననస:60-7-285
వయససస:58
లస: పప
95-147/21

భరస : ససరకశ బబబమ అటట
ర రర
ఇసటట ననస:60-7-286
వయససస:37
లస: ససస స
95-147/23

95-96/877

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-4
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ తతకల
ఇసటట ననస:60-7-285
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస కరజజ
ఇసటట ననస:60-7-285
వయససస:80
లస: పప
2037 MLJ1160720
పషరర: వజయకకషష గమసటటపలర

2020 MLJ2731248
పషరర: వనసకట శవ రరమ కకషష
నలర మమకల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-7-3
వయససస:38
లస: పప

2026 SQX0001255
పషరర: బబలబబయ� బబడవథ�

2015 MLJ2804409
పషరర: వనసకటటశశరరరవప చలకర

భరస : వలర సరహహబ� షషక
ఇసటట ననస:60-6-438
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : బబలలజ శరఖమయరర
ఇసటట ననస:60-7-252/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ససరకష లసగమననన
ఇసటట ననస:60-7-285
వయససస:52
లస: ససస స
2034 AP151000549432
పషరర: వనసకటరరమలరరవప కరజజ

95-96/879

తసడడ:డ వనసకటబడవప� బడవత
ఇసటట ననస:60-7-145/9
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ రరవప పసలర
ఇసటట ననస:60-7-242
వయససస:25
లస: ససస స
2031 SQX1749993
పషరర: సశరష లసగమననన

2017 MLJ3658903
పషరర: ఖలసససబ షషక

95-96/874

తసడడ:డ చనన తరరపతయఖ చలకర
ఇసటట ననస:60-6-437
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల సతతసర moul raj
ఇసటట ననస:60-7-114
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలర స
ఇసటట ననస:60-7-145/1
వయససస:26
లస: పప
2028 SQX1715184
పషరర: లలవణఖ పసలర

95-96/876

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:60-6-438
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసనశల షషక
ఇసటట ననస:60-6-438
వయససస:38
లస: పప
2022 SQX1581934
పషరర: అననష ఆకలల

2014 MLJ3661121
పషరర: అసజమమ దసమలల

2012 MLJ3661139
పషరర: అశశన దసమలల

తసడడ:డ బబబయరరవప దసమలల
ఇసటట ననస:60-6-437
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : బబబయరరవప దసమలల
ఇసటట ననస:60-6-437
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మరరవల షషక
ఇసటట ననస:60-6-438
వయససస:33
లస: ససస స
2019 SQX0172999
పషరర: మరరవల షషక

95-175/192

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప సరశమ
ఇసటట ననస:60-6-282
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప చలకర
ఇసటట ననస:60-6-437
వయససస:43
లస: ససస స
2016 MLJ3661097
పషరర: మహహజజబ షషక

2011 SQX0428482
పషరర: సససదర రరవప సరశమ

2036 MLJ2734630
పషరర: శకదదవ గమసటటపలర

95-147/22

భరస : శకనవరసరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-7-287
వయససస:45
లస: ససస స
95-147/24

2039 SQX2386092
పషరర: జజఖత బబదదననడడ

95-147/744

భరస : రరమమ బబదదననడడ
ఇసటట ననస:60-7-287
వయససస:33
లస: ససస స
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95-150/42

భరస : ఉమ శసకర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-7-287
వయససస:40
లస: ససస స
2043 SQX1771955
పషరర: పడవణ కలమలర పససపపలలటట

95-147/27

95-147/30

95-147/33

95-147/36

95-147/37

95-147/39

95-147/42

2053 SQX2320901
పషరర: వనసకటససబబమమ సరదస

2056 AP151000204334
పషరర: వనసకటటశశర రగడడమ గరయస

2059 SQX0723940
పషరర: ససవరష మమమలల

2062 SQX0368217
పషరర: మమమల శకనవరసరరవప�

95-147/45

95-147/46

తసడడ:డ వర వనసకట నతరరయణ రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:60-7-294
వయససస:25
లస: పప

2065 SQX1914654
పషరర: ఉమ మహహశశరర మమమలల

95-147/29

2048 SQX0200907
పషరర: శశశలజ భయమల�

95-147/32

2051 SQX0568659
పషరర: మదన మహన అలర స�

95-147/35

తసడడ:డ లకమణ రరవప� అలర స
ఇసటట ననస:60-7-290
వయససస:39
లస: పప
95-147/745

2054 SQX1714369
పషరర: మలధసరర భయమల

95-150/43

తసడడ:డ ఉమలమహహశశర రరవప భయమల
ఇసటట ననస:60-7-290
వయససస:22
లస: ససస స
95-147/38

2057 SQX1986397
పషరర: అరవసద రగడడమ గరయస

95-147/701

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడడమ గరయస
ఇసటట ననస:60-7-291
వయససస:18
లస: పప
95-147/40

2060 SQX1075887
పషరర: సరయ మమమలల

95-147/41

తసడడ:డ పడసరద మమమలల
ఇసటట ననస:60-7-292
వయససస:26
లస: పప
95-147/43

తసడడ:డ తషలసస రరజకశశరరరవప� మమమల
ఇసటట ననస:60-7-292
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మమమల
ఇసటట ననస:60-7-292
వయససస:60
లస: పప
2067 SQX1443134
పషరర: బబల భబసణర రరజ సరరకకసడ

95-147/34

తసడడ:డ పడసరద మమమల
ఇసటట ననస:60-7-292
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద మమమల
ఇసటట ననస:60-7-292
వయససస:27
లస: పప
2064 MLJ2731602
పషరర: తషలసస రరజకశశరరరవప మమమలల

2050 AP151000552148
పషరర: మలణణకఖమమ పససపపలలటట

2045 AP151000552146
పషరర: అసజనదదవ పససపపలలటట

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప� భయమల
ఇసటట ననస:60-7-290
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత రగడడమ గరయస
ఇసటట ననస:60-7-291
వయససస:48
లస: పప

భరస : శకనవరస మమమలల
ఇసటట ననస:60-7-292
వయససస:32
లస: ససస స
2061 SQX0723601
పషరర: వనసకటటష మమమలల

95-147/31

భరస : కకసడలలడవప సరదస
ఇసటట ననస:60-7-290
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరగడడమ గరయస
ఇసటట ననస:60-7-291
వయససస:36
లస: ససస స
2058 SQX1495143
పషరర: శరకవణ ససధఖ మమమలల

2047 SQX0568519
పషరర: శకవదఖ అలర స�

95-147/26

భరస : అపరపరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-289
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : నతగకశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-290
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప భయమల
ఇసటట ననస:60-7-290
వయససస:57
లస: పప
2055 SQX0658179
పషరర: నతగమలలర శశరర గరయస

95-147/28

భరస : మదన మహన� అలర స
ఇసటట ననస:60-7-290
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-290
వయససస:46
లస: ససస స
2052 MLJ1165661
పషరర: ఉమలమహహశశరరరవప భయమల

2044 AP151000549449
పషరర: వనసకటటశశరరర పససపపలలటట

2042 AP151000552145
పషరర: శవపరరశత

భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-288
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-288
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-289
వయససస:44
లస: పప
2049 SQX1498402
పషరర: మహ లకడమ పససపపలలటట

95-147/25

భరస : పడవణ కలమలర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-288
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వననకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-288
వయససస:34
లస: పప
2046 AP151000549147
పషరర: వనసకటటశశరరరవప పససపపలలటట

2041 SQX1771948
పషరర: వససత లకడమ పససపపలలటట

2063 AP151000549168
పషరర: పడసరద మమమలల

95-147/44

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మమమల
ఇసటట ననస:60-7-292
వయససస:52
లస: పప
95-148/169

2066 SQX2067585
పషరర: ఉమ మహహశశరర మమమలల

95-154/1033

భసధసవప: తషలశ రరజకశశర రరవప మమమలల
ఇసటట ననస:60-7-292
వయససస:52
లస: పప

తలర : తషలశ రరజకశశర రరవప మమమలల
ఇసటట ననస:60-7-292
వయససస:51
లస: ససస స

2068 SQX1714419
పషరర: పరవన సరరకకసడ

2069 SQX1495150
పషరర: లకడమ పరవన కకతతరర

95-150/44

తసడడ:డ వర వనసకట నతరరయణ రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:60-7-294
వయససస:22
లస: ససస స

95-147/47

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకతతరర
ఇసటట ననస:60-7-295
వయససస:25
లస: ససస స
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2070 SQX0811539
పషరర: కకటటశశరర కకతత
స రర
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95-147/48

భరస : ససబబబ రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:60-7-295
వయససస:46
లస: ససస స
2073 AP151000552141
పషరర: కకటటశశరమమ గరరకపరటట

95-147/51

95-147/746

95-147/55

95-147/58

95-150/45

95-150/48

95-150/50

భరస : మలర కరరరరన పపలకకసడ
ఇసటట ననస:60-7-300
వయససస:20
లస: ససస స

2083 SQX2349645
పషరర: రరణణ కకమమమరర

2086 SQX0736835
పషరర: మహరరర రగడడమ

2089 SQX2399277
పషరర: ససరకశ కలమలర కకమమమరర

2092 SQX1714534
పషరర: వనసకట కకటటశశర రరవప దదరగడర

95-147/59

2095 NDX2318095
పషరర: జజజ న సరయ బతష
స ల

95-147/748

2098 SQX1914936
పషరర: ఉమల దదవ మసచ
భరస : శకనవరస మసచ
ఇసటట ననస:60-7-300
వయససస:44
లస: ససస స

2078 SQX0568675
పషరర: లకడమ అసగజజల�

95-147/54

2081 AP151000549436
పషరర: చకకధరగకడడమ వసగ�

95-147/57

2084 SQX2234151
పషరర: నఖత వలర సకకసడ

95-147/749

తసడడ:డ ససబబరరవప వలర సకకసడ
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:20
లస: ససస స
95-150/46

2087 SQX0736892
పషరర: రరమకకషష తతటకకర

95-150/47

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప తతటకకర
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:29
లస: పప
95-150/636

2090 SQX1714492
పషరర: నతగకశశరర దదరగడర

95-150/49

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప దదరగడర
ఇసటట ననస:60-7-298
వయససస:53
లస: ససస స
95-150/51

95-150/52
2093 SQX1850544
పషరర: బబల వనసకట ససవర నతగ గణణశ
సప మమ
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప సప మమ
ఇసటట ననస:60-7-298 WARD-16
వయససస:23
లస: పప

94-150/31

2096 SQX1622100
పషరర: ఈశశరమమ బబలగ

తసడడ:డ గరసధథ బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-7-300
వయససస:22
లస: ససస స
95-150/53

95-147/53

తసడడ:డ సరసబరగడడమ� వసగ
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గమసడత రరవప దదరగడర
ఇసటట ననస:60-7-298
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ చనరరఘవయఖ ససకటట
ఇసటట ననస:60-7-299
వయససస:60
లస: పప
2097 SQX1882927
పషరర: తరరమల పపలకకసడ

95-147/56

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకమమమరర
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సప మమ
ఇసటట ననస:60-7-298
వయససస:58
లస: పప
2094 AP151000549155
పషరర: వరరసరశమ ససకటట

2080 MLJ1167642
పషరర: శశధర వసగ

2075 AP151000549142
పషరర: బడహమస గరరకపరటట

భరస : సతఖపడసరద� అసగజజల
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయభబసణర రగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వజయభబసణర రగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:56
లస: పప
2091 SQX1714443
పషరర: వనసకటటశశర రరవప సప మమ

95-147/747

భరస : ససరకశ కలమలర కకమమమరర
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష కకమయమరర
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:66
లస: ససస స
2088 SQX0736843
పషరర: శవకలమలరర రగడమ డ

2077 SQX2162782
పషరర: పవన కలలఖణ గరరకపరటట

95-147/50

తసడడ:డ నతగభయషణస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:60-7-296
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ సరసబరగడడమ వసగ
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:51
లస: పప
2085 SQX0298687
పషరర: వరసవ కకమయమరర

95-147/52

తసడడ:డ వనణమ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:60-7-296
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖపడసరద అసగజజల
ఇసటట ననస:60-7-297
వయససస:26
లస: పప
2082 MLJ2731222
పషరర: సతఖ పడసరద అసగజజల

2074 SQX0288514
పషరర: వనణమ గరరకపరటట�

2072 SQX0811554
పషరర: ససబబబ రరవప కకతత
స రర

తసడడ:డ పసదబయఖ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:60-7-295
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ బడహమస� గరరకపరటట
ఇసటట ననస:60-7-296
వయససస:47
లస: పప

భరస : వనణమ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:60-7-296
వయససస:39
లస: ససస స
2079 SQX0866186
పషరర: వసశ అసగజజల

95-147/49

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:60-7-295
వయససస:27
లస: పప

భరస : బడహమస గరరకపరటట
ఇసటట ననస:60-7-296
వయససస:66
లస: ససస స
2076 SQX2172757
పషరర: శశకల గరరకపరటట

2071 SQX0811547
పషరర: పపరష మణణకసఠ కకతత
స రర

95-147/60

భరస : తరరపత రరవప బబలగ
ఇసటట ననస:60-7-300
వయససస:49
లస: ససస స
95-150/54

2099 SQX1716174
పషరర: భబగఖలకడమ బతష
స ల

95-150/55

భరస : గరసధథ బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-7-300
వయససస:46
లస: ససస స
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2100 SQX1596776
పషరర: వనణమ గరపరల బబలగ
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95-150/56

తసడడ:డ తరరపత రరవప బబలగ
ఇసటట ననస:60-7-300
వయససస:23
లస: పప
2103 SQX2105435
పషరర: తరరపత రరవప బలగ

95-151/792

95-147/62

95-150/61

95-150/64

95-147/63

95-147/66

95-147/68

భరస : ససధతకర నలర గరరర
ఇసటట ననస:60-7-307
వయససస:32
లస: ససస స

2113 SQX1850486
పషరర: దసరర చతరర కలదదసడడ

2116 AP151000552172
పషరర: లకడమ దదరగడర

2119 AP151000549163
పషరర: గమరరనతథస దదరగడర

2122 SQX1154152
పషరర: సరశత కకట

95-147/71

2125 MLJ2731610
పషరర: చదసతనఖ కకట

95-150/65

2128 SQX0658427
పషరర: కలమలరర నలర గరరర
భరస : రరసబబబమ నలర గరరర
ఇసటట ననస:60-7-307
వయససస:49
లస: ససస స

2108 SQX1619156
పషరర: కరకసత మమటటకరల

95-150/60

2111 SQX0035873
పషరర: నతగపడఫపలర కలమలర మమటటకల

95-150/63

2114 SQX1619164
పషరర: గగపరల కకషషయఖ మమటటకల

95-150/66

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ మమటటకల
ఇసటట ననస:60-7-303
వయససస:55
లస: పప
95-147/64

2117 MLJ2734127
పషరర: అననపపరష మమ కకసడనరర

95-147/65

భరస : అయఖవరరరర� కకసడనర
ఇసటట ననస:60-7-304
వయససస:65
లస: ససస స
95-147/67

2120 SQX2162964
పషరర: నతగ వనసకట అనల కలమలర
కలరరననఠర
తసడడ:డ రవ కలమలర కలరరననఠర
ఇసటట ననస:60-7-304
వయససస:21
లస: పప

95-147/69

2123 AP151000552179
పషరర: నతగలకడమ కకట�

95-147/750

95-147/70

భరస : వనసకటటశశరరరవప� కకట
ఇసటట ననస:60-7-306
వయససస:59
లస: ససస స
95-147/72

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:60-7-306
వయససస:45
లస: పప
95-148/170

95-147/61

తసడడ:డ గరపరల కకషష మమటటకల
ఇసటట ననస:60-7-303
వయససస:34
లస: పప

భరస : చదసతనఖ కకట
ఇసటట ననస:60-7-306
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:60-7-306
వయససస:39
లస: పప
2127 SQX0874297
పషరర: తరరపతమమ నలర గరరర

95-150/62

తసడడ:డ సనరఖనతరయణ దదరగడర
ఇసటట ననస:60-7-304
వయససస:65
లస: పప

భరస : పవన కలమలర కకట
ఇసటట ననస:60-7-306
వయససస:34
లస: ససస స
2124 MLJ1165026
పషరర: పవన కలమలర కకట

2110 SQX1619172
పషరర: వర లకడమ మమటటకల

2105 SQX1154137
పషరర: దదలప చసదడ గగరసటర

భరస : నతగ పడపపలర కలమలర మమటటకరల
ఇసటట ననస:60-7-303
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : గమరరనతధస దదరగడర
ఇసటట ననస:60-7-304
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరరనతధస దదరగడర
ఇసటట ననస:60-7-304
వయససస:30
లస: పప
2121 SQX1154145
పషరర: నతగలకడమ కలమలరర కకట

95-150/59

తసడడ:డ వనసకట రరవప కలదదసడడ
ఇసటట ననస:60-7-303
వయససస:39
లస: పప

భరస : వనసకట కకషష ససధతకర
ఇసటట ననస:60-7-304
వయససస:29
లస: ససస స
2118 MLJ1165067
పషరర: ససధతకర దదరగడర

2107 SQX1624643
పషరర: హహమలత బబ డడమచదరర

95-150/58

తసడడ:డ బమచచ నతయమడడ గగరసటర
ఇసటట ననస:60-7-302
వయససస:25
లస: పప

భరస : గరపరల కకషష మమటటకల
ఇసటట ననస:60-7-303
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రగడడమ పప నసగగటట
ఇసటట ననస:60-7-303
వయససస:34
లస: పప
2115 SQX0866194
పషరర: వనసకటనతగ శవపరరశత

95-151/793

భరస : చదనతన కకషషయఖ బబ డడమచదరర
ఇసటట ననస:60-7-302
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : దసరర చతరర కలదదసడడ
ఇసటట ననస:60-7-303
వయససస:32
లస: ససస స
2112 SQX1248633
పషరర: భబసణర రగడడమ పప నసగగటట

2104 SQX2105799
పషరర: సరయ కకరణ కలమలర బలగ

2102 SQX1714765
పషరర: గరసధథ బతష
స ల

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-7-300
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత రరవప బలగ
ఇసటట ననస:60-7-300
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బమచచ నతయమడడ గగరసటర
ఇసటట ననస:60-7-302
వయససస:26
లస: పప
2109 SQX1850478
పషరర: లత కలదదసడడ

95-150/57

తసడడ:డ సతఖ పడసరద అసగజల
ఇసటట ననస:60-7-300
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరమ నతయమడడ బలగ
ఇసటట ననస:60-7-300
వయససస:53
లస: పప
2106 SQX1075879
పషరర: గగపసనతథ గగరసటర

2101 SQX1386284
పషరర: మననజ అసగజల

2126 AP151000549439
పషరర: వనసకటటశశరరరవప కకట

95-147/73

తసడడ:డ రసగరరరవప కకట
ఇసటట ననస:60-7-306
వయససస:67
లస: పప
95-148/171

2129 MLJ2734101
పషరర: రరమ ససత మలచరరజ

95-148/172

భరస : ససతతపత రరవప మలచరరజ
ఇసటట ననస:60-7-307
వయససస:78
లస: ససస స
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2130 SQX0000810
పషరర: నతగరరజ నలర గరరర
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95-148/173

తసడడ:డ రరసబబబమ నలర గరరర
ఇసటట ననస:60-7-307
వయససస:33
లస: పప
2133 SQX0574582
పషరర: శకనవరసరరవప నలర గరరర

95-150/67

95-148/177

95-148/180

95-150/70

95-150/73

95-147/751

95-148/183

తసడడ:డ పపనతనరగడడమ ఉససస పలర
ఇసటట ననస:60-7-315
వయససస:45
లస: పప

2143 SQX0299685
పషరర: కటటటబబ యన వరలకడమ

2146 MLJ1167204
పషరర: పదతమవత అసగరరకకలల

2149 AP151000552459
పషరర: రమలదదవ ఉససస పలర

2152 AP151000549383
పషరర: బససవరగడడమ ఉససస పలర

95-150/75

2155 SQX1799402
పషరర: లకడమ శరరద వపససస పఅల

95-150/71

2158 AP151000549174
పషరర: వనసకట రగడడమ ఉససస పలర
తసడడ:డ పపనతనరగడడమ ఉససస పలర
ఇసటట ననస:60-7-315
వయససస:47
లస: పప

2138 SQX0067504
పషరర: సరశత కక

95-148/179

2141 SQX0228858
పషరర: గగపరల కకషష� గమమమ�

95-147/75

2144 SQX0819029
పషరర: సరయగగపస కటటటబబ యన

95-150/72

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-7-312
వయససస:27
లస: పప
95-147/76

2147 MLJ1166891
పషరర: రరసబబబమ అసగరరకకలల

95-147/77

తసడడ:డ మసరసనతడవప
ఇసటట ననస:60-7-313
వయససస:61
లస: పప
95-148/181

2150 AP151000552458
పషరర: భబరతదదవ ఉససస పలర

95-148/182

భరస : బససవరగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-314
వయససస:73
లస: ససస స
95-148/184

2153 SQX0035683
పషరర: రవకరసతరగడడమ ఉససస పలర

95-150/74

తసడడ:డ శకనవరస రగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-314
వయససస:28
లస: పప
95-148/185

భరస : వనసకట రగడడమ వపససస పఅల
ఇసటట ననస:60-7-315
వయససస:37
లస: ససస స
95-148/187

95-150/69

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� గమమమ
ఇసటట ననస:60-7-311
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరరరగడడమ ఉససస పలర
ఇసటట ననస:60-7-314
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-314
వయససస:28
లస: పప
2157 AP151000549382
పషరర: చసదడశశఖరగకడడమ ఉససస పలర

95-147/74

భరస : శకనవరసరగడబ డ
ఇసటట ననస:60-7-314
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బససవరగడడమ ఉససస పలర
ఇసటట ననస:60-7-314
వయససస:58
లస: పప
2154 SQX0036046
పషరర: శకకరసత రగడడమ ఉససస పలర

2140 AP151000552186
పషరర: పసచచమమ గమమలమ

2135 SQX1449116
పషరర: శశషగరరర రరవప కరటడపరటట

భరస : కకషష మయరరస కక
ఇసటట ననస:60-7-310
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:60-7-313
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రసబబబమ అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:60-7-313
వయససస:32
లస: పప
2151 AP151000549405
పషరర: శకనవరసరగడడమ ఉససస పలర

95-148/178

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:60-7-312
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషష
ఇసటట ననస:60-7-312
వయససస:48
లస: పప
2148 SQX2321578
పషరర: హరరకకషష అసగరరకకలల

2137 SQX0000828
పషరర: శకనవరసరరవప జజగరర మయడడ

95-148/176

తసడడ:డ ససత రరమమలయఖ కరటడపరటట
ఇసటట ననస:60-7-308
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర గమమమ
ఇసటట ననస:60-7-311
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గమమమ
ఇసటట ననస:60-7-311
వయససస:31
లస: ససస స
2145 SQX0299529
పషరర: కటటటబబ యన శకనస

95-150/68

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జజగరర మయడడ
ఇసటట ననస:60-7-309
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కక
ఇసటట ననస:60-7-310
వయససస:46
లస: పప
2142 SQX1209767
పషరర: నలమ గమమమ

2134 SQX1449074
పషరర: వనసకట రమణ కరటడపరటట

2132 SQX0658161
పషరర: రరసబబబమనలర గరరర నలర గరరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప నలర గరరర
ఇసటట ననస:60-7-307
వయససస:59
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప కరటడపరటట
ఇసటట ననస:60-7-308
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప జజగరర మయడడ
ఇసటట ననస:60-7-309
వయససస:39
లస: ససస స
2139 SQX0067017
పషరర: కకషష మయరరస కక

95-148/174

తసడడ:డ రరసబబబమ నలర గరరర
ఇసటట ననస:60-7-307
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:60-7-307
వయససస:38
లస: పప
2136 SQX0000836
పషరర: రరజఖలకడమ జజగరర మయడడ

2131 SQX0874271
పషరర: ససధతకర నలర గరరర

2156 AP151000552460
పషరర: సరగజనదదవ ఉససస పలర

95-148/186

భరస : పపనతనరగడడమ ఉససస పలర
ఇసటట ననస:60-7-315
వయససస:60
లస: ససస స
95-148/188

2159 AP151000552183
పషరర: దసరర దదవ రరజమసడడడ

95-147/78

భరస : సరసబశవరరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:60-7-317
వయససస:52
లస: ససస స
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2160 SQX1991660
పషరర: శకనవరస రరజమసడడడ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-147/702

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:60-7-317
వయససస:32
లస: పప
2163 SQX0874263
పషరర: లలవణఖ దదసతల దదసతల

95-148/190

95-148/193

95-148/196

95-150/77

95-148/199

2170 SQX1596644
పషరర: వనసకటటశశర రరవప దదసతతల

2173 SQX1714740
పషరర: వనసకటటసశర రరవప దదసతతల

2176 SQX2265965
పషరర: జమల షషక

95-148/200

2181 SQX0611954
పషరర: రజన� మలగపరటట�

95-148/203

2179 SQX0611947
పషరర: మలధవ మగపరటట

95-148/197

తసడడ:డ వనసకట రరవప�
ఇసటట ననస:60-7-322
వయససస:33
లస: ససస స

95-150/78

2185 MLJ2731529
పషరర: సరసబయఖ తతడడబబ యన

95-148/808

తసడడ:డ ససబబబరరవప నకణ
ఇసటట ననస:60-7-324
వయససస:49
లస: పప

95-148/195

2171 AP151000549376
పషరర: పపనతనరరవప దదసతతల

95-148/198

2174 SQX0416834
పషరర: పపరష చసదడరరవప దదసతతల

95-150/79

2177 SQX2231447
పషరర: జహసగరర షషక

95-148/809

తసడడ:డ జన షషక
ఇసటట ననస:60-7-320
వయససస:37
లస: పప
95-148/201

2180 MLJ1168558
పషరర: శకనవరసరరవప మలగపరటట

95-148/202

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మగపరటట
ఇసటట ననస:60-7-321
వయససస:44
లస: పప
95-148/204

95-148/205
2183 AP151000549179
పషరర: వనసకటరరవప మలగపరటట మగపరటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మగపరటట
ఇసటట ననస:60-7-322
వయససస:55
లస: పప
95-148/207

తసడడ:డ అపరపరరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-323
వయససస:53
లస: పప

95-148/209 2188 AP151000549180
2187 SQX1556127
పషరర: శకలకడమ వనసకట నతగససధఖ నకణ
పషరర: శకనవరసరరవప నకణ

2168 SQX0643551
పషరర: వనసకటటశశర రరవప దదసతల

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటరరవప మగపరటట
ఇసటట ననస:60-7-322
వయససస:47
లస: ససస స
95-148/206

95-148/192

తసడడ:డ ఆదదయఖ దదసతతల
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:63
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మగపరటట
ఇసటట ననస:60-7-321
వయససస:40
లస: ససస స
2182 AP151000552200
పషరర: ససతమమ మగపరటట

2165 AP151000552198
పషరర: జయలకడమ దదసతతల

తసడడ:డ పపననరరవప దదసతతల
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:34
లస: పప

భరస : జన షషక
ఇసటట ననస:60-7-320
వయససస:52
లస: ససస స

2178 SQX1874130
పషరర: వనసకట నతగ హహమలత
మలగపత
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మలగపత
ఇసటట ననస:60-7-321
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నకణ
ఇసటట ననస:60-7-324
వయససస:23
లస: ససస స

95-148/194

తసడడ:డ పపనన రరవప దదసతతల
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దసరరరభవరన పడసరద లలవనటట
ఇసటట ననస:60-7-320
వయససస:33
లస: పప

2184 AP151000552210
పషరర: నతగరతనస తతడడబబ యన
తడడబబ యన
భరస : సరసబయఖ తడడబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-323
వయససస:55
లస: ససస స

2167 SQX0786913
పషరర: వనణమగగపరల దదసతతల

95-150/76

భరస : పపనతనరరవప దదసతల
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప లలట దదసతతల
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:28
లస: ససస స
2175 SQX0488882
పషరర: నరకష బబబమ లవనటట

95-148/191

తసడడ:డ పపనతనరరవప దదసతతల
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప దదసతతల
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:41
లస: పప
2172 SQX0938076
పషరర: లలవణఖ దసతతల

2164 SQX0723882
పషరర: ససజజత దదసతతల

2162 SQX0736660
పషరర: వజయభబసణర రగడడమ

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-7-317
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప దదసతతల
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప దదసతతల
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:60
లస: ససస స
2169 SQX0000844
పషరర: కళళఖణ చకకవరరస దదసతతల

95-148/189

భరస : పసదబససవరగడడమ ఉససస పలర
ఇసటట ననస:60-7-317
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప దదసతల
ఇసటట ననస:60-7-319
వయససస:27
లస: ససస స
2166 AP151000552199
పషరర: శవకలమలరర దదసతతల

2161 AP151000552462
పషరర: ససతమమ ఉససస పలర

2186 AP151000549184
పషరర: సరసబశవరరవప తతదదబబ యన

95-148/208

తసడడ:డ అపపయఖ తతదదబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-323
వయససస:61
లస: పప
95-148/210

2189 SQX1574418
పషరర: శక లకడమ వనసకటనగ ససదఖ
నకణ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప నకణ
ఇసటట ననస:60-7-324
వయససస:23
లస: ససస స

95-150/80
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2190 SQX0035824
పషరర: నతగ మలధసరర నకణ
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95-150/81

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-7-324
వయససస:35
లస: ససస స
2193 SQX2321487
పషరర: తషలశ చనన

95-147/753

తసడడ:డ అపపరరవప చనన
ఇసటట ననస:60-7-326
వయససస:20
లస: ససస స
2196 SQX1874072
పషరర: మహహశ నలలరమమకల

95-148/213

95-148/810

95-148/218

95-150/84

95-148/222

95-148/224

భరస : శవ నతగరరగడడమ వణమకలరర
ఇసటట ననస:60-7-332
వయససస:32
లస: ససస స

95-148/216

2203 AP151000549480
పషరర: అపరపరరవప చనన

2206 SQX0035980
పషరర: రవసదడ నతధ ఠరగయర బతష
స ల

2209 AP151000549187
పషరర: ససబబబరగడడమ వనసకకరర

95-148/227

95-148/219

2218 MLJ1173707
పషరర: ధనలకడమ వణమకలరర
భరస : ససబబబరగడడమ వణమకలరర
ఇసటట ననస:60-7-332
వయససస:65
లస: ససస స

95-148/215

2201 MLJ2734689
పషరర: లకకషక దదవ �ఆతమకకరర

95-148/217

2204 MLJ2731214
పషరర: వనసకటటశశరరరవప చనన

95-148/220

తసడడ:డ పపలర యఖ� చనన
ఇసటట ననస:60-7-328
వయససస:57
లస: పప
95-150/85

2207 AP151000552211
పషరర: రమలదదవ వనసకకరర

95-148/221

భరస : ససబబబరగడడమ వనసకకరర
ఇసటట ననస:60-7-329
వయససస:55
లస: ససస స
95-148/223

2210 SQX2469724
పషరర: శకనవరస రగడడమ వణమకకరర

95-147/754

తసడడ:డ చన అపసపరగడడమ వణమకకరర
ఇసటట ననస:60-7-330
వయససస:46
లస: పప
95-148/226

తసడడ:డ లకమణ రరవప పపనతన
ఇసటట ననస:60-7-330
వయససస:37
లస: పప
95-148/228

భరస : సరసబశవ రగడమ డ వణమకకరర
ఇసటట ననస:60-7-331
వయససస:46
లస: ససస స
95-148/230

2198 AP151000549209
పషరర: సరసబశవరరవప నలర మమకల

95-148/225 2213 SQX1158832
2212 MLJ1165539
పషరర: శవకలమలరర వణమకకరర వనసకకరర
పషరర: లకడమ నతరరయణ పపనతన

2215 SQX1581975
పషరర: కరశమమ వణమకకరర

95-148/212

తసడడ:డ సరయబబబమ � �ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-7-328
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరగడడమ వనసకకరర
ఇసటట ననస:60-7-330
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చననపరగడడమ వనసకకరర
ఇసటట ననస:60-7-330
వయససస:49
లస: పప
2217 SQX1439927
పషరర: ధన లకడమ వణమకకరర

2200 AP151000552204
పషరర: ససనత చనన

95-147/752

తసడడ:డ కకటయఖ నలర మమకల
ఇసటట ననస:60-7-327
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ కకటటరతనరగడడమ వనసకకరర
ఇసటట ననస:60-7-329
వయససస:65
లస: పప

భరస : లకడమ నతరరయణ పపనతన
ఇసటట ననస:60-7-330
వయససస:34
లస: ససస స
2214 AP151000549188
పషరర: శకనవరసరగడడమ వనసకకరర

95-148/214

తసడడ:డ వనసకరయలమమ
ఇసటట ననస:60-7-328/4
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరగడడమ వనసకకరర
ఇసటట ననస:60-7-329
వయససస:39
లస: పప
2211 SQX1158915
పషరర: రజన పపనతన

2197 AP151000549208
పషరర: కకటటశశరరరవప నలర మమకల

2192 SQX2320455
పషరర: రరమ తషలసస చనన

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-327
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ చనన
ఇసటట ననస:60-7-328
వయససస:48
లస: పప

భరస : అపరప రరవప చనన
ఇసటట ననస:60-7-328/4
వయససస:23
లస: ససస స
2208 MLJ1161231
పషరర: శవకకటటరగడడమ� వణకకరర�

2195 AP151000552230
పషరర: పదతమవరత నలర మమకల

95-150/83

భరస : వనసకటటశశరరరవప చనన
ఇసటట ననస:60-7-328
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప చనన
ఇసటట ననస:60-7-328
వయససస:28
లస: పప
2205 SQX0035675
పషరర: నతగలకడమ చనన

2194 SQX1619115
పషరర: గమరవయఖ చనన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-7-327
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నలర మమకల కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:60-7-327
వయససస:21
లస: ససస స
2202 SQX1041524
పషరర: నవన కలమలర చనన

తసడడ:డ అపరప రరవప చనన
ఇసటట ననస:60-7-326
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ అపపయఖ చనన
ఇసటట ననస:60-7-326
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నలలరమమకల
ఇసటట ననస:60-7-327
వయససస:24
లస: పప
2199 SQX2274710
పషరర: నలర మమకల మనస

95-150/82
2191 SQX1799493
పషరర: వనసకటనగ సరయ గగపరల కకషష
నకణ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప నకణ
ఇసటట ననస:60-7-324
వయససస:21
లస: పప

2216 AP151000549186
పషరర: సరసబశవ రగడమ డ వణమకకరర

95-148/229

తసడడ:డ చనన అపసపరగడమ డ వణమకకరర
ఇసటట ననస:60-7-331
వయససస:60
లస: పప
95-148/231

2219 MLJ1173723
పషరర: శవ నతగర రగడమ డ వణమకకరర
వణమకలరర
తసడడ:డ ససబబబ రగడమ డ వణమకలరర
ఇసటట ననస:60-7-332
వయససస:46
లస: పప

95-148/232
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95-148/233

భరస : పడసనన కలమలర కకరరకలల
ఇసటట ననస:60-7-333
వయససస:32
లస: ససస స
2223 AP151000549191
పషరర: కకటటశశరరరవప కకరకలల

95-148/234

భరస : కకటటశశరరరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-333
వయససస:56
లస: ససస స
95-148/236

తసడడ:డ గమరవయఖ కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-333
వయససస:62
లస: పప

2224 AP151000552216
పషరర: ససజజత కకరకలల

95-148/239

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-335
వయససస:48
లస: ససస స

2227 AP151000549194
పషరర: చనన శకనవరసరరవప కకరకలల

2222 AP151000549192
పషరర: పడసననకలమలర కకరకలల

95-148/237

95-148/238
2225 MLJ2731321
పషరర: మదనమహనరరవప కకరకలల

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-334
వయససస:48
లస: పప
95-148/240

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-335
వయససస:51
లస: పప
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95-148/241

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-336
వయససస:28
లస: ససస స
2231 SQX1914316
పషరర: అవనతష చనన

2229 AP151000552439
పషరర: అరరణ చనన

95-148/242

భరస : కకసడలరరవప చనన
ఇసటట ననస:60-7-336
వయససస:47
లస: ససస స
95-148/244

తసడడ:డ కకసడల రరవప చనన
ఇసటట ననస:60-7-336
వయససస:22
లస: పప
2234 AP151000549190
పషరర: కకసడలరరవప చనన

95-148/247

2230 AP151000552437
పషరర: నతరరయణమమ చనన

95-148/245 2233 AP151000549203
2232 SQX0874255
పషరర: నతగ శరకవణ కలమలర కకరరకలల
పషరర: హరరకకషష నలర మమకల

2235 AP151000549520
పషరర: పసచచయఖ చనన

95-148/248

2236 SQX2418945
పషరర: అనసగరనగ కలరకలల

95-147/733

తసడడ:డ పసదబ శకనవరస రరవప కలరకలల
ఇసటట ననస:60-07-337
వయససస:22
లస: ససస స

95-148/249 2238 SQX1009968
95-148/250 2239 AP151000549197
2237 AP151000552218
పషరర: ఉదయలకడమ కలమలరర కకరకలల
పషరర: సరయ కకరణ కలమలర కకరకలల
పషరర: చసదడశశఖరరరవప కకరకలల

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-337
వయససస:29
లస: పప
95-148/252

తసడడ:డ కకటయఖ�
ఇసటట ననస:60-7-337
వయససస:62
లస: పప
2243 MLJ2734614
పషరర: నతగరకఖ కకరకలల

95-148/253

భరస : శశషరరవప
ఇసటట ననస:60-7-338
వయససస:59
లస: ససస స

2244 AP151000549196
పషరర: పసదశకనవరసరరవప కకరకలల

95-150/86

2247 AP151000552215
పషరర: పదతమవత వణమకకరర
భరస : వనసకటరగడడబ
ఇసటట ననస:60-7-339
వయససస:47
లస: ససస స

2242 SQX0416677
పషరర: కరకసత కలమలర కకరరకలల

95-150/87

తసడడ:డ పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-337
వయససస:33
లస: పప
95-148/254

2245 SQX0211821
పషరర: సరయ ఇసదదరర పసడయదరరరన
కకరరకలల
తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:60-7-338
వయససస:30
లస: ససస స

95-148/255

95-148/256
2248 SQX1274646
పషరర: సరయససధతకర రగడమ డ వణమకకరర

తసడడ:డ గమరవయఖ కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-338
వయససస:51
లస: పప
95-150/89

95-148/251

తసడడ:డ గమరవయఖ కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-337
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:60-7-337
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పసదబశకనవరసరరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-338
వయససస:45
లస: ససస స
2246 SQX0035881
పషరర: లకడమ కలమలరర వసకరయల

2241 SQX1294891
పషరర: ససమఖ కకరరకలల

95-148/246

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-336
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ చనన
ఇసటట ననస:60-7-336
వయససస:70
లస: పప

భరస : చసదడశశఖరరరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-337
వయససస:54
లస: ససస స

95-148/243

భరస : పసచచయఖ చనన
ఇసటట ననస:60-7-336
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:60-7-336
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ చనన
ఇసటట ననస:60-7-336
వయససస:48
లస: పప

2240 SQX0066910
పషరర: గమరవయఖ కక

95-148/235

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-333
వయససస:44
లస: పప

భరస : మదనమహనరరవప కకరకలల
ఇసటట ననస:60-7-334
వయససస:44
లస: ససస స

2226 AP151000552438
పషరర: భయలకడమ కకరకలల

2228 SQX0874289
పషరర: ససరకఖ కకరకలల

2221 MLJ2734622
పషరర: వజయకలమలరర కకరకలల

95-150/88

తసడడ:డ వనసకటరగడడమ వణమకకరర
ఇసటట ననస:60-7-339
వయససస:24
లస: పప
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2249 SQX0874479
పషరర: రరజశశకర రగడడమ వణమకలరర

95-148/257

తసడడ:డ వనసకట రగడడమ వణమకలరర
ఇసటట ననస:60-7-339
వయససస:28
లస: పప
2252 AP151000552222
పషరర: రతనమలల చదననబబ యన

95-148/260

95-150/90

95-148/265

95-150/92

95-148/268

95-148/271

95-150/95

95-148/273

భరస : సరసబరగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-345
వయససస:48
లస: ససస స
2276 AP151000552223
పషరర: కకషషకలమలరర నలర మమకల
భరస : పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-346
వయససస:63
లస: ససస స

95-148/266

2262 SQX0736819
పషరర: సరసబయఖ బతస న

2265 SQX0724179
పషరర: మలర కరరరరనరరవప రరయవరపప

2268 SQX1996321
పషరర: పపరష చసదడ రరవప బతస న

95-148/276

95-150/93

2257 AP151000552220
పషరర: లకడమకలమలరర బతస న

95-148/264

2260 SQX0736850
పషరర: లకడమకలమలరర బతస న

95-150/91

2263 SQX0723965
పషరర: సరళ రరయవరపప

95-148/267

భరస : మలర కరరరరన రరవప రరయవరపప
ఇసటట ననస:60-7-343
వయససస:31
లస: ససస స
95-148/269

2266 MLJ1162858
పషరర: శవరరమకకషష బతస న

95-148/270

తసడడ:డ చన నరసససహరరవప బతస న
ఇసటట ననస:60-7-343
వయససస:36
లస: పప
95-148/702

2269 SQX1714799
పషరర: పదతమవత బతస న

95-150/94

భరస : చన నరసససహ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:60-7-343
వయససస:55
లస: ససస స

2271 MLJ1163732
పషరర: చతమమసడదశశరర నలర మమకల
వణమకలరర
భరస : సరసబశవరరవప � �
ఇసటట ననస:60-7-344
వయససస:63
లస: ససస స

95-148/272

2274 SQX1525643
పషరర: శరరష నలలరమమకల

95-148/274

2272 SQX0938084
పషరర: శశశత నలర మమకల

95-150/96

భరస : వనసకట శవరరమ కకషష
ఇసటట ననస:60-7-344
వయససస:32
లస: ససస స
2275 SQX0200923
పషరర: ససలలచనతరరణణ నలర మమకల�

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప అసగరరకకలల
ఇసటట ననస:60-7-346
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప�
ఇసటట ననస:60-7-346
వయససస:41
లస: ససస స

2277 MLJ2731404
పషరర: సరయకకషష నలర మమకల

2278 AP151000549200
పషరర: పరమమశశరరరవప నలర మమకల

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-7-346
వయససస:42
లస: పప

95-148/262

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-7-342
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చన నరసససహ రరవప బతస న
ఇసటట ననస:60-7-343
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చన నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:60-7-343
వయససస:36
లస: పప
2273 AP151000552234
పషరర: పడమలలరరణణ గగగమల

2259 SQX0657627
పషరర: నరకసదడ బతస న

2254 AP151000549202
పషరర: కకషష చదననబబ యన

భరస : సరసబశవరరవప బతస న
ఇసటట ననస:60-7-342
వయససస:61
లస: ససస స

తలర : లకమమ రరయవరపప
ఇసటట ననస:60-7-343
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బతస న
ఇసటట ననస:60-7-343
వయససస:63
లస: పప
2270 SQX0549998
పషరర: శవరరమకకకషష బతస న�

95-148/263

తసడడ:డ వనసకట నరసయఖ
ఇసటట ననస:60-7-342
వయససస:24
లస: పప

భరస : చన నరసససహరరవప బతస న
ఇసటట ననస:60-7-343
వయససస:55
లస: ససస స
2267 AP151000549199
పషరర: చన నరసససహరరవప బతస న

2256 MLJ2734523
పషరర: అనత నలర మమకల

95-148/259

తసడడ:డ మసరసనరరవప
ఇసటట ననస:60-7-341
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ బతన
ఇసటట ననస:60-7-342
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-7-342
వయససస:24
లస: పప
2264 SQX1529611
పషరర: పదతమవత బతస న

95-148/261

భరస : హరరకకషష
ఇసటట ననస:60-7-342
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ SAMBAIAH B
ఇసటట ననస:60-7-342
వయససస:31
లస: పప
2261 SQX0036038
పషరర: నరకసదడ బతస న

2253 MLJ1162189
పషరర: శకనవరసరరవప చదనసనబబ యన

2251 AP151000549189
పషరర: వనసకట రగడడమ వణమకకరర

తసడడ:డ చననపరగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-339
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:60-7-341
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-7-341
వయససస:23
లస: ససస స
2258 SQX0066928
పషరర: సతష బ

95-148/258

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:60-7-339
వయససస:36
లస: పప

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:60-7-341
వయససస:60
లస: ససస స
2255 SQX0320598
పషరర: సరయలకడమ చదననబబ యన

2250 SQX0000901
పషరర: నతగరరరరన� నతగపరటట�

95-148/277

95-148/275

95-148/278

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:60-7-346
వయససస:70
లస: పప
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2279 SQX2246189
పషరర: అభరరస నలర మమకల
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95-148/811

తసడడ:డ హరరకకషష నలర మమకల
ఇసటట ననస:60-7-346
వయససస:18
లస: పప
2282 SQX1606153
పషరర: కరరణ దదవ చతవల

95-148/279

95-150/98

95-148/728

2286 SQX0658443
పషరర: రరజకశశరర దదవ నలర మమకల

2289 SQX2471985
పషరర: రరసగగపరల నలర మమకల

95-148/283

2292 AP151000552228
పషరర: సరమలమజఖస నలర మమకల

95-148/281

భరస : లకడమ కరసత దదసతల
ఇసటట ననస:60-7-351
వయససస:27
లస: ససస స

2295 SQX0083030
పషరర: దదసతల శవ శసకర

2284 SQX0416602
పషరర: వనసకటటశ చతవల

95-150/97

2287 MLJ2734317
పషరర: నతగమలలర శశరర � నలర మమకల�

95-148/282

భరస : శకనవరసరరవప� నలర మమకల
ఇసటట ననస:60-7-349
వయససస:47
లస: ససస స
95-148/812

2290 SQX2193092
పషరర: సరయ కలమలర మసజల

95-147/755

Deleted

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ మసజల
ఇసటట ననస:60-7-350
వయససస:20
లస: పప
95-148/284

భరస : శవరజ నలర మమకల
ఇసటట ననస:60-7-350
వయససస:60
లస: ససస స
95-148/813

95-147/703

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:60-7-348
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-7-349
వయససస:23
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప� నలర మమకల
ఇసటట ననస:60-7-350
వయససస:39
లస: ససస స
2294 SQX2428530
పషరర: శవ కలమలరర దదసతల

95-148/280

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-7-349
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నలర మమకల
ఇసటట ననస:60-7-349
వయససస:22
లస: పప
2291 MLJ1165240
పషరర: దసరరర నలర మమకల

2283 AP151000552227
పషరర: ధనలకడమ చతవల చవల

2281 SQX2106789
పషరర: లకడమ చతవల

భరస : వనణమగరపరల చతవల
ఇసటట ననస:60-7-348
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప చవల
ఇసటట ననస:60-7-348
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:60-7-348
వయససస:37
లస: పప
2288 SQX2027688
పషరర: రరసగగపరల నలర మమకల

95-147/79

తసడడ:డ అపరప రరవప
ఇసటట ననస:60-7-348
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశ చతవల
ఇసటట ననస:60-7-348
వయససస:27
లస: ససస స
2285 SQX0211680
పషరర: వనణమగగపరల చతవల

2280 SQX0988048
పషరర: సరయబబబబ చతవల

2293 AP151000549207
పషరర: కకటటశశరరరవప నలర మమకల

95-148/285

తసడడ:డ శవరజ నలర మమకల
ఇసటట ననస:60-7-350
వయససస:46
లస: పప
95-150/99

95-148/286
2296 SQX0657643
పషరర: శరఖమల గమసటటపలర గమసటటపలర

తసడడ:డ బకకశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-7-351
వయససస:39
లస: పప

భరస : సప మశశఖర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-7-352
వయససస:59
లస: ససస స
2299 SQX0829036
పషరర: రరమ వనసకట కకటటశశరరరవప
తతడదపలర తతడదపలర
తసడడ:డ కకషషమయరరస తతడదపలర
ఇసటట ననస:60-7-353
వయససస:50
లస: పప

95-148/289

భరస : రరమవనసకట కకటటశశరరరవప తతడదపలర
ఇసటట ననస:60-7-353
వయససస:51
లస: ససస స

95-148/288
2298 SQX1581959
పషరర: గరరరశ పవన సరయ తడనతధ
తతడదపలర
తసడడ:డ రరమ వనసకట కకటటశశర రరవప తతడదపలర
ఇసటట ననస:60-7-353
వయససస:24
లస: పప

2300 SQX1248641
పషరర: పవన తదజ రగడమ డ చలలర

2301 MLJ1164953
పషరర: పడమల కరరమయరర

2302 AP151000552231
పషరర: జయలకడమ కరరరమయరర

95-148/291

2297 SQX0000943
పషరర: రరధదకరరరణణ తతడదపలర

95-148/287

95-150/100

తసడడ:డ చసదడశశఖర వరర రగడడమ చలలర
ఇసటట ననస:60-7-353
వయససస:27
లస: పప

భరస : శకనవరసరగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-354
వయససస:39
లస: ససస స

2303 AP151000549214
పషరర: శకనవరస రగడడమకరరరమయరర
కరరరమమరర
తసడడ:డ సరసబరగడడమ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:60-7-354
వయససస:52
లస: పప

95-148/292

2306 SQX0947275
పషరర: నరకసదడ రగడడమ గగగమల

95-150/101

తసడడ:డ వరర రగడడమ గగగమల
ఇసటట ననస:60-7-354
వయససస:29
లస: పప

95-148/290

భరస : సరసబరగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-354
వయససస:60
లస: ససస స

95-148/293 2305 AP151000549216
2304 AP151000549212
పషరర: సరసబరగడడమ కరరరమయరర కరరరమమరర
పషరర: లకకమరగడడమ మదసగమల

తసడడ:డ అసకకరగడడమ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:60-7-354
వయససస:70
లస: పప
2307 SQX0299792
పషరర: గగగమల బమచచరగడడమ గగగమల
తసడడ:డ వరర రగడడమ గగగమల
ఇసటట ననస:60-7-354
వయససస:31
లస: పప

95-148/294

తసడడ:డ అసజరగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-354
వయససస:28
లస: పప
95-150/102

2308 SQX1009414
పషరర: కకటయఖ గరతడస

95-150/103

తసడడ:డ కరళదతసస
ఇసటట ననస:60-7-354
వయససస:41
లస: పప

Page 81 of 338

2309 MLJ2734598
పషరర: బసవమమ మదసగమల
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95-148/295

భరస : లకకమరగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-355
వయససస:70
లస: ససస స
2312 SQX0824755
పషరర: లకడమ వరససరగడమ డ

95-150/105

95-148/298

95-148/301

95-150/107

95-150/110

95-150/113

95-148/302

2322 SQX0527002
పషరర: దదసతతల లకడమ

2325 SQX0417394
పషరర: లకడమకరసత దదసతతల

2328 SQX1486894
పషరర: యమమన బమనబబ యన

95-148/305

2331 SQX1274687
పషరర: పడవణ చసదస లకరణ

95-150/108

95-148/308

2336 SQX0413021
పషరర: పదతమవత భమనబబ యన

95-150/116

2334 SQX0736777
పషరర: భబరర వ భమన బబ యన

95-150/111

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:33
లస: పప

95-148/300

2320 SQX2077386
పషరర: ససభబగఖస పరగళళ

95-148/729

2323 SQX1386169
పషరర: సరయ వసశ కకషష దదసతతల

95-150/109

2326 SQX0082776
పషరర: రరజకష దదసతల

95-150/112

తసడడ:డ బకకశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:35
లస: పప
95-148/303

2329 SQX0000976
పషరర: పదతమవత బమనబబ యన

95-148/304

భరస : రసగరరరవప� బమలనబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:47
లస: ససస స
95-148/306

2332 SQX0001008
పషరర: శకనవరసస� బమనబబ యన�

95-148/307

తసడడ:డ రసగరరరవప� బమలనబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:31
లస: పప
95-150/114

భరస : రరజశశఖర
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:30
లస: ససస స
2337 SQX0413013
పషరర: రరజశశఖర భమనబబ యన

2317 MLJ2731461
పషరర: రరజకష దదసతతల

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప దదసతతల
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ మలరరయదతసస లకరణ
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:24
లస: పప

2333 SQX0000992
పషరర: సరసబశవరరవప�
బమనబబ యన�
తసడడ:డ రసగరరరవప� బమలనబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:49
లస: పప

95-148/297

భరస : అశశక పరగళళ
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : శకనవరసస బమనబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మరరయదతసస
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : రసగరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:53
లస: ససస స

2319 AP151000549225
పషరర: బచదచశశరరరవప దదసతతల

2314 SQX0066944
పషరర: సనరరఖ కలమలరర ఎస

తసడడ:డ రరజకష
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బకకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప దసతతల
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:56
లస: పప
2330 MLJ1160712
పషరర: అరరణకలమలరర లకరణ

95-148/299

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ బబ గరరరజ నతగరరజ
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:34
లస: పప
2327 SQX1581843
పషరర: వనసకటటశశర రరవప దసతతల

2316 AP151000552246
పషరర: చననమలమయ

95-150/104

తసడడ:డ శవ పడసరద రరజ� ఎస
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:60
లస: పప

భరస : రరజకష
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:31
లస: ససస స
2324 SQX0082917
పషరర: రరజశశఖర రరజ నగరరజ

95-150/106

భరస : పసచదచశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బజకరశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:40
లస: పప
2321 SQX0527432
పషరర: దదసతతల లకడమ తరరపతమమ

2313 SQX0824763
పషరర: సరయకకషష వరససరగడడమ

2311 SQX1009422
పషరర: అజసత గరతడస

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-7-356
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదబయఖ వరససరగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-356
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-7-357
వయససస:49
లస: ససస స
2318 SQX0787069
పషరర: శవశసకరరబసతతల

95-148/296

తసడడ:డ ససతతరరమ రగడమ డ చలలర
ఇసటట ననస:60-7-355
వయససస:55
లస: పప

భరస : సరయకకషష వరససరగడడమ
ఇసటట ననస:60-7-356
వయససస:41
లస: ససస స
2315 AP151000552247
పషరర: సరమలమజఖస దదసతతల

2310 SQX1071091
పషరర: చసదడ శశఖర వర రగడడమ చలలర

2335 SQX0409748
పషరర: అరరణ భమనబబ యన

95-150/115

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:35
లస: ససస స
95-150/117

95-150/118
2338 SQX0410571
పషరర: సరసబశవరరవప భమనబబ యన

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-359
వయససస:38
లస: పప
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2339 AP151000552163
పషరర: లకడమకలమలరర తషమమమపలర

95-147/80

భరస : ససబబబరరవప తషమమమపలర
ఇసటట ననస:60-7-360
వయససస:65
లస: ససస స
2342 SQX0526954
పషరర: ఆదదరరజ గరరరజ

95-150/120

95-148/309

95-148/312

95-150/123

95-150/126

95-148/314

95-150/130

2352 SQX1790898
పషరర: భయలకడమ గరరగసటట

2355 SQX1790955
పషరర: పపరషచసదడ రరవప గరరగసటట

2358 SQX1716299
పషరర: లత వదతఖధతరర మరదతప

2361 SQX1455782
పషరర: వనసకట ససజజత కకరరవ

95-148/315

2364 SQX1346429
పషరర: రవసదడ నతథ గమపరస పప టటట

95-150/124

తసడడ:డ మమరళ మహన రరజ అసబరస
ఇసటట ననస:60-7-367
వయససస:32
లస: పప

2367 AP151000552271
పషరర: లకడమ పదమజ అసబరస
భరస : మహనరరజ అసబరస
ఇసటట ననస:60-7-368
వయససస:51
లస: ససస స

2347 SQX0723650
పషరర: రవతదజ నతగస

95-148/311

2350 SQX0736827
పషరర: బబలలతడపపరసససదరర నతగస

95-150/122

2353 SQX0526988
పషరర: తషసగర లకడమకరసతమమ

95-150/125

భరస : పసచచయఖ
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:42
లస: ససస స
95-150/127

2356 SQX2230076
పషరర: రతనకలమలరర తతసడదపప

95-148/814

భరస : కనక దసరర రరవప కకసడదపప
ఇసటట ననస:60-7-362
వయససస:65
లస: ససస స
95-150/128

2359 SQX1110154
పషరర: ససశల మరదప

95-150/129

భరస : చసదడశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:60-7-364
వయససస:48
లస: ససస స
95-150/131

2362 SQX1715119
పషరర: శకనవరస రరవప కకరరవ

95-150/132

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:60-7-365
వయససస:23
లస: పప
95-150/133

తసడడ:డ వనసకట కకషష హరర పప టటట
ఇసటట ననస:60-7-366/1
వయససస:32
లస: పప
95-150/135

95-78/932

భరస : భమజసగరరవప
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకరరవ
ఇసటట ననస:60-7-365
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడనతథ గమపరస పప టటట
ఇసటట ననస:60-7-366
వయససస:36
లస: పప
2366 SQX0299164
పషరర: రరపరనసద బబలలజ అసబరస

95-148/313

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప మరదతప
ఇసటట ననస:60-7-364
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప మరదతప
ఇసటట ననస:60-7-364
వయససస:21
లస: పప
2363 SQX1398305
పషరర: ఎ టట శశషగరరర పప టటట

2349 SQX1003946
పషరర: తషసగర పసచచయఖ

2344 SQX1815893
పషరర: యడవలర మహన రరవప

తసడడ:డ భమజసగ రరవప నతగస
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ గరరగసటట
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప మలరదప
ఇసటట ననస:60-7-364
వయససస:55
లస: పప
2360 SQX1716232
పషరర: రవ కకశశర మరదతప

95-148/310

భరస : పపరష చసదడ రరవప గరరగసటట
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప యడవలర
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:42
లస: పప
2357 SQX1071067
పషరర: చసదడశశఖర రరవప మరదప

2346 SQX0067355
పషరర: యశశసత టట

95-150/119

తసడడ:డ యడవలర నతగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ జజనకకరరమయఖ తషసగర
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:85
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:51
లస: ససస స
2354 SQX1715390
పషరర: మహన రరవప యడవలర

95-150/121

తసడడ:డ వనకటటశశర రరవప� టట
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ తషసగర
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:57
లస: పప
2351 SQX0036160
పషరర: శరరరశన తషసగర

2343 SQX0527101
పషరర: ఆదదరరజ అచసఖతతనసద శశఖర

2341 SQX1110220
పషరర: నతగలకడమ ససజనఖ ఆదదరరజ

తసడడ:డ అచసఖతతనసద శశఖర ఆదదరరజ
ఇసటట ననస:60-7-360
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన
ఇసటట ననస:60-7-360
వయససస:61
లస: పప

భరస : పసచచయఖ తషసగర
ఇసటట ననస:60-7-361
వయససస:83
లస: ససస స
2348 AP151000549241
పషరర: వనసకటటశశరరరవప తషసగర

95-147/81

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:60-7-360
వయససస:68
లస: పప

భరస : అచసఖతతనసద శశఖర
ఇసటట ననస:60-7-360
వయససస:61
లస: ససస స
2345 MLJ2734424
పషరర: లకడమకరసతమమ తషసగర

2340 SQX0828913
పషరర: ససబబబరరవప తమమమపలర

2365 SQX0299149
పషరర: శకనవరససలల అసబరస

95-150/134

తసడడ:డ మమరళ మహన రరజ అసబరస
ఇసటట ననస:60-7-367
వయససస:30
లస: పప
95-148/316

2368 AP151000549251
పషరర: మమరళమహన అసబరస

95-148/317

తసడడ:డ జయరరస అసబరస
ఇసటట ననస:60-7-368
వయససస:59
లస: పప
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95-150/136

తసడడ:డ శవ కలమలర మధసరరసతకస
ఇసటట ననస:60-7-368
వయససస:23
లస: ససస స
2372 SQX1525676
పషరర: సరమలమజఖస మసచకలపపడడ

95-150/139

95-148/815

95-148/319

భరస : మధస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:60-7-370
వయససస:55
లస: ససస స
2381 MLJ1160316
పషరర: వనసకట రమలదదవ ఆరకటట

95-150/142

2376 SQX2455152
పషరర: సరయ పవన బసడరర

95-150/145

2379 AP151000549402
పషరర: మధససనధన మసచకలపపడడ

2380 SQX0001081
పషరర: రరజశశఖర� ఆరకటట�

2385 MLJ1164060
పషరర: కరసస వశశనతధస కసబసపరటట

భరస : వనసకట పడవణ వసససశశటట
ఇసటట ననస:60-7-373
వయససస:33
లస: ససస స
95-150/151

భరస : మధససనధన రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:60-7-373
వయససస:66
లస: ససస స
2396 SQX0533380
పషరర: ధనలకడమ వసససశశటట
భరస : సరసబశవరరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:60-7-374
వయససస:78
లస: ససస స

95-148/320

95-148/325

2391 SQX0201723
పషరర: గగపసనతథ వసససశశటట

95-148/318

95-148/321

తసడడ:డ వనసకట రతనస� ఆరకటట
ఇసటట ననస:60-7-372
వయససస:31
లస: పప
95-150/143

2383 SQX0320929
పషరర: రరమలరరవప ఆరకటట

95-150/144

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:60-7-372
వయససస:28
లస: పప
95-150/146

2386 MLJ1160308
పషరర: మమరళ కకషష ఆరకటట

95-150/147

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:60-7-372
వయససస:54
లస: పప
95-150/149

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:60-7-372
వయససస:75
లస: పప
95-148/323

95-150/141

2377 MLJ2734283
పషరర: జయలకడమ ననజసడర
భరస : రరజకష ననజసడర
ఇసటట ననస:60-7-370
వయససస:40
లస: ససస స

95-150/148 2388 MLJ1160217
2387 MLJ1160910
పషరర: మధససనధన రరవప వసససశశటట
పషరర: వనసకట నతరరయణ ఆరకటట

2393 MLJ1160936
పషరర: నతగ మలర క వసససశశటట

95-148/816

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ
ఇసటట ననస:60-7-372
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ గగపయఖ వసససశశటట
ఇసటట ననస:60-7-372
వయససస:70
లస: పప

2374 SQX1525668
పషరర: మధస మసచకలపపడడ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బసడరర
ఇసటట ననస:60-7-368/1, Ward No.16
వయససస:19
లస: పప

2382 MLJ1160209
పషరర: నతగరతనస ఆరకటట

95-150/138

తసడడ:డ ససదబయఖ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:60-7-368
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:60-7-372
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రతనస ఆరకటట
ఇసటట ననస:60-7-372
వయససస:31
లస: పప

2390 SQX0367599
పషరర: దథప వసససశశటట

95-150/140

తసడడ:డ ససదబయఖ మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:60-7-370
వయససస:60
లస: పప

భరస : మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:60-7-372
వయససస:49
లస: ససస స
2384 SQX0211995
పషరర: రరజశశఖర ఆరకటట

2373 SQX1715523
పషరర: మసగమమ పరలపరరస

2371 SQX0035725
పషరర: చదసతనఖ మసచకలపపడడ

తసడడ:డ మధస
ఇసటట ననస:60-7-368
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజరతనస మగరల
ఇసటట ననస:60-7-368
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకశ ననజగసడర
ఇసటట ననస:60-7-368/1
వయససస:19
లస: ససస స
2378 AP151000552276
పషరర: సరమలమజఖస మసచకలపపడడ

95-150/137

తసడడ:డ రరజరతనస మగరల
ఇసటట ననస:60-7-368
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మధస మసచకలపపడడ
ఇసటట ననస:60-7-368
వయససస:48
లస: ససస స
2375 SQX2465912
పషరర: రరమ దసరర ననజగసడర

2370 SQX1715457
పషరర: వజయ నరమల మగరల

2389 SQX1154103
పషరర: ససశల వసససశశటట

95-148/322

భరస : గగపసనతథ వసససశశటట
ఇసటట ననస:60-7-373
వయససస:32
లస: ససస స
95-148/324

2392 MLJ1160928
పషరర: వరక దదవ కరలసగర

95-150/150

తసడడ:డ మధససనధన రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:60-7-373
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:60-7-373
వయససస:40
లస: ససస స

2394 SQX0508085
పషరర: గగపసనతథ వసససశశటట

2395 MLJ1162288
పషరర: వనసకట పడవణ వసససశశటట

95-150/152

95-150/153

తసడడ:డ మధససనధన రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:60-7-373
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మధససనధన రరవప వసససశశటట
ఇసటట ననస:60-7-373
వయససస:40
లస: పప

2397 SQX0083642
పషరర: నతగశశశత వసససశశటట

2398 MLJ1161454
పషరర: రరధదక వసరసస శశటట

తసడడ:డ జయరరమకకషష
ఇసటట ననస:60-7-374
వయససస:32
లస: ససస స

95-150/154

95-150/155

తసడడ:డ జయరరమ కకషష
ఇసటట ననస:60-7-374
వయససస:37
లస: ససస స
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2399 MLJ1161462
పషరర: సతఖకలమలరర వశశస శశటట

95-150/156

భరస : జయరరమ కకషష
ఇసటట ననస:60-7-374
వయససస:58
లస: ససస స
2402 MLJ1161140
పషరర: మహనరరవప పప లశశటట

95-150/159

95-150/160

95-150/163

95-148/328

95-148/331

95-147/82

95-148/332

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల ఉపపతల
ఇసటట ననస:60-7-379
వయససస:32
లస: పప

2412 SQX1750504
పషరర: లలత మననగన గగల

2415 SQX0416925
పషరర: ఉమలశసకర కరటడపరటట

2418 SQX1942085
పషరర: గగపస రగడడమ ఈదత

2421 AP151000555132
పషరర: చననరమణమమ ఉపపపతల

95-150/170

2424 SQX1398461
పషరర: భబగఖ లకడమ ఉపపతల

95-148/329

2427 SQX2474385
పషరర: శవ శసకర ఉపపతల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల ఉపపతల
ఇసటట ననస:60-7-379
వయససస:31
లస: పప

2407 SQX0298869
పషరర: పప లశశటట పడసనన లకడమ

95-150/162

2410 SQX0211912
పషరర: వజయలకడమ కరనతదదభటర

95-150/165

2413 SQX1750520
పషరర: హరరష కరష మదసబ

95-148/330

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మదసబ
ఇసటట ననస:60-7-376
వయససస:29
లస: పప
95-150/166

2416 MLJ1164342
పషరర: మలర ఖలరర న శరససస స గగల

95-150/167

తసడడ:డ రరజకశశర శరమ గగల
ఇసటట ననస:60-7-376
వయససస:52
లస: పప
95-147/83

2419 SQX1942077
పషరర: కకషష రగడడమ ఈదత

95-147/84

తసడడ:డ రరమ రగడడమ ఈదత
ఇసటట ననస:60-7-377
వయససస:57
లస: పప
95-150/168

2422 AP151000555398
పషరర: రరమమ ఉపపపతల

95-150/169

తసడడ:డ కకషషమయరరస
ఇసటట ననస:60-7-378
వయససస:44
లస: పప
95-148/333

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఉపపతల
ఇసటట ననస:60-7-379
వయససస:28
లస: ససస స
95-148/818

95-148/327

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-7-375
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కకషషమయరరస
ఇసటట ననస:60-7-378
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వరవనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-7-378
వయససస:70
లస: పప
2426 SQX2475887
పషరర: రరమమ ఉపపతల

95-150/164

తసడడ:డ కకషష రగడడమ ఈదత
ఇసటట ననస:60-7-377
వయససస:20
లస: పప

భరస : రరమమ ఉపటబల
ఇసటట ననస:60-7-378
వయససస:35
లస: ససస స
2423 AP151000555399
పషరర: కకషషమయరరస ఉపపపతల

2409 SQX0574244
పషరర: ససవరచలల దదవ పప లశశటట

2404 SQX0201764
పషరర: మహనరరవప పప లశశటట

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:60-7-375
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరబబబమ
ఇసటట ననస:60-7-376
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకషష రగడడమ ఈదత
ఇసటట ననస:60-7-377
వయససస:45
లస: ససస స
2420 SQX1325928
పషరర: సరళ దదవ ఉపటబల

95-150/161

తసడడ:డ మలర కరరరరన శరససస స గగల
ఇసటట ననస:60-7-376
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మదసబ
ఇసటట ననస:60-7-376
వయససస:55
లస: పప
2417 SQX1941913
పషరర: లకడమ ఈదత

2406 SQX0938118
పషరర: వశరల పప లశశటట

95-150/158

తసడడ:డ అదదసషషయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:60-7-375
వయససస:59
లస: పప

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:60-7-375
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన శరససస స గగల
ఇసటట ననస:60-7-376
వయససస:21
లస: ససస స
2414 SQX1750546
పషరర: సతఖనతరరయణ మదసబ

95-148/326

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:60-7-375
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మలర ఖలరరన శరససస స
ఇసటట ననస:60-7-375
వయససస:48
లస: ససస స
2411 SQX1750512
పషరర: లకడమ మలనస గగల

2403 MLJ1161223
పషరర: ససవరచలలదదవ �పప లశశటట

2401 MLJ1160787
పషరర: జయరరమకకషష వసససశశటట

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-7-374
వయససస:36
లస: పప

భరస : మహనరరవప
� �పప లశశటట
ఇసటట ననస:60-7-375
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరన శరససట న గగల
ఇసటట ననస:60-7-375
వయససస:25
లస: ససస స
2408 MLJ2738433
పషరర: వనసకట రమణణ గగల

95-150/157

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-7-374
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదశశషయఖ
ఇసటట ననస:60-7-374
వయససస:60
లస: పప
2405 SQX1235770
పషరర: కకషష మమనక గగల

2400 MLJ1160944
పషరర: ధనలకడమ వసససశశటట

2425 SQX2475671
పషరర: రరమచసదడమమ ఉపపతల

95-148/817

భరస : వనసకటటశశరరలల ఉపపతల
ఇసటట ననస:60-7-379
వయససస:52
లస: ససస స
95-148/819

2428 MLJ1170760
పషరర: పదతమవత ఉపపపతల

95-150/171

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-7-380
వయససస:37
లస: ససస స
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2429 AP151000555131
పషరర: సరమలమజఖమమ ఉపపపతల

95-150/172

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-7-380
వయససస:47
లస: ససస స
2432 AP151000555072
పషరర: ఆసజననయమలల ఉపపపతల

95-150/175

95-148/335

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:60-7-381
వయససస:50
లస: పప
2441 MLJ2737161
పషరర: పదమ వనమమల

95-150/179

95-148/339

2439 MLJ2738367
పషరర: వనసకటటశశరరర వనమమల

2442 MLJ2737195
పషరర: చనన రమణ వనమమల

2445 SQX0874396
పషరర: రరమమ వనమమల

95-148/343

2451 AP151000567177
పషరర: మనతకలమలరర పరలపరరస
భరస : శకనవరసరరవప పరలపరరస
ఇసటట ననస:60-7-386
వయససస:43
లస: ససస స

95-148/347
2453 SQX1581900
పషరర: వనసకట లకడమ నరసససహ రరవప
ఆలకరర
తసడడ:డ వనసకటబపయఖ శరమ ఆలకరర
ఇసటట ననస:60-7-389
వయససస:48
లస: పప

2454 SQX1364694
పషరర: వనసకట ససజయ బబజవరడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప బబజవరడ
ఇసటట ననస:60-7-390
వయససస:25
లస: పప

2456 SQX1790997
పషరర: సరయ హరరక కకణణదద

2457 SQX0298497
పషరర: బబజజవరడ వనసకట అభషషక

95-150/181

2437 MLJ2737187
పషరర: పరరశత వనమమల

95-150/176

2440 SQX0874370
పషరర: శవరజ వనమమల

95-148/337

తసడడ:డ శవ వనమమల
ఇసటట ననస:60-7-382
వయససస:27
లస: పప
95-150/180

2443 SQX1487025
పషరర: కకషష వనణణ వనమమల

95-148/338

భరస : శవశసకర వనమమల
ఇసటట ననస:60-7-385
వయససస:28
లస: ససస స
95-148/340

2446 SQX0723833
పషరర: మనతకలమలరర పరలపరరత

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-7-390
వయససస:30
లస: పప

95-148/342

భరస : శకనవరస పరలపరరత
ఇసటట ననస:60-7-386
వయససస:46
లస: ససస స

95-148/344 2449 SQX0367961
2448 SQX0724013
పషరర: పస.టట.వ.బ.నరసససహ కలమలర పస
పషరర: శకనవరస పరలపరరత

భరస : శకనవరసరరవప దదవత
ఇసటట ననస:60-7-386
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ మహహశశర రరవప కకణణదద
ఇసటట ననస:60-7-390
వయససస:22
లస: ససస స

95-150/178

తసడడ:డ శకనవరస పరలపరరస
ఇసటట ననస:60-7-386
వయససస:27
లస: పప
95-162/119

95-148/334

భరస : కకషషయఖ
ఇసటట ననస:60-7-381
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వనమమల
ఇసటట ననస:60-7-385
వయససస:26
లస: పప

భరస : మలర యఖ దదవత
ఇసటట ననస:60-7-386
వయససస:58
లస: ససస స
2450 SQX1766468
పషరర: రమలదదవ దదవత

95-148/336

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-7-383
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష వనమమల
ఇసటట ననస:60-7-385
వయససస:30
లస: ససస స
2447 SQX0751230
పషరర: వనసకట నరసమమ దదవత

2436 SQX0332858
పషరర: సరసబశవరరవప వనమమల

95-150/174

తసడడ:డ శకనస� వనమమల
ఇసటట ననస:60-7-381
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషయఖ
ఇసటట ననస:60-7-381
వయససస:60
లస: పప

భరస : శవ
ఇసటట ననస:60-7-382
వయససస:45
లస: ససస స
2444 SQX1232438
పషరర: పపణఖవత వనమమల

95-150/583 2434 SQX0332874
2433 SQX2047686
పషరర: గగన శవ సతఖ సరయ ఉపపతల
పషరర: శవకలమలరర వనమమల

తసడడ:డ కకషషయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:60-7-381
వయససస:34
లస: పప
95-150/177

2431 MLJ2737583
పషరర: సతఖనతరరయణ ఉపపపతల

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-7-380
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ ఉపపతల
ఇసటట ననస:60-7-380
వయససస:19
లస: పప

భరస : కకషషయఖ� వనమమల
ఇసటట ననస:60-7-381
వయససస:55
లస: ససస స
2438 MLJ2738300
పషరర: శవ వనమమల

95-150/173

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-7-380
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వరవనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-7-380
వయససస:76
లస: పప
2435 SQX0332890
పషరర: రమణ వనమమల

2430 AP151000555082
పషరర: యలర మసదమమ ఉపపపతల

95-148/346

తసడడ:డ వనసకట నరసససహశరససస �స పరలపరరత
ఇసటట ననస:60-7-386
వయససస:52
లస: పప
95-162/120

2452 SQX1766500
పషరర: శకనవరసరరవప దదవత

95-162/121

తసడడ:డ మలర యఖ దదవత
ఇసటట ననస:60-7-386
వయససస:33
లస: పప
95-147/85

2455 SQX2218139
పషరర: శకలకడమ నలమ కకనదద

95-147/756

తసడడ:డ మహహశశరరరవప కకనడద
ఇసటట ననస:60-7-390
వయససస:19
లస: ససస స
95-150/182

2458 SQX1357129
పషరర: జయ లకడమ వసగరవరపప

95-148/348

తసడడ:డ మమరళ కకషష వసగరవరపప
ఇసటట ననస:60-7-391
వయససస:24
లస: ససస స
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2459 SQX1293521
పషరర: సతఖ వరణణ వసగరవరపప

95-148/349

భరస : మమరళ కకషష వసగరవరపప
ఇసటట ననస:60-7-391
వయససస:52
లస: ససస స
2462 MLJ2731701
పషరర: వనసకతషసబమనతరరవప గకసధద

95-148/352

95-148/353

95-150/184

2466 SQX1511873
పషరర: దసరర మణణ దథప పసరవల

95-150/584

95-148/351

2464 SQX1294925
పషరర: జయలకడమ వసగరవరపప

95-150/183

తసడడ:డ మమరళకకషష లలట వసగరవరపప
ఇసటట ననస:60-7-391
వయససస:25
లస: ససస స
95-148/354

2467 SQX1511865
పషరర: వనసకటటశశర రరవప పసరవల

95-150/185 2470 SQX0082792
2469 SQX0082693
పషరర: జజఖతనమయఖ మహలకడమ� అకకణ�
పషరర: చసదడ శశఖర అకకణ

2472 SQX2111151
పషరర: కగసడడనఖ గరలర పపడడ

95-148/355

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ పసరవల
ఇసటట ననస:60-7-392
వయససస:53
లస: పప

భరస : చసధడ శశఖర� ఆఖ
ఇసటట ననస:60-7-393
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర అకకణ
ఇసటట ననస:60-7-393
వయససస:20
లస: పప
2474 MLJ1162106
పషరర: దతతసతదయ
డ కలమలర రరయపప డ లల

95-148/730

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తదరవఅల
ఇసటట ననస:60-7-392
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ శశఖర అకకణ
ఇసటట ననస:60-7-393
వయససస:22
లస: ససస స
2471 SQX2111243
పషరర: మలర ఖలరరరన శరససస స అకకణ

2463 SQX2105641
పషరర: నతగ లకడమ పపలపరటట

2461 SQX1357061
పషరర: మణణకసఠ వసగరవరపప

తసడడ:డ మమరళ కకషష వసగరవరపప
ఇసటట ననస:60-7-391
వయససస:24
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప పపలపరటట
ఇసటట ననస:60-7-391
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప తదరవఅల
ఇసటట ననస:60-7-392
వయససస:48
లస: ససస స
2468 SQX1619149
పషరర: యలమన ఇసదతడణణ అకకణ

95-148/350

భరస : ససబబబరరవప� గకసధద
ఇసటట ననస:60-7-391
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గకసధద
ఇసటట ననస:60-7-391
వయససస:61
లస: పప
2465 SQX1511857
పషరర: పదతమవత పసరవల

2460 MLJ2734549
పషరర: దసరరరరరజ3సశరఐ

95-150/186

తసడడ:డ మలర కరరరరన షరససడ ఆఖ
ఇసటట ననస:60-7-393
వయససస:50
లస: పప
95-150/585

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గరలర పపడడ
ఇసటట ననస:60-7-393
వయససస:19
లస: పప

2473 AP151000552284
పషరర: పదతమవత రరయపప డ లల

95-148/356

భరస : వరపడసరద రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:60-7-394
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలవరపడసరద రరయపప లల
ఇసటట ననస:60-7-394
వయససస:37
లస: పప

2475 AP151000549264
పషరర: ఏడడకకసడలవనసకటవరపడసరద
రరయపప డ లల
తసడడ:డ దతతసతదయ
డ శరమ
ఇసటట ననస:60-7-394
వయససస:60
లస: పప

2477 SQX2318277
పషరర: రతన కలమలరర తతసడదపప

95-148/359 2479 AP151000549266
95-148/360
2478 AP151000552291
పషరర: జయసరమలమజఖలకడమ �ఆతమకకరర
పషరర: మధససనదనరరవప �ఆతమకకరర

95-148/357

95-150/637

95-148/358

2476 SQX2481802
పషరర: రరధత మనతకడ రరయపప డ లల

95-148/820

భరస : దతతసతదయ
డ
కలమలర రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:60-7-394
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజ రరవప తతసడదపప
ఇసటట ననస:60-7-394
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ� �ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-7-395
వయససస:65
లస: ససస స

95-148/361
2480 AP151000549267
పషరర: శకనవరస కకషప ర కలమలర
�ఆతమకకరర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప �ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-7-395
వయససస:50
లస: పప

95-150/638 2482 SQX2144574
2481 SQX2140200
పషరర: గమడడవరడ వనసకట నరసససహరరవప
పషరర: గమడడవరడ సరయ లకడమ

తసడడ:డ గమడడవరడ సతఖ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:60-7-395
వయససస:69
లస: పప

భరస : గమడడవరడ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:60-7-395
వయససస:54
లస: ససస స

2483 SQX2374874
పషరర: అసజనదదవ ఆతమకకరర

2484 SQX2317238
పషరర: ససవరష ససలలచన ఆతమకకరర

2485 SQX1581884
పషరర: నతగ మలలర సవరర ఆలకరర

95-150/640

భరస : శకనవరస కకశశర కలమలర ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-7-395
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మదససనధన రరవప ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-7-395/1
వయససస:43
లస: ససస స

2486 MLJ1162817
పషరర: వససత లకడమ భసడతరస

2487 MLJ1162205
పషరర: ససతతరరమవసశకకషష భసడతరస

భరస : వజయ కలమలర భసడతరస
ఇసటట ననస:60-7-396
వయససస:59
లస: ససస స

95-148/363

తసడడ:డ వజయకలమలర� దసడరస
ఇసటట ననస:60-7-396
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప �ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-7-395
వయససస:49
లస: పప

95-150/641

95-150/639

95-148/362

భరస : వనసకట లకడమ నరసససహ రరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:60-7-396
వయససస:43
లస: ససస స
95-148/364

95-148/365
2488 SQX1556119
పషరర: వ ఆర హహచ భబసణర కలమలర
మలలరదద
తసడడ:డ వనసకట రమణయఖ మలలరదద
ఇసటట ననస:60-7-396
వయససస:51
లస: పప
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2489 MLJ1162213
పషరర: వజయ కలమలర భసడతరస

95-148/366

2490 SQX1383199
పషరర: హహహమల మలలరదద

95-150/187

2491 SQX1346858
పషరర: లలత దతవల

95-150/188

తసడడ:డ ససతతరరమ శరససస స భసడతరస
ఇసటట ననస:60-7-396
వయససస:67
లస: పప

భరస : వ ఆర డడ హహచ భబసణర కలమలర మలలర
ఇసటట ననస:60-7-396
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నతగ రవసదడ నతథ మహవడఠ యజల
ఇసటట ననస:60-7-397
వయససస:34
లస: ససస స

95-150/189
2492 SQX1330786
పషరర: వనసకట వసశ కకషష మహవడత
యజల
తసడడ:డ నతగ రవసదడ నతథ మహవడత యజల
ఇసటట ననస:60-7-397
వయససస:48
లస: పప

95-150/190
2493 SQX1346817
పషరర: నతగ రవసదడ నతథ మహవడత
యజల
తసడడ:డ వనసకట శరససస స మహవడత యజల
ఇసటట ననస:60-7-397
వయససస:48
లస: పప

2494 SQX2419661
పషరర: సరమలమజఖమమ ససపత
భరస : నతగకశశర రరవప ససపత
ఇసటట ననస:60-7-399
వయససస:54
లస: ససస స

2495 SQX2419836
పషరర: రమలదదవ ససపత

95-147/758

95-148/367
2496 AP151000552293
పషరర: అనసతలకడమ మమదదగరసడ�
మమదదగరసడ
భరస : వనసకటపపయఖశరససస �స mudigonda
ఇసటట ననస:60-7-399
వయససస:69
లస: ససస స

95-148/368
2497 AP151000549274
పషరర: వనసకటపపయఖశరససస స మమదదకకసడ
MUDIKONDA
తసడడ:డ రమమయరరస mudikonda
ఇసటట ననస:60-7-399
వయససస:79
లస: పప

95-150/191

2499 SQX1248666
పషరర: శవ పడసరద మమదదగరసడ

2500 SQX1248682
పషరర: సశరష దసరర భవరన నతగస

భరస : వనసకట శకకరసత ససపత
ఇసటట ననస:60-7-399
వయససస:25
లస: ససస స
2498 SQX1248658
పషరర: వజయభబరర వ మమదదగరసడ
భరస : శవ పడసరద మమదదగరసడ
ఇసటట ననస:60-7-399
వయససస:41
లస: ససస స
2501 SQX1248674
పషరర: ససధథర నతగస

95-150/194

తసడడ:డ రరమ కకషష నతగస
ఇసటట ననస:60-7-399/1
వయససస:42
లస: పప
2504 SQX0201095
పషరర: మమసతతజ బబగస షషక

95-148/371

95-148/374

95-148/377

భరస : శవ కలమలర బబ లలర దసల
ఇసటట ననస:60-7-402
వయససస:20
లస: ససస స

2503 SQX0231837
పషరర: నససమల బబగస� షషక�

95-148/369

2505 SQX0201004
పషరర: గగససయల బబగస షషక

2508 SQX0201343
పషరర: ఖలజజ మహహదబ థన� షషక�

2511 SQX0828954
పషరర: అబమబల కరరమ షషక

95-148/380

2514 SQX2085082
పషరర: శకనవరస బబ లదన
ర లల

95-148/372

2517 SQX0828962
పషరర: పదమ దదసతతల
భరస : నరసససహరరవప దదసతల
ఇసటట ననస:60-7-402
వయససస:34
లస: ససస స

95-148/370

2506 SQX0201137
పషరర: నససరరననసర షషక

95-148/373

భరస : అహమమద షషక
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:58
లస: ససస స
95-148/375

2509 SQX0201301
పషరర: మహమమద అల షషక

95-148/376

తసడడ:డ అహమద షషక
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:35
లస: పప
95-148/378

2512 SQX0201046
పషరర: మహమమద రఫస షషక

95-148/379

తసడడ:డ అహమమద షషక
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:45
లస: పప
95-144/547

తసడడ:డ పరపరరవప బబ లదన
ర లల
ఇసటట ననస:60-7-402
వయససస:51
లస: పప
95-148/381

95-150/193

భరస : అబమబల కరరమ�
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమమద
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:63
లస: పప
2516 SQX1914274
పషరర: మమనక బబ లలర దసల

2502 SQX1486902
పషరర: షహనతజ షషక

తసడడ:డ అహమమద� షషక
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అహమమద� షషక
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:35
లస: పప
2513 SQX0286146
పషరర: షసషసర షషక

భరస : ససధథర నతగస
ఇసటట ననస:60-7-399/1
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : షసషసర షషక
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : రరమలసగయఖ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:88
లస: ససస స
2510 SQX0201228
పషరర: జల�ౘాసర అల� షషక�

తసడడ:డ వనసకటపయఖ శరససస స మమదదగరసడ
ఇసటట ననస:60-7-399
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సలస షషక
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : మహమమద రఫస షషక
ఇసటట ననస:60-7-400
వయససస:45
లస: ససస స
2507 SQX1781418
పషరర: రరజఖలకడమ ననమలకసటట

95-150/192

95-147/757

2515 SQX2086189
పషరర: శవ కలమలర బబ లలఢనలల

95-145/1083

తసడడ:డ శకనవరస బబ లలఢనలల
ఇసటట ననస:60-7-402
వయససస:29
లస: పప
95-148/382

2518 SQX0201376
పషరర: పదమ బబ లలదబ సల

95-148/383

భరస : శకనవరసస బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:60-7-402
వయససస:45
లస: ససస స
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2519 SQX1781392
పషరర: శవకలమలర బబ లలదబ సల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-148/384

తసడడ:డ శకనవరసస బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:60-7-402
వయససస:28
లస: పప
2522 SQX0416651
పషరర: పదమ దదసతతల

95-150/195

95-148/388

95-150/198

95-150/201

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప
ఇసటట ననస:60-7-404
వయససస:48
లస: పప
2534 MLJ2731453
పషరర: రవకలమలర పతడ

2526 AP151000552474
పషరర: ఇసదదర ససక

95-148/392

2532 MLJ2734390
పషరర: ససధతఖరరణణ పతడ

95-148/390

తసడడ:డ రరమలసగమయరరస
ఇసటట ననస:60-7-406
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలధవరపప
ఇసటట ననస:60-7-407
వయససస:31
లస: పప

95-148/393

95-148/399

2544 MLJ1165224
పషరర: కరతతఖయన � కలవకకలనస�

95-148/395

2547 AP151000549287
పషరర: శకనవరస రగడడమ వపరపల
తసడడ:డ ససవర రగడమ డ వపరపల
ఇసటట ననస:60-7-407
వయససస:52
లస: పప

2530 SQX0083261
పషరర: పడవణ కలమలర ససకర

95-150/200

2533 AP151000552301
పషరర: ససతతదదవ పతడ patri

95-148/391

2536 SQX1128397
పషరర: రవ కలమలర పతడ

95-150/202

2539 MLJ1160555
పషరర: రమణణ ననమలకసటట

95-148/396

భరస : శవరరమకకకషష నమళకరసత
ఇసటట ననస:60-7-406
వయససస:51
లస: ససస స
95-148/398

95-148/175
2542 AP151000549281
పషరర: రఘమకలమలర కలలవకకయలలన

తసడడ:డ పసచచయఖశరససస స కరలలవకకనలల
ఇసటట ననస:60-7-407
వయససస:49
లస: పప
95-148/400

భరస : రఘమకలమలర � �కలవకకలనస
ఇసటట ననస:60-7-407
వయససస:46
లస: ససస స
95-148/402

95-150/197

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-7-405
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప ససక
ఇసటట ననస:60-7-406
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మలధవరరపప
ఇసటట ననస:60-7-407
వయససస:24
లస: ససస స
2546 SQX1018127
పషరర: శకనవరసరరవప మలధవరపప

2541 AP151000549276
పషరర: మమరళ కకషష ససక

2527 SQX0083618
పషరర: హహమలత ససకర

భరస : వనసకటటశశరరరవప patri
ఇసటట ననస:60-7-405
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వనసకటరమణ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:60-7-406
వయససస:47
లస: ససస స
95-148/397

95-148/387

తసడడ:డ ఉమలకరసత రరవప
ఇసటట ననస:60-7-404
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమనతథస పతడ
ఇసటట ననస:60-7-405
వయససస:65
లస: పప

తలర : రమణణ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:60-7-406
వయససస:22
లస: ససస స

2524 AP151000552298
పషరర: వరలకడమ ససక

భరస : పరసడడరసగర రరవప
ఇసటట ననస:60-7-404
వయససస:48
లస: ససస స
95-150/199

95-148/394 2538 SQX1781426
2537 SQX1622167
పషరర: రరమ బబల లలత ననమలకసటట
పషరర: పరవన ససనసద ననమలకసటట

2543 SQX1515248
పషరర: కకటటశశరర మలధవరరపప

95-148/389

2529 SQX1128405
పషరర: వ పరసడడరసగ సరయ
ఉదయభబసణర ససకర
తసడడ:డ మమరళ కకషష ససకర
ఇసటట ననస:60-7-404
వయససస:26
లస: పప

2535 AP151000549277
పషరర: వనసకటటశశరరరవప పతడ

95-148/386

భరస : మమరళకకష ససక
ఇసటట ననస:60-7-404
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప పతడ
ఇసటట ననస:60-7-405
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప patri
ఇసటట ననస:60-7-405
వయససస:42
లస: పప

2540 AP151000549441
పషరర: వనసకటరమణ ననమలకసటట

95-150/196

భరస : కరసతతరరవప ససక
ఇసటట ననస:60-7-404
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమ కరసత రరవప ససకర
ఇసటట ననస:60-7-404
వయససస:23
లస: పప
2531 SQX0416537
పషరర: ఉమలకరసత రరవప ససకర

2523 SQX0416552
పషరర: వజయ లకడమ దదసతతల

2521 SQX1781400
పషరర: శకనవరసస బబ లలదబ సల

తసడడ:డ పరపరరవప బబ లలదబ సల
ఇసటట ననస:60-7-402
వయససస:50
లస: పప

భరస : తరరపతరరవ
ఇసటట ననస:60-7-402
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : అనసపడసరద ససక
ఇసటట ననస:60-7-404
వయససస:48
లస: ససస స
2528 SQX1799527
పషరర: పడశరసత కలమలర ససకర

95-148/385

తసడడ:డ తరరపత రరవప దదసతల
ఇసటట ననస:60-7-402
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:60-7-402
వయససస:37
లస: ససస స
2525 MLJ1160019
పషరర: వజయలకకషక ససకర

2520 SQX0588491
పషరర: నరసససహ దదసతతల

2545 SQX1020288
పషరర: వనసకటరరవప మలధవరపప

95-148/401

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలధవరరపప
ఇసటట ననస:60-7-407
వయససస:27
లస: పప
95-148/403

2548 AP151000549282
పషరర: పసచచయఖ శరససస స కలవకకలనస

95-148/404

తసడడ:డ గగపరలకకషష శరససస స కలవకకలనస
ఇసటట ననస:60-7-407
వయససస:70
లస: పప
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2549 MLJ2734341
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95-148/405

భరస : వజయ భబసణర రగడడమ వపరపరల
ఇసటట ననస:60-7-408
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రగడమ డ వపరపల
ఇసటట ననస:60-7-408
వయససస:51
లస: ససస స

2552 AP151000549286
పషరర: వజయభబసణరరగడడమ వపరపల�
వపరపల
తసడడ:డ శవరరగడడమ� వపరపల
ఇసటట ననస:60-7-408
వయససస:49
లస: పప

95-148/408

2555 SQX1041581
పషరర: పడదథప వనసకట ససరకసదడ నతద
నతదదసడర
తసడడ:డ రరధ కకషష మమరరస నతదదసడర
ఇసటట ననస:60-7-409
వయససస:26
లస: పప

95-148/411

2558 AP151000549291
పషరర: గణణశ ససజవ ససజవ

95-148/414

95-148/416

భరస : ఆససపర షషక
ఇసటట ననస:60-7-416
వయససస:45
లస: ససస స
2564 AP151000549443
పషరర: ఆససఫ షషక

95-148/419

95-148/422

95-148/821

తసడడ:డ రమణయఖ యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-418
వయససస:55
లస: పప

2556 SQX1041557
పషరర: రరధ కకషష మయరరస నతదదసడర

95-148/412

2557 AP151000552310
పషరర: సరమలమజఖమ ససజవ ససజవ

95-148/413

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ నతదదసడర
ఇసటట ననస:60-7-409
వయససస:56
లస: పప

భరస : పడసరదస ససజవ
ఇసటట ననస:60-7-411
వయససస:65
లస: ససస స

95-147/86
2559 SQX1280221
పషరర: వనసకట పరసడడరసగర సరయ నతగ
రమఖ ససకర
తసడడ:డ మమరళ కకషష ససకర
ఇసటట ననస:60-7-415
వయససస:24
లస: ససస స

2560 SQX0067439
పషరర: బబలలజ� శరఖమయరర�
తసడడ:డ శకనవరస రరవప� శరకమమరర
ఇసటట ననస:60-7-415
వయససస:33
లస: పప

2562 AP151000552297
పషరర: అమనతబ షషక

2563 MLJ2731594
పషరర: అషక షషక

95-148/417

2565 SQX0828947
పషరర: అమరకశశరర చవల

2568 SQX0643536
పషరర: శకనవరసరరవప చవల

2571 SQX2444461
పషరర: మమనన షషక

95-150/204

95-148/420

2566 SQX1838481
పషరర: శశకత షషక

95-148/423

భరస : అపపరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-7-422
వయససస:63
లస: ససస స

95-148/421

2569 AP151000549423
పషరర: కకషషమయరరస చవల

95-148/424

తసడడ:డ కకటయఖ చవల
ఇసటట ననస:60-7-417
వయససస:67
లస: పప
95-148/822

2572 SQX0299172
పషరర: షషక షకకల

95-150/203

భరస : అషక
ఇసటట ననస:60-7-417
వయససస:37
లస: ససస స

95-148/425 2575 SQX0201475
2574 AP151000552322
పషరర: పపషరపవత యలదగరరర యలదగరరర
పషరర: శశషగరరరరరవప యలదగరరర

2577 SQX2476109
పషరర: ఉరరమల దదవ గమసటటపలర

95-148/418

తసడడ:డ అససఫ షషక
ఇసటట ననస:60-7-417
వయససస:24
లస: పప

భరస : రవబబబమ యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-418
వయససస:50
లస: ససస స
95-148/427

95-148/415

తసడడ:డ బడదమయల� షషక
ఇసటట ననస:60-7-416
వయససస:47
లస: పప

తలర : కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:60-7-417
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : బడదమయల
ఇసటట ననస:60-7-417
వయససస:67
లస: ససస స
2576 AP151000549301
పషరర: రవబబబమ యలదగరరర

95-148/410

తసడడ:డ కకషషమయరరస చవల
ఇసటట ననస:60-7-417
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ బడదమయల షషక
ఇసటట ననస:60-7-417
వయససస:53
లస: పప
2573 SQX0646364
పషరర: షషక అమనత

2554 SQX1041573
పషరర: రమల కలమలరర మమననసగర
మమననసగర
భరస : రరధత కకషష మయరరస నతదదసడర
ఇసటట ననస:60-7-409
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరస చవల
ఇసటట ననస:60-7-417
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషషమయరరస చవల
ఇసటట ననస:60-7-417
వయససస:42
లస: పప
2570 SQX2458503
పషరర: కరరమమలర షషక

95-148/409

భరస : బడదమయల షషక
ఇసటట ననస:60-7-416
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ బడదమయల� షషక
ఇసటట ననస:60-7-416
వయససస:51
లస: పప
2567 MLJ1162809
పషరర: కకటటశశరరరవప చతవల

2553 SQX1158808
పషరర: అనష నతదదసడర

95-148/407

భరస : శవరరగడడమ వపరపల
ఇసటట ననస:60-7-408
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధ కకషష మయరరస నతదదసడర
ఇసటట ననస:60-7-409
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ససజవ
ఇసటట ననస:60-7-411
వయససస:45
లస: పప
2561 AP151000552457
పషరర: ఆససయల షషక

95-148/406 2551 AP151000552305
2550 AP151000552306
పషరర: వనసకట ఉదయ లకడమ వపరపల
పషరర: సరమలమజఖమమ వపరపల

95-148/426

తసడడ:డ రవబబబమ� యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-418
వయససస:38
లస: పప
95-147/759

2578 SQX0532408
పషరర: సరరత లలళర� లలళర

95-148/428

భరస : శకనవరస� లలళళ
ఇసటట ననస:60-7-422
వయససస:40
లస: ససస స
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2579 AP151000552356
పషరర: లకడమకలమలరర అసగజజల

95-148/429

భరస : భవరనశసకర అసగజజల
ఇసటట ననస:60-7-422
వయససస:50
లస: ససస స
2582 SQX0532564
పషరర: శకనవరస లలళళ

95-148/432

95-148/435

భరస : మమరళ పసలర
ఇసటట ననస:60-7-424
వయససస:50
లస: ససస స
2591 SQX2087088
పషరర: ససతతరరమయఖ దదగరలల
తసడడ:డ గమరవయఖ దదగరలల
ఇసటట ననస:60-7-425
వయససస:76
లస: పప
2594 SQX1750439
పషరర: షమమ షషక

2586 SQX1715267
పషరర: చదసతనఖ లకడమ పసలర

2589 AP151000552315
పషరర: సరగజన పసలర పసలర

2592 SQX2106573
పషరర: నతగకసదడమమ దదగరలల

95-150/205

తసడడ:డ ననర షషక
ఇసటట ననస:60-7-425/3
వయససస:21
లస: ససస స

2595 SQX1586751
పషరర: తషలసస నతగసడర

2587 SQX0201434
పషరర: భవరన పసలర పసలర

95-148/436

భరస : పడసరద పసలర
ఇసటట ననస:60-7-424
వయససస:40
లస: ససస స
95-148/438

2590 SQX0417253
పషరర: పరసడడ రసగరరరవప పసలర

95-150/206

తసడడ:డ మమరళ
ఇసటట ననస:60-7-424
వయససస:33
లస: పప
95-150/586

భరస : ససతతరరమయఖ దదగరలల
ఇసటట ననస:60-7-425
వయససస:72
లస: ససస స
95-148/439

2593 SQX2514537
పషరర: కకటటశశరర లకరణ

95-147/834

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప లకరణ
ఇసటట ననస:60-7-425/3
వయససస:35
లస: ససస స
95-150/207

భరస : శకనస నతగసడర
ఇసటట ననస:60-7-425/3
వయససస:33
లస: ససస స

2596 SQX1336388
పషరర: గగవరధన రరచమసటట

95-150/208

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆర
ఇసటట ననస:60-7-425/3
వయససస:31
లస: పప

95-148/440 2598 SQX1100163
95-148/441
2597 SQX1100155
పషరర: లకడమ వనసకట గగతమ కటట మయరర
పషరర: లకడమ వనసకట సతఖ కకషష పసడయల
గజవలర
తసడడ:డ గమరవయఖ కటట మయరర
భరస : గమరవయఖ గజవలర
ఇసటట ననస:60-7-425/4
ఇసటట ననస:60-7-425/4
వయససస:25
లస: ససస స
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కటట మయరర
ఇసటట ననస:60-7-425/4
వయససస:51
లస: పప

2600 SQX2038651
పషరర: సతష కలమలర కటట మయరర

2602 SQX0299826
పషరర: బ ఉషర రరణణ

95-148/731

తసడడ:డ గమరవయఖ కటట మయరర
ఇసటట ననస:60-7-425/4
వయససస:21
లస: పప
2603 SQX1750421
పషరర: శకనవరస రరవప నతగసడర

భరస : శశషగరరరరరవప నడడమరరస
ఇసటట ననస:60-7-426
వయససస:70
లస: ససస స

95-150/209

భరస : శశషగరరరరరవప యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-425/5
వయససస:31
లస: ససస స
95-148/443

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నతగసడర
ఇసటట ననస:60-7-425/7
వయససస:49
లస: పప
2606 AP151000552324
పషరర: దమయసత నడడమరరస

2601 SQX0320499
పషరర: జజఖత యలదగరరర

2604 SQX0332692
పషరర: తడవనణణ బబ డత

2607 MLJ1166123
పషరర: రరమకలమలర బబ డత
తసడడ:డ పపలలరరరవప బబ డత
ఇసటట ననస:60-7-426
వయససస:41
లస: పప

2599 SQX1071075
పషరర: గమరవయఖ కటట మయరర

95-148/442

95-150/210

భరస : రరజ కలమలర
ఇసటట ననస:60-7-425/6
వయససస:26
లస: ససస స
95-148/444

భరస : శకనవరసరరవప� బబ డత
ఇసటట ననస:60-7-426
వయససస:30
లస: ససస స
95-148/446

95-148/434

భరస : వనసకటటశశరరరవప పసలర
ఇసటట ననస:60-7-423
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : రసగయఖ పసలర
ఇసటట ననస:60-7-424
వయససస:75
లస: ససస స
95-147/704

95-148/431

95-148/433 2584 AP151000552313
2583 AP151000549294
పషరర: అపరపరరవప గమసటటపలర గమసటపలర
పషరర: ససశల పసలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసలర
ఇసటట ననస:60-7-423
వయససస:22
లస: ససస స
95-148/437

2581 SQX0368167
పషరర: అసగజజల షణమమఖ

తసడడ:డ భవరనశసకర అసగజజల
ఇసటట ననస:60-7-422
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ గమసటపలర
ఇసటట ననస:60-7-422
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ రసగయఖ పసలర
ఇసటట ననస:60-7-423
వయససస:60
లస: పప
2588 AP151000552314
పషరర: పదమ పసలర

95-148/430

భరస : అపరపరరవప గమసటపలర
ఇసటట ననస:60-7-422
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప లలళర
ఇసటట ననస:60-7-422
వయససస:49
లస: పప
2585 AP151000549293
పషరర: మమరళ పసలర

2580 AP151000552312
పషరర: ఊరరమళ గమసటటపలర గమసటపలర

2605 AP151000552323
పషరర: కకషషకలమలరర బబ డత

95-148/445

భరస : పపలలరరరవప బబ డత
ఇసటట ననస:60-7-426
వయససస:52
లస: ససస స
95-148/447

2608 SQX1386201
పషరర: రరదతడసబ సరయ పపపరపల

95-150/211

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:60-7-426/1
వయససస:24
లస: ససస స
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2609 SQX1382068
పషరర: వనసకటటశశర రరవప పపపరపల

95-150/212

తసడడ:డ వనసకటరతనస పపపరపల
ఇసటట ననస:60-7-426/1
వయససస:26
లస: పప
2612 SQX1455865
పషరర: శసషరద షషక

95-148/448

2613 SQX1154095
పషరర: అబమబలలర షషక

95-150/215

2616 SQX0935148
పషరర: సశరష లతత మరరకబబ యన

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-428
వయససస:75
లస: పప

2619 SQX0574590
పషరర: ససహససన మరరకబబ యన

భరస : శకనవరస రరవప దదసతతల
ఇసటట ననస:60-7-429
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ� దసతతల
ఇసటట ననస:60-7-429
వయససస:65
లస: పప
2627 AP151000552327
పషరర: గసగమమ నలర బబ యన

95-148/460

95-148/463

తసడడ:డ ససబబబరరవప� నరసససగమ
ఇసటట ననస:60-7-431
వయససస:52
లస: పప
2633 SQX0657684
పషరర: ఉమలశసకరదథకడతషలల అవరశరర
తసడడ:డ నరసససహమయరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:60-7-433
వయససస:48
లస: పప
2636 SQX2519122
పషరర: హహచ ఎన వ ఎస ఎస సరయ
శరరద అవరశరర
తసడడ:డ యమ ఎస డడ శరమ అవరశరర
ఇసటట ననస:60-7-433
వయససస:18
లస: ససస స

95-150/216

95-148/455

2623 AP151000549440
పషరర: శకనవరసరరవప దసతతల

95-148/458 2626 AP151000552330
2625 AP151000552326
పషరర: లకడమ నలర బబ యన నలర బబ యన
పషరర: పపననమమ చసపసరర� చసపసరర

95-148/461

2631 SQX0001065
పషరర: అసజన జయలకడమ� అవరశరర�

95-148/464

2637 SQX1715317
పషరర: లకడమ నరసమమ అవరశరర

95-148/456

95-148/459

భరస : నతగకశశరరరవప� చసపసరర
ఇసటట ననస:60-7-430
వయససస:55
లస: ససస స

2628 AP151000549303
పషరర: నరసససహరరవప నలర బబ యన
నలర బబ యన
తసడడ:డ కకషరషరరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:60-7-430
వయససస:50
లస: పప

2634 MLJ2731651
పషరర: లకడమనరసససహమయరరస అవరశరర

95-150/217

తసడడ:డ రరమరరవప దసతతల
ఇసటట ననస:60-7-429
వయససస:44
లస: పప

2629 SQX0201616
పషరర: ధనలకకషక నరసససగమ

95-148/462

భరస : కకటటశశరరరవప� నరసససగమ
ఇసటట ననస:60-7-431
వయససస:47
లస: ససస స
2632 SQX0001057
పషరర: లకడమరరజకశశరర� మమషసట�

95-148/465

భరస : వనసకట రమణతరగడడమ� మమషసట
ఇసటట ననస:60-7-433
వయససస:52
లస: ససస స
95-148/467

తసడడ:డ పపరష దథకడతషలల� అవరశరర
ఇసటట ననస:60-7-433
వయససస:77
లస: పప
95-148/836

2620 SQX0035741
పషరర: శరకవణ కలమలర మరరకబబ యన
తసడడ:డ తరరపరల మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-428
వయససస:30
లస: పప

భరస : దథకడత శరమ� అవరశరర
ఇసటట ననస:60-7-433
వయససస:39
లస: ససస స
95-148/466

95-148/452
2617 MLJ1166149
పషరర: ససధతకరబబబమ� మరరకబబ యన�

తసడడ:డ తరరపరలల� �మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-428
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:60-7-430
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప నలర బబ యన
ఇసటట ననస:60-7-430
వయససస:70
లస: ససస స
2630 SQX0201566
పషరర: కకటటశశరరరవప� నరసససగమ�

95-148/451

భరస : రరమలరరవప దసతతల
ఇసటట ననస:60-7-429
వయససస:59
లస: ససస స
95-148/457

95-148/450
2614 SQX1455808
పషరర: వనసకట సరసబశవ రరవప లకరణ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర లకరణ
ఇసటట ననస:60-7-427
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ తరరపరల
ఇసటట ననస:60-7-428
వయససస:37
లస: ససస స

95-148/454 2622 AP151000552353
2621 SQX1074145
పషరర: ససధత నతగ మలర శశరర దదసతతల
పషరర: వనసకటరతనస దసతతల

2624 AP151000549320
పషరర: రరమరరవప దసతతల

95-148/449

భరస : ససధతకర రరవప మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:60-7-428
వయససస:29
లస: ససస స
95-148/453

95-150/214
2611 SQX0320622
పషరర: వనసకట ససబబబరరవప నలర బబ యన

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:60-7-426/2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననర షషక
ఇసటట ననస:60-7-427
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-7-427
వయససస:25
లస: ససస స
2618 MLJ1162684
పషరర: తరరపరలల మరరకబబ యన

95-150/213

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:60-7-426/2
వయససస:28
లస: పప

భరస : ననర షషక
ఇసటట ననస:60-7-427
వయససస:46
లస: ససస స
2615 SQX1128421
పషరర: ససధత మలలర శశరర దదసతతల

2610 SQX0320697
పషరర: కకటటశశర రరవప నలర బబ యన

2635 SQX2151769
పషరర: కరరణ అమమమల

95-148/823

తలర : రరజఖ లకడమ అమమమల
ఇసటట ననస:60-7-433
వయససస:26
లస: ససస స
95-150/218

భరస : లకడమ నరసససహ మయరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:60-7-433
వయససస:66
లస: ససస స

2638 AP151000552187
పషరర: రరజరరజకశశరర అననవరరపప

95-148/468

భరస : సరసబశవరరవప అననవరరపప
ఇసటట ననస:60-7-434
వయససస:60
లస: ససస స
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95-150/219

భరస : నతగకశశర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:60-7-434
వయససస:60
లస: ససస స
2642 SQX0035618
పషరర: అనసతలకడమ మమమలల

95-150/221

95-148/471

95-148/474

2646 AP151000549315
పషరర: వనసకయఖ పసటటల

2649 AP151000552348
పషరర: కకటటశశరర పసటటల

95-150/223

2652 SQX0417196
పషరర: గసగరధరరరవప పసటటల

2655 AP151000552350
పషరర: పదతమవత దసతతల

భరస : వనసకట రరమ సతష కలమలర గరలర
ఇసటట ననస:60-7-439/A
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప దసతతల
ఇసటట ననస:60-7-440
వయససస:44
లస: ససస స

2657 AP151000549430
పషరర: శకనవరసరరవప దసతతల

2658 AP151000549519
పషరర: వనసకటటశశరరరవప దసతతల

95-148/479

తసడడ:డ వరరరజ దసతతల
ఇసటట ననస:60-7-440
వయససస:45
లస: పప
2660 SQX1622159
పషరర: ససత మహలకడమ గరరకపరటట

95-148/482

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప
ఇసటట ననస:60-7-442
వయససస:54
లస: పప

95-148/475

95-148/485

2664 AP151000549507
పషరర: భవరనశసకర అసహజజల

95-150/224

2667 SQX2066728
పషరర: షనసమఖ అసగజజల
తసడడ:డ భవన శసకర అసగజజల
ఇసటట ననస:60-7-442(new)
వయససస:30
లస: పప

2647 SQX1491976
పషరర: శవరలకడమ పసటటల

95-148/473

2650 SQX0657668
పషరర: నతగకశశరమమ ఘసటబ

95-148/476

2653 SQX1346452
పషరర: ఉష రరణణ గరలర

95-150/225

భరస : వనసకట రరమ కకషష కలమలర గరలర
ఇసటట ననస:60-7-439/A
వయససస:31
లస: ససస స
95-148/477

2656 AP151000552351
పషరర: సరసశత దసతతల

95-148/478

భరస : వరరకజ దసతతల
ఇసటట ననస:60-7-440
వయససస:60
లస: ససస స
95-148/480

2659 SQX1914365
పషరర: కరమమశశరర బసడరర

95-148/481

భరస : హహమసత కలమలర బసడరర
ఇసటట ననస:60-7-441
వయససస:34
లస: ససస స
95-148/483

2662 SQX1914357
పషరర: హహమసత కలమలర బసడతరర

95-148/484

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బసడతరర
ఇసటట ననస:60-7-441
వయససస:40
లస: పప
95-148/486

తసడడ:డ వనసకతరమరవప అసగజజల
ఇసటట ననస:60-7-442
వయససస:58
లస: పప
95-150/228

95-148/470

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ఘసటబ
ఇసటట ననస:60-7-439
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:60-7-441
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:60-7-441
వయససస:42
లస: పప
2666 SQX1109876
పషరర: భవరన శసకర అసగజజల

2661 SQX1622142
పషరర: సతఖవత గరరకపరటట

2644 SQX0201673
పషరర: రకణమ� పసటటల�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసటటల
ఇసటట ననస:60-7-439
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరరజ దసతతల
ఇసటట ననస:60-7-440
వయససస:48
లస: పప

భరస : కకరణ కలమలర గరరకపరటట
ఇసటట ననస:60-7-441
వయససస:41
లస: ససస స
2663 SQX1622134
పషరర: కకరణ కలమలర గరరకపరటట

95-148/472

తసడడ:డ వనసకయఖ పసటటల
ఇసటట ననస:60-7-439
వయససస:33
లస: పప
95-150/226

95-148/469

తసడడ:డ శకనవరసరరవప� పసటటల
ఇసటట ననస:60-7-438
వయససస:37
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:60-7-439
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వనణమ పసటటల
ఇసటట ననస:60-7-439
వయససస:31
లస: ససస స
2654 SQX1154038
పషరర: లలత గరలర

95-150/222

తసడడ:డ ఆసజననయమలల పసటటల
ఇసటట ననస:60-7-438
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకయఖ� పసటటల
ఇసటట ననస:60-7-439
వయససస:51
లస: ససస స
2651 SQX1791136
పషరర: లకడమ పసటటల

2643 SQX0417576
పషరర: అననరరధ మమమలల

2641 AP151000552336
పషరర: సరసశత నలర మమకల

భరస : కకషష� నలర మమకల
ఇసటట ననస:60-7-435
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : చసబయఖ
ఇసటట ననస:60-7-435
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల పసటటల
ఇసటట ననస:60-7-438
వయససస:55
లస: పప
2648 AP151000552347
పషరర: లకడమ pittala

95-150/220

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:60-7-434
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శసభయఖ
ఇసటట ననస:60-7-435
వయససస:24
లస: ససస స
2645 AP151000549420
పషరర: శకనవరసరరవప పసటటల

2640 SQX1382233
పషరర: లకడమసరయ గణణశ కకలగరన

2665 SQX1109769
పషరర: అనసష అసగజలలర

95-150/227

తసడడ:డ భవరన శసకర
ఇసటట ననస:60-7-442
వయససస:28
లస: ససస స
95-118/913

2668 AP151000552337
పషరర: అననరరధ మమమలల

95-148/487

భరస : చమమయఖ మమమలల
ఇసటట ననస:60-7-444
వయససస:46
లస: ససస స
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95-148/488

తసడడ:డ అసకమమ� మమమలల
ఇసటట ననస:60-7-444
వయససస:60
లస: పప
2672 AP151000552344
పషరర: శవర ఎలలరవపల

95-148/491

95-148/494

95-148/495

95-148/498

95-148/501

95-148/503

95-150/231

తసడడ:డ చనన రరఘవయఖ నతరర
ఇసటట ననస:60-07-453/1
వయససస:57
లస: పప

2682 MLJ1163039
పషరర: సతఖవత ఆకలల

2685 MLJ1162312
పషరర: పరపరరరవప� ఆకలల�

2688 MLJ1161991
పషరర: శకనవరసరరవప ఆకలల

2691 AP151000552360
పషరర: మసగమమ పససపపలలటట

95-148/507

2694 AP151000549325
పషరర: సతఖనతరరయణ పససపపలలటట

95-148/499

2697 SQX1398339
పషరర: లలలవత గగపరరజ
భరస : బబబర గగపరరజ
ఇసటట ననస:60-7-454
వయససస:36
లస: ససస స

2677 SQX2408425
పషరర: లకడమ గరలర

95-147/760

2680 SQX0787077
పషరర: ఫణణకలమలర పపలలరభటర

95-148/497

2683 MLJ1162692
పషరర: నతగకసదడమమ ఆకలల

95-148/500

భరస : నతగకశశరరరవప అకణల
ఇసటట ననస:60-7-451
వయససస:83
లస: ససస స
95-148/502

2686 SQX0083055
పషరర: శక లకడమ నతరర

95-150/229

భరస : శవ శసకర
ఇసటట ననస:60-7-451
వయససస:51
లస: ససస స
95-148/504

2689 SQX1110188
పషరర: తడపపర ఆకలల

95-150/230

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-7-452
వయససస:25
లస: ససస స
95-148/505

2692 SQX0786939
పషరర: సరమలమజఖస పససపపలలటట

95-148/506

భరస : కకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-453
వయససస:75
లస: ససస స
95-148/508

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-453
వయససస:55
లస: పప
95-150/233

95-148/493

తసడడ:డ కకషషమయరరస పపలలరభటర
ఇసటట ననస:60-7-449
వయససస:41
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-453
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-453
వయససస:30
లస: పప
2696 SQX0082990
పషరర: శవ శసకర రరవప నతరర

95-148/496

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-7-452
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-452
వయససస:70
లస: ససస స
2693 SQX0368100
పషరర: ససరకష పససపపలలటట

2679 AP151000552345
పషరర: దసరరరసబ పపలలరభటర

2674 MLJ1161165
పషరర: అరరణ �మలర స

తలర : కకరణ కలమలర గరలర
ఇసటట ననస:60--7--448
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప అకణల
ఇసటట ననస:60-7-451
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-7-452
వయససస:42
లస: ససస స
2690 SQX0299461
పషరర: శరవల సతఖవత

95-150/642

భరస : పరపరరరవప అకణల
ఇసటట ననస:60-7-451
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-7-451
వయససస:31
లస: పప
2687 MLJ1163021
పషరర: సరమలమజఖస ఆకలల

2676 SQX2434694
పషరర: వర రరఘవయఖ ఎలర వపల

95-148/490

భరస : సరసబశవరరవప � �మలర స
ఇసటట ననస:60-7-447
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకషషమయరరస పపలలరభటర
ఇసటట ననస:60-7-449
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ పపలలరనటర
ఇసటట ననస:60-7-449
వయససస:84
లస: పప
2684 SQX0001073
పషరర: మధస ఆకలల

95-148/492

తసడడ:డ చన మసరసన రరవప ఎలర వపల
ఇసటట ననస:60-7-447
వయససస:26
లస: పప

భరస : ఫణణ కలమలర పపలలరభటర
ఇసటట ననస:60-7-449
వయససస:33
లస: ససస స
2681 AP151000549385
పషరర: కకషషమయరరస పపలలరనటర

2673 AP151000549314
పషరర: హనసమయఖ ఎలలరవపల

2671 SQX0811620
పషరర: శనస పససపపలలటట పససపపలలటట

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పసజసపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-445
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ ఎలలరవపల
ఇసటట ననస:60-7-446
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మలర స
ఇసటట ననస:60-7-447
వయససస:25
లస: పప
2678 SQX0947093
పషరర: అననరరధ పపలలరభటర

95-148/489

భరస : ససరకష పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-7-445
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనసమయఖ� ఎలలరవపల
ఇసటట ననస:60-7-446
వయససస:60
లస: ససస స
2675 SQX1455899
పషరర: అనల కలమలర మలర స

2670 SQX1536871
పషరర: ససజనఖ పససపపలలటట

2695 SQX1110006
పషరర: గగపస పససపపలలటట

95-150/232

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-7-453
వయససస:28
లస: పప
95-148/509

2698 AP151000552364
పషరర: ఝలనస గగపరరజ

95-148/510

భరస : ఆదదనతరరయణరరవప� గగపరరజ
ఇసటట ననస:60-7-454
వయససస:45
లస: ససస స
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2699 AP151000552365
పషరర: జయలకడమ గగపరరజ

95-148/511

భరస : ఆదదనతరరయణరరవప� గగపరరజ
ఇసటట ననస:60-7-454
వయససస:67
లస: ససస స
2702 AP151000549329
పషరర: సతఖసనరఖపడకరష యలదగరరర

95-148/514

2703 SQX0461335
పషరర: సరసబశవరరవప యలదగరరర

95-148/517

2706 AP151000552368
పషరర: మసగమమ యలదగరరర

2709 SQX0818831
పషరర: ఉమల మహహశశరర చదనసనపరటట

తసడడ:డ సతఖ సనరఖ పడకరష యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-456
వయససస:22
లస: పప

భరస : రరధత కకషష
ఇసటట ననస:60-7-457
వయససస:54
లస: ససస స

2711 AP151000552370
పషరర: సతఖశరఖమల చదనసనపరటట

2712 AP151000549375
పషరర: రగశయఖ చదనసనపరటట

95-148/519

భరస : రగశయఖ చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:60-7-458
వయససస:52
లస: ససస స
2714 SQX1283605
పషరర: నతగ మలలర శశరర పరలపరటట

95-148/521

95-148/524

95-148/527

భరస : సతఖనతనయణ � �తతడదపలర
ఇసటట ననస:60-7-507
వయససస:53
లస: ససస స

95-150/236

2721 AP151000549333
పషరర: ఆదదనతరయణ వనజసడర

95-150/238

2724 SQX0417154
పషరర: నతగమలలర శశర రరవప కటబట

95-148/520

2727 SQX1041540
పషరర: దనపరటట శరత చసదడబబబమ
తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:60-7-515
వయససస:41
లస: పప

2707 SQX1791227
పషరర: లలల సరయ యలదగరరర

95-150/234

2710 SQX0818823
పషరర: రరధత కకషష చదనసనపరటట

95-150/237

2713 SQX2153765
పషరర: రరజఖ లకడమ తతడడకకసడ

95-147/761

భరస : రరఢ కకషష మయరరస తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:60-7-459
వయససస:73
లస: ససస స
95-148/522

2716 AP151000552376
పషరర: సరమలమజఖస వనజసడర

95-148/523

భరస : ఆదదనతరరయణ వనజసడర
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:45
లస: ససస స
95-148/525

2719 SQX1283571
పషరర: అజయ కలమలర పరలపరటట

95-148/526

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:24
లస: పప
95-148/528

2722 SQX1190354
పషరర: శవయఖ కటబట

95-148/529

తసడడ:డ కకషషయఖ కటబట
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:64
లస: పప
95-150/239

తసడడ:డ శవయఖ కటబట
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:35
లస: పప
95-148/530

95-148/516

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:60-7-457
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వనజసడర
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:50
లస: పప

భరస : బబలలజ యస
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:27
లస: ససస స
2726 MLJ2734481
పషరర: కకటటశశరమమ తతడదపలర

2718 AP151000552374
పషరర: సరమలమజఖస వనజసడర

2704 SQX0459198
పషరర: రరజకలమలరర యలదగరరర

తసడడ:డ సనరఖ పడకరష రరవప యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-456
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప వనజసడర
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ ససదర సల
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:44
లస: పప
2723 SQX1619131
పషరర: లకడమ తడవనణణ శరకమయరర

95-148/518

భరస : సరసబశవరరవప ససదర సల
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప కటబట
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:70
లస: ససస స
2720 SQX0935122
పషరర: ససబబశవ రరవప ససదబ సల

2715 MLJ1502202
పషరర: శకదదవ ససదబ సల

95-148/513

తసడడ:డ ఉదయభబసణరరరవప� యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-456
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ� చదనసనపరటట
ఇసటట ననస:60-7-458
వయససస:53
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:43
లస: ససస స
2717 AP151000552377
పషరర: శవమమ కటబట

95-148/515

భరస : పరసడడరసగరరరవప యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-456
వయససస:70
లస: ససస స
95-150/235

2701 AP151000552366
పషరర: సరమలమజఖస యలదగరరర

భరస : సరసబశవరరవప యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-455
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగభయషణస యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-455
వయససస:75
లస: పప

భరస : సతఖసనరఖపడకరష యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-456
వయససస:57
లస: ససస స
2708 SQX1791177
పషరర: యశశసత యలదగరరర

95-148/512

తసడడ:డ ఆదదనతరయణరరవప గగపరరజ
ఇసటట ననస:60-7-454
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-7-455
వయససస:52
లస: పప
2705 AP151000552369
పషరర: కలససమకలమలరర యలదగరరర

2700 AP151000549409
పషరర: బబబర గగపరరజ

2725 SQX1110204
పషరర: సరసబశవ రరవప పరలపరటట

95-150/240

తసడడ:డ ససబబ రరవప పరలపరటట
ఇసటట ననస:60-7-460
వయససస:35
లస: పప
95-148/531

2728 MLJ2737856
పషరర: పదతమవత కరటడపరటట

95-150/241

భరస : వజయనతధ
ఇసటట ననస:60-7-850
వయససస:60
లస: ససస స
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2729 AP151000555452
పషరర: వజయనతద కరటడపరటట

95-150/242

తసడడ:డ రరమచసదడరరజ
ఇసటట ననస:60-7-850
వయససస:65
లస: పప
2732 AP151000555614
పషరర: వశరలకడమ నశరసకరరరవప

95-150/245

95-150/248

95-148/533

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ adapal
ఇసటట ననస:60-7-929
వయససస:29
లస: పప
2741 MLJ2734507
పషరర: అరరణత ససజవ

95-148/535

భసధసవప: అరరణ శక పలగన
ఇసటట ననస:60-8-4/1
వయససస:31
లస: పప
2747 SQX0416917
పషరర: నతగ వనసకట తడనతధ అసబబరపప

95-149/17

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:60-8-461
వయససస:30
లస: పప
2750 SQX0298208
పషరర: సస హహచ. ససజత

95-149/19

తసడడ:డ కకషష తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:60-8-464
వయససస:27
లస: ససస స

2736 MLJ2738359
పషరర: జయలకడమకరమమశశరర
తదలదదవరపలర
భరస : నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-878
వయససస:68
లస: ససస స

95-150/249

2737 SQX1190313
పషరర: పడసరద బబబమ బతష
స ల

95-148/532

2739 SQX0298638
పషరర: నతగరరజ కలమలరర కకమయమరర

95-150/250

తసడడ:డ వనసకట లకమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-7-912
వయససస:43
లస: పప

2742 AP151000555627
పషరర: దసరరరరవప నశరసకరరరవప

95-150/251

95-147/87

95-149/15

2748 SQX1518663
పషరర: రరమ సరశమ అసబబరపప

95-149/18

2754 SQX1154129
పషరర: అసజమమ గమమమ

2757 SQX1041268
పషరర: కనకదసరర ఆవపల
భరస : రరమలరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:60-8-466
వయససస:47
లస: ససస స

2743 SQX1771815
పషరర: అరరణత శక పలగన

95-159/23

2746 MLJ1160795
పషరర: శవకలమలరర అసబబరపప

95-149/16

భరస : రరమసరశమ
ఇసటట ననస:60-8-461
వయససస:47
లస: ససస స
2749 SQX2524346
పషరర: జశశసత కలమలర నతదదసడర

95-154/1504

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ నతదదసడర
ఇసటట ననస:60-8-462
వయససస:32
లస: పప
95-149/20

2752 SQX0298216
పషరర: సస హహచ. ససనల కలమలర

95-149/21

తసడడ:డ సనరరబబబమ
ఇసటట ననస:60-8-463
వయససస:72
లస: పప
95-147/88

భరస : సరసబశవరరవప గమమమ
ఇసటట ననస:60-8-464
వయససస:72
లస: ససస స
95-174/88

95-148/534

భరస : సరయ కకరణ పలగన
ఇసటట ననస:60-8-4/1
వయససస:26
లస: ససస స

2745 SQX1082668
పషరర: శక సరయ నతగలకడమ పడసనన
అసచతరపప
తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:60-8-461
వయససస:26
లస: ససస స

2751 SQX0298182
పషరర: ససహహచ. సససదరర

2740 SQX0000984
పషరర: రరజశశఖర� బమనబబ యన�
తసడడ:డ రసగరరరవప�
ఇసటట ననస:60-7-3559
వయససస:36
లస: పప

భరస : సనరర బబబమ
ఇసటట ననస:60-8-463
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : నతగబబబమ ససదబసశశటట
ఇసటట ననస:60-8-464
వయససస:32
లస: ససస స
2756 SQX1288449
పషరర: హరరత తతడడబబ యన

95-150/247

తసడడ:డ వరయఖ అసబబరపప
ఇసటట ననస:60-8-461
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ సనరరబబబమ
ఇసటట ననస:60-8-463
వయససస:72
లస: ససస స
2753 SQX1622068
పషరర: ఉష రరణణ ససదబసశశటట

2734 MLJ1170497
పషరర: వనసకట ఆసజననయ శరససస స
గణపవరపప
తసడడ:డ సరసబమయరరస గణపవరపప
ఇసటట ననస:60-7-856
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-7-8533
వయససస:63
లస: పప
95-159/667

95-150/244

95-150/246

తసడడ:డ ససరకష
ఇసటట ననస:60-7-3010
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : గణణష ససజవ
ఇసటట ననస:60-7-4111
వయససస:38
లస: ససస స
2744 SQX1990423
పషరర: సరయకకరణ పలగన

2733 MLJ1168921
పషరర: రవచసదడ ననశర0కరరరవప

2731 SQX0082511
పషరర: అలవనలల మసగ గరడడగమల

భరస : రరజకసదడ పడసరద
ఇసటట ననస:60-7-853
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-853
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరజశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-859
వయససస:56
లస: ససస స
2738 SQX0657783
పషరర: నవన అడపరల adapal

95-150/243

తసడడ:డ కకటటశశర శరమ రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:60-7-853
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:60-7-853
వయససస:58
లస: ససస స
2735 MLJ1160449
పషరర: వరలకడమ ససకర

2730 SQX1248708
పషరర: మలధవ రరయపప డ లల

2755 SQX1596701
పషరర: నతగలకడమ ససదబసశశటట

95-149/22

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:60-8-464
వయససస:52
లస: ససస స
95-147/89

2758 SQX1041250
పషరర: రరమలరరవప ఆవపల

95-147/90

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఆవపల
ఇసటట ననస:60-8-466
వయససస:51
లస: పప
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2759 SQX1941921
పషరర: శవ పడసరద రరవప జవసగమల

95-147/91

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జవసగమల
ఇసటట ననస:60-8-466
వయససస:62
లస: పప
2762 SQX0297416
పషరర: లకడమ హరరత ఏన

2760 SQX2310704
పషరర: శవ పడసరద రరవప జవసగమల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జవసగమల
ఇసటట ననస:60-8-466
వయససస:62
లస: పప
95-149/24

తసడడ:డ ధనలకడమ
ఇసటట ననస:60-8-466
వయససస:26
లస: ససస స

2763 SQX0736876
పషరర: సరవతడ బసగరరర

తసడడ:డ వజయ పడభబకర
ఇసటట ననస:60-8-466
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:60-8-467
వయససస:26
లస: ససస స
2771 SQX1382761
పషరర: రకవత బబ ననడడ

95-147/93

95-149/34

2772 AP151000555192
పషరర: వనసకటససబబమమ బబదదననడడ

2775 AP151000555344
పషరర: శకనవరసరరవప బబదదననడడ

95-149/37

2778 SQX2460137
పషరర: మలర శశరర నతదదసడర

95-149/30

Deleted

95-149/26

2767 SQX1272939
పషరర: సరయ మణణకసఠ బబదదననడడ

2770 AP151000555334
పషరర: రరమకకటయఖ బబదదననడడ

95-149/32

2773 SQX1751577
పషరర: వనసకట కకషష బబదదననడడ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబదదననన
ఇసటట ననస:60-8-468
వయససస:21
లస: పప

95-149/35

2776 SQX1799428
పషరర: భబరర వ చసక

95-149/36

భరస : రమమష బబబమ చసక
ఇసటట ననస:60-8-468 OLD GUNTUR
వయససస:22
లస: ససస స
95-109/1335

2779 SQX2462091
పషరర: కకటటశశర రరవప నతదదసడర

95-115/610

భరస : సరయ వనసకట కకషష నతదదసడర సరయ వనసకట
ఇసటట ననస:60-08-471
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నతదదసడర వనసకట రరయమడడ నతదదసడర వనసక
ఇసటట ననస:60-08-471
వయససస:61
లస: పప

2781 SQX2463800
పషరర: కకటటశశర రరవప నతదదసడర

2782 SQX2410306
పషరర: సరయ వనసకటకకషష నతదదసడర

95-147/734

తసడడ:డ నతదదసడర వనసకట రరయమడడ నతదదసడర వనసక
ఇసటట ననస:60-08-471
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ నతదదసడర కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-08-471
వయససస:29
లస: పప

2783 SQX2472470
పషరర: మలర శశరర నతదదసడర

2784 SQX2498434
పషరర: మలర శశరర నతదదసడర

2785 SQX0527275
పషరర: నతదదసడర శరరద దదవ

Deleted

భరస : సరయ వనసకట కకషష నతదదసడర సరయ వనసకట
ఇసటట ననస:60-08-471
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : నతదదసడర సరయ వనసకట కకషష
ఇసటట ననస:60/08/471
వయససస:24
లస: ససస స

2786 MLJ2737278
పషరర: శకలకడమ కకరరకలల

2787 AP151000555313
పషరర: శకనవరసరరవప కకరరకలల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-8-471
వయససస:56
లస: ససస స

95-149/39

95-149/31

95-149/33

భరస : సరయ వనసకట కకషష నతదదసడర సరయ వనసకట
ఇసటట ననస:60-08-471
వయససస:24
లస: ససస స
95-147/736

95-147/92

తసడడ:డ చనబడహమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-467
వయససస:56
లస: పప

Deleted

95-115/611

2764 SQX0297366
పషరర: ధనలకడమ ఏన

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ బబదదననడడ
ఇసటట ననస:60-8-467
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ చనబడహమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-468
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ అపపయఖ
ఇసటట ననస:60-8-469
వయససస:56
లస: పప
2780 SQX2462059
పషరర: మలర శశరర నతదదసడర

95-149/28

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-8-468
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బదదననదద
ఇసటట ననస:60-8-468
వయససస:28
లస: పప
2777 AP151000555194
పషరర: ససబబబరరవప కటబట

2769 AP151000555454
పషరర: శవపరరశత బబదదననడడ

95-149/23

భరస : మహన రరవప
ఇసటట ననస:60-8-466
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:60-8-467
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బబ ననడడ
ఇసటట ననస:60-8-468
వయససస:25
లస: ససస స
2774 SQX0707083
పషరర: బడహమయఖ బదదననదద

95-149/25

తసడడ:డ హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:60-8-466
వయససస:26
లస: పప
95-149/29

2761 SQX0736785
పషరర: వ వ డడ లకడమకలమలరర బసగరరర

తసడడ:డ వజయ పడభబకర
ఇసటట ననస:60-8-466
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వజయ పడభబకర
ఇసటట ననస:60-8-466
వయససస:28
లస: ససస స

95-149/27 2766 SQX0549618
2765 SQX0736645
పషరర: వ వ డడ అనల కలమలర బసగరరర
పషరర: మహనరరవప నటటటవ

2768 SQX0526947
పషరర: బబదదనడడ శకలకడమ

95-147/762

తసడడ:డ మలర యఖ
ఇసటట ననస:60-8-471
వయససస:56
లస: పప

95-147/832

95-147/735

95-149/38

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-471
వయససస:56
లస: ససస స
95-149/40

2788 AP151000555439
పషరర: కకటటశశరరరవప నతదదసడర

95-149/41

తసడడ:డ వనసకట రరయమడడ
ఇసటట ననస:60-8-471
వయససస:56
లస: పప
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2789 SQX2469922
పషరర: మలర శశరర నతదదసడర
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95-149/473

2790 SQX2313567
పషరర: శశషగరరర రరవప మమడ

భరస : సరయ వనసకట కకషష నతదదసడర సరయ వనసకట
ఇసటట ననస:60-08-471
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-472
వయససస:46
లస: పప

2792 AP151000555624
పషరర: చనకకటటశశరరరవప కటబట

2793 AP151000555244
పషరర: పసదకకటటశశరరరవప కటబట

95-149/43

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:60-8-472
వయససస:56
లస: పప
2795 SQX2466803
పషరర: మమరహరర రరవప కటట

95-149/474

95-14/970

95-149/47

95-149/50

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-8-473
వయససస:56
లస: పప
2807 AP151000555370
పషరర: బబలయఖ కటబట

95-149/53

95-149/54

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-475
వయససస:47
లస: పప

95-147/764

95-147/96

95-149/48

95-158/834

2800 SQX1914761
పషరర: వనసకట రమదదవ అసదసగమలపటట

2803 AP151000555525
పషరర: వదతఖసరగరర కటబట
తసడడ:డ సనరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:60-8-473
వయససస:56
లస: పప

2805 SQX1556143
పషరర: సససదత బ షషక

2806 AP151000555422
పషరర: రమలదదవ కటబట

95-149/51

2811 SQX1751791
పషరర: అచచమలసబ తననరర

2814 SQX0786962
పషరర: నతగ కలలఖణణ తమమన

2817 SQX1820265
పషరర: రరహహల చసత
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-476
వయససస:22
లస: పప

95-149/46

95-149/49

95-149/52

భరస : హరరనతరరయణరరవప
ఇసటట ననస:60-8-474
వయససస:56
లస: ససస స
95-149/476

2809 SQX2278984
పషరర: అహలఖ దదవ కటట

95-149/477

తసడడ:డ హరరనతరరయలనరరవ కటట
ఇసటట ననస:60-8-474
వయససస:44
లస: ససస స
95-149/55

2812 SQX1041631
పషరర: శవ రరమ కకషష తననరర

95-149/56

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-8-474/1
వయససస:54
లస: పప
95-147/97

భరస : ధరణణకలమలర తమమన
ఇసటట ననస:60-8-475
వయససస:43
లస: ససస స
95-147/99

2797 SQX2313716
పషరర: సశరరప రరణణ మమడ

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప అసదసగమలపటట
ఇసటట ననస:60-8-473
వయససస:50
లస: పప

2808 SQX2281939
పషరర: అననపపరష కటట

95-149/45

భరస : వనసకట మమరళ అసదసగమలపటట
ఇసటట ననస:60-8-473
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : శవరరమకకషష
ఇసటట ననస:60-8-474/1
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : నతగ బబబర ననపపలర
ఇసటట ననస:60-8-475
వయససస:32
లస: ససస స
2816 SQX0786772
పషరర: ధరణణ కలమలర తమమన

2802 SQX1914738
పషరర: వనసకట మమరళ అసదసగమలపటట

2794 AP151000555375
పషరర: బబలయఖ కటబట

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-472
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : హరరనతరరయలనరరవ కటట
ఇసటట ననస:60-8-474
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-8-474/1
వయససస:41
లస: ససస స
2813 SQX1873769
పషరర: బసదస శక ననపపలర

95-149/475

భరస : జజన బబషర
ఇసటట ననస:60-8-474
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరనతరరయణరరవప
ఇసటట ననస:60-8-474
వయససస:56
లస: పప
2810 SQX1751650
పషరర: రమలదదవ తడపపరమలలర

2799 SQX2337863
పషరర: ససతమహలకడమ కటట

95-149/42

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-8-472
వయససస:56
లస: పప

భరస : వదఖ సరగర కటట
ఇసటట ననస:60-8-473
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సనరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:60-8-473
వయససస:56
లస: ససస స
2804 AP151000555524
పషరర: సనరఖపడకరశరరవప కటబట

95-149/44

భరస : మమరహరర రరవప కటట
ఇసటట ననస:60-8-472
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : వదఖ సరగర
ఇసటట ననస:60-8-473
వయససస:36
లస: ససస స
2801 AP151000555496
పషరర: మమతతఖలమమ కటబట

2796 SQX2472108
పషరర: కకటటశశరమమ కటట

2791 AP151000555494
పషరర: వనసకటనరసమమ కటబట

భరస : బబలయఖ
ఇసటట ననస:60-8-472
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలయఖ
ఇసటట ననస:60-8-472
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పసద కకటయఖ కటట
ఇసటట ననస:60-8-472
వయససస:64
లస: పప
2798 SQX2112811
పషరర: మహలకడమ కటట

95-147/763

2815 SQX1873744
పషరర: నతగ బబబర ననపపలర

95-147/98

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప ననపసపల
ఇసటట ననస:60-8-475
వయససస:37
లస: పప
95-147/100

2818 SQX0082495
పషరర: ససనత చసతత

95-149/57

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-476
వయససస:41
లస: ససస స
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2819 SQX0082560
పషరర: ససబబబరరవప చసతత
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95-149/58

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-476
వయససస:48
లస: పప
2822 SQX1270784
పషరర: వనసకటటష రరయపపడడ

95-147/102

95-149/60

95-149/63

95-149/64

95-149/65

95-149/479

95-149/69

భరస : ససరగసదడ నతథ రగమ
ఇసటట ననస:60-8-482
వయససస:31
లస: ససస స

2832 SQX1280189
పషరర: శరరష తతట

2835 SQX2553600
పషరర: నతగలకడమ లసగరల

2838 SQX0786764
పషరర: మహలకడమ పపలగస

2841 AP151000555477
పషరర: సరమలమజఖస పపలగస

95-149/72

2844 AP151000555468
పషరర: నతగరరజ పపలగస

95-147/105

2847 SQX1499236
పషరర: మమనక గదదబ
తసడడ:డ అపరపరరవప గదదబ
ఇసటట ననస:60-8-482
వయససస:24
లస: ససస స

2827 SQX0417287
పషరర: శకధర నడడమమకణల

95-149/62

2830 SQX0786806
పషరర: గసగయఖ గర�ాసపలర

95-147/104

2833 SQX0724203
పషరర: పడసనన గరసధథ లసగరల

95-147/106

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-480
వయససస:26
లస: పప
95-149/66

2836 SQX2553592
పషరర: వనసకటటశశరరరవప లసగరల

95-149/67

తసడడ:డ బలరరమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-480
వయససస:45
లస: పప
95-147/107

2839 SQX0297499
పషరర: పస మహలకడమ

95-149/68

భరస : ఫణణ కలమలర
ఇసటట ననస:60-8-481
వయససస:56
లస: ససస స
95-149/70

2842 MLJ1172741
పషరర: రమలశశకర పపలగస

95-149/71

తసడడ:డ మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:60-8-481
వయససస:56
లస: పప
95-149/73

తసడడ:డ మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:60-8-481
వయససస:56
లస: పప
95-95/1388

95-149/59

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-478
వయససస:56
లస: పప

భరస : మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:60-8-481
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ కకషష
ఇసటట ననస:60-8-481
వయససస:56
లస: పప
2846 SQX2216299
పషరర: మలర శశరర రగమ

95-147/103

భరస : ఫణణకలమలర
ఇసటట ననస:60-8-481
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:60-8-481
వయససస:56
లస: ససస స
2843 MLJ1166404
పషరర: ఫణణ కలమలర పపలగస

2829 SQX0786871
పషరర: శకదదవ గరడ పలర

2824 SQX1799444
పషరర: శశశలజ నడడమమకణల

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:60-8-477
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-480
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల పపతపకఅలల
ఇసటట ననస:60-8-480
వయససస:47
లస: పప
2840 SQX0607044
పషరర: వనసకట చతమసడదశశరర పపలగస

95-149/61

తసడడ:డ కనక పడసరద తతట
ఇసటట ననస:60-8-480
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:60-8-480
వయససస:26
లస: ససస స
2837 SQX2279131
పషరర: వర సరశమ పపతపకఅలల

2826 SQX0416800
పషరర: అనసనయమమ నడడమమకణల

95-147/101

తసడడ:డ శకధర నడడమమకణల
ఇసటట ననస:60-8-477
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : గసగయఖ
ఇసటట ననస:60-8-478
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-478
వయససస:56
లస: పప
2834 SQX1751684
పషరర: మలధవ లత పపటట పరకల

95-147/765

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:60-8-477
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:60-8-477
వయససస:56
లస: పప
2831 SQX0082701
పషరర: గసగయఖ జ

2823 SQX2423838
పషరర: గణణశశరర నడడమమకణల

2821 SQX1270750
పషరర: దసరరర భవరన రరయపపడడ

భరస : వనసకటటష రరయపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-477
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకధర నడడమమకణల
ఇసటట ననస:60-8-477
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-477
వయససస:56
లస: ససస స
2828 MLJ1161694
పషరర: కకటటశశరరరవప రరయపపడడ

95-149/478

భరస : అనల కలమలర చసత
ఇసటట ననస:60-8-476
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-477
వయససస:31
లస: పప
2825 MLJ1161702
పషరర: అసజమమ రరయపపడడ

2820 SQX2368116
పషరర: శశశత చసత

2845 SQX0417238
పషరర: మమరళకకషష పపలగస

95-149/74

తసడడ:డ వససతరరవప
ఇసటట ననస:60-8-481
వయససస:56
లస: పప
95-149/75

2848 SQX0599332
పషరర: శవ పరరశత గదదబ

95-149/76

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:60-8-482
వయససస:25
లస: ససస స
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2849 SQX1499210
పషరర: ససతతష కలమలర గదదబ
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95-149/77

తసడడ:డ అపరపరరవప గదదబ
ఇసటట ననస:60-8-482
వయససస:27
లస: పప
2852 SQX2110807
పషరర: రమలదదవ ఎరకగరసడ

95-149/461

95-149/79

95-149/82

95-149/83

భరస : మలణణకఖశరససస స
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:25
లస: ససస స
2864 MLJ2737120
పషరర: కకషష కకషప ర మమమలవరపప

95-149/86

2873 SQX1270735
పషరర: లకడమనరసమమ పటబరర

95-149/482

తసడడ:డ శకనవరససలల
ఇసటట ననస:60-8-486
వయససస:32
లస: పప

2859 SQX1270651
పషరర: జగన మహహన అగసస గరరజ

95-147/110

95-147/108

2857 SQX0793851
పషరర: నతగకశశర రరవప దదవరకకసడ

95-149/81

2860 SQX0946699
పషరర: కలససమ కలమలరర ఆగసఖరరజ

95-147/109

తసడడ:డ జగన మహన రరవప ఆగసఖరరజ
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:70
లస: ససస స

2862 SQX0818997
పషరర: నతగ వనసకట సరయకకషష A

2863 SQX0707158
పషరర: చసదడశశఖర మమమలవరపప

95-149/84

2865 AP151000555456
పషరర: మలణణకఖశరససస స మమమలవరపప

2868 SQX0407239
పషరర: వనసకట జజఖత� అగశఖరరజ�

2871 SQX1270693
పషరర: మమరళనరసససహ రరవప పటరర

2874 SQX1643295
పషరర: తరరపతమమ తతటట

2877 SQX1643303
పషరర: చదసతనఖ
భరస : నతగమల గగస
ఇసటట ననస:60-8-487
వయససస:32
లస: ససస స

95-149/85

తసడడ:డ మలణణకఖశరససస స
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:24
లస: పప
95-149/87

95-149/481
2866 SQX2269199
పషరర: వనసకట ససధ లకడమ మమమలపరపప

భరస : కకషష కకశశర మమమలపరపప
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:29
లస: ససస స
95-150/252

2869 SQX0412585
పషరర: లకడమ వనసకట రరమలరరవప�
అగసస గరరజ�
తసడడ:డ జగననమహన రరవప�
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:56
లస: పప

95-152/60

95-147/111

2872 SQX1270719
పషరర: శశరకఖ పటబరర

95-149/88

భరస : మమరళ నరసససహ రరవప పటబరర
ఇసటట ననస:60-8-485
వయససస:25
లస: ససస స
95-147/112

భరస : నతగకశశరరరవప తతటట
ఇసటట ననస:60-8-486
వయససస:42
లస: ససస స
95-147/766

95-95/958

తసడడ:డ లకడమవనసకరటరరమ రరవప అగసస గరరజ
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప పటరర
ఇసటట ననస:60-8-485
వయససస:69
లస: పప
95-149/89

2854 SQX1788637
పషరర: మలరరత శకరరమ దదవరకకసడ

తసడడ:డ డడ వ ఎల ఎస నతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-483
వయససస:30
లస: పప

భరస : లకడమ వనసకట రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప పటబరర
ఇసటట ననస:60-8-485
వయససస:25
లస: ససస స
2876 SQX2183317
పషరర: మలదదవరడ అశశక

95-149/80

తసడడ:డ ససబడమణఖస
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:25
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర మమమలపరపప
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:26
లస: ససస స
2870 SQX0628784
పషరర: ఈశశరమమ అననపపజ
అనసపప జ
భరస : సతఖనతరరయణ అనసపప జ
ఇసటట ననస:60-8-485
వయససస:62
లస: ససస స

2856 SQX0793836
పషరర: పదమజ దదవరకకసడ

95-149/460

తసడడ:డ నతగగశశర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:60-8-483
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ వనసకట రరమరరవప
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మలణణకఖ శరససస స
ఇసటట ననస:60-8-484
వయససస:25
లస: పప
2867 SQX2128981
పషరర: అపరష ససమ వరణణ మమమలపరపప

95-149/480

భరస : నతగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-483
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:60-8-483
వయససస:25
లస: పప
2861 AP151000555517
పషరర: వజయలకడమ మమమలవరపప

2853 SQX2216265
పషరర: ససరగసదడ నతథ రగమ

2851 SQX2110724
పషరర: వనసకట ససబబబరరవప ఎరకగరసడ

తసడడ:డ మమసలయఖ ఎరకగరసడ
ఇసటట ననస:60-8-482
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ అపపరరవప రగమ
ఇసటట ననస:60-8-482
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప దదవరకకసడ
ఇసటట ననస:60-8-483
వయససస:25
లస: ససస స
2858 SQX0526921
పషరర: మమమలవరపప ఆదదశశషష బబబమ

95-149/78

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-482
వయససస:25
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప ఎరకగరసడ
ఇసటట ననస:60-8-482
వయససస:33
లస: ససస స
2855 SQX1109652
పషరర: లలత శక మలనస దదవరకకసడ

2850 SQX0593095
పషరర: అపరపరరవప గదదబ

2875 SQX1873637
పషరర: వననద కలమలర తటట

95-147/113

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప తటట
ఇసటట ననస:60-8-486
వయససస:21
లస: పప
95-147/94

2878 SQX1643378
పషరర: నతగమల గగస

95-147/95

తసడడ:డ ధవల సహబ
ఇసటట ననస:60-8-487
వయససస:35
లస: పప
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2879 SQX1841022
పషరర: శక లకడమ బబ డ
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95-147/114

తసడడ:డ లకమణ రగడమ డ బబ డ
ఇసటట ననస:60-8-487
వయససస:21
లస: ససస స
2882 SQX0620849
పషరర: సతఖనతరరయణ అనసపప జ

95-147/117

తసడడ:డ పడకరశరరవప అనసపప జ
ఇసటట ననస:60-8-487
వయససస:71
లస: పప
2885 SQX1838549
పషరర: సనరఖ నతరరయణ మయరరస
కరకలననరర
తసడడ:డ శశష సరయ శరమ
ఇసటట ననస:60-8-487
వయససస:43
లస: పప

95-149/92

2888 SQX1874312
పషరర: నతగ భబగఖలకడమ వనమ

95-149/95

95-147/115

95-147/116

తసడడ:డ వరయఖ తతటట
ఇసటట ననస:60-8-487
వయససస:46
లస: పప

95-149/90
2883 SQX1518671
పషరర: కకషష కలమలరర కరసత
మహసథరరస
భరస : వర పడసరద కరసత మహసథరరస
ఇసటట ననస:60-8-487
వయససస:57
లస: ససస స

2884 AP151000555057
పషరర: మలహలకడమ గబబటట
భరస : శకరరమచసదడమయరరస
ఇసటట ననస:60-8-487
వయససస:57
లస: ససస స

2886 AP151000555703
పషరర: శకరరమచసదడమయరరస గబబటట

2887 MLJ1161413
పషరర: నతగ జయలకడమ కటకస

95-149/93

2889 SQX1874296
పషరర: మణణ కలమలర వనమ

2892 SQX1874338
పషరర: సనరఖపడకరశ రరవప వనమ

95-149/91

95-149/94

భరస : కకదసడపరణణ
ఇసటట ననస:60-8-488
వయససస:56
లస: ససస స
95-149/96

తసడడ:డ సనరరఖ పడకరశరరవప వనమ
ఇసటట ననస:60-8-488
వయససస:22
లస: పప
95-149/98

2881 SQX1643287
పషరర: నతగకశశరరరవప తతటట

తసడడ:డ శక రరమ చసదడమయరరస గబబటట
ఇసటట ననస:60-8-487
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహమయరరస గబబటట
ఇసటట ననస:60-8-487
వయససస:57
లస: పప

భరస : సనరరఖ పడకరశరరవప వనమ
ఇసటట ననస:60-8-488
వయససస:46
లస: ససస స
2891 SQX0333518
పషరర: కకదసడపరణణ కటకస

2880 SQX1069047
పషరర: సరయ మలధవ గబబటట

2890 SQX1874213
పషరర: సరయ పవన కలమలర వనమ

95-149/97

తసడడ:డ సనరరఖ పడకరశరరవప వనమ
ఇసటట ననస:60-8-488
వయససస:26
లస: పప
95-149/99

95-147/118
2893 SQX1873918
పషరర: వరసవ వనసకట పదతమవత కకట

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప
ఇసటట ననస:60-8-488
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససత రరమ ఆసజననయమలల వనమ
ఇసటట ననస:60-8-488
వయససస:57
లస: పప

భరస : వనసకట దతశరక కకషష మహన కకట
ఇసటట ననస:60-8-489
వయససస:47
లస: ససస స

95-147/119
2894 SQX1873827
పషరర: వనసకట దతశరక కకషష మహన
కకట
తసడడ:డ లకమయఖ గమపరస కకట
ఇసటట ననస:60-8-489
వయససస:50
లస: పప

2895 SQX0706739
పషరర: లకడమ భవరన నలర మమకల

2896 MLJ1160514
పషరర: ఆశజననయమలల నలర మమకల

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-8-489
వయససస:57
లస: ససస స

2897 SQX0723510
పషరర: నరమద గకసధద

2898 SQX1069039
పషరర: నతగ తషలసస గకసధస

95-147/120

తలర : ఆదదలకడమ
ఇసటట ననస:60-8-490
వయససస:28
లస: ససస స
2900 SQX1069021
పషరర: గగపస కకషష గకసధస

95-147/123

తసడడ:డ కకషషమయరరస
ఇసటట ననస:60-8-490
వయససస:57
లస: పప

95-147/121

95-149/102

2904 SQX0082602
పషరర: వజయ కలమలర జ

95-147/124

2907 SQX1788710
పషరర: అనసషర బయలఖ
తసడడ:డ శశష శకనవరస బయలఖ
ఇసటట ననస:60-8-491
వయససస:28
లస: ససస స

95-147/122

2902 SQX1959907
పషరర: నతగర రగడడమ సప మల

95-147/125

తసడడ:డ గరవసద రగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-490
వయససస:33
లస: పప
95-149/103

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-8-490
వయససస:32
లస: పప
95-149/105

2899 SQX0200766
పషరర: ఆదదలకడమ గకసధస
భరస : నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-490
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ కలలరశశడ
క డమ తలర
ఇసటట ననస:60-8-490
వయససస:47
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-8-490
వయససస:57
లస: ససస స
2906 AP151000555218
పషరర: శకనవరసరరవప గకసధస

2901 SQX1749738
పషరర: రవసదడరగడడమ తలర

95-149/101

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:60-8-489
వయససస:57
లస: పప

భరస : గగపస కకషష గకసధమమ
ఇసటట ననస:60-8-490
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-8-490
వయససస:30
లస: పప
2903 AP151000555157
పషరర: దసరరరసబ గకసధస

95-149/100

2905 MLJ1163278
పషరర: నరకశ బబబమ గకశధశ

95-149/104

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-8-490
వయససస:57
లస: పప
95-95/959

2908 SQX1788827
పషరర: ససవరచలల బయలఖ

95-95/960

భరస : శశష శకనవరస బయలఖ
ఇసటట ననస:60-8-491
వయససస:53
లస: ససస స
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2909 SQX1603514
పషరర: వనసకట శశష రవ కలమలర
పప తరరజ
తసడడ:డ ససబబ రరవప పప తరరజ
ఇసటట ననస:60-8-491
వయససస:49
లస: పప

95-149/106

2912 SQX1788777
పషరర: శశష శకనవరస మమరళ బయలఖ

95-151/984

తసడడ:డ గగపరల కకషష మయరరస బయలఖ
ఇసటట ననస:60-8-491
వయససస:58
లస: పప
2915 SQX1751932
పషరర: అసజన కలమలర వనలగపపడడ

95-149/109

95-149/110

95-149/113

95-147/768

తసడడ:డ ఉదయ భబసణర శరససస స బబ డడమపలర
ఇసటట ననస:60-8-495
వయససస:36
లస: పప
2927 SQX2332724
పషరర: లకడమ ససజజత ఇమమడడ

95-147/770

భరస : హకషస కకశవ రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:60-8-496
వయససస:55
లస: ససస స
2930 AP151000555105
పషరర: ఆదదలకడమ ఏకర

2914 SQX1751742
పషరర: వనసకట రమణ వనలగపపడడ

95-149/108

2916 MLJ1166032
పషరర: సరసబశవరరవప చససడనరర

2919 SQX0036012
పషరర: మణణకసఠ గమఱఱ స

95-149/117

2922 SQX0417550
పషరర: శశష సరయ రరమమ శనగల

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-492
వయససస:28
లస: పప
95-147/126

తసడడ:డ పపరరషప తస మ రరవప మరరససపలర
ఇసటట ననస:60-8-493
వయససస:51
లస: పప
95-149/111

2920 SQX0319319
పషరర: హహమబసదస శనగల

95-149/112

భరస : శశషసరయరరస
ఇసటట ననస:60-8-494
వయససస:27
లస: ససస స
95-149/114

2923 MLJ2737021
పషరర: మకతషఖసజయ శరమ శనగల
తసడడ:డ దథకడతషలల
ఇసటట ననస:60-8-494
వయససస:27
లస: పప

95-149/484
2925 SQX2342459
పషరర: భబరర వ సప మ శశఖర శరమ
బబ డడమపలర
తసడడ:డ ఉదయ భబసణర శరససస స బబ డడమపలర
ఇసటట ననస:60-8-495
వయససస:42
లస: పప

2926 SQX2332344
పషరర: హకషస కకశవ రరవప ఇమమడడ

తసడడ:డ వనశకట పరప హరరశరమ
ఇసటట ననస:60-8-497
వయససస:38
లస: ససస స

2931 SQX0036020
పషరర: వనసకట గగపరలకకషష ఏలల

2932 MLJ1160381
పషరర: వనసకట చశదడ శశఖర ఏకర

95-149/120
2933 MLJ1161371
పషరర: వనసకటసనరఖనతరరయలణ మయరరస
ఏకర
తసడడ:డ వనశకట పరప హరరశరమ
ఇసటట ననస:60-8-497
వయససస:41
లస: పప

2934 AP151000555274
పషరర: వనసకటబనసతశశషశరయ పసకర
తసడడ:డ హరరశరమ
ఇసటట ననస:60-8-497
వయససస:50
లస: పప

2936 SQX1209791
పషరర: ససరకష బబబమ గకసథద

2937 SQX1006618
పషరర: దదవఖ భవరన యయపపరర

95-149/118

95-149/115

95-147/769

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:60-8-496
వయససస:64
లస: పప

95-147/127
2928 SQX1270826
పషరర: వనసకట నతగ హనసమలయమమ
రరఖల
భరస : శకరరమ చకకపరణణ రరఖల
ఇసటట ననస:60-8-497
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పరపహరర శరమ
ఇసటట ననస:60-8-497
వయససస:33
లస: పప

95-147/129

95-147/767
2917 SQX2374825
పషరర: రరఘవనసదడ రరవప మరరససపలర

తసడడ:డ మకతషఖసజయ శరమ
ఇసటట ననస:60-8-494
వయససస:31
లస: పప

భరస : హరరశరమ
ఇసటట ననస:60-8-497
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గకసథద
ఇసటట ననస:60-8-498
వయససస:45
లస: పప

95-149/107

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-493
వయససస:57
లస: పప

భరస : M శరమ
ఇసటట ననస:60-8-494
వయససస:27
లస: ససస స
2924 SQX2350635
పషరర: వశశనతథ ఫణణ బబ డడమపలర

2913 SQX1751718
పషరర: కకమలత వనలగపపడడ

తసడడ:డ రరమలరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:60-8-493
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-493
వయససస:27
లస: పప
2921 MLJ2737039
పషరర: భబనసమత శనగల

95-149/506

తసడడ:డ వనసకట శశష రవ కలమలర పప తరరజ
ఇసటట ననస:60-8-491
వయససస:18
లస: ససస స

2911 SQX2485662
పషరర: శక గమణవత పరరశత దదవ
గమసడవరపప
భరస : అదద శశషగరరర రరవప గమసడవరపప
ఇసటట ననస:60-8-491
వయససస:69
లస: ససస స

95-149/483

భరస : అసజన కలమలర
ఇసటట ననస:60-8-492
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:60-8-492
వయససస:30
లస: పప
2918 SQX0736769
పషరర: గమరకస ఫణణ కలమలర

2910 SQX2268084
పషరర: వనసకట మమనక డడప పప తరరజ

2929 MLJ1161470
పషరర: ననసకట పదతమవత దదవ ఏకర

95-149/116

95-149/119

తసడడ:డ వనసకట పరప హరరశరమ
ఇసటట ననస:60-8-497
వయససస:36
లస: పప
95-149/121

2935 SQX1209841
పషరర: వనసకట కనక దసరర గకసథద

95-147/128

భరస : ససరకష బబబమ గకసథద
ఇసటట ననస:60-8-498
వయససస:33
లస: ససస స
95-149/122

తసడడ:డ వనసకట బబబమ కలటటసబ రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:60-8-498
వయససస:28
లస: ససస స

2938 SQX1006600
పషరర: శశషష కలమలరర యయపపరర

95-149/123

భరస : వనసకట బబబమ కలటటసబ రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:60-8-498
వయససస:45
లస: ససస స
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95-149/124

భరస : బసవ పపననయఖ యయపపరర
ఇసటట ననస:60-8-498
వయససస:26
లస: ససస స
2942 SQX1006642
పషరర: బసవ పపననయఖ యయపపరర

95-149/127

తసడడ:డ బబపయఖ యయపపరర
ఇసటట ననస:60-8-498
వయససస:26
లస: పప
2945 SQX0987990
పషరర: శకనవరస రరవప అలర సరరజ

2940 SQX1006626
పషరర: అభషషక యయపపరర

95-149/126

తసడడ:డ వనసకట బబబమ కలటటసబ రరవప యయపపరర
ఇసటట ననస:60-8-498
వయససస:26
లస: పప

2941 SQX1006592
పషరర: వనసకట బబబమ కలటటసబ రరవప
యయపపరర
తసడడ:డ బసవ పపననయఖ యయపపరర
ఇసటట ననస:60-8-498
వయససస:55
లస: పప

2943 SQX0866103
పషరర: లకడమ కరసతస అలర సరరజ

2944 SQX1069013
పషరర: వరలకడమ పరటటబసడ

95-147/131

95-147/132

2946 SQX2087047
పషరర: లకడమ నతరరయణ వడడయలల

తసడడ:డ రరమ సతఖనతరరయణ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : రమల సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:54
లస: ససస స

2951 SQX1751734
పషరర: శశషగరరర రరవప తసగగడ

2952 AP151000555478
పషరర: వనసకటపపయఖ పరటటబసడర

95-149/132

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:59
లస: పప
95-160/850

95-149/135

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-501
వయససస:26
లస: ససస స
95-151/24

తసడడ:డ రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-502
వయససస:26
లస: పప
2963 SQX2552255
పషరర: రరజకశశరర గసజస

భరస : శకమనతనరరయణ వనదతసతస
ఇసటట ననస:60-8-503
వయససస:68
లస: ససస స

2955 SQX1874080
పషరర: సరయ యశశసత అవరశరర

95-147/842

95-149/130

95-149/128

95-149/131
2950 AP151000555154
పషరర: రమలసతఖనతరరయణ పరటటబసడర

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:26
లస: పప
95-149/133

95-160/759
2953 SQX2054047
పషరర: రరమ సతఖనతరరయణ పరటటబసడర

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:52
లస: పప
95-147/133

2956 SQX1799469
పషరర: నతగమణణ పపసపరటట

95-149/134

తసడడ:డ వనసకట రమణ మయరరస అవరశరర
ఇసటట ననస:60-8-500
వయససస:22
లస: పప

భరస : కకషష సనరరఖ కలమలర పపసపరటట
ఇసటట ననస:60-8-501
వయససస:59
లస: ససస స

95-149/136
2958 SQX1738947
పషరర: కకషష సనరరఖ కలమలర
పపసపరటట
తసడడ:డ లలట సతఖనతరరయణ పపసపరటట
ఇసటట ననస:60-8-501
వయససస:65
లస: పప

2959 AP151000555251
పషరర: ససబబబరరవప జలకరర

2964 SQX2560969
పషరర: వనసకట రఘమనతథ గసజస

2967 SQX1914845
పషరర: కకషష సరకకథ గసజస
తసడడ:డ రఘమనతథ గసజస
ఇసటట ననస:60-8-503
వయససస:21
లస: పప

95-149/137

తసడడ:డ మమఖఖపరణణరవప
ఇసటట ననస:60-8-501
వయససస:26
లస: పప

95-147/134 2962 SQX0657999
2961 SQX1886167
పషరర: ససమఖ మయలలసకలరమమ అదబసకక
పషరర: వనసకట రమన అదబసకక

95-147/135

భరస : వనసకటసతఖమయరరస
ఇసటట ననస:60-8-503
వయససస:50
లస: ససస స
95-147/843

భసధసవప: రరజకశశరర గసజస గసజస
ఇసటట ననస:60-8-503
వయససస:50
లస: పప
95-149/139

2947 SQX1914886
పషరర: వరససత భబగఖ రకఖ యకణల
తసడడ:డ వనణమ గగపరల యకణల
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట వరఖష మయరరస అడమ సకక
ఇసటట ననస:60-8-503
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకట రఘమనతథ గసజస
ఇసటట ననస:60-8-503
వయససస:50
లస: ససస స
2966 SQX1824903
పషరర: పదతమవత వనదతసతస

95-147/705

తసడడ:డ పరరర సరరధద
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వడడయలల
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:56
లస: పప

2960 SQX0707620
పషరర: శశషరగరరర రరవప చససడనరర

భరస : రరమ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతరరవప వడడయలల
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:56
లస: పప

95-149/129 2949 MLJ1164326
2948 SQX1914704
పషరర: నతగ సరయ వనసషషవ లత పరటటబసడర
పషరర: వరలకడమ పరటటబసడర

2957 AP151000555237
పషరర: శరఖమలల జలకరర

95-147/130

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:60-8-499
వయససస:41
లస: పప

2954 SQX2272375
పషరర: లకడమనతరరయణ వడడయలల

95-149/125

2965 SQX0943407
పషరర: హనసమకలమలరర గగళళపపడడ

95-149/138

భరస : వనసకటటశశరరర గగళళపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-503
వయససస:40
లస: ససస స
95-149/140

2968 SQX0943324
పషరర: వనసకటటశశరరర గగళళపపడడ

95-149/141

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప గగళళపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-503
వయససస:49
లస: పప
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2969 SQX1190230
పషరర: వనసకట వరఖస మయరరస అదబసకక

95-149/142

95-147/136
2970 SQX0000794
పషరర: వనసకట నతగ సరయ కలమలర
చససడనరర
తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:60-8-504/1
వయససస:29
లస: ససస స

95-147/137
2971 SQX0000802
పషరర: పపసపవనసకట నతగఅసజల కరరణ
చససడనరర
తసడడ:డ ఉమల మహహశశరరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:60-8-504/1
వయససస:32
లస: ససస స

95-147/138

2973 SQX0000786
పషరర: వనసకట సరసబబడజఖస చససడనరర

2974 MLJ1166222
పషరర: కరమమశశరరరవప గమరకస

తసడడ:డ భబవనతరరయణ అదబసకక
ఇసటట ననస:60-8-503
వయససస:53
లస: పప
2972 MLJ1161280
పషరర: కమలకలమలరర గమరకస
భరస : కరమమశశరరరవప గమరకస
ఇసటట ననస:60-8-504/1
వయససస:50
లస: ససస స
2975 SQX0036152
పషరర: పదమజ గమడడవరడ

95-149/143

భరస : కరశవశశనతధస
ఇసటట ననస:60-8-505
వయససస:53
లస: ససస స
95-147/141
2978 SQX1154111
పషరర: వనసకట రరమమహన రరవప
మటటటగమసట
తసడడ:డ శవ శసకర రరవప మటటటగమసట
ఇసటట ననస:60-8-506
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరవప గమరకస
ఇసటట ననస:60-8-504/1
వయససస:59
లస: పప

95-149/144
2976 SQX1914910
పషరర: శవ వనసకట సరయ దటట
నడడమమకణల
తసడడ:డ పపరష నతరరయణ సరశమ నడడమమకణల
ఇసటట ననస:60-8-505
వయససస:20
లస: పప

2977 SQX0036004
పషరర: కరశవశశనతధస గమడడవరడ
తసడడ:డ సతఖహనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:60-8-505
వయససస:53
లస: పప

2979 SQX2211704
పషరర: మటటటగమసట వణ మలధసరర

2980 SQX0423939
పషరర: జజఖతసత యలమరరస
భరస : లకడమనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-506
వయససస:38
లస: ససస స

2982 SQX1751627
పషరర: శవశసకర రరవప మటటటగమసట

2983 SQX1908060
పషరర: మమలక గగరర తతడదపలర

2984 SQX1908045
పషరర: అపరపరరవప తతడదపలర

2985 MLJ1164557
పషరర: అపరపరరవప �తతడదపలర

2987 SQX1751783
పషరర: మలక గగరర తతడదపఅల

95-149/149

95-151/26

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:60-8-508
వయససస:49
లస: పప

95-148/536

2991 AP151000558098
పషరర: సతఖనతరరయణ తతడదపలర

95-149/152

2994 MLJ2738516
పషరర: ససరకష బయరరగమల

95-149/150

2997 SQX2540995
పషరర: బబబమ రరవప నసదనస పరటట
తసడడ:డ పషరయఖ నసదనస పరటట
ఇసటట ననస:60-08-508
వయససస:38
లస: పప

95-147/142

2986 MLJ1165133
పషరర: సతఖనతరరయణ� తతడదపలర �

95-148/537

2989 AP151000561255
పషరర: కకటటశశరమమ తతడదపలర

95-151/25

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-507
వయససస:53
లస: ససస స
95-151/27

2992 MLJ1173384
పషరర: మలధవ బబ గర వరపప

95-149/151

తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-8-508
వయససస:31
లస: ససస స
95-149/153

భరస : వరభదడస
ఇసటట ననస:60-8-508
వయససస:49
లస: ససస స
95-149/155

95-149/146

తసడడ:డ నరసససహరరవప� �తతడదపలర
ఇసటట ననస:60-8-507
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరవప
ఇసటట ననస:60-8-507
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:60-8-508
వయససస:43
లస: ససస స
2996 SQX0211078
పషరర: వరభదడస బయరరరల

2988 SQX1751619
పషరర: అపరప రరవప తతడదపఅల

95-149/145

భరస : అపప రరవప తతడదపలర
ఇసటట ననస:60-8-507
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణనత తతడదపఅల
ఇసటట ననస:60-8-507
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-507
వయససస:31
లస: పప
2993 SQX0416560
పషరర: శరరద బయరరరల

95-149/148

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ� �తతడదపలర
ఇసటట ననస:60-8-507
వయససస:39
లస: పప

భరస : అపరప రరవప తతడదపఅల
ఇసటట ననస:60-8-507
వయససస:30
లస: ససస స
2990 SQX0455659
పషరర: రవ చసద తతడదపలర

95-147/771

భరస : మటటటగమసట వనసకట రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:60-8-506
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-506
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ తతడదపలర
ఇసటట ననస:60-8-507
వయససస:36
లస: పప

95-147/140

భరస : ఉమ మహహశశరరరవప చససడనరర
ఇసటట ననస:60-8-504/1
వయససస:51
లస: ససస స

95-149/147
2981 SQX0422725
పషరర: వనసకట మహన లకడమనతరరయణ
యలమరరస
తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-8-506
వయససస:40
లస: పప
95-147/143

95-147/139

2995 MLJ2738383
పషరర: ఎస వ శకనవరసరరవప బయరరరల

95-149/154

తసడడ:డ వరభదడరరవప
ఇసటట ననస:60-8-508
వయససస:49
లస: పప
95-149/512

2998 SQX2541019
పషరర: లకడమ దదవ నసదనసపరటట

95-149/513

భరస : బబబమరరవప నసదనసపరటట
ఇసటట ననస:60-08-508
వయససస:33
లస: ససస స
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95-147/144

భరస : వనసకట సరయ శకహరర నసనన
ఇసటట ననస:60-8-510
వయససస:51
లస: ససస స

3000 SQX0527010
పషరర: తననజ అచచసశశటట

95-149/156

తసడడ:డ మలధవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-510
వయససస:30
లస: ససస స
95-149/159

3005 SQX0527226
పషరర: అచచసశశటట అననశష కలమలర

95-149/162

తసడడ:డ మలధవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-510
వయససస:32
లస: పప
3008 SQX0320747
పషరర: హనసమసతరరవప చదగమ

95-150/253

95-149/166

95-95/1389

95-149/170

3018 SQX0736702
పషరర: వనసకట కకషష మసచకలపపడడ

95-149/485

3021 SQX2278349
పషరర: గరయతడ కరమశశటట

95-147/830

3026 SQX0736736
పషరర: జయ శకనవరసకకషష ఎన

3027 SQX0706796
పషరర: శవ నతగకకషష నదనపరటట

95-149/174

3010 SQX0598102
పషరర: కక వనసకట గమరర శరరష

తసడడ:డ గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:60-8-513
వయససస:29
లస: పప

95-149/165

3013 MLJ2737484
పషరర: శకనవరస రరవప కకలశశటట

95-144/548

95-149/168

3016 SQX0035659
పషరర: పవతడ మసచకలపపడడ

95-149/169

తసడడ:డ గణపత
ఇసటట ననస:60-8-512
వయససస:31
లస: ససస స
95-149/171

3019 SQX1257287
పషరర: వనసకట సరయ శకహరర నసనన

95-149/172

తసడడ:డ కకషషసరశమ దదవసగత నసనన
ఇసటట ననస:60-8-512
వయససస:55
లస: పప
95-149/486

3022 SQX1643311
పషరర: అసజన దదవ గరకనపపడడ

95-147/145

భరస : గరసధథ గరకనపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-513
వయససస:44
లస: ససస స

95-147/831 3025 SQX0549840
3024 SQX2497220
పషరర: లకడమ నరసససహ మయరరస పపలపరక
పషరర: వరలకడమ కకలర పర

తసడడ:డ రరజశశఖర రరవప పపలపరక
ఇసటట ననస:60-8-513
వయససస:68
లస: పప

95-149/163

తసడడ:డ గమరరసరశమ
ఇసటట ననస:60-8-511
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:60-8-512
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : లకడమ నరసససహ మయరరస పపలపరక
ఇసటట ననస:60-8-513
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:60-8-513
వయససస:26
లస: పప

95-149/167

తలర : లకడమ
ఇసటట ననస:60-8-512
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబరరయమడడ కరమశశటట
ఇసటట ననస:60-8-512
వయససస:43
లస: పప
3023 SQX2497212
పషరర: శక లకడమ శశష కలమలరర పపలపరక

3015 SQX2035269
పషరర: గరయతడ కరమశశటట

3007 SQX0527234
పషరర: అచచసశశటట మలధవరరవప

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:60-8-511
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:60-8-512
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : గణపత లలటట
ఇసటట ననస:60-8-512
వయససస:53
లస: ససస స
3020 SQX2129708
పషరర: వరయఖ కరమశశటట

95-149/164

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:60-8-511
వయససస:28
లస: పప

భరస : వరయఖ కరమశశటట
ఇసటట ననస:60-8-512
వయససస:33
లస: ససస స
3017 SQX0736744
పషరర: లకడమ మసచకలపపడడ

3012 SQX1270792
పషరర: గమరరసరశమ కకలశశటట

95-149/160

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-8-510
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకలశశటట
ఇసటట ననస:60-8-511
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-8-511
వయససస:51
లస: ససస స
3014 SQX2278596
పషరర: లకడమ కరమశశటట

3009 SQX1270560
పషరర: వనసకటలలవణఖ కకలశశటట

3004 SQX1751668
పషరర: నతగ వశశసరయ తదజ చదగమ
తసడడ:డ హననమసతష రరవప
ఇసటట ననస:60-8-510
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వశశనతథస
ఇసటట ననస:60-8-510
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వశశనతథస
ఇసటట ననస:60-8-510
వయససస:48
లస: పప
3011 MLJ2737476
పషరర: లకడమ కకలశశటట

3006 SQX1751825
పషరర: హనసమసత రరవప చదగమ

95-149/157

భరస : హననమసతష రరవప
ఇసటట ననస:60-8-510
వయససస:47
లస: ససస స

95-149/158 3003 SQX1751551
3002 SQX0527218
పషరర: అచచసశశటట శకదదవఅచచసశశటట శకదదవ
పషరర: శవనతగసరయ వషష
ష నసదన
చదగమ
భరస : మలధవరరవప
తసడడ:డ హనసమసతష రరవప
ఇసటట ననస:60-8-510
ఇసటట ననస:60-8-510
వయససస:49
లస: ససస స
వయససస:23
లస: పప
95-149/161

3001 SQX1751692
పషరర: వనసకట పదమజ చదగమ

95-149/173

భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:60-8-513
వయససస:63
లస: ససస స
95-149/175

95-149/176
3028 SQX0035691
పషరర: గగపరలకకషష నదనపరటటకరణమమ

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:60-8-513
వయససస:63
లస: పప
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3029 SQX2441780
పషరర: పడబమ కగశక పసనసగరసడ

95-149/487

తసడడ:డ కకషష సరయ పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-8-513
వయససస:22
లస: పప
3032 MLJ1163716
పషరర: బబలలతడపపరసససదరర �గగళర

95-148/539

3033 MLJ1165497
పషరర: మదససనధనరరవప� గగళళ�

95-150/254

3036 SQX0527077
పషరర: కరవపరర ససధతరరణణ

95-149/178

95-149/180

3045 AP151000555075
పషరర: బబల అననపపరష మలచరరజ

95-147/146

3048 SQX0866129
పషరర: లకడమ సడవసత కకతస మలసస

95-150/258

భరస : రరధకకషష మయరరస కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-8-523
వయససస:78
లస: ససస స

3051 SQX0723221
పషరర: అశశక కలమలర పనతనల

95-148/824

3037 SQX0527325
పషరర: దనపరటట రరధలకడమ

95-150/256

3040 MLJ2737567
పషరర: అనసరరధ అవరశరర

95-149/177

భరస : శకనవరస మయరరస
ఇసటట ననస:60-8-516
వయససస:45
లస: ససస స
95-149/179

3043 NDX1404243
పషరర: ససవరచల ననకల

94-214/30

భరస : కకటటశశర రరవప ననకల
ఇసటట ననస:60-8-519
వయససస:59
లస: ససస స
95-149/181

3046 SQX1751858
పషరర: వనసకట నరసయఖ కసచబబ టర

95-147/147

3049 SQX1056994
పషరర: శక మహలకడమ పనతనల

95-147/148

భరస : వనసకట హనసమత కకశశర పనతనల
ఇసటట ననస:60-8-523
వయససస:45
లస: ససస స
95-147/150

తసడడ:డ వనసకట హనసమసత కకషప ర
ఇసటట ననస:60-8-523
వయససస:27
లస: పప

3052 SQX0866244
పషరర: అనలకలమలర కకతస మలసస

3056 SQX1749969
పషరర: మహన రరవప యల యవరస
తసడడ:డ ససబబయఖ యలయవరస
ఇసటట ననస:60-8-524
వయససస:62
లస: పప

భరస : తడనతడ సరరరమ యలయవరస
ఇసటట ననస:60-8-524
వయససస:32
లస: ససస స
95-147/155

3057 SQX2474443
పషరర: తడనతద శరమ యలయవరస
తసడడ:డ మహనరరవప యలయవరస
ఇసటట ననస:60-8-524
వయససస:38
లస: పప

95-147/151

తసడడ:డ రరధతకకషరనరరధతకకషషమయరరస కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-8-523
వయససస:43
లస: పప

95-147/152 3054 SQX1750090
95-147/153 3055 SQX1750132
3053 SQX1056952
పషరర: వనసకట హనసమత కకశశర పనతనల
పషరర: సరయ నతగమలణణ యల యవరస
పషరర: తడనతధ శరమ యలయవరస

తసడడ:డ మహన రరవప
ఇసటట ననస:60-8-523
వయససస:50
లస: పప

95-149/182

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:60-8-519
వయససస:62
లస: పప

భరస : అనల కలమలర కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-8-523
వయససస:33
లస: ససస స
95-147/149

3034 SQX2311926
పషరర: శకనవరస రరవప మమడ

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:60-8-515
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : వనసకట అపరపరరవప
ఇసటట ననస:60-8-519
వయససస:82
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబడమణఖ దథకడతషలల
ఇసటట ననస:60-8-522
వయససస:39
లస: ససస స
3050 SQX1622050
పషరర: లకడమ కలమలరర కకతస మలసస

95-150/255

తసడడ:డ శశషయఖ
ఇసటట ననస:60-8-518
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:60-8-519
వయససస:55
లస: ససస స
3047 SQX0658047
పషరర: లకడమ కరమమశశరర అవరశరర

3042 AP151000555289
పషరర: గరసధథ గరగనపపడడ

95-148/538

తసడడ:డ గమరరనతథస మమడ
ఇసటట ననస:60-8-514
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ శసకరయఖ
ఇసటట ననస:60-8-515
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణశరససస స
ఇసటట ననస:60-8-516
వయససస:53
లస: పప
3044 SQX1751767
పషరర: వనదసరరర కసచబబ టర

95-148/540

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:60-8-515
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : లకడ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:60-8-515
వయససస:57
లస: ససస స

3031 SQX1293968
పషరర: ససనత బబ మమశశటట

భరస : వ సరసబశవ రరవప బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:60-8-514
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశర రరవప� �గగళళ
ఇసటట ననస:60-8-514
వయససస:44
లస: పప

95-150/257 3039 SQX0526780
3038 SQX0083238
పషరర: హహమనతగ ఇసదసమత పప తత
పషరర: దనపరటట ససరకష
స రర

3041 AP151000555270
పషరర: శకనవరసమయరరస అవరశరర

95-149/488

తసడడ:డ కకషష సరయ పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-8-513
వయససస:18
లస: పప

భరస : ఈశశరరరవప � �గగళర
ఇసటట ననస:60-8-514
వయససస:64
లస: ససస స
3035 SQX1383223
పషరర: వనసకట సరసబశవరరవప
బబ మమశశటట
తసడడ:డ రరమలసగసరశమ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:60-8-514
వయససస:72
లస: పప

3030 SQX2384154
పషరర: పషడమ ససహశ పసనసగరసడ

95-147/154

తసడడ:డ మహన రరవప యలయవరస
ఇసటట ననస:60-8-524
వయససస:37
లస: పప
95-147/772

3058 SQX2464568
పషరర: సరయ నతగమణణ యలయవరస

95-147/773

భరస : తడనతద శరమ యలయవరస
ఇసటట ననస:60-8-524
వయససస:31
లస: ససస స
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95-149/183

3060 SQX0706937
పషరర: గమణ సససదరర దదవపలపలర

భరస : బబల వనసకట రమణ సతఖనతరరయణ మయరస
ఇసటట ననస:60-8-525
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకరరమమయరరస
ఇసటట ననస:60-8-525
వయససస:43
లస: ససస స

3062 SQX0736678
పషరర: శకలకడమ మధసబబల అవరశరర

3063 AP151000555170
పషరర: వ కక బ వ శరససస స అవరశరర

95-149/186

భరస : వనసకటబడస శవపడసరద
ఇసటట ననస:60-8-525/1
వయససస:49
లస: ససస స
3065 AP151000555058
పషరర: సనరఖనతరరయణశరససస స అవరశరర

3069 SQX1738921
పషరర: జజఖత చతమరరస

95-149/192

95-149/191

భరస : గగపరల కకషష లలట చతమరరస
ఇసటట ననస:60-8-526
వయససస:53
లస: ససస స
95-149/194

తసడడ:డ గగవసద రరవప
ఇసటట ననస:60-8-527
వయససస:23
లస: పప

3078 AP151000555544
పషరర: గగవసదస చదపల

95-149/197

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:60-8-528
వయససస:49
లస: ససస స

3081 SQX1751916
పషరర: కరమమశశర రరవప కసటట

95-149/200

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ మమలకలపలర
ఇసటట ననస:60-8-529
వయససస:51
లస: పప
95-149/204

3084 SQX1960335
పషరర: దసరర రమఖ మలకలపలర

3076 AP151000555448
పషరర: పదతమవత చదపల

95-149/198

3079 SQX1399931
పషరర: నతగరరజ చతపల

95-147/157

తసడడ:డ గగవసద రరవప చతపల
ఇసటట ననస:60-8-528
వయససస:29
లస: పప
95-149/202

తసడడ:డ రరమమ
ఇసటట ననస:60-8-528
వయససస:22
లస: పప
95-147/158

95-149/195

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:60-8-527
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-8-527
వయససస:49
లస: పప
95-149/201

3073 AP151000555205
పషరర: వరరరచ రరయపప డ లల
తసడడ:డ నరహరరశరససస స
ఇసటట ననస:60-8-526
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ రరమమ కసటట
ఇసటట ననస:60-8-527
వయససస:20
లస: ససస స
95-149/199

3070 MLJ1167246
పషరర: హహహమలవత అగసస గరరజ
భరస : సతఖనతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:60-8-526
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల కకషష చతమరరస
ఇసటట ననస:60-8-526
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమయరరస
ఇసటట ననస:60-8-526
వయససస:99
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-529
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖనతరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:60-8-525/1
వయససస:30
లస: పప

95-149/190

95-149/196 3075 SQX1914860
3074 AP151000555199
పషరర: వనసకటబససబబబరరవప మలచరరజ
పషరర: లల కలమలరర కసటట

3086 AP151000555147
పషరర: సససదమమ మలకలపలర

95-149/188

95-147/156

భరస : వరరరచ
ఇసటట ననస:60-8-526
వయససస:72
లస: ససస స

3083 SQX1399949
పషరర: వనసకటటశశరరర మమలకలపలర

3064 SQX0736710
పషరర: వనసకటబడమ శవపడసరద అవరశరర

95-149/489 3067 SQX0866137
3066 SQX2282002
పషరర: ససబడసకనతఖ ఢడకడయర యలక అవరశరర
పషరర: వ సతఖ సరయ అఖలలష
అగసఖరరజ
తసడడ:డ వనసకట ససరఖనతరరయణ శరససస స అవరశరర
తలర : హహహమలవత
ఇసటట ననస:60-8-525/2
ఇసటట ననస:60-8-526
వయససస:46
లస: పప
వయససస:26
లస: పప

95-149/193 3072 SQX1738897
3071 MLJ2737385
పషరర: బబలలతడపపరసససదరర రరయపప డ లల
పషరర: ససబబబరరవప చతమరరస

3080 SQX0416545
పషరర: ససనత కసటట

95-149/187

95-149/189

భరస : ససబబబరరవప చతమరరస
ఇసటట ననస:60-8-526
వయససస:33
లస: ససస స

3077 SQX1751759
పషరర: కరమమశశర రరవప చతపల

95-149/185
3061 SQX0706952
పషరర: బబల వనసకట రమణ సతఖసనరఖ
నతరరయణమయరరస దదవపలపలర
తసడడ:డ శకరరమమయరరస
ఇసటట ననస:60-8-525
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సనరఖ నతరరయణ శరససస స అవరశరర
ఇసటట ననస:60-8-525/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-525/1
వయససస:81
లస: పప
3068 SQX1738913
పషరర: నతగ నలమ చతమరరస

95-149/184

3082 SQX0416586
పషరర: రరమమ కశటట

95-149/203

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:60-8-528
వయససస:49
లస: పప
95-147/159

3085 SQX2018968
పషరర: దసరర రమఖ మలకలపలర

95-147/706

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలకలపలర
ఇసటట ననస:60-8-529
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలకలపలర
ఇసటట ననస:60-8-529
వయససస:19
లస: ససస స

3087 AP151000555501
పషరర: వనసకటటశశరరరవప మలకలపలర

3088 SQX1020221
పషరర: హహమలత కకలవరసస

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:60-8-529
వయససస:49
లస: పప

95-149/205

95-147/160

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకలవరసస
ఇసటట ననస:60-8-530
వయససస:62
లస: ససస స
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3089 SQX1994466
పషరర: వనసకటటశశర రరవప కకలవరసస

95-147/707

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ కకలవరసస
ఇసటట ననస:60-8-530
వయససస:65
లస: పప
3092 SQX0083451
పషరర: మణణ కలమలరర బసడర మమడడ

95-149/206

భరస : సతఖ పడసరద
ఇసటట ననస:60-8-531
వయససస:49
లస: ససస స
3095 SQX1121714
పషరర: వనసకట లకడమ రగడడమగయడదస

95-149/209

95-149/212

భరస : ఫణణ కలమలర
ఇసటట ననస:60-8-532/1
వయససస:29
లస: ససస స
3104 SQX0066936
పషరర: గరయతడ బబ డపరటట

95-147/163

95-149/220

3096 SQX0211219
పషరర: సతఖపడసరద బసడర మయడడ

3099 SQX0416909
పషరర: కళళవత బడహమజజఖససఖల

3102 SQX1751817
పషరర: సరయ మణణ బడహమజజఖససఖల

3105 SQX1529629
పషరర: పదతమవత కక

3108 SQX0286187
పషరర: కకసడత శకనవరస రగడడమ

95-149/223

95-149/210

95-149/226

3116 SQX1451103
పషరర: శరరద సరనకకమమమ

95-149/227

3097 SQX0082875
పషరర: చసదడ శశఖర శరమ బసడర మయడడ

95-149/213

3100 SQX0417451
పషరర: లకడమ బడహమజజఖససఖల
భరస : హనసమత శరససస స
ఇసటట ననస:60-8-532
వయససస:30
లస: ససస స

95-149/216

3103 SQX0417303
పషరర: ఆసజననయశరససస స బడహమజజఖ

భరస : శకనవరసరగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:43
లస: ససస స

95-149/217

తసడడ:డ రరమబడహమశరససస స
ఇసటట ననస:60-8-532/1
వయససస:30
లస: పప
95-149/218

3106 MLJ1163559
పషరర: నతగకశశరమమ జసగర

95-149/219

భరస : సరసబరగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-533
వయససస:63
లస: ససస స
95-149/221

3109 SQX0706846
పషరర: వనసకట రరజఖలకడమ దదరగడర

95-149/222

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:60-8-534
వయససస:49
లస: ససస స
95-149/225

తసడడ:డ గమసడతరరవప
ఇసటట ననస:60-8-534
వయససస:49
లస: పప
95-162/863

తసడడ:డ డదగమపరరస వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:60-8-534
వయససస:57
లస: పప
3117 MLJ1165042
పషరర: వజయ సరనకకమమమ

95-149/211

95-149/214

95-149/224 3112 SQX0707075
3111 SQX1622225
పషరర: సదస
పషరర: రమమష దదరగడర
ర ణ జగదథశ కలమలర దదరగడర

3114 SQX2376168
పషరర: డదగమపరరస వజయ కలమలర

95-149/208

తసడడ:డ సతఖపడసరద శరమ
ఇసటట ననస:60-8-531
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ దదరగడర
ఇసటట ననస:60-8-534
వయససస:23
లస: పప

3113 SQX0706861
పషరర: వనసకట శశష నటరరజ మయరరస
తతడసకక
తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-8-534
వయససస:43
లస: పప

95-147/162

భరస : సతఖ పడసరద
ఇసటట ననస:60-8-531
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణరగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-533
వయససస:54
లస: పప

భరస : కకసడల రరవప
ఇసటట ననస:60-8-534
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రవసదడ రగడడమ సరనకకమమమ
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:43
లస: ససస స

3094 SQX0827832
పషరర: అననపపరష బశడర మయడడ

95-149/207

భరస : శకనవరస రగడమ డ కక
ఇసటట ననస:60-8-533
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడమ కక
ఇసటట ననస:60-8-533
వయససస:49
లస: పప
3110 SQX0707117
పషరర: వజయలకడమ దదవ పపటబట

3093 SQX0083154
పషరర: శక దదవ బసడర మమడడ

భరస : ఆసజననయ శరససస స
ఇసటట ననస:60-8-532/1
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడమ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:60-8-533
వయససస:29
లస: ససస స
3107 SQX0736728
పషరర: ఉమలమహహశశర రగడమ డ కక

తసడడ:డ పరశతతలల
ఇసటట ననస:60-8-531
వయససస:57
లస: పప

భరస : శకనవరసశరససస స
ఇసటట ననస:60-8-532
వయససస:51
లస: ససస స
95-149/215

3091 SQX1587668
పషరర: వనసకట రమణ గమసడవరపప

భరస : లలట గసగరధర మహన రరవప దదసతరరజ
ఇసటట ననస:60-8-531
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ పడసరద
ఇసటట ననస:60-8-531
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పరశతతలల
ఇసటట ననస:60-8-531
వయససస:56
లస: పప
3101 SQX1065193
పషరర: బడహమజజఖశఖల శక లకడమ

95-147/161

భరస : చసధడ శశఖర శరమ
ఇసటట ననస:60-8-531
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : లకడమ వనసకట నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:60-8-531
వయససస:49
లస: ససస స
3098 SQX1605189
పషరర: గగపరల కకషష గమసడవరపప

3090 SQX1820281
పషరర: జజనకక దదసతరరజ

3115 SQX2309821
పషరర: వరణణ తపసపరగడమ డ

95-147/774

తసడడ:డ శవ కకషషరగడడమ తపసపరగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:28
లస: ససస స
95-149/228

3118 MLJ1165406
పషరర: వజయలకడమ సరనకకమమమ

95-149/229

భరస : సతఖనతరరయణరగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:43
లస: ససస స
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3119 MLJ1165802
పషరర: లకడమనరసమమ సరనకకమమమ

95-149/230

భరస : కకషరషరగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:49
లస: ససస స
3122 MLJ1161348
పషరర: రకవనసదడ రగడడమ సరనకకమమమ

95-149/231 3121 SQX0082891
3120 SQX0320861
పషరర: వజయ భబసణర రగడడమ సరనకకమమ
పషరర: మహహశశర రగడడమ సరనకకమమమ

తసడడ:డ వనసకట సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:43
లస: పప
95-149/233

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:30
లస: పప

3123 AP151000555704
పషరర: శకనవరసరగడడమకకశడత

తసడడ:డ కకషరషరగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:43
లస: పప
3128 SQX0994517
పషరర: వరణణ మలకలపలర

95-149/239

95-149/242

95-149/245

95-149/248

95-149/251

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: పప

3135 MLJ2737914
పషరర: లకడమ పదతమవత కలరరక

3138 MLJ1168814
పషరర: అలవనలల మలకలపలర

3141 MLJ1166917
పషరర: కకరణ కలమలర పలలర

95-149/254

3144 MLJ1165422
పషరర: కకషప ర మలకలపలర

95-149/243

3147 SQX1738848
పషరర: శరసత కలరరక
భరస : గసగ మహహష కలరరక
ఇసటట ననస:60-8-536/1
వయససస:30
లస: ససస స

95-149/238

3130 SQX1751924
పషరర: వజయలకడమ కతదస బబ యన

95-149/241

3133 SQX0417071
పషరర: పరరశత కశటట

95-149/244

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: ససస స
95-149/246

3136 MLJ1166628
పషరర: వనశకట లకడమ పలలర

95-149/247

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: ససస స
95-149/249

3139 SQX1751833
పషరర: ససవరకకషష కటట బబ యన

95-149/250

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:27
లస: పప
95-149/252

3142 SQX0527283
పషరర: యయలలక వనసకటటశశర రరవప

95-149/253

తసడడ:డ యలర యఖ
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: పప
95-149/255

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:43
లస: పప
95-149/257

3127 SQX1451160
పషరర: రరజజ రరజకశశరర మమలకలపలర

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ సరశబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: పప
3146 MLJ1170695
పషరర: బడహమయఖ పలలర

95-149/240

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమమలల
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: పప
3143 MLJ1166925
పషరర: శకనవరసరరవప కటటట బబ యన

3132 MLJ1165430
పషరర: నరసమమ మలకలపలర

95-149/235

తసడడ:డ కకశశర మమలకలపలర
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : హరర బబబమ
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:43
లస: ససస స
3140 SQX0994509
పషరర: మసరసన నతగ రరజ కరసతష

95-149/237

భరస : కకషప ర
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:43
లస: ససస స
3137 MLJ2737898
పషరర: శవ లకడమ చదలవరడ

3129 SQX0592840
పషరర: యయలలకర ఆదదలకడమ

3124 MLJ1165034
పషరర: శకనవరసరగడడమ సరనకకమమమ
తసడడ:డ కకషరషరగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: ససస స
3134 SQX0461210
పషరర: జయలకడమ దనళర

95-149/234

భరస : కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన నతగ రరజ
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:49
లస: ససస స
3131 MLJ1166610
పషరర: లలకకశశరర పలలర

తసడడ:డ నతరరయణ రగడడమ
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ రరమససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-535
వయససస:57
లస: పప

95-149/236 3126 SQX1751890
3125 AP151000555495
పషరర: సతఖనతరరయణరగడడమ సరనకకమమమ
పషరర: నతగ మలలర శశరర పలలర

95-149/232

3145 SQX0416719
పషరర: శకరరమమలల కశటట

95-149/256

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:60-8-536
వయససస:43
లస: పప
95-149/258

3148 SQX1738871
పషరర: గసగ లలలధర కలరరక

95-149/259

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:60-8-536/1
వయససస:21
లస: పప
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95-149/260

భరస : మననహర నసబయరర
ఇసటట ననస:60-8-537
వయససస:43
లస: ససస స

3150 SQX1451053
పషరర: చదసచస లకడమ నసబయరర

భరస : గగపరల కకషష నసబయరర
ఇసటట ననస:60-8-537
వయససస:43
లస: ససస స

95-149/490 3153 SQX2148351
3152 SQX2368181
పషరర: ససతతరరమలసజననయమలల మలజకటట
పషరర: శకమనతనరరయణ మలజకటట

తసడడ:డ హనసమసతరరవప మలజకటట
ఇసటట ననస:60-8-537
వయససస:53
లస: పప
3155 SQX0931642
పషరర: అననష లలకణ

95-147/164

తలర : అరరణ లలకణ
ఇసటట ననస:60-8-538
వయససస:25
లస: ససస స
3158 MLJ2737518
పషరర: మలధవ లత ననకల

95-149/263

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:60-8-539
వయససస:43
లస: పప
3164 SQX0706754
పషరర: రరమకకషష ససకకరర

95-149/269

భరస : శవ పడసరద ససకలరర
ఇసటట ననస:60-8-541
వయససస:45
లస: ససస స
3170 SQX0643494
పషరర: శవ మలర శశరర గమవశల
భరస : శకనవరసస గమవశల
ఇసటట ననస:60-8-542
వయససస:37
లస: ససస స
3173 AP151000555442
పషరర: వరసస గమవశల
తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:60-8-542
వయససస:43
లస: పప
3176 SQX2462620
పషరర: లకడమ పదతమవత కలరక
భరస : ఉమ మహహశశర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:60-8-543
వయససస:48
లస: ససస స

3157 SQX2279271
పషరర: గరత వజయ లకడమ కరకరర

95-149/493

3159 AP151000555158
పషరర: నతగకసదడమమ ననకల

3162 SQX1738988
పషరర: వనసకటటష దసతషరరస

3165 SQX0736694
పషరర: పడభబకర కకటబడ

3168 SQX1790765
పషరర: శవ పడసరద ససకలరర

3171 SQX1270602
పషరర: శకనవరసస గమవశల

3174 SQX0416784
పషరర: వనసకటటశశరరర గమవశల

95-149/264

3177 SQX2480697
పషరర: ఉమ మహహశశర రరవప కలరక
తసడడ:డ గసగర నతగకశశర రరవప కలరక
ఇసటట ననస:60-8-543
వయససస:73
లస: పప

3160 MLJ1162098
పషరర: శకనవరసరరవప ననకల

95-149/265

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:60-8-539
వయససస:49
లస: పప
95-149/267

3163 SQX1257329
పషరర: అనల కలమలర ససకకరర

95-149/268

తసడడ:డ శవ పడసరద ససకకరర
ఇసటట ననస:60-8-541
వయససస:27
లస: పప
95-149/270

3166 SQX1596685
పషరర: వ యస సతఖమయరరస జజసఖభటర

95-149/271

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:60-8-541
వయససస:62
లస: పప
95-156/38

3169 SQX0988014
పషరర: భవరన పప తనబబ యన

95-147/165

భరస : శకనవరసస పప తనబబ యన
ఇసటట ననస:60-8-542
వయససస:27
లస: ససస స
95-147/167

3172 SQX0083253
పషరర: అదద లకడమ జ

95-149/272

భరస : ససజవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-542
వయససస:43
లస: ససస స
95-149/274

95-147/168
3175 SQX1041409
పషరర: గసగ నతగ మలలర సశర రరవప
కలరరక
తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:60-8-543
వయససస:25
లస: పప

95-148/825

3178 SQX1399923
పషరర: వరణణ కసటట

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-542
వయససస:43
లస: పప
95-147/775

95-149/494

భరస : కకషష రరవప కరకరర
ఇసటట ననస:60-8-538
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపరరవప గమవశల
ఇసటట ననస:60-8-542
వయససస:39
లస: పప
95-149/273

95-149/492

3156 SQX2281848
పషరర: కకషష రరవప కరకరర

తసడడ:డ రరమమలల ససకలరర
ఇసటట ననస:60-8-541
వయససస:51
లస: పప
95-147/166

3154 SQX2146694
పషరర: శక రసగనతథ మలజకటట

తసడడ:డ ససతతరరమలసజననయమలల మలజకటట
ఇసటట ననస:60-8-537
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ రమణ మయరరస
ఇసటట ననస:60-8-541
వయససస:27
లస: పప
95-151/983

95-149/262

తసడడ:డ ససతరరమలసజననయమలల మలజకటట
ఇసటట ననస:60-8-537
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ దసతషరరస
ఇసటట ననస:60-8-541
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ శవపడసరద
ఇసటట ననస:60-8-541
వయససస:43
లస: పప
3167 SQX1787506
పషరర: పదతమవత ససకలరర

95-149/491

భరస : పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:60-8-539
వయససస:43
లస: ససస స
95-149/266

3151 SQX1450964
పషరర: మననహర నసబయరర

తసడడ:డ గగపరల కకషష నసబయరర
ఇసటట ననస:60-8-537
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవరరస కకషష కరకరర
ఇసటట ననస:60-8-538
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:60-8-539
వయససస:49
లస: ససస స
3161 AP151000555512
పషరర: పడసరదరరవప ననకల

95-149/261

95-147/169

భరస : మసరసన నతగరరజ కసటట
ఇసటట ననస:60-8-545
వయససస:27
లస: ససస స
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95-147/170

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-548
వయససస:57
లస: పప
3182 SQX0736587
పషరర: పడసనన కకటబడ

95-149/275

95-149/462

95-149/278

95-149/281

95-149/282

95-149/285

95-149/288

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:60-8-552
వయససస:49
లస: ససస స
3203 SQX0706812
పషరర: వనసకట బబల ససధతరరణణ
అగసస గరరజ
తలర : హహహమలవత
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:43
లస: ససస స

95-149/289

3206 SQX0609818
పషరర: శకవలర పదతమవత అవరశరర

95-149/292

భరస : ససదరరనస
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:23
లస: ససస స

3189 AP151000555160
పషరర: వజయలకడమ కరససల

3192 SQX1272913
పషరర: రరప కకకషషవనణణ గరడవరరస

3195 SQX0298711
పషరర: బ ససనతత దదవ

3198 SQX1603449
పషరర: సతఖ సరయ బబబమ గరడవరరస

3184 MLJ2738508
పషరర: రఘమ అవరశరర

95-149/277

3187 SQX2562239
పషరర: పదతమవత కకటడ

95-149/515

భరస : వనసకట రమణ మయరరస కకటడ
ఇసటట ననస:60-8-548
వయససస:52
లస: ససస స
95-149/279

3190 SQX0706903
పషరర: వనసకటటశశర రరవప కరససల

95-147/171

3193 SQX1272905
పషరర: రరమ కకషష గరడవరరస

95-147/172

తసడడ:డ సతఖ సరయ బబబమ గరడవరరస
ఇసటట ననస:60-8-551
వయససస:27
లస: పప
95-149/283

3196 SQX1603423
పషరర: మలధవ గరడవరరస

95-149/284

భరస : సతఖ సరయ బబబమ గరడవరరస
ఇసటట ననస:60-8-551
వయససస:49
లస: ససస స
95-149/286

3199 AP151000555561
పషరర: రరజరరజకశశరర రరయపప డ లల

తసడడ:డ రరమలరరవప గరడవరరస
ఇసటట ననస:60-8-551
వయససస:56
లస: పప

భరస : ససబడమణఖశరససస స
ఇసటట ననస:60-8-552
వయససస:43
లస: ససస స

95-149/495
3201 SQX2281889
పషరర: వనసకట ససబడమణఖ శరససస స
రరయపప డ లల
తసడడ:డ వనసకట రరమ శరససస స రరయపప డ లల
ఇసటట ననస:60-8-552
వయససస:71
లస: పప

3202 SQX1068957
పషరర: శక రరస పడశరసత అవరశరర

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వశశనతధస
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:49
లస: ససస స

95-149/287

95-147/173

తసడడ:డ ససదరరనస అవరశరర
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:25
లస: పప

95-149/290 3205 AP151000555141
3204 SQX0416768
పషరర: వ. లలల పపణఖ శక అపరపపపరపప
పషరర: సతఖవరణణ అవరశరర

3207 SQX0416743
పషరర: లలలసరవతడ అవరశరర

95-149/280

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-550
వయససస:26
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:60-8-551
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:60-8-551
వయససస:26
లస: పప
3200 MLJ2738029
పషరర: శరసత కలమలరర రరయపప డ లల

95-149/463

తసడడ:డ సతఖ సరయ బబబమ గరడవరరస
ఇసటట ననస:60-8-551
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ సరయబబబబ
ఇసటట ననస:60-8-551
వయససస:23
లస: ససస స
3197 SQX0298737
పషరర: బ పడసరద రరవప

3186 SQX2110534
పషరర: వనసకట రమణ మయరరస కకటడ

95-147/844

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-548
వయససస:49
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-550
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-550
వయససస:49
లస: పప
3194 SQX0818799
పషరర: రరప కకషషవనణణ గరడవరరస

95-149/276

తసడడ:డ సనరఖనతరరయణ కకటడ
ఇసటట ననస:60-8-548
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప
ఇసటట ననస:60-8-550
వయససస:26
లస: ససస స
3191 AP151000555048
పషరర: పరసడడరసగరరరవప కరససల

3183 MLJ2738417
పషరర: పదతమవత అవరశరర

3181 SQX2562254
పషరర: వనసకట రమణ మయరరస కకటడ

తసడడ:డ ససరఖనతరరయణ కకటడ
ఇసటట ననస:60-8-548
వయససస:67
లస: పప

భరస : రఘమ
ఇసటట ననస:60-8-548
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సనరఖనతరరయణ కకటడ
ఇసటట ననస:60-8-548
వయససస:90
లస: ససస స
3188 SQX1128363
పషరర: ససషమ కరససల

95-147/776

తసడడ:డ సనరఖ నతరరయణ కకటడ
ఇసటట ననస:60-8-548
వయససస:57
లస: పప

భరస : పడభబకర
ఇసటట ననస:60-8-548
వయససస:49
లస: ససస స
3185 SQX2110591
పషరర: ససతమమ కకటడ

3180 SQX2349454
పషరర: వనసకట రమణ మయరరస కకటడ

95-149/291

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:43
లస: ససస స
95-149/293

3208 AP151000555140
పషరర: కరమలకడ అవరశరర

95-149/294

భరస : వశశనతధస
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:49
లస: ససస స
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3209 SQX0945386
పషరర: నతగవనసకట పవన కలమలర
మలనసగరక
తసడడ:డ దయలనధద మలనసగరక
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:28
లస: పప

95-149/295

3212 AP151000555515
పషరర: ససదరరనస అవరశరర

95-149/298

95-147/176

భరస : ససధతకర
ఇసటట ననస:60-8-555
వయససస:48
లస: ససస స

3213 SQX1820299
పషరర: బబలతడపపర సససదరర ఇమమడడ

95-149/299

95-147/777

3216 SQX0658013
పషరర: ససతతమహలకడమ అకకణ

3217 SQX1643386
పషరర: ససధతకర అకకణ

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-558
వయససస:31
లస: ససస స
3230 AP151000555156
పషరర: వనసకటబడవప బరస

95-149/307

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:60-8-560
వయససస:54
లస: ససస స

95-147/180

3225 SQX0417048
పషరర: ససలలచన పప తత
స రర

3228 SQX0320200
పషరర: బరస కగ పడసనన కలమలర

3231 SQX1788843
పషరర: పపజత పప తతరర

95-149/309

3234 SQX0709956
పషరర: లకడమ నతగకశశరర కపపగసతషల

95-149/300

3237 SQX1942069
పషరర: సతఖ కలమలరర ఆలపరటట
భరస : ససత రరమయఖ ఆలపరటట
ఇసటట ననస:60-8-560
వయససస:61
లస: ససస స

95-147/181

3223 AP151000555181
పషరర: కకశవ రరవప పప రర

95-149/301

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-8-556
వయససస:65
లస: పప
95-149/302

3226 MLJ1164029
పషరర: నతగ మరర భబఈ బరస

95-149/303

భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:60-8-558
వయససస:49
లస: ససస స
95-149/305

3229 SQX0417089
పషరర: శకలకడమ నతారయణ పప తత
స రర

95-149/306

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-558
వయససస:43
లస: పప
95-151/982

3232 SQX0790659
పషరర: అనసరరధ కపపగసతషల

95-149/308

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-559
వయససస:33
లస: ససస స
95-149/310

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-559
వయససస:59
లస: ససస స
95-147/182

3220 SQX1069054
పషరర: లకడమ నరసససహ చకకవరరస పప రర
తసడడ:డ కకశవరరవప పప రర
ఇసటట ననస:60-8-556
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ పప తతరర
ఇసటట ననస:60-8-558
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-559
వయససస:38
లస: ససస స
3236 SQX0658153
పషరర: లకడమ తతసడదపప

3222 SQX1622746
పషరర: వమల పప రర

95-147/178

తసడడ:డ మలర కరరరరనశరససట న అకకణ
ఇసటట ననస:60-8-555
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బరస వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:60-8-558
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:60-8-558
వయససస:62
లస: పప
3233 SQX0710004
పషరర: రమలదదవ కపపగసతషల

95-147/177

భరస : శకలకడమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-558
వయససస:43
లస: ససస స
95-149/304

95-147/175
3214 SQX0532515
పషరర: ఉమలమహహశశర రరవప ఇమమడడ

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-554
వయససస:76
లస: పప

భరస : కకశవ రరవప పప రర
ఇసటట ననస:60-8-556
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ పప తష
స రర
ఇసటట ననస:60-8-558
వయససస:19
లస: పప
3227 MLJ1165018
పషరర: వనసకట ససబబరతనస కకట

95-147/174

భరస : కకశవరరవప పప రర
ఇసటట ననస:60-8-556
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశవ రరవప పప రర
ఇసటట ననస:60-8-556
వయససస:24
లస: ససస స
3224 SQX2313260
పషరర: ససమసత పప తష
స రర

తసడడ:డ వశశనతధస
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:49
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన శరససట న అకకణ
ఇసటట ననస:60-8-555
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకధరర చతరరఖలల
ఇసటట ననస:60-8-555
వయససస:71
లస: పప

95-149/297
3211 AP151000555521
పషరర: ససతతరరమలసజననయమలల అవరశరర

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప ఇమమడడ
ఇసటట ననస:60-8-554
వయససస:64
లస: ససస స

95-147/179 3219 SQX1622035
3218 SQX0658203
పషరర: భబసణర రరవప మసగలలపపరపప
పషరర: వమల పప రర

3221 SQX1257345
పషరర: శక దదవఖ పప రర

95-149/296

తసడడ:డ వశశనతధస
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వశశనతధస
ఇసటట ననస:60-8-553
వయససస:49
లస: పప
3215 SQX0658476
పషరర: వజయ కలమలరర అకకణ

3210 SQX0417063
పషరర: శకనవరసస అవరశరర

3235 SQX0709980
పషరర: సతఖనతరరయణ కపపగసతషల

95-149/311

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:60-8-559
వయససస:72
లస: పప
95-147/183

3238 SQX0589010
పషరర: ససజజత కటకస

95-147/184

తసడడ:డ రరమమ
ఇసటట ననస:60-8-560
వయససస:48
లస: పప
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95-147/185

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప కటకస
ఇసటట ననస:60-8-560
వయససస:52
లస: పప
3242 AP151000555256
పషరర: సతఖనతఅరరయణ పరరకపలర

3240 SQX2320851
పషరర: శశషసరయ కటకస

తసడడ:డ రరమమ కటకస
ఇసటట ననస:60-8-560
వయససస:18
లస: పప
95-149/313

3243 SQX2087021
పషరర: నరమల సషడడమబ

తసడడ:డ వనసకటకకషషమయరరస
ఇసటట ననస:60-8-560
వయససస:56
లస: పప

భరస : రమణ రరవప సషడడమబ
ఇసటట ననస:60-8-561
వయససస:70
లస: ససస స

95-149/315
3245 SQX1941863
పషరర: లకడమ వనసకట రరమలరరవప అగసస గ
రరజ
తసడడ:డ జగన మహన రరవప అగసస గ రరజ
ఇసటట ననస:60-8-561
వయససస:50
లస: పప

3246 AP151000561288
పషరర: లకడమసనరఖకలమలరర కకససగసటట
భరస : శకహరరశరససస స
ఇసటట ననస:60-8-561
వయససస:31
లస: ససస స

3248 MLJ2743037
పషరర: నరసససహశరససస స శనగవరపప

3249 MLJ2743961
పషరర: శకహరరశరససస స కకససగసటట

95-151/30

తసడడ:డ రరమనతధరరవప
ఇసటట ననస:60-8-561
వయససస:31
లస: పప
3251 SQX1914811
పషరర: ససమఖ అసజల చసతలపరటట

95-149/316

95-147/188

95-149/319

95-149/322

తసడడ:డ బ వ ఎస ఆర కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-8-566
వయససస:53
లస: పప

3258 SQX1270727
పషరర: వర వనసకట సరయ తదజ తతకల

95-147/190

95-151/31

3247 MLJ1164409
పషరర: శశషగరరరరరవప కకససకసటట

95-151/29

3250 SQX1908003
పషరర: శరరద శనగవరపప

95-147/186

95-149/317

3253 SQX1622043
పషరర: నతగలకడమ ససదబసశశటట

95-147/187

భరస : మలర కరరరరనరరవప ససదబసశశటట
ఇసటట ననస:60-8-564
వయససస:52
లస: ససస స
95-147/189

3256 SQX0527168
పషరర: నల దసరర దదవ

95-149/318

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:60-8-564
వయససస:26
లస: ససస స
95-149/320

3259 SQX0527069
పషరర: నల సతష

95-149/321

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:60-8-564
వయససస:26
లస: పప

95-149/323 3262 SQX0526996
3261 SQX0416941
పషరర: వనసకట నరజ ససతతషస బబ డడమపలర
పషరర: బబ డడమపలర పడభబకర శరమ

3264 SQX0811430
పషరర: వజయ సరరధద బసడడ

3267 SQX1556077
పషరర: అనసనయ మదన
బ రర
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మదన
బ రర
ఇసటట ననస:60-8-567
వయససస:57
లస: ససస స

95-149/314

తసడడ:డ నరసససహ శరససస స శనగవరపప
ఇసటట ననస:60-8-563
వయససస:23
లస: ససస స

95-149/324

తసడడ:డ రరమచసదడ శరమ
ఇసటట ననస:60-8-565
వయససస:30
లస: పప
95-147/191

తసడడ:డ వనసకట శవ రరమకకషష
ఇసటట ననస:60-8-566
వయససస:45
లస: పప
95-149/326

3244 SQX1941855
పషరర: వనసకట జజఖత అగసస గరరజ

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-561
వయససస:31
లస: పప

భరస : పడభబకర శశరమ
ఇసటట ననస:60-8-565
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర బసడడ
ఇసటట ననస:60-8-566
వయససస:24
లస: పప
3266 SQX0706911
పషరర: చసదడశశఖర బసడడ

95-151/28

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:60-8-564
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:60-8-564
వయససస:26
లస: పప
3263 SQX1390129
పషరర: తషలసస రరస బసడడ

3255 SQX1622076
పషరర: మలర కరరరరనరరవప ససదబసశశటట

95-149/312

భరస : లకడమ వనసకట రరమలరరవప అగసస గరరజ
ఇసటట ననస:60-8-561
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగభయషణస ససదబసశశటట
ఇసటట ననస:60-8-564
వయససస:56
లస: పప

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:60-8-564
వయససస:49
లస: ససస స
3260 SQX0527051
పషరర: నల పడకరష

95-147/708

భరస : నరసససహ శరససస స శనగవరపప
ఇసటట ననస:60-8-563
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప ససదబసశశటట
ఇసటట ననస:60-8-564
వయససస:35
లస: పప
3257 AP151000555513
పషరర: జయలకడమ నల

3252 SQX1914795
పషరర: సతఖవత శనగవరపప

3241 AP151000555363
పషరర: నతగమణణ పరరకపలర

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-560
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ
ఇసటట ననస:60-8-561
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస చసతలపరటట
ఇసటట ననస:60-8-563
వయససస:21
లస: ససస స
3254 SQX1622084
పషరర: నతగబబబమ ససదబసశశటట

95-147/778

3265 SQX0707018
పషరర: వరలకడమ బసడడ

95-149/325

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:60-8-566
వయససస:44
లస: ససస స
95-147/192

95-147/193
3268 SQX0723916
పషరర: సరయ పవన కలమలర మదన
బ రర

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప మదన
బ రర
ఇసటట ననస:60-8-567
వయససస:27
లస: పప
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3269 SQX1556069
పషరర: సతఖనతరరయణ మదన
బ రర

95-147/194

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మదన
బ రర
ఇసటట ననస:60-8-567
వయససస:62
లస: పప
3272 SQX0988030
పషరర: వనసకట ససలలఖ కకట

95-147/196

95-149/329

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-571
వయససస:31
లస: పప
3278 MLJ1167923
పషరర: యశశధ కరకక

95-149/332

95-149/335

95-147/199

95-149/338

95-149/339

భరస : మలధవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-580
వయససస:30
లస: ససస స

95-149/333

3288 SQX0786731
పషరర: కకషషకలమలరర వడర మయడడ

3291 SQX1586124
పషరర: ససతరరవమమ వడర మయడడ

95-149/342

3294 SQX1596719
పషరర: మలరరత ససకనఖ వపడతష
స

95-149/336

3297 MLJ1164789
పషరర: శవ నతగ కకషప ర వపడతస
తసడడ:డ శశకరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-580
వయససస:39
లస: పప

3277 SQX1257386
పషరర: వరలసకమమ కరకక

95-149/331

3280 MLJ1164300
పషరర: వరసస కరకక

95-149/334

3283 SQX1075895
పషరర: తతటకనకపడసరద తతట

95-147/198

తసడడ:డ రరమలరరవప తతట
ఇసటట ననస:60-8-576
వయససస:46
లస: పప
95-147/200

3286 MLJ1163807
పషరర: చటటట మమ గయడనరర

95-149/337

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-577
వయససస:26
లస: ససస స
95-147/201

3289 SQX0786798
పషరర: నతగససలలచన వడర మయడడ

95-147/202

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప వడర మయడడ
ఇసటట ననస:60-8-579
వయససస:41
లస: ససస స
95-149/340

3292 MLJ1168228
పషరర: ఫణణలలల వడర మయడడ

95-149/341

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-579
వయససస:30
లస: పప
95-149/343

భరస : శవ నతగ కలమలర వపడతష
స
ఇసటట ననస:60-8-580
వయససస:30
లస: ససస స
95-149/345

95-149/328

తసడడ:డ సరశబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-575
వయససస:23
లస: పప

భరస : శశషగరరరరరవప వడర మయడడ
ఇసటట ననస:60-8-579
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-579
వయససస:72
లస: పప
3296 MLJ1165182
పషరర: కనకదసరర రరయసస

3285 SQX0723569
పషరర: సప మశశఖర గయడనరర

3274 SQX0298240
పషరర: ఎస ఇసదదర దదవ

భరస : వరసస కరకక
ఇసటట ననస:60-8-575
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఫణణలలల
ఇసటట ననస:60-8-579
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : మలలర శశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-579
వయససస:30
లస: ససస స
3293 MLJ1162403
పషరర: మలలర శశరరరవప వడర మయడడ

95-149/330

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ లలటట
ఇసటట ననస:60-8-577
వయససస:27
లస: పప

భరస : రరధతకకషషమయరరస
ఇసటట ననస:60-8-577
వయససస:26
లస: ససస స
3290 SQX0211326
పషరర: నతగససలలచన వడర మయడడ

3276 MLJ1160803
పషరర: వనసకట రమమష కకట

3282 AP151000555396
పషరర: సరసబశవరరవప కరకక

95-149/327

భరస : మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:60-8-571
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:60-8-575
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ కణక పడసరద తతట
ఇసటట ననస:60-8-576
వయససస:22
లస: పప
3287 AP151000555179
పషరర: పదతమవత ససగరపప

95-147/197

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-575
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-575
వయససస:23
లస: పప
3284 SQX1976042
పషరర: కకషష వసశ తతట

3273 SQX0643569
పషరర: వ.ఏస ఏన.ఏల.నతరరయణ
పరరకపలర పరరకపలర
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పరరకపలర
ఇసటట ననస:60-8-571
వయససస:37
లస: పప

3279 AP151000555507
పషరర: సరమలమజఖస కరకక

3271 SQX1556168
పషరర: మధససనదన గరరర గగసరశమ

తసడడ:డ ససతతష గరరర గగసరశమ
ఇసటట ననస:60-8-570
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-571
వయససస:31
లస: పప

భరస : నరససశహరరవప
ఇసటట ననస:60-8-575
వయససస:23
లస: ససస స
3281 AP151000555387
పషరర: నరసససహరరవప కరకక

95-147/195

తసడడ:డ కనక పడసరద తతట
ఇసటట ననస:60-8-570
వయససస:22
లస: పప

భరస : వనసకట నతగకశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:60-8-571
వయససస:30
లస: ససస స
3275 MLJ1162148
పషరర: వనసకట నతగకశశరరరవప కకట

3270 SQX1942093
పషరర: వసశ కకషష తతట

3295 MLJ1164573
పషరర: ధనలకడమ వపడతస

95-149/344

భరస : శశకరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-580
వయససస:27
లస: ససస స
95-149/346

3298 MLJ1164565
పషరర: శవ నతగ కలమలర వపడతస

95-149/347

తసడడ:డ శశకరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-580
వయససస:27
లస: పప
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3299 SQX1270776
పషరర: దసరరర భవరన సనరరశశటట

95-147/203

భరస : బబలకకకడషష సనరరశశటట
ఇసటట ననస:60-8-581
వయససస:29
లస: ససస స
3302 SQX1556176
పషరర: బబలకకషష సనరరశశటట

95-149/350

95-149/353

95-147/779

95-149/356

95-147/207

95-147/210

95-149/358

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:60-8-586
వయససస:32
లస: పప
3323 AP151000555518
పషరర: పపలలరరరవప నతదదసడర

95-149/354

95-149/361

తసడడ:డ వనసకట సరసబశవ రరవప బబదదననడడ
ఇసటట ననస:60-8-589
వయససస:21
లస: ససస స

3307 SQX0811505
పషరర: రరసబబబమ శశటట

95-147/205

3310 SQX0706770
పషరర: శవ ససధథర పప గమల

95-149/355

95-149/496 3313 SQX0200865
3312 SQX2162238
పషరర: అలర స హహమసత సరయ కలమలర
పషరర: లకడమ నరసమమ లఘమవరపప

3315 SQX0811414
పషరర: కకరణ కలమలర రరవపల

95-147/208

3316 SQX0200832
పషరర: హరరనతథ బబబమ లఘమవరపప

తసడడ:డ వనసకట సతఖ మహన రరవప చతరరలల
ఇసటట ననస:60-8-586
వయససస:27
లస: పప

భరస : యలర మసద
ఇసటట ననస:60-8-586
వయససస:32
లస: ససస స

3321 AP151000555675
పషరర: రరమలదదవ నతదదశడర

3322 AP151000555331
పషరర: శకనవరసరరవప నకతడపప

3327 MLJ1169473
పషరర: వజయలకడమ శకరరమమల
భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-8-590
వయససస:24
లస: ససస స

95-147/209

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:60-8-586
వయససస:35
లస: పప

95-147/780 3319 AP151000555383
3318 SQX2147205
పషరర: వనసకట అరరణ పడదథప చతరరలల
పషరర: యశశద రరవపల

3324 AP151000555206
పషరర: సరమలమజఖస బబదదననడడ

95-147/206

భరస : హరరనతథ బబబమ లఘమవరపప
ఇసటట ననస:60-8-586
వయససస:46
లస: ససస స

95-149/359

95-149/357

95-149/360

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-8-587
వయససస:30
లస: పప
95-149/362

భరస : ధశరదరరమయఖ
ఇసటట ననస:60-8-588
వయససస:30
లస: ససస స
95-149/514

95-149/352

తసడడ:డ శవ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-584
వయససస:30
లస: పప

భరస : పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-587
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరయమడడ
ఇసటట ననస:60-8-587
వయససస:30
లస: పప
3326 SQX2541043
పషరర: పసడయ లకడమ బబదదననడడ

3309 SQX0083717
పషరర: సతఖవత పప గమల

3304 MLJ2738086
పషరర: సరగజనమమ సశగపప

తసడడ:డ లకమణ రరవప శశ టటట
ఇసటట ననస:60-8-584
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఏలమసద రరవపల
ఇసటట ననస:60-8-586
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ యలర మసద
ఇసటట ననస:60-8-586
వయససస:36
లస: పప
3320 AP151000555381
పషరర: యలర మసద రరవపల

95-147/204

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-8-584
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:60-8-586
వయససస:28
లస: పప
3317 SQX0588855
పషరర: సతఖనతరరయణ రరవపల

3306 SQX0811406
పషరర: ఉమలమహహశశరర శశటట

95-149/349

భరస : మలర ఖలరర నరరవప
ఇసటట ననస:60-8-582
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : శవశసకర
ఇసటట ననస:60-8-584
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-584
వయససస:61
లస: పప
3314 SQX0723866
పషరర: షణమమఖ మణణకసఠ రరవపల

95-149/351

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:60-8-584
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కరమమశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-8-584
వయససస:19
లస: పప
3311 SQX0706721
పషరర: శవ శసకరరరవప పప గమల

3303 SQX0297622
పషరర: రమమశ యస

3301 SQX0297580
పషరర: యస. శవ కకషష

తసడడ:డ రమమశ
ఇసటట ననస:60-8-581
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మయరరస
ఇసటట ననస:60-8-581
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ మలధవయఖ
ఇసటట ననస:60-8-582
వయససస:30
లస: పప
3308 SQX2164085
పషరర: అలర స శవ రరమ చదసతనఖ

95-149/348

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:60-8-581
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ సనరరశశటట
ఇసటట ననస:60-8-581
వయససస:35
లస: పప
3305 MLJ1164425
పషరర: మలర ఖలరరనరరవప ససగపప

3300 MLJ1167741
పషరర: రశగనతయకమమ సనరరశశటట

3325 AP151000555189
పషరర: రరజఖలకడమ బబదదననడడ

95-149/363

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-589
వయససస:30
లస: ససస స
95-149/364

3328 SQX0036103
పషరర: ససశలమమ మలలర టట

95-149/365

భరస : ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:60-8-590
వయససస:32
లస: ససస స
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3329 MLJ1169481
పషరర: కకటటశశరమమ శకరరమమల

95-149/366

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:60-8-590
వయససస:56
లస: ససస స
95-149/369

తసడడ:డ ససజవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-590
వయససస:32
లస: పప

3333 MLJ1169986
పషరర: జనతరర నరరవప శకరరమమల

95-149/372

తసడడ:డ పససడయఖ
ఇసటట ననస:60-8-590
వయససస:32
లస: పప

3336 SQX2405272
పషరర: లకడమ పప లలరమమ శకరరమమల

95-149/370

95-147/782

భరస : పవన కలమలర
ఇసటట ననస:60-8-591
వయససస:27
లస: ససస స

3339 AP151000555711
పషరర: రరజఖలకడమ రరవపల

95-149/368

3334 MLJ2738177
పషరర: శకనవరసరరవప శకరరమమల

95-147/781

3337 SQX0658419
పషరర: వనసకటటశశరమమ బబలరసకకసడ

95-149/373

3340 SQX0416990
పషరర: తతయలరమమ రరవపల

95-149/374

భరస : పపననయఖ
ఇసటట ననస:60-8-591
వయససస:32
లస: ససస స
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తలర : రమణ శరసశశటట
ఇసటట ననస:60-8-592
వయససస:35
లస: పప
3344 SQX1751601
పషరర: దసరర భవరన ససరసశశటట

95-149/376

95-149/379

95-149/381

3348 SQX0723585
పషరర: పవన కలమలర ఆర. రరవపల

3351 AP151000555164
పషరర: శకదదవ రరవపల

95-149/384

3354 SQX2382158
పషరర: నగరజ అలర స

95-147/213

3357 SQX1202381
పషరర: ఎ వ యస ఎన పవన
కలమలర
తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప
ఇసటట ననస:60-8-597/1
వయససస:32
లస: పప

3346 SQX1738996
పషరర: వనసకటటశశర రరవప కకటటట

95-149/378

3349 SQX1313576
పషరర: శశశతత రరవపలల

95-149/380

తసడడ:డ ఆసజననయమలల రరవపల
ఇసటట ననస:60-8-596
వయససస:28
లస: ససస స
95-149/382

3352 SQX1257410
పషరర: కకషష సరయ రరవపల

95-149/383

తసడడ:డ శకనవరస రరవప రరవపల
ఇసటట ననస:60-8-596
వయససస:26
లస: పప
95-149/497

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-8-597
వయససస:48
లస: పప
95-149/386

95-149/375

తసడడ:డ శవయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:60-8-594
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-8-596
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:60-8-596
వయససస:32
లస: పప
3356 MLJ1162882
పషరర: వనసకట ససబబమమ అశబటట

95-149/377

తసడడ:డ ఆసజననయమలల రరవపల
ఇసటట ననస:60-8-596
వయససస:29
లస: పప

భరస : కనక పడసరద తతట
ఇసటట ననస:60-8-596
వయససస:32
లస: ససస స
3353 SQX0646232
పషరర: ఆసజననయమలల రరవపల

3345 SQX1270578
పషరర: రమణ శరసశశటట

3343 SQX1751643
పషరర: దసరర భవరన ససరసశశటట

భరస : దసరర భవరన ససరసశశటట
ఇసటట ననస:60-8-592
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరజ శరసశశటట
ఇసటట ననస:60-8-593
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పపననయఖ
ఇసటట ననస:60-8-594
వయససస:32
లస: పప
3350 SQX1145425
పషరర: సరళ తతట

95-147/709

తసడడ:డ వనసకట సరశమ ధనతల
ఇసటట ననస:60-8-592
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణ ససరమశశటట
ఇసటట ననస:60-8-592
వయససస:36
లస: పప
3347 AP151000555710
పషరర: శకనవరసరరవప రరవపల

3342 SQX2107332
పషరర: కలమలరర ధనతల

95-147/211

భరస : ససధతకర
ఇసటట ననస:60-8-591
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-8-591
వయససస:45
లస: ససస స

95-147/212

95-149/371

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:60-8-590
వయససస:56
లస: పప

భరస : జనతరర న రరవప శకరరమమల
ఇసటట ననస:60-8-590/1
వయససస:31
లస: ససస స

3338 SQX2300721
పషరర: ససమఖ కకషష రరవపల

3331 SQX0036053
పషరర: చసదడశశఖర మలలర టట

తసడడ:డ ససజవ రరవప
ఇసటట ననస:60-8-590
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకకషష
ఇసటట ననస:60-8-590
వయససస:38
లస: పప

3335 SQX0416867
పషరర: ససజవరరవప మలలర టట

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:60-8-597/1
వయససస:32
లస: ససస స

95-149/367

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శకరరమమల
ఇసటట ననస:60-8-590
వయససస:21
లస: పప

3332 SQX0416628
పషరర: అపపల రరజ మలలర టట

3341 SQX1270743
పషరర: దసరర భవరన శరసశశటట

3330 SQX1941871
పషరర: అనల కలమలర శకరరమమల

3355 MLJ1162544
పషరర: కనక దసరరర మలలర శశరర అశబటట

95-149/385

భరస : వనసకట రతస యఖ
ఇసటట ననస:60-8-597/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-149/387

3358 MLJ1163104
పషరర: సతష అశబటట

95-149/388

తసడడ:డ వనశకట రతస యఖ
ఇసటట ననస:60-8-597/1
వయససస:32
లస: పప
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3359 MLJ1162320
పషరర: వనశకట రతస యఖ అశబటట

95-149/389

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:60-8-597/1
వయససస:32
లస: పప
3362 SQX0658336
పషరర: అరరణ కలమలరర అలర స

95-147/215

95-149/393

95-149/394

95-149/396

95-149/399

95-149/402

95-149/405

భరస : లకమణ రరవప శకరరమమల
ఇసటట ననస:60-8-609
వయససస:23
లస: ససస స

3372 MLJ2738128
పషరర: శరరద తననరర

3375 SQX0621441
పషరర: నతగలకడమ తదలర లకలల

3378 SQX0297861
పషరర: టట ససబడహమణఖస

3381 MLJ1164466
పషరర: లకడమ కకట

95-149/408

3384 AP151000555584
పషరర: శవకలమలరర కకట

95-149/397

3387 AP151000555212
పషరర: పసచచమమ శకరరమమల
భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-609
వయససస:26
లస: ససస స

3367 SQX0658195
పషరర: రమఖ అలర స

95-147/217

3370 SQX2301232
పషరర: గరపసకకషష కకటటట

95-147/783

3373 MLJ1162783
పషరర: వనశకట ససబబబరరవప తననరర

95-149/398

తసడడ:డ శవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-601
వయససస:26
లస: పప
95-149/400

3376 SQX0297556
పషరర: టట రరమమడడ

95-149/401

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-602
వయససస:26
లస: పప
95-149/403

3379 AP151000555585
పషరర: రరగరమమ కకట

95-149/404

భరస : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:60-8-604
వయససస:28
లస: ససస స
95-149/406

3382 SQX0592931
పషరర: ఆదదలకడమ కకట

95-149/407

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-606
వయససస:28
లస: ససస స
95-149/409

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-606
వయససస:28
లస: ససస స
95-148/732

95-149/392

తసడడ:డ శవయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:60-8-600/A
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరశబబబమ
ఇసటట ననస:60-8-606
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సనరఖపడకరశరరవప
ఇసటట ననస:60-8-606
వయససస:28
లస: ససస స
3386 SQX2088219
పషరర: జయ లకడమ శకరరమమల

95-149/395

తసడడ:డ రరమకకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-602
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-604
వయససస:26
లస: పప
3383 AP151000555329
పషరర: ఓశకరరమమ కకట

3369 AP151000555717
పషరర: వనసకటటశశర రరవప అలర స

3364 MLJ1167345
పషరర: రరమలరరవప అలలరస

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-600
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:60-8-602
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-602
వయససస:26
లస: పప
3380 AP151000555437
పషరర: అపరపరరవప కకటబ

95-147/216

భరస : శవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-601
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రరమమడడ
ఇసటట ననస:60-8-602
వయససస:26
లస: ససస స
3377 SQX0297903
పషరర: టట లకమనసడడ

3366 SQX1399907
పషరర: ససధ రరణణ అలర స

95-149/390

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-8-599
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:60-8-600
వయససస:28
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-601
వయససస:26
లస: ససస స
3374 SQX0818765
పషరర: నతగశక తదలర లకలల

95-149/391

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-8-600
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-600
వయససస:26
లస: ససస స
3371 SQX0298331
పషరర: టట జయవనసకట శకవలర

3363 AP151000555716
పషరర: రమలదదవ అలర స

3361 SQX0706887
పషరర: అశశక కలమలర అలర స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-8-598
వయససస:26
లస: పప

భరస : రరమకకటయఖ
ఇసటట ననస:60-8-599
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:60-8-599
వయససస:28
లస: పప
3368 AP151000555718
పషరర: లకడమ అలర స

95-147/214

భరస : అశశక కలమలర అలర స
ఇసటట ననస:60-8-598
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:60-8-599
వయససస:32
లస: ససస స
3365 AP151000555715
పషరర: రరమకకటయఖ అలర స

3360 SQX1874015
పషరర: నతగమణణ� అలర స

3385 AP151000555719
పషరర: ససబబబరరవప కకట

95-149/410

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-606
వయససస:28
లస: పప
95-149/411

3388 SQX0549691
పషరర: లకమణరరవప శకరరమమల

95-149/412

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-8-609
వయససస:30
లస: పప
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3389 MLJ2738185
పషరర: సరసబశవరరవప శకరరమమల

95-149/413

తసడడ:డ ఆదదయఖ
ఇసటట ననస:60-8-609
వయససస:26
లస: పప
3392 AP151000555730
పషరర: హహహమలవత శకరరమమల

95-149/415

95-147/785

95-149/416

95-149/419

95-149/422

95-149/425

95-149/427

తసడడ:డ కనకరతనస
ఇసటట ననస:60-8-614
వయససస:24
లస: పప

3402 AP151000555721
పషరర: వనసకరయమమ దనళపపడడ

3405 MLJ1165448
పషరర: శకనవరసరరవప దనళపపడడ

3408 AP151000555209
పషరర: ఆసజననయమలల దనళపపడడ

3411 SQX1622233
పషరర: నతగ మలలర శశరర నల

95-149/430

95-149/433

3414 SQX0412981
పషరర: భబరత అలర స

3397 SQX0866145
పషరర: సరయబబబమ ఆకలల

95-147/219

3400 SQX0593137
పషరర: సతఖవత ధనళపపడడ

95-149/418

95-149/420

3403 AP151000555487
పషరర: రరజఖస దనళపపడడ

95-149/421

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:28
లస: ససస స
95-149/423

3406 MLJ2738573
పషరర: శవనతగకశశరరరవప దనళపపడడ

95-149/424

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:28
లస: పప
95-149/426

3409 SQX1788595
పషరర: రమలదదవ ధసలర పపడడ

95-158/963

భరస : శకనవరస ధసలర పపడడ
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:37
లస: ససస స
95-149/428

3412 SQX1622209
పషరర: హహమ పసడయ దదవ పప టట
ట రర

95-149/429

భరస : లవకలమలర పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:60-8-614
వయససస:49
లస: ససస స
95-149/431

3415 SQX1622183
పషరర: వరరబదడరరవ పప టట
ట రర

95-149/432

భరస : సనరరఖ పడకరశ రరవప లలట అలర స
ఇసటట ననస:60-8-614
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ లవకలమలర పప టట
ట రర
ఇసటట ననస:60-8-614
వయససస:49
లస: పప

3417 MLJ1162593
పషరర: బబబరరణణ తతకల

3418 SQX1029629
పషరర: సతఖ వనయ కలమలర తతకల

భరస : లకడమనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-8-614/1
వయససస:24
లస: ససస స

95-156/871

భరస : శవ నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పడకరష నల
ఇసటట ననస:60-8-614
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-8-614
వయససస:24
లస: ససస స
3416 MLJ1173368
పషరర: కకషరషరరవప బబ గర వరపప

95-149/417

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:28
లస: పప

భరస : శవనతగరరరన ధనళపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-613
వయససస:24
లస: ససస స
3413 MLJ1173376
పషరర: లకడమ శకలశతల బబ గర వరపప

3399 SQX1941822
పషరర: రమలదదవ దనళపపడడ

3394 SQX2401909
పషరర: శకనవరస రరవప శకరరమమల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ఆశజననయమలల
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ ధనళపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:54
లస: పప
3410 SQX1738962
పషరర: లకడమ శక వరణణ ధనళపపడడ

95-147/218

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ధనళపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:31
లస: పప
3407 SQX1536905
పషరర: వనసకటటశశర రరవప ధనళపపడడ

3396 SQX0866152
పషరర: ఉమలదదవ ఆకలల

95-149/414

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-610
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దనళపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప ధనళపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:49
లస: ససస స
3404 SQX0526798
పషరర: శవనతగరరరరన ధనళపపడడ

95-149/498

భరస : సరయబబబమ
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప దనళపపడడ
ఇసటట ననస:60-8-612
వయససస:21
లస: ససస స
3401 SQX1536897
పషరర: ఊరరమళ ధనళపపడడ

3393 SQX2396919
పషరర: అనసనయ శకరరమమల

3391 SQX0083600
పషరర: లకడమ శరరద వలర సశశటట

భరస : వరయఖ
ఇసటట ననస:60-8-610
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-8-610
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ భవరన పడసరద
ఇసటట ననస:60-8-611
వయససస:31
లస: పప
3398 SQX1941848
పషరర: అనలల దనళపపడడ

95-147/784

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-8-610
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-8-610
వయససస:28
లస: ససస స
3395 SQX2142958
పషరర: కకషష పడసరద శరసశశటట

3390 SQX2401883
పషరర: గగపరల రరవప శకరరమమల

95-149/434

95-149/435

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ తతకల
ఇసటట ననస:60-8-614/1
వయససస:28
లస: పప
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3419 SQX1029637
పషరర: లకడమ నతరరయణ తతకల

95-149/436

తసడడ:డ భదడయఖ తతకల
ఇసటట ననస:60-8-614/1
వయససస:49
లస: పప
3422 SQX2281921
పషరర: శవ పరరశత నడడమయకకలల

95-149/500

3423 SQX1272921
పషరర: భబగఖ లకడమ బబదదననడడ

95-147/222

3426 SQX1272962
పషరర: బబల గరపరల పససపపలలటట

95-147/220

3429 SQX1280148
పషరర: శకదదవ గమసడడబబ యన

3424 SQX1643329
పషరర: శకలసతల పససపపలలటట

95-147/221

95-147/223

3427 SQX1643337
పషరర: ఆసజననయమలల పససపపలలటట

95-147/226

3430 SQX1749316
పషరర: జయ లకడమ మతషకకరర

తసడడ:డ పవన కలమలర గమసడడబబ యన
ఇసటట ననస:60-9-618
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ఉదయకలమలర మతషకకరర
ఇసటట ననస:60-9-618
వయససస:38
లస: ససస స

95-147/228
3431 MLJ2734036
పషరర: కలససమకలమలరర మలమళరపలర
మలమళళపలర
తసడడ:డ వనసకట జగననమహన రరవప మలమళరపలర
ఇసటట ననస:60-9-618
వయససస:40
లస: ససస స

3432 MLJ2734176
పషరర: రరజకశశరర మలమళళపలర

3433 AP151000552006
పషరర: హహహమలవత మలమళళపలర

తసడడ:డ శవరజ �
ఇసటట ననస:60-9-618
వయససస:43
లస: ససస స

3434 SQX1364751
పషరర: మణణకసఠ గమసడడబబ యన

3435 MLJ2731024
పషరర: శకనవరసరరవప మలమళళపలర

తసడడ:డ పవన కలమలర గమసడడబబ యన
ఇసటట ననస:60-9-618
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శవరజ� �
ఇసటట ననస:60-9-618
వయససస:41
లస: పప

3437 AP151000549005
పషరర: శవరజ మలమళళపలర

3438 MLJ2734564
పషరర: కకషషకలమలరర మమమలల మమమలల

95-147/234

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప మలమళళపలర
ఇసటట ననస:60-9-618
వయససస:74
లస: పప
3440 AP151000549008
పషరర: అసజయఖ మమమలల
తసడడ:డ రరమసరశమ మమమలల
ఇసటట ననస:60-9-619
వయససస:47
లస: పప
3443 SQX1749597
పషరర: శరఖమ బబబమ మమకల

తసడడ:డ గగపయఖ కకననరర
ఇసటట ననస:60-9-621
వయససస:58
లస: పప

3441 AP151000549419
పషరర: కకరణ బబబమ మమమలల

95-147/240

3444 SQX1643394
పషరర: వనసకటలకడమ కకనసరర

3447 SQX0067348
పషరర: సరశతకకషష ఆరరధసఖల
భరస : నతగరరజ ఆరరధసఖల
ఇసటట ననస:60-9-622
వయససస:29
లస: ససస స

95-147/230

95-147/232

3436 AP151000549006
పషరర: వనసకటజగననమహనరరవప
మలమళళపలర
తసడడ:డ శవరజ మలమళళపలర
ఇసటట ననస:60-9-618
వయససస:50
లస: పప

95-147/233

95-147/235

3439 AP151000552005
పషరర: శవకలమలరర మమమలల

95-147/236

భరస : అసజయఖ మమమలల
ఇసటట ననస:60-9-619
వయససస:65
లస: ససస స
95-147/238

3442 SQX1139840
పషరర: మహహమ కలమలరర మలకరల

95-147/239

భరస : శరఖమ బబబమ మలకరల
ఇసటట ననస:60-9-620
వయససస:34
లస: ససస స
95-147/241

భరస : శవశసకర రరవప కకనసరర
ఇసటట ననస:60-9-621
వయససస:54
లస: ససస స
95-147/243

95-147/227

భరస : శవరజ
ఇసటట ననస:60-9-618
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ మమమలల
ఇసటట ననస:60-9-619
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నతగ రరజ మమకల
ఇసటట ననస:60-9-620
వయససస:43
లస: పప
3446 AP151000549009
పషరర: మలర ఖలరరరనరరవప కకననరర

95-147/229

భరస : కకరణ బబబమ మమమలల
ఇసటట ననస:60-9-619
వయససస:46
లస: ససస స
95-147/237

95-147/224

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-9-615
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పవన కలమలర గమసడడబబ యన
ఇసటట ననస:60-9-618
వయససస:21
లస: ససస స

95-147/231

95-149/499

భరస : ఆసజననయమలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-9-615
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-9-615
వయససస:27
లస: పప
95-147/225

3421 SQX2281616
పషరర: పడసరదరరవప నడడమయకకలల

తసడడ:డ శకమనతనరరయణ నడడమయకకలల
ఇసటట ననస:60-8-728
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ బబదదననడడ
ఇసటట ననస:60-9-467
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-9-615
వయససస:26
లస: పప
3428 SQX1750231
పషరర: నవన గమసడడబబ యన

95-174/706

తలర : పరకసడర రమదదవ పరకసడర
ఇసటట ననస:60-8-614/1
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప నడడమయకకలల
ఇసటట ననస:60-8-728
వయససస:58
లస: ససస స
3425 SQX1272970
పషరర: సరయనతథ పససపపలలటట

3420 SQX2163376
పషరర: పరకసడతర మనశర పరకసడర

3445 SQX1749118
పషరర: శవ శసకర రరవప కకననరర

95-147/242

తసడడ:డ గగపయఖ కకననరర
ఇసటట ననస:60-9-621
వయససస:56
లస: పప
95-147/244

3448 SQX0811091
పషరర: సరహహత మమకల

95-147/245

భరస : పకదదశరరజ మమకల
ఇసటట ననస:60-9-622
వయససస:30
లస: ససస స
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3449 AP151000552013
పషరర: నతగలకడమ కలసటటగరరర

95-147/246

భరస : అసకమమరరవప కలసటటగరరర
ఇసటట ననస:60-9-622
వయససస:50
లస: ససస స
3452 MLJ1170075
పషరర: ఆరరదసలల మమకల

95-147/247

తసడడ:డ పడసరద రరవప మమకల
ఇసటట ననస:60-9-622
వయససస:31
లస: పప
95-147/249

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప మమకల
ఇసటట ననస:60-9-622
వయససస:45
లస: పప
3455 AP151000552011
పషరర: వనసకటరతనమమ బబదదననడడ

3450 SQX0532309
పషరర: పకథదశ రరజ మమకల

3453 SQX1209817
పషరర: జయ లకడమ కకసడదపప

3456 MLJ2731644
పషరర: శకకకషషవరమరరజ బబదదననడడ

95-147/248

తసడడ:డ అసకమమ రరవప కలసటటగగరర
ఇసటట ననస:60-9-622
వయససస:32
లస: పప
95-147/250

భరస : ససరకష కకసడదపప
ఇసటట ననస:60-9-623
వయససస:31
లస: ససస స
95-147/252

3451 SQX0067264
పషరర: నతగ అనల కలమలర కలసటటగగరర

3454 SQX0229013
పషరర: శకలకడమ బబదదననడడ

95-147/251

భరస : శకకకషష వరమ రరజ బబదదననడడ
ఇసటట ననస:60-9-623
వయససస:36
లస: ససస స
95-147/253

3457 AP151000549014
పషరర: అపరపరరవప బబదదననడడ

95-147/254

భరస : ఆసజననయవర పడసరదరరవప బబదదననడడ
ఇసటట ననస:60-9-623
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయవరపడసరద బబదదననడడ
ఇసటట ననస:60-9-623
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయపడసరదరరవప బబదదననడడ
ఇసటట ననస:60-9-623
వయససస:41
లస: పప

3458 SQX1749100
పషరర: సతఖనతరరయణ కకసడదపప

3459 AP151000549012
పషరర: ఆసజననయవరపడసరదరరవప
బబదదననడడ
తసడడ:డ అసకమమ బబదదననడడ
ఇసటట ననస:60-9-623
వయససస:72
లస: పప

95-147/256

3460 SQX0723437
పషరర: లకడమ వరవలర

3462 MLJ2731081
పషరర: ఆదదనతరరయణ సరశమ వరవలర

95-147/259

95-147/255

తసడడ:డ చనన కకసడదపప
ఇసటట ననస:60-9-623
వయససస:51
లస: పప
3461 AP151000552017
పషరర: సరసశత వరవలర

95-147/258

భరస : రరమమలల వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-624
వయససస:61
లస: ససస స
3464 SQX1750256
పషరర: తషలసస రరమ వరవలర
తసడడ:డ ఆసజననయమలల వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-625
వయససస:28
లస: పప
3467 AP151000552020
పషరర: ఉమలదదవ కటటటవరపప

95-147/264

95-147/267

భరస : గగపసచసద కటటవరరపప
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:21
లస: ససస స

3468 AP151000552018
పషరర: వజయలకడమ కటటటవరపప

3471 SQX1068981
పషరర: నతగ రరజ వడర మలనస

95-147/270

3474 AP151000549013
పషరర: ఆదదనతరరయణ వడర మలనస

95-147/265

3477 SQX1622092
పషరర: వనసదదహహ వరరరపలర
తసడడ:డ శశభన బబబమ వరరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-627
వయససస:22
లస: ససస స

3466 SQX0067280
పషరర: ఆదదలకడమ మలర మపలర

95-147/263

3469 AP151000552015
పషరర: ససజజత వడర మలనస

95-147/266

భరస : ఆదదనతరరయణ వడర మలనస
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:53
లస: ససస స
95-147/268

3472 AP151000549442
పషరర: రవకలమలర కటటటవరపప

95-147/269

తసడడ:డ సరసబయఖ కటటటవరపప
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:45
లస: పప
95-147/271

తసడడ:డ వనసకయఖ వడర మలనస
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:60
లస: పప
95-147/787

95-147/260

భరస : రరఘవపలల మలర మపలర
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ వడర మలనస
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కటటటవరపప
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:56
లస: పప
3476 SQX2382612
పషరర: శవ పరరశత కటటవరరపప

95-147/262

భరస : చసదడశశఖర కటటటవరపప
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర కటటటవరపప
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:28
లస: పప
3473 AP151000549017
పషరర: చసదడశశఖర కటటటవరపప

3465 SQX1738715
పషరర: నతగమణణ వడర మలనస

3463 SQX0723353
పషరర: సరమలమజఖస వరవలర
భరస : ఆసజననయమలల వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-625
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ వడర మలనస
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవకలమలర కటటటవరపప
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:45
లస: ససస స
3470 SQX0811083
పషరర: గగపస చసద కటటటవరపప

భరస : ఆదదనతరరయణ సరశమ వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-624
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-624
వయససస:37
లస: పప
95-147/261

95-147/257

3475 SQX2384121
పషరర: నతగ తదజశశన మమటటకకరర

95-147/786

తసడడ:డ గగపసనతధ మమటటకకరర
ఇసటట ననస:60-9-626
వయససస:24
లస: ససస స
95-147/272

3478 SQX1574129
పషరర: వనసషషవ వరరపలర

95-147/273

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-627
వయససస:23
లస: ససస స
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3479 SQX0811141
పషరర: ససధ దదవరపలర
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95-147/274

తసడడ:డ శవ రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:60-9-627
వయససస:35
లస: ససస స
3482 SQX1750264
పషరర: రఘమవరరన వరరపలర

95-147/277

95-147/280

95-147/283

95-147/286

95-147/289

95-147/292

95-147/295

95-147/297

భరస : బబబర అసబమల
ఇసటట ననస:60-9-631
వయససస:37
లస: ససస స

95-147/282

3490 MLJ1163666
పషరర: అసజబబబమ ఉసడవలర

95-147/285

3498 SQX0200014
పషరర: శకనస మలర సపలర

3501 MLJ1170646
పషరర: కకషష బబనస మలర సపలర

3504 SQX1521757
పషరర: రరసబబబమ మలమడతల

3507 SQX1873702
పషరర: బబబర అసబమల
తసడడ:డ శశషగరరర రర రరవప అసబమల
ఇసటట ననస:60-9-631
వయససస:44
లస: ససస స

95-147/288

భరస : రమణ మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:37
లస: ససస స
95-147/290

3496 SQX0811109
పషరర: సరసబబడజఖస మలర సపలర

95-147/291

భరస : బసవయఖ మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:79
లస: ససస స
95-147/293

3499 SQX0532267
పషరర: వనసకట రమణ మలర సపలర

95-147/294

తసడడ:డ బసవయఖ మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:50
లస: పప
95-147/296

3502 SQX1985092
పషరర: శకవణ కలమలరర బబ బయబరర

95-147/710

తలర : మలర సపలర శకనస
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:31
లస: ససస స
95-147/298

తసడడ:డ ఏలమసద మలమడతల
ఇసటట ననస:60-9-630
వయససస:34
లస: పప
95-147/300

3487 SQX0589168
పషరర: రరజఖలకడమ ఉసడవలర

95-147/287 3493 MLJ1169234
3492 SQX0333195
పషరర: ఉషర రరణణ మలర సపలర మలర సపలర
పషరర: కగసలఖ మలర సపలర

3495 MLJ2734184
పషరర: వనసకట రతనస మలర సపలర

95-147/279

తసడడ:డ శవయఖ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:60-9-628
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:62
లస: పప

భరస : యలమసద మలమడతల
ఇసటట ననస:60-9-630
వయససస:49
లస: ససస స
3506 SQX1873678
పషరర: రరమ అసబమల

95-147/284

తసడడ:డ కకషష భబనస మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ� మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:50
లస: పప
3503 SQX0811125
పషరర: రమణ మలమడతల

3489 SQX0589242
పషరర: మహలకకషకఉసడవలర �

3484 AP151000549020
పషరర: శశభన బబబమ వరరపలర

భరస : అసజబబబమ
ఇసటట ననస:60-9-628
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : కకషష బబనస మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష భబనస మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:32
లస: పప
3500 MLJ2731412
పషరర: గసగరధర మలర సపలర

95-147/281

భరస : గసగరధర మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:40
లస: ససస స
3497 SQX0151126
పషరర: శవ పడసరద మలర సపలర

3486 SQX1941988
పషరర: వనసకటటష వరరపలర

95-147/276

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-627
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవయఖ�
ఇసటట ననస:60-9-628
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-9-629
వయససస:27
లస: ససస స
3494 SQX0334334
పషరర: వషష
ష వసదనతదదవ కకలక
ర రర

95-147/278

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-627
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవయఖ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:60-9-628
వయససస:39
లస: ససస స
3491 SQX1003706
పషరర: అనసతలకడమ మలర సపలర

3483 AP151000549019
పషరర: శకనవరసరరవప వరరపలర

3481 SQX0811133
పషరర: కకషష కలమలరర దదవరపలర

భరస : శవ రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:60-9-627
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-627
వయససస:47
లస: పప

భరస : శశభన బబబమ వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-627
వయససస:42
లస: ససస స
3488 SQX0589218
పషరర: శరరద ఉసడవలర

95-147/275

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-9-627
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శశభన బబబమ వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-627
వయససస:21
లస: పప
3485 SQX0811158
పషరర: శవ దసరర వనమయరర

3480 MLJ2734580
పషరర: నతగమణణ వరరపలర

3505 SQX1525635
పషరర: ససధ రరణణ మలమడతల

95-147/299

భరస : రరసబబబమ మలమడతల
ఇసటట ననస:60-9-630
వయససస:29
లస: ససస స
95-147/301

3508 SQX1363340
పషరర: లల కళళఖణ గగపస గమసటటరర

95-147/302

తసడడ:డ రరమ రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-631
వయససస:24
లస: పప
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3509 MLJ1160696
పషరర: రరమలరరవప గమసటటరర

95-147/303

తసడడ:డ అసకమమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-631
వయససస:51
లస: పప
3512 MLJ1173046
పషరర: రమలదదవ వరరపలర

95-147/306

95-147/711

95-147/311

95-147/312

95-147/315

95-147/318

95-147/321

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-637
వయససస:44
లస: ససస స

3522 AP151000552026
పషరర: భయలకడమ కకలక
ర రర

3525 SQX0533208
పషరర: శకదదవ చగడవరపప

3528 SQX0811208
పషరర: కనకదసరర చగడవరపప

3531 AP151000549030
పషరర: మమరళకకషష చగడవరపప

95-147/790

3534 SQX1749712
పషరర: పరవన దదవరరజగటటట

95-147/313

3537 AP151000552031
పషరర: లకడమ వరవలర
తసడడ:డ నతగకశశరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-637
వయససస:47
లస: ససస స

3517 AP151000549029
పషరర: అసకమరరవప వరవలర

95-147/310

3520 SQX2084432
పషరర: ధనసశ సరయ వరవలర

95-149/464

3523 SQX0643544
పషరర: తరరపతమమ ఉననవ

95-147/314

భరస : రరఘవపలల ఉననవ
ఇసటట ననస:60-9-634
వయససస:74
లస: ససస స
95-147/316

3526 SQX0532382
పషరర: పరరశత చగడవరపప

95-147/317

భరస : జయరరవప చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-635
వయససస:51
లస: ససస స
95-147/319

3529 AP151000552027
పషరర: శరరద చగడవరపప

95-147/320

భరస : మహనరరవప చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-636
వయససస:66
లస: ససస స
95-147/322

3532 SQX2402196
పషరర: సరసబశవ రరవప చగడవరపప

95-147/789

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-636
వయససస:61
లస: పప
95-147/323

భరస : గమరరనతథస దదవరరజగటటట
ఇసటట ననస:60-9-637
వయససస:30
లస: ససస స
95-147/325

95-147/308

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-633
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరవప చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-636
వయససస:43
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-636
వయససస:56
లస: ససస స
3536 AP151000552029
పషరర: వనసకటటశశరమమ వరవలర

95-147/788

భరస : మమరళ కకషష చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-636
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-636
వయససస:41
లస: పప
3533 SQX2319150
పషరర: వనసకట రమణ చగడవరపప

3519 SQX2374585
పషరర: ధనసశ సరయ వరవలర

3514 SQX0588988
పషరర: సబరరగరరర వరసస వరరపలర

తసడడ:డ మమనననశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-633
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరస చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-635
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరరవప చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-635
వయససస:45
లస: పప
3530 AP151000549032
పషరర: శవశసకర చగడవరపప

95-147/309

భరస : రరఘవపలల కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-634
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-634
వయససస:35
లస: పప
3527 AP151000549347
పషరర: శకనవరసరరవప చగడవరపప

3516 MLJ1162569
పషరర: శకదదవ వరవలర

95-147/305

తసడడ:డ శకనవరసరరవప వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-632
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-633
వయససస:18
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-634
వయససస:31
లస: ససస స
3524 SQX0200071
పషరర: శకనవరసరరవప కకలక
ర రర

95-147/307

భరస : సరసబశవరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-633
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ మమనననశశరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-633
వయససస:48
లస: పప
3521 SQX0811182
పషరర: అరరణ కకలక
ర రర

3513 SQX1032580
పషరర: శకకరసత వరరపలర

3511 SQX1175943
పషరర: వరరపలర ససధత రరణణ

భరస : శక కరసత వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-632
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస రరవప వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-632
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కణతల
ఇసటట ననస:60-9-632
వయససస:18
లస: పప
3518 AP151000549027
పషరర: సరసబశవరరవప వరవలర

95-147/304

భరస : శబరరగరరర వరసస వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-632
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప వరరపలర
ఇసటట ననస:60-9-632
వయససస:51
లస: ససస స
3515 SQX2086791
పషరర: వనసకటటష కణతల

3510 SQX1750280
పషరర: శరసత పసడయల వరరపలర

3535 SQX1749688
పషరర: దథపసస మమనపలర

95-147/324

భరస : శక రరమ మమనపలర
ఇసటట ననస:60-9-637
వయససస:32
లస: ససస స
95-147/326

3538 SQX1749944
పషరర: ఆసజన దదవ మమనపలర

95-147/327

భరస : వనసకటటశశరరర మమనపలర
ఇసటట ననస:60-9-637
వయససస:49
లస: ససస స
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పషరర: బబబ వరవలర
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95-147/328

భరస : నతగకశశర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-637
వయససస:66
లస: ససస స
3542 SQX1749936
పషరర: వనసకటటశశరరర మమనపలర

95-147/331

95-147/334

95-147/337

95-147/340

95-147/792

95-147/344

95-147/347

భరస : అమరరణమర చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:47
లస: ససస స

3552 SQX1749068
పషరర: నతగ భయషణస ఉసడవలర

3555 SQX1750041
పషరర: వజయలకడమ సససగసపలర

3558 SQX1873751
పషరర: రరమకకషష రరవపల కకలలర

3561 SQX1750025
పషరర: మనకర శక చగడవరపప

95-147/350

3564 SQX1750363
పషరర: ససజజత బబడడస

95-147/341

3567 MLJ2734192
పషరర: వనసకరయమమ చగడవరపప
భరస : కకషష చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:76
లస: ససస స

95-147/336
3547 AP151000549033
పషరర: వనసకటటశశరరరవప వరవలర వరవలర

3550 SQX0200188
పషరర: వనసకటరతనస గమసటటరర

95-147/339

3553 SQX2375848
పషరర: ఇమలమన షషక

95-147/791

తసడడ:డ గణణ షషక
ఇసటట ననస:60-9-640
వయససస:22
లస: పప
95-147/342

3556 SQX1873843
పషరర: ససవర పరరశత రరవపలకకలలర

95-147/343

భరస : రరమకకషష రరవపలకకలలర
ఇసటట ననస:60-9-641
వయససస:30
లస: ససస స
95-147/345

3559 SQX1874007
పషరర: నతగకశశరరరవప చచడవరపప

95-147/346

తసడడ:డ ససబబయఖ చచడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-641
వయససస:71
లస: పప
95-147/348

3562 SQX1270586
పషరర: రమఖ కకకడషష మమనపలర

95-147/349

తసడడ:డ శవరజ మమనపలర
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:26
లస: ససస స
95-147/351

భరస : పడసరద బబడడస
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:36
లస: ససస స
95-147/353

95-147/333

భరస : బబబమరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-639
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అమర కలమలర చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : అదసబలజమ షససక
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:33
లస: ససస స
3566 MLJ2734671
పషరర: మలధవ చగడవరపప

95-147/338

తసడడ:డ ససబబబరరవప రరవపల కకలలర
ఇసటట ననస:60-9-641
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-641
వయససస:37
లస: పప
3563 SQX1908078
పషరర: నతజమల షససక

3549 SQX0786848
పషరర: వజయ లకడమ గమసటటరర

3544 SQX1824887
పషరర: ససజనఖ వరవలర

తసడడ:డ హరరనతధ వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-638
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనస సససగసపలర
ఇసటట ననస:60-9-641
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : నతగకశశరరరవప చచడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-641
వయససస:62
లస: ససస స
3560 SQX1962968
పషరర: నతరరయణ చగడవరపప

95-147/335

తసడడ:డ పరమమలల ఉసడవలర
ఇసటట ననస:60-9-639
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ గణణ షషక
ఇసటట ననస:60-9-640
వయససస:22
లస: పప
3557 SQX1873959
పషరర: దసరర చచడవరపప

3546 SQX0811166
పషరర: సరమలమజఖస వరవలర

95-147/330

భరస : వనసకటటశశర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-638
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నరరరసహ రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-639
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-639
వయససస:39
లస: పప
3554 SQX2386696
పషరర: ఇరరరన షషక

95-147/332

భరస : ఆసజననయమలల వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-638
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసదయఖ వరడవరరస
ఇసటట ననస:60-9-638
వయససస:48
లస: పప
3551 MLJ2731479
పషరర: నరసససహరరవప గమసటటరర

3543 AP151000549035
పషరర: నతగకశశరరరవప వరవలర

3541 MLJ2731198
పషరర: నతగరరజ కకడనరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకడనరర
ఇసటట ననస:60-9-637
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-637
వయససస:74
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-9-638
వయససస:39
లస: ససస స
3548 SQX0811174
పషరర: నతగకశశర రరవప వరడవరరస

95-147/329

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మమనపలర
ఇసటట ననస:60-9-637
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమమలల మమనపలర
ఇసటట ననస:60-9-637
వయససస:54
లస: పప
3545 SQX0200139
పషరర: శవ నతగలకడమ వరవలర

3540 SQX0334227
పషరర: శకరరమ మమనపలర

3565 SQX1270594
పషరర: కవత మమనపలర

95-147/352

భరస : శవరజ మమనపలర
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:46
లస: ససస స
95-147/354

3568 SQX1749977
పషరర: ససవర కకషష చగడవరపప

95-147/355

తసడడ:డ అమర కలమలర చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:24
లస: పప
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95-147/356

తసడడ:డ షరక అబమబల షరక
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:34
లస: పప
3572 MLJ1160357
పషరర: గరయతడ వరవలర

95-147/359

భరస : కకటటశశరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-644
వయససస:38
లస: ససస స
3575 AP151000552037
పషరర: వనసకటరతనస వరవలర

95-147/361

95-147/364

95-147/367

95-147/368

95-147/371

95-147/374

భరస : రరమలరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-650
వయససస:61
లస: ససస స
3593 SQX2376960
పషరర: వనసకట రమణ గమసటటరర

భరస : వనసకటటశశరరర జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-651
వయససస:44
లస: ససస స

3579 AP151000552038
పషరర: వజయలకడమ వరవలర వరవలర

3582 SQX1766625
పషరర: రమణ రరచకకసడ

3585 SQX1288118
పషరర: వనసకట నతగకసదడస మణణమలల

95-147/794

95-147/365

95-147/793

3577 SQX1355198
పషరర: నసదదన గరలర పలర

95-147/363

3580 SQX1355214
పషరర: దసరరర రరవప గరలర పలర

95-147/366

తసడడ:డ అచచయఖ గరలర పలర
ఇసటట ననస:60-9-647
వయససస:29
లస: పప
95-162/122

3583 SQX1766633
పషరర: లకమణ రరజ రరచకకసడ

95-147/369

3586 SQX1942051
పషరర: తడనతధ కలమలర మనమల

95-147/373

తసడడ:డ శక ఆసజననయ రరజ కకచరర పరటట
ఇసటట ననస:60-9-650
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరజశశఖర గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-650
వయససస:36
లస: ససస స

3591 SQX0228890
పషరర: శకఆసజననయరరజ కలచదచరర పరటట

3592 AP151000549445
పషరర: రరజశశఖర గమసటటరర

95-147/375

95-147/376

తసడడ:డ రరమలరరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-650
వయససస:47
లస: పప

95-147/795 3595 SQX0334169
3594 SQX2154854
పషరర: వనయ శసకర వరమ కలచరర పరటట
పషరర: జయలకడమ జజరవరపప

భరస : మలధవరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-651
వయససస:45
లస: ససస స

95-147/370

తసడడ:డ వనసకట నతగకసదడస మనమల
ఇసటట ననస:60-9-648
వయససస:31
లస: పప

95-147/372 3589 MLJ1173210
3588 SQX1749233
పషరర: సతఖ గరరరధర వరమ కకచరర పరటట
పషరర: శవపరరశత గమసటటరర

3597 SQX1643279
పషరర: నతగమలలర శశరర ఏటటకలరర

95-162/123

తసడడ:డ రరమమ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:60-9-647
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శక ఆసజననయరరజ కలచరర పరటట
ఇసటట ననస:60-9-650
వయససస:18
లస: పప
95-147/378

3574 SQX2382109
పషరర: మహన కకషష వరవలర

భరస : దసరర రరవప గరలర పలర
ఇసటట ననస:60-9-647
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖనతరరయణరరజ కలచదచరర పరటట
ఇసటట ననస:60-9-650
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరజశశఖర గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-650
వయససస:18
లస: పప
3596 MLJ2734333
పషరర: అననరరధ జజరవరపప

95-147/362

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మణణమలల
ఇసటట ననస:60-9-648
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష కకనకకసడర
ఇసటట ననస:60-9-649
వయససస:22
లస: ససస స
3590 AP151000552045
పషరర: వససమత గమసటటరర

3576 AP151000549404
పషరర: వనసకయఖ వరవలర

95-147/358

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-644
వయససస:18
లస: పప

భరస : రరమమ రరచకకసడ
ఇసటట ననస:60-9-647
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నతగకసదడస మణణమలల
ఇసటట ననస:60-9-648
వయససస:51
లస: ససస స
3587 SQX1749084
పషరర: ఐశశరఖ కకనకకసడర

95-147/360

భరస : వనసకయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-647
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపయఖ గరలర పలర
ఇసటట ననస:60-9-647
వయససస:43
లస: పప
3584 SQX1288282
పషరర: సరసబబడజఖస మణణమలల

3573 AP151000549042
పషరర: కకటటశశరరరవప వరవలర

3571 SQX0811190
పషరర: కకషష చగడవరపప

తసడడ:డ కకటయఖ చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-645
వయససస:70
లస: పప

భరస : అచచయఖ గరలర పలర
ఇసటట ననస:60-9-647
వయససస:40
లస: ససస స
3581 SQX1355149
పషరర: అచచయఖ గరలర పలర

95-147/357

తసడడ:డ వనసకయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-644
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-645
వయససస:65
లస: ససస స
3578 SQX1355123
పషరర: వజయ గరలర పలర

3570 MLJ2731750
పషరర: అమర కలమలర చగడవరపప
చగడవరపప
తసడడ:డ కకషష చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-642
వయససస:52
లస: పప

95-147/377

భరస : పడసరద జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-651
వయససస:36
లస: ససస స
95-147/379

3598 AP151000552047
పషరర: పదమ బబ పపపడడ

95-147/380

భరస : ఉమలమహహశశరరరవప బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:60-9-651
వయససస:52
లస: ససస స
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3599 AP151000552048
పషరర: కలససమ జజరవరపప

95-147/381

భరస : వనసకటటశశరరర జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-651
వయససస:55
లస: ససస స
3602 MLJ2731446
పషరర: పడసరద� జజరవరపప�

95-147/384

95-147/387

95-147/796

95-147/392

95-147/395

95-147/797

95-159/25

తసడడ:డ వరరసరశమ జజగరర మయడడ
ఇసటట ననస:60-9-658
వయససస:42
లస: పప

3612 MLJ1163740
పషరర: రరసబబబమ జజరవరపప

3615 AP151000552050
పషరర: జయశక జజరవరపప

3618 SQX2298248
పషరర: ఆసజననయలల ఆలపరటట

3621 SQX0397943
పషరర: మమరళకకషష� కకలక
ర రర�

95-160/43

3624 SQX1439349
పషరర: అననరరధ వనలటటరర

95-147/393

3627 SQX0394726
పషరర: శకనవరససరరవప యయటటరర
తసడడ:డ చననకకసడయఖ ఏటటరర
ఇసటట ననస:60-9-658
వయససస:51
లస: పప

3607 AP151000549056
పషరర: వనణమ జజరవరపప

95-147/389

3610 SQX0589358
పషరర: లకడమ జక

95-147/391

3613 MLJ1165190
పషరర: శకనవరసరరవప జజరవరపప

95-147/394

తసడడ:డ కకషష జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-654
వయససస:42
లస: పప
95-147/396

3616 AP151000549054
పషరర: రమమష జజరవరపప

95-147/397

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-655
వయససస:51
లస: పప
95-158/835

3619 SQX0398529
పషరర: అనసరరధ� కకలక
ర రర�

95-159/24

భరస : వరసస� కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-658
వయససస:35
లస: ససస స
95-159/26

3622 SQX1439265
పషరర: అననరరధ కకలక
ర రర

95-160/42

భరస : వరసస కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-658
వయససస:34
లస: ససస స
95-160/44

భరస : శకనవరస రరవప వనలటటరర
ఇసటట ననస:60-9-658
వయససస:43
లస: ససస స
95-160/46

95-147/386

భరస : శకనస జగ
ఇసటట ననస:60-9-654
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవపపనతనరరవప� కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-658
వయససస:41
లస: పప

భరస : నరకసదడ బబబమ జజగరర మయడడ
ఇసటట ననస:60-9-658
వయససస:35
లస: ససస స
3626 SQX0655654
పషరర: నరకసదడ బబబమ జజగరర మయడడ

95-147/390

తసడడ:డ చననబసషత ఆలపరటట
ఇసటట ననస:60-9-656
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-658
వయససస:41
లస: పప
3623 SQX0459255
పషరర: రరధదక జజగరర మయడడ

3609 SQX1068999
పషరర: ఇసదదర జజరవరపప

3604 SQX0588558
పషరర: లకడమ జజరవరపప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-652
వయససస:47
లస: పప

భరస : రమమష జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-655
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-655
వయససస:19
లస: ససస స
3620 SQX1597782
పషరర: వరసస కకలక
ర రర

95-147/388

తసడడ:డ కకషష జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-654
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-654
వయససస:68
లస: పప
3617 SQX2389989
పషరర: జహనవప జజరవరపప

3606 AP151000552052
పషరర: సరవతడ జజరవరపప

95-147/383

భరస : వనణమ జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-652
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-654
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకషష జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-654
వయససస:60
లస: ససస స
3614 AP151000549059
పషరర: కకషష జజరవరపప

95-147/385

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-652
వయససస:80
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:60-9-652
వయససస:49
లస: ససస స
3611 AP151000552049
పషరర: లకడమ జజరవరపప

3603 AP151000549052
పషరర: బడహమయఖ జజరవరపప

3601 SQX0987966
పషరర: మణణకలమలర బబ పపపడడ

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రరవప బబ పపపడడ
ఇసటట ననస:60-9-651
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-651
వయససస:60
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప జజరవరపప
ఇసటట ననస:60-9-652
వయససస:43
లస: ససస స
3608 SQX2150530
పషరర: దదసవరరపప వజయ

95-147/382

భరస : పరసడడరసగరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-651
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:60-9-651
వయససస:38
లస: పప
3605 AP151000552400
పషరర: గరత జజరవరపప

3600 AP151000552415
పషరర: వజయలకడమ వరవలర

3625 SQX1941525
పషరర: లకడమ కకలక
ర రర

95-160/45

భరస : సరసబయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-658
వయససస:48
లస: ససస స
95-160/47

3628 SQX0199075
పషరర: సరసబయఖ కకలక
ర రర

95-160/48

తసడడ:డ కకటయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-658
వయససస:74
లస: పప
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95-147/398

భరస : మమరళకకషష కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-659
వయససస:32
లస: ససస స
3632 SQX0199489
పషరర: పపనతన రరవప కకలక
ర రర

95-160/51

95-160/54

95-160/57

95-160/59

95-160/61

95-147/835

95-160/65

95-160/67

భరస : వర భవరన శసకర అదబసకక
ఇసటట ననస:60-9-669/1
వయససస:27
లస: ససస స
3656 SQX0127712
పషరర: కకటటశశరర అదబసకక
భరస : వనసకటటశశర రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:47
లస: ససస స

95-160/853

3642 SQX1324946
పషరర: చదసతనఖ కకషష మలర వరపప

3645 MLJ2675676
పషరర: దదసవశరమ యలయవరరస

3648 SQX0394643
పషరర: ససధతరరణణ పషపరరస

95-160/60

95-160/62

95-160/63

3640 SQX0151241
పషరర: హరర పడసరద ససహహచ

95-160/58

3643 SQX2310498
పషరర: ససబడమణఖస గయడనరర

95-160/854

95-160/939
3646 SQX2496529
పషరర: అరరణ ససత కలమలరర నసడడ రరజ

3649 SQX0199224
పషరర: వనసకటకలమలరర పషపరరస

95-160/64

భరస : వనసకట రరజజరరమచసదడమయరరస పషపరరస
ఇసటట ననస:60-9-669
వయససస:41
లస: ససస స
95-160/66

3654 SQX1248021
పషరర: కనకదసరర అదబసకక

95-160/68

భరస : కకటటశశరరరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:71
లస: ససస స

95-160/56

భరస : పడసరద నసదదరరజ
ఇసటట ననస:60-9-666
వయససస:39
లస: ససస స

3651 SQX0199141
పషరర: వనసకట రరజజ రరమచసదడమయరరస
పషపరరస
తసడడ:డ వనసకటకకషష మయరరస పషపరరస
ఇసటట ననస:60-9-669
వయససస:46
లస: పప

3657 MLJ2675627
పషరర: మసగమమ అదబసకక

3637 SQX1337345
పషరర: పపరరషమ పప నసగమపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరలల గయడనరర
ఇసటట ననస:60-9-665
వయససస:24
లస: పప

3652 SQX2222107
పషరర: ససమబబల ఘటస

95-159/732

భరస : వరనవరణణ శసకర
ఇసటట ననస:60-9-669/1
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:25
లస: ససస స
95-160/70

95-160/53

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ససహహచ
ఇసటట ననస:60-9-664
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమయరరస పషపరరస
ఇసటట ననస:60-9-669
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషషమయరరస పషపరరస
ఇసటట ననస:60-9-669
వయససస:76
లస: ససస స
3653 SQX1941665
పషరర: ససమబబల అదబసకక

3639 SQX2444834
పషరర: బబగఖలకడమ బబపటర

3634 SQX0394700
పషరర: వరలకడమ పపరరషప తస పటనస

భరస : నతగకశశర రరవప పప నసగమపరటట
ఇసటట ననస:60-9-663
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చనరరమయఖ యలయవరరస
ఇసటట ననస:60-9-666
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ వరరరస
ఇసటట ననస:60-9-669
వయససస:42
లస: పప
3650 SQX0199174
పషరర: సరసబబడజఖస పషపరరస

95-160/55

తసడడ:డ పరరశతసమ మలర వరపప
ఇసటట ననస:60-9-665
వయససస:28
లస: పప

భరస : దదసవశరమ యలయవరరస
ఇసటట ననస:60-9-666
వయససస:66
లస: ససస స
3647 SQX2515500
పషరర: వరరరస పసడనసన కలలరకరన

3636 SQX0151324
పషరర: యశశద పపరరషప తస పటనస

95-160/50

భరస : ససబబబరరవప పపరరషప తస పటనస
ఇసటట ననస:60-9-661
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబపటర
ఇసటట ననస:60-9-663
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-665
వయససస:52
లస: ససస స
3644 MLJ2675510
పషరర: శక లకడమ యలయవరరస

95-160/52

భరస : బబ స పపరరషప తస పటనస
ఇసటట ననస:60-9-662
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : వరర సరశమ పషరరసమమల
ఇసటట ననస:60-9-663
వయససస:62
లస: ససస స
3641 SQX0459321
పషరర: అసకమమ గమసటటరర

3633 SQX0199604
పషరర: నతగమలలర శశరర జజగరర మయడడ

3631 SQX1941681
పషరర: మమరళకకషష కకలక
ర రర

తసడడ:డ పపనన రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-659
వయససస:39
లస: పప

భరస : కకషరషరరవప జజగరర మయడడ
ఇసటట ననస:60-9-660
వయససస:65
లస: ససస స

తలర : యశశద పపరరషప తస పటనస
ఇసటట ననస:60-9-661
వయససస:33
లస: పప
3638 SQX0199620
పషరర: కలమలరర పషరరసమమల

95-160/49

భరస : పపనతన రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-659
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనన రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-659
వయససస:57
లస: పప
3635 SQX0394684
పషరర: ససబబబరరవప పపరరషప తస పటనస

3630 SQX0199505
పషరర: ససబబమమ కకలక
ర రర

3655 SQX0128314
పషరర: రమల నలమ అదబసకక

95-160/69

భరస : శకనవరసరరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:42
లస: ససస స
95-160/71

3658 SQX1763374
పషరర: రరకకశ అదబసకక

95-160/72

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:21
లస: పప
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3659 SQX1556549
పషరర: శకనవరసరరవప వనమయరర

95-160/73

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనమయరర
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:38
లస: పప
3662 SQX0129189
పషరర: కకటటశశరరరవప అదబసకక

95-160/76

తసడడ:డ వరయఖ అదబసకక
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:77
లస: పప

3663 SQX2053825
పషరర: సరయ తదజ అదబసకక

95-160/77

3668 SQX0229138
పషరర: వరమమ జమమమల

95-160/79

తసడడ:డ రరజకశశర రరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-672
వయససస:62
లస: పప

3674 SQX0199240
పషరర: రరమమహన రరవప గమసటటరర

3675 SQX2224434
పషరర: భమవననశశరర బబపటర

95-160/85

తసడడ:డ వర సరశమ గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-672
వయససస:77
లస: పప
95-160/87

95-147/399

3681 SQX0229252
పషరర: పదతమవత జమమమల

95-160/91

3684 SQX1597956
పషరర: మహన కకషష ససపత రరవప

95-160/83

3687 SQX0394627
పషరర: వనసకట కళళఖణ చకకవరరస పషపరరస
తసడడ:డ కకషషమయరరస పషపరరస
ఇసటట ననస:60-9-676
వయససస:39
లస: పప

3667 SQX1064310
పషరర: పరరశత జమమమల

95-160/78

3670 MLJ2675502
పషరర: తతరక శకనవరస రరవప జమమమల

95-160/81

3673 SQX1248187
పషరర: నతరరయణ జమమమల

95-160/84

తసడడ:డ యలర మసద జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-672
వయససస:68
లస: పప
95-160/856

3676 SQX0199372
పషరర: ఈశశరమమ పషరరపపడడ

95-160/86

భరస : సరసబశవరరవప పషరరపపడడ
ఇసటట ననస:60-9-673
వయససస:67
లస: ససస స
95-160/88

3679 SQX0146167
పషరర: లకడమ జమమమల

95-160/712

భరస : అసకరరరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60.9-674
వయససస:49
లస: ససస స
95-160/89

3682 SQX0611020
పషరర: వనసకటలకడమ జమమమల

95-160/90

భరస : వనణమ జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-675
వయససస:48
లస: ససస స
95-160/92

తసడడ:డ రరమలరరవప ససపత రరవప
ఇసటట ననస:60-9-675
వయససస:32
లస: పప
95-160/94

95-160/855

తసడడ:డ నతరరయణ జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-672
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-675
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-675
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-675
వయససస:60
లస: పప

95-160/80

తసడడ:డ గరలబమ పషరరపపడడ
ఇసటట ననస:60-9-673
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ అసకరరవప
ఇసటట ననస:60-9-675
వయససస:26
లస: ససస స

3686 MLJ2675619
పషరర: శవ పడసరద జమమమల

3678 MLJ2675551
పషరర: పపనతనరరవప పషరరపపడడ

3664 SQX2348571
పషరర: TASLEEMA షషక

భరస : తతరక శకనవరస రరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-672
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : తరరపత రరవప బబపటర
ఇసటట ననస:60-9-672
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనతనరరవప పషరరపపడడ
ఇసటట ననస:60-9-673
వయససస:27
లస: పప

3683 SQX0199422
పషరర: వరణణ జమమమల

95-159/27

3669 SQX0199299
పషరర: నతసచతరమమ గమసటటరర

3672 SQX0151308
పషరర: భబసణరమమ జమమమల

95-160/75

తసడడ:డ SHAMSHUDDIN షషక
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:19
లస: ససస స

3666 SQX0397760
పషరర: సరసబశవరరవప� పసరరకలపపడడ�

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-672
వయససస:43
లస: పప

3680 SQX0811380
పషరర: ఈశశర లత ససపతరవప

95-160/760

భరస : రరమ మహన రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-672
వయససస:65
లస: ససస స
95-160/82

3661 SQX0530519
పషరర: శకనవరసరరవప అధబసకక

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప అధబసకక
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ గరలబ� పసరర కల పపడడ
ఇసటట ననస:60-9-672
వయససస:69
లస: పప

భరస : నతరరయణ జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-672
వయససస:57
లస: ససస స

3677 SQX0770735
పషరర: రమమష పషరరపపడడ

95-160/74

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:18
లస: పప

3665 SQX1202985
పషరర: లకడమ నతగయశశ పరరశత
గమసటటరర
భరస : అసకర రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-9-671
వయససస:33
లస: ససస స

3671 SQX0151233
పషరర: అసకర రరవప గమసటటరర

3660 SQX1832385
పషరర: శరమయఖల రరజ చకకవరరస
సమవనదస
తసడడ:డ ససపత కలమలర సమవనదస
ఇసటట ననస:60-9-669/2
వయససస:47
లస: పప

3685 SQX0611038
పషరర: వనణమ జమమమల

95-160/93

తసడడ:డ రరజకశశరరరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-675
వయససస:53
లస: పప
95-160/95

3688 SQX0954909
పషరర: పడవలర క కకలక
ర రర

95-160/96

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-679
వయససస:31
లస: ససస స
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95-160/97

భరస : శకనవరసరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-679
వయససస:49
లస: ససస స
3692 SQX1230515
పషరర: నతగ మలలర శశరర అసదసగల

95-164/48

95-147/798

3696 SQX0462366
పషరర: రమలదదవ నడడకకట

95-160/101

3699 MLJ2675643
పషరర: శకనవరసరరవప నడడకకట

95-160/859

3702 SQX1598038
పషరర: రకణమక కరజజ
భరస : శకనవరసరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:60-9-681
వయససస:42
లస: ససస స

3704 SQX1603829
పషరర: శకనవరసరరవప కరజజ

3705 SQX0811224
పషరర: చరసజవ పలకలకరర

95-160/105

తసడడ:డ పసచచయఖ కరజజ
ఇసటట ననస:60-9-681
వయససస:45
లస: పప

భరస : సతఖనతరరయణ ఎరరబసడడ
ఇసటట ననస:60-9-682
వయససస:42
లస: ససస స
3710 AP151000552056
పషరర: వనసకటరమణమమ పసనసమయడడ

95-147/403

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప లసగమలర
ఇసటట ననస:60-9-685
వయససస:37
లస: పప

3711 AP151000549063
పషరర: శకనవరసరరవప పసనసమయడడ

95-147/406

3714 SQX0067165
పషరర: లకడమ రరమ పడసరద గమడడవరడ

3717 SQX1272947
పషరర: లకడమ వనసషషవ మతసత

3697 SQX0954883
పషరర: పదతమవత చదరర గపలర

95-160/100

95-160/858
3700 SQX2347474
పషరర: SUVARNA KEERTHANA
CHERLOPALLI
తసడడ:డ SRINIVASULU CHERLOPALLI
ఇసటట ననస:60-9-680
వయససస:18
లస: ససస స

95-160/103

3703 SQX1832377
పషరర: హరరష కరజజ

95-160/104

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరజజ
ఇసటట ననస:60-9-681
వయససస:26
లస: పప
95-147/400

3706 SQX0811216
పషరర: మసగయఖ పలకలకరర

95-147/401

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-9-682
వయససస:76
లస: పప
95-147/800

3709 SQX0231738
పషరర: కకషషవనణణ పసనసమయడడ

95-147/402

భరస : శకనవరసరరవప పసనసమయడడ
ఇసటట ననస:60-9-683
వయససస:44
లస: ససస స
95-147/404

3712 SQX0067249
పషరర: లకడమ పదమ ససధతవల జ

95-147/405

భరస : లకడమ రరమ పడసరద
ఇసటట ననస:60-9-684
వయససస:46
లస: ససస స
95-147/407

తసడడ:డ నతగలసగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-9-684
వయససస:54
లస: పప
95-164/51

95-164/50

95-160/102

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-683
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-9-684
వయససస:68
లస: ససస స
3716 SQX1128157
పషరర: వనసకట శవ పడతతప లసగమలర

3708 SQX2396265
పషరర: లలత ఎరరబసడడ

3694 SQX1230523
పషరర: మమతష
స కలమలర అసదసగల

భరస : శకనవరససలల చదరర గపలర
ఇసటట ననస:60-9-680
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ ఎరరబసడడ
ఇసటట ననస:60-9-682
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-683
వయససస:73
లస: ససస స
3713 SQX0067389
పషరర: లలత కలమలరర కక

95-160/99

భరస : మసగయఖ
ఇసటట ననస:60-9-682
వయససస:68
లస: ససస స
95-147/799

95-160/857

తసడడ:డ మమనసరశమ అసదసగల
ఇసటట ననస:60-9-679
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమయరరస నడడకకట
ఇసటట ననస:60-9-680
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ SRINIVASA RAO NADIKOTA
ఇసటట ననస:60-9-680
వయససస:18
లస: ససస స

3707 SQX2384485
పషరర: దసరర భవన ఎరరబసడడ

95-164/49

భరస : శకనవరసరరవప నడడకకట
ఇసటట ననస:60-9-680
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ మలల కకసడయఖ చదరర గపలర
ఇసటట ననస:60-9-680
వయససస:45
లస: పప
3701 SQX2342814
పషరర: GAYATRI NADIKOTA

3693 SQX1555269
పషరర: లకడమ అసదసగల

3691 SQX2169597
పషరర: మహన కరసత కకలక
ర రర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-679
వయససస:27
లస: పప

భరస : కకటయఖ అసదసగమల
ఇసటట ననస:60-9-679
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నతడడకకటబ
ఇసటట ననస:60-9-680
వయససస:18
లస: ససస స
3698 SQX0954867
పషరర: శకనవరససలల చదరర గపలర

95-160/98

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-679
వయససస:55
లస: పప

భరస : మమతష
స కలమలర అసదసగల
ఇసటట ననస:60-9-679
వయససస:35
లస: ససస స
3695 SQX2377778
పషరర: గరయతడ నతడడకకటబ

3690 SQX0151282
పషరర: శకనవరసరరవప కకలక
ర రర

3715 SQX0067207
పషరర: సరసబశవ రరవప కక

95-147/408

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-9-684
వయససస:70
లస: పప
95-147/409

తసడడ:డ వనసకట శభ హరకష బబబమ మతసత
ఇసటట ననస:60-9-686
వయససస:24
లస: ససస స

3718 AP151000552497
పషరర: ససజజతలకడమ మతస సటట

95-147/410

భరస : హరరష బబబమ
ఇసటట ననస:60-9-686
వయససస:50
లస: ససస స
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3719 AP151000549066
పషరర: వనసకట శభ హరరష బబబమ
మతసటట
తసడడ:డ గగపరలరరవప మతసటట
ఇసటట ననస:60-9-686
వయససస:56
లస: పప

95-147/411

3722 SQX2327252
పషరర: అమరకశ బబపనపలర

95-147/803

95-147/413

95-147/802

95-147/804

3724 SQX1596594
పషరర: వనసకట రరవమమ చదవపరర

95-147/412

భరస : వనసకట రరఘవ రరవప ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:60-9-687
వయససస:28
లస: ససస స

95-147/414 3727 AP151000552059
3726 SQX1596602
పషరర: వనసకట పపరష లకడమ ఇమమడడశశటట
పషరర: అనత మతస సటట

95-147/415

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:60-9-687
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ససరకష బబబమ మతస సటట
ఇసటట ననస:60-9-687
వయససస:54
లస: ససస స

95-147/416

95-147/417
3729 SQX1596586
పషరర: వనసకట రరఘవ రరవప
ఇమమడడశశటట
తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప ఇమమడడశశటట
ఇసటట ననస:60-9-687
వయససస:38
లస: పప

3730 SQX1536848
పషరర: వనసకట ససభ ససరకష బబబమ
మతసటట
తసడడ:డ గగపరల రరవప మతసటట
ఇసటట ననస:60-9-687
వయససస:60
లస: పప

95-147/418

95-147/419

3732 SQX1749134
పషరర: వససత లకడమ ననరగళర

3733 MLJ2734010
పషరర: ఝలనసలకడమ మతస సటట

95-147/421

తసడడ:డ ససరకష బబబమ మతస సటట
ఇసటట ననస:60-9-687
వయససస:31
లస: పప
3731 SQX1749266
పషరర: సరయ నఖత ననరగళర

3723 SQX2324598
పషరర: పడవలర క బబపనపలర

3721 SQX2324614
పషరర: లలతకలమలరర బబపనపలర

భరస : సరసబశవ రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:60-9-686
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:60-9-686
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష బబబమ మతస సటట
ఇసటట ననస:60-9-687
వయససస:29
లస: ససస స
3728 SQX0366971
పషరర: రరజకష మతస సటట

95-147/801

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ బబపనపలర
ఇసటట ననస:60-9-686
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబపనపలర
ఇసటట ననస:60-9-686
వయససస:28
లస: పప
3725 SQX0367011
పషరర: ఆలలఖఖ మతస సటట

3720 SQX2327302
పషరర: సరసబశవరరవప బబపనపలర

95-147/420

తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప ననరగళర
ఇసటట ననస:60-9-688
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : వనసకట హనసమసత రరవప ననరగళర
ఇసటట ననస:60-9-688
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:60-9-688
వయససస:54
లస: ససస స

3734 SQX1749209
పషరర: గణణశ సరయ కకరణ ననరగళర

3735 MLJ1161017
పషరర: అనల కలమలర మతస సటట

95-147/423

3736 SQX1749183
పషరర: వనసకట హనసమసత రరవప
ననరగళర
తసడడ:డ చనన వనసకట సరశమ ననరగళర
ఇసటట ననస:60-9-688
వయససస:48
లస: పప

95-147/424

95-147/426

3739 SQX1873520
పషరర: లకడమ శరకవరణణ తషనసగమసటర

95-147/427

95-147/422

తసడడ:డ వనసకట హనసమసత రరవప ననరగళర
ఇసటట ననస:60-9-688
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ రమమష బబబమ మతస సటట
ఇసటట ననస:60-9-688
వయససస:37
లస: పప

3737 MLJ2731016
పషరర: రమమష బబబమ మతస సటట

3738 SQX1443357
పషరర: జజహనవ తతనసగమసటర

95-147/425

తసడడ:డ గగపరలరరవప మతస సటట
ఇసటట ననస:60-9-688
వయససస:63
లస: పప
3740 SQX0658286
పషరర: సశపన దదవ ససగపప

95-147/428

భరస : ససగమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:39
లస: ససస స
3743 AP151000552065
పషరర: పదతమవత లసగస గమసట

తసడడ:డ వనసకట మహన తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:24
లస: ససస స

3741 SQX1443340
పషరర: అసజన నతగవలర తతనసగమసటర

3742 SQX1749472
పషరర: రరమ దదవ కరళసగర

95-147/429

భరస : వనసకట మహన తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:43
లస: ససస స
95-147/431

భరస : హరరనతరరయణ కకసడత
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:51
లస: ససస స
3746 SQX1536822
పషరర: సస యస యస పవన
కలమలర కకసడత
తసడడ:డ హరరనతరరయణ కకసడత
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట మహన తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:25
లస: ససస స

95-147/434

భరస : భబసణర రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:51
లస: ససస స

3744 SQX1942002
పషరర: అలవనలల మసగ తతయలరర
జలకరర
భరస : రరజకసదడ పడసరదరరవప జలకరర
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:63
లస: ససస స

95-147/432

3747 SQX1738731
పషరర: వనసకట యగఆనసద కకసడత

95-147/435

తసడడ:డ హరరనతరరయణ కకసడత
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:23
లస: పప

95-147/430

3745 SQX0658369
పషరర: అననపపరష మకణపరటట

95-147/433

భరస : జగననమహనరరవప
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:67
లస: ససస స
3748 SQX0866079
పషరర: వనసకట నతగఅశశక కరలసగర

95-147/436

తసడడ:డ భబసణరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:27
లస: పప
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3749 SQX0658328
పషరర: రవసదడ కలమలర మకణపరటట

95-147/437

తసడడ:డ సతఖ జగననమహన రరవప
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:43
లస: పప
3752 SQX1749910
పషరర: భబసణర రరవప కళసగరయల

3750 SQX0658310
పషరర: ససగమమశశర రరవప ససగపప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:44
లస: పప
95-147/440

3753 AP151000549069
పషరర: హరరనతరయణ కకసడత

తసడడ:డ నతగరతన రరవప కరళసగర
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటజజశలలకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:60
లస: పప

95-6/945
3755 SQX2052512
పషరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
లఘమవరపప
తసడడ:డ గగపరల కకషరష రరవప లఘమవరపప
ఇసటట ననస:60-9-691
వయససస:57
లస: పప

3756 SQX1941954
పషరర: వనసకట సతఖ లకడమ శరకవణణ కకట
భరస : భబవనతనరరయణ కకట
ఇసటట ననస:60/9/691
వయససస:33
లస: ససస స

3758 SQX1443373
పషరర: సతఖవత కకతస

3759 SQX1941947
పషరర: ససత మహ లకడమ కకట

95-147/445

భరస : వనసకట రరవప కకతస
ఇసటట ననస:60-9-691
వయససస:55
లస: ససస స
3761 SQX1799378
పషరర: భబవనతనరయణ కకట

95-147/448

95-147/451

95-147/452

భరస : కకషష నసదదవనలలగమ
ఇసటట ననస:60-9-692
వయససస:46
లస: ససస స
3770 AP151000549076
పషరర: కకషష నసదదవనలలగమ

95-147/455

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యకణల
ఇసటట ననస:60-09-694
వయససస:18
లస: ససస స

95-147/443

95-147/458

95-147/446

95-147/442

3757 SQX1886134
పషరర: సరవతడ కకటట

95-147/444

3760 SQX1443266
పషరర: పవన కలమలర కకతస

95-147/447

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకతస
ఇసటట ననస:60-9-691
వయససస:34
లస: పప
95-147/449

3763 SQX1443233
పషరర: వనసకట రరవప కకతస

95-147/450

తసడడ:డ రరమకకటయఖ కకతస
ఇసటట ననస:60-9-691
వయససస:60
లస: పప
95-147/805

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప లఘమవరపప
ఇసటట ననస:60-9-691
వయససస:49
లస: ససస స

3766 SQX2385342
పషరర: వనసకట సరసబశవ రరవప
లఘమవరపప
తసడడ:డ గగపరలకకషష లలగమవరపÞ
ఇసటట ననస:60-9-691
వయససస:56
లస: పప

3768 AP151000552428
పషరర: పరరశత నసదదవనలలగమ

3769 SQX1587692
పషరర: సరయ పడణణత నసదదవనలలగమ

95-147/454

95-147/712

95-147/453

3771 SQX1041292
పషరర: ఝలనస లకడమ జజనతనభటర

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:60-9-692
వయససస:27
లస: పప
95-147/456

3774 SQX0658260
పషరర: రరధత కకషష జజననబటర

3777 SQX1749449
పషరర: భబగఖ లకడమ యకణల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప యకణల
ఇసటట ననస:60-9-694
వయససస:22
లస: ససస స

3772 SQX1381862
పషరర: కకషష కలమలరర జజననభటర

95-147/457

భరస : భబనస మయరరస జజననభటర
ఇసటట ననస:60-9-693
వయససస:50
లస: ససస స
95-147/459

తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప జజననబటర
ఇసటట ననస:60-9-693
వయససస:49
లస: పప
95-6/944

3754 SQX1942028
పషరర: రరజకసదడ పడసరదరరవప జలకరర

భరస : శకధర కకటట
ఇసటట ననస:60-9-691
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరధతకకషష పడసరద జజనతనభటర
ఇసటట ననస:60-9-693
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-9-693
వయససస:74
లస: ససస స
3776 SQX2044006
పషరర: అనసష యకణల

3765 SQX2087195
పషరర: లకడమ లఘమవరపప

95-147/439

తసడడ:డ రసగరరరవప జలకరర
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:68
లస: పప

భరస : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:60-9-692
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:60-9-692
వయససస:52
లస: పప
3773 SQX0828897
పషరర: పదతమవత జజనతనభటర

95-147/441

తసడడ:డ వనసకటరతనస కకటట
ఇసటట ననస:60-9-691
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపననయఖ కకట
ఇసటట ననస:60-9-691
వయససస:62
లస: పప
3767 MLJ2734135
పషరర: దతశరకమయ నసదదవనలలగమ

3762 SQX1886175
పషరర: శకధర కకటట

3751 SQX1443324
పషరర: వనసకట మహన తషనసగమసటర

తసడడ:డ రరమచసదడ వర పడసరద తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-9-690
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకట
ఇసటట ననస:60/9/691
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:60-9-691
వయససస:39
లస: పప
3764 SQX1799352
పషరర: వనసకటటశశర రరవప కకట

95-147/438

3775 SQX1381839
పషరర: భబనస మయరరస జజననభటర

95-147/460

తసడడ:డ ససబబ రరవప జజననభటర
ఇసటట ననస:60-9-693
వయససస:55
లస: పప
95-147/461

3778 SQX1749373
పషరర: పదమ వత యకణల

95-147/462

భరస : శకనవరస రరవప యకణల
ఇసటట ననస:60-9-694
వయససస:43
లస: ససస స
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3779 SQX1749548
పషరర: శకనవరస రరవప యకణల

95-147/463

తసడడ:డ అపరపరరవప యకణల
ఇసటట ననస:60-9-694
వయససస:51
లస: ససస స
3782 AP151000549079
పషరర: గగరరనతథ బచసచ

95-147/466

3783 SQX2086700
పషరర: భబగఖ లకడమ యకణల

95-147/468

3786 AP151000552084
పషరర: అననపపరష మమ నడడసపలర �

తసడడ:డ సనతఖశ రరవప
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:26
లస: ససస స

3789 SQX0568766
పషరర: ససనత చలకల

95-147/474

3794 SQX0724195
పషరర: శవ మలధవరరవప మమనగరల

95-147/477

3792 SQX1886209
పషరర: లకమణ కలమలర పసననసటట

తసడడ:డ రరమమహన రరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ గనరరజ పసననసటట
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:73
లస: పప

3797 SQX2261469
పషరర: మహహసదడ కలక
ర రర

3798 SQX2229011
పషరర: మహహసదడ కలక
ర రర

95-187/411

తసడడ:డ మలర ఖలరరరన రరవప
ఇసటట ననస:60-9-698
వయససస:37
లస: పప
95-147/483

తసడడ:డ వనసకటరతనస తతసడపప
ఇసటట ననస:60-9-700
వయససస:61
లస: పప

95-147/475

3790 SQX0723403
పషరర: గణణతత మలధవ మమనగరల

3793 SQX0568725
పషరర: ససరకష చలకల

3807 SQX1187641
పషరర: అపరరజత గమసటటపలర
భరస : తడససల బబబమ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-9-701
వయససస:26
లస: ససస స

95-147/473

95-147/476

95-147/478

95-220/1151

3796 SQX2002368
పషరర: హహమసత శక లకడమ నతరరయణ
చలకల
తసడడ:డ ససరకష చలకల
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:19
లస: పప

95-147/714

3799 AP151000552443
పషరర: లకడమ గమసటటరర

95-147/479

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-698
వయససస:57
లస: ససస స

95-147/481 3802 MLJ1161314
3801 MLJ1164532
పషరర: మలర ఖలరరరనరరవప� గమసటటరర�
పషరర: కకటటశశరర పసనసమలక� �

3804 MLJ1160100
పషరర: శకనవరసరరవప పసనసమలక

95-147/470

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:45
లస: పప

95-147/482

భరస : వరరసరశమ� �
ఇసటట ననస:60-9-699
వయససస:47
లస: ససస స
95-147/484

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:60-9-699
వయససస:55
లస: పప
95-147/486

3787 MLJ1160902
పషరర: రవకలమలరశరమ� పచచమటర �

భరస : శవమలధవ రరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప� �
ఇసటట ననస:60-9-698
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:60-9-699
వయససస:52
లస: ససస స
3806 MLJ1160175
పషరర: వనసకటటశశరరర తతసడపప

95-147/472

తసడడ:డ శకనస కలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:19
లస: పప
95-147/480

95-147/467

తసడడ:డ శకరరమచసదడరరజ� �
ఇసటట ననస:60-9-696
వయససస:38
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ శకనస కలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:19
లస: పప

3803 AP151000552090
పషరర: పదమ పసనసమలక�

95-147/469

తసడడ:డ చటటట బబబమ పసననసటట
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:36
లస: పప
3795 SQX1886191
పషరర: చటటట బబబమ పసననసటట

3784 SQX1886159
పషరర: కకషషతషలసస చమకలరరస
భరస : సరసబశవ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-9-695
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ససరకష చలకల
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:45
లస: ససస స

3791 SQX0723536
పషరర: ఓమ మహనతరసగ ససకకరస
మమనగరల
తసడడ:డ శవ మలధవరరవప మమనగరల
ఇసటట ననస:60-9-697
వయససస:29
లస: పప

3800 SQX0723460
పషరర: చదసతనఖ గమసటటరర

95-147/713

భరస : సతతఖనతరరయణరరజ�
ఇసటట ననస:60-9-696
వయససస:70
లస: ససస స
95-147/471

95-147/465
3781 SQX0786814
పషరర: నతగ కలలఖణ చకకవరరస దళవరయ

తసడడ:డ గగరరనతధ బచసచ
ఇసటట ననస:60-9-694
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప యకణల
ఇసటట ననస:60-9-694
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-9-695
వయససస:44
లస: పప
3788 SQX1886183
పషరర: వర లకడమ

95-147/464

భరస : గగరరనతధ బచసచ
ఇసటట ననస:60-9-694
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమచసదడమయరరస బచసచ
ఇసటట ననస:60-9-694
వయససస:63
లస: పప
3785 SQX1886217
పషరర: సరసబశవ రరవప చమకలరరస

3780 AP151000552078
పషరర: జయశక బచసచ

3805 MLJ1161074
పషరర: అమరనతగకశశరమమ తతసడపప

95-147/485

భరస : వనసకటటశశరరర తతసడపప
ఇసటట ననస:60-9-700
వయససస:53
లస: ససస స
95-147/487

3808 MLJ1161298
పషరర: కరటటరర వనసకట రమణ

95-147/488

భరస : అమరరశకనసవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-9-701
వయససస:43
లస: ససస స
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3809 SQX1749191
పషరర: రరమమశశరర పడతసపరటట
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95-147/489

భరస : హరరబబబమ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:60-9-701
వయససస:45
లస: ససస స
3812 MLJ1160126
పషరర: కకటటశశరరరవప కరటటరర

95-147/492

95-147/808

95-147/494

95-147/497

95-147/500

95-147/503

95-147/506

భరస : వనసకట కకషష రరవప తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-707
వయససస:40
లస: ససస స

3822 AP151000552094
పషరర: సరసబబడజఖలకడమ భయమల

3825 AP151000552427
పషరర: వనసకటససబబమమ తరరవధసల

3828 AP151000552095
పషరర: పపషరపవత ఓగరరరల

95-147/509

95-147/498

3837 SQX2110419
పషరర: జయమమ పషరకచరర
భరస : వనసకటటశశరరర పషరకచరర
ఇసటట ననస:60-9-707
వయససస:68
లస: ససస స

95-147/493

3820 SQX0333112
పషరర: భయమల లకడమ�

95-147/496

95-147/499
3823 AP151000549093
పషరర: వనసకట రరధతకకషషమయరరస భయమల

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-9-703
వయససస:48
లస: పప
95-147/501

3826 MLJ1166800
పషరర: కకటటశశరమమ మమమలల

95-147/502

భరస : దశరవతతరస మమమలల
ఇసటట ననస:60-9-705
వయససస:73
లస: ససస స
95-147/504

3829 AP151000549095
పషరర: లకడమనతరరయణ ఓగరరరల

95-147/505

తసడడ:డ భగవరన ఓగరరరల
ఇసటట ననస:60-9-706
వయససస:41
లస: పప
95-147/508

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:60-9-706/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-147/510

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-9-706/1
వయససస:57
లస: పప
95-147/511

3817 AP151000552091
పషరర: పదతమవత వనలరసపలర

95-147/507 3832 AP151000552449
3831 SQX1280262
పషరర: సరయ శక వనసకట సససధస ఓగరరరల
పషరర: వనసకటరమణ ఓగరరరల

3834 AP151000549094
పషరర: రవ కలమలర ఓగరరరల

95-147/807

భరస : వనసకట రరధత కకషష మయరరస
ఇసటట ననస:60-9-703
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర ఓగరరరల
ఇసటట ననస:60-9-706/1
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-9-706/1
వయససస:88
లస: ససస స
3836 SQX1749126
పషరర: ససజజత తషలక
ర రర

95-147/495

భరస : భగవరన ఓగరరరల
ఇసటట ననస:60-9-706
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ ఓగరరరల
ఇసటట ననస:60-9-706
వయససస:67
లస: పప
3833 AP151000552096
పషరర: ససతతమహలకమమమ ఓగరరరల

3819 AP151000549090
పషరర: సతఖనతరరయణ వనలరసపలర

3814 SQX2375343
పషరర: రమమశ బబబమ గమసటటపలర

భరస : సతఖనతరరయణ వనలరసపలర
ఇసటట ననస:60-9-702
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప తరరవధసల
ఇసటట ననస:60-9-704
వయససస:80
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశస
ఇసటట ననస:60-9-705
వయససస:74
లస: పప
3830 AP151000549096
పషరర: భగవరన ఓగరరరల

95-147/809

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-9-703
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-9-703
వయససస:71
లస: పప
3827 SQX0543512
పషరర: దశరవతతరస మమమలల

3816 SQX2375723
పషరర: భబణమ శక గమసటటపలర

95-147/491

తసడడ:డ శసకర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-9-701
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటకళషషయఖ వనలరసపలర
ఇసటట ననస:60-9-702
వయససస:64
లస: పప

భరస : శకనవరస �
ఇసటట ననస:60-9-703
వయససస:38
లస: ససస స
3824 AP151000549091
పషరర: భయమల వనసకటససబబబరరవప

95-147/806

భరస : రమమశ బబబమ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-9-701
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ వనలరసపలర
ఇసటట ననస:60-9-702
వయససస:40
లస: పప
3821 MLJ1168400
పషరర: మలలర శశరర

3813 SQX2323152
పషరర: సరమమజఖస గమసటటపలర

3811 SQX1749704
పషరర: జయదథప కరటటరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కరటటరర
ఇసటట ననస:60-9-701
వయససస:22
లస: పప

భరస : శసకర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-9-701
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-9-701
వయససస:36
లస: పప
3818 SQX0229062
పషరర: బబలకకషప వనలరసపలర

95-147/490

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-701
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:60-9-701
వయససస:74
లస: పప
3815 SQX2383263
పషరర: తడశల బబబమ గమసటటపలర

3810 MLJ1160134
పషరర: సరగజన కరటటరర

3835 SQX2090926
పషరర: లకడమ కలమలరర నతగసడర

95-92/662

భరస : పపరషచసదడ రరవప నతగసడర
ఇసటట ననస:60-9-707
వయససస:57
లస: ససస స
95-147/715

3838 SQX2497170
పషరర: పదతమవత కటబట

95-147/828

భరస : వనసకటటశశరరరవప కటబట
ఇసటట ననస:60-9-707
వయససస:48
లస: ససస స
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3839 SQX2497188
పషరర: శకనవరస రరవప కటబట
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95-147/829

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కటబట
ఇసటట ననస:60-9-707
వయససస:23
లస: పప
3842 AP151000549506
పషరర: లకడమనతరరయణ మటటటగమసట�

95-147/513

95-147/516

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప మలర స పలర
ఇసటట ననస:60-9-716
వయససస:36
లస: పప

95-147/518

భరస : రరమదతసస నడమకణల
ఇసటట ననస:60-9-710
వయససస:66
లస: ససస స
95-147/521

95-147/522

3852 SQX0533059
పషరర: నతగమణణ తషళళళరర�

95-147/523

3853 MLJ1163856
పషరర: పసచతచ హరర తషళళళరర

95-147/524

భరస : శరత కలమలర�
ఇసటట ననస:60-9-711
వయససస:40
లస: ససస స
95-147/525

3855 MLJ1165976
పషరర: శవనతగకశశరరరవప తషళళళరర

తసడడ:డ శరతతబబమ తషళళళరర
ఇసటట ననస:60-9-711
వయససస:41
లస: పప
95-147/526

తసడడ:డ సరయబబబమ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-712
వయససస:37
లస: పప
95-147/528

3858 AP151000552103
పషరర: సరసబడజఖస జమమమల

95-147/531

3861 SQX1771930
పషరర: నరగషర నడడమమకణల

95-147/529

3864 AP151000549106
పషరర: ససబబబరరవప నడడమమకణల

95-147/532

3867 MLJ2734119
పషరర: మలధవ కటటట వరపప
తసడడ:డ రమణయఖ కటటట వరపప
ఇసటట ననస:60-9-717
వయససస:40
లస: ససస స

3859 AP151000549102
పషరర: చసదడశశఖర జమమమల

95-147/530

3862 SQX0532754
పషరర: రరజకశశరర నడడమమకణల�

95-147/533

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:60-9-714
వయససస:67
లస: ససస స
95-147/535

తసడడ:డ రగశయఖ
ఇసటట ననస:60-9-714
వయససస:81
లస: పప
95-147/537

95-147/527

తసడడ:డ ఆసజననయమలల జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-713
వయససస:43
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప నడడమమకణల
ఇసటట ననస:60-9-714
వయససస:29
లస: ససస స
95-147/534

3856 MLJ2731438
పషరర: సరయబబబమ తషళళళరర
తసడడ:డ లకడమనతరయణ తషళళళరర
ఇసటట ననస:60-9-712
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-713
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-9-714
వయససస:43
లస: పప
3866 SQX0332346
పషరర: అశశక మలర స పలర

3847 SQX0811273
పషరర: సరసబబడజఖస నడమకణల

3850 SQX0811307
పషరర: తషలసస వజయ కలమలర
తషళళళరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-9-710
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-9-713
వయససస:65
లస: పప
3863 AP151000549105
పషరర: శకనవరసరరవప నడడమమకణల

95-147/517

95-147/520

భరస : చసదడ శశఖర�
ఇసటట ననస:60-9-713
వయససస:31
లస: ససస స
3860 AP151000549101
పషరర: ఆసజననయమలల జమమమల

95-147/515

3849 SQX1020213
పషరర: రగహహణణ వనసకట హరర కలమలర
తషళళళరర
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:60-9-710
వయససస:26
లస: పప

భరస : సరయబబబమ
ఇసటట ననస:60-9-712
వయససస:53
లస: ససస స
3857 SQX0588731
పషరర: నతగరరజ కలమలరర� జమమమల�

3844 AP151000549097
పషరర: శకరరమచసదడమయరరస మటటటగమసట
మటటటగమసట
తసడడ:డ వనసకటలకమయఖ
ఇసటట ననస:60-9-708
వయససస:72
లస: పప

95-147/519

తసడడ:డ వనసకటరరయమడడ తషళళళరర
ఇసటట ననస:60-9-710
వయససస:56
లస: పప
3854 AP151000552101
పషరర: కలమలరర తషళళళరర

3846 SQX0811281
పషరర: భబరత దదవ తషళళ
ర రర

95-147/512

95-147/514

భరస : వనసకట రరమమడడ తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-710
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరమమడడ తషళళళరర
ఇసటట ననస:60-9-710
వయససస:78
లస: ససస స
3851 AP151000549479
పషరర: సరసబశవరరవప తషళళళరర

3843 AP151000549504
పషరర: రవకలమలర మటటటగమసట

3841 AP151000552499
పషరర: ఆదదలకడమ మటటటగమసటల

భరస : శకరరమచసదడమయరరస మటటటగమసటల
ఇసటట ననస:60-9-708
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమచసదడమయరరస
ఇసటట ననస:60-9-708
వయససస:51
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:60-9-710
వయససస:53
లస: ససస స
3848 SQX0811315
పషరర: లకడమ బబయమమ తషళళళరర

95-164/52

భరస : వనసకట కకషరషరరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:60-9-707
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమచసదడమయరరస�
ఇసటట ననస:60-9-708
వయససస:44
లస: పప
3845 AP151000552099
పషరర: శకలకడమ తషళళళరర

3840 SQX0959734
పషరర: ససజజత తషళళళరర

3865 AP151000552509
పషరర: సరసబబడజఖమమ కటటటవరపప

95-147/536

భరస : అసకమరరవప
ఇసటట ననస:60-9-716
వయససస:70
లస: ససస స
95-147/538

3868 AP151000552111
పషరర: శరరద కకలక
ర రర

95-147/539

తసడడ:డ ఆసజననయమలల కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-717
వయససస:49
లస: ససస స
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3869 MLJ2731172
పషరర: రమణయఖ కటటట వరపప
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95-147/540

తసడడ:డ రరమసరశమ
ఇసటట ననస:60-9-717
వయససస:46
లస: పప
3872 SQX1749340
పషరర: లకడమ తరసగరన కటటటవరపప

95-147/542

95-147/545

95-147/811

3876 SQX0200493
పషరర: రరజకశశరర పసరకచరర

3879 SQX0829010
పషరర: నతగజజఖత మలరర
ట రర

95-147/550

3882 SQX1209833
పషరర: కకటటశశర రరవప పషరకచరర

3885 AP151000552411
పషరర: ఆదదలకడమ అదదబపలర

భరస : కకటటశశర రరవప పషరకచరర
ఇసటట ననస:60-9-719
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ అదదబపలర
ఇసటట ననస:60-9-720
వయససస:49
లస: ససస స

95-147/555
3887 SQX1443209
పషరర: ఎన వ యస లకమణ సతష
తతనసగమసటర
తసడడ:డ శవపడసరద రరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-9-720
వయససస:35
లస: పప

3888 SQX0828905
పషరర: వనసకటటశశరరరవప అదదబపలర
తసడడ:డ జగనతనదస అదదబపలర
ఇసటట ననస:60-9-720
వయససస:44
లస: పప

3890 SQX2497121
పషరర: ఉమల దదవ తతనసగమసటర

3891 SQX1749498
పషరర: జగదథశశరర తషలక
ర రర

95-147/827

భరస : శవ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:60-9-720
వయససస:55
లస: ససస స
3893 SQX1556044
పషరర: వనయ నతద తషళళళరర

95-147/560

తసడడ:డ నతగభయషణస
ఇసటట ననస:60-9-721
వయససస:60
లస: పప

3894 SQX0723338
పషరర: నటశశఖర పరలలస

95-147/548

3897 SQX1556036
పషరర: వనసకట రరవప తషలక
ర రర
తసడడ:డ నతగ భయషణస తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-721
వయససస:62
లస: పప

95-147/544

3877 SQX0200337
పషరర: శకనవరసరరవప పసరకచరర

95-147/547

3880 MLJ1162874
పషరర: శవనతగకసదడస తషళళ
ర రర

95-147/549

భరస : శవరరమకకషష తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-719
వయససస:55
లస: ససస స
95-147/551

3883 MLJ1164417
పషరర: శవరరమకకషష తషళళళరర

95-147/552

తసడడ:డ పసరరమలళళయఖ తషళళళరర
ఇసటట ననస:60-9-719
వయససస:65
లస: పప
95-147/553

3886 SQX1018077
పషరర: శకకరసత అదదబపలర

95-147/554

తసడడ:డ రరసబబబమ అడదమపపఅలర
ఇసటట ననస:60-9-720
వయససస:30
లస: పప
95-147/556

3889 AP151000549374
పషరర: రరసబబబమ అదదబపలర

95-147/557

తసడడ:డ జగనతనదస అదదబపలర
ఇసటట ననస:60-9-720
వయససస:56
లస: పప
95-147/558

3892 MLJ2734093
పషరర: శశష కలమలరర తషళళ
ర రర �

95-147/559

భరస : భబసణరరరవప � �
ఇసటట ననస:60-9-721
వయససస:43
లస: ససస స
95-147/561

తసడడ:డ నతగశశషష
ఇసటట ననస:60-9-721
వయససస:28
లస: పప
95-147/563

3874 SQX0367102
పషరర: శకలకడమ పసరకచరర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ాసపసరకచరర
ఇసటట ననస:60-9-718
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడనతద తషలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-721
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణమగగపరల రరవప తషళళళరర
ఇసటట ననస:60-9-721
వయససస:24
లస: పప
3896 AP151000549104
పషరర: భబసణర తషళళళరర

95-147/546

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర పషరకచరర
ఇసటట ననస:60-9-719
వయససస:44
లస: పప
95-147/836

95-147/810

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసరకచరర
ఇసటట ననస:60-9-718
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గగపసకకషష మలరర
ట రర
ఇసటట ననస:60-9-719
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరమ కకషష తషళళ
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-719
వయససస:32
లస: పప
3884 SQX2516219
పషరర: అనసరరధ పషరకచరర

95-147/543

భరస : శకనవరసరరవప పసరకచరర
ఇసటట ననస:60-9-718
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బయచనచ కకటయఖ లసగరల
ఇసటట ననస:60-9-718
వయససస:69
లస: పప
3881 SQX0333799
పషరర: సరయ పడసనన తషళళ
ర రర

3873 SQX0333823
పషరర: లకడమ దసరర పషరకచదరర

3871 SQX2378487
పషరర: వనసకయమమ కసబబల

భరస : వరయఖ కసబబల
ఇసటట ననస:60-9-717
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పషరకచదరర
ఇసటట ననస:60-9-718
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ లసగరల
ఇసటట ననస:60-9-718
వయససస:44
లస: ససస స
3878 SQX2390276
పషరర: బల రరమయఖ లసగరల

95-147/541

తసడడ:డ కకటయఖ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-9-717
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ రమణయఖ కటటటవరపప
ఇసటట ననస:60-9-718
వయససస:21
లస: ససస స
3875 AP151000552112
పషరర: వనసకటలకడమ లసగరల

3870 AP151000549109
పషరర: ఆసజననయమలల కకలక
ర రర

3895 SQX0723486
పషరర: రరధనతధ తతళళళరర

95-147/562

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:60-9-721
వయససస:29
లస: పప
95-147/564

3898 SQX1749647
పషరర: పపజత అడదమ పపఅలర

95-147/565

భరస : శకకరనస అడదమ పపఅలర
ఇసటట ననస:60-9-722
వయససస:25
లస: ససస స
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3899 AP151000552413
పషరర: రరమతషలశమమ అదదబపలర
అదదబపలర
భరస : జగనతనధస అదదబపలర
ఇసటట ననస:60-9-722
వయససస:74
లస: ససస స

95-147/566

3902 SQX1749076
పషరర: గగతమ ససధతకర వపసడవలర

95-147/569

3900 MLJ1163518
పషరర: అననపపరష ఉసడవలర

95-147/567

3901 SQX1749159
పషరర: తడపపరనతధ ఉసడవలర

95-147/568

భరస : వజయరరమలసజననయమలల ఉసడవలర
ఇసటట ననస:60-9-724
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరమలసజననయమలల ఉసడవలర
ఇసటట ననస:60-9-724
వయససస:21
లస: పప

95-147/570

3904 MLJ1163575
పషరర: వజయ మహహశ ఉసడవలర

తసడడ:డ వజయ రరమలసజననయమలల వపసడవలర
ఇసటట ననస:60-9-724
వయససస:23
లస: పప

3903 AP151000549115
పషరర: వజయరరమలసజననయమలల
ఉసడవలర
తసడడ:డ సరసబయఖ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:60-9-724
వయససస:45
లస: పప

3905 SQX1960327
పషరర: బబజ బబబబవల షషక

3906 SQX0200543
పషరర: పదమ తతటటనతడ తతటటనతడ

95-147/573

95-147/572

తసడడ:డ జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-9-726
వయససస:20
లస: పప
3908 AP151000552117
పషరర: కకటటశశరమమ తతటటనతడ
భరస : పపరషచసదడరరవప తతటటనతడ
ఇసటట ననస:60-9-730
వయససస:60
లస: ససస స
3911 SQX1587684
పషరర: గగనశక తతటటనతడ

95-147/578

95-147/581

95-147/584

95-147/587

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-735
వయససస:54
లస: పప

3915 MLJ2731297
పషరర: భబవనతనరరయణ గరరర పరటట

3918 AP151000552450
పషరర: కకటటశశరమమ తతటటనడ

3921 SQX2496933
పషరర: భబవన పప దదల

95-147/589

3924 SQX0811265
పషరర: పరరశత వరవలర

95-147/582

3927 SQX2154698
పషరర: యశశద నననన
భరస : అనల నననన
ఇసటట ననస:60-9-735
వయససస:29
లస: ససస స

95-147/577

3913 SQX0588665
పషరర: నళన గరరర పరటట

95-147/580

3916 SQX1749092
పషరర: వజయ లకడమ బబ నసమదదబ

95-147/583

భరస : శకనవరస రరవప బబ నసమదథబ
ఇసటట ననస:60-9-733
వయససస:37
లస: ససస స
95-147/585

3919 SQX1749167
పషరర: శకనవరస రరవప బబ నసమదథబ

95-147/586

తసడడ:డ బబల బడహమస బబ నసమదదబ
ఇసటట ననస:60-9-733
వయససస:41
లస: పప
95-147/825

3922 SQX1838465
పషరర: మమనక వరవలర

95-147/588

తసడడ:డ శరత బబబమ వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-735
వయససస:24
లస: ససస స
95-147/590

భరస : శరత బబబమ
ఇసటట ననస:60-9-735
వయససస:46
లస: ససస స
95-147/592

3910 AP151000549120
పషరర: టబతనతడ శకనవరస రరవప

భరస : రరమయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:60-9-732
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:60-9-733
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష ఇరరకక
ఇసటట ననస:60-9-735
వయససస:27
లస: ససస స
3926 SQX0811257
పషరర: శరత బబబమ వరవలర

95-147/579

భరస : మమరళధరరరవప తతటటనడ
ఇసటట ననస:60-9-733
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-9-733
వయససస:44
లస: పప
3923 SQX1874056
పషరర: ఝలనస రరణణ ఇరరకక

3912 SQX1587700
పషరర: ఆదద లకడమ గరరర పరటట

95-147/574

తసడడ:డ టబతనతడ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:60-9-731
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:60-9-732
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:60-9-733
వయససస:43
లస: ససస స
3920 SQX0588707
పషరర: నరసససహరరవప పప దదల

95-147/576

భరస : భవనతరరయణ గరరర పరటట
ఇసటట ననస:60-9-732
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల తతటటనతడ
ఇసటట ననస:60-9-732
వయససస:25
లస: పప
3917 AP151000552451
పషరర: కకరణ పప దదల

3909 AP151000552121
పషరర: హహమరరణణ తతటటనతడ

3907 SQX1824861
పషరర: ఝలనస చతగసటటపరటట
భరస : వనసకటటశశర రరవప చతగసటటపరటట
ఇసటట ననస:60-9-729
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప తతటటనతడ
ఇసటట ననస:60-9-731
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవపలల తతటటనతడ
ఇసటట ననస:60-9-732
వయససస:23
లస: ససస స
3914 SQX1556002
పషరర: అసకమమ రరవప తతటటనతడ

తసడడ:డ సరసబయఖ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:60-9-725
వయససస:38
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప తతటటనతడ
ఇసటట ననస:60-9-729
వయససస:38
లస: ససస స
95-147/575

95-147/571

3925 SQX1941962
పషరర: రరజకష వరవలర

95-147/591

తసడడ:డ శరత బబబమ వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-735
వయససస:51
లస: పప
95-147/812

3928 SQX0428755
పషరర: లకడమ పడసనన వరవలర �

95-147/593

తసడడ:డ నతరరయణ�
ఇసటట ననస:60-9-736
వయససస:34
లస: ససస స
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95-147/594

తసడడ:డ నతరరయణ �
ఇసటట ననస:60-9-736
వయససస:37
లస: ససస స
3932 AP151000549123
పషరర: పరసడడరసగరరవప వరవలర

95-147/597

95-147/600

95-147/603

95-147/606

95-147/609

95-147/612

95-147/615

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలదతసస
ఇసటట ననస:60-9-741
వయససస:23
లస: పప
3953 AP151000552131
పషరర: ససతతరరవమమ రరమశశటట

భరస : పరరరసరరధద
ఇసటట ననస:60-9-744
వయససస:48
లస: ససస స

95-147/604

3942 SQX1962976
పషరర: ససజజత లకడమ కకణణకక

3945 SQX0366914
పషరర: కరకలలవరపప శవపడసరద

95-147/618

95-147/607

95-147/610

95-147/613

3951 AP151000549403
పషరర: శకనవరసరరవప మలదతసస

95-147/616

3957 SQX1749043
పషరర: హరరవరరన వరవలర
తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-744
వయససస:24
లస: పప

95-147/602

3940 SQX1069005
పషరర: శకనవరస రరవప కకనకక

95-147/605

3943 SQX1824846
పషరర: గమరరవరబ న గమదదబటట

95-147/608

3946 SQX1749852
పషరర: గగపరల రగడమ డ గమడదమ టట

95-147/611

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రగడమ డ గమడదమ టట
ఇసటట ననస:60-9-739
వయససస:41
లస: పప
3949 AP151000552127
పషరర: వనసకటశవపరరశత మలదతసస

95-147/614

భరస : శకనవరస మలదతసస
ఇసటట ననస:60-9-741
వయససస:48
లస: ససస స
3952 SQX1382886
పషరర: అననపపరష ఉసడవలర

95-147/617

భరస : వజయలమహహశ ఉసడవలర
ఇసటట ననస:60-9-742
వయససస:31
లస: ససస స
95-147/619

భరస : చసదడశశఖర వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-744
వయససస:41
లస: ససస స
95-147/621

3937 SQX1749837
పషరర: దసరరరసరయ వపలర మమ
ర సట

భరస : గగపరల రగడడమ గమదదబటట
ఇసటట ననస:60-9-739
వయససస:30
లస: ససస స

3948 SQX1068965
పషరర: సరయ తదజశశన మలడసన
మలదతసస
తసడడ:డ శకనవరస రరవప మలదతసస
ఇసటట ననస:60-9-741
వయససస:26
లస: ససస స

3954 SQX0658302
పషరర: వరలకడమ వరవలర

95-147/599

తసడడ:డ వనసకట నతగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-9-738
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:60-9-741
వయససస:56
లస: పప

భరస : పసచచయఖ రరమశశటట
ఇసటట ననస:60-9-743
వయససస:71
లస: ససస స
3956 AP151000552134
పషరర: వనసకటరమణ కకసడపలర

3939 SQX1749662
పషరర: రమలదదవ వడర పటర

3934 SQX1069062
పషరర: భబరర వ నలస

తసడడ:డ పడసరద రరవప వపలర మమ
ర సట
ఇసటట ననస:60-9-737
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-9-739
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప కరకలలవరపప
ఇసటట ననస:60-9-739
వయససస:67
లస: పప
3950 SQX1749142
పషరర: వసశ కకషష మలదతసస

95-147/601

భరస : శకనవరస రరవప కకణణకక
ఇసటట ననస:60-9-738
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప కరకలలవరపప
ఇసటట ననస:60-9-739
వయససస:57
లస: ససస స
3947 AP151000549124
పషరర: ససబబబరరవప కరకలలవరపప

3936 SQX0200659
పషరర: ధనలకడమ వనమమరర

95-147/596

భరస : శవరరమ కకషష
ఇసటట ననస:60-9-737
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : గసగరధర రరవప వడర పటర
ఇసటట ననస:60-9-738
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల వడర పటర
ఇసటట ననస:60-9-738
వయససస:63
లస: పప
3944 AP151000552123
పషరర: అసజనతదదవ కరకలలవరపప

95-147/598

భరస : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-737
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనలకడమ
ఇసటట ననస:60-9-737
వయససస:38
లస: పప
3941 SQX1749563
పషరర: గసగరధర రరవప వడర పటర

3933 SQX1750314
పషరర: లకడమ వపలర మమ
ర సట

3931 SQX0200584
పషరర: మణణ వరవలర

భరస : నతరరయణ
ఇసటట ననస:60-9-736
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప వపలర మమ
ర సట
ఇసటట ననస:60-9-737
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప ఉలర సగమసటర
ఇసటట ననస:60-9-737
వయససస:48
లస: ససస స
3938 SQX0588590
పషరర: శవరరమకకకషష వనమయరర

95-147/595

భరస : పరసడడరసగరరరవప
ఇసటట ననస:60-9-736
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:60-9-736
వయససస:42
లస: పప
3935 SQX0811349
పషరర: పదమ ఉలర సగమసటర

3930 SQX0770693
పషరర: మలలశశరర బలలససపరటట

3955 AP151000552508
పషరర: వనసకటరమణ వరవలర

95-147/620

భరస : పరసడడరసగరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-744
వయససస:45
లస: ససస స
95-147/622

3958 AP151000549135
పషరర: చసదడశశఖర వరవలర

95-147/623

తసడడ:డ బబలగగపరలరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-744
వయససస:47
లస: పప
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95-147/624 3960 SQX2404994
3959 AP151000549134
పషరర: పరసడడరసగరరరవప వరవలర వరవలర
పషరర: వనష
స షవ దదవ వరవలర

తసడడ:డ బబలగగపరలరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-744
వయససస:61
లస: పప
3962 SQX1643345
పషరర: వనసకటటశశరమమ అవపలమసద

తసడడ:డ పరసడడ రసగరరరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-744
వయససస:18
లస: ససస స
95-147/625

భరస : నతగకశశరరరవప అవపలమసద
ఇసటట ననస:60-9-745
వయససస:52
లస: ససస స
95-147/628

3968 MLJ2731669
పషరర: వనసకటటశశరరర చగడవరపప

95-147/631

95-147/634

95-151/32

95-151/34

95-151/37

3972 MLJ2731743
పషరర: సనరఖనతరరయణ చగడవరపప

3975 SQX1887959
పషరర: వసససధర శసక

3978 AP151000561462
పషరర: నతగమలలర శశరర కలపరపల�

3981 SQX1114446
పషరర: సరరరక పడతతఖష దదచరరజ

95-147/627

3967 SQX1536830
పషరర: అమర చగడవరపప

95-147/630

95-147/633
3970 MLJ2734374
పషరర: పరరశత చగడవరపప చగడవరపప

భరస : సనరఖనతరరయణ చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-747
వయససస:58
లస: ససస స
95-147/635

3973 SQX2450757
పషరర: ససబబ రరవప కలసదదటట

95-148/826

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల కలసదదటట
ఇసటట ననస:60-9-748
వయససస:43
లస: పప
95-151/33

3976 SQX2509008
పషరర: వరమమ గడమ స

95-147/833

భరస : శకనస గడమ స
ఇసటట ననస:60-10-140
వయససస:32
లస: ససస స
95-151/35

3979 MLJ1173822
పషరర: ఖలజజబ షషక

95-151/36

భరస : రహహమతషలలర
ఇసటట ననస:60-10-637
వయససస:83
లస: ససస స
95-151/38

3982 MLJ3744489
పషరర: కనకరతన దదచరరజ

95-151/39

తసడడ:డ సరసబ సదత శవ వరపడసరదరరవప దదచరరజ భరస : వశషట
ఇసటట ననస:60-10-750
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:26
లస: ససస స
వయససస:43
లస: ససస స
95-151/40

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : యస.యస.వ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:55
లస: ససస స

95-147/632

భరస : మలలకకసడయఖ�
ఇసటట ననస:60-10-637
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : రగశయఖ
ఇసటట ననస:60-10-643
వయససస:25
లస: ససస స

3986 MLJ2747582
పషరర: లలకసససదదరర దదచరరజ

3969 SQX1749878
పషరర: వర లకడమ చచదవరపప

3964 AP151000549389
పషరర: నతగకశశరరరవప ఆవపలమసద

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-746
వయససస:24
లస: పప

భరస : మమరళ కకషష శసక
ఇసటట ననస:60-10-94
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఖలజజవల
ఇసటట ననస:60-10-637
వయససస:48
లస: ససస స

3983 AP151000561471
పషరర: ససబబబలకడమ దదచరరజ

95-147/629

తసడడ:డ కకటయఖ చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-747
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరవప శసక
ఇసటట ననస:60-10-74
వయససస:52
లస: పప

3980 AP151000561252
పషరర: ససతతరరమమమ తతట

3966 MLJ2734382
పషరర: పడమల రరణణ చగడవరపప

95-150/643

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:60-9-745
వయససస:57
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప చచదవరపప
ఇసటట ననస:60-9-747
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖనతరరయణ చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-747
వయససస:40
లస: పప

3977 MLJ1173988
పషరర: ఖలససస బ షషక

95-147/626

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-9-746
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-746
వయససస:58
లస: పప

3974 SQX1887967
పషరర: మమరళ కకషష శసక

3963 SQX0334474
పషరర: హరరష ఆవపలమసద

3961 SQX2376366
పషరర: వషషవ దదవ వరవలర

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-9-744
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:60-9-745
వయససస:35
లస: పప

3965 SQX1209825
పషరర: సరయ తరరమల లకడమ
చగడవరపప
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చగడవరపప
ఇసటట ననస:60-9-746
వయససస:25
లస: ససస స

3971 MLJ2731420
పషరర: కకటటశశరరరవప చగడవరపప

95-147/813

3984 AP151000561287
పషరర: అరరణకలమలరర దదచరరజ

95-151/41

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:51
లస: ససస స
95-151/43

3987 MLJ2747590
పషరర: కరమమశశరరదదవ దదచరరజ
భరస : వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:80
లస: ససస స

3985 MLJ2747574
పషరర: నతగమణణ దదచరరజ

95-151/42

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:52
లస: ససస స
95-151/44

3988 SQX1582833
పషరర: వనసకట కకషష రగహహత దదచరరజ

95-151/45

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పడసరద దదచరరజ
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:23
లస: పప
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3989 AP151000558287
పషరర: వశషట దదచరరజ

95-151/46

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:51
లస: పప
3992 AP151000558278
పషరర: సతఖనతరరయణమమరరస దదచరరజ

95-151/49

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:58
లస: పప
3995 SQX2241974
పషరర: అరరణ కలమలరర దదచరరజ

95-151/906

తసడడ:డ వనసకటరరవప దదచరరజ
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:50
లస: ససస స
3998 SQX0334854
పషరర: పవన కలమలర బబ డడమపలర �

3990 SQX0758466
పషరర: చసదడశశఖర పడసరద దదచరరజ

95-151/53

95-151/50
3993 AP151000558080
పషరర: సరసబ సదతశవ వర పడసరదరరవప
దదచరరజ
తసడడ:డ వనసకట రరవప దదచరరజ
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:62
లస: పప

95-151/905
3994 SQX2155943
పషరర: సతఖనతరరయణ మయరరస డదచరరజ

తసడడ:డ వనసకట రరవప డదచరరజ
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:60
లస: పప

3996 SQX0327445
పషరర: ఉషరరరణణ బబ డడమపలర

3997 AP151000555514
పషరర: ససత తపరపవజరల

3999 MLJ1161355
పషరర: నతరరయణ మయరరస తపపవఝల

95-151/56 4002 MLJ1170109
4001 AP151000555420
పషరర: ధకవనతరరయణశరమ తపపవఝల
పషరర: యన యల అననపపరష వనలకరర

4005 AP151000558050
పషరర: జజగరరవప వనలకరర

భరస : జజగరరవప
ఇసటట ననస:60-10-753
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరష నసదస
ఇసటట ననస:60-10-753
వయససస:82
లస: పప

95-93/661
4007 SQX2093110
పషరర: వనసకట నతగ పడపపలర కకషష చదసతనఖ
అనన
తసడడ:డ వ శసకర రరవప అనన
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:57
లస: పప

4008 SQX2093094
పషరర: వనసకట నతగమణణ దదవ అనన

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకషష పలర పప తష
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:22
లస: ససస స
4016 SQX1110451
పషరర: ససనతత ననకల
భరస : శకననవరసరరవ ననకల
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:40
లస: ససస స

95-151/54

4014 SQX1607490
పషరర: హనషర మసచకసటట

95-151/57

4017 SQX1556424
పషరర: భబరత కరకరపరరస
భరస : మననహర రరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:40
లస: ససస స

95-151/55

4003 MLJ1170117
పషరర: పదమజ వనలకరర

95-151/58

తసడడ:డ జజగరరరవప
ఇసటట ననస:60-10-753
వయససస:82
లస: ససస స
95-151/60

4006 SQX2091015
పషరర: జజఖత అనన

95-92/660

తసడడ:డ వ శసకర రరవప అనన
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:31
లస: ససస స
95-93/662

4009 SQX2095164
పషరర: వనసకట శసకర రరవప అనన

95-95/1196

తసడడ:డ పపలలరరరవప అనన
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:67
లస: పప
95-151/61

4012 SQX1887991
పషరర: రసజతత పలర పప తష

95-151/62

తసడడ:డ బబలకకషష పలర పప తష
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:21
లస: ససస స
95-151/64

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:23
లస: ససస స
95-151/66

4000 SQX0334813
పషరర: శశషకలమలర బబ డడమపలర �
తసడడ:డ అనసత వనసకట వరరసజననయ�
ఇసటట ననస:60-10-751
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ననకల
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:20
లస: ససస స
95-151/63

95-151/52

భరస : పడభబకరమయరరస తపపవఝల
ఇసటట ననస:60-10-751
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : వ శసకర రరవప అనన
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:53
లస: ససస స

95-147/737 4011 SQX1887975
4010 SQX2254555
పషరర: ఏస వ గణణశ ససషసత మసచకసటట
పషరర: తతమలల లకడమ శరణఖ ననకల

4013 SQX1887983
పషరర: మమనక పలర పప తష

95-151/51

తసడడ:డ జజగరరరవప
ఇసటట ననస:60-10-753
వయససస:38
లస: ససస స
95-151/59

95-151/48

తసడడ:డ వనసకటరరవప
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ దకవ నతరరయణ శరమ
ఇసటట ననస:60-10-751
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ తపపవఝల
ఇసటట ననస:60-10-751
వయససస:23
లస: పప

3991 AP151000558299
పషరర: శకనవరసకగసడడనఖ దదచరరజ

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:60-10-750
వయససస:56
లస: పప

భరస : శశషష కలమలర
ఇసటట ననస:60-10-751
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ శశష కలమలర�
ఇసటట ననస:60-10-751
వయససస:23
లస: పప

4004 AP151000561033
పషరర: ససజజత వనలకరర

95-151/47

4015 SQX1041797
పషరర: పసడయలసక కకతస మలసస

95-151/65

భరస : ససధథర కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:32
లస: ససస స
95-151/67

4018 SQX1266973
పషరర: తడవనణణ మదదబ

95-151/68

భరస : బబజ బబబమ మదదబ
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:51
లస: ససస స
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4019 SQX1888007
పషరర: లకడమ ససనత పలర పప తష

95-151/69

భరస : బబలకకషష పలర పప తష
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:43
లస: ససస స
4022 SQX1883727
పషరర: శరసత తడపపరమలలర

95-151/72

95-151/75

భరస : హనసమసత రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:51
లస: ససస స
4028 SQX1244979
పషరర: ఫణణసదడ సరయ శకషసష

95-151/78

95-151/73

95-151/81

తసడడ:డ మసగపతరరవప సరశమ
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:51
లస: పప
95-151/87

4040 SQX1979566
పషరర: ససతతష వరరన నతయమడడ

95-151/90

4027 SQX1574434
పషరర: సరయ అవనతష నతయమడడ

95-151/76

4029 SQX0707166
పషరర: కగ వ ఎస లలకకష

4032 SQX1888015
పషరర: బల కకషష పలర పప తష

4035 SQX1556408
పషరర: మననహరరరవప కరకరపరరస

4038 SQX1267005
పషరర: హనసమసత రరవప మదదబ

4041 SQX2089795
పషరర: శకనవరసరరవప మసచకసటట

95-151/79

తసడడ:డ శకనవరసరరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ శకససస
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:26
లస: పప

95-173/390
4046 SQX1775030
పషరర: వర రరఘవనసదడ రరవప
నతయమడడ
తసడడ:డ ససబబ రరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:60-10-754, FLAT NO. 504
వయససస:53
లస: పప

4047 SQX1850833
పషరర: శక లకడమ కకతస మలసస
భరస : రమమష బబబమ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-10-754,F.NO.404
వయససస:53
లస: ససస స

4030 SQX1041789
పషరర: ససధథర కకతస మలసస

95-151/80

తసడడ:డ వనసకట సతఖనతరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:35
లస: పప
95-151/82

4033 SQX1267021
పషరర: బబజ బబబమ మదదబ

95-151/83

తసడడ:డ హనసమసత రరవప మదదబ
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:51
లస: పప
95-151/85

4036 SQX0706986
పషరర: శకనవరసమయరరస కకతస

95-151/86

తసడడ:డ ససభదడరరవప
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:23
లస: పప
95-151/88

4039 SQX1486183
పషరర: వనసకట రరవప ననకల

95-151/89

తసడడ:డ రరఘవయఖ ననకల
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:82
లస: పప
95-151/784

తసడడ:డ ససబబరరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:50
లస: పప

95-151/786 4044 SQX1369363
4043 SQX2089985
పషరర: ఏస వ గణణశ ససషసత మసచకసటట
పషరర: ససనల శకససస

95-151/77

తసడడ:డ వర రరఘవనసదడ రరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సనరయఖ మదదబ
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వర రరఘవనసదడ రరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:21
లస: పప

95-151/74

4026 SQX1716455
పషరర: చకకవరరస కరకరపరరస

తసడడ:డ గసగరధరరరవప
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:51
లస: పప

4037 SQX1041763
పషరర: వనసకట సతఖనతరరయణ
కకతస మలసస
తసడడ:డ చనన ససబబయఖ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:68
లస: పప

4024 SQX1266957
పషరర: సరవతడ సరశమ
భరస : మసగపత రరవప సరశమ
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసణరరరవప పలర పప తష
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:49
లస: పప
95-151/84

95-151/71

భరస : వనసకట సతఖనతరరయణ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసమయరరస
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకరటరరవప ననకల
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:49
లస: పప
4034 SQX1491943
పషరర: వ వ నతగ శవ పడసరద సరశమ

4023 SQX1041771
పషరర: రతతనల శరరద కకతస మలసస

4021 SQX1266965
పషరర: శశతష మలధవ సరశమ

భరస : వ వ నతగ శవ పడసరద సరశమ
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ మననహర రరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ శకషసష
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:28
లస: పప
4031 SQX1574475
పషరర: శకనవరస రరవప ననకల

95-151/70

భరస : శకనవరసమయరరస
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఉమమష గమపస తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:59
లస: ససస స
4025 SQX1266999
పషరర: వసససధరర దదవ మదదబ

4020 SQX0720011
పషరర: ఉమలరరణణ కకతస

4042 SQX2089902
పషరర: చసదదక
డ మసచకసటట

95-151/785

భరస : శకనవరసరరవప మసచకసటట
ఇసటట ననస:60-10-754
వయససస:42
లస: ససస స
95-173/388

95-173/389
4045 SQX1775055
పషరర: వనసకట వజయ లకడమ రసగరససటట

భరస : వర రరఘవనసదడ రరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:60-10-754, FLAT NO. 504
వయససస:49
లస: ససస స
95-151/190

95-151/191
4048 SQX1850783
పషరర: వనసకట సరయ మననజ కకతస మలసస

తసడడ:డ రమమష బబబమ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-10-754,F.NO.404
వయససస:26
లస: పప
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95-151/192

తసడడ:డ రమమష బబబమ కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-10-754,F.NO.404
వయససస:29
లస: పప
4052 SQX1839281
పషరర: తదజ కరకరపరరస

4050 SQX1850809
పషరర: రమమష బబబమ కకతస మలసస

95-151/193

తసడడ:డ తడవకకమ రరవప కకతస మలసస
ఇసటట ననస:60-10-754,F.NO.404
వయససస:57
లస: పప
95-173/391

4053 SQX0202523
పషరర: వనసకటసరవతడ పతడ

4051 SQX2456309
పషరర: వరలకడమ నతయమడడ

95-151/907

తలర : వర రరఘవనసదడ రరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:60-10-754, NEAR BODDURAI
వయససస:68
లస: ససస స
95-151/91

4054 AP151000561352
పషరర: వనసకటశశషకలమలరర పతడ

తసడడ:డ మననహర రరవప కరకరపరరస
ఇసటట ననస:60-10-754,NEAR BODDURAI
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట పపరరషప తస స
ఇసటట ననస:60-10-755
వయససస:41
లస: ససస స

4055 SQX1140110
పషరర: లలత కలమలరర అవరశరర

95-151/94 4057 SQX1119768
4056 SQX1556333
పషరర: వనసకట పడసనన కలమలర బడడదత
పషరర: వనసకటటశశరరర ఇససకపలర

95-151/93

భరస : వనసకటటశశరరర ఇససకపలర
ఇసటట ననస:60-10-755
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : మమరళధర రరవప పతడ
ఇసటట ననస:60-10-755, NEAR BODDURAI
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర బబబమ బయఖన
ఇసటట ననస:60-10-756
వయససస:22
లస: ససస స

4061 SQX1244995
పషరర: పదమ చతషరకశదసల

4062 SQX1244987
పషరర: రరధదశరఖస ఇససకపలర

95-151/98

భరస : రరధదశరఖస ఇససకపలర
ఇసటట ననస:60-10-756
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరబబబమ బయఖన
ఇసటట ననస:60-10-756
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవనసదడ
ఇసటట ననస:60-10-757
వయససస:26
లస: పప
4070 SQX0553024
పషరర: రణధథర ననరగళళ

95-151/108

తసడడ:డ ససబబబరరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:60-10-759
వయససస:46
లస: పప

95-151/100

4071 MLJ1161587
పషరర: శతతరరమరరవప ననరకళళ

95-147/637

4074 SQX2110245
పషరర: ససతమమ పచచపపలలసస

95-151/103

4077 SQX2106995
పషరర: రరమమ పచచపపలలసస
తసడడ:డ ససబబబరరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:60-10-759
వయససస:45
లస: పప

4063 SQX1619032
పషరర: హరర బబబమ బయఖన

95-151/101

4066 SQX0068080
పషరర: రరధ లకడమ� మరరససపలర �

95-151/104

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:60-10-757
వయససస:51
లస: ససస స
95-151/106

4069 AP151000561086
పషరర: జయలకడమ ననరగళళ

95-151/107

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:60-10-758
వయససస:40
లస: ససస స
95-151/109

4072 AP151000558137
పషరర: హనసమసతరరవప ననరకళళ

95-151/110

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-10-758
వయససస:40
లస: పప
95-147/695

భరస : ససబబబరరవప పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:60-10-759
వయససస:68
లస: ససస స
95-147/697

95-151/97

తసడడ:డ పసచచయఖ బయఖన
ఇసటట ననస:60-10-756
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప ననరకళళ
ఇసటట ననస:60-10-758
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరధత కకషష మయరరస బటటట
ఇసటట ననస:60-10-759
వయససస:30
లస: పప
4076 SQX2087062
పషరర: గరరర బబబమ పచచపపలలసస

4068 SQX0202572
పషరర: వనసకట లకడమ కలమలరర ననరగళర

4060 SQX1774405
పషరర: కరరమమననసర షషక
తసడడ:డ ననననసర షషక
ఇసటట ననస:60-10-756
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససతతరరమరరవప
ఇసటట ననస:60-10-758
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతతరరమలరరవప
ఇసటట ననస:60-10-758
వయససస:40
లస: పప
4073 SQX1908086
పషరర: చదసతనఖ బటటట

95-151/96

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప�
ఇసటట ననస:60-10-757
వయససస:30
లస: ససస స
95-151/105

95-151/95

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:60-10-755
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఇససకపలర
ఇసటట ననస:60-10-756
వయససస:44
లస: పప

95-151/102 4065 SQX0068205
4064 SQX1619040
పషరర: మననహర సరయ కకరణ బయఖన
పషరర: పపషపలత� మరరససపలర �

4067 SQX1518689
పషరర: వశశమ భరర మమరరసస పలర

భరస : వనసకటపపరరషప తస స
ఇసటట ననస:60-10-755
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళధర రరవప బడడదత
ఇసటట ననస:60-10-755
వయససస:23
లస: పప

95-151/194 4059 SQX1619024
4058 SQX1850635
పషరర: పతడ వనసకట లకడమ ససధ పతడ
పషరర: హసఖ బయఖన

95-151/92

4075 SQX2087138
పషరర: లకడమ పచచపపలలసస

95-147/696

భరస : గరరర బబబమ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:60-10-759
వయససస:46
లస: ససస స
95-147/698

4078 SQX2106870
పషరర: పదమ పచచపపలలసస

95-147/699

భరస : రరమమ పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:60-10-759
వయససస:41
లస: ససస స
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4079 SQX1915149
పషరర: ససబబరరవప పచచపపలలసస

95-151/111

తసడడ:డ శకరరమలల పచచపపలలసస
ఇసటట ననస:60-10-759
వయససస:70
లస: పప
4082 SQX0202820
పషరర: లకడమ దదవ నసదనసపరటట

95-151/112

4083 SQX1717099
పషరర: అనసత లకడమ పపతస సరరజ

95-151/115

4086 MLJ2743375
పషరర: బబబమరరవప నసదనసపరటట

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:60-10-760
వయససస:69
లస: పప
95-147/738

భరస : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:60-10-765
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమశశర రరవప బబ డడమపలర
ఇసటట ననస:60-10-766
వయససస:25
లస: ససస స

95-151/119

4090 SQX1716802
పషరర: వనసకటటసశర సరశమ గమసత

95-151/120

95-151/123

భరస : శకరరమమయరరస
ఇసటట ననస:60-10-762
వయససస:40
లస: ససస స
95-151/125

4101 SQX0706747
పషరర: పసచదచశశర రరవప మలజకటట

4104 SQX1209742
పషరర: ససరకష మకరరల

4107 SQX1716836
పషరర: కరసతమణణ కటకస
భరస : ససరకష కటకస
ఇసటట ననస:60-10-766
వయససస:42
లస: ససస స

4099 SQX0662296
పషరర: రమలదదవ మలజకటట

95-151/126

భరస : పసచదశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-10-763
వయససస:58
లస: ససస స
95-151/128

4102 SQX1202803
పషరర: మలనస బబ డడమపలర

95-151/129

తసడడ:డ భమమశశర రరవప బబ డడమపలర
ఇసటట ననస:60-10-765
వయససస:25
లస: ససస స
95-151/131

తసడడ:డ సప మ శశఖర మకరరల
ఇసటట ననస:60-10-765
వయససస:27
లస: పప
95-151/133

95-151/117

4096 AP151000561259
పషరర: ఇసదసమత అవరశరర

95-151/122

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:60-10-763
వయససస:59
లస: పప
95-151/130

4087 SQX1717057
పషరర: వశశ పడసరద పపతస సరరజ
తసడడ:డ పడకరశ రరవప పపతస సరరజ
ఇసటట ననస:60-10-760
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ పసచదచశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-10-763
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-10-763
వయససస:27
లస: పప

4106 SQX1466615
పషరర: శరకవరణణ జయపడద బబ డడమపలర

95-151/116

95-151/787

4098 SQX0662346
పషరర: అనసపమ మలజకటట

4103 AP151000561495
పషరర: లకడమకలమలరర నతగసడర

తసడడ:డ వశశమ పపతస సరరజ
ఇసటట ననస:60-10-760
వయససస:26
లస: పప

4093 SQX2107522
పషరర: వనసకటరరమ వనణమగరపరల
అకకణనపడగడ
తసడడ:డ చదసబర రరవప అకకణనపడగడ
ఇసటట ననస:60-10-761
వయససస:52
లస: పప

4097 AP151000558224
పషరర: శకరరమమరరస అవరశల

95-151/127

95-151/114

95-147/739
4092 SQX2311447
పషరర: మనతకడ జయ లకడమ
అకకణనపడగడత
భరస : వనసకట రరమ వనణమ గగపరల అకకణనపడగడత
ఇసటట ననస:60-10-761
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శకరరమమయరరస
ఇసటట ననస:60-10-762
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబడమణఖశరమ
ఇసటట ననస:60-10-762
వయససస:40
లస: పప

4084 SQX1717149
పషరర: హహమసత కలమలర పపతస సరరజ

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ గమసటట
ఇసటట ననస:60-10-760-761
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటరరమ వనణమగరపరల అకకణనపడగడ
ఇసటట ననస:60-10-761
వయససస:46
లస: ససస స
95-151/124

95-147/838

భరస : వనసకటటశశరసరశమ గమసటట
ఇసటట ననస:60-10-760-761
వయససస:51
లస: ససస స

95-151/788 4095 AP151000561260
4094 SQX2048635
పషరర: మనతకడ జయలకడమ అకకణనపడగడ
పషరర: మనతకడ అవరశరర

4100 SQX0758599
పషరర: తరరణ కలమలర మజకటట

95-151/113

తసడడ:డ వనసకట పషరయఖ
ఇసటట ననస:60-10-760
వయససస:27
లస: పప

95-151/118 4089 SQX1716760
4088 SQX1139469
పషరర: బబల సససదర రరవప పపటట సరరజ
పషరర: జయశక గమసత

4081 SQX2518520
పషరర: నతగమదన కలలఖణస

తసడడ:డ రమణరరవప కలలఖణస
ఇసటట ననస:60-10-760
వయససస:37
లస: పప

భరస : చలపతరరవప పపతస సరరజ
ఇసటట ననస:60-10-760
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వశశపడసరద
ఇసటట ననస:60-10-760
వయససస:40
లస: పప

4091 SQX2312106
పషరర: వనసకట రరమ వనణమ గగపరల
అకకణనపడగడత
తసడడ:డ చదసబర రరవప అకకణనపడగడత
ఇసటట ననస:60-10-761
వయససస:52
లస: పప

95-147/837

భరస : రమణరరవప కలలఖణస
ఇసటట ననస:60-10-760
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:60-10-760
వయససస:27
లస: ససస స
4085 SQX0758755
పషరర: పడకరష యశశశ పపటట సరరజ

4080 SQX2516615
పషరర: గగదతవరర కలలఖణస

95-151/132
4105 SQX1013911
పషరర: సరయ రసగ శకనవరస మకరరల

తలర : బబల చతమసడదశశరర మకరరల
ఇసటట ననస:60-10-765
వయససస:30
లస: పప
95-151/134

4108 SQX1585555
పషరర: లకడమ సరసబబడజఖస భమవనగరరర

95-151/135

తసడడ:డ భబనసమయరరస లలట భమవనగరరర
ఇసటట ననస:60-10-766
వయససస:49
లస: ససస స
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95-151/136

భరస : భమమసశర రరవప బబ డడమపలర
ఇసటట ననస:60-10-766
వయససస:25
లస: ససస స
4112 SQX1466565
పషరర: భమమశశర రరవప బబ డడమపలర

95-151/139

తసడడ:డ కమలసజననయమలల బబ డడమపలర
ఇసటట ననస:60-10-766
వయససస:25
లస: పప
4115 SQX1318899
పషరర: వసశ కకషష యలద

95-151/142

95-151/145

భరస : వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-10-767/1
వయససస:60
లస: ససస స
4124 AP151000558358
పషరర: వనసకటకకషరషరరవప ననకర

95-151/152

95-151/155

తసడడ:డ శశభన
ఇసటట ననస:60-10-768/1
వయససస:28
లస: ససస స
4130 SQX0532879
పషరర: లకడమ చదరరకలపలర

4113 SQX1582767
పషరర: కకటటశశర రరవప కరరసకక

4114 SQX0202168
పషరర: శకదదవ ఆళళ

4116 AP151000558395
పషరర: వనసకటటశశరరరవప ఆళళ

4119 SQX0761288
పషరర: అలలఖఖ ననక

4122 MLJ2743177
పషరర: వనసకట సతఖవరపడసరద ననకర

95-151/143

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-10-767
వయససస:28
లస: పప
95-151/146

95-151/147

భరస : రవ శసకర
ఇసటట ననస:60-10-767/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-151/150

4123 AP151000558340
పషరర: రవశసకర ననకర

95-151/154

4129 SQX0235143
పషరర: లకడమనతరరయణ సససగరర�

95-151/156

భరస : ససనల కలమలర మమవశల
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:29
లస: ససస స

95-151/157

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ�
ఇసటట ననస:60-10-768/1
వయససస:28
లస: పప

95-147/639 4132 SQX2376630
4131 SQX0532788
పషరర: వనసకటటశ వశశనతథ చదరరకలపలర
పషరర: వనసకట పదతమవత అజరరపప

4137 SQX1888023
పషరర: కకరణమయ మమవశల

95-151/151

తసడడ:డ వనసకటకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-10-767/1
వయససస:41
లస: పప

95-147/740

భరస : సరయ ససతతరరమలసజననయమలల అజరరపప
ఇసటట ననస:60-10-769
వయససస:54
లస: ససస స
95-151/159

తసడడ:డ రరఘవ రఇఓ మననరర
ఇసటట ననస:60-10-769
వయససస:30
లస: పప
95-151/161

4120 MLJ3744455
పషరర: వనసకట సశపన ననక

4128 AP151000543076
పషరర: కమల కకట

4134 SQX1716984
పషరర: పవన కలమలర మననరర

భరస : రరఘవ రఇఓ మలమయరర
ఇసటట ననస:60-10-769
వయససస:50
లస: ససస స

95-151/144

భరస : లకడమ నతరరయణ
ఇసటట ననస:60-10-768/1
వయససస:28
లస: ససస స

4133 SQX1716935
పషరర: వరసససదడదదవ మలమయరర

95-151/158

4117 MLJ1163377
పషరర: శశభన కకట

తసడడ:డ సరయ ససతతరరమలసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-10-768
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ నతగరరజ కలమలర చదరరకల పలర
ఇసటట ననస:60-10-769
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ కకషష కకశశర గసగరరజ
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-10-767
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-10-768/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-147/638

95-151/138

95-151/141

95-151/153 4126 MLJ3744505
4125 SQX0577320
పషరర: నతగ వనసకట తదజజమయరరస అజరపప
పషరర: సరగజ సససగరర

భరస : వనసకట శశష వశశనతథ చదరరకల పలర
ఇసటట ననస:60-10-769
వయససస:38
లస: ససస స

4136 SQX1357608
పషరర: లకడమ గరయతడ గసగరరజ

95-151/140

తసడడ:డ వనసకట కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-10-767/1
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-10-767/1
వయససస:71
లస: పప
4127 SQX0562330
పషరర: రరజకశశరర కకటబ

భరస : భబనస మయరరస భమవనగరరర
ఇసటట ననస:60-10-766
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : యన వ యస వ పడసరద
ఇసటట ననస:60-10-767/1
వయససస:28
లస: ససస స
95-151/148

4111 SQX1289330
పషరర: సససదరమమ భమవనగరరర

భరస : ససతతరరమలసజననయమలల గమడడపలర
ఇసటట ననస:60-10-766
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నతసచతరయఖ
ఇసటట ననస:60-10-767
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-10-767
వయససస:28
లస: పప
4121 AP151000561261
పషరర: పరరశత నసక

95-151/137

తసడడ:డ రరమయఖ కరరసకక
ఇసటట ననస:60-10-766
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యలద
ఇసటట ననస:60-10-767
వయససస:28
లస: పప
4118 AP151000558397
పషరర: నతసచతరయఖ ఆళళ

4110 SQX1289306
పషరర: సరమలమజఖ లకడమ గమడడపలర

4135 SQX1716869
పషరర: రరఘవ రరవప మలమయరర

95-151/160

తసడడ:డ కకషరషరరవప మలమయరర
ఇసటట ననస:60-10-769
వయససస:62
లస: పప
95-151/162

4138 SQX1304542
పషరర: లకడమ రరణణ గసగరరజ

95-151/163

భరస : కకషష కకశశర గసగరరజ
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:46
లస: ససస స
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4139 SQX1289215
పషరర: పడమల దదవ మమవశల

95-151/164

4140 AP151000555292
పషరర: రరజఖలకడమ బయరరరల

భరస : సనరరఖ పడకరష రరవప మమవశల
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరభదడస
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:27
లస: ససస స

4142 SQX0758516
పషరర: ససనల కలమలర మమవశల

4143 SQX1304500
పషరర: కకషష కకశశర గసగరరజ

95-151/167

తసడడ:డ సనరఖపడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:28
లస: పప
4145 SQX2201697
పషరర: ససరకశ బయరరగమల

95-151/909

95-151/170

95-151/173

95-151/789

95-151/176

95-151/179

భరస : పటబటభరరమయఖ
ఇసటట ననస:60-10-779
వయససస:75
లస: ససస స

4155 SQX1915651
పషరర: సరయ ససజనఖ నవపలకరర

4158 AP151000561387
పషరర: సరవతడ మసదపరటట

4161 AP151000561386
పషరర: లకడమనరసమమ మసదపరటట

95-151/182

95-151/174

4147 SQX1915123
పషరర: మలర కరరరరన రరవప తషరర పరటట

4150 SQX1888049
పషరర: గరవసదస కకతస

95-151/172

4153 SQX1915065
పషరర: భగఖలకడమ తషరర పరటట

95-151/175

95-153/28

4156 SQX1915693
పషరర: పదతమవత తషరర పరటట

95-153/29

భరస : రవ కలమలర తషరర పరటట
ఇసటట ననస:60-10-774
వయససస:50
లస: ససస స
95-151/177

4159 AP151000558004
పషరర: వనసకటటశశరరరవప మసదపరటట

95-151/178

తసడడ:డ ససతరరమయఖ
ఇసటట ననస:60-10-775
వయససస:27
లస: పప
95-151/180

4162 AP151000561372
పషరర: రమదదవ మసదపరటట

95-151/181

భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:60-10-776
వయససస:27
లస: ససస స

95-147/640 4165 AP151000552066
4164 SQX0200261
పషరర: పపరషకరమమశశరర తతనసగమసటర �
పషరర: సరగజన తతనసగమసటర

4167 MLJ1169697
పషరర: వ.ఏల .నరసససహరరవప
తతనసగమసటర
తసడడ:డ నతగకసదడస �
ఇసటట ననస:60-10-779
వయససస:47
లస: పప

95-151/169

భరస : మలర కరరరరన రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:60-10-774
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటలకకషక నరసససహరరవప�
ఇసటట ననస:60-10-779
వయససస:44
లస: ససస స
95-147/642

95-151/908

తసడడ:డ శసకర రరవప కకతస
ఇసటట ననస:60-10-773
వయససస:41
లస: పప

భరస : వరససదదవరరవప
ఇసటట ననస:60-10-776
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ససతరరమయఖ
ఇసటట ననస:60-10-776
వయససస:78
లస: పప
4166 AP151000552067
పషరర: సరశలకడమ వడర పపడడ

95-151/171

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-10-775
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : గగపరలకకషష
ఇసటట ననస:60-10-776
వయససస:27
లస: ససస స
4163 AP151000558174
పషరర: శకనవరససదదవరరవప మసదపరటట

4152 SQX1850718
పషరర: వనసకటటశశరరర చసదదలల

4144 SQX2199842
పషరర: వరభదడస బయరరగమల

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ తషరర పరటట
ఇసటట ననస:60-10-771
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ రవ కలమలర నవపలకరర
ఇసటట ననస:60-10-774
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-10-775
వయససస:27
లస: ససస స
4160 AP151000561370
పషరర: లకడమ మసదపరటట

95-151/910

తసడడ:డ పసచచయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:60-10-773
వయససస:72
లస: పప

భరస : మలర కరరరరన రరవప తషరర పరటట
ఇసటట ననస:60-10-774
వయససస:73
లస: ససస స
4157 SQX0202473
పషరర: లలత మసదపరటట

4149 SQX1850734
పషరర: మహలకడమ చసదదలల

95-151/166

తసడడ:డ మసగయఖ బయరరగమల
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:72
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరర చసదదలల
ఇసటట ననస:60-10-773
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరకవప కకతస
ఇసటట ననస:60-10-773
వయససస:42
లస: పప
4154 SQX2105583
పషరర: భబగఖ లకడమ తషరర పరటట

95-151/168

భరస : ససరకశ బయరరగమల
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : గరవసదస కకతస
ఇసటట ననస:60-10-773
వయససస:37
లస: ససస స
4151 SQX1915081
పషరర: గరవసదస కకతస

4146 SQX2199578
పషరర: శవలల బయరరగమల

4141 SQX1357624
పషరర: భబరత శరమ గసగరరజ

తసడడ:డ కకషష కకశశర గసగరరజ
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ శకరరమ మయరరస గసగరరజ
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వరభదడస బయరరగమల
ఇసటట ననస:60-10-770
వయససస:43
లస: పప
4148 SQX1888031
పషరర: దసరర కకతస

95-151/165

95-147/641

భరస : నతగకసదడస
ఇసటట ననస:60-10-779
వయససస:63
లస: ససస స
95-147/643

4168 AP151000549071
పషరర: నతగకసదడస తతనసగమసటర

95-147/644

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ�
ఇసటట ననస:60-10-779
వయససస:75
లస: పప
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95-151/183

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:60-10-789
వయససస:68
లస: పప
4172 SQX0947531
పషరర: గగపరల కకషష తవటట

95-151/186

95-151/189

95-151/187

4176 SQX1717685
పషరర: షకకర షషక

95-151/196

4179 SQX0975763
పషరర: కకమర శశశత

95-152/61

4174 SQX0412601
పషరర: అనల కలమలర పషరర

95-151/188

4177 SQX1556382
పషరర: ఆశకత పసనసగరసడ

95-151/195

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-11-86
వయససస:23
లస: ససస స
95-151/197

తసడడ:డ వనసకట గమరరవపలల
ఇసటట ననస:60-11-783
వయససస:55
లస: ససస స
95-151/199

95-151/185

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-10-823
వయససస:35
లస: పప

భరస : మమసస ఫర షషక
ఇసటట ననస:60-11-16
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:60-11-703
వయససస:25
లస: పప
4181 AP151000561279
పషరర: కరసచన లత జలకరర

4173 SQX0243998
పషరర: శవపడసరద తవటట

4171 SQX0203612
పషరర: ఉమలదదవ� తవటట�

భరస : శవపడసరద�
ఇసటట ననస:60-10-809
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:60-10-810
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప తతడడచదరర
ఇసటట ననస:60-10-1760-1761
వయససస:77
లస: పప
4178 SQX0592089
పషరర: మధససనధన రరవప జలకరర

95-151/184

భరస : గగపరల కకషష తవటట
ఇసటట ననస:60-10-809
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ పడసరద
ఇసటట ననస:60-10-809
వయససస:36
లస: పప
4175 SQX1716729
పషరర: నతనతడత నత రరవప తతడడచదరర

4170 SQX1245027
పషరర: వసరసత కలమలరర తవటట

4180 MLJ3745023
పషరర: వనసకట రమణ వడదమ సగమసట
భరస : వనసకట గమరరవపలల
ఇసటట ననస:60-11-783
వయససస:41
లస: ససస స

95-151/200 4183 SQX0423178
4182 SQX0975805
పషరర: వనసకట సరయనతధ వడదమసగమసట
పషరర: వ ఎన జ దదలప జలకరర

భరస : వనసకట మలలర శశర గమపరస జలకరర
ఇసటట ననస:60-11-783
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటగమరరవపలల
ఇసటట ననస:60-11-783
వయససస:30
లస: పప

4184 SQX0975698
పషరర: వడదమ సగమసట వనసకటగమరరవపలల

95-151/203 4186 AP151000561319
4185 AP151000558227
పషరర: వనసకట మలలర శశర గమపరస జలకరర
పషరర: రరజరరజకశశరర బబ లశశటట

95-151/202

తసడడ:డ పపలర యఖ
ఇసటట ననస:60-11-783
వయససస:55
లస: పప
4187 AP151000561318
పషరర: లకడమరరజఖస బబ లశశటట
భరస : కలకకమయరరస
ఇసటట ననస:60-11-784
వయససస:68
లస: ససస స
4190 SQX0882662
పషరర: హరరత శరకవఖ గమసడదపపడడ

95-151/208

95-151/211

తసడడ:డ శసకరశరససస స
ఇసటట ననస:60-11-786
వయససస:43
లస: పప
4196 MLJ3744919
పషరర: ఉదయ శరసతశక వరయయరర
భరస : నరసయఖ సనరర
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:37
లస: ససస స

95-151/206

4191 SQX1289397
పషరర: వనసకట నతగ రవ శసకర
గమసడదపపడడ
తసడడ:డ మమరల కకషష గమసడదపపడడ
ఇసటట ననస:60-11-786
వయససస:30
లస: పప

95-151/209

4194 SQX1064419
పషరర: ససరకష గమతస

95-151/212

4197 MLJ1165331
పషరర: వనసషషవ చటటట
తసడడ:డ సస.వ.కక.రరవప.రరమలరరవప
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:31
లస: ససస స

4189 AP151000558134
పషరర: ససరకష బబ లశశటట

95-151/207

తసడడ:డ కలకకమయరరస బబ లశశటట
ఇసటట ననస:60-11-784
వయససస:53
లస: పప
95-151/210
4192 SQX0592196
పషరర: కరశ వశశనతధ శరససస న గమసడదపపడడ

తసడడ:డ శసకర శరససస న
ఇసటట ననస:60-11-786
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ
ఇసటట ననస:60-11-787
వయససస:43
లస: పప
95-151/213

95-151/204

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:60-11-784
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష బబ లశశటట
ఇసటట ననస:60-11-784
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమలసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-11-786
వయససస:27
లస: ససస స
4193 AP151000558182
పషరర: మమరళకకషష గమసడదపపడడ

4188 SQX1357681
పషరర: పడవణ కలమలర బబ లశశటట

95-151/201

తసడడ:డ వనసకట మలలర సశర గమపరస జలకరర
ఇసటట ననస:60-11-783
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర రరవప జలకరర
ఇసటట ననస:60-11-783
వయససస:56
లస: పప
95-151/205

95-151/198

4195 SQX2191690
పషరర: పడసరద గరగక

95-145/1133

భసధసవప: వజయ గరగక
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:49
లస: పప
95-151/214

4198 MLJ1165323
పషరర: మమఘన చటటట

95-151/215

తసడడ:డ సస.వ.కక.రరవప.రరమలరరవప
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:31
లస: ససస స
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4199 AP151000561008
పషరర: జయ చటటట

95-151/216

భరస : రరమరరవప
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:31
లస: ససస స
4202 SQX1716505
పషరర: నతగకశశర రరవప కకణతస

95-151/219

95-151/912

95-151/915

95-151/223

95-151/225

95-151/228

95-151/231

తసడడ:డ దసరర పడసరద మథతదకర
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:68
లస: పప

4212 MLJ2743268
పషరర: కకషషపడసరద పడయలగ

4215 SQX1064393
పషరర: నతగమణణ సససధసజజ చటటట

4218 AP151000561012
పషరర: లకడమ చటటట

4221 SQX1536939
పషరర: ససతతష కలమలర చతమరరస

95-151/234

4224 SQX1959212
పషరర: పరమమశశర రరవప నలర పప తత

95-151/224

4227 AP151000558465
పషరర: రరమమహనరరవప వలలకకరర
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:31
లస: పప

4207 SQX2395564
పషరర: రరజ గగపరల ఆర

95-151/914

4210 MLJ2747277
పషరర: ససకనఖ పడయలగ

95-151/222

4213 SQX2214286
పషరర: కకషష పడసరద దథవ

95-151/916

తసడడ:డ వరఢచతరరఖలక దథవ
ఇసటట ననస:60-11-789
వయససస:71
లస: పప
95-151/226

4216 SQX1440783
పషరర: అదద లకడమ మథతదకర

95-151/227

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ మథతదకర
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:29
లస: ససస స
95-151/229

4219 SQX1440825
పషరర: అననపపరష మథతదకర

95-151/230

భరస : ససతతరరమయఖ మథతదకర
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:54
లస: ససస స
95-151/232

4222 SQX1959204
పషరర: ససతతష పలర పప తత

95-151/233

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప నలర పప తత
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:33
లస: పప
95-151/235

తసడడ:డ కసస వశశనతధస నలర పప తత
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:53
లస: పప
95-151/237

95-151/911

భరస : కకషష పడసరద
ఇసటట ననస:60-11-789
వయససస:68
లస: ససస స

తలర : భబరత చతమరరస
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:31
లస: పప
4226 SQX1440858
పషరర: ససత రరమయఖ మథతదకర

95-151/221

భరస : రమణమయరరస
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమమహనరరవప
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:31
లస: ససస స
4223 AP151000558438
పషరర: పవనసణమలర వలలకకరర

4209 MLJ3744794
పషరర: శరరష నరహరర

4204 SQX2201408
పషరర: జయ పతడ

తసడడ:డ రరమ సరశమ ఆర
ఇసటట ననస:60-11-788/1
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ మయరరస
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పరమమశశర రరవప పలర పప తత
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:49
లస: ససస స
4220 AP151000561541
పషరర: రరజశశశరర పలలకకరర

95-151/913

తసడడ:డ వనసకటబదదడ శరససస స
ఇసటట ననస:60-11-789
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణ మయరరస చటటట
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:23
లస: ససస స
4217 SQX1959196
పషరర: నరమదత పలర పప తత

4206 SQX2156875
పషరర: వనత గరగక

95-151/218

తసడడ:డ కకషష రరవప పతడ
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-11-789
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : ససత మహలకడమ�
ఇసటట ననస:60-11-789
వయససస:68
లస: పప
4214 SQX1619107
పషరర: దథపసక సమరర చటటట

95-151/220

తసడడ:డ పడసరద గరగక
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడలరరవప కకననపరగడమ డ
ఇసటట ననస:60-11-788/1
వయససస:36
లస: పప
4211 SQX0467548
పషరర: శకహరర� అసబమల�

4203 MLJ1165349
పషరర: వ.కక. అర రరమలరరవప చటటట

4201 SQX1716588
పషరర: శకనవరస రరవప కకణతస

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:25
లస: పప

భరస : పడసరద గరగక
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:47
లస: ససస స
4208 SQX2240653
పషరర: గగపస కకననపరగడడమ

95-151/217

భరస : కకకషష పడసరద
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:60-11-788
వయససస:39
లస: పప
4205 SQX2156883
పషరర: వజయ గరగక

4200 SQX1577107
పషరర: వనసకట శశషమమ దథవ

4225 AP151000558092
పషరర: వనసకటరమణమయరరస చటటట

95-151/236

తసడడ:డ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-11-790
వయససస:56
లస: పప
95-151/238

4228 SQX1110345
పషరర: ఉదయ లకడమ తసజవపరర

95-151/239

భరస : ఫణణ తసజవపరర
ఇసటట ననస:60-11-791
వయససస:31
లస: ససస స
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4229 MLJ2747517
పషరర: ససధతఖరరణణ కరమశశటట
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95-151/240

తసడడ:డ హరరనతధబబబమ
ఇసటట ననస:60-11-791
వయససస:44
లస: ససస స
4232 SQX1110410
పషరర: ఫణణ తసజవపరర

4230 MLJ3744802
పషరర: బసవ లకడమ కరమశశటట

భరస : హరరనతథ బబబమ
ఇసటట ననస:60-11-791
వయససస:61
లస: ససస స
95-151/243

తసడడ:డ ససబడహమనఖ మలలల హరర రరవప తసజవప
ఇసటట ననస:60-11-791
వయససస:37
లస: పప

4233 MLJ2743359
పషరర: శకధర కరమశశటట

భరస : వనసకట రమణ మయరరస
ఇసటట ననస:60-11-792
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:60-11-792
వయససస:31
లస: పప
95-151/252

4244 SQX2204444
పషరర: సరయ అభనవ అవరశరర

95-151/918

95-151/256

95-150/611

భరస : నతగకశశర రరవప చదనన
ఇసటట ననస:60-11-795
వయససస:53
లస: ససస స

95-151/250

4245 MLJ2747491
పషరర: ససధరరణణ కరమశశటట

95-150/614

95-151/253

95-151/254

95-151/257

4251 SQX2134732
పషరర: శరకవణణ లకడమ చదనన

95-150/612

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరరవ తతతకకసద
ఇసటట ననస:60-11-795/1
వయససస:24
లస: పప

4257 MLJ2747137
పషరర: లకడమ గరయతడ మరసగసటట
తసడడ:డ పరరర సరరధతచతరరఖలల
ఇసటట ననస:60-11-798
వయససస:58
లస: ససస స

95-151/248

4240 AP151000561307
పషరర: సరవతడ ఆవరశరర

95-151/251

4243 SQX2199917
పషరర: పడవలర క అవరశరర

95-151/917

4246 MLJ2747020
పషరర: శకదదవ అవరశరర

95-151/255

భరస : రరసబబబమ
ఇసటట ననస:60-11-794
వయససస:51
లస: ససస స
4249 SQX2201572
పషరర: అవరశరర శకవలర అవరశరర

95-151/919

భరస : రరఘవనసదడ పడవణ కలమలర అవరశరర
ఇసటట ననస:60-11-794
వయససస:22
లస: ససస స
4252 SQX2134815
పషరర: వరరకజ చదనన

95-150/613

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప చదనన
ఇసటట ననస:60-11-795
వయససస:32
లస: పప
95-151/920

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప చదనన
ఇసటట ననస:60-11-795
వయససస:37
లస: పప
95-150/260

4237 AP151000558575
పషరర: వనసకటరమణ అవరశరర

తసడడ:డ వసకట సతఖ ససరఖనతరరయణ శరససస స అవరశ
ఇసటట ననస:60-11-793
వయససస:21
లస: ససస స

4248 SQX0244343
పషరర: రరఘవనసదడ పడవణ కలమలర
అవరశరర
తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:60-11-794
వయససస:31
లస: పప

4254 SQX2134823
పషరర: కకషష చదనన

95-151/245

భరస : సతఖనతరరయణశరమ
ఇసటట ననస:60-11-793
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : కకషష చదనన
ఇసటట ననస:60-11-795
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వరరకజ చదనన
ఇసటట ననస:60-11-795
వయససస:27
లస: ససస స
4256 SQX1715572
పషరర: చరసజవ తతతకకసద

4242 MLJ1168426
పషరర: సతఖనతరరయణ అవరశరర

4234 MLJ2743367
పషరర: హరరనతధబబబమ కరమశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-11-792
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హరరనతధబబబమ
ఇసటట ననస:60-11-794
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:60-11-794
వయససస:31
లస: ససస స

4253 SQX2134724
పషరర: ఆదదలకడమ చదనన

95-151/247

తసడడ:డ వనసకటసనరఖనతరరయణ శరససస
ఇసటట ననస:60-11-793
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రవ బబబమ అవరశరర
ఇసటట ననస:60-11-793
వయససస:20
లస: పప

4250 SQX2134757
పషరర: కలమలరర చదనన

4239 MLJ3744729
పషరర: శశశలజ అవరశరర

95-151/242

తసడడ:డ రరఘవయఖ
ఇసటట ననస:60-11-791
వయససస:70
లస: పప

భరస : వనసకట సతఖనతరరయణ శరససస స
ఇసటట ననస:60-11-793
వయససస:31
లస: ససస స

4241 AP151000558038
పషరర: వనసకట సతఖసనరఖనతరరయణ
శరససస స
తసడడ:డ సతఖనతరరయణశరమ
ఇసటట ననస:60-11-793
వయససస:31
లస: పప

4247 MLJ3744711
పషరర: కలససమ అవరశరర

95-151/244

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-11-792
వయససస:80
లస: ససస స
95-151/249

4231 MLJ3744869
పషరర: మలరరత బబయ తసజజవపరర

భరస : యలహరర రరవప
ఇసటట ననస:60-11-791
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరనతధబబబమ కరమశశటట
ఇసటట ననస:60-11-791
వయససస:47
లస: పప

95-151/246 4236 AP151000561361
4235 MLJ3744810
పషరర: రరమలసజననయ గరయతడ అవరశరర
పషరర: అననపపరష ఆవరశరర

4238 SQX0003376
పషరర: హరర పడసరద అవరశరర�

95-151/241

4255 SQX1715648
పషరర: మననజ పడభబకర తతతకకసద

95-150/259

తసడడ:డ ఉమలమహహశశరరరరవ తతతకకసద
ఇసటట ననస:60-11-795/1
వయససస:23
లస: పప
95-151/258

95-151/259
4258 SQX1717297
పషరర: ససతతరరమ వరరహ
నరసససహచరర మరసగసటట
తసడడ:డ నరసససహచతరరఖలల మరసగసటట
ఇసటట ననస:60-11-798
వయససస:49
లస: పప
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4259 SQX2291425
పషరర: నతగకశశర రరవప కకట
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95-151/921

తసడడ:డ పసదబ వనసకటటశశరరర కకట
ఇసటట ననస:60-11-799
వయససస:74
లస: పప
4262 SQX2291300
పషరర: నసదకకశశర శకవణ కలమలర కకట

95-151/924

4263 SQX2291250
పషరర: మలనస పసడయదరరరన గమసపలర

95-151/261

తసడడ:డ శక హరర చదరరకకరర
ఇసటట ననస:60-11-801
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : వజయరరమలరరవప
ఇసటట ననస:60-11-803
వయససస:51
లస: ససస స

4269 SQX1850957
పషరర: హరర పసడయల మతసటట

95-151/271

4280 MLJ3744638
పషరర: వజయలకడమ పతడ

95-151/274

తసడడ:డ తరరపతయఖ అనగరన
ఇసటట ననస:60-11-806
వయససస:45
లస: పప

4275 SQX1556291
పషరర: వజయ లకడమ జలకరర

95-151/277

95-151/269

4284 SQX0761478
పషరర: ఇసదదరరదదవ చససడనరర

4287 SQX1851153
పషరర: ససమతడ అనగరన
భరస : వర బబబమ అనగరన
ఇసటట ననస:60-11-806
వయససస:36
లస: ససస స

95-151/264

తసడడ:డ రరస మహన రరవప మతసటట
ఇసటట ననస:60-11-802
వయససస:22
లస: ససస స
4273 MLJ2743136
పషరర: రరమమహనతడవప మతస సటట

95-151/267

4276 SQX0470054
పషరర: హరరగగపరల జలకరర

95-151/270

తసడడ:డ హనసమసతషరరవప
ఇసటట ననస:60-11-803
వయససస:25
లస: పప
95-151/273

భరస : వనసకట లకడమనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-11-804
వయససస:40
లస: ససస స
95-151/275

4282 SQX1289462
పషరర: జజనకక గరగనపపడడ

95-151/276

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:60-11-805
వయససస:26
లస: ససస స
95-151/278

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-11-805
వయససస:26
లస: ససస స
94-151/31

4270 SQX1850973
పషరర: నహరరక మతసటట

95-151/272 4279 MLJ3744620
4278 SQX1851054
పషరర: మధస ససధతన రరవప జలకరర
పషరర: భబరత ససధ పతడ

4281 SQX0564682
పషరర: వ యల నతరరయణ పతడ

95-151/926

తసడడ:డ వనసకట గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:60-11-802
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట మలధవరరవప
ఇసటట ననస:60-11-804
వయససస:40
లస: పప

భరస : పపరషచసదడ రరవప గరగనపపడడ
ఇసటట ననస:60-11-805
వయససస:26
లస: ససస స
4286 NDX2441434
పషరర: వర బబబమ అనగరన

95-151/266

తసడడ:డ హనసమసత రరవప జలకరర
ఇసటట ననస:60-11-803
వయససస:66
లస: పప

భరస : మలధవరరవప
ఇసటట ననస:60-11-804
వయససస:40
లస: ససస స
4283 SQX1186346
పషరర: నరజ గరగనపపడడ

95-151/263

భరస : మధస ససధన రరవప జలకరర
ఇసటట ననస:60-11-803
వయససస:58
లస: ససస స

4277 SQX0706762
పషరర: వనసకట వజయ రరమ రరవప
జలలరర
తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:60-11-803
వయససస:58
లస: పప

95-151/260

భరస : శకహరర జడడగమ
ఇసటట ననస:60-11-801
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : వనసకట గగపరలరరవప
ఇసటట ననస:60-11-802
వయససస:58
లస: ససస స
95-151/268

4264 MLJ2747889
పషరర: అసజనదదవ పపల
తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:60-11-799/1
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప మతసటట
ఇసటట ననస:60-11-802
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : రరమ మహనరరవప
ఇసటట ననస:60-11-802
వయససస:58
లస: ససస స

95-151/923

95-151/262 4267 SQX2202091
4266 SQX1959220
పషరర: శశశల రరజజ కలమలరర అననసరరజ
పషరర: మణణ శక జడడగమ

95-151/265 4272 MLJ2747111
4271 MLJ2747129
పషరర: శవ నతగరరజ కలమలరర మతస సటట
పషరర: వనసకట రతనమమ మతస సటట

4274 SQX0202887
పషరర: వరలకడమ జలకరర

95-151/925

భరస : రరజశశఖర రరవప అననసరరజ
ఇసటట ననస:60-11-801
వయససస:56
లస: ససస స
95-151/927

4261 SQX2291334
పషరర: వసశ కకషష గమసపలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప గమసపలర
ఇసటట ననస:60-11-799
వయససస:39
లస: పప

భరస : వసశ కకషష గమసపలర
ఇసటట ననస:60-11-799
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప
ఇసటట ననస:60-11-799/1
వయససస:58
లస: పప
4268 SQX2199131
పషరర: హహమదథపసస చదరరకకరర

95-151/922

భరస : నతగకశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:60-11-799
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప కకట
ఇసటట ననస:60-11-799
వయససస:33
లస: పప
4265 AP151000558444
పషరర: నరసజనకలమలర పపల

4260 SQX2291292
పషరర: కకషష బబల కకట

4285 SQX0758680
పషరర: గగపరలకకషష పప తత
స రర

95-151/279

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:60-11-805/1
వయససస:26
లస: పప
95-151/280

4288 SQX0105650
పషరర: మలలర శశరర జడడగమ

95-151/281

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:60-11-806
వయససస:26
లస: ససస స
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95-151/282

భరస : రరధతకకషషమయరరస
ఇసటట ననస:60-11-806
వయససస:26
లస: ససస స
4292 SQX0105536
పషరర: శకనవరసరరవప జడడగమ

95-151/285

95-151/288

4298 AP151000561015
పషరర: శకలసతల బబ డడమపలర

95-151/291

4301 AP151000558230
పషరర: వనసకటసనరఖనతరరయణ
దథకడతషలల
తసడడ:డ రరమబడహమశరససస స
ఇసటట ననస:60-11-811
వయససస:25
లస: పప

95-151/294

4304 SQX1850874
పషరర: డడ జ ఎన ఆర మనశశన
భసడతరస
తసడడ:డ వ ససబడహమణఖస భసడతరస
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:23
లస: ససస స

95-151/297

4307 SQX0661983
పషరర: లలత భసడతరస

95-151/300

4296 AP151000558389
పషరర: శకనవరస కకలచలస

4299 SQX1289421
పషరర: సరయ రరమ కకషష బబ డడమపలర

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణఖస భసడతరస
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ శరససస స భసడతరస
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:61
లస: పప

95-151/290

భరస : బ .వ.స.దథకడతషలల
ఇసటట ననస:60-11-811
వయససస:25
లస: ససస స
95-151/293

తసడడ:డ సనరఖ నతరరయణ దథకతషలల బబ డడమపలర
ఇసటట ననస:60-11-811
వయససస:26
లస: పప
4302 SQX0562298
పషరర: ససజజత ఇమడడ

4303 SQX0553172
పషరర: మసరసన రరవప ఇమమడడ�

95-151/296

95-151/292

95-151/295

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:60-11-814
వయససస:47
లస: పప

95-151/298 4306 SQX1799543
4305 SQX1851062
పషరర: వ ఆర నరసససహ శరససస స భసదరస
పషరర: లకడమ నతగ జజఖత వనమయరర

4308 SQX1850999
పషరర: లల తప వరఝల

95-151/299

భరస : వనసకట రరమ మహన గమసటటరర
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:43
లస: ససస స
95-151/301

4309 AP151000561182
పషరర: కరమలకడ వనమయరర

95-151/302

భరస : సరసబ సదత ససవర రరవప తప వరఝల
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శకరరమమయరరస
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:61
లస: ససస స

4311 SQX1851005
పషరర: పవన కలమలర తప వరఝల

95-151/305
4312 MLJ1161942
పషరర: వనసకటరరమమహన గమసటటరర

95-151/304

తసడడ:డ సరసబ సదత ససవర రరవప తప వరఝల
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:39
లస: పప
95-151/307

తసడడ:డ ధసవనతరరయలణ తపవరఝల
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:81
లస: పప
95-151/309

4297 AP151000561125
పషరర: సరరశణణ బబ డడమపలర

4300 SQX1159061
పషరర: బ జ వ హహచ చసదడశశఖర
శరమ బబ డడమపలర
తసడడ:డ సనరఖనతరరయణ దథకతషలల
ఇసటట ననస:60-11-811
వయససస:26
లస: పప

95-151/306 4314 SQX1851021
4313 SQX0707364
పషరర: వనసకట ససబడహమణఖస భసడతరస
పషరర: సరసబ సదతశవ తపవరఝల

భరస : శకకరసత�
ఇసటట ననస:60-11-816
వయససస:35
లస: ససస స

95-151/289

తసడడ:డ వ ససబడహమణఖస భసదరస
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:31
లస: ససస స

95-151/303

95-151/287

భరస : వరబబబమ
ఇసటట ననస:60-11-809
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:60-11-814
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబడహమణఖస
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:57
లస: ససస స

95-151/284

95-151/286 4294 MLJ3744877
4293 SQX1957539
పషరర: శవ నతగ లకడమ సశరరప వనమమల
పషరర: ససమతడ అనగరన

తసడడ:డ వనసకటనరసససహమయరరస
ఇసటట ననస:60-11-810
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసకటరరమబడహమశరససస స
ఇసటట ననస:60-11-811
వయససస:75
లస: ససస స

4291 SQX0461301
పషరర: రమమశ జడడగమ

తసడడ:డ రరధతకకషషమయరరస
ఇసటట ననస:60-11-806
వయససస:26
లస: పప

భరస : పడవణ వనమమల
ఇసటట ననస:60-11-808
వయససస:30
లస: ససస స

4295 MLJ2747988
పషరర: వరణణ ససత అసజన దదవ
కకలచలమ
భరస : వనసకటశకనవరసస
ఇసటట ననస:60-11-810
వయససస:32
లస: ససస స

4316 SQX0495135
పషరర: భబరర వ సకలల�

95-151/283

తసడడ:డ తరపతయఖ�
ఇసటట ననస:60-11-806
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరధతకకషషమయరరస
ఇసటట ననస:60-11-806
వయససస:26
లస: పప

4310 SQX0706804
పషరర: ససతతరమ కలమలర భసడతరస

4290 SQX0235549
పషరర: వర బబబమ అనగరన�

4317 AP151000561021
పషరర: మనతకలమలరర సకలల

తసడడ:డ శవశసకరయఖ
ఇసటట ననస:60-11-815
వయససస:51
లస: పప
4315 SQX0327320
పషరర: రరగరణణ సకల

95-151/308

భరస : మదన కలమలర
ఇసటట ననస:60-11-816
వయససస:33
లస: ససస స
95-151/310

భరస : వనసకటరరమరరయ గమపస చదళళపసళళ
ఇసటట ననస:60-11-816
వయససస:30
లస: ససస స

4318 MLJ1162502
పషరర: మదన కలమలర సకలల

95-151/311

తసడడ:డ గమపస
ఇసటట ననస:60-11-816
వయససస:42
లస: పప
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4319 AP151000558361
పషరర: శకకరసత సకలల

తసడడ:డ వనసకటరరమచళళపసళళరరమగమపస సకలల
ఇసటట ననస:60-11-816
వయససస:30
లస: పప

95-151/313
4320 AP151000558309
పషరర: వనసకటరరమచళళపసళళరరయగమపస
సకలల
తసడడ:డ నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-11-816
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-11-818
వయససస:30
లస: ససస స

4322 AP151000561155
పషరర: నరసమమ వరరక

4323 SQX1716380
పషరర: సరయ లకడమ సనరగ

4324 AP151000561153
పషరర: పరరశతమమ వరరక

95-151/312

95-151/315

భరస : పరమమశశరగడడమ
ఇసటట ననస:60-11-818
వయససస:30
లస: ససస స
4325 SQX2257004
పషరర: ససశల వరక

తసడడ:డ రసగరరరవప సనరగ
ఇసటట ననస:60-11-819
వయససస:24
లస: ససస స
95-151/928

భరస : శకనవరస రగడడమ వరక
ఇసటట ననస:60-11-819
వయససస:42
లస: ససస స
4328 MLJ1168848
పషరర: వజయలకడమ కకమరర

95-151/318

95-151/322

95-151/931

95-151/325

95-151/328

భరస : అసకర రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:60-11-830
వయససస:75
లస: ససస స

95-151/323

4335 SQX2078095
పషరర: జయలకడమ బలర పలర

4338 MLJ3745056
పషరర: జజఖత కలమలరర కరససల�

4341 SQX0335083
పషరర: చసదడ కకరణ కరససల

95-151/331

4344 SQX2518579
పషరర: శవ పరరశత అనతన

95-154/1032

4347 SQX0795633
పషరర: వనసకట ససబబబరరవప కకవపరర
తసడడ:డ అసకర రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:60-11-830
వయససస:37
లస: పప

4330 MLJ1169440
పషరర: గగపరలకకషష కకమర

95-151/320

4333 AP151000558318
పషరర: లకమణరరవప కకమరర

95-151/324

4336 SQX2058881
పషరర: తరరన సరయ రరస బలర పలర

95-185/794

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బలర పలర
ఇసటట ననస:60-11-821
వయససస:19
లస: పప
95-151/326

4339 SQX0975748
పషరర: లకడమ పషరర

95-151/327

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-11-823
వయససస:40
లస: ససస స
95-151/329

4342 SQX0335034
పషరర: సరసబశవ రరవప కరససల

95-151/330

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:60-11-823
వయససస:38
లస: పప
95-151/975

భరస : నతగరరజ అనతన
ఇసటట ననస:60-11-823
వయససస:35
లస: ససస స
95-148/541

95-151/930

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:60-11-821
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-11-823
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జగనతనధస
ఇసటట ననస:60-11-823
వయససస:40
లస: పప
4346 SQX0795641
పషరర: లకడమ దదవమమ కకవపరర

4332 SQX1486175
పషరర: అనసససదథప కకమర

4327 SQX2230696
పషరర: కతడ చతమసడదశశరర

తసడడ:డ చదననయఖ
ఇసటట ననస:60-11-820
వయససస:42
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప�
ఇసటట ననస:60-11-823
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-11-823
వయససస:38
లస: పప
4343 SQX0975714
పషరర: సరసబశవ రరవప పషరర

95-151/319

భరస : శకనవరస రరవప బలర పలర
ఇసటట ననస:60-11-821
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:60-11-823
వయససస:40
లస: ససస స
4340 SQX0334904
పషరర: ఉదయ కకరణ కరససల

4329 AP151000561053
పషరర: రసగమమ కకమరర

95-151/317

తసడడ:డ కతడ కమల సససగ
ఇసటట ననస:60-11-819
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమణరరవప కకమర
ఇసటట ననస:60-11-821
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ బలర పలర
ఇసటట ననస:60-11-821
వయససస:50
లస: పప
4337 SQX0327361
పషరర: యలమన సరసశత కరససల�

95-151/929

భరస : చదననయఖ�l
ఇసటట ననస:60-11-820
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణయఖ
ఇసటట ననస:60-11-820
వయససస:63
లస: పప
4334 SQX2157857
పషరర: శకనవరస రరవప బలర పలర

4326 SQX2204659
పషరర: దవకక వరక

95-151/314

భరస : వనసకటటశశరరగడడమ
ఇసటట ననస:60-11-819
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడడమ వరక
ఇసటట ననస:60-11-819
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : లకమణ
ఇసటట ననస:60-11-820
వయససస:25
లస: ససస స
4331 AP151000558135
పషరర: చదననయఖ కకమర

95-151/316

4321 MLJ3745015
పషరర: పడసననలకడమ వరరక

4345 SQX2518587
పషరర: నతగరజ అనతన

95-173/638

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అనతన
ఇసటట ననస:60-11-823
వయససస:46
లస: పప
95-148/542

4348 SQX0795625
పషరర: అసకర రరవప కకవపరర

95-148/543

తసడడ:డ లకమయఖ కకవపరర
ఇసటట ననస:60-11-830
వయససస:78
లస: పప
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4349 AP151000561315
పషరర: శకలసతల ఘటస

95-151/332

భరస : రరధతకకషరషమయరరస
ఇసటట ననస:60-11-865
వయససస:68
లస: ససస స
4352 SQX1774421
పషరర: జజశల శకహరర కకసడదటట

95-151/335

95-151/337

95-151/338

95-150/263

95-150/266

95-150/269

95-147/741

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:60-12-829
వయససస:58
లస: పప

95-148/546

4359 SQX1574426
పషరర: కకషష మమనక వనదతసతస

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అరరపసరరల
ఇసటట ననస:60-12-484
వయససస:63
లస: పప
95-150/261

4362 AP151000555113
పషరర: ఝలనసరరజఖలకడమ వనధతసతస

4365 MLJ1173657
పషరర: వనసకటరమణ మకరరల

4368 AP151000555563
పషరర: వనణమగగపరల వనధతసతస

4371 SQX0658393
పషరర: నతగలకడమ వనదతసతమ

95-150/273

4374 SQX0646315
పషరర: భబరత నరహరర

95-150/264

4377 SQX2318467
పషరర: పదమనతభ రరవప నరహరర
తసడడ:డ నరసససహరరవప నరహరర
ఇసటట ననస:60-12-829
వయససస:74
లస: పప

95-150/262

4363 AP151000555063
పషరర: రసగరనతయకమమ వనధతసతస

95-150/265

భరస : రరమకకషషమలచతరరఖలల
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:77
లస: ససస స
95-150/267

4366 AP151000555014
పషరర: లకమణ కలమలర వనధతసతస

95-150/268

తసడడ:డ రరమకకషషమలచతరరఖలల
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:48
లస: పప
95-150/270

4369 AP151000555540
పషరర: రరమకకషష వనధతసతస

95-150/271

తసడడ:డ అపపల చతరరఖలల
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:77
లస: పప
95-148/547

4372 AP151000555728
పషరర: హరగగపరల గమడడసషవ

95-150/272

తసడడ:డ మలర ఖలరరరనరరవప
ఇసటట ననస:60-12-825
వయససస:55
లస: పప
95-150/274

భరస : గరరరధర
ఇసటట ననస:60-12-829
వయససస:50
లస: ససస స
95-150/276

4360 MLJ1173996
పషరర: లకడమ కలమలరర వనదతసతస
భరస : శకనవరస కలమలర
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : లకమణ కలమలర వనదతసతమ
ఇసటట ననస:60-12-825
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : హరరగగపరల
ఇసటట ననస:60-12-828
వయససస:44
లస: ససస స
4376 AP151000555359
పషరర: కకశవరరవప నరహరర

4357 SQX1501841
పషరర: సరయబబబమ అరరపసరరల

తసడడ:డ రరమకకషష మలచతరరఖలల
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:54
లస: పప

భరస : లకమణ కలమలర వనదతసతస
ఇసటట ననస:60-12-825
వయససస:40
లస: ససస స
4373 MLJ1166982
పషరర: రరమతషలసస గమడడసషవ

95-148/545

తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖస
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకషష
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:51
లస: పప
4370 SQX2387199
పషరర: నతగ లకడమ వనదతసతస

95-151/336

భరస : రరమకకషష
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషష బబబమ పరరచనరర
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:24
లస: పప
4367 AP151000555123
పషరర: శకనవరస కలమలర వనదతసతస

4354 MLJ1164011
పషరర: రరమ రతన అసజనదదవ�
తతడడకకసడ�
భరస : రరమకకషష� �
ఇసటట ననస:60-11-888
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణమ గరపరల వనదతసతస
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : వనణమగగపరల
ఇసటట ననస:60-12-824
వయససస:49
లస: ససస స
4364 SQX1297994
పషరర: రరఘవనసదడ చరణ పరరచనరర

4356 SQX1525650
పషరర: సరగజన అరరపసరరల

95-151/334

95-148/544

భరస : సరయబబబమ అరరపసరరల
ఇసటట ననస:60-12-484
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వర సససహఎస నరహరర
ఇసటట ననస:60-12-484
వయససస:66
లస: ససస స
4361 AP151000555384
పషరర: శకలత వనధతసతస

4353 SQX0643585
పషరర: గరరరధర గగపరల రకఖపలర

4351 SQX0598276
పషరర: కకమల కకసడదటట

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:60-11-871
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరవప రకఖపలర
ఇసటట ననస:60-11-874
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకడమనరసససహరరవప
ఇసటట ననస:60-11-888
వయససస:26
లస: పప
4358 SQX1597113
పషరర: ఇసదదర నరహరర

95-151/333

తసడడ:డ వశశనతధ
ఇసటట ననస:60-11-865
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద కకసడదటట
ఇసటట ననస:60-11-871
వయససస:23
లస: పప
4355 MLJ1163898
పషరర: రరమకకషష తతడడకకసడ

4350 AP151000558380
పషరర: రరధతకకషషమయరరస ఘటస

4375 MLJ2737013
పషరర: వనసకట లకడమ నరహరర

95-150/275

భరస : కకశవరరవప
ఇసటట ననస:60-12-829
వయససస:55
లస: ససస స
95-150/615

4378 SQX1813252
పషరర: పదమనతభరరవప నరహరర

95-162/124

తసడడ:డ నరసససహరరవప నరహరర
ఇసటట ననస:60-12-829
వయససస:77
లస: పప
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95-150/277

తసడడ:డ మలహరర
ఇసటట ననస:60-12-830
వయససస:66
లస: పప

4380 MLJ1169978
పషరర: శకనవరస చచదరర మమసడడడ

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:60-12-830
వయససస:57
లస: పప

95-150/280 4383 AP151000555475
4382 MLJ2737559
పషరర: మలహరర రరవప� తసజజవపరర�
పషరర: లకడమ కరనదదభటర

తసడడ:డ ససబడమణఖ రరవప�
ఇసటట ననస:60-12-830
వయససస:76
లస: పప
4385 SQX1619123
పషరర: శరసడడలఖ శకపత

95-150/283

95-150/285

4389 MLJ1161066
పషరర: అసకమమ బసడతరర

95-150/288

4392 SQX0549410
పషరర: శరరష బసడతరర

95-148/548

4395 MLJ2737237
పషరర: శకనవరసరరవప బతష
స ల�

4384 MLJ2737377
పషరర: శకనవరస మయరరస కరనతదదభటర

4387 SQX1596818
పషరర: పదతమవత బతష
స ల

95-150/286

95-150/289

4393 MLJ1160241
పషరర: శరకవన కలమలర దదశరరజ

95-150/292

4396 MLJ1160506
పషరర: వనసకయఖ బతష
స ల

4398 SQX2316982
పషరర: నరమల మలమమలపఅల

భరస : వనసకట పదమనతభ శరమ మలమమలపఅల
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ఆవపల
ఇసటట ననస:60-12-834/1
వయససస:25
లస: ససస స

4400 SQX1109801
పషరర: తరరపతమమ పసదతల

4401 SQX1029116
పషరర: పవన కరకసక చలలరకగ

4402 SQX1487009
పషరర: కకషష మణణ యయరకసశశటట

తసడడ:డ రరమకకకషష పడసరద� సస. హహచ
ఇసటట ననస:60-12-835/1
వయససస:28
లస: పప
4406 SQX0951202
పషరర: ఆసజననయ పడసరద పసదతల
తసడడ:డ కకషష పసదతల
ఇసటట ననస:60-12-837
వయససస:29
లస: పప

95-148/553

4404 SQX1874635
పషరర: లకడమ సడవసత సప మశశటట

95-150/293

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:86
లస: పప
95-150/617

95-150/295

తసడడ:డ రరమ కకషష పడసరధ చలలరకగ
ఇసటట ననస:60-12-834/A
వయససస:33
లస: పప
95-148/551

4399 SQX1398362
పషరర: కకటటశశరర ఆవపల

95-148/549

95-148/550

భరస : చన వనసకటటసశరరర యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-12-835
వయససస:39
లస: ససస స
95-148/552

4405 SQX1775170
పషరర: నవన చసదడ బబ మమననన

భరస : రరమ హరర కకషష ససమన సప మశశటట
ఇసటట ననస:60-12-835 SIVALAYAM STREE
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ చసదడ బబ మమననన
ఇసటట ననస:60-12-836
వయససస:28
లస: పప

4407 MLJ2731107
పషరర: కకషష పసదతల పసదతల

4408 SQX1383058
పషరర: శరకవణణ పసదతల

తసడడ:డ కకటయఖ పసదతల
ఇసటట ననస:60-12-837
వయససస:59
లస: పప

95-150/290

తసడడ:డ అపరపరరవప దదశరరజ
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:36
లస: పప

95-150/616
4397 SQX2370807
పషరర: వనసకట పదతమతబ శరమ
మలమళరపలర
తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప మలమళరపలర
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:54
లస: పప

4403 SQX0367656
పషరర: శకకరసత� సస-హహచ

95-150/287

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:47
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-12-834/A
వయససస:26
లస: ససస స

95-150/284

4390 MLJ1162601
పషరర: పరరశత బతష
స ల

తసడడ:డ వనసకయఖ�
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:43
లస: పప

95-150/294

95-150/282

భరస : కకసడలరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:29
లస: పప
95-150/291

95-150/279

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-12-831
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:78
లస: ససస స
4394 MLJ1168020
పషరర: కకసడలరరవప బతష
స ల�

95-150/281

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప ననపరక
ఇసటట ననస:60-12-833
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:60-12-834
వయససస:66
లస: ససస స
4391 MLJ1160753
పషరర: ససతమమ బతష
స ల

4386 SQX1398388
పషరర: భరత కలమలర ననపరక

4381 AP151000555691
పషరర: మలరరత తసజవపరర

తసడడ:డ మమరహరరరరవప
ఇసటట ననస:60-12-830
వయససస:69
లస: పప

భరస : శకనవరసమయరరస
ఇసటట ననస:60-12-831
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప శకపత
ఇసటట ననస:60-12-832
వయససస:32
లస: పప
4388 MLJ1160548
పషరర: కకషష మణణ దదశరరజ

95-150/278

95-148/554

95-159/28

95-150/296

తసడడ:డ మణణకసఠ కలమలర పసదతల
ఇసటట ననస:60-12-837
వయససస:25
లస: ససస స
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4409 SQX1109728
పషరర: కకషష కలమలరర పసదతల
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95-150/297

భరస : ఆసజననయ పడసరద
ఇసటట ననస:60-12-837
వయససస:42
లస: ససస స
4412 SQX0126946
పషరర: రమలదదవ అరవపలర

95-162/125

4413 SQX0811638
పషరర: వనసకట లకడమ కకమమరర

95-148/557

4416 SQX2326569
పషరర: శకనస వనమమల
తసడడ:డ చనన కకటయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:60-12-842
వయససస:56
లస: పప

4418 SQX2253375
పషరర: మధవ కలసచల

4419 SQX2253367
పషరర: రమదదవ వనమమల

95-150/618

భరస : నతగగసదడ బబబమ కలసచల
ఇసటట ననస:60-12-842
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శరఖస బబబమ వనమమల
ఇసటట ననస:60-12-842
వయససస:28
లస: ససస స
4424 SQX1750785
పషరర: లలలనతగసరయ కలమమసరన

95-148/560

95-150/302

95-150/305

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ అనవనలర
ఇసటట ననస:60-12-844
వయససస:79
లస: పప

95-162/852

4428 AP151000555580
పషరర: వనసకటరమణమమ కలమమమసరల

4431 AP151000555564
పషరర: గమరవయఖ కలమమమసరల

95-150/307

4434 SQX1072420
పషరర: పడసనన చరసజవ అనమలర

95-148/558

4437 SQX1110097
పషరర: ఇసదదర అనవనళళ
భరస : హరరపస
డ రద రరవప
ఇసటట ననస:60-12-845
వయససస:67
లస: ససస స

4417 SQX2253359
పషరర: అసకమమ రరవప వనమమల

95-148/777

4420 SQX2176840
పషరర: శరఖస బబబమ వనమమల

95-162/853

4423 SQX1751098
పషరర: హరర సరయ కకమమసరన

95-148/559

తసడడ:డ నతగరరజ కకమమసరన
ఇసటట ననస:60-12-843
వయససస:22
లస: పప
95-150/300

4426 MLJ1161389
పషరర: వనసకట నతరరయణమమ
కలమమమసరన
భరస : శకనస కలమమమసరల
ఇసటట ననస:60-12-843
వయససస:38
లస: ససస స

95-150/301

95-150/303

4429 SQX1456772
పషరర: ససబబబరరవప కలకణ

95-150/304

తసడడ:డ పసచచయ కలకణ
ఇసటట ననస:60-12-843
వయససస:29
లస: పప
95-150/306

95-148/561
4432 SQX0657817
పషరర: వనసకట ఆనసదరరజకష కకసడనరర

తసడడ:డ జగననమహనరరవప కకసడనరర
ఇసటట ననస:60-12-844
వయససస:35
లస: పప
95-150/308

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప అనమలర
ఇసటట ననస:60-12-844
వయససస:46
లస: పప
95-150/310

95-148/556

తసడడ:డ శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:60-12-842
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కలమమమసరల
ఇసటట ననస:60-12-843
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ జగన మహన కకసడనరర
ఇసటట ననస:60-12-844
వయససస:38
లస: పప
4436 SQX1109983
పషరర: హరర పడసరద రరవప అనవనలర

4425 SQX1449496
పషరర: అమరలసగకశశరర కలకణ

4414 SQX1358358
పషరర: సరయ కలమలర ఉసగమటటరర

తసడడ:డ శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:60-12-842
వయససస:22
లస: పప

భరస : గమరవయఖ� కలమమమసరల
ఇసటట ననస:60-12-843
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ గమరవయఖ కలమమమసరల
ఇసటట ననస:60-12-843
వయససస:44
లస: పప
4433 MLJ1167063
పషరర: రరమకకషష శరమ కకసడనరర

95-148/776

తసడడ:డ ససబబ రరవప కలకణ
ఇసటట ననస:60-12-843
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నతగరరరజ కలమమసరన
ఇసటట ననస:60-12-843
వయససస:43
లస: ససస స
4430 AP151000555608
పషరర: శకనవరస రరవప

4422 SQX1750850
పషరర: జయలకడమ దగమరపరటట

95-150/299

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఉసగమటటరర
ఇసటట ననస:60-12-838
వయససస:25
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప దగమరపరటట
ఇసటట ననస:60-12-843
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరజ కలమమసరన
ఇసటట ననస:60-12-843
వయససస:23
లస: పప
4427 MLJ2737088
పషరర: గరయతడ కలమమసరన

95-148/555

భరస : శకనస వనమమల
ఇసటట ననస:60-12-842
వయససస:46
లస: ససస స
95-162/854

4411 SQX1128488
పషరర: మణణకసఠ కలమలర పసదల

తసడడ:డ కకషష పసదల
ఇసటట ననస:60-12-837
వయససస:42
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకమమ రర
ఇసటట ననస:60-12-838
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసతఖనతరరయణ చదరరకలపల
ఇసటట ననస:60-12-839
వయససస:63
లస: పప

4421 SQX2176907
పషరర: శరరష వనమమల

95-150/298

భరస : కకకషష పసదతల
ఇసటట ననస:60-12-837
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : దసరర రరవప అరవపలర
ఇసటట ననస:60-12-837
వయససస:37
లస: ససస స
4415 SQX0657726
పషరర: శకనవరస శరమ చదరరకలపలర

4410 MLJ1160605
పషరర: గమరవమమ పసదతల

4435 AP151000555555
పషరర: జగన మహన కకశడనరర

95-150/309

తసడడ:డ ఏకరసబరస కకశడనరర
ఇసటట ననస:60-12-844
వయససస:62
లస: పప
95-150/311

4438 SQX0397547
పషరర: మలర శశరర నలలరపరటట

95-162/126

భరస : హరరకకషష నలర పత
ఇసటట ననస:60-12-847
వయససస:39
లస: ససస స
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4439 SQX0397521
పషరర: హరరకకషష నలర పరటట
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95-162/127

తసడడ:డ రరఘవపలల నలర పత
ఇసటట ననస:60-12-847
వయససస:44
లస: పప

4440 SQX0643593
పషరర: పదమ కరటడపరటట

95-148/562

భరస : వదతఖనతధ కరటడపరటట
ఇసటట ననస:60-12-850
వయససస:58
లస: ససస స

4442 MLJ1163633
పషరర: శకనవరసమయరరస� కరటడపరటట�

95-148/564

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ� �కరటడపరటట
ఇసటట ననస:60-12-850
వయససస:58
లస: పప
4445 SQX2092534
పషరర: రరజకశశరర చసతలపపడడ

4443 MLJ1162478
పషరర: వజయ నతధ � కరటడపరటట�

4446 SQX2288710
పషరర: గగపస నతథ కకసడటట

భరస : మలర ఖలరరరన రరవప చసతలపపడడ
ఇసటట ననస:60-12-850/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ కకసడటట
ఇసటట ననస:60-12-851
వయససస:19
లస: పప

4448 SQX0736611
పషరర: రరమకకషరషరరవప తతటకకల

4449 AP151000555276
పషరర: రరజకశశరర కరససల

95-150/313

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరవప
ఇసటట ననస:60-12-854
వయససస:46
లస: పప
4451 MLJ1160456
పషరర: వనసకట దసరర కకరణ కరససల

95-148/565

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-12-855
వయససస:38
లస: పప

4452 AP151000555322
పషరర: సరసబశవరరవప కరససల

4444 MLJ2731255
పషరర: సనరరబబబమ� కరటడపరటట�

95-162/855

4447 SQX0736603
పషరర: శరఖమల తతటకకల

95-150/312

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇసటట ననస:60-12-854
వయససస:46
లస: ససస స
95-150/314

4450 MLJ1162080
పషరర: వనసకట దసరరర పడదథప కలమలర
కరససల
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-12-855
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-12-855
వయససస:66
లస: పప

4453 SQX0786681
పషరర: నతగశరరద గణపవరపప

95-148/567

4454 MLJ1164987
పషరర: వనసకట నతగ లకడమ దదవ
గణపవరపప
భరస : ఆసజననయశరససస స గణపవరపప
ఇసటట ననస:60-12-856
వయససస:60
లస: ససస స

95-148/568

4455 SQX0787093
పషరర: వనసకటఆసజననయశరససస స
గణపవరపప
తసడడ:డ సరసబమయరరస గణపవరపప
ఇసటట ననస:60-12-856
వయససస:67
లస: పప

95-148/569

95-150/318

4457 SQX0658435
పషరర: లకడమ హరరత కరససల

95-148/570

4458 SQX1110055
పషరర: గరయతడ అనసష ససకర

95-150/319

తసడడ:డ ఆసజననయశరససస స గణపవరపప
ఇసటట ననస:60-12-856
వయససస:36
లస: ససస స
4456 SQX0417600
పషరర: నతగలకడమ దదవ గణపవరపప

భరస : వనసకట ఆసజననయ శరససస స గణపవరపప
ఇసటట ననస:60-12-856
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : దసరరరకకరన కరససల
ఇసటట ననస:60-12-857
వయససస:38
లస: ససస స

4459 SQX1128462
పషరర: భబరర వ రరధ ససతతషస ససకర

4460 MLJ1173640
పషరర: ససబబలకడమ� మకరరలల�

95-150/320

తసడడ:డ రరజశశఖర రరవప
ఇసటట ననస:60-12-859
వయససస:26
లస: ససస స
4462 SQX1110022
పషరర: రరజ శశఖర రరవప ససకర

తసడడ:డ రరజజ శశఖకర రరవప
ఇసటట ననస:60-12-859
వయససస:25
లస: ససస స
95-150/321

భరస : వనసకట రమణ� �
ఇసటట ననస:60-12-859
వయససస:44
లస: ససస స
95-150/323

తసడడ:డ శవ పడసరద రరవప
ఇసటట ననస:60-12-859
వయససస:60
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:60-12-861
వయససస:38
లస: ససస స

95-150/315

95-150/317
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4465 SQX0083329
పషరర: ససజజత చసత

95-148/566

తసడడ:డ రరమచసదడయఖ� �కరటడపరటట
ఇసటట ననస:60-12-850
వయససస:78
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-12-855
వయససస:42
లస: ససస స
95-150/316

95-148/563

తసడడ:డ ఆసజననయశరససస స గణపవరపప
ఇసటట ననస:60-12-850
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రరమచదరరరరవప� �కరటడపరటట
ఇసటట ననస:60-12-850
వయససస:63
లస: పప
95-155/724

4441 SQX0786715
పషరర: ఫణణకలమలర గణపవరపప

4463 MLJ1171644
పషరర: సతఖనతరరయణ చసతత

4466 MLJ1165455
పషరర: అనల కలమలర చసతత
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-12-861
వయససస:42
లస: పప

95-150/322

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-12-859
వయససస:56
లస: ససస స
95-150/324

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-12-859
వయససస:66
లస: పప
95-150/326

4461 MLJ1163989
పషరర: సరగజ చసతత

4464 SQX1624635
పషరర: చదనన కకషషయఖ బబ డడమచదరర

95-150/325

తసడడ:డ రరమ కకషషయఖ బబ డడమచదరర
ఇసటట ననస:60-12-860
వయససస:37
లస: పప
95-150/327

4467 SQX0417634
పషరర: చసధడ శశఖర చసతత

95-150/328

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-12-861
వయససస:48
లస: పప
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4468 AP151000555232
పషరర: ససబబబరరవప తతటటపలర

95-150/329

తసడడ:డ వనశశనతధరరవప
ఇసటట ననస:60-12-861
వయససస:73
లస: పప
4471 MLJ1160852
పషరర: భబనసమత �తతటటపలర

95-148/573

95-148/576

95-150/332

4475 SQX1383272
పషరర: కకషషమణణ యరకసశశటట

4478 AP151000555536
పషరర: భబనసమత తతటటపలర

95-150/335

భరస : శశషతలపరశరయ
ఇసటట ననస:60-12-864
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-12-868
వయససస:49
లస: ససస స
95-151/932

తసడడ:డ లకమయఖ కకవపరర
ఇసటట ననస:60-12-870
వయససస:79
లస: పప

95-151/339

4490 SQX2321263
పషరర: హరరత సరనసశశటట

4493 SQX0874446
పషరర: పదతమవత పరరచనరర

4496 SQX2149003
పషరర: రరమ శవ శశష సరయ కకసడదటట
తసడడ:డ దసరర పడసరద కకసడదటట
ఇసటట ననస:60-12-871
వయససస:19
లస: పప

95-150/331

4479 MLJ1161579
పషరర: వశశనతధ శరససస స తతటటపలర

95-150/334

95-148/778

భరస : నతగ హరరశ బబ డమ పరటట
ఇసటట ననస:60-12-863
వయససస:22
లస: ససస స
95-151/340
4485 AP151000561005
పషరర: రరజకలమరరపభ
డ బవత గమసడదమమడ

భరస : శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:60-12-864
వయససస:56
లస: ససస స
95-151/342

4488 SQX2082790
పషరర: నతగ మలలర శ సరనసశశటట

95-141/473

భసధసవప: పరరశత యరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-12-868
వయససస:37
లస: పప
95-148/781

4491 SQX2358703
పషరర: భవఖ శక చదరరకకరర

95-150/619

తసడడ:డ శకహరర చదరరకకరర
ఇసటట ననస:60-12-868
వయససస:18
లస: ససస స
95-148/577

భరస : శశషష బబబమ పరరచనరర
ఇసటట ననస:60-12-869
వయససస:49
లస: ససస స
95-150/620

4476 SQX1336412
పషరర: వనసకట రమణ కకవపరర

తసడడ:డ ససతతరరమలశజననయమలల
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:37
లస: పప

భరస : నతగమలలర శ సరనసశశటట
ఇసటట ననస:60-12-868
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యలడ
ఇసటట ననస:60-12-868
వయససస:26
లస: పప
4495 SQX2317261
పషరర: అసకరరవప కకవపరర

95-150/333

తసడడ:డ రమణమయరరస
ఇసటట ననస:60-12-864
వయససస:56
లస: పప
95-148/780

95-148/575

భరస : నరసససహరరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-12-864
వయససస:56
లస: ససస స

95-151/341 4487 AP151000558043
4486 AP151000561006
పషరర: ఝయనసరరణణ రరజలకడమకకసరర కక
పషరర: శశషతలశరయ కకపపరరస

4492 SQX1267047
పషరర: భబరర వ కకషష యలడ

95-150/330

తసడడ:డ వనసకట హననమత కకశశర పనతనల
ఇసటట ననస:60-12-863
వయససస:18
లస: పప

తలర : కకపపరరస శశష తలప సయ ఝనస రరణణ రరజఖ
ఇసటట ననస:60-12-864
వయససస:19
లస: పప

4473 SQX1154061
పషరర: వశశనతథ శరససస స తషటటపల

95-148/722 4482 SQX2484418
4481 SQX2088573
పషరర: వనసకట సరయ వసశకకషష పనతనల
పషరర: అనసష బబ డమ పరటట

95-148/779 4484 SQX0327296
4483 SQX2365815
పషరర: కకపపరరస మహహశ కలమలర కకపపరరస
పషరర: పపరరషమ మపసదదవ

95-148/572

తసడడ:డ ససతతరరమలసజననయలల తషటటపల
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:35
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప తతటటపలర
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:49
లస: పప

4489 SQX2468676
పషరర: పరరశత యరకసశశటట

95-148/574

భరస : చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : కకషప ర కలమలర
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:47
లస: ససస స
4480 AP151000555376
పషరర: కకషప ర కలమలర తతటటపలర

4472 SQX0874339
పషరర: శక సరయ వసశసత తతటటపలర

4470 MLJ1160845
పషరర: రమలపదతమవత �తతటటపలర

భరస : కకషప రరణమలర� �తతటటపలర
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశశర కలమలర తతటటపలర
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప� �తతటటపలర
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:50
లస: పప
4477 SQX0212134
పషరర: రమల పదతమవత తతటటపలర

95-148/571

తసడడ:డ వశశశశశర శరమ సలకర
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప � �తతటటపలర
ఇసటట ననస:60-12-862
వయససస:69
లస: ససస స
4474 MLJ1162973
పషరర: కకషప రరణమలర� తతటటపలర �

4469 SQX1100171
పషరర: కలలఖణణ సలకర

4494 SQX1336271
పషరర: నరసససహ రరవప కకవపరర

95-150/336

తసడడ:డ అసకరరఫప కకవపరర
ఇసటట ననస:60-12-870
వయససస:47
లస: పప
95-148/782

4497 SQX2092435
పషరర: రరమకకషష తననలలరర

95-91/677

తసడడ:డ లకమయఖ తననలలరర
ఇసటట ననస:60-12-873
వయససస:42
లస: పప
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4498 SQX0526640
పషరర: వజయ కకషష శకనవరస రరవప
మరరససపలర
తసడడ:డ పపరరషప తస మరరవప
ఇసటట ననస:60-12-874
వయససస:66
లస: పప

95-150/337

4501 SQX0568915
పషరర: కరమమశశరర వజయలకడమ
ఉమమమతతసల
భరస : అనసతరరమ ఉమమమతల
ఇసటట ననస:60-12-875
వయససస:34
లస: ససస స

95-148/578

4504 SQX1715846
పషరర: వజయ లకడమ వపమలమతల

95-150/338

4499 SQX2356970
పషరర: మసగర కలమలరర రకకపలర

భరస : గరరరధర గగపరల రకకపలర
ఇసటట ననస:60-12-874
వయససస:45
లస: ససస స
4502 SQX0568600
పషరర: లకడమ ఉమమమతల

4505 AP151000555558
పషరర: ససవరచల మకరరల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-12-879
వయససస:47
లస: పప
95-150/342

95-162/128

95-150/346

95-87/1085

తసడడ:డ కలటటసబయఖ గమసడబబ లల
ఇసటట ననస:60-12-2050
వయససస:63
లస: పప

4517 SQX0905687
పషరర: ఉషరరన గమసడబబ లల

4520 AP151000225214
పషరర: ఈశశరమమ మలలరపపరస�

95-87/1088

4523 SQX1390194
పషరర: సరసబయఖ గసటబ

4526 AP151000225385
పషరర: శశషమమ చసకణపలర
భరస : సతఖనతనరరయణ
ఇసటట ననస:60-12-2052
వయససస:63
లస: ససస స

4506 AP151000555480
పషరర: నరసససహరరవప ఉమమమతస ల

95-150/340

4509 SQX2273290
పషరర: శశషష బబబమ పరరచనరర

95-148/784

95-150/343

95-151/343
4512 SQX1851096
పషరర: స సస శక కకషష రఘమ నసదన
పరరచనరర
తసడడ:డ శశషష బబబమ పరరచనరర
ఇసటట ననస:60-12-880
వయససస:23
లస: పప

95-150/344

4515 AP151000555353
పషరర: కకటమమ వనమమల

95-150/345

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:60-12-913
వయససస:60
లస: ససస స
95-87/1083

4518 SQX1386953
పషరర: లకడమ గసట

95-87/1084

భరస : మలర యఖ గసట
ఇసటట ననస:60-12-2050
వయససస:45
లస: ససస స
95-87/1086

4521 AP151000225127
పషరర: వనసకటససబబమమ సరతషలకరర

95-87/1087

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-12-2050
వయససస:71
లస: ససస స
95-87/1089

తసడడ:డ మలర యఖ గసటబ
ఇసటట ననస:60-12-2050
వయససస:32
లస: పప
95-87/1091

95-148/580

తసడడ:డ చనన చళపరథత చరఖలల పరరచనరర
ఇసటట ననస:60-12-880
వయససస:52
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప�
ఇసటట ననస:60-12-2050
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర యఖ గసట
ఇసటట ననస:60-12-2050
వయససస:23
లస: పప
4525 SQX1441583
పషరర: సరసబశవ రరవప గమసడబబ లల

95-148/783

తసడడ:డ ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-12-2050
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససబబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-12-2050
వయససస:51
లస: ససస స
4522 SQX1561654
పషరర: గగపస గసట

4514 SQX1382845
పషరర: గణపత రరవప యలర సరరజ

4503 SQX0568782
పషరర: అనసత రరమ ఉమమమతల

తసడడ:డ రరమలరరవప ఉమమమతస ల
ఇసటట ననస:60-12-875
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ గణపత బబ స యలర సరరజ
ఇసటట ననస:60-12-881
వయససస:42
లస: పప

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-12-928
వయససస:38
లస: ససస స
4519 SQX0905604
పషరర: పదతమవత గసతతబబ లక

95-150/339

తసడడ:డ నతగభయషణస హరర
ఇసటట ననస:60-12-880
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ అకణసబబ టటట చదరరకలపల
ఇసటట ననస:60-12-880
వయససస:59
లస: పప
4516 MLJ1171131
పషరర: బబలమమ చలలర

4511 SQX1716133
పషరర: శశషగరరరరరవప హరర

95-150/622

తసడడ:డ నరసససహరరవప� ఉమమమతల
ఇసటట ననస:60-12-875
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకట నతగ సరయ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-12-880
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : శశషగరరరరరవప హరర
ఇసటట ననస:60-12-880
వయససస:57
లస: ససస స
4513 SQX0396226
పషరర: వనసకట నతగసరయ చదరరకలపలర

95-148/579

భరస : వనసకటససబడమణఖస మకరరల
ఇసటట ననస:60-12-875
వయససస:70
లస: ససస స

95-150/341 4508 SQX2234037
4507 MLJ1173673
పషరర: వరరసజననయ పడసరద కకచచకసటట
పషరర: సరసశత చదరరకల పలర

4500 SQX2356392
పషరర: గరరరధర గగపరల రకకపలర

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ రరవప రకకపలర
ఇసటట ననస:60-12-874/16
వయససస:52
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప ఉమమమతల
ఇసటట ననస:60-12-875
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : అనసతరరమ వపమలమతల
ఇసటట ననస:60-12-875
వయససస:35
లస: ససస స

4510 SQX1716083
పషరర: సరవతడ హరర

95-150/621

4524 SQX1390269
పషరర: మలర యఖ గసటబ

95-87/1090

తసడడ:డ సససదసలల గసటబ
ఇసటట ననస:60-12-2050
వయససస:49
లస: పప
95-87/1092

4527 SQX1750942
పషరర: సరసబయఖ పసదతల

95-148/581

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసదతల
ఇసటట ననస:60-13-94/1
వయససస:23
లస: పప
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95-148/785

భరస : శకనస ఉపపపథతలల
ఇసటట ననస:60-13-117
వయససస:37
లస: ససస స
4531 MLJ1160399
పషరర: కకకషష పసదతల

95-150/348

95-150/351

95-150/354

95-150/357

95-150/360

95-150/363

95-150/366

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-13-863
వయససస:56
లస: పప

4541 SQX0818898
పషరర: నతగ రరజ నలలపప

4544 SQX0819052
పషరర: వనసకట రమణ కకమయమరర

4547 AP151000555641
పషరర: వనసకటబచలలకడమ చదరరకలపలర

4550 SQX0459370
పషరర: అపపపలమమ� రగతష�

95-148/582

4553 MLJ1160365
పషరర: సరమలమజకయమ� పసదతల�

95-150/358

4556 SQX2372795
పషరర: భబణమ పడసరద గనననపపడడ
తసడడ:డ బబ సస గనననపపడడ
ఇసటట ననస:60-13-881
వయససస:24
లస: పప

4536 SQX0818880
పషరర: భవరన నలలపప

95-150/353

4539 SQX0818872
పషరర: ఏడడకకసడలల నలలపప

95-150/356

4542 SQX1466698
పషరర: గరరరధర నరహరర

95-150/359

తసడడ:డ మలధవ రరవప నరహరర
ఇసటట ననస:60-13-834
వయససస:60
లస: పప
95-150/361

4545 SQX0819045
పషరర: వనసకటటశశరరరవప కకమయమరర

95-150/362

తసడడ:డ మలణణకరఖల రరవప
ఇసటట ననస:60-13-838
వయససస:32
లస: పప
95-150/364

4548 SQX0611525
పషరర: సతఖసరయ చదరరకలపలర

95-150/365

తసడడ:డ శకనవరస శరమ
ఇసటట ననస:60-13-839
వయససస:37
లస: పప
95-150/367

4551 AP151000555581
పషరర: బబలమమ వనమమల

95-150/368

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-840
వయససస:70
లస: ససస స
95-150/369

తసడడ:డ కకకషష� �
ఇసటట ననస:60-13-857
వయససస:36
లస: ససస స
95-150/371

95-150/350

భరస : వనసకటడవప
ఇసటట ననస:60-13-834
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : నతశచతరయఖ�
ఇసటట ననస:60-13-840
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప పసదతల
ఇసటట ననస:60-13-842
వయససస:21
లస: ససస స
4555 SQX0526681
పషరర: యరరకమల ససబబబరరవప

95-150/355

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:60-13-839
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనసతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-13-839
వయససస:33
లస: పప
4552 SQX1750587
పషరర: సశపన పసదతల

4538 AP151000555722
పషరర: కమల మలమళళపలర

4533 SQX1443936
పషరర: చసదడ కళ ననపరక

భరస : నతగ రరజ
ఇసటట ననస:60-13-834
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మలణణకరఖల రరవప
ఇసటట ననస:60-13-838
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : సతఖ సరయ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-13-839
వయససస:34
లస: ససస స
4549 AP151000555735
పషరర: శకనవరసశరమ చదరరకలపలర

95-150/352

తసడడ:డ వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:60-13-834
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ నతగభయషణస
ఇసటట ననస:60-13-837
వయససస:71
లస: పప
4546 SQX1298026
పషరర: నతగ మలర క చదరరకలపలర

4535 SQX1294982
పషరర: వనసకట నతగ లకడమ దదశరరజ

95-150/347

భరస : పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:60-13-833
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హరరపస
డ రద
ఇసటట ననస:60-13-834
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల చలలర
ఇసటట ననస:60-13-834
వయససస:24
లస: పప
4543 SQX0819037
పషరర: మలణణకరఖల రరవప కకమయమరర

95-150/349

భరస : శరకవణ కలమలర దదశరరజ
ఇసటట ననస:60-13-834
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : గరరరధర నరహరర
ఇసటట ననస:60-13-834
వయససస:52
లస: ససస స
4540 SQX1449256
పషరర: నతగరరజ చలలర

4532 SQX0818864
పషరర: చసదడకళ ననపక

4530 AP151000555690
పషరర: నరసససహరరవప శకపత

తసడడ:డ సనరఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:60-13-832
వయససస:54
లస: పప

భరస : పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:60-13-833
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ ననపరక
ఇసటట ననస:60-13-833
వయససస:53
లస: పప
4537 SQX1466730
పషరర: శశష కలమలరర నరహరర

95-148/786

తసడడ:డ బసవయఖ ఉపపపథతలల
ఇసటట ననస:60-13-117
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-13-832
వయససస:60
లస: పప
4534 SQX1346510
పషరర: పపరష చసదడ రరవప ననపరక

4529 SQX2456580
పషరర: నతగలకడమ ఉపపపథతలల

4554 AP151000555269
పషరర: సరమలమజఖస పసదతల

95-150/370

భరస : లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-13-857
వయససస:55
లస: ససస స
95-150/623

4557 SQX2396687
పషరర: కకటటశశరమమ షసదత

95-148/787

భరస : వరయఖ షసదత
ఇసటట ననస:60-13-882
వయససస:49
లస: ససస స
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95-150/372

భరస : పసదలకమయఖ
ఇసటట ననస:60-13-882
వయససస:55
లస: ససస స
4561 AP151000555350
పషరర: కకటయఖ యరకసశశటట

95-150/375

95-148/788

95-148/587

95-162/130

95-150/379

95-150/380

95-150/626

భరస : గమరవయఖ దదరసగమల
ఇసటట ననస:60-13-894
వయససస:35
లస: ససస స

4571 MLJ1165737
పషరర: రమలదదవ కకనత

4574 SQX2317980
పషరర: నతగ రరజ కకన

4577 MLJ1160159
పషరర: దసరరర పడసరద చలలర

4580 SQX0532192
పషరర: కకటటశశరరరవప పసదతల

95-150/627

4583 SQX0001115
పషరర: సరవతడ� దదవసగమల�

95-150/377

4586 SQX0818906
పషరర: పదతమవత కకనత
తసడడ:డ దసరర ;పడసరద
ఇసటట ననస:60-13-894
వయససస:28
లస: ససస స

4566 SQX0066852
పషరర: జజఖత కక

95-148/586

4569 SQX0076992
పషరర: సశరష లత కకన

95-162/129

4572 MLJ1165729
పషరర: దసరర పడసరద కకనత

95-150/378

భరస : బబబర
ఇసటట ననస:60-13-889
వయససస:27
లస: ససస స
95-150/624

4575 SQX2317998
పషరర: సశరష లత కకన

95-150/625

భరస : నతగ రరజ కకన
ఇసటట ననస:60-13-889
వయససస:31
లస: ససస స
95-150/381

4578 SQX0646190
పషరర: దసరరరపడసరదస రగతష

95-150/382

తసడడ:డ ససతయఖ
ఇసటట ననస:60-13-890
వయససస:53
లస: పప
95-148/588

4581 SQX0001131
పషరర: సరసబశవరరవప పసదతల

95-148/589

తసడడ:డ శవయఖ పసదతల
ఇసటట ననస:60-13-892
వయససస:31
లస: పప
95-148/590

భరస : గగపయఖ� దవసగమల
ఇసటట ననస:60-13-893
వయససస:76
లస: ససస స
95-148/592

95-148/584

తసడడ:డ నతగరరజ కకన
ఇసటట ననస:60-13-888
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ పసదతల
ఇసటట ననస:60-13-892
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప పసడల
ఇసటట ననస:60-13-892
వయససస:21
లస: ససస స
4585 SQX0874461
పషరర: అచచమమ డదరసగమల

95-150/376

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-13-890
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర కకమమహహమ
ఇసటట ననస:60-13-891
వయససస:36
లస: ససస స
4582 SQX2317311
పషరర: సశపన పసడల

4568 AP151000555030
పషరర: నతగరరజ బతష
స ల

4563 SQX1190388
పషరర: శకనవరసరరవప యరకసశశటట

తసడడ:డ దసరరర పడసరద కక
ఇసటట ననస:60-13-888
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద కకన
ఇసటట ననస:60-13-889
వయససస:34
లస: పప

భరస : కకకషష
ఇసటట ననస:60-13-890
వయససస:40
లస: ససస స
4579 SQX2318228
పషరర: బబమరరమలమ కకమమహహమ

95-148/585

భరస : దసరరర పడసరద
ఇసటట ననస:60-13-889
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమ
ఇసటట ననస:60-13-889
వయససస:30
లస: పప
4576 SQX0646299
పషరర: శక లకడమ చలలర

4565 SQX1750926
పషరర: దసరరర లకడమ బసడడ

95-150/374

తసడడ:డ కకటయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-883
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతష
ఇసటట ననస:60-13-888
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద కకన
ఇసటట ననస:60-13-888
వయససస:32
లస: పప
4573 SQX0300152
పషరర: బసడడ రరసబబబమ

95-148/583

భరస : రరసబబబమ బసడడ
ఇసటట ననస:60-13-888
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : రరమమలల బసడడ
ఇసటట ననస:60-13-888
వయససస:62
లస: ససస స
4570 SQX0460279
పషరర: కకనత నతగరరజ

4562 SQX1874536
పషరర: హరర బబబమ కకవపరర

4560 AP151000555727
పషరర: శకనవరసరరవప యరకసశశటట

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-13-882
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:60-13-883
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-883
వయససస:21
లస: పప
4567 SQX1622118
పషరర: ససత బసడడ

95-150/373

భరస : కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-13-882
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-882
వయససస:80
లస: పప
4564 SQX2332625
పషరర: వనసకట సరయ రరస యరకసశశటట

4559 AP151000555466
పషరర: అసకరలమమయరకసశశటట

4584 SQX0001123
పషరర: గగపయఖ� దదవరసగమల�

95-148/591

తసడడ:డ కననయఖ� దదవరసగమల
ఇసటట ననస:60-13-893
వయససస:79
లస: పప
95-150/383

4587 AP151000555152
పషరర: రమణమమ వరర �

95-150/384

భరస : శవనతగమలల�
ఇసటట ననస:60-13-894
వయససస:50
లస: ససస స
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4588 SQX1015164
పషరర: తరరపతమమ బతష
స ల
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95-162/131

భరస : గమరవయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-13-894
వయససస:27
లస: ససస స
4591 SQX1941780
పషరర: దసరర మమ రగతష

95-150/385

95-150/388

95-150/391

95-150/394

95-150/397

95-148/593

95-150/402

భరస : శకనవరస రరవప బసడర
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:43
లస: ససస స

4601 SQX1449397
పషరర: నరసససహ రరవప దదరసగమల

4604 MLJ1168913
పషరర: అశకమమ� బతష
స ల�

4607 MLJ1161124
పషరర: నతగ మలలర శశరర� బతష
స ల�

4610 AP151000555226
పషరర: చనవనసకయఖ బతష
స ల�

95-150/405

4613 MLJ2737500
పషరర: కకషష చలలర�

95-150/395

4616 SQX1371186
పషరర: శక రసగమమ మదదర
భరస : పసదబ రసగరరగడడమ మదదర
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:43
లస: ససస స

4596 AP151000555541
పషరర: బదడమమ బతష
స ల�

95-150/390

4599 SQX1941764
పషరర: దసరర పడసరద సతష
స

95-150/393

4602 SQX0646331
పషరర: శవ చటటట

95-150/396

తసడడ:డ నతగకశశరరవప
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:48
లస: పప
95-150/398

4605 MLJ2738581
పషరర: వనసకయఖ బతష
స ల

95-150/399

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:60-13-897
వయససస:58
లస: పప
95-150/400

4608 AP151000555360
పషరర: చటటట మమ బతష
స ల�

95-150/401

భరస : చనవనసకయఖ�
ఇసటట ననస:60-13-898
వయససస:50
లస: ససస స
95-150/403

4611 MLJ1161132
పషరర: నరసమమ బతష
స ల

95-150/404

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:60-13-899
వయససస:49
లస: ససస స
95-150/406

తసడడ:డ సతఖస�
ఇసటట ననస:60-13-899
వయససస:49
లస: పప
95-90/607

95-150/387

తసడడ:డ గమరర మయరరస సతష
స
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ పసదనతగయఖ�
ఇసటట ననస:60-13-898
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ తమమయఖ�
ఇసటట ననస:60-13-899
వయససస:46
లస: పప
4615 SQX1200906
పషరర: లకడమ కలమలరర బసడర

95-150/392

తసడడ:డ చన వనశకయఖ� �
ఇసటట ననస:60-13-898
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనశకయఖ �
ఇసటట ననస:60-13-898
వయససస:36
లస: పప
4612 AP151000555538
పషరర: నతగరరజబతష
స ల�

4598 SQX1178210
పషరర: నరసససహ రరవప బతష
స ల

4593 SQX1456764
పషరర: వర కలమలరర బతష
స ల

భరస : పసదఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద ఏడడకకశడలల� �
ఇసటట ననస:60-13-897
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ బకకలల డదరసగమల
ఇసటట ననస:60-13-898
వయససస:39
లస: పప
4609 MLJ1161512
పషరర: హనసమయఖ బతష
స ల

95-150/389

తసడడ:డ బకకలల దదరసగమల
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:55
లస: పప
4606 SQX1003912
పషరర: నరసససహ డదరసగమల

4595 AP151000555607
పషరర: మణణ చటటట

95-162/133

భరస : హనసమయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదబ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ పసద ఏడడకకశడలల� �
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:40
లస: పప
4603 AP151000555389
పషరర: పసదఏడడకకసడలల బతష
స ల

95-150/386

భరస : కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : పపననయఖ
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:70
లస: ససస స
4600 MLJ1163401
పషరర: సతఖనతరరయణ� బతష
స ల�

4592 SQX1941814
పషరర: లకడమ పరరశత సతష
స

4590 SQX1015842
పషరర: గమరవయఖ బతష
స ల

తసడడ:డ హననమసతష బటటటల
ఇసటట ననస:60-13-894
వయససస:32
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప సతష
స
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : గమరరమయరరస
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:45
లస: ససస స
4597 AP151000555554
పషరర: ససతమమ చటటట

95-162/132

తసడడ:డ శవయఖ పసదల
ఇసటట ననస:60-13-894
వయససస:25
లస: పప

భరస : మణణకలమలరర రగతష
ఇసటట ననస:60-13-896
వయససస:22
లస: ససస స
4594 AP151000555040
పషరర: కరళకరసబ చటటట

4589 SQX1114529
పషరర: అయఖపప పసదల

4614 SQX2371011
పషరర: తమమయఖ బతషల

95-150/628

తసడడ:డ నగరజ బతషల
ఇసటట ననస:60-13-899
వయససస:21
లస: పప
95-90/608

4617 SQX1417881
పషరర: కకటటశశరరరవప ఒరరస

95-90/609

తసడడ:డ వరల వనసకయఖ ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:29
లస: పప
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4618 MLJ3643384
పషరర: అయమబ షషక
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95-90/610

తసడడ:డ దతవపద
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:43
లస: పప
4621 SQX1232057
పషరర: సరరబర షషక

95-90/613

95-90/616

95-148/595

95-150/407

95-150/410

95-150/413

95-150/416

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:60-13-903
వయససస:34
లస: ససస స

4631 MLJ1162635
పషరర: దసరర చదసబబటట

4634 MLJ1162627
పషరర: రమణ చలలర

4637 AP151000555054
పషరర: హనసమలయమమ చలలర

4640 SQX0667527
పషరర: నతగమణణ ససరసశశటట

95-164/53

4643 SQX1750637
పషరర: వససత బసగరరర

95-150/408

4646 MLJ1160191
పషరర: శకనవరస బతష
స ల
తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-13-903
వయససస:36
లస: పప

4626 SQX1750710
పషరర: దసరర భవరన వనమమల

95-148/594

4629 SQX2087757
పషరర: నతగమమ ఏలలపపరర

95-148/723

4632 MLJ1163385
పషరర: అశకమమ చదసబబటట

95-150/409

భరస : నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:48
లస: ససస స
95-150/411

4635 MLJ1162619
పషరర: అసకమమ చలలర

95-150/412

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-13-901
వయససస:41
లస: ససస స
95-150/414

4638 MLJ1164102
పషరర: కకకషష చలలర

95-150/415

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-13-901
వయససస:39
లస: పప
95-162/134

4641 SQX0673467
పషరర: అపరపరరవప ససరసశశటట ససరసశశటట

95-162/135

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ససరసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-901
వయససస:41
లస: పప
95-148/597

భరస : మహన బసగరరర
ఇసటట ననస:60-13-902
వయససస:35
లస: ససస స
95-150/417

95-90/615

తసడడ:డ జజన ఏలలపపరర
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : అపరపరరవప ససరసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-901
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర రరవప మలడడగమల
ఇసటట ననస:60-13-901
వయససస:37
లస: పప
4645 SQX1110113
పషరర: బతష
స ల రమణ

95-148/596

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:60-13-901
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖస
ఇసటట ననస:60-13-901
వయససస:53
లస: పప
4642 SQX0960229
పషరర: కననయఖ మడడగమల

4628 SQX0951277
పషరర: అసకమమ చమమమటట

4623 MLJ3643806
పషరర: రరమ రరవప� కకటబ�

భరస : శకనవరస రరవప వనమమల
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-13-901
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-13-901
వయససస:54
లస: ససస స
4639 MLJ2737633
పషరర: నతగకశశరరరవప చలలర

95-90/617

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : మమతతఖలల
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:49
లస: ససస స
4636 MLJ1160662
పషరర: శవ కలమలరర చలలర

4625 MLJ3647799
పషరర: ససరఖ నతరరయణ కకతత
స రర

95-90/612

తసడడ:డ లకడమ కరసతతరరవప�
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:60
లస: పప

భరస : మమతతఖలయఖ చమమమటట
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:32
లస: ససస స
4633 SQX1178251
పషరర: అసకమమ చదమమమటట

95-90/614

తసడడ:డ శశషరయ కకతత
స రర
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:87
లస: పప

భరస : జజన ఏలలపపరర
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:37
లస: ససస స
4630 SQX0410589
పషరర: బతష
స ల ఈశశరర

4622 AP151000219301
పషరర: శకనవరసరరవప మరరక

4620 MLJ3643939
పషరర: ఉసషసన షరర�ా్� షషక�

తసడడ:డ మమహబయబ ససభబన�
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశరరవప
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటబడవప�
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:68
లస: పప
4627 SQX1750744
పషరర: రమణ ఏలలపపరర

95-90/611

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర శరరమ�
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహబయబ షషక
ఇసటట ననస:60-13-900
వయససస:45
లస: పప
4624 MLJ3639291
పషరర: సరసబశవరరవప పరరచనరర�

4619 MLJ3643848
పషరర: తదజజ వకరసడడ� బ�ార�ణతల�

4644 SQX1750793
పషరర: హనసమయఖ బతష
స ల

95-148/598

తసడడ:డ నతగయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-13-903
వయససస:82
లస: పప
95-150/418

4647 SQX1178327
పషరర: కకటటశశరర మమసడతఖల

95-150/419

తసడడ:డ వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:60-13-904
వయససస:25
లస: ససస స
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4648 MLJ1161439
పషరర: రమలదదవ మమసడతఖల
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95-150/420

భరస : రమణ
ఇసటట ననస:60-13-904
వయససస:49
లస: ససస స
4651 MLJ1160761
పషరర: వనసకట రమణ మమసడతఖల

95-150/423

95-150/425

95-150/428

95-148/790

95-162/856

95-162/859

95-150/430

తసడడ:డ వరరకజ� �
ఇసటట ననస:60-13-907
వయససస:38
లస: పప

4661 SQX2476851
పషరర: బబజ ఒరరస

4664 SQX2367977
పషరర: మననహర బబబమ ఓరరస

4667 SQX2456168
పషరర: శవ రమఖ ఒరరస

4670 SQX1232537
పషరర: శవపరరశత తమమశశటట

95-150/433

4673 SQX0527309
పషరర: భయపత నతసచతరమమ�

4676 SQX0526749
పషరర: భయపత సరసబశవ రరవప�
తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:60-13-907
వయససస:29
లస: పప

4656 SQX1456756
పషరర: వనసకటటశశరరకవప చలలర

95-150/427

4659 SQX2471431
పషరర: బబజ ఒరరస

95-148/789

Deleted

95-152/998

4662 SQX2455400
పషరర: శవరమఖ ఓరరస

95-152/999

భరస : మననహర బబబమ ఓరరస
ఇసటట ననస:60-13-906
వయససస:19
లస: ససస స
95-162/857

4665 SQX2478303
పషరర: శరరష ఉపపప

95-162/858

భరస : కరకసత కలమలర ఉపపప
ఇసటట ననస:60-13-906
వయససస:27
లస: ససస స
95-162/860

4668 SQX1455956
పషరర: నతసచతరయఖ భయపత

95-148/600

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప భయపత
ఇసటట ననస:60-13-907
వయససస:35
లస: పప
95-150/431

4671 SQX0527358
పషరర: భయపత భవరన�

95-150/432

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:60-13-907
వయససస:29
లస: ససస స
95-150/434

భరస : సరసబశవ రరవప�
ఇసటట ననస:60-13-907
వయససస:29
లస: ససస స
95-150/436

95-150/424

భరస : బబబమరరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-906
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పసదదబరరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:60-13-907
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : నతసచతరయఖ
ఇసటట ననస:60-13-907
వయససస:29
లస: ససస స
4675 MLJ2737609
పషరర: శకనవరసరరవప� భయపత�

95-150/429

భరస : మననహర బబబమ ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-906
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : లకడమ కరసత భయపత
ఇసటట ననస:60-13-907
వయససస:26
లస: ససస స
4672 SQX0527119
పషరర: భయపత లకడమ

4658 SQX0611681
పషరర: కకషష చలలర

4653 SQX1178285
పషరర: కరమలకడ గసధససరర

తసడడ:డ సరసబయఖ చలలర
ఇసటట ననస:60-13-905
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బబబమరరవప ఓరరస
ఇసటట ననస:60-13-906
వయససస:33
లస: పప

భరస : మననహర బబబమ ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-906
వయససస:19
లస: ససస స
4669 SQX1330802
పషరర: శకకరసత భయపత

95-150/426

భరస : బబబమరరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-906
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస ఓరరస
ఇసటట ననస:60-13-906
వయససస:54
లస: పప
4666 SQX2457505
పషరర: శవ రమఖ ఒరరస

4655 AP151000555265
పషరర: అచచమమ చలలర

95-150/422

భరస : శరసతరరజ
ఇసటట ననస:60-13-905
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:60-13-905
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ రరవప ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-906
వయససస:32
లస: పప
4663 SQX2473015
పషరర: బబబమ రరవప ఓరరస

95-148/599

భరస : సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-13-905
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ చలలర
ఇసటట ననస:60-13-905
వయససస:27
లస: పప
4660 SQX2461895
పషరర: చసదడ కరసత ఒరరస

4652 SQX1750678
పషరర: ననతకకణ రరచకకసడ

4650 SQX1178293
పషరర: శరసత రరజ గసధససరర

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:60-13-904
వయససస:31
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప రరచకకసడ
ఇసటట ననస:60-13-905
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : దసరరరపడసరద
ఇసటట ననస:60-13-905
వయససస:34
లస: ససస స
4657 SQX1456749
పషరర: శకనస చలలర

95-150/421

భరస : పసద కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-13-904
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-13-904
వయససస:54
లస: పప
4654 SQX0300236
పషరర: చలలర రరజఖలకడమ

4649 MLJ1160779
పషరర: జసగమమ మమసడతఖల

4674 SQX0527382
పషరర: భయపత శకకరసత

95-150/435

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:60-13-907
వయససస:29
లస: పప
95-150/437

4677 SQX2370492
పషరర: నతసచతరయఖ భయపత

95-150/629

తసడడ:డ సరసబశవరరవప భయపత
ఇసటట ననస:60-13-907
వయససస:34
లస: పప
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4678 SQX0951293
పషరర: sivalakshmi challa
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95-148/601

తసడడ:డ కకషష challa
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:28
లస: ససస స
4681 SQX0657841
పషరర: శవయఖ battula

95-148/604

95-150/439

95-150/442

95-148/607

95-150/443

95-150/446

95-148/609

తసడడ:డ హరరబబబమ ఓరరస
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:21
లస: ససస స

4691 SQX1750819
పషరర: దసరరర పడసరద చటటట

4694 SQX1178319
పషరర: వనసకటటశశరరర చలలర

4697 AP151000555233
పషరర: శకనవరస పసనసగరసడ

4700 SQX1508037
పషరర: శకనవరసరరవప సటటట

95-162/137

4703 SQX1256271
పషరర: ససరకష కలమలర ఒరరస

95-148/608

4706 SQX1751007
పషరర: ధనలకడమ ఓరరస
తసడడ:డ హరరబబబమ ఓరరస
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:23
లస: ససస స

4686 SQX0461251
పషరర: మసరసనమమ రగతష

95-150/441

4689 SQX1750934
పషరర: లకడమ తరరపతమమ చలలర

95-148/606

4692 SQX2455202
పషరర: నతగమణణ బతష
స ల

95-148/791

భరస : సలలమన రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-13-909
వయససస:28
లస: ససస స
95-150/444

4695 MLJ1164524
పషరర: మహలకడమ పసనసగరసడ

95-150/445

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:60-13-910
వయససస:38
లస: ససస స
95-150/447

4698 AP151000555073
పషరర: వనసకటటశశరరర పసనసగరసడ

95-150/448

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-910
వయససస:65
లస: పప
95-150/449

4701 SQX1508045
పషరర: నతగరరజ సటటట

95-150/450

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప సటటట
ఇసటట ననస:60-13-911
వయససస:36
లస: పప
95-162/138

తసడడ:డ పడసరద ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-911
వయససస:30
లస: పప
95-148/610

95-150/438

తసడడ:డ పసద ఏడడకకసడలల చలలర
ఇసటట ననస:60-13-909
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సటటట
ఇసటట ననస:60-13-911
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రమమష ఓరరస
ఇసటట ననస:60-13-911
వయససస:24
లస: పప
4705 SQX1750959
పషరర: రమలదదవ ఓరరస

95-162/136

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-910
వయససస:44
లస: పప

భరస : భబసణర పసనసకకసడ
ఇసటట ననస:60-13-911
వయససస:28
లస: ససస స
4702 SQX1463223
పషరర: రరజకష ఓరరస

4688 SQX1015990
పషరర: వనసకటటశశరరర చదలర ల

4683 SQX1178236
పషరర: శవ లకడమ చదసబబటట

భరస : ససతయఖ
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆగయఖ
ఇసటట ననస:60-13-909
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనశకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-910
వయససస:37
లస: పప
4699 SQX1606138
పషరర: తరరపతమమ పసనసకకసడ

95-150/440

తసడడ:డ గమరరమయరరస చటటట
ఇసటట ననస:60-13-909
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ గరలయఖ
ఇసటట ననస:60-13-909
వయససస:47
లస: పప
4696 MLJ1160118
పషరర: బబసణర పసనసగరసడ

4685 AP151000555407
పషరర: గమరవమమ చలలర�

95-148/603

భరస : శసకర బబబమ
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ చదలర ల
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పసద ఏడడకకసడలల చలలర
ఇసటట ననస:60-13-909
వయససస:24
లస: ససస స
4693 SQX0082727
పషరర: లకమయఖ చలలర

95-148/605

భరస : కకషష�
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:36
లస: పప
4690 SQX1750975
పషరర: మసగ చలలర

4682 SQX0231696
పషరర: దసరరరపడసరద చలలర చలలర

4680 SQX0951301
పషరర: sambasivarao సరసబశవ

తసడడ:డ కకషష challa
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప చలలర
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:29
లస: ససస స
4687 SQX1178244
పషరర: శసకర బబబమ చదసబబటట

95-148/602

భరస : ససబబశవ రరవప challa
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రమనన battula
ఇసటట ననస:60-13-908
వయససస:35
లస: పప
4684 SQX1178301
పషరర: వరమమ చలలర

4679 SQX0951244
పషరర: చదసచస లకడమ చలలర challa

4704 SQX1519216
పషరర: పడసరద ఓరరసస

95-162/139

తసడడ:డ రరమ రరవప ఓరరసస
ఇసటట ననస:60-13-911
వయససస:54
లస: పప
95-148/611

4707 SQX1293992
పషరర: రమణ ఒరరస

95-148/612

భరస : సతష కలమలర ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:31
లస: ససస స
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4708 SQX0786723
పషరర: సరమలమజఖస వనమమల
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95-148/613

భరస : చనదలకషకయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:50
లస: ససస స
4711 AP151000555616
పషరర: ససజజత ఓరరస

95-150/453

95-150/456

95-162/861

95-150/459

95-150/462

95-150/465

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:56
లస: ససస స

4721 MLJ1166933
పషరర: అరరణ పసనసగరసడ

4724 AP151000555642
పషరర: గమరవమమ వనమమల�

4727 SQX2142255
పషరర: ఉష డదరసగమల

95-148/616

4730 SQX0828988
పషరర: రమణ వనమమల

95-150/460

4733 MLJ1167360
పషరర: పరరశత పసనసగరసడ

95-150/463

4736 MLJ2737435
పషరర: గమరవమమ వనమమల� �
భరస : చన కకటయఖ� �
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:85
లస: ససస స

95-150/630

4719 SQX1941806
పషరర: హహహమ దదరసగమల

95-150/458

4722 MLJ1170752
పషరర: మశగమమ� వనమమల�

95-150/461

4725 AP151000555393
పషరర: ఆసజననయమలల పసనసగరసడ

95-150/464

తసడడ:డ నతగమలల
ఇసటట ననస:60-13-913
వయససస:43
లస: పప
95-150/631

95-148/617

4728 SQX0658039
పషరర: లకడమ నరసమమ పసనసగరడ

95-148/615

భరస : నతగరరజ పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:29
లస: ససస స
4731 SQX0589283
పషరర: చనలకమయఖ వనమమల

95-148/618

తసడడ:డ రరజజరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:32
లస: పప
95-150/466

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:38
లస: ససస స
95-150/468

4716 SQX2432300
పషరర: సరయ దసరర ఓరర
బ

భరస : ఏడడకకశడలల� �
ఇసటట ననస:60-13-913
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వనమమల
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:40
లస: ససస స
95-148/619

95-150/455

తసడడ:డ శవయఖ దదరసగమల
ఇసటట ననస:60-13-913
వయససస:23
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ కకషష� పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:32
లస: పప
4735 SQX1178335
పషరర: బబలమమ వనమమల

95-148/614

తసడడ:డ శవయఖ డదరసగమల
ఇసటట ననస:60-13-913
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వనసకటటసశరరర పసనసకకసడ
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:34
లస: ససస స
4732 SQX0368019
పషరర: నతగరరజ� పసనసగరసడ

4718 SQX0001164
పషరర: శవయఖ పసనసగరసడ

4713 SQX1581868
పషరర: రతనస ఓరరసస

తసడడ:డ రమమశ ఓరర
బ
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ�
ఇసటట ననస:60-13-913
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-913
వయససస:65
లస: పప
4729 SQX1606146
పషరర: రరమ దదవ పసనసకకసడ

95-150/457

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-13-913
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నతగమలల
ఇసటట ననస:60-13-913
వయససస:60
లస: ససస స
4726 AP151000555282
పషరర: నతగమలల పసనసగరసడ

4715 MLJ2737146
పషరర: లకడమ పసనసగరసడ

95-150/452

తసడడ:డ రరమమలల ఓరరసస
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నతగమలల పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-13-913
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-13-913
వయససస:28
లస: ససస స
4723 AP151000555367
పషరర: అచచమమ పసనసగరసడ

95-150/454

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:23
లస: ససస స
4720 SQX1596842
పషరర: గగసఖ షషక

4712 MLJ2737823
పషరర: రమణ ఓరరస

4710 MLJ1160613
పషరర: రరణణ ఓరరస

భరస : రమమష
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:52
లస: పప
4717 SQX2429124
పషరర: ఉమదదవ ఒరరస

95-150/451

భరస : రతనస ఓరరసస
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : హరరబబబమ
ఇసటట ననస:60-13-912
వయససస:45
లస: ససస స
4714 MLJ2737252
పషరర: హరరబబబమ ఓరరస

4709 SQX1581850
పషరర: అరరణ ఓరరసస

4734 MLJ2737310
పషరర: మహలకడమ పసనసగరసడ

95-150/467

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:55
లస: ససస స
95-150/469

4737 MLJ1166180
పషరర: వనసకటటశశరరర పసనసగరసడ

95-150/470

తసడడ:డ కకకషష
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:37
లస: పప
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4738 MLJ1168350
పషరర: వనసకయఖ పసనసగరసడ
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95-150/471

తసడడ:డ కకకషష
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:41
లస: పప
4741 AP151000555723
పషరర: వనసకటటశశరరర వనమమల

95-150/474

95-150/476

95-150/479

95-162/141

95-150/482

95-150/485

95-150/488

భరస : ససతయఖ నరగడర
ఇసటట ననస:60-13-918
వయససస:53
లస: ససస స

4751 SQX0396192
పషరర: వనసకటటశ పసనసగరసడ

4754 SQX0429209
పషరర: ఈశశరమమ బతష
స ల

4757 AP151000555293
పషరర: ఆసజననయమలల బతష
స ల

4760 AP151000555065
పషరర: సరసబయఖ బతష
స ల

95-148/622

4763 SQX0291021
పషరర: ససశల గసడడ�

95-162/142

4766 SQX2143048
పషరర: వశశనతథస బటటటల
భసధసవప: ఈశశరమమ బటటటల
ఇసటట ననస:60-13-918/1
వయససస:36
లస: పప

4746 MLJ1168749
పషరర: పడసరద బతష
స ల

95-150/478

4749 AP151000555330
పషరర: శకనస బతష
స ల

95-150/481

95-148/620
4752 SQX0332924
పషరర: నరసససహరరవప బతష
స ల� బతష
స ల

తసడడ:డ ఆసజననయమలల� బటటటక
ఇసటట ననస:60-13-917
వయససస:28
లస: పప
95-150/483

4755 AP151000555306
పషరర: లకడమ బతష
స ల

95-150/484

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-13-917
వయససస:45
లస: ససస స
95-150/486

4758 AP151000555053
పషరర: శరసతమమ బతష
స ల

95-150/487

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-13-917
వయససస:60
లస: ససస స
95-150/489

4761 SQX1118901
పషరర: హమద మహమమద

95-148/621

తసడడ:డ ఇబడహహస మహమమద
ఇసటట ననస:60-13-918
వయససస:31
లస: పప
95-173/392

భరస : నతరరయణ�
ఇసటట ననస:60-13-918
వయససస:41
లస: ససస స
95-173/610

95-162/140

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-915
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప
ఇసటట ననస:60-13-917
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ మహబయబ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-13-918
వయససస:36
లస: పప
4765 SQX2172492
పషరర: ససజజత నరగడర

95-150/480

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-13-917
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-13-917
వయససస:33
లస: పప
4762 SQX1118810
పషరర: అబబబస ఖలన పఠరన

4748 SQX0818914
పషరర: పడసరద బబబమ బతష
స ల

4743 SQX1618091
పషరర: రమలదదవ పసనసగరసడ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-915
వయససస:37
లస: పప

భరస : వశశనతధస
ఇసటట ననస:60-13-917
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకరరమమలల
ఇసటట ననస:60-13-917
వయససస:45
లస: ససస స
4759 SQX1556234
పషరర: నతగరరజ బతష
స ల

95-150/477

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-13-915
వయససస:31
లస: పప

భరస : పసచచయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-13-917
వయససస:36
లస: ససస స
4756 AP151000555394
పషరర: హనసమలయమమ తమమశశటట

4745 AP151000555041
పషరర: రమలదదవ బతష
స ల

95-150/473

భరస : వనసకటటశశరరర పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-13-915
వయససస:41
లస: పప

భరస : వనసకటటశ పసనసగగననల
ఇసటట ననస:60-13-915
వయససస:26
లస: ససస స
4753 SQX1508029
పషరర: సరళమమ బతష
స ల

95-150/475

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:60-13-915
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనశకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-915
వయససస:38
లస: పప
4750 SQX1555491
పషరర: అసజల పసనసగగననల

4742 MLJ2737443
పషరర: చన కకటయఖ వనమమల

4740 MLJ2737286
పషరర: కకషష పసనసగరసడ

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయఖ
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:90
లస: పప

భరస : ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:60-13-915
వయససస:36
లస: ససస స
4747 MLJ1168772
పషరర: ఆశరరశదస బతష
స ల

95-150/472

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చనకకటయఖ
ఇసటట ననస:60-13-914
వయససస:65
లస: పప
4744 MLJ1168764
పషరర: అరరణ బతష
స ల

4739 SQX0646257
పషరర: శకనవరసరరవప వనమమల

4764 SQX2276129
పషరర: ససతయఖ నరగడర

95-173/609

తసడడ:డ రరమ సరశమ నరగడర
ఇసటట ననస:60-13-918
వయససస:55
లస: పప
95-148/792

4767 SQX0076976
పషరర: రరజకశశరర కకటగరరర

95-162/143

భరస : శకనవరస రరవప కకటగరరర
ఇసటట ననస:60-13-919
వయససస:31
లస: ససస స
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4768 SQX1766518
పషరర: మహహశ బబబమ వలర సశశటట

95-162/144

తసడడ:డ శకనస వలర సశశటట
ఇసటట ననస:60-13-919
వయససస:22
లస: పప
4771 SQX1116020
పషరర: ఫసరగజ బబషర పషతదన

95-148/625

95-173/394

95-173/397

95-148/627

95-148/629

95-162/149

95-148/631

తలర : నతగకసదడమమ adapala
ఇసటట ననస:60-13-929
వయససస:57
లస: పప

4781 MLJ1170349
పషరర: ససబబమమ అసబటట

4784 SQX0540757
పషరర: లకమణ కలమలర మసరల

4787 SQX1766492
పషరర: చననకకషష యరకసశశటట

4790 SQX1751486
పషరర: మమరళ కకన

95-150/490

4793 MLJ2737104
పషరర: వనసకయఖ చలలర

95-162/146

4796 SQX2147239
పషరర: ఉష డదరసగమల

95-162/147

95-173/396

4779 SQX1485912
పషరర: పపషప భవరన మదదబననన

95-162/145

4782 SQX0533265
పషరర: రమణమమ మసరల

95-148/628

4785 SQX0461368
పషరర: శవపరరశత యరకస శశటట

95-162/148

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల ఎరకస శశటట
ఇసటట ననస:60-13-924
వయససస:35
లస: పప
95-162/150

4788 SQX1751353
పషరర: కనక మహలకడమ కకన

95-148/630

భరస : మమరళ కకన
ఇసటట ననస:60-13-926
వయససస:31
లస: ససస స
95-148/632

4791 SQX0657833
పషరర: rani battula

95-148/633

భరస : శవయఖ battula
ఇసటట ననస:60-13-928
వయససస:35
లస: ససస స
95-150/491

4794 SQX0657874
పషరర: మహన రమణ కలమలర
అడపరల
తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ adapal
ఇసటట ననస:60-13-929
వయససస:30
లస: పప

95-148/634

95-148/793

4797 AP151000555310
పషరర: తరరపతమమ చలలర

95-150/492

Deleted

తసడడ:డ శవయఖ డదరసగమల
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:21
లస: ససస స

4776 SQX1955574
పషరర: పసనక పరన బబససన

భరస : సతఖనతరరయణ� మసరల
ఇసటట ననస:60-13-924
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చన లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-13-928
వయససస:65
లస: పప
95-148/635

95-173/393

భరస : హనసమసత రరవప మదదబననన
ఇసటట ననస:60-13-922/1
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష కకన
ఇసటట ననస:60-13-926
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-928
వయససస:60
లస: ససస స
4795 SQX0657775
పషరర: కకదసడరరమయఖ అడపరల

95-173/398

తసడడ:డ ససబబయఖ యరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-924
వయససస:53
లస: పప

భరస : కకషష కకన
ఇసటట ననస:60-13-926
వయససస:61
లస: ససస స
4792 AP151000555402
పషరర: సరమలమజఖస చలలర

4778 SQX1096883
పషరర: బళళర కకషష మయరరస

4773 SQX1096925
పషరర: శక దసరర తణమకల

తసడడ:డ రరజజ రరజకశశర రరవప బబససన
ఇసటట ననస:60-13-922
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మసరల
ఇసటట ననస:60-13-924
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చనన కకకషష ఎరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-924
వయససస:37
లస: పప
4789 SQX1751072
పషరర: అపరపలమమ కకన

95-173/395

భరస : పప తషరరజ అసబటట
ఇసటట ననస:60-13-923
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన కకషష యరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-924
వయససస:53
లస: ససస స
4786 SQX0461327
పషరర: ఏడడకకసడలల వనస

4775 SQX1096909
పషరర: నతగరతనస బళళర

95-148/624

భరస : భరత కలమలర
ఇసటట ననస:60-13-922
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:60-13-922
వయససస:64
లస: పప

భరస : పప తషరరజ� అసబటట
ఇసటట ననస:60-13-923
వయససస:76
లస: ససస స
4783 SQX1780246
పషరర: పదమ యరకసశశటట

95-148/626

భరస : కకషష మయరరస
ఇసటట ననస:60-13-922
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మయరరస
ఇసటట ననస:60-13-922
వయససస:42
లస: పప
4780 AP151000552382
పషరర: ససబమబలల అసబటట

4772 SQX0001354
పషరర: శవ కకటటశశరరరవప మలరరశశటట

4770 AP151000552435
పషరర: లకడమ బబ మమమ బబ మమమ

భరస : వనసకటరరవప బబ మమమ
ఇసటట ననస:60-13-920
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మలరరశశటట
ఇసటట ననస:60-13-920
వయససస:46
లస: పప

భరస : కళళఖణ కలమలర పరవపలకరర
ఇసటట ననస:60-13-922
వయససస:44
లస: ససస స
4777 SQX1096891
పషరర: భబరత కలమలర బళళర

95-148/623

భరస : శవ కకటటశశరరరవప� మలరరశశటట
ఇసటట ననస:60-13-920
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన పషతదన
ఇసటట ననస:60-13-920
వయససస:42
లస: పప
4774 SQX1096917
పషరర: భబగఖ వససత లకడమ బళర

4769 SQX0001362
పషరర: కకషషకలమలరర� మలరరశశటట �

భరస : పసదశకనస
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:45
లస: ససస స

Page 164 of 338

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08

4798 AP151000555618
పషరర: పదమ చలలర

95-150/493

భరస : రరమలరరవప
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:45
లస: ససస స
4801 AP151000555304
పషరర: పసదశకనసచలలర

95-150/496

95-162/152

95-162/155

95-147/646

95-148/638

95-150/497

95-150/500

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:41
లస: ససస స

4811 SQX1751270
పషరర: ఆశరలత నలర పరటట

4814 SQX1751148
పషరర: శవ నలర పరటట

4817 SQX0824813
పషరర: ససరకష నలర పరటట

4820 SQX0723981
పషరర: వజయ లకడమ దదరసగమల

95-148/642

4823 SQX2357929
పషరర: శవ ఉపపపథతలల

95-148/636

95-148/639

భరస : శవ
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:45
లస: ససస స

95-162/154

4809 SQX1399964
పషరర: చదసచస లకడమ చలలర

95-147/645

4812 SQX1751262
పషరర: రరజజ నలర పరటట

95-148/637

4815 SQX2154805
పషరర: జయలకడమ నలర పరటట

95-148/794

భరస : శవ నలర పరటట
ఇసటట ననస:60-13-935
వయససస:44
లస: ససస స
95-150/498

4818 SQX0824821
పషరర: శకనస నలర పరటట

95-150/499

తసడడ:డ రరఘవపలల
ఇసటట ననస:60-13-935
వయససస:49
లస: పప
95-148/640

4821 SQX1268326
పషరర: నతగలకడమ బబలరసవరరర

95-148/641

తసడడ:డ బసవయఖ బబలరసవరరర
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:38
లస: ససస స
95-148/795

Deleted

4826 AP151000555321
పషరర: గగవసదమమ ఉపపపతల

4806 SQX1015909
పషరర: శకనస చలలర

తసడడ:డ శవ నలర పరటట
ఇసటట ననస:60-13-935
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ ఉపపపథతలల
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:43
లస: పప
95-150/502

95-162/151

భరస : సరసబ శవ రరవప చలలర
ఇసటట ననస:60-13-933
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదరసగమల
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : బసవయఖ బసవయఖ
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:70
లస: ససస స
4825 MLJ1164615
పషరర: నతగలకడమ ఉపపపతల

95-162/156

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:60-13-935
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ మసగయఖ
ఇసటట ననస:60-13-935
వయససస:71
లస: పప
4822 SQX0533331
పషరర: ససతమమ ఉపపతల

4808 SQX1015933
పషరర: వనసకటటశశరరర పసనసగరసడ

4803 SQX1015917
పషరర: తరరపతమమ చలలర

తసడడ:డ వనసకయఖ చలర
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరఘవపలల నలర పరటట
ఇసటట ననస:60-13-935
వయససస:52
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:60-13-935
వయససస:41
లస: ససస స
4819 SQX0824797
పషరర: రరఘవపలల నలర పరటట

95-162/153

భరస : రరజజ నలర పరటట
ఇసటట ననస:60-13-935
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నలర పరటట
ఇసటట ననస:60-13-935
వయససస:30
లస: పప
4816 SQX0824805
పషరర: కకటటశశరర నలర పరటట

4805 SQX1015867
పషరర: నతగ రరజ చలలర

95-150/495

భరస : శకనస చలర
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరసబబబమ పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-13-932
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకటటష వనమమల
ఇసటట ననస:60-13-933
వయససస:31
లస: ససస స
4813 SQX1751247
పషరర: కకషప ర నలర పరటట

95-150/632

తసడడ:డ శకనస చలర
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:31
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-13-932
వయససస:32
లస: ససస స
4810 SQX1399972
పషరర: పపణఖవత వనమమల

4802 SQX2317196
పషరర: బలమమ చలర

4800 AP151000555115
పషరర: రరమలరరవప చలలర

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:47
లస: పప

భరస : లకమయఖ చలర
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనస చలర
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:29
లస: పప
4807 SQX1015974
పషరర: రమలదదవ పసనసగరసడ

95-150/494

తసడడ:డ రరమల రరవప చలలర
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-931
వయససస:50
లస: పప
4804 SQX1015875
పషరర: మమరళ కకషష చలలర

4799 SQX1383090
పషరర: మణణకసఠ చలలర

95-150/503

4824 MLJ1163773
పషరర: అనసత లకడమ ఉపపపతల

95-150/501

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:38
లస: ససస స
4827 MLJ1163799
పషరర: రమణ డదరసగమల

95-150/504

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:50
లస: ససస స
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4828 AP151000555294
పషరర: గమరవమమ ఉపపపతల

95-150/505

భరస : చనవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:50
లస: ససస స
4831 SQX0526889
పషరర: మసజల నతగరరజ

95-150/508

95-150/511

95-150/513

95-148/644

95-148/647

95-148/650

భరస : ఏడడకకసడలల�
ఇసటట ననస:60-13-945
వయససస:44
లస: ససస స

4841 SQX1491992
పషరర: శరకవణణదసరర సససగసపలర

4844 SQX1158899
పషరర: సరయకలమలర యరకసశశటట

4847 SQX1158857
పషరర: మహహష యరకసశశటట

95-162/158

4850 SQX0813584
పషరర: పడసరద ఆవపల

95-148/645

4853 SQX1455931
పషరర: నతగరరజ చలలర

95-148/648

4856 MLJ1168756
పషరర: సరమలమజఖస బతష
స ల
భరస : వనశకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-945
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:45
లస: పప
4836 SQX0724054
పషరర: అసకమమ చలర

95-148/643

4839 AP151000555371
పషరర: వనసకటటశశరరర చలలర

95-150/515

4842 SQX0067066
పషరర: మసరసనమమ ఎరకసచదటట

95-148/646

4845 SQX0951251
పషరర: నతగరరజ చలలర

95-148/649

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలలర
ఇసటట ననస:60-13-944
వయససస:27
లస: పప
95-148/651

4848 SQX0822973
పషరర: మసగ ఆవపల

95-162/157

భరస : పడసరద ఆవపల
ఇసటట ననస:60-13-944
వయససస:40
లస: ససస స
95-162/159

4851 SQX2265262
పషరర: కకరణ కలమలర అవపల

95-148/796

తసడడ:డ పడసరద అవపల
ఇసటట ననస:60-13-944/2
వయససస:18
లస: పప
95-148/653

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల చలలర
ఇసటట ననస:60-13-945
వయససస:24
లస: పప
95-150/517

95-150/510

భరస : వనసకట కకషష యరకసశశటట
ఇసటట ననస:60- 13-944
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:60-13-944
వయససస:48
లస: పప
95-148/652

4833 MLJ2737153
పషరర: శకనస ఉపపపతల

తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:60-13-943
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకషష యరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-944
వయససస:49
లస: పప

భరస : పడసరద బబబమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-13-945
వయససస:33
లస: ససస స
4855 AP151000555243
పషరర: ససత చలలర�

95-150/514

తసడడ:డ మహహష యరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-944
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహహశ యయరకస శశటట
ఇసటట ననస:60-13-944
వయససస:41
లస: ససస స
4852 SQX1781368
పషరర: సరమలమజఖస బతష
స ల

4838 MLJ1160837
పషరర: షణమమఖ అయఖపప చలలర

95-150/507

భరస : వనసకటటశశరరర చలర
ఇసటట ననస:60-13-943
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ సససగసపలర
ఇసటట ననస:60-13-944
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ శవపడడ సససగసపలర
ఇసటట ననస:60-13-944
వయససస:31
లస: పప
4849 SQX0126979
పషరర: కకటటశశరమమ యయరకస శశటట

95-150/512

తసడడ:డ వనశకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-943
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మహహష యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-944
వయససస:25
లస: పప
4846 SQX1750579
పషరర: రరసబబబమ సససగసపలర

4835 SQX0611657
పషరర: రరమకకషష ఉపపపతల
తసడడ:డ చన ఆశజననయమలల
ఇసటట ననస:60-13-937
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ సరయ కలమలర యయరకసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-944
వయససస:21
లస: ససస స
4843 SQX1750561
పషరర: రరజకష యయరకసశశటట

95-150/509

Deleted

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-943
వయససస:28
లస: ససస స
4840 SQX1750595
పషరర: వనసకట లకడమ యరకసశశటట

4832 SQX1536913
పషరర: శవ ఉపపపతల

4830 SQX1053693
పషరర: ఉపరతల శవ శసకర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ ఉపపపతల
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమకకషష ఉపపపతలర
ఇసటట ననస:60-13-937
వయససస:30
లస: ససస స
4837 SQX0321737
పషరర: రరధతరరణణ చలలర

95-150/506

భరస : బసవయఖ
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:60-13-936
వయససస:29
లస: పప
4834 SQX1914944
పషరర: వనసకట పదతమవత ఉపపపతల

4829 AP151000555295
పషరర: ససతమమ ఉపపపతల

4854 MLJ1170000
పషరర: రరకకమణణ� బశగరరర�

95-150/516

భరస : కకకషష� �
ఇసటట ననస:60-13-945
వయససస:43
లస: ససస స
95-150/518

4857 AP151000555142
పషరర: వనసకటమమ చలలర�

95-150/519

భరస : హనసమయఖ�
ఇసటట ననస:60-13-945
వయససస:75
లస: ససస స
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4858 SQX0300178
పషరర: నమమకరయల శవకకశశర

95-150/520

తసడడ:డ శకనవరస
ఇసటట ననస:60-13-945
వయససస:29
లస: పప
4861 SQX0658401
పషరర: అసకమమరరవప చలలర

95-148/654

95-150/525

95-150/528

95-150/530

95-150/531

95-150/534

తసడడ:డ గగపయఖ
ఇసటట ననస:60-13-951
వయససస:69
లస: పప

4871 SQX0066860
పషరర: పరరశత జ

4874 SQX1456731
పషరర: పషడమ కలమలర నమమకరయల

4877 SQX2372670
పషరర: మలర క ఒరరస

95-150/535

4880 MLJ1160985
పషరర: పరరశత పసదదళళ

95-148/656

4883 MLJ1168475
పషరర: శవ పసదదళళ

95-150/532

4886 SQX2378040
పషరర: శక దసరర జయలకడమ రగతష
తసడడ:డ శతయఖ రగత
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:29
లస: ససస స

95-150/527

4869 SQX0951285
పషరర: అసకమమ వనమమల

95-148/655

4872 SQX1622126
పషరర: ససబబమమ నమమకరయల

95-148/657

4875 MLJ1161090
పషరర: మసగమమ ఓరరస

95-150/533

భరస : నతగకసదడ బబబమ
ఇసటట ననస:60-13-950
వయససస:36
లస: ససస స
95-150/633

95-150/536

4878 SQX2374221
పషరర: పడకరశ ఒరరస

95-150/634

తసడడ:డ నతగకసదడబబబమ ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-950
వయససస:19
లస: పప
4881 AP151000555077
పషరర: తరరమలమమ పసదదళళ

95-150/537

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-13-951
వయససస:60
లస: ససస స
95-150/539

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-13-951
వయససస:36
లస: పప
95-150/541

4866 AP151000555640
పషరర: సరమలమజఖస చలలర�

భరస : కకటయఖ నమమకరయల
ఇసటట ననస:60-13-949
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : రరమమ
ఇసటట ననస:60-13-951
వయససస:38
లస: ససస స
95-150/538

95-150/524

తసడడ:డ లకమయఖ వనమమల
ఇసటట ననస:60-13-947
వయససస:28
లస: ససస స

Deleted

తసడడ:డ అపరపరరవప దదశరరజ
ఇసటట ననస:60-13-951
వయససస:36
లస: పప
4885 AP151000555097
పషరర: ఆసజననయమలల పసదదళళ

95-150/529

తసడడ:డ నతగగసదడ బబబమ ఒరరస
ఇసటట ననస:60-13-950
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:60-13-951
వయససస:37
లస: ససస స
4882 SQX0796037
పషరర: శరకవణ కలమలర దదశరరజ

4868 MLJ1161488
పషరర: చన ఏడడకకసడలల బతష
స ల

4863 MLJ1161546
పషరర: ఆదదలకడమ బతష
స ల

భరస : గగపయఖ�
ఇసటట ననస:60-13-946
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస నమమకరయల
ఇసటట ననస:60-13-949
వయససస:27
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:60-13-950
వయససస:41
లస: ససస స
4879 MLJ1167972
పషరర: అసకమమ పసదదళళ

95-150/526

భరస : పసచచయఖ జ
ఇసటట ననస:60-13-948
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరస
ఇసటట ననస:60-13-949
వయససస:37
లస: ససస స
4876 SQX1178269
పషరర: చసతల నతగకసదడస

4865 MLJ1161595
పషరర: మసగమమ బతష
స ల

95-150/522

తసడడ:డ చన ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:60-13-946
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ నతమలల వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-946
వయససస:58
లస: పప

భరస : రరమమడడ
ఇసటట ననస:60-13-947
వయససస:68
లస: ససస స
4873 SQX0300210
పషరర: లకడమ నమమకరయల

95-150/523

భరస : చన ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:60-13-946
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ చన ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:60-13-946
వయససస:37
లస: పప
4870 MLJ1161496
పషరర: మసగమమ చలలర

4862 SQX0795690
పషరర: పపజత కకవపరర

4860 SQX0035857
పషరర: పసచచయఖ గసధ ససరర

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:60-13-945
వయససస:66
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబబరరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:60-13-946
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:60-13-946
వయససస:43
లస: ససస స
4867 MLJ1162007
పషరర: మమతతఖలల బతష
స ల

95-150/521

తసడడ:డ హనసమయఖ
ఇసటట ననస:60-13-945
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ చలలర
ఇసటట ననస:60-13-946
వయససస:49
లస: పప
4864 AP151000555689
పషరర: గరరరజ శకపత

4859 AP151000555090
పషరర: ఏడడకకసడలల చలలర

4884 MLJ1163781
పషరర: రరమమ పసదదళళ� �

95-150/540

తసడడ:డ ఆసజననయమలల� �
ఇసటట ననస:60-13-951
వయససస:44
లస: పప
95-147/742

4887 SQX0367698
పషరర: అరరణ కకన

95-148/658

భరస : వశశనతథ కకన
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:30
లస: ససస స
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4888 SQX1003896
పషరర: సతఖవత అరరర
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95-148/659

తలర : రమణమమ అరరర
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:31
లస: ససస స
4891 SQX1750686
పషరర: నతసచతరమమ భజసతడ

95-148/662

95-148/665

4895 SQX0367730
పషరర: వశశనతథ� కకన

95-164/54

4898 SQX0959759
పషరర: వనసకట శవ లకడమ ఆరరర

95-148/671

4901 SQX0321596
పషరర: గమరవమమ అరవపలర
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:60-13-953
వయససస:30
లస: ససస స

4903 MLJ1163849
పషరర: కకటటశశరరరవప అరవపలర

4904 SQX0611699
పషరర: సరమలమజఖస బతష
స ల

95-150/545

తసడడ:డ రరమయఖ
ఇసటట ననస:60-13-953
వయససస:38
లస: పప

భరస : సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-13-954
వయససస:29
లస: ససస స
4909 AP151000555139
పషరర: సరయమమ పసదదళళ

95-150/551

భరస : రరమమ ససరసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-956
వయససస:40
లస: ససస స

95-164/55

4910 AP151000555017
పషరర: తరరమలమమ బతష
స ల

95-162/160

4913 SQX0823005
పషరర: ససతమమ వనమరగడమ డ

95-150/543

4916 SQX0723791
పషరర: రరమమ శరసశశటట ససరసశశటట
తసడడ:డ బబబమ ససరసశశటట
ఇసటట ననస:60-13-956
వయససస:43
లస: పప

4896 AP151000555028
పషరర: శవయఖ పసదతల�

95-150/542

4899 SQX1842012
పషరర: శకనవరస రరవప భజసతడ

95-148/670

4902 MLJ1163971
పషరర: సతస మమ అరవపలర

95-150/544

భరస : రరమయఖ
ఇసటట ననస:60-13-953
వయససస:53
లస: ససస స
95-150/546

4905 MLJ1163963
పషరర: రరమయఖ అరవపలర

95-150/547

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:60-13-953
వయససస:56
లస: పప
95-150/549

4908 SQX0646224
పషరర: అశకమమ చలలర

95-150/550

భరస : ఏడడక�ాశడలల
ఇసటట ననస:60-13-954
వయససస:48
లస: ససస స
95-150/552

4911 SQX0300053
పషరర: పసదదళళ సతఖనతరరయణ

95-150/553

తసడడ:డ సరసబయఖ
ఇసటట ననస:60-13-954
వయససస:28
లస: పప
95-162/161

భరస : రరమరగడడమ వనమరగడడమ
ఇసటట ననస:60-13-955
వయససస:64
లస: ససస స
95-148/667

95-148/664

తసడడ:డ సరసబయఖ భజసతడ
ఇసటట ననస:60-13-952, VADDERA BAZAR
వయససస:31
లస: పప

భరస : హనసమసతష
ఇసటట ననస:60-13-954
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : హహమలరగడడమ వనమమల
ఇసటట ననస:60-13-955
వయససస:38
లస: ససస స
4915 SQX0724070
పషరర: మలర శశరర శరసశశటట

4907 SQX0417683
పషరర: శవ నతగమణణ పసదదళళ

4893 SQX0658385
పషరర: నతసచతరమమ భజసతడ

తసడడ:డ గమరవయఖ�
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:33
లస: పప

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:60-13-954
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ పసదదళళ
ఇసటట ననస:60-13-954
వయససస:49
లస: ససస స
4912 SQX0823013
పషరర: దసరర వనమమల

95-148/666

తసడడ:డ నతగ బబబమ
ఇసటట ననస:60-13-953
వయససస:40
లస: పప
95-150/548

95-148/661

తసడడ:డ దసరరరపడసరద భజసతడ
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన ఆరర
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ మమన సరశమ భజసతడ
ఇసటట ననస:60-13-952, VADDERA BAZAR
వయససస:59
లస: పప

4906 SQX0321695
పషరర: అనసనరఖ పసదదళళ

95-148/663

తసడడ:డ దసరర పడసరద� కకన
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన ఆరర
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:26
లస: ససస స
4900 SQX1842004
పషరర: సరసబయఖ భజసతడ

4892 SQX0658211
పషరర: రమణమమ అరరర

4890 SQX1003904
పషరర: వనసకట శవ లకడమ అరరర

తలర : రమణమమ అరరర
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : మసరసన అరరర
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ భజసతడ
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:30
లస: పప
4897 SQX0959742
పషరర: సతఖవత ఆరరర

95-148/660

భరస : దసరర పడసరద కకన
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప భజసతడ
ఇసటట ననస:60-13-952
వయససస:35
లస: ససస స
4894 SQX1750603
పషరర: శకనవరస రరవప భబజతడ

4889 SQX0658229
పషరర: నతసచతరమమ కకన

4914 SQX0813600
పషరర: పడసరద కరకలలకరర

95-162/162

తసడడ:డ రరవప కరకలలకరర
ఇసటట ననస:60-13-955
వయససస:43
లస: పప
95-148/668

4917 MLJ1160811
పషరర: మలలకర పపరరషమ చలలర

95-150/554

తసడడ:డ వనశకటటశశరరర
ఇసటట ననస:60-13-957
వయససస:37
లస: ససస స
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4918 MLJ1161835
పషరర: పరరశత పసదతల
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95-150/555

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-13-957
వయససస:44
లస: ససస స
4921 SQX0067058
పషరర: బమలలర మమ� కరరసకక�

95-148/669

95-152/62

95-152/65

95-152/68

95-162/163

తసడడ:డ రగహమలన షషక
ఇసటట ననస:60-23-99/8A
వయససస:27
లస: పప
4936 SQX1923374
పషరర: మలర శశరర బసడడ

95-174/91

95-175/997

భరస : నతగకశశరరరవప మమటటపలర
ఇసటట ననస:60-61/1
వయససస:34
లస: ససస స

95-152/66

4931 SQX0288506
పషరర: ఉమలమహహశశర రరవప�
మలననపలర �
తసడడ:డ రరమలరరవప�
ఇసటట ననస:60-21-1224
వయససస:41
లస: పప

95-152/69

4934 SQX1761345
పషరర: రరమ దదవ పరలడడగమ

95-174/89

4937 SQX2407708
పషరర: కకషషవనణణ కకసడమడడగమల

4940 SQX1971217
పషరర: రమణ బబబమ రరయ

95-161/37

4943 SQX2384386
పషరర: గణణశ రగడడమ గజగరల

4946 SQX1941939
పషరర: ససరకసదడ మమటటపలర
తసడడ:డ శకనవరసరరవప మమటటపలర
ఇసటట ననస:60-61/1
వయససస:28
లస: పప

4926 AP151000558375
పషరర: హరరబబబమ బసడడ

95-152/64

4929 SQX0759043
పషరర: రహమలన ఖలన పఠరన

95-152/67

4932 SQX1248690
పషరర: ధన లకడమ గకసథద

95-150/558

భరస : మలరరత గకసథద
ఇసటట ననస:60-22-95
వయససస:32
లస: ససస స
4935 SQX1923325
పషరర: మలర శశరర బసడడ

95-174/90

భరస : శసకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:60-59
వయససస:41
లస: ససస స
95-147/743

4938 SQX1386151
పషరర: సశరష మసజరర ఈద

95-175/193

భరస : నతగరరగడడమ ఈద
ఇసటట ననస:60-60
వయససస:27
లస: ససస స
95-96/882

4941 SQX1045450
పషరర: బకన షషక

95-161/36

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:60-61
వయససస:47
లస: ససస స
95-174/703

తసడడ:డ గసగయఖ గజగరల
ఇసటట ననస:60-61
వయససస:28
లస: పప
95-147/648

95-147/700

తసడడ:డ ఆదమ ఖలన
ఇసటట ననస:60-20-1288
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరవప రరయ
ఇసటట ననస:60-60-274
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ మకకబల షషక
ఇసటట ననస:60-61
వయససస:42
లస: పప
4945 SQX1942044
పషరర: వజయ మమటటపలర

4928 SQX0981381
పషరర: మసరసన సయఖద

4923 SQX2020253
పషరర: శక లకడమ తతడడబబ యన

తసడడ:డ బడహమనసదస
ఇసటట ననస:60-20-1208
వయససస:47
లస: పప

భరస : రరమరగడడమ కకసడమడడగమల
ఇసటట ననస:60-60
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : నతగర రగడడమ వటటటచరర
ఇసటట ననస:60-60
వయససస:34
లస: ససస స
4942 SQX1412154
పషరర: రఫస షషక

95-152/63

భరస : నతగ రరజ పరలడడగమ
ఇసటట ననస:60-57
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శసకర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:60-59
వయససస:41
లస: ససస స
4939 SQX2229078
పషరర: ససజజత వటటటచరర

4925 AP151000561433
పషరర: కలమలరర బసడడ�

95-150/557

తసడడ:డ గగపరల రరవప తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:60-20-1012
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ కలతషబమదథబన
ఇసటట ననస:60-20-1288
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసదస
ఇసటట ననస:60-20-1288
వయససస:42
లస: పప
4933 SQX0750380
పషరర: ఖలజజ షషక

95-151/344

భరస : బడహమనసదస�
ఇసటట ననస:60-20-1208
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణరరవప
ఇసటట ననస:60-20-1208
వయససస:73
లస: పప
4930 SQX0224360
పషరర: శకనవరస బసడడ

4922 SQX1957570
పషరర: భబరత చతమరరస

4920 MLJ1171107
పషరర: ఆసజననయమలల పసదతల

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:60-13-957
వయససస:36
లస: పప

భరస : రరధత కకషష చతమరరస
ఇసటట ననస:60-18-863
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బడహమనసదస�
ఇసటట ననస:60-20-1208
వయససస:45
లస: ససస స
4927 SQX0642462
పషరర: బడహమనసదస బసడడ

95-150/556

భరస : శవయఖ
ఇసటట ననస:60-13-957
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప� కరమకల
ఇసటట ననస:60-13-9129
వయససస:56
లస: ససస స
4924 AP151000561434
పషరర: శకలకడమ బసడడ�

4919 AP151000555019
పషరర: కకటటశశరమమ పసదతల

4944 SQX1941970
పషరర: సరయ పసడయ మమటటపలర

95-147/647

తసడడ:డ ససరకసదడ మమటటపలర
ఇసటట ననస:60-61/1
వయససస:24
లస: ససస స
95-147/649

4947 SQX1942036
పషరర: నతగకశశరరరవప మమటటపలర

95-147/650

తసడడ:డ ససబబయఖ మమటటపలర
ఇసటట ననస:60-61/1
వయససస:38
లస: పప
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4948 SQX1942010
పషరర: శకనవరసరరవప మమటటపలర

95-147/651

తసడడ:డ ససబబయఖ మమటటపలర
ఇసటట ననస:60-61/1
వయససస:48
లస: పప
4951 MLJ2633139
పషరర: శకనవరసరరవ చసదదలల

95-146/43

95-161/38

95-161/41

95-174/92

95-147/653

95-96/883

95-147/657

భరస : వనసకటపపయఖ తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-75
వయససస:47
లస: ససస స

4961 SQX1862416
పషరర: ససనత సయఖద

4964 SQX1511840
పషరర: బడమరరసబక వరవలర

4967 SQX2171981
పషరర: సరయ కకటటశశర రరవప కకలర పర

4970 SQX0067173
పషరర: బబలచసదడ� వరవలర

95-147/660

4973 SQX2408854
పషరర: గరత రరణణ వరవలర

95-72/768

4976 SQX1073758
పషరర: నతగ వనసకట ససరకసదడ
తతనసగమసటర
తసడడ:డ వనసకటపయఖ తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-75
వయససస:25
లస: పప

4956 AP151000564310
పషరర: జయమమ సప డత

95-161/40

4959 AP151000564311
పషరర: బబషర షససక

95-161/43

4962 SQX1511824
పషరర: తరరపటమమ వరవలర

95-147/652

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-65
వయససస:23
లస: ససస స
95-147/654

4965 SQX1511816
పషరర: ససత మహ లకడమ వరవలర

95-147/655

భరస : శకనవరస రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-65
వయససస:47
లస: ససస స
95-159/729

4968 SQX0200469
పషరర: కలలఖణణ� వరవలర �

95-147/656

భరస : ససబడహమణఖస�
ఇసటట ననస:60-72
వయససస:33
లస: ససస స
95-147/658

4971 SQX0151134
పషరర: ససబడహమణఖస� వరవలర �

95-147/659

తసడడ:డ రరమ మయరరస�
ఇసటట ననస:60-72
వయససస:35
లస: పప
95-174/704

తసడడ:డ శసకర
ఇసటట ననస:60-72
వయససస:26
లస: ససస స
95-160/106

95-146/45

తసడడ:డ మహబయబ సరహహబ షససక
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమమయరరస�
ఇసటట ననస:60-72
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ వరవలర
ఇసటట ననస:60-72
వయససస:57
లస: పప
4975 AP151000546337
పషరర: ధనలకడమ తతనసగమసటర

95-161/42

తసడడ:డ ససధకర కకలర పర
ఇసటట ననస:60-67
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరమ మయరరస వరవలర
ఇసటట ననస:60-72
వయససస:50
లస: ససస స
4972 SQX1643352
పషరర: రరమమయరరస వరవలర

4958 SQX0068601
పషరర: సతష కలమలర సప డత

4953 SQX1492040
పషరర: వనసకటటశశరరర చసదదలల

భరస : బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-65
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ఆడమ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-65-70
వయససస:68
లస: ససస స
4969 SQX0658344
పషరర: మలలర శశరర వరవలర వరవలర

95-161/39

భరస : అకబర సయఖద
ఇసటట ననస:60-64
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప వరవలర
ఇసటట ననస:60-65
వయససస:25
లస: ససస స
4966 SQX1893775
పషరర: షషక శశశదతబ

4955 SQX0530618
పషరర: దదవ సప డత

95-146/42

తసడడ:డ రరఘవయఖ చసదదలల
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రగడడమ సప డత
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మమటటపలర
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:22
లస: ససస స
4963 SQX1511832
పషరర: అనతత వరవలర

95-146/44

భరస : అనల కలమలర సప డత
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర సప ద
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:37
లస: పప
4960 SQX1761352
పషరర: సరయ అననష మమటటపలర

4952 AP151000522565
పషరర: మలలర శశరర చసదదలల

4950 SQX0387662
పషరర: అరరణకలమలరర అసగలకలదసరర

భరస : ససజవ కలమలర అసగలకలదసరర
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర చసదదలల
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : సతష కలమలర సప డత
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:27
లస: ససస స
4957 SQX0068460
పషరర: అనల కలమలర సప ద

95-146/41

భరస : శకనవరసరరవప చసదదలల
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చసదదలల
ఇసటట ననస:60-62
వయససస:27
లస: ససస స
4954 SQX0871509
పషరర: శరరష సప డత

4949 SQX1492099
పషరర: భవరన చసదదలల

4974 SQX0533190
పషరర: పదమ ఎరరకకలల

95-148/673

భరస : ససబబబరరవప� ఎరరకకలల
ఇసటట ననస:60/73
వయససస:50
లస: ససస స
95-160/107

4977 AP151000546336
పషరర: వనసకటపపయఖ తతనసగమసటర

95-160/108

తసడడ:డ ససబబబరరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-75
వయససస:57
లస: పప
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95-160/109 4979 AP151000546256
4978 SQX1337501
పషరర: యలమన పసడయలసక తషనసగమసటర
పషరర: ఉషరరరణణ తతనసగమసటర

తలర : ఉషరరణణ తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:24
లస: ససస స
4981 SQX1519125
పషరర: ఆసజననయమలల తతనసగమసటర

భరస : వరరసజననయమలల తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:47
లస: ససస స
95-160/112

4982 MLJ1125889
పషరర: పదమ గమమమ

తసడడ:డ వనసకట వర ససబబబరరవప తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:57
లస: పప

భరస : పపరష చసదడరరవప గమమమ
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:48
లస: ససస స

4984 AP151000501237
పషరర: మసరసనమమ మకణల

4985 MLJ3717287
పషరర: చటటట మమ మకణల

95-174/95

భరస : వనసకటటశశరరరవప మకణల
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:65
లస: ససస స
4987 MLJ1125343
పషరర: వజయభబసణర ఉయయఖరర

95-174/98

95-175/194

95-160/113

95-174/103

4994 MLJ3717378
పషరర: ససవరష లకడమ చదననసశశటట

4997 SQX0397661
పషరర: నతగరరజ� మలలరదద�

95-159/31

95-160/116

5000 AP151000546260
పషరర: కనకదసరర చదరరకలపలర

4983 AP151000501046
పషరర: హనసమలయమమ ఉయయఖరర

4986 SQX0541755
పషరర: రరమ పడసరద చదననసశశటట

95-174/99

4989 AP151000498246
పషరర: రరజగగపరలరరవప ఉయయఖరర

95-175/195

4992 SQX2461317
పషరర: పడవళక థనసగసటబర
తసడడ:డ ససతతరరమ రరజ
ఇసటట ననస:60-77
వయససస:20
లస: ససస స

95-174/101

4995 MLJ3717386
పషరర: ఝలనస చదననసశశటట

95-174/102

భరస : శసకరరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:60-77
వయససస:50
లస: ససస స
95-159/29

4998 SQX0397729
పషరర: వనణమగగపరల� మలలరదద�

95-159/30

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� మ లలదద
ఇసటట ననస:60-78
వయససస:40
లస: పప
95-160/114

5001 SQX0655670
పషరర: రమలదదవ చదరరకలపలర

95-160/115

భరస : మహనరరమకకషషశరససస స చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-78
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : పసదబ సతఖనతరరయణ చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-78
వయససస:81
లస: ససస స

5003 AP151000546259
పషరర: బబలకకషష చదరరకలపలర

5004 SQX0896662
పషరర: ససతతరరమ రరజ తషనసగమసటర

95-160/117

తసడడ:డ ససబబబరరవప తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-78
వయససస:51
లస: పప

5005 AP151000501045
పషరర: శరసతజజఖత కటబట

5006 SQX0468330
పషరర: శకనవరసరరవప కటబట

5007 SQX1586470
పషరర: నతగ లకడమ ససజనఖ గరరకకపరటట

తసడడ:డ రరమలరరవప కటబట
ఇసటట ననస:60-78
వయససస:32
లస: పప

95-174/100

95-159/730

తసడడ:డ మహనరరమకకషషశరససస స చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-78
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరమలరరవప కటబట
ఇసటట ననస:60-78
వయససస:58
లస: ససస స

95-174/97

తసడడ:డ పప తషరరజ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ మహనరరమకకషషశరససస స చదరరకలపలర
ఇసటట ననస:60-78
వయససస:39
లస: పప
95-175/196

95-174/94

తసడడ:డ శసకర రరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప� మ లలదద
ఇసటట ననస:60-78
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప� మ లలదద
ఇసటట ననస:60-78
వయససస:63
లస: పప
5002 MLJ2675163
పషరర: లకడమనరసససహశరససస స చదరరకలపలర

95-174/96

భరస : శకనవరసరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:60-77
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:60-77
వయససస:53
లస: పప
4999 SQX0397687
పషరర: హనసమసతరరవప� మలలరదద�

4991 MLJ1126986
పషరర: హకకస షషక

95-160/111

భరస : రరజగగపరలరరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:41
లస: పప

భరస : ససతత రరమ రరజ తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-77
వయససస:41
లస: ససస స
4996 SQX0603845
పషరర: శకనవరసరరవప చదననసశశటట

95-174/93

తసడడ:డ యలమసదయఖ గమమమ
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప ససహహచ
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:27
లస: పప
4993 SQX1248203
పషరర: ససజజత తతనసగమసటర

4988 SQX0418624
పషరర: పపరషచసదడరరవప గమమలమ

4980 SQX1142876
పషరర: ససదథప తతనసగమసటర

తసడడ:డ ఆసజననయమలల తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప మకణల
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజగగపరలరరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:60-76
వయససస:38
లస: పప
4990 SQX0845651
పషరర: హహమసత కలమలర ససహహచ

95-160/110

95-175/197

95-160/118

95-160/119

భరస : రరసకకరణ గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:60-78/1
వయససస:36
లస: ససస స
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95-160/120

భరస : వనసకట రరమకకషష శరససస స పప లల
ఇసటట ననస:60-78/1
వయససస:63
లస: ససస స

5009 SQX1567025
పషరర: సరగజన గరరకకపరటట

95-160/121

భరస : జజనకక రరవప గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:60-78/1
వయససస:76
లస: ససస స

5011 SQX1153618
పషరర: ఆలలఖఖ చమకలరరస

95-159/32

5010 SQX1586462
పషరర: రరసకకరణ గరరకకపరటట

95-160/122

తసడడ:డ జజనకక రరవప గరరకకపరటట
ఇసటట ననస:60-78/1
వయససస:40
లస: పప

5012 SQX1153600
పషరర: ఫణణసదడ కలమలర చమకలరరస

95-159/33

5013 AP151000546262
పషరర: పదతమవత చమకలరరస

తసడడ:డ హరర కకశశర కలమలర చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర కకశశర కలమలర చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:27
లస: పప

భరస : హరరకకషప ర కలమలర చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:51
లస: ససస స

95-160/847
5014 SQX2320711
పషరర: HARI KISHORE KUMAR
CHIMAKURTHI
తసడడ:డ NAGENDRAM CHIMAKURTHI
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:58
లస: పప

5015 SQX2321370
పషరర: అలలఖఖ చమకలరరస

5016 SQX2320695
పషరర: ఫణణసదడ కలమలర చమకలరరస

తసడడ:డ హరరకకశశర బబబమ చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:27
లస: ససస స

5017 MLJ2686814
పషరర: రవకలమలర వనదతసతస

5018 SQX1152941
పషరర: ధన లకడమ ననకల

95-174/104

తసడడ:డ మమరహరరశరమ
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:52
లస: పప
5020 SQX0640656
పషరర: వజయలకడమ గమసటటపలర

95-175/200

భరస : వనసకట రమణ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:41
లస: ససస స
5023 SQX1553958
పషరర: జయపడద గమసటటపలర

95-175/203

భరస : బసవయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:63
లస: ససస స
5026 SQX0151399
పషరర: లవ కలమలర వనదతసతస

95-175/206

95-175/198

95-175/199

భరస : ససవర రరమయఖ కకవపరర
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:29
లస: ససస స

5021 SQX1152933
పషరర: ససధఖ రరణణ ననకల

5022 SQX1537424
పషరర: లకడమదసరర వనదతసతస

95-175/201

95-175/202

భరస : బబల వనసకట ససవర రరవప ననకల
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరహరర శరమ వనదతసతస
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:59
లస: ససస స

5024 SQX0795294
పషరర: వనసకట శవ ఆరకటట

5025 SQX0640557
పషరర: వనసకట రమణ గమసటటపలర

95-175/204

5030 MLJ2675072
పషరర: శకధర కసభసపరటట

95-175/207

5028 MLJ2675155
పషరర: వజయలకడమ కసభసపరటట

95-160/126

5031 MLJ2675171
పషరర: ససతతరరమలసజననయమలల
కసభసపరటట
తసడడ:డ రరమసరశమ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:78
లస: పప

95-160/127

5034 SQX1617762
పషరర: ససబడహమణఖస సరశమ మలజకటట

95-174/107

తసడడ:డ ససతతరరమలసజననయమలల కసభసపరటట
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:39
లస: పప

5032 SQX1617754
పషరర: వనసకట లకడమ మలజకటట

95-174/106
5033 SQX1923200
పషరర: హనసమత S D పడదథప కలమలర
రరజపరలలస
తసడడ:డ ససబబరరవప రరజపరలలస
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ సససదర మయరరస మలజకటట
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:39
లస: పప

5036 SQX1617747
పషరర: సససదర మయరరస మలజకటట

5037 SQX2118719
పషరర: శకనవరస గమపరస చసత

భరస : సససదర మయరరస మలజకటట
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:62
లస: ససస స
5035 SQX1617770
పషరర: నతగ సససదర రరజజ మలజకటట
తసడడ:డ సససదర మయరరస మలజకటట
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:40
లస: పప

95-174/108

తసడడ:డ ససబబబ రరవప మలజకటట
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:70
లస: పప

95-160/124

తసడడ:డ ససతతరరమలసజననయమలల కసభసపరటట
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : ససతతరరమలసజననయమలల కసభసపరటట
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:63
లస: ససస స
95-174/105

95-175/205

తసడడ:డ బసవయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:67
లస: పప
95-160/125

5019 SQX1152958
పషరర: లకడమ ససరకఖ కకవపరర

తసడడ:డ బబల వనసకట ససవర రరవప ననకల
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:25
లస: ససస స

5027 SQX1553925
పషరర: బసవయఖ గమసటటపలర

95-160/849

తసడడ:డ హరర కకశశర కలమలర చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమరళ కకషష ఆరకటట
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ మమరహరర శరమ వనదతసతస
ఇసటట ననస:60-79
వయససస:49
లస: పప
5029 MLJ2675148
పషరర: పదతమవత కసభసపరటట

95-160/848

95-160/123

95-174/109

95-174/705

తసడడ:డ ససబబరరవప చసత
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:33
లస: పప
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5038 MLJ2692101
పషరర: బబలచచడదశశరర ఆతమకకరర

95-175/208

5039 MLJ2692135
పషరర: ససషమకలమలరర ఆతమకకరర

95-175/209

భరస : మహన మమరళధర రరవప ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబలకకషష పడసరద ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:45
లస: ససస స

5041 SQX1074103
పషరర: హహమసత కలమలర ఆతమకకరర

5042 AP151000498285
పషరర: మహన మమరళధరరరవప
ఆతమకకరర
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:50
లస: పప

95-175/212

5045 SQX1922947
పషరర: కకశశర మరరకపప

95-174/110

95-175/211

తసడడ:డ బబలకకషష పడసరద ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:27
లస: పప
5044 MLJ2687259
పషరర: ససబబబరరవప చసత

95-175/214

తసడడ:డ రరమగమరవయఖ చసత
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:68
లస: పప
5047 SQX1553875
పషరర: నరమల మలర సపలర
భరస : ఆసజననయమలల మలర సపలర
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:43
లస: ససస స
5050 AP151000501492
పషరర: కకషషవనణణ అలర స

95-175/219

95-175/222

95-175/225

95-175/228

భరస : పడభబకరరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:60-82
వయససస:46
లస: ససస స

95-175/220

5060 SQX0221515
పషరర: వరరణ ననహహ హ మనననస

95-175/231

5063 MLJ2686293
పషరర: శకనవరసరరవప మనననస

95-175/223

5066 SQX1939107
పషరర: వనసకటలకడమ దదవశశటట
భరస : పడభబకర దదవశశటట
ఇసటట ననస:60-82
వయససస:46
లస: ససస స

5049 AP151000501233
పషరర: గసగరదదవ అలర స

95-175/218

5052 SQX0638023
పషరర: గమసడస శకనవరస రగడడమ

95-175/221

5055 AP151000498072
పషరర: మమరళకకషష అలర స

95-175/224

తసడడ:డ నరసససహస అలర స
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:45
లస: పప
95-175/226

5058 SQX0592766
పషరర: లకడమ దసరరరభవరన ససగరలశశటట

95-175/227

భరస : రవ కలమలర ససగరలశశటట
ఇసటట ననస:60-81/1
వయససస:33
లస: ససస స
95-175/229

5061 SQX0221549
పషరర: వజయ గరసధథ మనననస

95-175/230

తలర : రరధ రరణణ మనననస
ఇసటట ననస:60-81/1
వయససస:33
లస: పప
95-175/232

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మనననస
ఇసటట ననస:60-81/1
వయససస:60
లస: పప
95-175/234

95-175/215

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడడమ గమసడస
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మనననస
ఇసటట ననస:60-81/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప ససగరలశశటట
ఇసటట ననస:60-81/1
వయససస:40
లస: పప
5065 SQX1925874
పషరర: వనసకటలకడమ దదవశశటట

5057 SQX1386433
పషరర: లకడమ ససనసద మనననస

5046 SQX1886647
పషరర: బలమమ చలర

భరస : సరసబశవరరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:52
లస: ససస స

తలర : రరధ రరణణ మనననస
ఇసటట ననస:60-81/1
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మనననస
ఇసటట ననస:60-81/1
వయససస:51
లస: ససస స
5062 SQX0221572
పషరర: రవ కలమలర ససగరలశశటట

95-175/217

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసద రరమరగడడమ గమసడస
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:56
లస: పప
5059 SQX0197657
పషరర: రరధతరరణణ మనననస

5054 SQX0425181
పషరర: శకనవరస రరవప అలర స

95-175/213

భరస : లకమయఖ చలర
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:38
లస: ససస స

తలర : గసగరదదవ అలలరస
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:30
లస: పప
5056 SQX0639112
పషరర: వనసకటటశశర రగడడమ గమసడస

5051 SQX1152982
పషరర: రరజకసదడ కలమలర అలలరస

5043 AP151000498411
పషరర: బబలకకషషపడసరద ఆతమకకరర
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ ఆతమకకరర
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరస rao గమసడస
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : మమరళకకషష అలర స
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:53
లస: ససస స
5053 SQX0795971
పషరర: శకనవరసస అలర స

5048 SQX0638163
పషరర: గమసడస నతసరమమ

95-175/210

భరస : ససబబబరరవప చసత
ఇసటట ననస:60-80
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖ నతరరయణ మరరకపప
ఇసటట ననస:60-81
వయససస:19
లస: పప
95-175/216

5040 MLJ2692119
పషరర: గమరమమ చసత

5064 SQX0197533
పషరర: యశశద కతడయ

95-175/233

భరస : బబలలజ సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:60-82
వయససస:41
లస: ససస స
95-175/235

5067 SQX1925791
పషరర: ఉమ మహహశశర రరవప దదవశశటట

95-175/236

తసడడ:డ పడభబకర రరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:60-82
వయససస:21
లస: పప
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5068 SQX1939065
పషరర: ఉమల మహహశశరరరవప దదవశశటట

95-175/237

తసడడ:డ పడభబకరరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:60-82
వయససస:21
లస: పప
5071 SQX1725829
పషరర: ససధదప కలమలర

95-158/962

95-175/242

95-174/113

95-175/243

95-175/246

95-175/249

95-175/252

భరస : జలలన షషక
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:33
లస: ససస స

5081 AP151000501502
పషరర: మలలర శశరర అననస

5084 AP151000501489
పషరర: అనసనరఖ అననస

5087 SQX0596007
పషరర: శకనవరసరరవప అననస

5090 SQX1425579
పషరర: అమకత లకడమ అలర స

95-175/255

5093 SQX0596098
పషరర: కకశవరరవప మమవశల

95-175/244

5096 SQX0197731
పషరర: నతగమహహన అలర స
భరస : వనసకట బసవరరజ అలర స
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:34
లస: ససస స

5076 SQX1761873
పషరర: తదజ వనసకట సరయ అననస

95-174/112

5079 SQX1761907
పషరర: వనసకట రరవప అననస

95-174/115

5082 MLJ2691905
పషరర: శకదదవ చదనతన

95-175/245

భరస : శకనతధ చదనన
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:47
లస: ససస స
95-175/247

5085 SQX1385641
పషరర: వనసకట గసగరధర అననస

95-175/248

తసడడ:డ వనసకరటరరవ అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:25
లస: పప
95-175/250

5088 MLJ1127059
పషరర: శకనతద చదనతన

95-175/251

తసడడ:డ యలలరరరవప చనతన
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:53
లస: పప
95-175/253

5091 SQX0592741
పషరర: నతగలకడమ మమవశల

95-175/254

భరస : కకశవరరవప మమవశల
ఇసటట ననస:60/84/1
వయససస:38
లస: ససస స
95-175/256

తసడడ:డ కకపరనసదస మమవశల
ఇసటట ననస:60-84/1
వయససస:46
లస: పప
95-175/258

95-175/241

తసడడ:డ గరతయఖ అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకషష మహన అలర స
ఇసటట ననస:60-84/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనణమగగపరలరరవప అననస
ఇసటట ననస:60-84/1
వయససస:39
లస: ససస స
5095 SQX1049015
పషరర: నససమల షషక

95-174/114

తసడడ:డ గరటయఖ అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నతగభయషణస అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:63
లస: పప
5092 MLJ3717410
పషరర: లకడమ అననస

5078 SQX1761899
పషరర: పషడమ కలమలర అననస

5073 AP151000501497
పషరర: చలకమమ అలర స

తసడడ:డ వనణమ గరపరల అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:20
లస: పప

భరస : గరటయఖ అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ గరటయఖ అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:49
లస: పప
5089 SQX0575274
పషరర: వనణమగగపరలరరవప అననస

95-174/111

భరస : వనసకటబడవప అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : బసవనశశరరరవప అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:48
లస: ససస స
5086 AP151000498417
పషరర: వనసకటబడవప అననస

5075 SQX1761501
పషరర: తడవనణణ అననస

95-175/239

భరస : వనసకటపపయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-83
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:41
లస: ససస స
5083 AP151000501501
పషరర: ధనలకడమ అననస

95-175/240

తసడడ:డ వనణమ గరపరల అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అననస
ఇసటట ననస:60-84
వయససస:23
లస: పప
5080 SQX0592659
పషరర: నతగమలలర శశరర అననస

5072 SQX0197772
పషరర: ససతతమహలకడమ అలర స

5070 SQX1939131
పషరర: పడభబకరరరవప దదవశశటట

తసడడ:డ రరధతకకషషరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:60-82
వయససస:53
లస: పప

భరస : బసవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-83
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-83
వయససస:52
లస: పప
5077 SQX1761881
పషరర: గసగరధర అననస

95-175/238

తసడడ:డ రరధత కకషష రరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:60-82
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బసవర గ అలలరస
ఇసటట ననస:60-83
వయససస:22
లస: పప
5074 AP151000498167
పషరర: బసవయఖ అలర స

5069 SQX1925759
పషరర: పడభకరరరవప దదవశశటట

5094 SQX1159954
పషరర: జజనబ షషక

95-175/257

తసడడ:డ మహబయబసబ షషక
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:31
లస: ససస స
95-175/259

5097 SQX1481548
పషరర: వజయ లకడమ కకతతస

95-175/260

భరస : కకషష కకశశర కకతతస
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:40
లస: ససస స
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95-175/261

భరస : మహబయబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:69
లస: ససస స
5101 SQX1049031
పషరర: జలలన షషక

95-175/264

95-175/267

95-175/270

95-159/34

95-160/130

భరస : సతఖనతరరయణ ననకలల
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:66
లస: ససస స
5116 MLJ2692242
పషరర: లకడమ నతగమణణ అలర స

95-175/272

95-175/275

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-87
వయససస:31
లస: ససస స

95-175/271

5111 SQX1064179
పషరర: వనసకట లలత సససధస రరణణ
పప టటటమయరరస
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప టటటమయరరస
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:26
లస: ససస స

95-160/128

5114 SQX1153592
పషరర: సరయ కలమలర కకలపరక

95-160/131

5117 AP151000501495
పషరర: పదతమవత అలర స

5120 SQX0294520
పషరర: నతగరరజ అలర స

95-151/933

5123 SQX2399616
పషరర: వజయ లకడమ వసశమమసత

5126 AP151000501490
పషరర: నతగమమ అలర స
భరస : వనసకటటశశరరరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-87
వయససస:57
లస: ససస స

5106 SQX1481555
పషరర: కకషష కకశశర కకతతస

95-175/269

5109 SQX2532273
పషరర: నరకసదడ కలమలర ఆకలల

95-196/989

5112 MLJ2675346
పషరర: లకడమ పరరశత పప టటటమయరరస

95-160/129

భరస : కకటటశశర రరవప పప టటటమయరరస
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:45
లస: ససస స
5115 MLJ2675338
పషరర: కకటటశశర రరవప పప టటటమయరరస

95-160/132

తసడడ:డ కకషష మయరరస పప టటటమయరరస
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:52
లస: పప
95-175/273

5118 SQX1048991
పషరర: వనసకట దదలప కలమలర అలర స

95-175/274

తసడడ:డ బసవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:25
లస: పప
95-175/276

5121 SQX2451003
పషరర: అమయలఖ ఆరటట

95-175/1000

తసడడ:డ మమరళకకషష ఆరటట
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:23
లస: ససస స
95-160/851

భరస : ససబబరరవప వసశమమసత
ఇసటట ననస:60-87
వయససస:51
లస: ససస స
95-175/277

95-175/266

తసడడ:డ పడభబకర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మసరసనతడవప అలర స
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద వసశమమసత
ఇసటట ననస:60-87
వయససస:54
లస: పప
5125 SQX0426742
పషరర: వనసకట శరరష అలర స

5108 SQX0221648
పషరర: ఖలదర వల షషక

5103 SQX1074129
పషరర: శరత కలమలర చసతత

తసడడ:డ రరజజ రరవప కకతతస
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:40
లస: పప

భరస : మసరసనరరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:31
లస: పప
5122 SQX2368405
పషరర: ససబబరరవప వసశమమసత

95-175/268

తసడడ:డ హరర పడసరద రరవప కకలపరక
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:38
లస: ససస స
5119 SQX0291112
పషరర: మమరళ కకషష అలర స

5105 MLJ1120088
పషరర: వనసకటబసవరరజ అలర స

95-175/263

తసడడ:డ వనసకరటరతనస చసతత
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పప టటటమయరరస
ఇసటట ననస:60-86
వయససస:25
లస: ససస స
5113 SQX0198978
పషరర: ససవరష రమలదదవ ననకల

95-175/265

తసడడ:డ అసకమమరరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:65
లస: పప
5110 SQX1320654
పషరర: లకడమ మణణ దథపసస పప టటటమయరరస

5102 SQX0221622
పషరర: షరరరదథబన షషక

5100 SQX0221606
పషరర: ఉమర సరహహబ షషక

తసడడ:డ ఖలదర వల షషక
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖలదర వరల షషక
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ లకమణరరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:38
లస: పప
5107 AP151000498466
పషరర: అసకమమరరవప అలర స

95-175/262

భరస : అసకమమరరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలదర షషక
ఇసటట ననస:60-85
వయససస:34
లస: పప
5104 SQX0681833
పషరర: కకషష మహన అలర స

5099 AP151000501491
పషరర: ససకనఖ అలర స

5124 SQX1761956
పషరర: రకవత కలరరక

95-174/116

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:60-87
వయససస:27
లస: ససస స
95-175/278

5127 SQX0425389
పషరర: వశశనతథ అలర స

95-175/279

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప అలర స
ఇసటట ననస:60-87
వయససస:34
లస: పప
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5128 SQX0425108
పషరర: వనసకటటశశర రరవప అలర స

95-175/280

తసడడ:డ బసవయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-87
వయససస:65
లస: పప
5131 MLJ2686863
పషరర: కకరణ కలమలర తననలకరర

95-175/283

తసడడ:డ వనసకట రరతయఖ తననలకరర
ఇసటట ననస:60-89
వయససస:45
లస: పప
5134 SQX1761923
పషరర: శకకరసత అలలరస

95-174/117

95-175/285

భరస : నతగ మలర శశర రరవప కరటడగడమ
ఇసటట ననస:60-96
వయససస:31
లస: ససస స
5143 SQX0197921
పషరర: నళన పరలకరయల

5132 SQX2468502
పషరర: శక రరమ కకషష దదవరపలర

5133 SQX1013598
పషరర: వనసకట రరధతదదవ ఘసటసరల

95-175/1001

5135 SQX1761915
పషరర: వసశ కకషష అలలరస

5138 SQX0948505
పషరర: రమమష వరరపలర

5141 SQX1448779
పషరర: మలధసరర గగపసశశటట

5144 SQX0509828
పషరర: అనసరరధ పరలకరయల

95-174/118

5136 SQX1752237
పషరర: సరయ కలలఖణణ అలర స

95-175/286

5139 SQX2283182
పషరర: నతగ మలర శశర రరవప కరటడగడమ

95-162/164

5142 SQX1761576
పషరర: వనసకట సరయ పరలకయయ

95-175/288

5145 SQX0295337
పషరర: జయలకడమ పరలకరయల

5146 SQX0509067
పషరర: ఉమల మహహశశరరరవప
పరలకరయల
తసడడ:డ శశషగరరరరరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:60-96
వయససస:47
లస: పప

95-175/290

5147 SQX1597964
పషరర: రరధదక బబలరపప

5148 MLJ1056886
పషరర: పపషపకలమలరర బబలరపప

5149 AP151000546302
పషరర: శశషరరతనస బబలరపప

95-160/135

భరస : శవరరగడడమ మమదబన
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:45
లస: ససస స
5155 SQX0987867
పషరర: పడసనన కలమలర రగడమ డ
తసడడ:డ శవర రగడడమ
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:25
లస: పప

95-160/133

భరస : ససరకష కలమలర బబలరపప
ఇసటట ననస:60-98
వయససస:34
లస: ససస స

95-147/661

95-175/289

95-160/134

భరస : వనసకట రరమ మహనరరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:60-98
వయససస:54
లస: ససస స
95-160/137

తసడడ:డ వనసకట అపపలలచతరరఖలల కకమసడనరర
ఇసటట ననస:60-98
వయససస:56
లస: పప

5151 MLJ1056878
పషరర: వనసకట రరమ మహనరరవప
బబలరపప
తసడడ:డ గగపరలరరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:60-98
వయససస:60
లస: పప

5153 SQX0865972
పషరర: మననరసజన గరల

5154 SQX0865998
పషరర: కలమలరర మసగళగరరర

95-147/663

95-160/136

95-147/662

భరస : కరసత కకరణ గరల
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:48
లస: ససస స
95-147/664

95-174/119

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప పరలకయయ
ఇసటట ననస:60-96
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శశషయఖ పరలకరయల
ఇసటట ననస:60-96
వయససస:49
లస: ససస స

5152 SQX0987875
పషరర: నరమల మమదబన

95-159/731

తసడడ:డ హనసమసత రరవప కరటడగడమ
ఇసటట ననస:60-96
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఉమల మహహశశరరరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:60-96
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : గగపరలరరవప బబలరపప
ఇసటట ననస:60-98
వయససస:80
లస: ససస స

95-175/284

తసడడ:డ వనసకయఖ అలర స
ఇసటట ననస:60-93
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రరవప పరలకరయల
ఇసటట ననస:60-96
వయససస:30
లస: ససస స

5150 SQX0103085
పషరర: శకనవరస కకమసడనరర

95-159/35

తసడడ:డ వనసకట గమరరనతధరరవప ఘసటసరల
ఇసటట ననస:60-92
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ గగపసశశటట
ఇసటట ననస:60-96
వయససస:28
లస: ససస స
95-175/287

95-175/282

భరస : వనసకటరతనస తననలకరర
ఇసటట ననస:60-89
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరఖ పడకరష వరరపలర
ఇసటట ననస:60-94
వయససస:56
లస: పప
95-160/852

5130 MLJ2691871
పషరర: లకమమమ తననలకరర

తసడడ:డ వనసకతకకషషమయరరస తననలకరర
ఇసటట ననస:60-89
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయ అలలరస
ఇసటట ననస:60-93
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమమష వరరపలర
ఇసటట ననస:60-94
వయససస:31
లస: పప
5140 SQX2299790
పషరర: అనత కరటడగడమ

95-175/281

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:60-89
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటఢడడ అలలరస
ఇసటట ననస:60-92
వయససస:21
లస: పప
5137 SQX0948513
పషరర: అజయ వరరపలర

5129 MLJ2691889
పషరర: బబలరరప తననలకరర

5156 SQX1886142
పషరర: పడసనన కలమలర రగడమ డ మమదబన
తసడడ:డ శవరగడడమ మమదబన
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:26
లస: పప

భరస : గణణష మసగళగరరర
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:57
లస: ససస స
95-147/665

5157 SQX0865964
పషరర: కరసత కకరణ గరల

95-147/666

తసడడ:డ లలరగనస gali
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:44
లస: పప
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95-147/667

తసడడ:డ మలలరరగడడమ మమదబన
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:51
లస: పప

5159 SQX0865980
పషరర: గణణష మసగళగరరర

95-147/668

5160 SQX2191138
పషరర: నరగసదడ కకషప ర రగడడమ బబ డ

తసడడ:డ కకసడయఖ మసగళగరరర
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ లకమణ రగడడమ
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:18
లస: పప
5163 SQX1760446
పషరర: వనసకట కకశశర పటబనల

తసడడ:డ వనసకట నతగకసదడ కకశశర పటబనల
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:23
లస: ససస స

95-160/139
5162 SQX1760537
పషరర: వనసకట దసరర పడభమ అఖల
పటబనల
తసడడ:డ వనసకట నతగకసదడ కకశశర పటబనల
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసదస పటబనల
ఇసటట ననస:60-99
వయససస:39
లస: పప

5164 SQX1760560
పషరర: ధథరర ససధ లహరర పటబనల

5165 SQX0681536
పషరర: ససజజతత బమడడమరకడడమ

5166 SQX0681502
పషరర: జయలకడమ బమడడమరకడడమ

5161 SQX1760503
పషరర: మమనక పటబనల

95-160/138

95-160/141

తసడడ:డ వనసకట నతగకసదడ కకశశర పటబనల
ఇసటట ననస:60-99 SRI RAGHAVENDRA NIL
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవ పడసరద బమదదరగడమ డ
ఇసటట ననస:60-100
వయససస:42
లస: ససస స

5167 SQX0681817
పషరర: శసకర రగడడమ బమధద రగడడమ

5168 SQX0681825
పషరర: శవపడసరద రగడమ డ బమధద రగడమ డ

95-175/293

తసడడ:డ భషరమరగడడమ బమదదరగడడమ
ఇసటట ననస:60-100
వయససస:40
లస: పప
5170 SQX1886704
పషరర: అనసష కపవరపప

95-175/295

95-144/544

తసడడ:డ రరమయమరరస సప మ
ఇసటట ననస:60-102
వయససస:37
లస: పప
5176 SQX0588335
పషరర: బబలససబడమణఖస కకసపలర
తసడడ:డ వఠల కకసపలర
ఇసటట ననస:60-102
వయససస:48
లస: పప
5179 SQX1553909
పషరర: ఆలలఖఖ రరవనళర

95-175/299

భరస : కకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-104
వయససస:48
లస: ససస స
5185 SQX0875310
పషరర: వరలకడమ అపరష లకరణకలల
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ లకరణకలల
ఇసటట ననస:60-105
వయససస:26
లస: ససస స

5171 MLJ3717451
పషరర: లకడమ కరపవరపప

95-175/296

95-159/36

5172 SQX1210822
పషరర: దదననశ కపవరపప

95-175/297

తసడడ:డ రరమలసజననయమలల కపవరపప
ఇసటట ననస:60-101
వయససస:25
లస: పప

5174 SQX2091940
పషరర: జయ లకడమ సప మ

5175 SQX0707968
పషరర: సరవతడ కకసపలర

95-154/1031

5177 SQX0852814
పషరర: పపషపలత మలదతసస

5180 SQX1386219
పషరర: పపషపలత మలడసన

5183 SQX1385724
పషరర: మణణకసఠ పససపపలలటట

5186 SQX0875302
పషరర: నతగ లకడమ పడసనన లకరణకలల
తసడడ:డ వనసకటపపయఖ లకరణకలల
ఇసటట ననస:60-105
వయససస:27
లస: ససస స

95-160/142

తసడడ:డ కకషషమయరరస కకసపలర
ఇసటట ననస:60-102
వయససస:59
లస: ససస స
95-175/298

5178 SQX2563724
పషరర: ఇమలమ బఇవనస షషక

95-143/1068

భరస : సలలహ షషక
ఇసటట ననస:60-103
వయససస:70
లస: ససస స
95-175/300

5181 SQX1796218
పషరర: ససబబ రరవప మలదతసస

95-175/301

తసడడ:డ కకటయఖ మలదతసస
ఇసటట ననస:60-103
వయససస:58
లస: పప
95-175/302

5184 SQX1761626
పషరర: పససపపలలటట కకటటశశర రరవప
పససపపలలటట
తసడడ:డ వనసకయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-104
వయససస:59
లస: పప

95-175/303

95-175/305

5187 SQX0943985
పషరర: వనసకట నతరరయణ రరవప
లకరణకలల
తసడడ:డ పసరరమలళరయలఖ లకరణకలల
ఇసటట ననస:60-105
వయససస:54
లస: పప

95-175/306

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-104
వయససస:25
లస: పప
95-175/304

5169 SQX0661421
పషరర: వరలకడమ యమవరస

భరస : రరమలసజననయమలల కరపరవరపప
ఇసటట ననస:60-101
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప మలడసన
ఇసటట ననస:60-103
వయససస:32
లస: ససస స
95-143/1069

95-175/292

భరస : ససగమమశశర రరవప యమ వరస
ఇసటట ననస:60-101
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప మలదతసస
ఇసటట ననస:60-102
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప రరవనళర
ఇసటట ననస:60-103
వయససస:24
లస: ససస స
5182 SQX2563732
పషరర: శశషరరతనస పససపపలలటట

95-175/294

భరస : సతశ సప మ
ఇసటట ననస:60-102
వయససస:34
లస: ససస స
95-160/143

95-160/140

భరస : భషమరగడడమ బమదదరగడడమ
ఇసటట ననస:60-100
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ భషరమరగడమ డ బమదదరగడడమ
ఇసటట ననస:60-100
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రమలసజనఉలక కపవరపప
ఇసటట ననస:60-101
వయససస:22
లస: ససస స
5173 SQX2085173
పషరర: సతశ సప మ

95-175/291

95-159/733
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5188 SQX0875294
పషరర: వనసకటపపయఖ లకరణకలల

95-175/307

తసడడ:డ పసరరమలళరయఖ లకరణకలల
ఇసటట ననస:60-105
వయససస:58
లస: పప
5191 SQX0199810
పషరర: హహహమలవత యలయవరరస

5189 SQX0461442
పషరర: లలత యలయవరరస

95-160/144

భరస : ఆసజననయ శరససస స యలయవరరస
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:51
లస: ససస స
95-160/146

భరస : పపలర యఖ శరససస స యలయవరరస
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:74
లస: ససస స

5192 SQX1475749
పషరర: జజనకక బయలఖ

5190 SQX1475764
పషరర: నతగ ఇసదదర దదవ బయలఖ

తసడడ:డ గగపరల కకషష మయరరస బయలఖ
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:52
లస: ససస స
95-160/147

భరస : గగపరల కకషష మయరరస బయలఖ
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:80
లస: ససస స

95-160/148
5193 SQX1142850
పషరర: సరకశసశర గగతమ యలయవరస

తసడడ:డ ససగమమశశర రరవప యలయవరస
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:39
లస: పప

95-160/149 5195 SQX2276988
95-160/837 5196 SQX2276905
5194 SQX0151266
పషరర: ఆసజననయ శరససస స యలయవరరస
పషరర: ససగమమశశర రరవప యలయవరస
పషరర: వర లకడమ యలయవరస

తసడడ:డ పపలర యఖ శరససస స యలయవరరస
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శరవయఖ యలయవరస
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:67
లస: పప

95-160/839
5197 SQX2227817
పషరర: వ ఆర ఏస సరయ గగతస
యలయవరస
తసడడ:డ ఆసజననయ శరససస స యలయవరస
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:18
లస: పప

5198 SQX0822841
పషరర: మలధవ యలదతల
భరస : శకనవరసస బబబమ యడతల
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:38
లస: ససస స

5200 SQX0813402
పషరర: శకనవరస బబబమ యలదతల

5201 SQX1761428
పషరర: చదననస శశటట తదజశక చదననసశశటట

95-162/167

తలర : రరధత దదవ యడతల
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:43
లస: పప
5203 MLJ3717394
పషరర: కకషషవనణణ జడ
భరస : ససధతకరరరవప జడ
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:43
లస: ససస స
5206 SQX1939099
పషరర: శక వనసకటహరర చదననసశశటట

95-175/313

95-175/316

తసడడ:డ ససబబబరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:37
లస: పప

95-175/308

5210 SQX1186023
పషరర: సరసబబడజఖస సనరగబబ యన

95-159/37

5213 SQX0747246
పషరర: జజనకకరరమమ గమసటటపలర
తసడడ:డ శసకర రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:28
లస: పప

95-159/40

95-162/166

5202 MLJ3717469
పషరర: శకదదవ చదననసశశటట

95-175/309

భరస : నతగరరజ చదననస శశటట
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:41
లస: ససస స
95-175/311

5205 MLJ3717402
పషరర: ససతమమ జడ

95-175/312

భరస : మమరహరరరరవప జడ
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:78
లస: ససస స
95-175/314

5208 SQX0630988
పషరర: నతగరరజ చదననసశశటట

95-175/315

తసడడ:డ పరపరరరవప చదననస శశటట
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:44
లస: పప
95-147/669

భరస : వనసకట రరవప సనరగబబ యన
ఇసటట ననస:60-107
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకరరమమలల గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:77
లస: ససస స
5215 SQX0747253
పషరర: శకరరమమలల గమసటటపలర

5207 SQX0509091
పషరర: శరకవణ కలమలర జడ

5199 SQX0813410
పషరర: నతగ రరజ CH
తసడడ:డ పరపర రరవప ch
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససధతకర రరవప జడ
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మమరహరర రరవప జడ
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:54
లస: పప
5212 SQX0836338
పషరర: సరమలమజఖస గమసటటపలర

95-162/165

భరస : ఖలదర షషక
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరజ చదననసశశటట
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:20
లస: పప
5209 SQX0221499
పషరర: ససధతకర రరవప జడ

5204 AP151000501244
పషరర: మమతస హర షషక

95-160/838

భరస : ససగమమశశరరరవప యలయవరస
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరజ చదననసశశటట
ఇసటట ననస:60-106
వయససస:22
లస: ససస స
95-175/310

95-160/145

5211 AP151000501324
పషరర: ఫరతమయన షషక

95-175/317

భరస : ఇమలససర షషక
ఇసటట ననస:60-107
వయససస:50
లస: ససస స
95-159/38

5214 SQX0672048
పషరర: సతఖనతరరయణ గమసటటపలర

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గమస టట ప లర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:32
లస: పప

95-159/41 5217 SQX0671925
5216 SQX0747220
పషరర: తషలసస మహనరరవప గమసటటపలర
పషరర: వనసకట ససబబబరరవప గమసటటపలర

తలర : సరమలమజఖస గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:51
లస: పప

95-159/39

95-159/42

తసడడ:డ శకరరమమలల గమస టట ప లర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:59
లస: పప
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5218 SQX1597980
పషరర: గరయతడ గమసటటపలర
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95-160/150

95-160/151 5220 MLJ2675882
5219 SQX1439190
పషరర: నతగ వనసకట శకదదవ గమసటటపలర
పషరర: ఝలనస గమసటటపలర

తసడడ:డ తషలసస మహన రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : తషలసస మహన రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శసకరర గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:49
లస: ససస స

5221 SQX0199844
పషరర: పరరశత గమసటటపలర

5222 MLJ2675536
పషరర: సరమలమజఖమమ గమసటటపలర

5223 SQX1858208
పషరర: రరజకశ గమసటటపలర

95-160/153

భరస : ససబబబరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:54
లస: ససస స
5224 SQX0462408
పషరర: సతఖనతరరయణ గమసటటపలర

95-160/154

భరస : శకరరమమలల గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:79
లస: ససస స
95-160/157

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:31
లస: పప
5227 SQX2164861
పషరర: మననజ వపర

5228 SQX1386540
పషరర: రకవత జమమమల

95-175/318

95-160/841

95-159/43

5231 SQX2341287
పషరర: శకనవరస వలక
ర రర

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ నటరరజ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:50
లస: పప

5233 SQX1252105
పషరర: నతగకశశరమమ యలదదగరరర

5234 SQX1324540
పషరర: సరమలమజఖస యలదగరరర

95-160/159

భరస : ఉమల మహహశశర రరవప యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : రరధత కకషష మయరరస యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:67
లస: ససస స

5236 SQX1567041
పషరర: భడమరరసబ చపరటట

5237 SQX1324581
పషరర: కకటటశశరరరవప బతష
స ల

95-160/162

భరస : సతఖనతరరయణ చపరటట
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:69
లస: ససస స
5239 SQX1556762
పషరర: జయరరజ యలర సకక
తసడడ:డ కకసడలరరవప యలర సకక
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:56
లస: పప
5242 MLJ1125269
పషరర: సరవతడ బసడడ

తసడడ:డ మరరఅనన బసడడ
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:39
లస: పప

95-159/724

95-175/320

5243 SQX0875328
పషరర: అభనయ రగడడమ బబ నస
స

95-160/160

5246 AP151000498227
పషరర: ససతత రరమరగడడమ బబ సతష
తసడడ:డ ససబబబరగడడమ బబ సతష
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:53
లస: పప

95-175/319

5232 SQX1598053
పషరర: బసదస మలధసరర మధదర

95-160/158

5235 SQX0711564
పషరర: ఈశశరర అసబటట

95-160/161

Deleted

భరస : సరసబశవరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:68
లస: ససస స
95-160/163

95-160/164
5238 MLJ2675361
పషరర: ఉమలమహహశశరరరవప యలదగరరర

తసడడ:డ రరధతకకషషమయరరస యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:44
లస: పప
95-160/166

5241 SQX0200451
పషరర: రరధతకకషషమయరరస యలదగరరర

95-160/167

తసడడ:డ రమణయఖ యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:77
లస: పప
95-175/321

తసడడ:డ ససత రరమ రగడమ డ బబ నస
స
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:26
లస: పప
95-175/323

5229 SQX1508458
పషరర: రరధ ఇసటటరర

భరస : పపరషచసదడ రరవప మధదర
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ పససనయఖ చపరటట
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:64
లస: పప

భరస : మరరఅనన బసడడ
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:56
లస: ససస స
5245 MLJ1122183
పషరర: శకనస బసడడ

5240 SQX1567033
పషరర: సతఖనతరరయణ చపరటట

95-160/840

భరస : వనసకట రరవప ఇసటటరర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:77
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:37
లస: పప
95-160/165

5226 SQX2346773
పషరర: ���������� ����������
భరస : ��������� �������
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వపర మలర కరరరరన రరవప వపర మలర కరరరరన భరస : రరసబబబమ జమమమల
ఇసటట ననస:60-108
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:25
లస: పప
వయససస:28
లస: ససస స
5230 SQX1812478
పషరర: తనసష యలదగరరర

95-160/155

తసడడ:డ తషలసస మహన రరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:21
లస: పప

5225 SQX1222363
పషరర: తషలసస మహన రరవప
గమసటటపలర
తసడడ:డ శక రరమమలల గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-108
వయససస:53
లస: పప

95-160/156

95-160/152

5244 MLJ1122233
పషరర: పడభమ బసడడ

95-175/322

తసడడ:డ మరరఅనన బసడడ
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:36
లస: పప
95-175/324

5247 MLJ1122431
పషరర: మరరయనన బసడడ

95-175/325

తసడడ:డ బబనన బసడడ
ఇసటట ననస:60-109
వయససస:63
లస: పప
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5248 SQX1834811
పషరర: యలమన యలదగరరర
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95-160/233

తసడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవప యలదగరరర
ఇసటట ననస:60-109,MAIN ROAD
వయససస:21
లస: ససస స

5249 SQX2321594
పషరర: శకనవరసరరవప కనననధతర

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కనననధతర
ఇసటట ననస:60-110
వయససస:36
లస: పప

95-159/44 5252 SQX0994012
5251 SQX0994020
పషరర: నతగ వనసకట అనసరరధ చలర గమసడర
పషరర: రరజఖ లకడమ చలర గమసడర

భరస : రవ కలమలర చలర గమసడ ల
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:34
లస: ససస స
5254 SQX1439281
పషరర: నతగ మణణ నకణ

95-160/169

95-160/172

95-175/326

95-175/329

95-175/332

95-160/175

భరస : మలర కరరరరనరరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:60-113
వయససస:58
లస: ససస స

5264 SQX1011709
పషరర: హరర కకషష జమమమల

5267 SQX0146928
పషరర: వనసకటటశశర రరవప జమమమల

5270 SQX0896746
పషరర: ధనలకడమ కలమమమరగమసటర

95-160/178

5273 SQX1203009
పషరర: సతష కలమమరగమసటర

95-175/327

5256 SQX1439224
పషరర: మలర ఖరరరన రరవప నకణ

5259 SQX1439364
పషరర: వర భదడ చతరర నకణ

95-160/174

5262 AP151000501088
పషరర: పదతమవత జమమమల

95-175/328

95-175/330

5265 SQX1073436
పషరర: జమమమల వనసకట ససవ నతగ
కలమలర
తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:36
లస: పప

95-175/331

95-175/333

5268 SQX2299360
పషరర: పవన సరయ చలర గమసడర

95-158/831

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చలర గమసడర
ఇసటట ననస:60-112
వయససస:18
లస: పప
95-160/176

5271 SQX0994061
పషరర: రవ కలమలర చలర గమసడర

95-160/177

తసడడ:డ రరమరరవప చలర గమసడర
ఇసటట ననస:60-112
వయససస:42
లస: పప
95-160/179

5274 SQX0994053
పషరర: రరమరరవప చలర గమసడర

95-160/180

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చలర గమసడర
ఇసటట ననస:60-112
వయససస:69
లస: పప

95-160/182 5277 SQX0199968
5276 SQX0200196
పషరర: లకమణ సతష కలమలర కలనశశటట
పషరర: మలర కరరరరనరరవప కలనశశటట

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:60-113
వయససస:36
లస: పప

95-160/171

భరస : వనసకటటశశరరరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ కకషషమలచతరరఖలల కలమమరగమసటర
ఇసటట ననస:60-112
వయససస:45
లస: పప
95-160/181

95-160/168

తసడడ:డ సనరరఖ నతరరయణ నకణ
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:69
లస: పప

భరస : సతదష కలమమమరగమసటర
ఇసటట ననస:60-112
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప చలర గమసడర
ఇసటట ననస:60-112
వయససస:44
లస: పప
5275 SQX0199935
పషరర: జయలకడమ కలమలరర కలనశశటట

95-160/173

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:58
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప చలర గమసడర
ఇసటట ననస:60-112
వయససస:38
లస: ససస స
5272 SQX1140003
పషరర: శకనవరసరరవప చలర గమసడర

5261 SQX0198507
పషరర: పడజజ జమమమల

5253 SQX1832401
పషరర: అననపపరష మలమళరపలర

తసడడ:డ వరభదడ చతరర నకణ
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:49
లస: పప
5269 SQX0200220
పషరర: శకదదవ చలర గమసడర

95-160/170

భరస : నతగ కలమలర జమమమల
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప జమమమల
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:29
లస: పప
5266 AP151000498415
పషరర: శకనవరసరరవప జమమమల

5258 SQX1832443
పషరర: చచడదశశర రరవప మలమళరపలర

95-160/843

భరస : చచడదశశర రరవప మలమళరపలర
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మలమళరపలర
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:56
లస: పప

భరస : హరర కకషష జమమమల
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:28
లస: ససస స
5263 SQX1073386
పషరర: నతగ పడవణ జమమమల

95-159/45

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప గరడడశశటట
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదశశషష ఉపపగమసడనరర
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:53
లస: పప
5260 SQX1011717
పషరర: భబగఖరకఖ జమమమల

5255 SQX1832393
పషరర: దసరర గమరవయఖ గరడడశశటట

5250 SQX2321420
పషరర: అదద శశషష కననననబరర

భరస : శకనవరసరరవప కననననబరర
ఇసటట ననస:60-110
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : రరమరరవప
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : వర భదడ చతరర నకణ
ఇసటట ననస:60-111
వయససస:64
లస: ససస స
5257 SQX1760297
పషరర: కలమలర ఉపపగమసడనరర

95-160/842

95-160/183

తసడడ:డ నరసససహరరవప కలనశశటట
ఇసటట ననస:60-113
వయససస:58
లస: పప
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95-160/184 5279 SQX0200428
5278 SQX0200394
పషరర: వనసకట ససలలచన తతనసగమసటర
పషరర: శవ పడసరద తతనసగమసటర

భరస : శవ పడసరద తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-114
వయససస:50
లస: ససస స
5281 SQX2364834
పషరర: రసగ మణణ కసఠ రవకకసదథ

తసడడ:డ ససబడహమణఖస తతనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-114
వయససస:55
లస: పప
95-160/844

తసడడ:డ రసగయఖ రవకకసదథ
ఇసటట ననస:60-114
వయససస:27
లస: పప
5284 SQX0369090
పషరర: షషక జజకకర బబషర

95-175/336

95-175/339

95-175/342

95-160/186

95-175/345

95-160/188

తసడడ:డ భబసణర రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:59
లస: పప

5291 SQX1389239
పషరర: మధన గరపరల గగల

5294 SQX1603845
పషరర: శశషగరరర రరవప అలపరటట

5297 MLJ2691459
పషరర: బబజజన షషక

5300 SQX1941624
పషరర: గగససయల షషక

95-160/191

5303 SQX0394874
పషరర: వనసకటటష చలర పలర

95-175/343

5306 SQX2321545
పషరర: సహససన చదరర గపలర
భరస : శకనవరసరరవప చదరర గపలర
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:38
లస: ససస స

95-175/338

5289 SQX1389098
పషరర: మహహశశర నతగ రమమష గగల

95-175/341

5292 SQX2293058
పషరర: సరగజన పప కకరర

95-159/725

భరస : హనసమసత రరవప పప కకరర
ఇసటట ననస:60-117
వయససస:73
లస: ససస స
95-160/187

5295 MLJ2691475
పషరర: నసరరజజ హన షషక

95-175/344

భరస : ఖలజజ షషక
ఇసటట ననస:60-117
వయససస:38
లస: ససస స
95-175/346

5298 SQX0221911
పషరర: ఖలజజ వల షషక

95-175/347

తసడడ:డ ననరరదథబన షషక
ఇసటట ననస:60-117
వయససస:41
లస: పప
95-160/189

5301 MLJ2675858
పషరర: ససశల చలర పలర

95-160/190

భరస : భబసణరరరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:47
లస: ససస స
95-160/192

తసడడ:డ రరమకకకషష చలర పలర
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:30
లస: పప
95-160/194

5286 SQX1389056
పషరర: అననరరధ గగల

తసడడ:డ మధన గరపరల గగల
ఇసటట ననస:60-116
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకషష చలర పలర
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:20
లస: పప
5305 SQX1247965
పషరర: రరమ కకషష చలర పలర

95-175/340

భరస : నసరరదథబన షషక
ఇసటట ననస:60-117
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష చలర పలర
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:27
లస: ససస స
5302 SQX1941699
పషరర: సరయ బబబమ చలర పలర

5288 SQX1389148
పషరర: సప మ శశఖర గగల

95-175/335

భరస : మహహశశర నతగ రమమష గగల
ఇసటట ననస:60-116
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషరదదడ రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:60-117
వయససస:77
లస: పప

భరస : నతగభయషణస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-117
వయససస:46
లస: ససస స
5299 SQX1941574
పషరర: లకడమ చలర పలర

95-175/337

తసడడ:డ రరమయఖ గగల
ఇసటట ననస:60-116
వయససస:64
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప అలపరటట
ఇసటట ననస:60-117
వయససస:66
లస: ససస స
5296 SQX0199109
పషరర: రమలదదవ పససపపలలటట

5285 SQX0368993
పషరర: షషక సససదత

5283 SQX0368951
పషరర: షషక జజన బబషర
తసడడ:డ సససదత షషక
ఇసటట ననస:60-115
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మధన గరపరల గగల
ఇసటట ననస:60-116
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఉదబసటట వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:60-116
వయససస:53
లస: పప
5293 SQX1603852
పషరర: నతగ మలలర సవరర అలపరటట

95-175/334

తసడడ:డ గరలసర షషక
ఇసటట ననస:60-115
వయససస:52
లస: పప

భరస : మధన గరపరల గగల
ఇసటట ననస:60-116
వయససస:57
లస: ససస స
5290 SQX1817204
పషరర: ఉదబసత శకనవరస రరవప

5282 SQX0369132
పషరర: మమనన షషక

95-160/758
5280 SQX2053866
పషరర: చసదదక
డ సరయ లకడమ తషనసగమసటర

తసడడ:డ శవ పడసరద తషనసగమసటర
ఇసటట ననస:60-114
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సససదత షషక
ఇసటట ననస:60-115
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ షషక సససదత షషక
ఇసటట ననస:60-115
వయససస:28
లస: పప
5287 SQX1389189
పషరర: అనసనరఖదదవ గగల

95-160/185

5304 SQX0200618
పషరర: శకనవరసరరవప చలర పలర

95-160/193

తసడడ:డ భబసణర రరవప చలర పలర
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:49
లస: పప
95-160/845

5307 SQX2393700
పషరర: వనసకట శవ కరమమశశరర బబనన
రరవపరర
భరస : పడసరద బబనన రరవపరర
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:38
లస: ససస స

95-172/599
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పషరర: జజఖతఖత దదవ అసదద
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95-175/348

భరస : లలక శశషరరరవప అసదద
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:33
లస: ససస స
5311 SQX2306926
పషరర: శసగరయఖ పససపపలలటట

95-148/775

Deleted
95-175/351

భరస : రమమష పగడతల
ఇసటట ననస:60-121
వయససస:26
లస: ససస స
95-159/46

తసడడ:డ వనసకయఖ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:60-122
వయససస:62
లస: పప

95-169/941

5315 SQX1358168
పషరర: సతఖభవరణణ పససపపలలటట

5318 SQX1373570
పషరర: ససధఖ రరణణ బబ మమశశటట

95-160/197

5321 SQX0200709
పషరర: కకటటశశరరరవప బబ మమశశటట

95-10/555

తసడడ:డ ససబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:48
లస: పప

5324 SQX0127951
పషరర: భబరర వ చమకలరరస

95-175/352

5327 SQX0394890
పషరర: నతగరరజ బబ మమశశటట

5316 SQX0151423
పషరర: పకధదశ పససపపలలటట

95-160/195

95-160/198

5322 SQX0128801
పషరర: రమమష బబ మమశశటట

95-160/200

5325 SQX1337188
పషరర: సరసబబడజఖ లకడమ పపళరభటర

5333 AP151000501540
పషరర: మలలర శశరర తతట

95-175/355

భరస : రరసబబబమ తతట
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:45
లస: ససస స
5335 SQX1553867
పషరర: లకడమ ససరకష కలరరక

95-160/203

5328 SQX1337220
పషరర: ససతరరమ పపళరభటర

తసడడ:డ గరసధథ కలరరక
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:23
లస: పప

5336 SQX1761287
పషరర: గగపరల కకషష తతట
తసడడ:డ రరసబబబమ తతట
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:23
లస: పప

95-160/204

తసడడ:డ శకకకషష పపళరభటర
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:40
లస: పప
95-175/354

భరస : గమరరనతదస తతట
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:30
లస: ససస స
95-175/356

భరస : ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:65
లస: ససస స
95-175/358

95-160/201

భరస : లలట శకకకషష పపళరభటర
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:58
లస: ససస స

95-160/206 5331 SQX1867480
5330 SQX0128074
పషరర: వనసకటలకడమ నతరరయణ చమకలరరస
పషరర: శక లకడమ తతట

5332 AP151000501512
పషరర: శవపరరశత తతట

95-160/199

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:60-122
వయససస:36
లస: పప

5329 SQX0128025
పషరర: మధససనధన రరవప చమకలరరస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:78
లస: పప

95-160/196

భరస : రమమశ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:60-122
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట లకడమ నతరరయణ చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:45
లస: పప

95-175/353

5319 SQX1526732
పషరర: లకడమ రమలదదవ బబ మమశశటట

భరస : వనసకట లకడమనతరరయణ చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:69
లస: ససస స
95-160/205

95-169/942

తసడడ:డ నతగభయషణస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-121
వయససస:31
లస: పప

భరస : మధససనదన రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:36
లస: ససస స
95-160/202

5313 SQX2300960
పషరర: శసగరయఖ పససపపలలటట

తసడడ:డ నతగభమషణస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-121
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:60-122
వయససస:35
లస: పప

5323 SQX1886761
పషరర: రసబబబమ తతట

95-175/350

Deleted

తసడడ:డ రరఘవయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-121
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవప బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:60-122
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : సతఖనతరరయణ బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:60-122
వయససస:51
లస: ససస స

5326 SQX0128108
పషరర: లకడమపరరశత చమకలరరస

5312 SQX2308807
పషరర: నతగభమషణస పససపపలలటట

5310 SQX0221903
పషరర: శవ పడసరద బననరరవపరర

తసడడ:డ కకటయఖ బసధనతడవపరర
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:46
లస: పప

భరస : పకథదశ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-121
వయససస:27
లస: ససస స

5317 SQX1187120
పషరర: సతఖనతరరయణ బబ మమశశటట

5320 SQX1222389
పషరర: రరజకశశరర బబ మమశశటట

95-175/349

తసడడ:డ శవనతరరయణ అసదద
ఇసటట ననస:60-120
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నతగభమషణస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:60-121
వయససస:18
లస: పప
5314 SQX1361906
పషరర: సరయ శక పగడతల

5309 MLJ2686459
పషరర: శశషరరరవప అసదద

5334 SQX1886621
పషరర: రరజకశ తతట

95-175/357

తసడడ:డ రసబబబమ తతట
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:21
లస: పప
95-175/359

5337 AP151000498396
పషరర: గమరరనతధస తతట

95-175/360

తసడడ:డ ససబబబరరవప తతట
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:44
లస: పప
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5338 AP151000498117
పషరర: చనగరసధద కలరరక

95-175/361

తసడడ:డ ససబబబరరవప కలరక
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:50
లస: పప
5341 SQX1013929
పషరర: లలహహత శక చమకలరరస

5339 MLJ2686988
పషరర: చసదడమమళ కలరరక

95-175/362

తసడడ:డ ససబబబరరవప కలరక
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:60
లస: పప
95-160/207

5342 SQX0200816
పషరర: కరసస అననపపరష చమకలరరస

5340 AP151000498429
పషరర: గరసధద కలరరక

95-175/363

తసడడ:డ ససబబబరరవప కలరక
ఇసటట ననస:60-123
వయససస:70
లస: పప
95-160/208

5343 SQX0413245
పషరర: అజయ కలమలర చమకలరరస

95-160/209

తసడడ:డ తసడవ నతగ మలలర సశర రరవప చమకకరరర
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : తసడవ నతగ మలలర సశర రరవప చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ తసడవ నతగ మలలర సశర రరవప చమకలర
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:30
లస: పప

5344 SQX1763663
పషరర: నతగకశశర రరవప ఘసటసరల

95-160/211
5345 SQX1763549
పషరర: తతసడవ నతగ మలలర శశర రరవప
చమకలరరస
తసడడ:డ వనసకట లకడమ నతరరయణ చమకలరరస
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:55
లస: పప

5346 SQX1046318
పషరర: శకనవరస రరవప తతలలసనరర

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతలలసనరర తతలలససరర
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:41
లస: పప

5348 SQX0425140
పషరర: ససధథర శనగపలర

5349 AP151000498438
పషరర: వనసకటటశశరరరవప తతలలసనరర

95-160/210

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప ఘసటసరల
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:36
లస: పప
5347 AP151000501359
పషరర: పదతమవత తతలలసనరర

95-175/364

భరస : వనసకటటశశరరరవప తతలలససరర
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:44
లస: ససస స
5350 AP151000498515
పషరర: శకనవరసరరవప తతలలసనరర

తసడడ:డ సరయ శవ రరవప శనగపలర
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:30
లస: పప
95-175/367

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తతలలససరర
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:55
లస: పప
5353 SQX0200873
పషరర: ససరకఖల వకణలగడమ

95-160/213

95-175/368

5352 SQX1324870
పషరర: యస ఎల ఎల కరమమశశరర
సనసరర
తసడడ:డ రవ కలమలర సనసరర
ఇసటట ననస:60-125
వయససస:29
లస: ససస స

95-160/212

5354 SQX0200857
పషరర: సతఖలత వకణలగడమ

95-160/214

5355 SQX1502161
పషరర: హహహమలవత సససరర

95-160/215

భరస : పపరష జనతరబనరరవప వకణలగడమ
ఇసటట ననస:60-125
వయససస:47
లస: ససస స
95-160/216

భరస : సరసబశవరరవప వకణలగడమ
ఇసటట ననస:60-125
వయససస:71
లస: ససస స
5359 MLJ2675528
పషరర: నతరరయణమయరరస వకణలగడమ

5351 AP151000498439
పషరర: నతగకశశరరరవప తతలలసనరర

5357 MLJ2675353
పషరర: తడవకకమరరవప వకణలగడమ

భరస : రవ కలమలర సససరర
ఇసటట ననస:60-125
వయససస:54
లస: ససస స
95-160/217

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వకణలగడమ
ఇసటట ననస:60-125
వయససస:45
లస: పప
95-160/219

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వకణలగడమ
ఇసటట ననస:60-125
వయససస:50
లస: పప

5360 SQX1502179
పషరర: రవ కలమలర సససరర

95-160/220

95-172/600 5363 SQX2434546
5362 SQX2437689
పషరర: సరయ పసడయసకర బబనన రరవపరర
పషరర: వనసకట శవ కరమమశశరర బబనన
రరవపరర
తసడడ:డ పడసరద
భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:60-126
ఇసటట ననస:60-126
వయససస:20
లస: ససస స
వయససస:38
లస: ససస స

95-174/701

5365 SQX2084887
పషరర: హనసమసత రరవప వననరలసషత

95-144/546

తసడడ:డ పపలర యఖ వననరలసషత
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:51
లస: పప

5366 SQX2084804
పషరర: రరజకశశరర వసగలసషత
తసడడ:డ హనసమసత రరవప వసగలసషత
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:25
లస: ససస స

5358 MLJ2675403
పషరర: పపరష జనతరర నరరవప వకణలగడమ

95-160/218

తసడడ:డ సరసబశవరరవప వకణలగడమ
ఇసటట ననస:60-125
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ మయరరస సససరర
ఇసటట ననస:60-125
వయససస:57
లస: పప

95-144/545

95-175/366

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తతలలససరర
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పదతమరరవప తతలలససరర
ఇసటట ననస:60-124
వయససస:57
లస: పప

భరస : నతరరయణమయరరస వకణలగడమ
ఇసటట ననస:60-125
వయససస:39
లస: ససస స
5356 MLJ2675395
పషరర: సనరఖకలమలరర వకణలగడమ

95-175/365

95-164/56

5361 MLJ2675478
పషరర: సరసబశవరరవప వకణలగడమ

95-160/221

తసడడ:డ పపరష యఖ వకణలగడమ
ఇసటట ననస:60-125
వయససస:78
లస: పప
5364 AP151000498473
పషరర: సరసబశవరరవప బబదదననడడ

95-175/369

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప బబడడనదద
ఇసటట ననస:60-127
వయససస:46
లస: పప
5367 SQX2292936
పషరర: ససబబ రరవప పసనసగరసడ

95-158/832

తసడడ:డ పసనసగరసడ పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:61
లస: పప
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95-158/833

భరస : ససబబరరవప పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:45
లస: ససస స
5371 SQX0394965
పషరర: మసజలలదదవ జడ

తసడడ:డ ససబబ రరవప పసనసగరసడ
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:23
లస: పప
95-160/223

తసడడ:డ సరసబశవరరవప జడ
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:33
లస: ససస స
5374 SQX0614966
పషరర: రరజఖలకడమ చలలర

95-160/226

95-160/713

95-172/347

95-159/48

95-160/229

95-160/232

భరస : సతతసరరద న షషక
ఇసటట ననస:60-131
వయససస:47
లస: ససస స

5381 SQX0268813
పషరర: నబసరహహబ షషక

5384 SQX0671669
పషరర: హరరష తరరమలశశటట

5387 SQX0127878
పషరర: వనసకట ససబబమమ కకటటట

5390 SQX1388959
పషరర: కకఖదథససయల పరరశన షషక

95-175/372

5393 SQX0681874
పషరర: నజజమమదదబన షషక

95-172/348

5396 SQX0067512
పషరర: మహబమ జజన� షషక�
భరస : ఖలససస� షషక
ఇసటట ననస:60-138
వయససస:56
లస: ససస స

95-160/228

5379 AP151000492021
పషరర: మరరబబ షషక

95-172/346

5382 SQX0398479
పషరర: ససశల� జడ�

95-159/47

భరస : సరయబబబమ� జడ
ఇసటట ననస:60-128/1
వయససస:51
లస: ససస స
95-159/49

5385 SQX0641597
పషరర: సరసబశవ రరవప మలలలసపరటట

95-159/50

తసడడ:డ రరమయఖ మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:60-128/1
వయససస:62
లస: పప
95-160/230

5388 SQX0127704
పషరర: శకనవరసరరవప కకటటట

95-160/231

తసడడ:డ గగపరలరరవప కకటటట
ఇసటట ననస:60-129
వయససస:40
లస: పప
95-175/370

5391 SQX0681528
పషరర: హజకర బబబ షషక

95-175/371

భరస : అబమబల బషసర షషక
ఇసటట ననస:60-130
వయససస:47
లస: ససస స
95-175/373

తసడడ:డ అబమబల బషసర షషక
ఇసటట ననస:60-130
వయససస:28
లస: పప
95-175/375

5376 SQX0614982
పషరర: హరరకకషష చలలర

భరస : నబసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర షషక
ఇసటట ననస:60-130
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బశర షషక
ఇసటట ననస:60-130
వయససస:26
లస: పప
5395 AP151000501154
పషరర: నససమల షషక

95-160/846

భరస : గగపరలరరవప కకటటట
ఇసటట ననస:60-129
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ కకటటట
ఇసటట ననస:60-129
వయససస:68
లస: పప
5392 SQX1049098
పషరర: గగస మమనసదథబన షషక

5378 SQX2162196
పషరర: దతస రమణ కలమలర చలలర

95-160/225

తసడడ:డ వరదయఖ చలలర
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరమ
ఇసటట ననస:60-128/1
వయససస:28
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కకకకటటట
ఇసటట ననస:60-129
వయససస:31
లస: ససస స
5389 SQX0127647
పషరర: గగపరలరరవప కకటటట

95-160/227

తసడడ:డ సరశరరసహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:60
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప� జడ
ఇసటట ననస:60-128/1
వయససస:59
లస: ససస స
5386 SQX0128090
పషరర: అననష కకటటట

5375 SQX1325159
పషరర: శరకషసబ తరరమలశశటట

5373 SQX0394973
పషరర: ససకనఖ తరరమలశశటట
భరస : శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ హరర కకషష
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ నబసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:43
లస: పప
5383 SQX0406447
పషరర: సరయ కలమలరర� జడ�

95-160/224

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటయఖ జడ
ఇసటట ననస:60.128
వయససస:60
లస: పప
5380 AP151000492006
పషరర: మరరవలసరహహబ షషక

5372 SQX0394940
పషరర: శరఖమల చలలర

95-160/222

తసడడ:డ సరయ బబబమ జజదత
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : హరరకకషష చలలర
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరదయఖ చలలర
ఇసటట ననస:60-128
వయససస:61
లస: ససస స
5377 SQX0394957
పషరర: సరయబబబమ జడ

95-159/726 5370 SQX1073741
5369 SQX2292894
పషరర: వనసకట వననద కలమలర పసనసగరసడ
పషరర: రరమ లకడమ జజదత

5394 AP151000498116
పషరర: అబమబల బషసర షషక

95-175/374

తసడడ:డ అబమబలమజద షషక
ఇసటట ననస:60-130
వయససస:55
లస: పప
95-148/674

5397 SQX0427088
పషరర: ససననలలబబగస

95-172/349

భరస : మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-158
వయససస:43
లస: ససస స
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పషరర: పకకర బ షషక
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95-172/350

భరస : మమలలల షషక
ఇసటట ననస:60-158
వయససస:60
లస: ససస స
5401 SQX0938159
పషరర: షబబనత షషక

95-173/399

95-162/780

95-172/355

95-172/357

95-172/360

95-172/363

తసడడ:డ భబసణరరరవప మలజకటట
ఇసటట ననస:60-163
వయససస:41
లస: పప
5419 SQX1882836
పషరర: రరఘవ రరవప లసగసశశటట

95-172/366

తసడడ:డ అమర షషక
ఇసటట ననస:60-166
వయససస:22
లస: ససస స

95-173/401

5411 SQX0069690
పషరర: లకడమ మలరస

5414 SQX1128025
పషరర: నతగ దథపసక మలజకటట

95-124/633

95-172/358

5406 SQX1283811
పషరర: కకషష మలణణకఖమమ చపరపడ

5409 SQX1128066
పషరర: షహనతజ షషక

95-172/356

5412 SQX0069724
పషరర: సరకశశశర రరవప మలరస

95-172/361

5415 MLJ1126952
పషరర: వజయలకడమ మలజకటట
భరస : భబసణరరరవప మలజకటట
ఇసటట ననస:60-163
వయససస:63
లస: ససస స

5417 MLJ1126671
పషరర: భబసణరరరవప మలజకటట

5418 AP151000492061
పషరర: కకషషకలమలరర లసగసశశటట

5423 SQX2089290
పషరర: ఫరతమమననసర షషక

5426 SQX2234805
పషరర: మమమమమననస షషక
భరస : అమర
ఇసటట ననస:60-166
వయససస:58
లస: ససస స

95-172/359

95-172/362

భరస : వర వనసకట సతఖనతరరయణ మలజకటట
ఇసటట ననస:60-163
వయససస:35
లస: ససస స

5420 MLJ2678829
పషరర: లసగసశశటట వనసకటటసశర రరవప

95-172/354

తసడడ:డ సరసబయఖ మలరస
ఇసటట ననస:60-162
వయససస:42
లస: పప

95-172/364

95-172/365

భరస : EashwaraRao లసగసశశటట
ఇసటట ననస:60-165
వయససస:55
లస: ససస స
95-172/367

5421 AP151000492060
పషరర: ఈశశరరరవప లసగసశశటట

95-172/368

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:60-165
వయససస:59
లస: పప
95-172/569

తసడడ:డ అమర షషక
ఇసటట ననస:60-166
వయససస:38
లస: ససస స
95-172/571

95-161/762

తసడడ:డ బబబబ వరల షషక
ఇసటట ననస:60-160
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఈశశర రరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:60-165
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అమర షషక
ఇసటట ననస:60-166
వయససస:28
లస: పప
5425 SQX2057404
పషరర: పరరశన షషక

5408 MLJ2682243
పషరర: అబమబల మమజబ షషక

5403 SQX2095685
పషరర: శకకస కలమలర మకగణన

భరస : ఆసజననయ పడసరద చపరపడ
ఇసటట ననస:60-159
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరఖనతరరయణ మలజకటట
ఇసటట ననస:60-163
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ ఈశశర రరవప లసగసశశటట
ఇసటట ననస:60-165
వయససస:33
లస: పప
5422 SQX2073187
పషరర: జమర షషక

95-172/353

భరస : సరకశశశరరరవప మలరస
ఇసటట ననస:60-162
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ మదదబ
ఇసటట ననస:60-162
వయససస:61
లస: పప
5416 MLJ1126580
పషరర: సతఖనతరరయణ మలజకటట

5405 SQX1283894
పషరర: పడమలరరణణ చపరపడ

95-172/352

తసడడ:డ కవ కలమలర మకగణన
ఇసటట ననస:60-159
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల సతతసర
ఇసటట ననస:60-159
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హససససన సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-160
వయససస:71
లస: పప
5413 AP151000492211
పషరర: రరమలరరవప మదదబ

95-173/400

భరస : చసదడశశఖర చపరపడ
ఇసటట ననస:60-159
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయ పడసరద చపరపడ
ఇసటట ననస:60-159
వయససస:40
లస: పప
5410 SQX1128041
పషరర: మసరసన వల షషక

5402 SQX0739052
పషరర: మహమమద హహసషన షషక

5400 AP151000492007
పషరర: బబబబవలసరహహబ షషక

తసడడ:డ సరశరరసహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-158
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ బబబబ వరల షషక
ఇసటట ననస:60-158
వయససస:27
లస: పప

భరస : మకగణన శకకసకలమలర అల
ఇసటట ననస:60-159
వయససస:41
లస: ససస స
5407 SQX1283860
పషరర: చసదడశశఖర చపరపడ

95-172/351

తసడడ:డ మహమమద హజజరత షషక
ఇసటట ననస:60-158
వయససస:20
లస: పప

భరస : హజరత వరల
ఇసటట ననస:60-158
వయససస:39
లస: ససస స
5404 SQX2096428
పషరర: పపషప కలమలరర అల

5399 SQX1886415
పషరర: మహమమద అససఫ షషక

5424 SQX2057396
పషరర: యలససన షషక

95-172/570

తసడడ:డ అమర షషక
ఇసటట ననస:60-166
వయససస:37
లస: పప
95-172/601

5427 SQX1643725
పషరర: ఖరరమమననసర షషక

95-173/402

భరస : ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:60-168
వయససస:56
లస: ససస స
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పషరర: కకషష ససజజన మమలణ
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95-172/602

భసధసవప: సరగజన ససజజన మమలణ
ఇసటట ననస:60-169
వయససస:66
లస: పప
5431 SQX1501908
పషరర: సడవసత బటటట

95-172/369

95-172/372

95-172/375

95-172/378

95-172/381

95-172/383

95-172/386

తసడడ:డ కకటయఖ కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-180
వయససస:66
లస: పప

5441 AP151000492349
పషరర: రహహమమననసరబబగస మమగల

5444 SQX2048585
పషరర: అబమబల రషసద అహమద బబగ

95-172/389

95-172/379

5436 SQX1501890
పషరర: సనరయఖ బటటట

95-172/374

5439 AP151000492350
పషరర: అజజననసరబబగస మమగల

5442 MLJ2679090
పషరర: మయస కరరమమలలర షషక

95-172/380

95-151/790

5445 SQX0550723
పషరర: మరరయసబ ఖలతషన పఠరన

తసడడ:డ మగల జజన అహమద బబగ
ఇసటట ననస:60-171, OLD NO.16-1-124
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఉబబదసలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-172
వయససస:31
లస: ససస స

5447 SQX1554329
పషరర: కరరమమలర షషక

5448 AP151000492008
పషరర: ససతతరరవమమ కకమమశశటట

5450 SQX0426908
పషరర: పడసనన కరరఖసపపడడ

5453 SQX0426890
పషరర: లకడమకరసత కరరఖసపపడడ

5456 SQX0542860
పషరర: అనత కరరఖసపపడడ
భరస : గసగకకషప ర కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-181
వయససస:37
లస: ససస స

95-172/377

తసడడ:డ అబబబసఅలర షషక
ఇసటట ననస:60-171
వయససస:43
లస: పప

95-172/384

95-172/387

95-172/382

95-172/385

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకమమశశటట
ఇసటట ననస:60-178
వయససస:95
లస: ససస స
5451 AP151000492107
పషరర: వజయలకడమ కరరరఖసపపడడ

95-172/388

భరస : వరలలశశరరకవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-180
వయససస:63
లస: ససస స
95-172/390

తసడడ:డ మలలర శశరరరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-180
వయససస:39
లస: పప
95-172/392

95-172/371

భరస : గపపరగబగ షషక
ఇసటట ననస:60-171
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వరససదదవరరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-180
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వరలలసశర రరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-180
వయససస:38
లస: పప
5455 AP151000492051
పషరర: వరలలశశరరకవప కరరరఖసపపడడ

95-172/376

తసడడ:డ ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:60-175
వయససస:55
లస: పప

భరస : లకడమ కరసత కరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-180
వయససస:30
లస: ససస స
5452 MLJ2678159
పషరర: బబపపజ కరరఖసపపడడ

5438 SQX0069716
పషరర: మసరసన ఖలదర ఖలన పఠరన

5433 SQX1128074
పషరర: ఇరరర దసననసర పఠరన

తసడడ:డ చదననయఖ బటటట
ఇసటట ననస:60-170
వయససస:34
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ కరరమమలలర షషక
ఇసటట ననస:60-175
వయససస:26
లస: పప
5449 SQX1090018
పషరర: ససమత కరఖసపపడడ

95-172/373

భరస : అబమబల రశద అహమద బబగ
ఇసటట ననస:60-171
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రహహసబబగ షషక
ఇసటట ననస:60-171
వయససస:68
లస: పప
5446 SQX1241801
పషరర: టటపపప ససలలసన షషక

5435 SQX1603290
పషరర: సలమల షషక

95-172/485

భరస : మసరసన ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-170
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పకకర అహమద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:60-170
వయససస:43
లస: పప

భరస : గపపరగబగ షషక
ఇసటట ననస:60-171
వయససస:44
లస: ససస స
5443 AP151000492352
పషరర: గపపరకబగ అబమబల

95-172/370

భరస : మలబయబ సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:60-170
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫకకర అహమద షషక
ఇసటట ననస:60-170
వయససస:40
లస: పప
5440 AP151000492328
పషరర: నససమలమమగల

5432 SQX0445197
పషరర: ఆశరమత షషక

5430 SQX1841709
పషరర: ఖయమఖస షషక

తసడడ:డ ఖలససస షషక
ఇసటట ననస:60-169, MAIN ROAD
వయససస:68
లస: పప

భరస : ననరరదథబన షషక
ఇసటట ననస:60-170
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : షకకలల అహమద షషక
ఇసటట ననస:60-170
వయససస:54
లస: ససస స
5437 SQX0395301
పషరర: ననరరదథబన షషక

95-172/484

భరస : ఖయయఖస షషక
ఇసటట ననస:60-169, MAIN ROAD
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : సనరయఖ బటటట
ఇసటట ననస:60-170
వయససస:32
లస: ససస స
5434 SQX0688853
పషరర: పరరశన భబనస షషక

5429 SQX1841717
పషరర: సలమల షషక

5454 AP151000492020
పషరర: వరససదదవరరవప కరరరఖసపపడడ

95-172/391

తసడడ:డ వరలలశశరరకవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-180
వయససస:44
లస: పప
95-172/393

5457 AP151000492320
పషరర: కనకదసరర కరరరఖసపపడడ

95-172/394

భరస : గణణశశరరరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-181
వయససస:44
లస: ససస స
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5458 AP151000492019
పషరర: గసగరకకషప ర కరరరఖసపపడడ

95-172/395

తసడడ:డ గణణశశరరరవప కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-181
వయససస:43
లస: పప
5461 SQX0548545
పషరర: జమమన మలలలసపరటట

95-172/398

5462 SQX0548578
పషరర: శకహరరబబబమ మలలలసపరటట

95-172/401

5465 SQX1724194
పషరర: వనసకటటశ ససదబతషల

5468 SQX0395194
పషరర: భబగఖలకడమ సనరర

తసడడ:డ ససతతరరమలసజననయమలల సనరర
ఇసటట ననస:60-187
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వనసకట ససబబబరరవప సనరర
ఇసటట ననస:60-187
వయససస:45
లస: ససస స

5470 AP151000492381
పషరర: చదననకకశవగమపస సనరర

5471 AP151000492380
పషరర: చలపతరరవప సనరర

95-172/406

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప సనరర
ఇసటట ననస:60-187
వయససస:44
లస: పప
5473 MLJ2678779
పషరర: వనసకటససబబబరరవప సనరర

95-172/409

95-172/411

95-172/414

తసడడ:డ వరరసరశమ ససగకపప
ఇసటట ననస:60-190
వయససస:61
లస: పప

95-172/404

5480 MLJ2678175
పషరర: ససబబబరరవప సనరర

95-131/652

5483 SQX2252013
పషరర: బసదస పసడయ కరననళళ

95-172/407

5486 SQX0395129
పషరర: దదవపసడయ కరనసళళ
తసడడ:డ కకషరషరరవప కరనసళళ
ఇసటట ననస:60-191
వయససస:32
లస: ససస స

5466 SQX0395079
పషరర: ససకనఖ సనరర

95-172/402

5469 MLJ2678084
పషరర: రసగరనతయకమమ సనరర

95-172/405

95-172/408
5472 MLJ2678183
పషరర: ససతతరరమలసజననయమలల సనరర

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప సనరర
ఇసటట ననస:60-187
వయససస:47
లస: పప
95-153/30

5475 MLJ2678035
పషరర: వజయ సనరర

95-172/410

భరస : శకనవరసరరవప సనరర
ఇసటట ననస:60-188
వయససస:47
లస: ససస స
95-172/412

5478 SQX0395137
పషరర: శశషష సనరర

95-172/413

తసడడ:డ శకనవరససరరవప సనర
ఇసటట ననస:60-188
వయససస:29
లస: పప
95-172/415

5481 SQX2441749
పషరర: శకనవరసరరవప కరననళళ

95-89/1516

తసడడ:డ రరమ చసదడరరవప కరననళళ
ఇసటట ననస:60-189
వయససస:47
లస: పప
95-172/603

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కరననళళ
ఇసటట ననస:60-189
వయససస:18
లస: ససస స
95-172/417

95-172/400

భరస : పరసడడరసగ రరవప సనరర
ఇసటట ననస:60-187
వయససస:71
లస: ససస స

తసడడ:డ నతసరయఖ సనర
ఇసటట ననస:60-188
వయససస:90
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప కరననళళ
ఇసటట ననస:60-189
వయససస:42
లస: ససస స
5485 MLJ2678225
పషరర: బసవశసకర ససగకపప

5477 SQX1241652
పషరర: బబల నతగకశశర రరవప ససరర

5463 SQX0395145
పషరర: పపరష చసదడరరవప మలలలసపరటట

భరస : చలపతరరవప సనరర
ఇసటట ననస:60-187
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససరర
ఇసటట ననస:60-188
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప సనరర
ఇసటట ననస:60-188
వయససస:52
లస: పప
5482 SQX2441046
పషరర: లకడమ అహలఖ కరననళళ

95-207/16

తసడడ:డ శకనవరసర రరవప ససరర
ఇసటట ననస:60-188
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : ససబబ రరవప ససరర
ఇసటట ననస:60-188
వయససస:65
లస: ససస స
5479 MLJ2678233
పషరర: శకనవరసరరవప సనరర

5474 SQX1831742
పషరర: అశశనస కలమలరర ససరర

95-172/397

తసడడ:డ ససబబబరరవప మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:60-186
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప సనరర
ఇసటట ననస:60-187
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరవప సనరర
ఇసటట ననస:60-187
వయససస:50
లస: పప
5476 SQX1241603
పషరర: సశరరజఖస ససరర

95-172/399

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదబతషల
ఇసటట ననస:60-186
వయససస:21
లస: పప
95-172/403

5460 AP151000492011
పషరర: గణణశశరరరవప కరరరఖసపపడడ

తసడడ:డ కకటయఖ కరరఖసపపడడ
ఇసటట ననస:60-181
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:60-186
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యఖ మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:60-186
వయససస:70
లస: పప
5467 SQX0395186
పషరర: ఆదదలకడమ సనరర

95-172/396

తసడడ:డ సరసబశవరరవప యనగరల
ఇసటట ననస:60-181
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:60-186
వయససస:59
లస: ససస స
5464 SQX0548529
పషరర: ససబబబరరవప మలలలసపరటట

5459 SQX0542852
పషరర: శకనవరసరరవప యనగరల

5484 MLJ2678258
పషరర: కగశలఖ ససగగపప

95-172/416

భరస : బసశసకర ససగకపప
ఇసటట ననస:60-190
వయససస:58
లస: ససస స
95-172/418

5487 SQX0688929
పషరర: అసజన దదవ కరనసళళ

95-172/419

భరస : రరజకష కరనసళళ
ఇసటట ననస:60-191
వయససస:33
లస: ససస స

Page 187 of 338

5488 MLJ2678050
పషరర: మలలర శశరర కరనసళళ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-172/420

భరస : కకషరషరరవప కనసలలర
ఇసటట ననస:60-191
వయససస:54
లస: ససస స
5491 SQX1829696
పషరర: షరరఫర షషక

95-172/423

95-172/426

95-172/429

95-172/432

95-172/434

95-21/1094

95-172/437

భరస : శకనవరసరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:60-196
వయససస:47
లస: ససస స

5501 SQX0427641
పషరర: జజనతబషర షషక

5504 SQX2236834
పషరర: షణమమఖ అయఖపప చదపరరరర

5507 SQX1241538
పషరర: అనసష చదపరరస

5510 AP151000492068
పషరర: ఆదదలకడమ చదపరరస

95-172/440

5513 SQX0688895
పషరర: సరసబ శవ రరవప చదపరరస

95-172/433

5516 SQX1241512
పషరర: ససతమమ చదపరరరర
భరస : అపరప రరవప చదపరరరర
ఇసటట ననస:60-196
వయససస:74
లస: ససస స

5496 SQX0688945
పషరర: జజన బబగస షషక

95-172/428

5499 AP151000492419
పషరర: మహమమద జజన షషక

95-172/431

5502 SQX1826593
పషరర: రరజఖలకడమ చదపరరరర

95-21/1093

తసడడ:డ మమరళ చదపరరరర
ఇసటట ననస:60-194
వయససస:21
లస: ససస స
95-172/604

5505 SQX1762046
పషరర: నతగ అనసరష వరరపలర

95-174/120

భరస : అజయ వరరపలర
ఇసటట ననస:60-194
వయససస:21
లస: ససస స
95-172/435

5508 SQX0688911
పషరర: నతగమలర క చదపరరస

95-172/436

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:60-195
వయససస:31
లస: ససస స
95-172/438

5511 SQX0395111
పషరర: పదతమవత నకణల

95-172/439

భరస : సససగయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:60-195
వయససస:54
లస: ససస స
95-172/441

తసడడ:డ అపరపరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:60-195
వయససస:56
లస: పప
95-172/443

95-172/425

తసడడ:డ అబమబల ఖలదర షషక
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:47
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:60-195
వయససస:47
లస: ససస స

తలర : పదతమవత ఆవపల
ఇసటట ననస:60-195
వయససస:31
లస: పప
5515 MLJ2678431
పషరర: రమలదదవ చదపరరస

95-172/430

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:60-195
వయససస:25
లస: ససస స

తలర : పదతమవత ఆవపల
ఇసటట ననస:60-195
వయససస:32
లస: ససస స
5512 SQX0395467
పషరర: బబల వనసకటటష ఆవపల

5498 SQX0688937
పషరర: షషక మహమమద మమషరటక

5493 SQX0427393
పషరర: శక సదదక బబగస

తసడడ:డ అబమబల ఖలదర షషక
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:63
లస: ససస స

తలర : మలర శశరర చదపరరరర
ఇసటట ననస:60-194
వయససస:19
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరరరవ ఆవపల
ఇసటట ననస:60-195
వయససస:68
లస: ససస స
5509 SQX0395475
పషరర: శరకవణణ ఆవపల

95-172/427

తసడడ:డ అబమబల ఖలదర షషక
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:57
లస: పప

భరస : మమరళ చదపరరస
ఇసటట ననస:60-194
వయససస:39
లస: ససస స
5506 SQX1826585
పషరర: ససతరరవమమ ఆవపల

5495 SQX0688887
పషరర: అబదత బబగస షషక

95-172/422

భరస : అహమద జజన షషక
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన భబషర మహమమద
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ అబమబలలద దర షషక
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:47
లస: పప
5503 MLJ2678423
పషరర: మలలర శశరర చదపరరస

95-172/424

భరస : జజన భబషర షషక
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:25
లస: పప
5500 AP151000492374
పషరర: అహమదతరన షషక

5492 SQX0427443
పషరర: షషక మమసరటరర హససన

5490 MLJ2678845
పషరర: రరజకష కరనసళళ

తసడడ:డ కకషరషరరవప కనసలలర
ఇసటట ననస:60-191
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల రహహమలన షషక
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : మహమమద జజన సయఖద
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:39
లస: ససస స
5497 SQX1292770
పషరర: మహమమద మమనశర షషక

95-172/421

తసడడ:డ కకషరషరరవప కరనసళళ
ఇసటట ననస:60-191
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-192
వయససస:21
లస: ససస స
5494 SQX0395392
పషరర: షఫసమమననసర సయఖద

5489 SQX0405720
పషరర: ససరకసదడ కలమలర కరనసళళ

5514 SQX1241462
పషరర: తనసజ చదపరరరర

95-172/442

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదపరరరర
ఇసటట ననస:60-196
వయససస:24
లస: ససస స
95-172/444

5517 AP151000492032
పషరర: శకనవరసరరవప చదపరరస

95-172/445

తసడడ:డ అపరపరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:60-196
వయససస:49
లస: పప
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5518 SQX0427062
పషరర: రరఫసయల ససలస న షషక
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95-172/446

భరస : మరర వరల షషక
ఇసటట ననస:60-198
వయససస:35
లస: ససస స
5521 AP151000492094
పషరర: షసషరదదబగస షషక

95-172/449

95-172/452

95-173/403

95-172/458

95-172/461

95-172/464

95-172/467

భరస : మమరహరరరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:60-205
వయససస:35
లస: ససస స

5531 AP151000492118
పషరర: సరసబబడజఖస చరల

5534 AP151000492042
పషరర: వమలలదదవ గడడగరయఖల

5537 SQX0550632
పషరర: శకనవరసరరవప చరతనగసడర

5540 AP151000492151
పషరర: అశజమమ చదపరరస

95-172/470

5543 AP151000492204
పషరర: నతగకశశరరరవప చదపరరస

95-172/459

5546 SQX0945824
పషరర: రమలదదవ చదపరరస
భరస : పరపషశశర రరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:60-205
వయససస:38
లస: ససస స

5526 AP151000492370
పషరర: హహసషసన షషక

95-172/455

5529 AP151000492248
పషరర: రవసదడబబబమ ఇసదసరరస

95-172/457

5532 SQX0405746
పషరర: శకకరసత చరరల

95-172/460

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చరల
ఇసటట ననస:60-200
వయససస:28
లస: పప
95-172/462

5535 AP151000492041
పషరర: మమరళకకషష గడడగరయఖల

95-172/463

తసడడ:డ పదమనతభస గడడగరయఖల
ఇసటట ననస:60-201
వయససస:63
లస: పప
95-172/465

5538 MLJ3616778
పషరర: నరకసదడ నతధ చరతనగరసడర

95-172/466

తసడడ:డ శకరరమమలల చరతనగసడర
ఇసటట ననస:60-203
వయససస:37
లస: పప
95-172/468

5541 SQX1512160
పషరర: జజఖత చదపరరస

95-172/469

భరస : కకషష రరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:60-204
వయససస:53
లస: ససస స
95-172/471

తసడడ:డ కకటయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:60-204
వయససస:69
లస: పప
95-172/473

95-172/451

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:60-199
వయససస:53
లస: పప

భరస : నతగకశశరరరవప చదపరరస
ఇసటట ననస:60-204
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:60-204
వయససస:60
లస: పప
5545 SQX0395178
పషరర: శకలకడమ చదపరరస

95-172/456

తసడడ:డ శకరరమమలల చరతనగరసడర
ఇసటట ననస:60-203
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పషరయఖ చరతనగరసడర
ఇసటట ననస:60-203
వయససస:72
లస: పప
5542 SQX0688820
పషరర: కకషషరరవప చదపరరస

5528 AP151000492072
పషరర: అరరణ ఇసదసరరస

5523 SQX0395368
పషరర: రషసద సయఖద

తసడడ:డ ఫరరద షషక
ఇసటట ననస:60-198
వయససస:60
లస: పప

భరస : మమరళకకషష గడడగరయఖల
ఇసటట ననస:60-201
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప చరతనగసడర
ఇసటట ననస:60-203
వయససస:35
లస: ససస స
5539 SQX0491381
పషరర: శకరరమమల చరతనగరసడర

95-172/453

భరస : సరసబశవరరవప చరల
ఇసటట ననస:60-200
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చరల
ఇసటట ననస:60-200
వయససస:31
లస: పప
5536 SQX1090604
పషరర: రకఖ చరతనగసడర

5525 SQX1124965
పషరర: ఆససఫ బబషర షషక

95-172/448

తసడడ:డ జజన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:60-198
వయససస:33
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబమ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:60-199
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : శకకరసత చరరల
ఇసటట ననస:60-200
వయససస:29
లస: ససస స
5533 SQX0405761
పషరర: నతగబబబమ చరరల

95-172/450

తసడడ:డ కమల బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-198
వయససస:44
లస: పప

భరస : రహమలన సయఖద
ఇసటట ననస:60-198
వయససస:35
లస: ససస స
5530 SQX1284264
పషరర: మమఘన చరరల

5522 SQX0395418
పషరర: లలల బ షషక

5520 SQX1124957
పషరర: మతజజన షషక

భరస : కమల బబషర షషక
ఇసటట ననస:60-198
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : మహమమద షర షషక
ఇసటట ననస:60-198
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన వరల సయఖద
ఇసటట ననస:60-198
వయససస:34
లస: పప
5527 SQX1537408
పషరర: పరరశన సయఖద

95-172/447

భరస : కరలలష షషక
ఇసటట ననస:60-198
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:60-198
వయససస:60
లస: ససస స
5524 SQX0688812
పషరర: రహమలన సయఖద

5519 SQX0688994
పషరర: గగససయల బ షషక

5544 SQX0088195
పషరర: మలధసరర చదపరరస

95-172/472

భరస : శకనవరసస చదపరరస
ఇసటట ననస:60-205
వయససస:31
లస: ససస స
95-172/474

5547 AP151000492069
పషరర: పరరశతమమ చదపరరస

95-172/475

భరస : లకడమనతరరయణ చదపరరస
ఇసటట ననస:60-205
వయససస:60
లస: ససస స
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5548 AP151000492070
పషరర: నతగకసదడమమ చదపరరస

95-172/476

భరస : సరసబయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:60-205
వయససస:65
లస: ససస స

5549 AP151000492144
పషరర: శకనవరసస చదపరరస

95-172/477

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ చదపరరస
ఇసటట ననస:60-205
వయససస:44
లస: పప

5551 AP151000492139
పషరర: పరపషశశరరరవప చదపరరస

95-172/479

తసడడ:డ సరసబయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:60-205
వయససస:47
లస: పప

5552 SQX0423996
పషరర: వనసకటటశశర రరవప చదపరరస

95-174/121

తసడడ:డ అశశక రరయలరగత
ఇసటట ననస:60-207
వయససస:30
లస: పప

5555 SQX2217727
పషరర: సరమమజఖస ఇసదసరరస

95-172/480

95-172/483

తసడడ:డ SambashivaRao ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:60-208
వయససస:58
లస: పప
5560 SQX1473404
పషరర: హజజరర బ షషక

5558 SQX0001180
పషరర: హజజరర� షషక�

95-172/605

భరస : బబషష షషక
ఇసటట ననస:60-214
వయససస:60
లస: ససస స

5561 SQX1455972
పషరర: మత బబయ మమదతవత

95-148/675

5556 SQX1124940
పషరర: సరమలమజఖస ఇసదసరరస

95-172/482

5559 MLJ1120542
పషరర: మమమమయన షషక

95-173/404

భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:60-214
వయససస:34
లస: ససస స
95-148/676

భరస : రవ నతయక మమదతవత
ఇసటట ననస:60-215
వయససస:28
లస: ససస స

5563 AP151000567295
పషరర: లకడమబబయ మమడతవత

95-172/481

భరస : సరసబశవ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:60-208
వయససస:74
లస: ససస స

భరస : భబషర� షషక
ఇసటట ననస:60-214
వయససస:59
లస: ససస స
95-173/405

5553 AP151000492063
పషరర: సరసబయఖ చదపరరస
తసడడ:డ వనసకయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:60-205
వయససస:75
లస: పప

భరస : సరసబశవయఖ ఇసదసరరస
ఇసటట ననస:60-207 OLD 16-1-1
వయససస:76
లస: ససస స

5557 AP151000492311
పషరర: వరతజవహరరబబమ ఇసదసరరస

95-172/478

తసడడ:డ సరసబయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:60-205
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ చదపరరస
ఇసటట ననస:60-205
వయససస:47
లస: పప

5554 SQX1922616
పషరర: జయ కకషష రరయలరగత

5550 AP151000492089
పషరర: మమరహరరరరవప చదపరరస

5562 SQX1455915
పషరర: రవ నతయక మమదతవత

95-148/677

తసడడ:డ రవ నతయక మమదతవత
ఇసటట ననస:60-215
వయససస:32
లస: పప

95-162/168

భరస : శశకరరనతయక మమడవత
ఇసటట ననస:60-216
వయససస:51
లస: ససస స
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95-148/678 5565 SQX0001347
5564 SQX0001214
పషరర: నతగమణణ బబయ� మమడతవత�
పషరర: మమరర బబయ� ఇసరరవత�

భరస : ననహహ హ నతయక� మమడతవత
ఇసటట ననస:60-219
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : బబ జజనతయక� ఇసరరవరత
ఇసటట ననస:60-219
వయససస:45
లస: ససస స

95-78/933 5568 SQX0367540
5567 SQX1002641
పషరర: చనన అసజ నతయక దసమలవత
పషరర: సరసబ� దతసరర

తసడడ:డ శక రరమమలల నతయక
ఇసటట ననస:60/220
వయససస:35
లస: పప
5570 SQX1548207
పషరర: జలలన షషక

95-215/113

5571 SQX1914324
పషరర: రరమ శవ శశష సరయ కకసడదటట

95-148/681

95-148/682

Deleted

5574 SQX0228940
పషరర: శరకవణ కలమలర మరరకబబ యన
తసడడ:డ తరరపరల మరరకబబ యన
ఇసటట ననస:60-7428
వయససస:31
లస: పప

95-148/680

5569 SQX0924647
పషరర: రఫసయల బబగస షససక

95-215/112

భరస : ఖలజజ
ఇసటట ననస:60-345
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరర పడసరద కకసడదటట
ఇసటట ననస:60-871-11
వయససస:19
లస: పప
95-147/671

5566 SQX0331850
పషరర: భభజఖ నతయక ఇసరరవత

తసడడ:డ నతగమలల ఇసరరవత
ఇసటట ననస:60-219
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ� దతసరర
ఇసటట ననస:60-221
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:60-345
వయససస:36
లస: పప
5573 AP151000549508
పషరర: శకనవరసరరవప గమసటటపలర
గమసటటపలర
తసడడ:డ గసగరధరస గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-7287
వయససస:48
లస: పప

95-148/679

95-148/683

5572 AP151000549148
పషరర: ఉమలశసకర గమసటటపలర

95-147/670

తసడడ:డ గసగరధరస గమసటటపలర
ఇసటట ననస:60-7287
వయససస:42
లస: పప
5575 SQX0681551
పషరర: వనస ఎస పపషప

95-175/439

భరస : జయకలమలర వనస ఎస
ఇసటట ననస:62-1-2
వయససస:55
లస: ససస స
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5576 SQX1073394
పషరర: జజన జయ దథప గరల

95-175/440

తసడడ:డ జయ కలమలర గరల
ఇసటట ననస:62-1-2
వయససస:26
లస: పప
5579 SQX0844787
పషరర: మహమమద అహమమద

95-198/77

95-175/443

95-175/446

95-175/448

95-175/451

95-175/454

95-175/457

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:62-1-7
వయససస:44
లస: పప

5589 SQX1493527
పషరర: పడసనన కలమలర గడబస

5592 SQX0643908
పషరర: కమలకకషప ర గడమ స

5595 AP151000501287
పషరర: ఝలనసరరణణ గడమ స

5598 AP151000498109
పషరర: అనల కలమలర గడమ స

95-175/460

5601 SQX1389445
పషరర: శరరర ససనత గడబస

95-175/449

5604 SQX2506129
పషరర: రరబణ బమలర
భరస : రరమ కకకషసన బమలర
ఇసటట ననస:62-1-7
వయససస:24
లస: ససస స

5584 SQX0650259
పషరర: గడబస మమరర

95-175/445

5587 SQX0756957
పషరర: ససజనఖ మమవరశ

95-162/197

5590 AP151000498215
పషరర: ససధతకర గడబస

95-175/450

తసడడ:డ సససదరరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-5
వయససస:47
లస: పప
95-175/452

5593 SQX0400747
పషరర: సససదరరరవప గడబస

95-175/453

తసడడ:డ డదవడ గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-5
వయససస:86
లస: పప
95-175/455

5596 MLJ1124502
పషరర: కకపరకర గడమ స

95-175/456

తసడడ:డ అబడహస గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-6
వయససస:37
లస: పప
95-175/458

5599 AP151000498507
పషరర: అబడహస గడమ స

95-175/459

తసడడ:డ డదవడసన గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-6
వయససస:65
లస: పప
95-175/461

భరస : బబలవననద రరజజ కలకరణమళ
ఇసటట ననస:62-1-7
వయససస:52
లస: ససస స
95-176/16

95-174/287

తసడడ:డ శవయఖ మవశ
ఇసటట ననస:62-1-5
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-6
వయససస:45
లస: పప

భరస : సఖమమల రరజ గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-7
వయససస:41
లస: ససస స
5603 SQX0892000
పషరర: శరఖమల రరజ గడమ స

95-175/447

భరస : అబడహస గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-6
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-6
వయససస:44
లస: పప
5600 SQX0368613
పషరర: గడబస జజఖత

5586 MLJ2686574
పషరర: ఇమలమనసయయలల గడబస

5581 MLJ1121854
పషరర: సశరరజఖమమ ననకమసచ

భరస : ఇమలమనసయయలల గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-4
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-5
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అబడహస గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-6
వయససస:36
లస: ససస స
5597 AP151000498456
పషరర: అశశక కలమలర గడమ స

95-175/444

తసడడ:డ ఇమలమనసఖయల గడబస
ఇసటట ననస:62-1-5
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-5
వయససస:53
లస: పప
5594 MLJ1125376
పషరర: కకపలత గడమ స

5583 SQX1886712
పషరర: షరరగన గడమ స

95-175/442

తసడడ:డ రసగయఖ నసకమసచ
ఇసటట ననస:62-1-4
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-4
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ దతవద గడబస
ఇసటట ననస:62-1-5
వయససస:25
లస: ససస స
5591 AP151000498022
పషరర: రరజకసదడకలమలర గడమ స

95-95/986

భరస : డదవడ గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-4
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-4
వయససస:57
లస: పప
5588 SQX1385880
పషరర: మమనక గడబస

5580 SQX1725472
పషరర: వవక గడబస

5578 AP151000498498
పషరర: జయకలమలర గరల

తసడడ:డ జజన గరల
ఇసటట ననస:62-1-2
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ దతవద గడబస
ఇసటట ననస:62-1-4
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఇమమనయయలల గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-4
వయససస:32
లస: ససస స
5585 AP151000498262
పషరర: డదవడ గడబస

95-175/441

తసడడ:డ జయకలమలర గరల
ఇసటట ననస:62-1-2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరరబర
ఇసటట ననస:62-1-3
వయససస:42
లస: పప
5582 SQX0650267
పషరర: గడబస ససదఖ వసశ

5577 SQX0681866
పషరర: జజన జయదదవ గరల

5602 SQX0638080
పషరర: గడతమమ నలమ బబయళ

95-175/462

తసడడ:డ జజరర గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-7
వయససస:80
లస: ససస స
95-177/1360

5605 SQX2520872
పషరర: శరకవణణ బమలలర

95-177/1369

భరస : రరజకసదడ బబబమ బమలలర
ఇసటట ననస:62-1-7
వయససస:18
లస: ససస స
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95-175/463

భరస : రరజకశ కకడవత
ఇసటట ననస:62-1-10
వయససస:25
లస: ససస స
5609 AP151000498297
పషరర: సరసబయఖ కకడవటట

95-175/466

95-176/18

95-175/469

95-175/472

95-175/474

95-175/477

95-175/479

తసడడ:డ చసదడ శశఖర గగసస
ఇసటట ననస:62-1-15
వయససస:32
లస: పప

5619 AP151000498299
పషరర: దదవసహయస లసకర

5622 AP151000501386
పషరర: పడభబవత చలలవపరర

5625 SQX1725589
పషరర: జజనస గగసస

5628 SQX1761246
పషరర: రమమష గగసస

95-175/1015

5631 SQX1325332
పషరర: అరరణత గగసస

95-175/473

5634 AP151000501383
పషరర: కరసతమమ గగసస
భరస : దతనయయలల గగసస
ఇసటట ననస:62-1-16
వయససస:57
లస: ససస స

5614 SQX1761162
పషరర: సశరరప లసక

95-175/468

5617 AP151000501486
పషరర: మలరస మమ లసకర

95-175/471

5620 SQX1725530
పషరర: పడమలల కలకరమమళర

95-95/987

భరస : ససరకష కలకరమమళర
ఇసటట ననస:62-1-13
వయససస:26
లస: ససస స
95-175/475

5623 AP151000501385
పషరర: లలతకలమలరర చలలవపరర

95-175/476

భరస : మమజస చలలవపరర
ఇసటట ననస:62-1-13
వయససస:55
లస: ససస స
95-95/988

5626 SQX0958421
పషరర: ససనసద గగసస

95-175/478

భరస : సరలలమన గగసస
ఇసటట ననస:62-1-14
వయససస:44
లస: ససస స
95-175/480

5629 AP151000498298
పషరర: సరలమన గగసస

95-175/481

తసడడ:డ జజసఫ గగసస
ఇసటట ననస:62-1-14
వయససస:49
లస: పప
95-175/482

తలర : పదమ గగసస
ఇసటట ననస:62-1-15
వయససస:25
లస: ససస స
95-175/484

95-176/17

భరస : దదవసహయస లసకర
ఇసటట ననస:62-1-11
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలమన రరజ గగసస
ఇసటట ననస:62-1-14
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సలలమన
ఇసటట ననస:62-1-14
వయససస:27
లస: పప
5633 SQX1073378
పషరర: చసదడ శశఖర గగసస

95-175/470

భరస : రమమశ గగసస
ఇసటట ననస:62-1-14
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలమన గగసస
ఇసటట ననస:62-1-14
వయససస:29
లస: పప
5630 SQX2130383
పషరర: చసటట గరసస

5616 AP151000501179
పషరర: జయశక లసకర

5611 SQX0618132
పషరర: రవకలమలర కకడవటట

తసడడ:డ వజయ కలమలర లసక
ఇసటట ననస:62-1-11
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకకసస సదతసస చలలవపరర
ఇసటట ననస:62-1-13
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ రరబబ ట చలలవపరర
ఇసటట ననస:62-1-13
వయససస:60
లస: పప
5627 SQX0958348
పషరర: రరజకష గగసస

95-176/19

తసడడ:డ అసకమమ లసకర
ఇసటట ననస:62-1-11
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ మజగస చలలవపరర
ఇసటట ననస:62-1-13
వయససస:36
లస: ససస స
5624 SQX0222018
పషరర: మజస చలలవపరర

5613 SQX0618090
పషరర: రరజకష కకడవటట కకడవటట

95-175/465

తసడడ:డ సరసబయఖ కకడవటట
ఇసటట ననస:62-1-10
వయససస:33
లస: పప

భరస : వజయకలమలర లసకర
ఇసటట ననస:62-1-11
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర లసకర
ఇసటట ననస:62-1-11
వయససస:27
లస: పప
5621 SQX0611871
పషరర: ససవరష చలకవపరర

95-175/467

తసడడ:డ సరసబయఖ కకడవటట
ఇసటట ననస:62-1-10
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర లసక
ఇసటట ననస:62-1-11
వయససస:24
లస: ససస స
5618 SQX1105148
పషరర: సతష లసకర

5610 AP151000498305
పషరర: ఏసప బమ కకడవటట

5608 AP151000501488
పషరర: మరరయమమ కకడవటట

భరస : ఏసప బ కకడవత
ఇసటట ననస:62-1-10
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజమన కకడవత
ఇసటట ననస:62-1-10
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ ఏసప బమ కకడవటట
ఇసటట ననస:62-1-10
వయససస:37
లస: పప
5615 SQX1761147
పషరర: ససజనఖ లసక

95-175/464

భరస : సరసబయఖ కకడవరటట
ఇసటట ననస:62-1--10
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసజమన కకడవత
ఇసటట ననస:62-1-10
వయససస:60
లస: పప
5612 SQX1095687
పషరర: రరజశశఖర కకడవటట

5607 AP151000501487
పషరర: ఇనతఖసమమ కకడవరటట

5632 AP151000501381
పషరర: పదమ గగసస

95-175/483

భరస : శశఖర గగసస
ఇసటట ననస:62-1-15
వయససస:50
లస: ససస స
95-175/485

5635 SQX1400449
పషరర: గగసస ససరకష గగసస

95-175/486

తసడడ:డ గగసస దదనయలలల గగసస
ఇసటట ననస:62-1-16
వయససస:26
లస: పప
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5636 AP151000498314
పషరర: దతనయయలల గగసస

95-175/487

తసడడ:డ జజసఫ గగసస
ఇసటట ననస:62-1-16
వయససస:61
లస: పప
5639 SQX0640565
పషరర: రరజకసదడపస
డ రద గగసస

95-175/490

95-175/493

95-162/198

95-175/496

95-175/499

95-175/500

95-175/503

తసడడ:డ యయససరతనస గడబస
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:33
లస: పప

5649 SQX1939149
పషరర: వరర న గగసస

5652 SQX2439024
పషరర: ససజనమమ గరసస

5655 SQX0893461
పషరర: దతనమమ గడమ స

5658 SQX0893453
పషరర: ననహహమఖ గడమ స

95-175/506

5661 MLJ1125327
పషరర: రతనస గడమ స

95-175/497

5664 SQX2128494
పషరర: నరమల కలమలరర గడమ స
భరస : ఏసస రతనస గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:55
లస: ససస స

5644 SQX1725647
పషరర: వరర త గగసస

95-95/990

5647 MLJ2691608
పషరర: మలరస మమ గగసస

95-175/495

5650 SQX0146878
పషరర: మమరళ మహన గరసస

95-175/498

తసడడ:డ వరరధతనస గగసస
ఇసటట ననస:62-1-19
వయససస:50
లస: పప
95-176/955

5653 SQX1725514
పషరర: నరమల కలమలర గసడడ

95-95/991

భరస : యయససరతనస GANDAM
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:56
లస: ససస స
95-175/501

5656 MLJ1124395
పషరర: దతనమమ గడమ స

95-175/502

తసడడ:డ రతనస గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:42
లస: ససస స
95-175/504

5659 SQX0245456
పషరర: రమమష గడమ స

95-175/505

తసడడ:డ రతనస గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:36
లస: పప
95-175/507

తసడడ:డ సససదరరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:61
లస: పప
95-176/21

95-175/492

భరస : జకకయఖ గగసస
ఇసటట ననస:62-1-19
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ షడడక గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ సససదరరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:49
లస: పప
5663 SQX0659961
పషరర: ససదథర గడబస

95-175/494

తసడడ:డ షడడక గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పసడడక గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:53
లస: ససస స
5660 AP151000498378
పషరర: షసడక
డ గడమ స

5646 SQX1939214
పషరర: ససజనఖ గగసస

5641 MLJ2691590
పషరర: వజయమమ గగసస

తసడడ:డ మమరళ మహన గగసస
ఇసటట ననస:62-1-19
వయససస:22
లస: పప

భరస : వరదతనస గరసస
ఇసటట ననస:62-1-19
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససధథర గడమ స
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:31
లస: ససస స
5657 AP151000501475
పషరర: ససగమణమమ గడమ స

95-95/989

తసడడ:డ మమరళమహన గగసస
ఇసటట ననస:62-1-19
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ ఇసరసక లలట మసద
ఇసటట ననస:62-1-19
వయససస:54
లస: పప
5654 SQX1389528
పషరర: ససహససన గడమ స

5643 SQX1725670
పషరర: ససజనఖ గగసస

95-175/489

భరస : డదవడ గగసస
ఇసటట ననస:62-1-18
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళమహన గగసస
ఇసటట ననస:62-1-19
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వరరధతనస గగసస
ఇసటట ననస:62-1-19
వయససస:65
లస: ససస స
5651 SQX1569922
పషరర: ససదరరన రరవప మసద

95-175/491

తసడడ:డ మమరల మహన గగసస
ఇసటట ననస:62-1-19
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష రరవప తటటబబ యన
ఇసటట ననస:62-1-19
వయససస:28
లస: పప
5648 AP151000501379
పషరర: ససజజనమమ గగసస

5640 MLJ1125905
పషరర: బమఖలల గగసస

5638 SQX0419531
పషరర: జజసఫ గగసస

తసడడ:డ రరజకసదడపస
డ రద గగసస
ఇసటట ననస:62-1-17
వయససస:47
లస: పప

భరస : భయషనర రరమస గగసస
ఇసటట ననస:62-1-18
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ గగసస
ఇసటట ననస:62-1-18
వయససస:44
లస: పప
5645 SQX0990721
పషరర: తతటటబబ యన కకరణ కలమలర

95-175/488

భరస : జజసప గగసస
ఇసటట ననస:62-1-17
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జజసఫ గగసస
ఇసటట ననస:62-1-17
వయససస:44
లస: పప
5642 AP151000498316
పషరర: భయషణ హహరరమస గగసస

5637 MLJ1125863
పషరర: జజతసత గగసస

5662 SQX0892026
పషరర: వనజకలమలరర గడమ స

95-176/20

తసడడ:డ పసదబయఖ
ఇసటట ననస:62-1-21
వయససస:31
లస: ససస స
95-176/957

5665 SQX1725498
పషరర: నతగకసశరర రరవప పసఢడపప గ

95-95/992

తసడడ:డ సరసబయఖ పసఢడపప గ
ఇసటట ననస:62-1-22
వయససస:35
లస: పప
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95-175/508

భరస : దతనయయలల పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-1-22
వయససస:38
లస: ససస స
5669 AP151000501474
పషరర: చటటట మమ పసదబ దపరగ

95-175/511

5670 AP151000498062
పషరర: ససదరరనతబబమ పసదబ దపరగ

95-176/22

తసడడ:డ రతనస పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-1-22
వయససస:33
లస: పప

5673 SQX1725449
పషరర: అనసశర ననననపరగ

భరస : సతతఖనసదస ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-23
వయససస:53
లస: ససస స

5676 MLJ1124551
పషరర: రరజకష ననననపరగ

95-95/994

భరస : ససబబబరరవప వనపప గ
ఇసటట ననస:62-1-24
వయససస:55
లస: ససస స

5679 SQX1939032
పషరర: మమరర న ననననపప గమ

5682 MLJ1124387
పషరర: రతనకలమలరర ననననపరగ

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-24 OLD GUNTUR
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ లలజర ననననపరగర
ఇసటట ననస:62-1-25
వయససస:36
లస: ససస స

5684 SQX1923705
పషరర: ససజజత ఆలకరర

5685 AP151000501189
పషరర: సరళ ననననపరగ

95-175/522

భరస : బబసణరరరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:62-1-25
వయససస:39
లస: ససస స
95-175/525

తసడడ:డ ఆశశక కలమలర గగసస
ఇసటట ననస:62-1-26
వయససస:30
లస: పప

95-175/515

95-175/527

5691 SQX1625161
పషరర: అననషర గగసస

95-175/517

5694 AP151000498097
పషరర: అశశక కలమలర గగసస
తసడడ:డ జకమస మననహరస గగసస
ఇసటట ననస:62-1-26
వయససస:55
లస: పప

5674 SQX2095198
పషరర: అననష ససదదపరమమ

95-95/1200

5677 MLJ1125046
పషరర: సతతఖనసదస ననననపరగ

95-175/516

5680 SQX1761279
పషరర: ససబబ రరవప ననననపరగ

95-175/518

తసడడ:డ కకపరదతనస ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-24
వయససస:60
లస: పప
95-175/520

5683 MLJ1125988
పషరర: సరగజన ననననపరగ

95-175/521

తసడడ:డ లలజర ననననపరగర
ఇసటట ననస:62-1-25
వయససస:37
లస: ససస స
95-175/523

5686 AP151000501188
పషరర: మమరరమమ ననననపరగ

95-175/524

భరస : లలజర ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-25
వయససస:60
లస: ససస స
95-175/526

5689 SQX2421329
పషరర: సశరష పపషప ననననపరగ

95-177/1235

భరస : రరమసరశమ నతననపగర
ఇసటట ననస:62-1-25
వయససస:21
లస: ససస స
95-175/528

తసడడ:డ అశశక కలమలర గగసస
ఇసటట ననస:62-1-26
వయససస:28
లస: ససస స
95-175/530

95-175/513

తసడడ:డ ఏససరతనస ననననపరగర
ఇసటట ననస:62-1-23
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప బమలలర
ఇసటట ననస:62-1-25
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప పషరస
ఇసటట ననస:62-1-26
వయససస:26
లస: ససస స
5693 SQX0681676
పషరర: అశశన కలమలర గగసస

5688 SQX1939115
పషరర: మహహష బమలలర

5671 AP151000498108
పషరర: దతననఖలల పసదబ దపరగ

తసడడ:డ అబడహస ససదదపరమమ
ఇసటట ననస:62-1-23
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లలజర ననననపరగర
ఇసటట ననస:62-1-25
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ లలజర ననననపరగర
ఇసటట ననస:62-1-25
వయససస:36
లస: పప
5690 SQX1617689
పషరర: రగజజ రరణణ మనననస

95-95/993

భరస : శరసత వరర న ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-24
వయససస:24
లస: ససస స
95-175/519

95-175/510

తసడడ:డ వససతరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-1-22
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతతఖనసదమమ ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-23
వయససస:36
లస: పప

5678 SQX1725704
పషరర: వజడస ననపప గ

5687 SQX0893446
పషరర: రరమసరశమ ననననపరగ

95-175/512

భరస : రరజకశ ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-23
వయససస:28
లస: ససస స
95-175/514

5668 AP151000501482
పషరర: వజయమమ పసదబ దపరగ

భరస : మలరరణ పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-1-22
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వససతరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-1-22
వయససస:49
లస: పప

5672 SQX1013127
పషరర: ససధతకర పసదబ దపరగ

5681 SQX1868041
పషరర: శరసత వరరన ననననపరగ

95-175/509

భరస : ససదరరనతబబమ పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-1-22
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : రతనస పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-1-22
వయససస:60
లస: ససస స

5675 AP151000501192
పషరర: కలససమ ననననపరగ

5667 MLJ1124379
పషరర: శరరమమ పసదబ దపప గ

5692 AP151000501163
పషరర: ఎలజబబత గగసస

95-175/529

భరస : అశశక కలమలర గగసస
ఇసటట ననస:62-1-26
వయససస:54
లస: ససస స
95-175/531

5695 SQX0307405
పషరర: ఆశ గగసస

95-176/23

తసడడ:డ అశశక కలమలర గగసస
ఇసటట ననస:62-1-26
వయససస:29
లస: ససస స
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5696 SQX0942029
పషరర: వరరధదన కకలక
ర రర
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95-175/532

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-1-27
వయససస:42
లస: ససస స
5699 SQX2273027
పషరర: ససజవ గరసస

95-176/958

95-177/1351

95-175/533

95-175/536

95-175/539

95-175/542

95-176/960

తసడడ:డ మననహర ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-31
వయససస:60
లస: పప

95-175/534

5709 SQX1325290
పషరర: ససహససన ననననపరగ

95-175/546

95-175/537

5707 SQX1385922
పషరర: హసఖ హరరరత ననననపరగ

5710 AP151000501531
పషరర: వకకటరరయల ననననపరగ

95-175/540 5713 SQX1761253
5712 AP151000501312
పషరర: ఎస.డడ.వససతకలమలరర ననననపరగ
పషరర: రరజ భయషణస ననననపరగ

5715 AP151000498506
పషరర: సససదరపడభమ ననననపరగ

5718 SQX0681387
పషరర: పవతడ ననననపప గమ

5721 MLJ2691681
పషరర: ససవరరస ననననపరగ

5724 SQX1537416
పషరర: ఉమ ననననపరగ
భరస : పడసరదరరవ ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-32
వయససస:33
లస: ససస స

95-175/535

95-175/538

భరస : సశరరపపణమలర ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:45
లస: ససస స
95-175/541

తసడడ:డ సశరరప కలమలర ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:23
లస: పప
95-175/543

5716 SQX1512186
పషరర: శరసత పడసనన కలమలర
ననననపరగ
తసడడ:డ భయషణస ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:61
లస: పప

95-175/544

5719 SQX1617705
పషరర: ససధఖ ననననపరగ

95-176/26

95-175/545

భరస : రవ వరమ ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-31
వయససస:29
లస: ససస స
95-175/547

భరస : పడసరదరరవప ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-31
వయససస:50
లస: ససస స
95-175/549

95-162/200

తసడడ:డ సససదర పడభమ ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-31
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-31
వయససస:31
లస: ససస స
5723 SQX0611517
పషరర: పడసరద రరవప ననననపరగ

5706 SQX1939156
పషరర: రరత రషసమత ననననపప గమ

95-177/20

తసడడ:డ పరపరరరవప అలపన
ఇసటట ననస:62-1-29
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ భయషణస ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శభబష ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:19
లస: పప
5720 SQX0681379
పషరర: ననననపప గమ మమరరస

5704 SQX0354399
పషరర: బసగరరరకజ అలలపన

భరస : సససదరపడభమ ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ భయషణస ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:48
లస: పప
5717 SQX2304566
పషరర: పసడనస ననననపరగ

95-162/199

తసడడ:డ సశరరప కలమలర ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససరకష బబబమ ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:46
లస: ససస స
5714 SQX0611491
పషరర: ససభబష బబబమ ననననపరగ

5701 SQX0749366
పషరర: ఐజజక ససదథప కకలకలకరర
కకలకలకరర
తసడడ:డ శరసడడపప రరట కకలకలకరర
ఇసటట ననస:62-1-28
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ సససదర పడభమ ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధథర కలమలర ననననపరగ
ఇసటట ననస:62-1-30
వయససస:26
లస: ససస స
5711 SQX0368555
పషరర: రతన కలమలరర

5703 SQX0348367
పషరర: రమల ఆలలపన

95-176/25

95-176/959

భరస : బసగరరరకజ అలపన
ఇసటట ననస:62-1-29
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖస కకడవత
ఇసటట ననస:62-1-29
వయససస:70
లస: పప
5708 SQX1761170
పషరర: రరన కనన ననననపరగ

5700 SQX2273001
పషరర: అనత జససమన వవసస

5698 SQX1095752
పషరర: పడసరద మననవ

తసడడ:డ రసజజన రరవప మననవ
ఇసటట ననస:62-1-27
వయససస:32
లస: పప

భరస : మననహర వవసస
ఇసటట ననస:62-1-27
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : యహన ఆతతట
ఇసటట ననస:62-1-28
వయససస:80
లస: ససస స
5705 AP151000498028
పషరర: జజనసన కకడవటట

95-176/24

భరస : పడసరద మననవ
ఇసటట ననస:62-1-27
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : జమమశ మననహరర గరసస
ఇసటట ననస:62-1-27
వయససస:81
లస: ససస స
5702 SQX2504637
పషరర: అరరణ కలమలరర ఆతతట

5697 SQX1095745
పషరర: రమఖ ససజజత మననవ

5722 MLJ2686749
పషరర: రవ వరమ ననననపరగ

95-175/548

తసడడ:డ పడసరదరరవప ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-31
వయససస:39
లస: పప
95-175/550

5725 AP151000501165
పషరర: ససహససన ననననపరగ

95-175/551

భరస : కకపరరరవప ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-32
వయససస:44
లస: ససస స
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5726 AP151000501286
పషరర: రరజకశశరర ననననపరగ

95-175/552

భరస : కకపరరరవప ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-32
వయససస:70
లస: ససస స
5729 MLJ2691251
పషరర: ఇసదదరరదదవ అశశన

95-175/555

తసడడ:డ దదవ కలమలర అశశన
ఇసటట ననస:62-1-33
వయససస:38
లస: ససస స
5732 SQX1234012
పషరర: షరహహన షషక

95-173/406

95-162/202

95-173/409

95-174/291

95-174/294

95-174/297

తసడడ:డ జజన బబషర షషక
ఇసటట ననస:62-1-133
వయససస:36
లస: పప

95-174/288

5739 SQX1288324
పషరర: ససజజత యసడడరర

5742 SQX0852830
పషరర: ససదబపలర పపషపలత

5745 SQX0788471
పషరర: రసగయఖ యసడన
ర రర

5748 SQX0948497
పషరర: నతగకశశర రరవప ససదబపలర

95-174/300

5751 MLJ3717030
పషరర: గగససయలబబగస షషక

95-174/289

5754 SQX0220210
పషరర: ఇసరమయల షషక
తసడడ:డ హరరనతసబ షషక
ఇసటట ననస:62-1-133
వయససస:65
లస: పప

5734 SQX0750976
పషరర: గగపసబబబమ కకనతథస

95-162/201

5737 AP151000498455
పషరర: రతనస పసదబ దపరగ

95-175/558

5740 SQX1288373
పషరర: పడసనన కలమలరర ఎసడన
ర రర

95-174/290

భరస : అచచయఖ ఎసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-1-132
వయససస:36
లస: ససస స
95-174/292

5743 SQX1048793
పషరర: ఎసషస రర రరణణ నతగళర

95-174/293

భరస : మరరయ పడతతప నతగళర
ఇసటట ననస:62-1-132
వయససస:41
లస: ససస స
95-174/295

5746 AP151000498409
పషరర: చనఅచచయఖ ఎసడన
ర రర

95-174/296

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఎసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-1-132
వయససస:43
లస: పప
95-174/298

5749 MLJ3717568
పషరర: నససమల షషక

95-174/299

భరస : జలలన షషక
ఇసటట ననస:62-1-133
వయససస:32
లస: ససస స
95-174/301

భరస : ఇసరమయయలల షషక
ఇసటట ననస:62-1-133
వయససస:55
లస: ససస స
95-174/303

95-175/557

తసడడ:డ సససమన పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-1-122
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప ససదబపలర
ఇసటట ననస:62-1-132
వయససస:48
లస: పప

భరస : జలలన బబష షషక
ఇసటట ననస:62-1-133
వయససస:32
లస: ససస స
5753 SQX0220277
పషరర: జలలన షషక

5736 SQX1762780
పషరర: మమనక కనకసడర

5731 SQX0788547
పషరర: అశశన రరణత పడతతప

తసడడ:డ ససభబకర రరవప కకనతథస
ఇసటట ననస:62-1-35
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప యయసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-1-132
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబ రరవప ఎసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-1-132
వయససస:44
లస: పప
5750 SQX0979179
పషరర: షరబర షషక

95-173/408

భరస : నతగకశశర రరవప ససదబపలర
ఇసటట ననస:62-1-132
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ఎసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-1-132
వయససస:66
లస: ససస స
5747 MLJ2686400
పషరర: అచచయఖ ఎసడన
ర రర

5733 SQX0021022
పషరర: గమలలస రసనల షషక

95-175/554

తలర : సశరరజఖ సరహహన అశశన
ఇసటట ననస:62-1-33
వయససస:31
లస: పప

భరస : చన అచచయఖ యసడడరర
ఇసటట ననస:62-1-132
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఎసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-1-132
వయససస:36
లస: ససస స
5744 AP151000501137
పషరర: ససపపరషమమ ఎసడన
ర రర

95-175/556

తసడడ:డ ససరకష కలమలర కనకసడర
ఇసటట ననస:62-1-122
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప గమసటటరర
ఇసటట ననస:62-1-124
వయససస:21
లస: పప
5741 MLJ3717022
పషరర: మరరయ శరరష ఎసడన
ర రర

5730 SQX0852905
పషరర: సశరరజఖ సరహహన అశశన

5728 MLJ2686889
పషరర: పడసరద రరవప ననననపరగ

తసడడ:డ కకపరరరవప ననననపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-32
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చదతస ష సరహహబ
ఇసటట ననస:62-1-34
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ససరకషరబబమ కసడడకలపప
ఇసటట ననస:62-1-37
వయససస:26
లస: పప
5738 SQX1763754
పషరర: షరరగన కలమలర గమసటటరర

95-175/553

భరస : దదవ కలమలర అశశన
ఇసటట ననస:62-1-33
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : గమలలస రసనల షషక
ఇసటట ననస:62-1-34
వయససస:33
లస: ససస స
5735 SQX0990598
పషరర: మననజ కలమలర కసదదకలపప

5727 SQX1180355
పషరర: మధసన షరహహల పరల
కకలకలకరర
తసడడ:డ అజయ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:62-1-32
వయససస:26
లస: పప

5752 SQX0220251
పషరర: ఇషరక షషక

95-174/302

తసడడ:డ ఇసరమయల షషక
ఇసటట ననస:62-1-133
వయససస:34
లస: పప
95-174/304

5755 SQX1265777
పషరర: రరధ కలమలరర పషరరవల

95-174/305

భరస : సతఖవరరన రరసబబబమ పషరరవల
ఇసటట ననస:62-1-134
వయససస:33
లస: ససస స
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5756 MLJ3717576
పషరర: ఇసదదరర పసడయదరరసన పసరవళ

95-174/306

భరస : రమమష బబబమ పసరవల
ఇసటట ననస:62-1-134
వయససస:39
లస: ససస స
5759 AP151000498273
పషరర: రమమష బబబమ పసరవల

95-174/309

95-174/311

95-174/314

95-174/317

95-174/720

95-174/321

95-174/324

భరస : గరరర దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:39
లస: ససస స

5769 SQX1048827
పషరర: ధనరరజ చసతగమసటర

5772 SQX2273886
పషరర: కకరకనల చసత గమసటర

5775 AP151000501423
పషరర: మలరస మమ కరరరమయరర

5778 MLJ3717642
పషరర: దదవకరరణమమ కరరరమయరర

95-174/327

5781 SQX0220541
పషరర: రతన బబబమ కరరరమయరర

95-174/318

5784 MLJ1124619
పషరర: జజఖత దసగరరపప గమ
భరస : రవ దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:40
లస: ససస స

5764 SQX0220368
పషరర: కకశశర బబబమ చసకగమసట

95-174/313

5767 SQX1048801
పషరర: దతనమమ చసతగమసటర

95-174/316

5770 AP151000498326
పషరర: శశషగరరరరరవప చసతగమసటర

95-174/319

తసడడ:డ వరరసరశమ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:62-1-138
వయససస:49
లస: పప
95-174/721

5773 MLJ3717618
పషరర: రరజఖలకడమ కరరరమయరర

95-174/320

భరస : కకరణ బబబమ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:62-1-144
వయససస:31
లస: ససస స
95-174/322

5776 SQX0220442
పషరర: కకరణ బబబమ కరరరమయరర

95-174/323

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:62-1-144
వయససస:33
లస: పప
95-174/325

5779 MLJ3717634
పషరర: మరరయమమ కరరరమయరర

95-174/326

భరస : ఇమలమనయయలల కరరరమమరర
ఇసటట ననస:62-1-145
వయససస:36
లస: ససస స
95-174/328

తసడడ:డ ఇసరసక కరరరమమరర
ఇసటట ననస:62-1-145
వయససస:41
లస: పప
95-174/330

95-174/719

భరస : పసద వర సరశమ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:62-1-138
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : రతనబబబమ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:62-1-145
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇసరకల కరరరమమరర
ఇసటట ననస:62-1-145
వయససస:59
లస: ససస స
5783 MLJ1124593
పషరర: ససనత దసగరరపప గమ

95-174/315

భరస : పడకరశరరవప కరరరమమరర
ఇసటట ననస:62-1-144
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయఖ కరరరమమరర
ఇసటట ననస:62-1-144
వయససస:50
లస: పప
5780 AP151000501421
పషరర: సరగజన కరరరమయరర

5766 AP151000498329
పషరర: బబలలసరశమ చసతగమసటర

5761 SQX2243863
పషరర: ఉదయ కకరణ పసరవల

తసడడ:డ బబలసరశమ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:62-1-137
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చసతగమసట
ఇసటట ననస:62-1-138
వయససస:18
లస: పప

భరస : రతన కలమలర
ఇసటట ననస:62-1-144
వయససస:31
లస: ససస స
5777 SQX0575514
పషరర: పడసరద కరరరమయరర

95-174/312

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చసతగమసటర
ఇసటట ననస:62-1-138
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చసతగమసటర
ఇసటట ననస:62-1-138
వయససస:21
లస: పప
5774 MLJ3717626
పషరర: పషడమ కలమలరర కరరరమయరర

5763 MLJ1125053
పషరర: మణణమమ చసతగమసటర

95-174/308

తసడడ:డ రమమశ బబబమ పసరవల
ఇసటట ననస:62-1-134
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:62-1-137
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప చసతగమసట
ఇసటట ననస:62-1-138
వయససస:24
లస: పప
5771 SQX2273589
పషరర: రరజకసదడ పడసరద చసతగమసటర

95-174/310

భరస : వరలసరశమ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:62-1-137
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసరశమ చసతగమసటర
ఇసటట ననస:62-1-137
వయససస:38
లస: పప
5768 SQX1267898
పషరర: జజజ న సరగర చసతగమసట

5760 AP151000498467
పషరర: జజరరర పసరవల

5758 AP151000498468
పషరర: రతన పడసరద బబబమ వనరవన

తసడడ:డ జజరరర పసరవల
ఇసటట ననస:62-1-134
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ యయససరతనస పసరవల
ఇసటట ననస:62-1-134
వయససస:81
లస: పప

భరస : పడసనన కలమలర చసతగమసటర
ఇసటట ననస:62-1-137
వయససస:31
లస: ససస స
5765 MLJ2686681
పషరర: పడసననకలమలర చసతగమసటర

95-174/307

తసడడ:డ జజరరర పసరవల
ఇసటట ననస:62-1-134
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ జజరరర పసరవల
ఇసటట ననస:62-1-134
వయససస:49
లస: పప
5762 MLJ3717584
పషరర: అరరణత చసతగమసట

5757 SQX0220293
పషరర: సతఖవరబ నబబబమ పసరవల

5782 SQX0220517
పషరర: ఇమలమనయయలల కరరరమయరర

95-174/329

తసడడ:డ ఇసరసక కరరరమమరర
ఇసటట ననస:62-1-145
వయససస:43
లస: పప
95-174/331

5785 MLJ1124577
పషరర: జజఖత దసగరరపప గమ

95-174/332

భరస : లలజరర దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:43
లస: ససస స
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95-174/333

భరస : పడసరద దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:46
లస: ససస స
5789 SQX1288407
పషరర: అననక దసగరరపప గమ

95-174/336

95-174/339

95-174/342

95-174/345

95-174/348

95-174/351

95-174/343

5799 SQX1923069
పషరర: దతవదస బబ రరగడమ

5802 MLJ3717683
పషరర: మమరర బబ రరగడమ

5805 SQX0220608
పషరర: రరజకశ బబ రరగదబ

95-174/354

5808 AP151000498012
పషరర: రరజశశఖర బబ రరగడమ

95-174/346

5811 SQX0542233
పషరర: అసజ బబబమ నసదవరపప

5794 SQX0220392
పషరర: వజయ రరవప దసగరరపప గమ

5797 MLJ3717766
పషరర: అననమమ బబ రరగడమ

95-174/344

5800 SQX0876680
పషరర: శరమయఖల బబ రరగడమ

95-174/347

95-174/349

5803 MLJ3717675
పషరర: ససలలమ బబ రరగడమ

95-174/350

భరస : నతగరరజ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-160
వయససస:38
లస: ససస స
95-174/352

5806 MLJ3717691
పషరర: జగససస కలమలరర బబ రరగడమ

95-174/355

5809 AP151000498038
పషరర: నరసససహరరవప బబ రరగడమ

95-174/358

95-174/359
5812 SQX0425504
పషరర: చన ఆసజననయమలల నసదవరపప

తసడడ:డ అలలర సరయబమ నసదవరపప
ఇసటట ననస:62-1-162
వయససస:56
లస: పప

5813 MLJ3717709
పషరర: నతగమణణ చదననసశశటట

5814 MLJ3717121
పషరర: మసగమమ చదననసశశటట

5815 MLJ2687176
పషరర: గగవరర న రరవప చదననసశశటట

భరస : ససబబబరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-1-163
వయససస:47
లస: ససస స

95-174/356

తసడడ:డ శశషయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-161
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ చన ఆసజననయమలల నసదవరపప
ఇసటట ననస:62-1-162
వయససస:36
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-1-163
వయససస:33
లస: ససస స

95-174/353

భరస : రరజశశఖర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-161
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : చన ఆసజననయమలల నసదవరపప
ఇసటట ననస:62-1-162
వయససస:51
లస: ససస స
95-174/360

95-174/341

తసడడ:డ కకకసస సరరజ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-154
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-161
వయససస:51
లస: పప
95-174/357

95-174/338

భరస : కకసస సరరజ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-154
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ బబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-160
వయససస:32
లస: పప

భరస : నరసససహరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-161
వయససస:73
లస: ససస స
5810 MLJ3717824
పషరర: ఆదదసబ నసదవరపప

5796 MLJ3717774
పషరర: శరరమమ బబ రరగడమ

5791 MLJ2686434
పషరర: రవ దసగరరపప గమ

తసడడ:డ లలజర దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:76
లస: పప

భరస : రరజకష బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-160
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శరఖసబబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-160
వయససస:51
లస: ససస స
5807 AP151000501282
పషరర: అననమమ బబ రరగడమ

95-174/340

తసడడ:డ కకకసట రరజ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-154
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-154
వయససస:65
లస: పప
5804 MLJ3717667
పషరర: మలలర శశరర బబ రరగడమ

5793 AP151000498407
పషరర: లలజరర దసగరరపప గమ

95-174/335

తసడడ:డ వజయ రరవప దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససమయయలల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-154
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ కకకసస స రరజ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-154
వయససస:34
లస: పప
5801 SQX0220566
పషరర: కకకసట స రరజ బబ రరగడమ

95-174/337

తసడడ:డ వజయరరవప దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:47
లస: పప

భరస : శరమయఖల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-1-154
వయససస:32
లస: ససస స
5798 SQX0425439
పషరర: ససమయయలల బబ రరగడమ

5790 MLJ2686442
పషరర: వనణమ దసగరరపప గమ

5788 SQX1574970
పషరర: పడవణ కలమలర దసగరరపప గమ

తసడడ:డ లలజర దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వజయ రరవప దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వజయరరవప దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:44
లస: పప
5795 SQX0876672
పషరర: చదసతనఖ బబ రరగడమ

95-174/334

భరస : వజయ రరవప దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ లలజర దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-1-146
వయససస:24
లస: పప
5792 AP151000498404
పషరర: గరరర దసగరరపప గమ

5787 MLJ2691715
పషరర: మరరయమమ దసగరరపప గమ

95-174/361

95-174/362

తసడడ:డ ససబబబరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-1-163
వయససస:37
లస: పప
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5816 MLJ2687143
పషరర: సరసబశవరరవప చదననసశశటట

95-174/363

తసడడ:డ ససబబబరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-1-163
వయససస:41
లస: పప
5819 AP151000501363
పషరర: ఇసదదర తతడడగరరర

95-174/366

95-174/369

95-174/372

95-174/375

95-174/378

95-174/381

95-174/384

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ దవపలకరర
ఇసటట ననస:62-1-187
వయససస:53
లస: పప
5840 SQX0232850
పషరర: కరరసక కటబట

తసడడ:డ పడసరద సదరఅలల
ఇసటట ననస:62-1-190
వయససస:18
లస: ససస స

95-174/373

5829 AP151000498057
పషరర: యలకకబమ మమడడద

5832 SQX0630863
పషరర: తరరమలరరవప గగవరడ

95-174/387

95-174/376

95-174/379

95-174/382

5838 AP151000498073
పషరర: వరరరఘవయఖ దతవపలకరర

95-174/385

5844 SQX0788521
పషరర: బబ మలమ రగడమ డ ససధథర కలమలర
తసడడ:డ వరర రగడడమ బబ మలమరగడమ డ
ఇసటట ననస:62-1-191
వయససస:27
లస: పప

95-174/371

5827 SQX0640581
పషరర: అనల కలమలర మమడడద

95-174/374

5830 AP151000498011
పషరర: యయసషబమ మమడడద

95-174/377

5833 AP151000498205
పషరర: గసగరధరరరవప గగవరడ

95-174/380

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప గగవధ
ఇసటట ననస:62-1-172
వయససస:51
లస: పప
5836 SQX0846022
పషరర: రకవత దతవపలకరర

95-174/383

భరస : శకనతధ దవపలకరర
ఇసటట ననస:62-1-187
వయససస:29
లస: ససస స
5839 AP151000501023
పషరర: శవ నతగకశశరమమ కటబట

95-174/386

భరస : గసగరధరతలక కటబట
ఇసటట ననస:62-1-188
వయససస:54
లస: ససస స
95-174/388

తసడడ:డ గసగరధర తలక కటబట
ఇసటట ననస:62-1-188
వయససస:32
లస: పప
95-176/956

5824 SQX0245324
పషరర: వకటర కళళఖణ మమడడద

తసడడ:డ యలర యఖ మమడడద
ఇసటట ననస:62-1-171
వయససస:45
లస: పప

5835 SQX0603951
పషరర: బబల వనసకట ససబబబరరవప
ననకల
తసడడ:డ లకమయఖ ననకలల
ఇసటట ననస:62-1-179
వయససస:79
లస: పప

5841 SQX0146969
పషరర: లకమణ కటబట

95-174/368

తసడడ:డ యలకకబమ మమడడద
ఇసటట ననస:62-1-170
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ దవపలకరర
ఇసటట ననస:62-1-187
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ గసగరధర తలక కటబట
ఇసటట ననస:62-1-188
వయససస:30
లస: పప
5843 SQX2119360
పషరర: పసడయసకర సదరఅలల

5826 AP151000501128
పషరర: జయశక మమడడద

5821 AP151000501357
పషరర: అరరణకలమలరర మమడడద

తసడడ:డ వకటర పరల మమడడద
ఇసటట ననస:62-1-169
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప గగవధ
ఇసటట ననస:62-1-172
వయససస:49
లస: పప

భరస : కకషప రరణమలర కకతస
ఇసటట ననస:62-1-176
వయససస:39
లస: ససస స
5837 AP151000498381
పషరర: వరరసజననయమలల దతవపలకరర

95-174/370

తసడడ:డ యలర యఖ మమడడద
ఇసటట ననస:62-1-170
వయససస:57
లస: పప

భరస : పరసడడరసగరరరవప గగవధ
ఇసటట ననస:62-1-172
వయససస:70
లస: ససస స
5834 MLJ3717147
పషరర: వజయలకడమ కకతస

5823 AP151000501353
పషరర: సశరరపరరణణ మమడడద

95-174/365

భరస : పడసరద రరవప మమడడద
ఇసటట ననస:62-1-168
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : యలకకబమ మమడడద
ఇసటట ననస:62-1-170
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ జజకకబ మమడడద
ఇసటట ననస:62-1-170
వయససస:31
లస: పప
5831 AP151000501229
పషరర: సరమలమజఖమమ గగవరడ

95-174/367

భరస : వకటర పరప మమడడద
ఇసటట ననస:62-1-169
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర పరల మమడడద
ఇసటట ననస:62-1-169
వయససస:31
లస: పప
5828 SQX0245357
పషరర: కరకసత కలమలర మమడడద

5820 AP151000498459
పషరర: జజన తతడడగరరర

5818 SQX1587296
పషరర: గగతమ మలణణకరఖల

భరస : గగవరరన రరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-1-164
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప తడడగరరర
ఇసటట ననస:62-1-166
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ యలర యఖ మమడడద
ఇసటట ననస:62-1-168
వయససస:67
లస: పప
5825 SQX0541706
పషరర: వకటర కరకసత కలమలర మమడడద

95-174/364

తసడడ:డ కకటయఖ చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-1-163
వయససస:60
లస: పప

భరస : జజన బబ రరకగడమ
ఇసటట ననస:62-1-166
వయససస:53
లస: ససస స
5822 AP151000498222
పషరర: పడసరదరరవప మమడడద

5817 AP151000498104
పషరర: ససబబబరరవప చదననసశశటట

5842 AP151000498107
పషరర: గసగరధర తలక కటబట

95-174/389

తసడడ:డ నరసససహరరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-1-188
వయససస:65
లస: పప
95-174/390

5845 SQX0979278
పషరర: ఉమల శసకర రగడడమ బబ మమరగడడమ

95-174/391

తసడడ:డ వరర రగడడమ బబ మలమరగడమ డ
ఇసటట ననస:62-1-191
వయససస:27
లస: పప
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95-174/392

తసడడ:డ ససబబబ రగడడమ బబ మలమరగడమ డ
ఇసటట ననస:62-1-191
వయససస:60
లస: పప
5849 AP151000501374
పషరర: సరమలమజఖమమ కపపల

95-174/395

95-174/398

95-174/401

95-174/404

95-174/407

95-174/410

95-174/413

భరస : వనసకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:39
లస: ససస స

5859 MLJ2686186
పషరర: ఉమలశసకర నరగడర

5862 AP151000498136
పషరర: లకమణ అసజననయమలల నరగడర

5865 SQX0469338
పషరర: నతగలకడమ పప నననరర

5868 SQX0486274
పషరర: వరభబసణర రరవప పప నననరర

95-174/415

5871 SQX1529819
పషరర: నతగ పపజ తతట

95-174/405

5874 AP151000501175
పషరర: ససజజత తతట
భరస : వనసకటపపయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:45
లస: ససస స

5854 SQX1398826
పషరర: లత నరగడర

95-174/400

5857 AP151000501021
పషరర: దసరరరభవరన నరగడర

95-174/403

5860 AP151000498295
పషరర: శకనవరసరరవప నరగడర

95-174/406

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప నరగడర
ఇసటట ననస:62-1-195
వయససస:46
లస: పప
95-174/408

5863 AP151000498135
పషరర: రరమకకటటశశరరరవప నరగడర

95-174/409

తసడడ:డ లకడమపత నరగడర
ఇసటట ననస:62-1-195
వయససస:77
లస: పప
95-174/411

95-174/412
5866 SQX0924852
పషరర: నతగ వనసకట వకరశ పప నననరర

తసడడ:డ వర భబసణర రరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:62-1-204
వయససస:29
లస: పప
95-174/414

5869 SQX2458198
పషరర: మధవ లత పప నననరర

95-174/722

భరస : నతగ వనసకట వవనక పప నననరర
ఇసటట ననస:62-1-204
వయససస:28
లస: ససస స
95-174/416

భరస : సరయ రరజజ తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:25
లస: ససస స
95-174/418

95-174/397

భరస : లకమణ ఆసజననయమలల నరగడర
ఇసటట ననస:62-1-195
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పప నననరర
ఇసటట ననస:62-1-204
వయససస:56
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పసచతయతషల
ఇసటట ననస:62-1-205
వయససస:32
లస: ససస స
5873 MLJ2692036
పషరర: వరణణ తతట

95-174/402

భరస : వర భబసణర రరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:62-1-204
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వర భబసణర రరవప పప నననరర
ఇసటట ననస:62-1-204
వయససస:30
లస: పప
5870 SQX0402917
పషరర: హహమబసదస పసచతయతషల

5856 AP151000501022
పషరర: భవరన నరగడర

5851 MLJ1121268
పషరర: బబలయఖ పససడదల

భరస : ఉమల శసకర నరగడర
ఇసటట ననస:62-1-195
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప నరగడర
ఇసటట ననస:62-1-195
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చదసబరకశశర రరవప కకలర శశటట
ఇసటట ననస:62-1-204
వయససస:28
లస: ససస స
5867 SQX0485995
పషరర: నతగ వనసకట వవనక పప నననరర

95-174/399

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప నరగడర
ఇసటట ననస:62-1-195
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప నరగడర
ఇసటట ననస:62-1-195
వయససస:54
లస: పప
5864 SQX1526609
పషరర: హరరష కకలర శశటట

5853 MLJ2687069
పషరర: బడహమయఖ పససడదల

95-174/394

తసడడ:డ రరమకకటయఖ పససడల
ఇసటట ననస:62-1-192
వయససస:39
లస: పప

భరస : రరఘవఆసజవనయమలల నరగడర
ఇసటట ననస:62-1-195
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరరవప నరగడర
ఇసటట ననస:62-1-195
వయససస:70
లస: ససస స
5861 SQX0681775
పషరర: రరఘవ ఆసజననయమలల నతరగడర

95-174/396

తసడడ:డ రరమ కకటయఖ పససడల
ఇసటట ననస:62-1-193
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప నరగడర
ఇసటట ననస:62-1-195
వయససస:41
లస: ససస స
5858 AP151000501019
పషరర: సరమలమజఖమమ నరగడర

5850 SQX0872358
పషరర: నరసససహరరవప కపపల

5848 MLJ3717154
పషరర: ధనలకడమ పససడదల

భరస : రరమకకటయఖ పససడల
ఇసటట ననస:62-1-192
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ బదదశ
డ శరరరవప కపపల
ఇసటట ననస:62-1-192
వయససస:27
లస: పప

భరస : బడహమయఖ పససడల
ఇసటట ననస:62-1-193
వయససస:52
లస: ససస స
5855 MLJ2692168
పషరర: పడమల నరగడర

95-174/393

భరస : బబలయఖ పససడల
ఇసటట ననస:62-1-192
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప కపపల
ఇసటట ననస:62-1-192
వయససస:75
లస: ససస స
5852 MLJ3717162
పషరర: అననపపరష పససడదల

5847 SQX0509919
పషరర: అనత పససడదల

5872 MLJ3717964
పషరర: రరధతరరణణ తతట

95-174/417

భరస : శకనవరసరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:37
లస: ససస స
95-174/419

5875 AP151000501268
పషరర: పరవపలమమ తతట

95-174/420

భరస : వజయసరరధద తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:50
లస: ససస స
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5876 AP151000501269
పషరర: శవమమ తతట

95-174/421

భరస : కకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:65
లస: ససస స
5879 SQX1583120
పషరర: తషలసస రరమ యలదవ తతట

95-174/424

95-174/427

95-174/430

5883 MLJ2687051
పషరర: వనసకటపపయఖ తతట

5886 AP151000498225
పషరర: కకటటశశరరరవప తతట

95-174/433

5889 SQX1357756
పషరర: వర లకడమ అనసష కకరకపప లల

భరస : శకనవరసరరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:62-1-208
వయససస:44
లస: ససస స

5892 MLJ3717220
పషరర: లకడమ కరమమశశరర కకరకపప లల

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకరరకపప లల
ఇసటట ననస:62-1-208
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:62-1-208
వయససస:57
లస: పప
5900 SQX0294272
పషరర: కరరణ కలమలర చతవల

భరస : పరసడడరసగరరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:62-1-212
వయససస:54
లస: ససస స

5898 SQX1762632
పషరర: వరరరన బబారదదననడడ

95-174/445

5901 AP151000498260
పషరర: వనసకటటశశరరర చతవల

95-174/434

5904 SQX0400598
పషరర: నతగరరజ గమడడవరడ
తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:62-1-212
వయససస:29
లస: పప

5884 SQX0979195
పషరర: వజయ సరరధద తతట

95-174/429

5887 AP151000498318
పషరర: మలధవరరవప తతట

95-174/432

5890 SQX0509901
పషరర: వజయలకడమ కకరకపప లల

95-174/435

భరస : శకనవరసరరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:62-1-208
వయససస:44
లస: ససస స
95-174/437

5893 MLJ3718111
పషరర: లకమమమ కకరకపప డ లల

95-174/438

భరస : ససబబబరరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:62-1-208
వయససస:79
లస: ససస స
95-174/440

5896 SQX0630079
పషరర: శకనవరసరరవప కకరకపప లల

95-174/441

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరకపప లల
ఇసటట ననస:62-1-208
వయససస:51
లస: పప
95-174/443

5899 AP151000501131
పషరర: ససజజత చతవల

95-174/444

భరస : వనసకటటశశరరర చవల
ఇసటట ననస:62-1-209
వయససస:64
లస: ససస స
95-174/446

తసడడ:డ వరయఖ చవల
ఇసటట ననస:62-1-209
వయససస:70
లస: పప
95-174/448

95-174/426

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:95
లస: పప

తసడడ:డ శవ నతగకశశర రరవప బబదదననదద
ఇసటట ననస:62-1-209
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ ాదాసకటటశశరరర ారవల
ఇసటట ననస:62-1-209
వయససస:35
లస: పప
5903 MLJ3718061
పషరర: మననహరర గమడడవరడ

95-174/431

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:62-1-208
వయససస:46
లస: పప
95-174/442

5881 SQX2552800
పషరర: ాదాసకటటశశరరరవప ాదట

తసడడ:డ వజయ సరరధద తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:61
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:62-1-208
వయససస:55
లస: ససస స

95-174/439 5895 SQX0593996
5894 SQX1259077
పషరర: వనసకటబసజననయమలల కకరరకపప లల
పషరర: శకనవరస రరవప కకరకపప లల

5897 SQX0593962
పషరర: వనసకటటశశర రరవప కకరకపప లల

95-174/428

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:62-1-208
వయససస:28
లస: ససస స
95-174/436

95-174/423

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కకరకపప లల
ఇసటట ననస:62-1-208
వయససస:25
లస: ససస స
5891 MLJ3717212
పషరర: కనకదసరర కకరకపప లల

95-174/425

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:62
లస: పప
5888 SQX1361369
పషరర: ధన లకడమ అపరష కకరకపప లల

5880 SQX0652297
పషరర: సరయ రరజ తతట

5878 MLJ3717196
పషరర: మలలర శశరర పషరరబబ యన

భరస : పరమమలయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ సరరధద తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలధవరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:49
లస: పప
5885 SQX0595751
పషరర: వజయసరరధద తతట

95-174/422

భరస : మలధవరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటపయఖ తతట
ఇసటట ననస:62-1-207
వయససస:23
లస: పప
5882 AP151000498317
పషరర: శకనవరసరరవప తతట

5877 AP151000501270
పషరర: మలలర శశరమమ తతట

5902 AP151000501133
పషరర: లకడమపరరశత బబదదననదద

95-174/447

భరస : శవనతగకశశర రరవప BADINEDI
ఇసటట ననస:62-1-210
వయససస:44
లస: ససస స
95-174/449

5905 SQX0294389
పషరర: భబరత కలమలర గమడడవరడ

95-174/450

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:62-1-212
వయససస:32
లస: పప
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95-174/451

తసడడ:డ చనన పపలర యఖ మమడ
ఇసటట ననస:62-1-212
వయససస:44
లస: పప
5909 SQX1288605
పషరర: సరయ ససధ అడవ

95-174/454

95-174/457

95-174/460

95-174/724

95-174/727

95-174/463

95-174/466

తసడడ:డ రరమ మయరరస అరరపసరరల
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:50
లస: పప

5919 SQX2274827
పషరర: పడసరద రరవప గమనసపపటట

5922 SQX2274728
పషరర: ఈశశర నతగ లకడమ గమనసపపటట

5925 SQX0417618
పషరర: తషలసస ఉగర స

5928 SQX0979260
పషరర: వరకసదడ కలమలర పసనసమలక

95-174/469

95-174/472

95-174/725

5914 SQX0221283
పషరర: అశశక కలమలర అదదబపలర

95-174/459

5917 SQX2274660
పషరర: రసగనతయకలలల గమనసపపటట.

95-174/723

5920 SQX2274686
పషరర: మమరళ కకషష గమనసపపటట

95-174/726

తసడడ:డ రసగనతయకలలల గమనసపపటట
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:33
లస: పప
95-174/728

5923 SQX1397547
పషరర: తరరపఠమమ అడవ

95-174/462

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:25
లస: ససస స
95-174/464

5926 MLJ3717204
పషరర: వజయలకడమ అడడవ

95-174/465

భరస : శకనవరసరరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:46
లస: ససస స
95-174/467

5929 SQX0418913
పషరర: కకషష మయరరస అడవ

95-174/468

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:31
లస: పప

5931 SQX0979252
పషరర: సరయ కకటటశశర రరవప
పసనసమలక
తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనసమకల
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:34
లస: పప

95-174/470

5934 SQX0418962
పషరర: శకనవరస రరవప అడవ

95-174/473

తసడడ:డ కకషష మయరరస అడవ
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:51
లస: పప

95-174/456

తసడడ:డ అలక
ర రయఖ గమనసపపటట.
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసనసమకల
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రరమ సరశమ అడవ
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:32
లస: పప
5933 SQX1259150
పషరర: మదనకలమలర అరరపసరరల

95-174/461

భరస : నతగరరజ ఉగర మ
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రరమసరశమ అడవ
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:60
లస: ససస స
5930 SQX0235507
పషరర: మమరళమహన అడవ

5916 SQX0221309
పషరర: లకడమ నతరరయణ గయటటపలర

5911 SQX1762608
పషరర: ససజజత అడవ

తసడడ:డ దసరర రరవప అదదబపలర
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప గమనసపపటట
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : పడగత కలమలర యలజల
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:38
లస: ససస స
5927 SQX2553253
పషరర: శవ కలమలరర అడవ

95-174/458

తసడడ:డ రసగనతయకలలల గమనసపపటట
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రసగనతయకలలల గమనసపపటట
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:31
లస: పప
5924 SQX1763010
పషరర: గరరరజ కకషష శరరష పరవపలకరర

5913 SQX0291229
పషరర: జయలకడమ గమసటటపలర

95-174/453

భరస : మమరళ మహన అడవ
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకహరర గమటటటపలర
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:69
లస: పప

భరస : రసగనతయకలలల గమనసపపటట
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:61
లస: ససస స
5921 SQX2274645
పషరర: వనసకటటశశర రరవప గమనసపపటట

95-174/455

భరస : లకడమనతరరయణ గమటటటపలర
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:56
లస: పప
5918 SQX2274637
పషరర: మలల కకసడమమ గమనసపపటట

5910 MLJ3717980
పషరర: శక దసరర అడవ

5908 SQX1105171
పషరర: సరశతశక ఆడతవ

తసడడ:డ రరమలరరవప ఆడతవ
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలరరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:47
లస: ససస స
5915 MLJ1124775
పషరర: రరమలరరవప అడవ

95-174/452

తసడడ:డ భబసణర రరవప గమడడవరడ
ఇసటట ననస:62-1-212
వయససస:63
లస: పప

భరస : కకషష మయరరస అడవ
ఇసటట ననస:62-1-213
వయససస:28
లస: ససస స
5912 AP151000501226
పషరర: శవపరరశత అడవ

5907 SQX0400671
పషరర: పరసడడరసగర రరవప గమడడవరడ

5932 SQX0287532
పషరర: వర బడహమస అడవ

95-174/471

తసడడ:డ రరమసరశమ అడవ
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:35
లస: పప
5935 SQX2553261
పషరర: రరమసరశమ అడవ

95-174/474

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప అడవ
ఇసటట ననస:62-1-214
వయససస:63
లస: పప
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5936 SQX1259192
పషరర: దదవఖ నతగ సరయ లకడమ
మకదసల ససమలకలరరస
తసడడ:డ బబబమరరవప ససమలకలరరస
ఇసటట ననస:62-1-215
వయససస:24
లస: ససస స

95-174/475

5939 SQX0419168
పషరర: బబబమరరవప ససమలకలరరస

95-174/478

95-174/481

95-174/484

భరస : కకటటశశరరరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:60
లస: ససస స
5948 SQX0541565
పషరర: హహమసత కలమలర దదరడర

95-174/487

95-174/490

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:36
లస: పప
5954 AP151000498178
పషరర: సరసబశవరరవప తతడడబబ యన

95-174/493

95-152/821

95-174/498

తసడడ:డ వనసకట సతఖనతరరయణ జలర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:29
లస: ససస స
5963 MLJ3718178
పషరర: మమసతతజ బబగస షషక
భరస : సససదతవల షషక
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:37
లస: ససస స

95-174/479

5941 MLJ3718145
పషరర: పడభబవత కకలర పర

95-174/480

5943 MLJ3718152
పషరర: పదమ అననసరరజ

భరస : వనసకట రరమలరరవప కకలర పరర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:32
లస: ససస స
95-174/482

భరస : సతఖనతరరయణ దదరడర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:53
లస: ససస స

5946 MLJ3718129
పషరర: పడభబవత కకలర పర

5947 SQX0876664
పషరర: వసశ ససబబబరరవప దదరడర

95-174/485

5949 SQX0400721
పషరర: లలకకషరబబమ అననసరరజ

95-174/483

95-174/486

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ దదరడర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబడమణఖ యగరనసదశరమ అనన
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:30
లస: పప

95-174/489
5950 SQX0542241
పషరర: పపషపరరగ పడవణ కలమలర గమపరస
దదరడర
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ దదరడర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:32
లస: పప

5952 SQX0541540
పషరర: వనసకట రరమలరరవప కకలర పర

5953 SQX0542266
పషరర: రరసమయరరస కకలర పర

95-174/488

95-174/491

5955 SQX0542274
పషరర: సతఖనతరరయణ దదరడర �

95-174/492

తసడడ:డ నరసససహ మయరరస కకలర పరర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:47
లస: పప
95-174/494

95-174/495
5956 SQX0400507
పషరర: వనసకట ససబడమణఖ యగరనసద
శమమ అననసరరజ
తసడడ:డ గగపరలకకషష శరమ అననసరరజ
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:58
లస: పప

5958 SQX1762731
పషరర: నతగ సరయ రరజఖ వనసకట
రమఖ నసదదరరజ
తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప నసదదరరజ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:22
లస: ససస స

95-174/496

5959 SQX1762806
పషరర: దథపసస అచసఖత

5961 MLJ3718210
పషరర: శశశత కకరపరటట

95-174/499

5964 SQX0291203
పషరర: ససజనఖ కకరపరటట
భరస : నవన కలమలర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:37
లస: ససస స

95-174/497

భరస : చదసతనఖ రరస అచసఖత
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ కలమలర కకరపరటట
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:31
లస: ససస స
95-174/501

5944 MLJ3718160
పషరర: వనసకట లలతతసబ దదరడర

భరస : వనసకట ససబడమణఖ యగరనసద అననసరరజ
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన ససబబబరరవప దదరడర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప అవధతనస
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:30
లస: పప
5960 SQX1923416
పషరర: లకడమ శవ పరరశత జలర

5940 SQX1006378
పషరర: ససససమత నతగ బసదస దదరడర

తసడడ:డ నరసససహ మయరరస కకలర పరర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప తడడబబ యన
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:49
లస: పప
5957 SQX1915552
పషరర: శరత బబబమ అవధతనస

95-174/477

భరస : నరసససహమయరరస కకలర పరర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ దదరడర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:30
లస: పప
5951 MLJ2686327
పషరర: కకషషచదసతనఖ తతదదబబ యన

5938 SQX1049361
పషరర: రరజజ నతగ సరయ కకరరటట
ససమలకలరరస
తసడడ:డ బబబమ రరవప ససమకలరరస
ఇసటట ననస:62-1-215
వయససస:25
లస: పప

భరస : పస ఆర పస కలమలర గమపరస దదరడర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమమయరరస కకలర పరర
ఇసటట ననస:62-1-221
వయససస:43
లస: ససస స
5945 AP151000501057
పషరర: జయపడద తతడడబబ యన

95-174/476

భరస : బబబమరరవప ససమకలరరస
ఇసటట ననస:62-1-215
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససమలకలరరస రరజకశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-1-215
వయససస:52
లస: పప
5942 MLJ3718137
పషరర: పదమజ కకలర పర

5937 MLJ3718103
పషరర: మలధవ శమకలరరస

5962 MLJ3718269
పషరర: సపసదన బయరగర

95-174/500

తసడడ:డ శశషరవతతరస బయరకర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:34
లస: ససస స
95-174/502

5965 SQX0229419
పషరర: అనసరరధ తతడడకకసడ

95-174/503

భరస : సతష కలమలర తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:38
లస: ససస స
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5966 MLJ3718285
పషరర: పడమల కకనకసడర
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95-174/504

భరస : శకనవరసరరవప కకనకసడర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:40
లస: ససస స
5969 SQX0244707
పషరర: ఉమలమహహశశరర మరదతపప

95-174/507

95-174/510

95-174/513

భరస : నతగ మమనశశర రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:55
లస: ససస స
5978 MLJ3718202
పషరర: సరసశత కకరపరటట

95-174/516

95-174/519

95-174/522

95-174/525

తసడడ:డ సరయ కలమలర కకరపరటట
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:38
లస: పప
5993 SQX0147314
పషరర: సససదత వల షషక
తసడడ:డ పసర సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:41
లస: పప

5976 MLJ3718277
పషరర: శకలసతల కకనకసడర

5977 SQX0540153
పషరర: వరలకడమ ఉదబసటట

5979 SQX0105668
పషరర: ఆచసఖత భవరన

5982 SQX0852855
పషరర: తమలమ అననపపరష

5985 MLJ3718368
పషరర: సశరష పభ
డ దదసస

5988 SQX0418681
పషరర: ససరకష కలమలర కకనకసడర

5991 SQX0400697
పషరర: పడమద కలమలర దదసస

95-174/514

5994 SQX0229450
పషరర: సతష కలమలర తతడడకకసడ
తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:44
లస: పప

95-174/512

95-174/515

భరస : వనసకట నతరరయణ ఉదబసటట
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:61
లస: ససస స
95-174/517

5980 SQX0244640
పషరర: ఉదయలకడమ మరదతపప

95-174/518

భరస : పదమనతభ శరమ మమరదతపప
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:65
లస: ససస స
95-174/520

5983 MLJ3718251
పషరర: జజనకకదదవ బయరగర

95-174/521

భరస : శశషరవతతరస బయరకర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:70
లస: ససస స
95-174/523

5986 SQX1762376
పషరర: శరత బబబమ అవధతనస

95-174/524

తసడడ:డ రరమ చసదడ రరవప అవధతనస
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:30
లస: పప
95-174/526

5989 SQX0640540
పషరర: అనల కలమలర మమనసకలటర

95-174/527

తసడడ:డ నతగమలలర శశర రరవప మమనసకలటర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:37
లస: పప
95-174/529

తసడడ:డ లకడమ నరసససహ రరవప దదసస
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:40
లస: పప
95-174/531

95-174/509

5974 SQX1006386
పషరర: అరరణ కలమలరర ఏలకరర
భరస : నరసససహరరవప ఎలకరర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మయరరస కకనకసడర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:36
లస: పప
95-174/528

5971 SQX1762855
పషరర: పదతమవత ఇకలణరరస

భరస : కక వ యస అనసత కలమలర కకననరర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : లకడమనరసససహరరవప దదసస
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ ఉదబసటట
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:34
లస: పప
5990 SQX0294439
పషరర: నవన కలమలర కకరపరటట

95-174/511

భరస : కకటట రగడబ డ తమమ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకట రరవప జవసగమల
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:71
లస: ససస స
5987 SQX0541730
పషరర: రరజజరరవప ఉదబసటట

5973 SQX1762673
పషరర: లల ననలకలదదటట

95-174/506

భరస : సరయ బబబమ ఇకలణరరస
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ఇసదస శశఖర ఆచసఖత
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ధరరమరరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:65
లస: ససస స
5984 SQX0291161
పషరర: పరరశత జవసగమల

95-174/508

భరస : కకకషషమయరరస కకనకసడర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : సరయకలమలర కకరపరటట
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:61
లస: ససస స
5981 MLJ3718186
పషరర: రరజకశశరర కకతత
స రర

5970 SQX0291195
పషరర: వనతస కసడడయఖలల శషసన

5968 SQX0852863
పషరర: తమలమ ససజజత

తసడడ:డ కకటట రకడడమ తమలమ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వజయన కసడడయఖలల
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : రరసబబబమ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:48
లస: ససస స
5975 SQX1204353
పషరర: కలరరక శరరష కలమలరర

95-174/505

భరస : బమచచబబబమ మదడడగమ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవ మమరదతపప
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:43
లస: ససస స
5972 MLJ3718434
పషరర: ఉమలదదవ గమడడవరడ

5967 SQX0657502
పషరర: జజఖత కలమలరర మదడడగమ

5992 SQX0640599
పషరర: లలకర లకడమ నతథ కకతత
స రర

95-174/530

తసడడ:డ ధరరమ రరవప కకతత
స రర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:40
లస: పప
95-174/532

5995 SQX0151472
పషరర: దదవదతష
స గసటబ

95-174/533

తసడడ:డ జజసఫ గసటబ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:46
లస: పప
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5996 SQX0294546
పషరర: వనసకట రవ మరదతపప

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-174/534

తసడడ:డ పదమనతభ శరమ మమరదతపప
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:47
లస: పప
5999 SQX0418723
పషరర: మమరళకకషష జజనతనబటర

95-174/537

95-174/540

95-174/543

95-174/546

95-175/559

95-145/14

95-175/561

తసడడ:డ పడభమదతసస యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-2-35
వయససస:54
లస: పప

6009 SQX0400580
పషరర: లకడమ నరసససహ రరవప దదసస

6012 SQX1925577
పషరర: రరమచసదడ రరవప అవధతనస

6015 SQX1722941
పషరర: శకనవరస రరవప చతవల

6018 MLJ2691624
పషరర: చతసదదన యలర మలటట

95-175/564

6021 AP151000501182
పషరర: మలణణకఖమమ యలర మలటట

95-174/547

6024 MLJ2686624
పషరర: పపరరషప తస సబబబమ యలర మలటట
తసడడ:డ పడభమదతసస యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-2-35
వయససస:59
లస: పప

95-174/542

6007 SQX0400804
పషరర: టట కకటటరగడడమ

95-174/545

6010 SQX0419101
పషరర: సతఖనతరరయణ కకనకసడర

95-174/548

తసడడ:డ వనసకట కకషషయఖ కకనకసడర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:87
లస: పప
95-175/560

6013 SQX1049171
పషరర: లకడమ తరరపఠమమ గమసటటపలర

95-174/549

తలర : శశషరరతనస గమసటటపలర
ఇసటట ననస:62-1-224
వయససస:27
లస: ససస స
95-154/53

6016 SQX2249779
పషరర: ససధకర మమననసగర

95-154/1245

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ మమనగర
ఇసటట ననస:62-1-3606
వయససస:36
లస: పప
95-175/562

6019 AP151000501181
పషరర: వనజ అతతస ట

95-175/563

భరస : సససదర రరజ అతతస ట
ఇసటట ననస:62-2-35
వయససస:50
లస: ససస స
95-175/565

భరస : పడభమదతస యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-2-35
వయససస:80
లస: ససస స
95-175/567

6004 SQX0003392
పషరర: ఇసదస శశఖర అచసఖత

తసడడ:డ పసదబ ససబబబరగడమ డ టట
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:68
లస: పప

భరస : పడవణ యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-2-35
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పపరరషప తతబబమ యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-2-35
వయససస:57
లస: ససస స
6023 AP151000498280
పషరర: పడదథప యలర మలటట

95-174/544

తసడడ:డ అపరపరరవప చతవల
ఇసటట ననస:62-1-863
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ పడదథప యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-2-35
వయససస:23
లస: ససస స
6020 SQX0274779
పషరర: వజడమలణణకఖస యలర మలటట

6006 SQX0541607
పషరర: వనసకట నతరరయణ ఉదబసటట

95-174/539
6001 SQX0294504
పషరర: వజయలన వనరస కసడడయలఖలల

తసడడ:డ వనసకటరరమ గమరరనతథస అతషఖట
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ అవధతనస
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబలయఖ గగవసదస
ఇసటట ననస:62-1-513
వయససస:44
లస: పప
6017 SQX1553941
పషరర: జయ షసల యలర మలటట

95-174/541

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ దదసస
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:77
లస: పప

భరస : రరమచసదడ రరవప అవధతనస
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:52
లస: ససస స
6014 SQX1907773
పషరర: ఆసథదన గగవసదస

6003 SQX1762459
పషరర: శకనవరస రరవప అరర ల

95-174/536

తసడడ:డ కకలపపన కసడడయఖలల
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప ఉదబసటట
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరస బమరలల
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:71
లస: పప
6011 SQX1925478
పషరర: సరరజ అవధతనస

95-174/538

తసడడ:డ సరసబయఖ అరర ల
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:65
లస: పప
6008 SQX0151407
పషరర: శశషరవతతరస బయరకర

6000 SQX0147173
పషరర: రరసబబబమ గమడడవరడ

5998 SQX0652313
పషరర: బమచచ బబబమ మదడడగమ

తసడడ:డ ససబబబరరవప మదడడగమ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ గమడడవరడ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప నసదద రరజ
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:52
లస: పప
6005 SQX0402636
పషరర: సరయ కలమలర కకరపరటట

95-174/535

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కకనకసడర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ జజననబబటర
ఇసటట ననస:62-1-222
వయససస:50
లస: పప
6002 SQX0151464
పషరర: చసదడ శశఖర రరవప నసదద రరజ

5997 SQX0418400
పషరర: శకనవరస రరవప కకనకసడర

6022 MLJ2686616
పషరర: పడవణ యలర మలటట

95-175/566

తసడడ:డ పడభమదతసస యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-2-35
వయససస:53
లస: పప
95-175/568

6025 SQX2387082
పషరర: వజడ పడభమ యలర మలటట

95-175/1022

తసడడ:డ పడవణ యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-2-35
వయససస:18
లస: పప
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6026 AP151000504552
పషరర: పడవణ యలర మల టట

95-176/27

తసడడ:డ పడభమదతసస యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-2-35
వయససస:52
లస: పప
6029 SQX1725795
పషరర: శరససప నస కసడవఅల

95-95/997

95-175/571

95-175/574

95-175/577

95-176/29

95-176/32

95-177/21

తసడడ:డ యయసనరతనస కసచరర
ఇసటట ననస:62-2-38
వయససస:37
లస: పప

6039 AP151000498423
పషరర: ఏలయ ననననపరగ

6042 SQX0243980
పషరర: భబగఖవత కకసకక

6045 MLJ3719333
పషరర: నవన కకసకక

6048 SQX1828847
పషరర: మరరయమమ నసదదపగ

95-176/35

6051 MLJ3718459
పషరర: ససధథర కసచరర

95-175/578

6054 MLJ3719317
పషరర: కకటటశశర రరవప కసచదరర
తసడడ:డ కక వనస రతనస కసచదరర
ఇసటట ననస:62-2-38
వయససస:43
లస: పప

6034 AP151000501110
పషరర: శశకళ ఆలలటట

95-175/573

6037 SQX1643782
పషరర: రతనo ననననపరగర

95-175/576

6040 SQX0243923
పషరర: సరళకలమలరర కకసకక

95-176/28

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-2-37
వయససస:32
లస: ససస స
95-176/30

6043 SQX1271592
పషరర: వననద వడర మయడడ

95-176/31

తలర : మణణమమ వడర మయడడ
ఇసటట ననస:62-2-37
వయససస:28
లస: పప
95-176/33

6046 SQX1401801
పషరర: ఏససదతసస నననపగ

95-176/34

తసడడ:డ కకపరదతనస నననపగ
ఇసటట ననస:62-2-37
వయససస:53
లస: పప
95-177/22

6049 SQX1828839
పషరర: శకనవరసస వడర మయడడ

95-177/23

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప వడర మయడడ
ఇసటట ననస:62-2-37
వయససస:38
లస: పప
95-176/36

తసడడ:డ యయసనరతనస కసచరర
ఇసటట ననస:62-2-38
వయససస:35
లస: పప
95-176/38

95-175/570

తసడడ:డ ఏలయ ననననపరగర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:36
లస: పప

భరస : యయససదతసస నసదదపగ
ఇసటట ననస:62-2-37
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : ససధథర కసచదరర
ఇసటట ననస:62-2-38
వయససస:31
లస: ససస స
6053 MLJ3718475
పషరర: ససరకష కసచరర

95-175/575

తసడడ:డ దతనయఖ
ఇసటట ననస:62-2-37
వయససస:38
లస: పప

భరస : శకనవరస వడర మయడడ
ఇసటట ననస:62-2-37
వయససస:36
లస: ససస స
6050 SQX1247429
పషరర: శరరష కసచదరర

6036 SQX1643766
పషరర: గకకసమమ ననననపరగర

6031 SQX1389569
పషరర: శశభ రరణణ చలలవపరర

భరస : ససధతకర ఆలలటట
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : దతనయఖ
ఇసటట ననస:62-2-37
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ దతనయఖ
ఇసటట ననస:62-2-37
వయససస:35
లస: పప
6047 SQX1828995
పషరర: మమరర వడర మయడడ

95-175/572

తసడడ:డ ఏససరతనస ననననపరగర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:70
లస: పప

భరస : నవన
ఇసటట ననస:62-2-37
వయససస:36
లస: ససస స
6044 MLJ3719325
పషరర: మహన రరవప కకసకక

6033 AP151000501380
పషరర: చసదడకల కకమమమరర

95-95/996

భరస : రరజ శకనవరస చలలవపరర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఏలయ ననననపరగర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆశరరశదస కకమయమరర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:47
లస: పప
6041 SQX0243907
పషరర: రరతమమ కకసకక�

95-175/569

భరస : జజజ కకమయమరర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : పడకరశ రరవప ననలటటరర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:69
లస: ససస స
6038 SQX0611459
పషరర: జజజ కకమయమరర

6030 SQX1643790
పషరర: రమఖ ఆలలటట

6028 SQX1725753
పషరర: సనధరమలమ కసడవలర

భరస : శరససప నస కసడవలర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ ఆలలటట
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చనరతస యఖ కకసడనరర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:44
లస: ససస స
6035 SQX1775709
పషరర: కమలమమ ననలటటరర

95-95/995

తసడడ:డ శరససప నస కసడవలర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసడయయలల కసడవలర
ఇసటట ననస:62-2-36
వయససస:53
లస: పప
6032 AP151000501108
పషరర: సరళళదదవ కకసడనరర

6027 SQX1725944
పషరర: నలమ కసడవలర

6052 MLJ3718467
పషరర: ససకలమలర కసచరర

95-176/37

తసడడ:డ యయసస రతనస కసచరర
ఇసటట ననస:62-2-38
వయససస:36
లస: పప
95-176/39

6055 AP151000504227
పషరర: ససధతకరరబబమ పపలలర పపలలర

95-176/40

తసడడ:డ పషరయఖ పపలలర
ఇసటట ననస:62-2-38
వయససస:45
లస: పప
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95-176/41

తసడడ:డ పసదబ కకటయఖ కసచరర
ఇసటట ననస:62-2-38
వయససస:71
లస: పప
6059 MLJ2703106
పషరర: ససధతరరణణ దతసరర

95-176/43

95-176/46

95-143/1010

95-177/1363

95-177/24

95-176/54

భరస : ఏడడకకసడలల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-2-46
వయససస:31
లస: ససస స
6077 SQX0205773
పషరర: వజయ కలమలర బబ రరగడమ
తసడడ:డ ఏడడకకసదలల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-2-46
వయససస:33
లస: పప

6066 SQX0642819
పషరర: రరజకశశరర గమరరమసదపలర

6069 MLJ2696508
పషరర: శకకరసత బబ లమలల

95-176/45

6064 SQX0749390
పషరర: శకనవరసరరవప దథవ

95-176/48

తసడడ:డ వరయఖ దదవ
ఇసటట ననస:62-2-40
వయససస:54
లస: పప
95-176/49

6067 MLJ3719341
పషరర: సరమయయలల గమరరవసద పలర

6070 MLJ2696730
పషరర: పసదపసలన బబ లమలల�
బబ లమలల
తసడడ:డ ఏససదతసస� బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-45/1
వయససస:65
లస: పప

95-176/52

6072 MLJ1122662
పషరర: షరలలసరరజ రరదడమళళ�
రరదడమలర
తసడడ:డ పసదఅచచయఖ� రరదడమలర
ఇసటట ననస:62-2-45/1
వయససస:43
లస: పప

95-177/25

6073 SQX1585407
పషరర: ససధత రరణణ బబ రరగడమ

95-176/53

6075 MLJ3721511
పషరర: శరఖమలలదదవ బబ రరగడమ

95-176/55

భరస : శవ కలమలర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-2-46
వయససస:27
లస: ససస స

6078 SQX1626052
పషరర: భబవన పసడయల మసడల

95-176/56

తసడడ:డ ఏడడకకసడల రరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-2-46
వయససస:30
లస: పప
95-177/26

తసడడ:డ లకకమస రరవప మసడల
ఇసటట ననస:62-2-47
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప గమమమడడ
ఇసటట ననస:62-2-47
వయససస:73
లస: ససస స

6076 SQX0205781
పషరర: శవ కలమలర బబ రరగడమ

6079 SQX0837989
పషరర: పససటయఖ మసడల మసడల

భరస : యహనస బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-48
వయససస:68
లస: ససస స

95-177/27

తసడడ:డ నరససయఖ మసడల
ఇసటట ననస:62-2-47
వయససస:68
లస: పప
95-178/14

6082 MLJ1125509
పషరర: పడమల బబ లమలల

95-176/58

భరస : సరమయయలల బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-48
వయససస:40
లస: ససస స

95-176/59 6084 AP151000507375
95-176/60 6085 SQX0205831
6083 SQX0998112
పషరర: ససవరష లలత కలమలరర బబ లమలలల
పషరర: కరసతమమ బబ లమలల బబ లమలల
పషరర: రరజజ భయషణ బబ లమలల

భరస : పసటర పరల బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-48
వయససస:48
లస: ససస స

95-176/50

తసడడ:డ జవర రతనస
ఇసటట ననస:62-2-45
వయససస:46
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-2-46
వయససస:50
లస: ససస స
95-176/57

6061 SQX0742163
పషరర: శక చసదన దథవ దదవ

95-176/51

95-178/13 6081 MLJ3720869
6080 SQX0840116
పషరర: మమతతఖలమమ మసడల mandali
పషరర: మసరసనమమ గమమమడడ గమమమడడ

భరస : పససటయఖ
ఇసటట ననస:62-2-47
వయససస:63
లస: ససస స

95-176/47

తసడడ:డ పసదరపసలస బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-45/1
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పసదఅచచయఖ� రరదడమలర
ఇసటట ననస:62-2-45/1
వయససస:42
లస: పప
6074 MLJ3721529
పషరర: ఉషర రరణణ బబ రరగడమ

6063 SQX0749499
పషరర: శకలలకకష దథవ దదవ

95-176/42

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవ
ఇసటట ననస:62-2-40
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సరమయయలల
ఇసటట ననస:62-2-45
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ పషడమపసఉఏలలస బబ లమఅలల
ఇసటట ననస:62-2-45
వయససస:30
లస: ససస స
6071 MLJ2697431
పషరర: చసటటబబబమ� రరదడమళళ�

95-176/44

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ధదవ
ఇసటట ననస:62-2-40
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప
ఇసటట ననస:62-2-45
వయససస:38
లస: పప
6068 SQX2506830
పషరర: కసఠ కలమలరర బబ లమఅలల

6060 AP151000507400
పషరర: సరగజన దతసరర

6058 SQX1643840
పషరర: కవత కకషష దతసరర

తసడడ:డ పరడకకష బబబమ
ఇసటట ననస:62-2-39
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:62-2-39
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దదవ
ఇసటట ననస:62-2-40
వయససస:50
లస: ససస స
6065 SQX2506665
పషరర: ససబబరరవప కటటట

95-178/1121

భరస : ససకలమలర కసచరర
ఇసటట ననస:62-2-38
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పడకరశ
ఇసటట ననస:62-2-39
వయససస:47
లస: ససస స
6062 SQX0742122
పషరర: శకలత దథవ శక లత

6057 SQX2294106
పషరర: శక లకడమ కసచరర

95-176/61

తసడడ:డ పసటర పరల బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-48
వయససస:33
లస: పప

Page 207 of 338

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08

6086 SQX0205880
పషరర: శరసత భయషణ బబ లమలల

95-176/62

తసడడ:డ పసటర పరల బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-48
వయససస:34
లస: పప
6089 AP151000507335
పషరర: ఙఙజనరతనస బబ లమలల

95-176/65

భరస : చనఏససభకలస
ఇసటట ననస:62-2-49
వయససస:61
లస: ససస స
6092 MLJ3719366
పషరర: పడవణ కలమలర రరదడమళళ

95-176/67

తసడడ:డ అచచయఖ రరదడమళళ
ఇసటట ననస:62-2-50
వయససస:31
లస: పప
6095 NDX0316224
పషరర: రరధమమ జలర లమమడడ

94-176/36

భరస : రరధ కకషషమయరరస
ఇసటట ననస:62-2-52
వయససస:74
లస: ససస స
95-176/71

6101 MLJ2704021
పషరర: మలరస కలమలరర ఎరకస

95-176/72

95-176/74

95-176/909

6096 SQX1252642
పషరర: కకరణమయ బబ జజర

95-176/69

6102 AP151000507212
పషరర: ససవరరస మమ ప పపపల

95-176/79

6111 AP151000507374
పషరర: జలయమమ పపపపల

6114 SQX0208801
పషరర: రరధదక కకలగరన
తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:62-2-55
వయససస:30
లస: ససస స

95-176/66

భరస : ఆదతస రరదడమళళ
ఇసటట ననస:62-2-50
వయససస:33
లస: ససస స
6094 NDX1938432
పషరర: పరశత దతమశశటట

94-176/35

6097 AP151000507029
పషరర: నతగరతనస జజవరపప

95-176/70

భరస : సరలమన జజవరపప
ఇసటట ననస:62-2-52
వయససస:47
లస: ససస స
95-176/964

6100 SQX2167377
పషరర: హరర వరర న బబ జజర

95-176/965

భరస : సరలమన బబ జజర
ఇసటట ననస:62-2-52
వయససస:18
లస: ససస స
95-176/73

6103 SQX2220085
పషరర: నసదదన యరకస

95-176/966

తసడడ:డ కకరస ర బబబమ యరకస
ఇసటట ననస:62-2-53
వయససస:23
లస: ససస స
95-176/76

తసడడ:డ మలరణ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-2-53/1
వయససస:30
లస: పప
95-176/77

6109 AP151000507110
పషరర: ససభబగఖస పపపపల

95-176/78

భరస : మలరస యఖ పపపపల
ఇసటట ననస:62-2-54/1
వయససస:53
లస: ససస స
95-176/80

భరస : అబడహస పపపపల
ఇసటట ననస:62-2-54/1
వయససస:88
లస: ససస స
95-176/82

6091 SQX0598318
పషరర: యయససమమరర రరదడ మళళ

95-176/75 6106 SQX1029199
6105 SQX0998492
పషరర: ఉమ మహహశశరర వలక
పషరర: రవతదజ వలక
ర రర వలక
ర రర
ర రర

6108 MLJ2696664
పషరర: లజజరస ప పపపల

95-176/64

భరస : వనసకట రమణ రరవప దతమశశటట
ఇసటట ననస:62-2-52
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస పపపపల
ఇసటట ననస:62-2-54
వయససస:65
లస: పప

భరస : లలజరస పపపపల
ఇసటట ననస:62-2-54/1
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అసకమమ
ఇసటట ననస:62-2-55
వయససస:26
లస: ససస స

95-176/68

భరస : మలరణ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-2-53/1
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : రవ తదజ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-2-53/1
వయససస:29
లస: ససస స

6113 SQX0961482
పషరర: ససగమణ కకలగరన

6093 SQX0642967
పషరర: వమలర మమ జజరవరపప
జజవరపప
భరస : భబసణర రరవప జజవరపప
ఇసటట ననస:62-2-51
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : కకటయఖ� పపపపల
ఇసటట ననస:62-2-53
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరణ వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-2-53/1
వయససస:31
లస: ససస స

6110 MLJ2703767
పషరర: వజయకలమలరర పపపపల

95-177/28
6090 SQX1377168
పషరర: ఆనసద కలమలర రరదడమళళ రరదడ
మళర
తసడడ:డ అచచయఖ రరదడమళళ
ఇసటట ననస:62-2-49
వయససస:41
లస: పప

6099 SQX2211373
పషరర: శరలన మమడడద

6088 SQX0539049
పషరర: పసటర పరల బబ లమలల

తసడడ:డ యహన బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-48
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ సరలమన బబ జజర
ఇసటట ననస:62-2-52
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : మహనరరవప ఎరకస
ఇసటట ననస:62-2-53
వయససస:45
లస: ససస స

6107 SQX2011427
పషరర: పసడయలసక కళళళవరపప

95-176/63

తసడడ:డ సరలమన బబ జజర
ఇసటట ననస:62-2-52
వయససస:25
లస: ససస స

6098 AP151000504474
పషరర: భబసణరరరవప జజరవరపప
జజవరపప
తసడడ:డ మష జజవరపప
ఇసటట ననస:62-2-52
వయససస:70
లస: పప

6104 SQX0998120
పషరర: శరరష వలక
ర రర వలక
ర రర

6087 AP151000504508
పషరర: సరమయయలలజజనస బబ లమలల
బబ లమలల
తసడడ:డ యహనస బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-48
వయససస:47
లస: పప

6112 AP151000504322
పషరర: మలరతయఖ పపపపల

95-176/81

తసడడ:డ అబడహస పపపపల
ఇసటట ననస:62-2-54/1
వయససస:57
లస: పప
95-176/83

6115 MLJ1125665
పషరర: దయమమ కకలగరన

95-176/84

భరస : అసకమమ కకలగన
ఇసటట ననస:62-2-55
వయససస:51
లస: ససస స
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6116 MLJ1125319
పషరర: రరజకష కకలగరన
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95-176/85

తసడడ:డ అసకమమ కకలగన
ఇసటట ననస:62-2-55
వయససస:37
లస: పప
6119 SQX2262285
పషరర: రరజ షరకర బబ లలమఅలల

6117 MLJ1126606
పషరర: అసకమమ కకలగరన

95-176/86

తసడడ:డ మసరసనతడవప
ఇసటట ననస:62-2-55
వయససస:63
లస: పప
95-176/967

తసడడ:డ జజన పడసరద బబ లమఅలల
ఇసటట ననస:62-2-57
వయససస:38
లస: పప
95-176/89

6125 SQX0550350
పషరర: కకపర నవనదదత బబ లమలల

95-176/92

95-176/95

తసడడ:డ అబడహస దతసస రరదడమళళ
ఇసటట ననస:62-2-60
వయససస:33
లస: ససస స
95-176/98

తసడడ:డ అబడహస దతసస రరదడమళళ
ఇసటట ననస:62-2-60
వయససస:39
లస: పప
95-178/15

6137 MLJ2696565
పషరర: నగకష తతకల

95-178/18

95-178/21

6129 SQX0208512
పషరర: జయలకడమ రరదడమళళ రరదడ
మళళ
తసడడ:డ అబడహస దతసస రరదడమళళ
ఇసటట ననస:62-2-60
వయససస:35
లస: ససస స

95-176/96

6132 SQX1339259
పషరర: దసరర పడసరద చతవర

95-141/35

6141 AP151000504683
పషరర: శకనవరస పపల

6144 MLJ2703650
పషరర: బసవకలమలరర పపల
భరస : జగననమహన రరవప
ఇసటట ననస:62-2-63
వయససస:42
లస: ససస స

6127 MLJ3721495
పషరర: వససత రరదడమళళ రరదడ మళళ

95-176/94

95-176/97
6130 SQX0208371
పషరర: నతగమణణ రరదడమళళ రరదడ మళళ

భరస : అబడహస దతసస రరదడమళళ
ఇసటట ననస:62-2-60
వయససస:59
లస: ససస స
6133 SQX1271576
పషరర: వజయ దథపక మమడడద

95-176/99

తసడడ:డ శరఖమ బబబమ మమడడద
ఇసటట ననస:62-2-61
వయససస:28
లస: పప
95-178/16

6136 AP151000507188
పషరర: బమలలర మమ తతకల తతకల

95-178/17

భరస : రరమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:62-2-61
వయససస:58
లస: ససస స
95-178/19

6139 SQX1759075
పషరర: వజయ చసదడ శశఖర బబ రరగడమ

95-178/20

తసడడ:డ హహమకరర రరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-2-62
వయససస:35
లస: పప
95-178/22

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-2-62
వయససస:45
లస: పప
95-178/23

95-176/91
6124 SQX0651083
పషరర: ఎలయఖ బబ లమలల బబ లమలల

తసడడ:డ అబడహస దతసస రరదడమళళ
ఇసటట ననస:62-2-60
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-2-62
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ పపల
ఇసటట ననస:62-2-62
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కకషష పడసరద ఇసణపలర
ఇసటట ననస:62-2-63
వయససస:23
లస: ససస స

95-176/93

6138 SQX0539304
పషరర: ససజజత పపల

95-176/88

తసడడ:డ జకససదతసస బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-58
వయససస:84
లస: పప

భరస : వరగకశశర రరవప చతవర
ఇసటట ననస:62-2-61
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ తతకల
ఇసటట ననస:62-2-61
వయససస:40
లస: పప

6143 SQX1626078
పషరర: వరలకడమ ఇసణపలర

95-176/90

6126 SQX0205930
పషరర: వదతఖ సరగర బబ లమలల
బబ లమలల
తసడడ:డ ఎలయఖ బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-59
వయససస:54
లస: పప

6135 AP151000507187
పషరర: వజయలకడమ చతవర చతవర

6121 MLJ3720281
పషరర: యమరకఖ యలర మల టట
భరస : రవ కలమలర యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-2-58
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప చతవర
ఇసటట ననస:62-2-61
వయససస:29
లస: పప

6134 AP151000507588
పషరర: వరవనజ పససపపలలటట
పససపపలలటట
భరస : వరశసకర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-2-61
వయససస:41
లస: ససస స

6140 SQX1160654
పషరర: పపల శకనవరస రరవప పపల

95-176/87

తసడడ:డ ఎలయఖ బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-58
వయససస:49
లస: పప

భరస : వదతఖసరగర బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-59
వయససస:40
లస: ససస స

6131 SQX0205666
పషరర: ఆనసద మహన రరదడమళళ

6123 MLJ3719598
పషరర: రవ కలమలర బబ లమలల

95-192/19

తసడడ:డ ససతయఖ రగతష
ఇసటట ననస:62-2-56
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-58
వయససస:22
లస: ససస స

6122 MLJ3720273
పషరర: మమరర సరగజన బబ లమలల
బబ లమలల
భరస : ఎలయఖ బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-2-58
వయససస:73
లస: ససస స

6128 SQX0208595
పషరర: సరళ రరదడమళళ రరదడ మళళ

6120 SQX1617556
పషరర: రకచల పసడయలసక బబ లమలల

6118 SQX1839919
పషరర: లకడమ రగతష

6142 SQX1774116
పషరర: పవన కళళఖణ పపల

95-177/29

తసడడ:డ జగన మహన రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-2-63
వయససస:23
లస: పప
95-178/24

6145 AP151000507127
పషరర: ససబమబలల పపల

95-178/25

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:62-2-63
వయససస:50
లస: ససస స
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పషరర: రరమలనసజమమ పపల
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95-178/26

భరస : వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-2-63
వయససస:71
లస: ససస స
6149 MLJ2696672
పషరర: జగననమహనరరవప పపల

95-178/29

95-178/32

95-178/35

6153 AP151000507128
పషరర: ఇసదదర పపల

6156 AP151000504621
పషరర: వరరసజననయమలల పపల

95-141/570

6159 SQX2360543
పషరర: శవ నగరజ పపల

95-178/33

6162 SQX1339226
పషరర: గగపసనతథ పగడతల

95-178/36

95-141/748

భరస : పపలర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-67
వయససస:48
లస: ససస స
6167 AP151000507460
పషరర: నతగవరణణ అడపరల

95-141/571

95-178/38

95-141/37

95-178/41

భరస : శకనవరసరరవప కరసర
ఇసటట ననస:62-2-69
వయససస:45
లస: ససస స

6171 AP151000507459
పషరర: కకటటశశరర అడపరల అడపరల

95-141/749

6174 MLJ3720182
పషరర: శకనవరస రరవప కరసర
తసడడ:డ చదననయఖ కరసర
ఇసటట ననస:62-2-69
వయససస:47
లస: పప

6157 SQX0818138
పషరర: ససరకసదడ పపల

95-141/36

6160 SQX1747674
పషరర: నతగకశశరమమ దదవనశల

95-143/114

6163 SQX2476869
పషరర: హహమలత చససడనరర

95-141/572

6166 SQX0211607
పషరర: ససనత కకసరరజ

95-178/37

తసడడ:డ అపరపరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-2-67
వయససస:36
లస: ససస స
95-178/39

95-178/40
6169 SQX1839430
పషరర: వనసకట కకషష సరశమ చససడనరర

తసడడ:డ వరయఖ శశస
క సస లలట చససడనరర
ఇసటట ననస:62-2-67 NEW
వయససస:31
లస: పప
95-178/42

6172 AP151000504717
పషరర: నరసససహరరవప అడపరల
అడపరల
తసడడ:డ పపలలరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-68
వయససస:49
లస: పప

95-178/43

95-178/45

6175 SQX0902130
పషరర: కకసరరజ రరజ శశఖర

95-141/40

భరస : నరసససహరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-68
వయససస:45
లస: ససస స
95-178/44

95-178/34

భరస : వరయఖ శశస
క సస చససడనరర
ఇసటట ననస:62-2-67
వయససస:67
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలలరరరవప
ఇసటట ననస:62-2-67
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:62-2-68
వయససస:29
లస: ససస స
6173 MLJ3721792
పషరర: ధనలకడమ కరసర కరసర

6168 AP151000504133
పషరర: కకటటశశరరరవప అడపరల

6154 AP151000507129
పషరర: సరమలమజఖస పపల పపల

భరస : యలమసద కకటటశశర రరవప లలట దదవనశల
ఇసటట ననస:62-2-66
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-67
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-2-67
వయససస:41
లస: ససస స
6170 SQX0509471
పషరర: చసదదక
డ అడపరల

6165 SQX2544591
పషరర: నతగ మణణ అడపరల

95-178/31

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-2-65
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద కకటటశశర రరవప లలట దదవనశల తసడడ:డ నసద గరపరల పగడతల
ఇసటట ననస:62-2-66
ఇసటట ననస:62-2-67
వయససస:44
లస: పప
వయససస:39
లస: పప
6164 SQX2544526
పషరర: వనసకటటశశర రరవప అడపరల

6151 AP151000504146
పషరర: ఆసజననయమలల పపల పపల

భరస : వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:62-2-64
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-2-65
వయససస:27
లస: పప
95-143/115

95-178/28

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ పపల
ఇసటట ననస:62-2-63
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-2-64
వయససస:46
లస: పప

భరస : శవ నగరజ పపల
ఇసటట ననస:62-2-65
వయససస:35
లస: ససస స
6161 SQX1747377
పషరర: రరమకకషష దదవనశల

95-178/30

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-2-64
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప చతవర
ఇసటట ననస:62-2-64
వయససస:27
లస: పప
6158 SQX2360592
పషరర: సశపన పపల

6150 SQX0336719
పషరర: శకనవరస రరవప పపల

6148 SQX1160688
పషరర: శవ నతగరరజ పపల పపల

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-2-63
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:62-2-63
వయససస:49
లస: పప

భరస : వరరసజననయమలల పపల
ఇసటట ననస:62-2-64
వయససస:41
లస: ససస స
6155 SQX1263805
పషరర: దసరర మహహష చతవర

95-178/27

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-2-63
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-2-63
వయససస:49
లస: పప
6152 MLJ3721206
పషరర: పడమల పపల

6147 SQX1160670
పషరర: పపల ససరకసదడ పపల

తసడడ:డ రరఘవనసదడ రరవప
ఇసటట ననస:62-2-70
వయససస:30
లస: పప
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95-142/688

భరస : ససబబబ రరవప మమడస
ఇసటట ననస:62-2-70
వయససస:38
లస: ససస స
95-178/48

తసడడ:డ రరమయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-2-70
వయససస:65
లస: పప
95-142/108

95-142/111

తసడడ:డ రరమయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-2-71
వయససస:70
లస: పప
6188 SQX1734367
పషరర: సరయ కకషష రగడడమ యయరరవ

95-142/114

95-141/568

95-145/16

95-145/19

తసడడ:డ రరమసరశమ నతరదతసస
ఇసటట ననస:62-2-75
వయససస:37
లస: పప
6200 SQX2122489
పషరర: థథనశర షషక

95-145/1154

భరస : ససధథర తషపరకలల
ఇసటట ననస:62-2-76
వయససస:34
లస: ససస స

6186 SQX1734508
పషరర: కకకషషవనణణ యయరరవ

6187 SQX1735448
పషరర: నతగ రరణణ చననసశశటట

6189 SQX1734888
పషరర: శరఖమ పడసరద రగడమ డ యయరరవ

6192 SQX2275733
పషరర: వనసకటరతనమమ కటట

95-142/112

95-142/115

95-142/116

తసడడ:డ వనసకట రగడడమ యయరరవ
ఇసటట ననస:62-2-72
వయససస:44
లస: పప
95-142/713

6193 SQX0126854
పషరర: భబగఖ లకడమ నతరదతసస

95-145/15

భరస : మసరసన రరవప నతరదతసస
ఇసటట ననస:62-2-75
వయససస:33
లస: ససస స
95-145/17

6196 AP151000567088
పషరర: వజయలకడమ నరదతసస
భరస : రరమమలల నతరదతసస
ఇసటట ననస:62-2-75
వయససస:60
లస: ససస స

6198 SQX1070770
పషరర: రమమష బబబమ వరమలలర

6199 SQX0675330
పషరర: వనసకయఖ వనపపరర

భరస : సరయబబబమ అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-76
వయససస:45
లస: ససస స

95-142/113

6190 SQX1734383
పషరర: చలమల రగడమ డ యయరరవ

భరస : వనసకట దసరర మలలర సశర రరవప చలలర
ఇసటట ననస:62-2-75
వయససస:56
లస: ససస స

6204 SQX0985838
పషరర: రవసదడ కలమలరర అడపరల

95-142/110

భరస : శకనవరస రరవప చననసశశటట
ఇసటట ననస:62-2-72
వయససస:46
లస: ససస స

6195 SQX1748300
పషరర: నతగ మణణ చలలర

6201 MLJ3727344
పషరర: లలల నతగ లకడమ అడపరల

95-142/107

6184 SQX1734425
పషరర: శవకలమలరర కకసరరజ
భరస : రమణయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-2-71
వయససస:64
లస: ససస స

95-145/20

95-145/18

95-145/21

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర వనపపరర
ఇసటట ననస:62-2-75
వయససస:44
లస: పప
95-143/116

తసడడ:డ శవ నతగకశశర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-76
వయససస:33
లస: ససస స
95-145/22

6181 SQX1734524
పషరర: భవరన తతమమలకరర

భరస : జగన శరభబసశర రరవప తతమమలకరర
ఇసటట ననస:62-2-71
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ గరపరల రరవప
ఇసటట ననస:62-2-75
వయససస:42
లస: పప

భరస : రసగరవల షషక
ఇసటట ననస:62-2-75
వయససస:21
లస: ససస స
6203 SQX0653576
పషరర: లలల నతగలకడమ తషపరకలల

95-142/109

భరస : వనసకటటశశరరర కటట
ఇసటట ననస:62-2-73
వయససస:78
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప ధనశశటట
ఇసటట ననస:62-2-75
వయససస:44
లస: ససస స
6197 SQX0428003
పషరర: మసరసన రరవప నతరదతసస

6183 SQX1734557
పషరర: లకడమ కలమలరర తతమమలకరర

95-178/47

భరస : ససధతకర తతమమలకరర
ఇసటట ననస:62-2-71
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమ రగడడమ యయరరవ
ఇసటట ననస:62-2-72
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ భగవరన
ఇసటట ననస:62-02-73
వయససస:27
లస: పప
6194 SQX1748326
పషరర: జయ లకడమ ధనశశటట

95-178/1046

భరస : చలమ రగడడమ యయరరవ
ఇసటట ననస:62-2-72
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చలమ రగడడమ యయరరవ
ఇసటట ననస:62-2-72
వయససస:22
లస: పప
6191 SQX2258358
పషరర: వనసకట శవ గసట

6180 SQX2025195
పషరర: ససబబబ రరవప మమడస

6178 MLJ2696425
పషరర: అసబరరష కకసరరజ కకసరరజ

తసడడ:డ రరమయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-2-70
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమడస
ఇసటట ననస:62-2-70
వయససస:42
లస: పప

భరస : శకనవరస కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-2-71
వయససస:39
లస: ససస స
6185 SQX1734615
పషరర: రమణయఖ కకసరరజ

95-178/46

భరస : సరసబశవరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-2-70
వయససస:43
లస: ససస స

6179 SQX0647610
పషరర: అపరపరరవప కకసరరజ కకసరరజ

6182 SQX1744978
పషరర: నతగ లకడమ కకసరరజ

6177 AP151000507420
పషరర: సరగజన కకసరరజ కకసరరజ

6202 MLJ3723095
పషరర: జగదథష కలమలర అడపరల

95-143/117

తసడడ:డ శవనతగకశశరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-76
వయససస:33
లస: పప
95-145/23

6205 AP151000516361
పషరర: ఉమలమహహశశరర అడపరల

95-145/24

భరస : శవనతగకశశరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-76
వయససస:52
లస: ససస స
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6206 AP151000516092
పషరర: సరగజన అడపరల

95-145/25

భరస : అపరపరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-76
వయససస:70
లస: ససస స
6209 SQX2333953
పషరర: ససధథర తషపకలల

95-145/1155

6212 SQX1225805
పషరర: రమఖ మణణ దదరడర

95-145/30

6215 SQX1402452
పషరర: వజయ రరజజ కలమలర దదరడర

95-145/33

95-145/36

95-145/39

6219 SQX0818369
పషరర: శకనవరస రరవప కకలలర రర

6222 AP151000519064
పషరర: నతగకలమలరర వనజసడర

95-145/42

6225 AP151000519060
పషరర: సనరరబబబమ వనజసడర

తసడడ:డ వర హనసమలన
ఇసటట ననస:62-2-80
వయససస:26
లస: పప

6228 MLJ2627933
పషరర: అరరణకలమలరర వనజకసడర

95-145/47

6231 AP151000519062
పషరర: కకషష వనజసడర

95-145/37

6214 SQX1402478
పషరర: అవనతశ దదరడర

95-145/32

6217 SQX0867580
పషరర: ససతత మహ లకడమ వనజగసడదర

95-145/35

6220 SQX0867556
పషరర: పదతమ తషసగ

95-145/38

భరస : శకరరమమలల తషసగ
ఇసటట ననస:62-2-79
వయససస:34
లస: ససస స
95-145/40

6223 SQX1070804
పషరర: శవ పడకరష వనజసడర

95-145/41

తసడడ:డ సనరరబబబమ వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-79
వయససస:27
లస: పప
95-145/43

6226 AP151000519059
పషరర: కకదసడరరమయఖ వనజసడర

95-145/44

తసడడ:డ పపననయఖ వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-79
వయససస:55
లస: పప
95-145/45

6229 AP151000519066
పషరర: పడభబవత వనజసడర

95-145/46

భరస : హనసమలన వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-80
వయససస:47
లస: ససస స
95-145/48

తసడడ:డ పపననయఖ వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-80
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:62-2-81
వయససస:30
లస: పప

95-145/29

భరస : రరజకష కలమలర వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-78
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకషషవనజసడర వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-80
వయససస:39
లస: ససస స

95-145/1156 6234 SQX2274066
6233 SQX2144301
పషరర: మహన వనసకట కలమలర వనజసడర
పషరర: వషష
ష వరర న పప టర చదరరవప

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:62-2-80
వయససస:19
లస: పప

95-145/34

తసడడ:డ పపననయఖ వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-79
వయససస:52
లస: పప
95-143/118

6211 SQX1225771
పషరర: రతన మణణ దదరడర

తసడడ:డ వజయ రరజజ కలమలర దదరడర
ఇసటట ననస:62-2-77
వయససస:28
లస: పప

భరస : కకదసడరరమయఖ వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-79
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశరరవప తషసగ
ఇసటట ననస:62-2-79
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వర హనసమలన వనజసడర
ఇసటట ననస:62-2-80
వయససస:23
లస: పప

95-145/31

తసడడ:డ రరమమ కకలలర రర
ఇసటట ననస:62-2-78
వయససస:34
లస: పప

భరస : సనరరబబబమ వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-79
వయససస:49
లస: ససస స

6230 SQX1748391
పషరర: మననసదడ కలమలర వనజసడర

6216 SQX0818377
పషరర: ససమభయలకడమ కకలలర రర

95-145/27

తసడడ:డ వజయ రరజజ కలమలర దదరడర
ఇసటట ననస:62-2-77
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కకలలర రర
ఇసటట ననస:62-2-78
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకదసడరరమయఖ వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-78
వయససస:34
లస: పప

6227 SQX1100213
పషరర: శవ నతగరరజ వనజసడర

95-145/28

భరస : వజయ రరజజ కలమలర దదరడర
ఇసటట ననస:62-2-77
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస దదరడర
ఇసటట ననస:62-2-77
వయససస:65
లస: పప

6224 SQX0867572
పషరర: శకరరమమలల తషసగ

6210 SQX1225797
పషరర: రరజత దదరడర

6213 SQX1225789
పషరర: ఫపర రగనస హహమ లత కటటకల

6208 AP151000516093
పషరర: అపరపరరవప అడపరల

తసడడ:డ వరరసరశమ అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-76
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ వజయ రరజజ కలమలర దదరడర
ఇసటట ననస:62-2-77
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరజజ కలమలర దదరడర
ఇసటట ననస:62-2-77
వయససస:35
లస: ససస స

6221 AP151000519065
పషరర: వరలకడమ వనజసడర

95-145/26

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:62-2-76
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప తషపకలల
ఇసటట ననస:62-2-76
వయససస:36
లస: పప

6218 SQX0554550
పషరర: రరజకశ కలమలర వనజసడర

6207 SQX0985796
పషరర: సరయ బబబమ దతసరర

6232 AP151000519061
పషరర: వరహనసమలన వనజసడర

95-145/49

తసడడ:డ పపననయఖ వనజఙడతర
ఇసటట ననస:62-2-80
వయససస:49
లస: పప
95-145/1157

6235 SQX2274108
పషరర: జజఖత పప టర చదరరవప

95-145/1158

భరస : వషష
ష వరర న పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:62-2-81
వయససస:28
లస: ససస స
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6236 SQX0901892
పషరర: నతగమణణ దదవరగడడమ
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95-143/119

తసడడ:డ వనసకటటశశరరగడడమ
ఇసటట ననస:62-2-82
వయససస:26
లస: ససస స
6239 SQX1748318
పషరర: లకడమ దదవరగడడమ

95-145/52

భరస : వనసకటటశశర రగడడమ దదవరగడడమ
ఇసటట ననస:62-2-82
వయససస:41
లస: ససస స
6242 SQX0867523
పషరర: వనసకట రకడడమ దదవరకడడమ

95-145/55

తసడడ:డ చనతనలకకఖ దదవరగడమ డ
ఇసటట ననస:62-2-82
వయససస:68
లస: పప
6245 SQX1383850
పషరర: లలల బబబమ కకసడపలర

95-143/122

95-145/58

భరస : నరసససహరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-2-84
వయససస:70
లస: ససస స
6254 SQX1821453
పషరర: కకటటరగడడమ శరఖమల

95-142/119

95-142/120

భరస : శకనవరస రరవప పనతధథ
ఇసటట ననస:62-02-87
వయససస:37
లస: ససస స

6243 SQX1380690
పషరర: అననష కకసడపలర

6246 AP151000516164
పషరర: పదతమవత కకసడపలర

6249 SQX1748359
పషరర: శశషమమ కకసడపలర

6252 SQX1821461
పషరర: శకదదవ శరఖమల

6255 SQX2275634
పషరర: నరసససహరరవప గగపప

6258 SQX1734300
పషరర: వనసకరయమమ పసమమ

95-142/123

6261 SQX1736867
పషరర: శకనవరస రరవప పరనతదద

95-143/120

6264 SQX2275873
పషరర: రసబబబమ థతయళ
తసడడ:డ హచసససయల థతయళ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:52
లస: పప

95-145/54

6244 SQX1383884
పషరర: పదతమవత కకసడపలర

95-143/121

భరస : లలల బబబమ కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-2-83
వయససస:48
లస: ససస స
95-145/56

6247 SQX2554418
పషరర: లలల బబబమ కకసడపలర

95-145/57

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-2-83
వయససస:65
లస: పప
95-145/59

6250 AP151000516162
పషరర: కలమలరర కకసడపలర

95-145/60

భరస : నరసససహరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-2-84
వయససస:45
లస: ససస స
95-142/117

6253 SQX1821446
పషరర: రవకకరణ రగడడమ శరఖమల

95-142/118

తసడడ:డ కకటటరగడడమ శరఖమల
ఇసటట ననస:62-2-86
వయససస:21
లస: పప
95-142/714

6256 SQX2340966
పషరర: ఆసజననయమలల మలర సపలర

95-141/573

తసడడ:డ రమలరరవప మలర సపలర
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:47
లస: పప
95-142/121

6259 SQX1734243
పషరర: ససధథర కలమలర పరనతదద

95-142/122

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పరనతదద
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:21
లస: పప
95-142/124

తసడడ:డ వనసకట సససదయఖ పరనతదద
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:49
లస: పప
95-142/711

95-145/51

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ ఆదదమయలస
ఇసటట ననస:62-2-82
వయససస:46
లస: పప

భరస : వనసకయఖ పసమమ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ పసమమ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:44
లస: పప
6263 SQX2200418
పషరర: ససజజత పనతధథ

6241 SQX1748441
పషరర: కకటటశశర రరవప ఆదదమయలస

95-145/53

తసడడ:డ రరమయఖ గగపప
ఇసటట ననస:62-2-86
వయససస:75
లస: పప

భరస : శవ వనసకట రరవప పసమమ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:39
లస: ససస స
6260 SQX1734219
పషరర: శవ వనసకట రరవప పసమమ

6240 SQX1748375
పషరర: సరయ ఫణణసదడ కలమలర
ఆదదమయలస
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆదదమయలస
ఇసటట ననస:62-2-82
వయససస:20
లస: పప

భరస : కకటటరగడడమ శరఖమల
ఇసటట ననస:62-2-86
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమరగడడమ శరఖమల
ఇసటట ననస:62-2-86
వయససస:45
లస: పప
6257 SQX1734334
పషరర: పదతమవత పసమమ

భరస : కకటటశశర రరవప ఆదదమయలస
ఇసటట ననస:62-2-82
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : పడసరద కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-2-84
వయససస:37
లస: ససస స
95-145/61

6238 SQX1748458
పషరర: ధన లకడమ ఆదదమయలస

తసడడ:డ రరదడ ఉమల మహహశశర రరవప నతగరరగడమ డ
ఇసటట ననస:62-2-82
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : లలలలబబమ కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-2-83
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-2-84
వయససస:22
లస: ససస స
6251 AP151000516160
పషరర: ససభదడమమ కకసడపలర

95-145/50

తసడడ:డ లలల బబబమ కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-2-83
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-2-83
వయససస:52
లస: పప
6248 SQX1748334
పషరర: దసరర భవరన కకసడపలర

6237 SQX0867861
పషరర: దసరరర భవరన నతగరరకడమ డ

6262 SQX1734284
పషరర: వనసకయఖ పసమమ

95-142/125

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పసమమ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:65
లస: పప
95-142/715

6265 SQX2275832
పషరర: జయశక థతయళ

95-142/716

భరస : రసబబబమ థతయళ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:51
లస: ససస స
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6266 SQX2275683
పషరర: శకనవరసరరవప పనతధథ
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95-142/717

తసడడ:డ వనసకట సససదయఖ పనతధథ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:49
లస: పప
6269 SQX2275667
పషరర: వనజ శరకవసత థతయళ

95-142/720

6270 SQX2200749
పషరర: ససధథర కలమలర పనదథ

95-142/723

6273 SQX1750298
పషరర: ససజజత పసడడ
భరస : శకనవరస రరవప పసడడ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:39
లస: ససస స

6275 SQX1185793
పషరర: హససర వనణణ జపపడడ

6276 SQX1185827
పషరర: వనసకటటసశర రరవప జపపడడ

95-141/42

భరస : వరరసజననయమలల జపపడడ
ఇసటట ననస:62-2-90
వయససస:29
లస: ససస స
95-141/45

భరస : సరసబబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:62-2-91
వయససస:70
లస: ససస స
95-178/51

95-178/1124

95-178/1047

95-178/53

95-178/49

95-178/1122

95-141/41

6277 SQX1124890
పషరర: వరరసజననయమలల జపపడడ

95-141/44

6280 AP151000507370
పషరర: అరరణ మలరకపలర మలరకపలర

95-178/50

6283 SQX2212611
పషరర: వనసకటటశశరరర దథవ

95-178/1123

తసడడ:డ వరయఖ దథవ
ఇసటట ననస:62-2-91
వయససస:50
లస: పప
95-178/1125

6288 SQX1069518
పషరర: శకనవరససలల అదదపపడడ

6291 MLJ1122977
పషరర: వనసకటరమణ బబ రరగడమ

6294 AP151000507412
పషరర: మరరయమమ కలరగసటట కలరగసటట
భరస : కకటటశశరరరవప కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-2-95
వయససస:42
లస: ససస స

6274 SQX1185777
పషరర: అనతత కలమలరర జపపడడ

భరస : సరసబశవరరవప మలరకపలర
ఇసటట ననస:62-2-91
వయససస:52
లస: ససస స

6286 SQX2002160
పషరర: రరజఖలకడమ పససపలలటట

95-141/478

భరస : సరసబశవరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-2-91 WARD NO 16
వయససస:71
లస: ససస స
95-177/30

6289 SQX0840124
పషరర: వజయ కలమలరర బబ రరగడమ
బబ రరగడమ
భరస : నతరరయణ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-2-94
వయససస:53
లస: ససస స

95-178/52

95-178/54

6292 SQX1240704
పషరర: ససరకఖ మలతసగర

95-177/31

తసడడ:డ నతరరయణ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-2-94
వయససస:37
లస: పప
95-178/55

95-142/722

తలర : వరమమ
ఇసటట ననస:62-2-90
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అసకయఖ అదదపపడడ
ఇసటట ననస:62-2-93/40
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-2-94
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కకరగసటట
ఇసటట ననస:62-2-95
వయససస:25
లస: ససస స

95-141/43

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దథవ
ఇసటట ననస:62-2-91
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకట సరసబశవ రరవప మరగపలర
ఇసటట ననస:62-2-91 WARD NO 16
వయససస:52
లస: ససస స

6293 SQX1263540
పషరర: బబబ షరలన కకరగసటట

6285 SQX2205987
పషరర: గరత శరకవణణ దథవ

6271 SQX2125599
పషరర: సససనన పనదథ

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:62-2-90
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-2-91
వయససస:81
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర దథవ
ఇసటట ననస:62-2-91
వయససస:48
లస: ససస స

6290 MLJ1122647
పషరర: వనసకటటశశరరరవప బబ రరగడమ

95-147/672

6279 MLJ3721230
పషరర: లలర గరదద

6282 SQX2206688
పషరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట

95-142/719

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పనదథ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:19
లస: ససస స

భరస : కకటటరగడడమ గరదద
ఇసటట ననస:62-2-91
వయససస:37
లస: ససస స

6281 AP151000504373
పషరర: సరసబశవరరవప పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:డ వరయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-2-91
వయససస:81
లస: పప

6287 SQX2002194
పషరర: అరరణ మరగపలర

95-142/721

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:62-2-90
వయససస:29
లస: ససస స

6278 SQX0902122
పషరర: పససపపలలటట రరజఖ లకడమ

6268 SQX2125565
పషరర: ధనలకడమ అడపరల

భరస : హరరనతథ బబబమ అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పనదథ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కలససమహరణతధ బబబమ అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:18
లస: పప

6284 SQX2205979
పషరర: ఉదయ లకడమ దథవ

95-142/718

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రసబబబమ థతయళ
ఇసటట ననస:62-2-87
వయససస:29
లస: ససస స
6272 SQX2200467
పషరర: శకకరసత అడపరల

6267 SQX2200335
పషరర: హరరనతథ బబబమ అడపరల

భరస : జయరరజ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-2-95
వయససస:29
లస: ససస స
95-178/56

6295 SQX1263706
పషరర: పస ఆర కలమలరర పససమరరస

95-178/57

భరస : పరపరరరవప కకరగసటట
ఇసటట ననస:62-2-95
వయససస:43
లస: ససస స
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6296 AP151000507413
పషరర: మణమమ కలరగసటట కలరగసటట

95-178/58

భరస : ఆసజననయమలల కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-2-95
వయససస:48
లస: ససస స
6299 SQX1760404
పషరర: మమరర పససపపలలటట

95-177/32

95-178/61

95-177/36

95-177/39

95-178/65

95-177/41

95-177/44

భరస : శశరర� మసటట
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:42
లస: ససస స

6303 MLJ1122514
పషరర: నతగకసదడస నలర మతష

తసడడ:డ పడభమదతస పలలర పప గమ
ఇసటట ననస:62-2-95/1
వయససస:25
లస: పప
95-178/62

6306 AP151000504332
పషరర: ససబబబరరవప పరగక పరకక

6309 AP151000504048
పషరర: ససదరరనస పరగక పరగక

6312 AP151000507194
పషరర: కమలమమ పరగక paree

6315 SQX1377127
పషరర: వజయ రరజ కసచరర కసచరర

6318 MLJ1126028
పషరర: రతనకలమలరర� మలతసగర�

95-178/69

6321 SQX2114882
పషరర: అమయలఖ మసటట

95-177/37

6324 SQX0628727
పషరర: ఇసదదర ససశల మసటట మసటట
తసడడ:డ ఫరడనసస మసటట
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:44
లస: ససస స

6307 AP151000504457
పషరర: మమకణసటట పరగక పరకక

95-177/38

తసడడ:డ ససదరరనస పరకక
ఇసటట ననస:62-2-99
వయససస:51
లస: పప
95-177/40

6310 SQX1602839
పషరర: కలమలరర పరగక

95-178/64

భరస : ససబబ రరవప పరగక
ఇసటట ననస:62-2-99
వయససస:35
లస: ససస స
95-178/66

6313 SQX2348894
పషరర: వరరనకర నలర పప

95-176/962

భరస : సశథతరర రరవప నలర పప
ఇసటట ననస:62-2-100
వయససస:59
లస: ససస స
95-177/42

95-177/43
6316 AP151000504121
పషరర: సశతసతడరరవప కరర పపడడ కరర పపడడ

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప కరర పపడడ
ఇసటట ననస:62-2-100
వయససస:49
లస: పప
95-178/67

95-151/817

తసడడ:డ మరరయదతస మసటట
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:21
లస: ససస స
95-177/46

95-178/63
6304 SQX0555524
పషరర: మమకతతటట మధససనదన మమకతతటట

తసడడ:డ మననమహన రరవప మమకతతటట
ఇసటట ననస:62-2-96
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప� �
ఇసటట ననస:62-2-102
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప మలతసగర
ఇసటట ననస:62-2-102
వయససస:60
లస: ససస స
6323 AP151000507363
పషరర: ఇసదదర మసటట� మసటట

95-177/34

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:62-2-100
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప మలతసగర
ఇసటట ననస:62-2-100/1
వయససస:39
లస: పప
6320 AP151000507311
పషరర: పషడమమమ మలతసగర matangi

6301 SQX1760321
పషరర: అనల పలలర పప గమ

భరస : ససదరరనస paree
ఇసటట ననస:62-2-99
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వజయ రరజ కసచరర
ఇసటట ననస:62-2-100
వయససస:30
లస: ససస స
6317 MLJ1121425
పషరర: జయరరజ మలతసగర

95-177/33

తసడడ:డ అసకయఖ పరగక
ఇసటట ననస:62-2-99
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పరగక
ఇసటట ననస:62-2-99
వయససస:60
లస: ససస స
6314 SQX1069658
పషరర: అనసపమ కసచరర

6300 SQX1760966
పషరర: మమరర మలలర ల

తసడడ:డ ససదరరనస పరకక
ఇసటట ననస:62-2-99
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససదరరనస పరగక
ఇసటట ననస:62-2-99
వయససస:55
లస: పప
6311 MLJ1120765
పషరర: జజఖత పరగక

95-178/60

భరస : జజసఫ నలర మతష
ఇసటట ననస:62-2-96
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ మమకణసటట పరకక
ఇసటట ననస:62-2-99
వయససస:29
లస: పప
6308 AP151000504104
పషరర: శకనవరసరరవప పరగక పరగక

6298 AP151000504247
పషరర: కకటటశశరరరవప కలరగసటట
కలరగసటట
తసడడ:డ ఆసజననయమలల కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-2-95
వయససస:46
లస: పప

భరస : యయససపరదస మలలర ల
ఇసటట ననస:62-2-95/1
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : మననహర మమకతతటట
ఇసటట ననస:62-2-96
వయససస:50
లస: ససస స
6305 SQX0838375
పషరర: మహహష పరకక పరకక

95-178/59

తసడడ:డ ఆసజననయమలల కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-2-95
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరజ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-2-95/1
వయససస:35
లస: ససస స
6302 MLJ1122522
పషరర: నతగరతనస మమకతతటట

6297 AP151000504504
పషరర: పరపరరరవప కలరగసటట కలరగసటట

6319 AP151000507316
పషరర: ఝలనస బబననమమ మలతసగర�
మలతసగర
తసడడ:డ రరజజరరవప� మలతసగర
ఇసటట ననస:62-2-102
వయససస:41
లస: ససస స

95-178/68

6322 SQX0742320
పషరర: భబవన కకట కకట

95-177/45

తసడడ:డ నరసససహమయరరస కకట
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:30
లస: ససస స
95-177/47

6325 SQX1479691
పషరర: ఝలనస మసత

95-177/48

భరస : రమమష మసత
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:45
లస: ససస స
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6326 AP151000507730
పషరర: శరసతకలమలరర మసటట మసటట

95-177/49

భరస : శశరర మసటట
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:48
లస: ససస స
6329 SQX0749549
పషరర: వకరస కకటట కకటట

95-177/52

తసడడ:డ నరసససహమయరరస కకటట
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:27
లస: పప
6332 SQX0092684
పషరర: అనత మసటట

95-178/70

95-175/579

95-175/582

భరస : పడకరశ పరరశపప గమ
ఇసటట ననస:62-2-108
వయససస:36
లస: ససస స
6341 AP151000498500
పషరర: పసదబపడకరశ పరరపప గమ

95-175/585

95-175/587

95-177/55

95-173/411

భరస : ససధతన
ఇసటట ననస:62-2-111
వయససస:38
లస: ససస స

95-175/580

95-177/54

94-89/1017
6334 NDX2893931
పషరర: రరథతణత పడయలఖ రరథతణత పప గమ

6337 MLJ1120476
పషరర: కరరణపసడయ పరరశపప గమ

95-175/581

తసడడ:డ పసడయల నసదతరరవప పరరశపప గమ
ఇసటట ననస:62-2-108
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ పసడయనతధరరవప పరరశపప గమ
ఇసటట ననస:62-2-108
వయససస:36
లస: ససస స

6339 AP151000501369
పషరర: పడమల పరరశపప గమ

6340 AP151000498270
పషరర: శరఖమ పడకరశ పరరశపప గమ

95-175/583

6342 SQX0426924
పషరర: బబబమరరవప గగపస

6345 SQX1330026
పషరర: గగపస కకషష కలమలర గగసస

95-172/486

6343 SQX0650242
పషరర: ససజజత గగపస

6354 SQX0433276
పషరర: షమన� షషక�
భరస : నజర�
ఇసటట ననస:62-2-111
వయససస:42
లస: ససస స

95-175/586

భరస : చసదడ మహన గగసస
ఇసటట ననస:62-2-109
వయససస:36
లస: ససస స
95-175/588

6346 SQX0452052
పషరర: చసదడమహన గగసస

95-175/589

తసడడ:డ వరదతనన గగసస
ఇసటట ననస:62-2-109
వయససస:46
లస: పప

95-177/56 6349 SQX1554162
6348 SQX1377374
పషరర: శరసత కలమలరర కకడవటట కకడవటట
పషరర: కమల యయరరచరర

6351 SQX1554188
పషరర: వససత ససకలమలర యయరరచరర

95-175/584

తసడడ:డ పసడయనతధరరవప పరరశపప గమ
ఇసటట ననస:62-2-108
వయససస:44
లస: పప

95-173/410

భరస : ససదరరన దదసద
ఇసటట ననస:62-2-110
వయససస:46
లస: ససస స
95-173/412

తసడడ:డ ఐజయఖ యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-2-110
వయససస:73
లస: పప
95-215/115

6331 SQX0660043
పషరర: రమమష మసత

భరస : పసడయలనసదతరరవ పరరసర పప గమ
ఇసటట ననస:62-2-108
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఏసప బమ కకడవటట
ఇసటట ననస:62-2-109
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వససత ససకలమలర
ఇసటట ననస:62-2-110
వయససస:72
లస: ససస స
6353 SQX0450726
పషరర: సలలమ షషక

95-178/71

తసడడ:డ గగపస కరబన రరవప గగసస
ఇసటట ననస:62-2-109
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ఏసప బమ కకడవటట
ఇసటట ననస:62-2-109
వయససస:29
లస: ససస స
6350 SQX0221432
పషరర: రరజసససదరర దదవ మమరరచరర

6333 MLJ1122001
పషరర: దతనకలమలరర మసటట

6336 SQX0604520
పషరర: అరరణత పసడయ పరరశ పప గమ

95-177/51

తసడడ:డ కకటయఖ మసటట
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ వరదతనస గగపస
ఇసటట ననస:62-2-109
వయససస:48
లస: పప

భరస : బబబయరరవప గగసస
ఇసటట ననస:62-2-109
వయససస:45
లస: ససస స
6347 SQX1377093
పషరర: సతఖవత కకడవటట

95-177/53

భరస : పసడయనతధరరవప పరరశపప గమ
ఇసటట ననస:62-2-108
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పసడయనతధరరవప పరరశపప గమ
ఇసటట ననస:62-2-108
వయససస:45
లస: పప
6344 AP151000501485
పషరర: వససమత గగసస

6330 SQX1508466
పషరర: మలరరయలదతస మసత

6328 AP151000507729
పషరర: వశరకసతమమ మసటట మసటట

భరస : ఫరడనసస మసటట
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : జజనస మసటట
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : శరఖమపడకరష పరరశపప గమ
ఇసటట ననస:62-2-108
వయససస:34
లస: ససస స
6338 SQX0604504
పషరర: ఝలనస రరణణ పరరశపప గమ

95-177/50

తసడడ:డ ఫరడనసస మసత
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:56
లస: పప

భరస : మమరహరర రరవప మసటట
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:32
లస: ససస స
6335 SQX0681395
పషరర: హహపససబబ రరణణ పరరశపప గమ

6327 SQX0742361
పషరర: యమ యస వ ససలలచన దదవ
యమ యస వ
భరస : నరసససహమయరరస యమ యస వ
ఇసటట ననస:62-2-104
వయససస:56
లస: ససస స

6352 SQX1458471
పషరర: రరహహన సయఖద

95-215/114

తసడడ:డ ఖలజజ సయఖద
ఇసటట ననస:62-2-111
వయససస:26
లస: ససస స
95-215/116

6355 SQX1458489
పషరర: మహబయబ సయఖద

95-215/117

భరస : ఖలజజ సయఖద
ఇసటట ననస:62-2-111
వయససస:46
లస: ససస స
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పషరర: ససదతన షషక�
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95-215/118

తసడడ:డ ఫకలకదథబన�
ఇసటట ననస:62-2-111
వయససస:30
లస: పప
6359 SQX0344176
పషరర: పడమల పసరవల

95-173/413

95-173/416

95-173/419

95-173/422

95-176/100

95-177/59

95-176/101

తసడడ:డ నతగ భయషణస చలలవపరర
ఇసటట ననస:62-2-231
వయససస:60
లస: పప

6369 AP151000495251
పషరర: జపమలలరరణణ దనరర

6372 SQX1410208
పషరర: పరవన చపల

6375 SQX1410471
పషరర: వనసకట లకడమ చపల

6378 SQX0206011
పషరర: కకటటశశర రరవప దతరర

95-176/104

6381 SQX1760032
పషరర: రజన పగరడడపలర

95-173/423

6384 SQX0209098
పషరర: పరరశత గగపసససటట
భరస : సరసబశవరరవప గగపసససటట
ఇసటట ననస:62-2-273
వయససస:76
లస: ససస స

6364 SQX0898833
పషరర: ససకకరస యయరరచరర

95-173/418

6367 SQX0343970
పషరర: ససరకష పసరవల

95-173/421

6370 AP151000495250
పషరర: పడభబకర పడభమ దనరర

95-173/424

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:62-2-115
వయససస:69
లస: పప
95-177/57

6373 SQX0838409
పషరర: వరసస చతపల చతపల

95-177/58

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర చతపల
ఇసటట ననస:62-2-191
వయససస:46
లస: పప
95-177/60

6376 SQX2312189
పషరర: ఆశ ససరబ

95-177/1236

తసడడ:డ రరజకశ ససరబ
ఇసటట ననస:62-2-193/1
వయససస:25
లస: ససస స
95-176/102

6379 MLJ1121805
పషరర: ఈశశరమమ చదపల

95-176/103

భరస : రరమలరరవప చదపల
ఇసటట ననస:62-2-200
వయససస:36
లస: ససస స
95-177/61

భరస : రరమలరరవప పగడడపలర
ఇసటట ననస:62-2-220
వయససస:31
లస: ససస స
95-176/963

95-173/415

తసడడ:డ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:62-2-113
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ చన గగపయఖ దతరర
ఇసటట ననస:62-2-195
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమకల
ఇసటట ననస:62-2-216
వయససస:41
లస: పప
6383 SQX2398931
పషరర: వదఖ సరగర చలలవపరర

95-173/420

భరస : వనసకటటసశరరర చపల
ఇసటట ననస:62-2-191/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప దతరర
ఇసటట ననస:62-2-195
వయససస:33
లస: ససస స
6380 MLJ3719556
పషరర: రరజ మమకల

6366 SQX0532184
పషరర: శకకరసత పసరవలర

6361 AP151000495168
పషరర: లలతమమ యయరరచరర

తసడడ:డ శరత బబబమ
ఇసటట ననస:62-2-113
వయససస:26
లస: పప

భరస : శవ పడసరద చపల
ఇసటట ననస:62-2-191
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కరశయఖ చతపల
ఇసటట ననస:62-2-191
వయససస:74
లస: పప
6377 MLJ3721503
పషరర: సశరష లత దతరర

95-173/417

భరస : పడభమదతసస
ఇసటట ననస:62-2-115
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : లకకర నతగబతస న
ఇసటట ననస:62-2-155
వయససస:56
లస: ససస స
6374 SQX0838391
పషరర: వనసకటటశశరరర చతపల

6363 SQX1309625
పషరర: ససహరర యయరరచరర

95-215/120

భరస : దతవదస
ఇసటట ననస:62-2-113
వయససస:72
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:62-2-113
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకరరరవప
ఇసటట ననస:62-2-113
వయససస:58
లస: పప
6371 MLJ2703155
పషరర: జయశక నతగబతష
స న

95-173/414

తసడడ:డ శరత బబబమ యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-2-113
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పషడమ చసద
ఇసటట ననస:62-2-113
వయససస:27
లస: పప
6368 AP151000495266
పషరర: శరత బబబమ యయరరచరర

6360 AP151000495030
పషరర: పడవత యయరరచరర

6358 SQX1370105
పషరర: ఆదస షఫస సయఖద

తసడడ:డ ఖలజ సయఖద
ఇసటట ననస:62-2-111
వయససస:80
లస: పప

భరస : శరత బబబమ
ఇసటట ననస:62-2-113
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత బబబమ యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-2-113
వయససస:22
లస: పప
6365 SQX0739276
పషరర: నవన చలకర

95-215/119

తసడడ:డ ఆదస షఫస సయఖద
ఇసటట ననస:62-2-111
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:62-2-113
వయససస:36
లస: ససస స
6362 SQX1617796
పషరర: ససససశత యయరరచరర

6357 SQX1370154
పషరర: ఖలజ సయఖద

6382 SQX1760073
పషరర: రరజజశన షషక

95-177/62

తసడడ:డ అహమద భబషర షషక
ఇసటట ననస:62-2-226
వయససస:33
లస: పప
95-176/105

6385 SQX1555707
పషరర: పకకరరమమ కలగరపపడడ

95-145/62

భరస : అసకమమ రరవప కలగరపపడడ
ఇసటట ననస:62-2-418
వయససస:29
లస: ససస స
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పషరర: జజఖత కలగరపపడడ
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95-145/63

భరస : సతఖనతరరయణ కలగరపపడడ
ఇసటట ననస:62-2-418
వయససస:48
లస: ససస స
6389 MLJ2627842
పషరర: శశషషకలమలరర చగమరరపరటట

95-145/66

95-154/54

95-161/793

95-175/591

తలర : వకకటరరయల రరణణ జగరరకపప తత
ఇసటట ననస:62-3-116
వయససస:36
లస: పప
6401 AP151000501469
పషరర: లలతమమ నలకలరరస

95-175/593

భరస : రరజజరరవప నతలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-3-117
వయససస:80
లస: ససస స
6404 SQX2424075
పషరర: మణణమమ వడర పపడడ

95-177/1239

95-177/65

95-177/68

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:62-3-563
వయససస:25
లస: పప

95-158/809

95-178/72

6397 SQX0796268
పషరర: ససధత అరచనత జకరరపప తష

95-175/590

భరస : బబజ షషక
ఇసటట ననస:62-3-93/11 F6
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : ససమనస సమలమటట జగరరకపప తత
ఇసటట ననస:62-3-116
వయససస:27
లస: ససస స

95-176/106
6399 SQX0556530
పషరర: జగరరకపప తష ఉదయ సరమలమట జగరరక
పప తష
తసడడ:డ జజన బబబమ జగరరక పప తష
ఇసటట ననస:62-3-116
వయససస:32
లస: పప

6400 AP151000501481
పషరర: కవత దసపపల
భరస : రరజజరరవప దసపపల
ఇసటట ననస:62-3-117
వయససస:44
లస: ససస స

6402 SQX1386599
పషరర: నతగ రరజ గడబస

6403 SQX0832329
పషరర: మహన దసపపల

95-175/594

6405 SQX0102152
పషరర: ససనత చరపపర

6408 SQX1410356
పషరర: రవశసకర తమమశశటట

6411 SQX0840017
పషరర: పరఖరరజజన షషక

6414 SQX1256594
పషరర: శరకవణణ కకట
తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకట
ఇసటట ననస:62-3-566
వయససస:25
లస: ససస స

95-175/592

95-175/595

తసడడ:డ అరరరన రరవప దసపపల
ఇసటట ననస:62-3-117
వయససస:50
లస: పప
95-177/63

6406 SQX1376921
పషరర: లలల కలమలరర మసడడతతక

95-177/64

భరస : వజయ కలమలర మసడడతతక
ఇసటట ననస:62-3-463
వయససస:27
లస: ససస స
95-177/66

6409 SQX0840033
పషరర: షకకరర షషక

95-177/67

భరస : బడదసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:62-3-479
వయససస:25
లస: ససస స
95-177/69

భరస : జజన షషక
ఇసటట ననస:62-3-479
వయససస:25
లస: ససస స
95-177/71

95-177/1237

6394 SQX2112845
పషరర: కకలలరర శవ సరయ పసడయతస
కకలలకరరర
తసడడ:డ వనణమ మలధవ
ఇసటట ననస:62-3
వయససస:19
లస: పప

తలర : కమల దదవ తమమశశటట
ఇసటట ననస:62-3-466
వయససస:37
లస: పప

భరస : అరరఫర షషక
ఇసటట ననస:62-3-479
వయససస:25
లస: ససస స
6413 SQX0838334
పషరర: అల జజన

6396 SQX1162940
పషరర: ననరర షషక షషక

6391 SQX2321719
పషరర: శరఖమ పపపపల

95-11/399

భరస : నతగకశశరరరవప చరపపర
ఇసటట ననస:62-3-461
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమలల మసడడతతకలల
ఇసటట ననస:62-3-463
వయససస:25
లస: పప
6410 SQX0840041
పషరర: గమలలరర షషక

6393 SQX2112340
పషరర: కకటట శరరద దదవ కకటట

95-145/65

తసడడ:డ లజజరస పపపపల
ఇసటట ననస:62-2-541
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబష గడబస
ఇసటట ననస:62-3-117
వయససస:27
లస: పప

భరస : నగకశశరరరవప వడర పపడడ
ఇసటట ననస:62-3-376
వయససస:67
లస: ససస స
6407 MLJ3720109
పషరర: వజయ మసడడతతకల

95-145/67

భరస : వనణమ మలధవ
ఇసటట ననస:62-3
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-3
వయససస:52
లస: పప
6398 SQX0222083
పషరర: చదసతనఖ సరమలమట జగరరకపప తష

6390 MLJ2627743
పషరర: రసగరరరవప చగమరరపరటట

6388 SQX0306175
పషరర: సతఖనతరరయణ కలగరపపడడ

తసడడ:డ గగవసదస కలగరపపడడ
ఇసటట ననస:62-2-418
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:62-2-508
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-2O-993
వయససస:37
లస: పప
6395 SQX2111755
పషరర: వనణమ మలధవ కకలలరర

95-145/64

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కలగరపపడడ
ఇసటట ననస:62-2-418
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రసగరరరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:62-2-508
వయససస:39
లస: ససస స
6392 SQX0559161
పషరర: కకరణ కలమలర మలలర ల

6387 SQX0306118
పషరర: అసకమమరరవప కలగరపపడడ

6412 SQX0840025
పషరర: జజన బ షషక

95-177/70

భరస : అల జజన షషక
ఇసటట ననస:62-3-563
వయససస:25
లస: ససస స
95-177/72

6415 MLJ3720117
పషరర: శకనవరస రరవప కకట

95-177/73

తసడడ:డ సనరఖనతరరయణ కకట
ఇసటట ననస:62-3-566
వయససస:49
లస: పప
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పషరర: భబగఖవత గగల
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95-177/74

భరస : సరసబశవరరవప గగల
ఇసటట ననస:62-3-567
వయససస:25
లస: ససస స
6419 MLJ1125020
పషరర: పడసరద గగల

95-177/77

95-177/80

95-177/83

6423 MLJ1120971
పషరర: కరకసతకకరణ బబ రరగడమ

6426 SQX0071910
పషరర: అబమబలలర షషక

95-175/597

తసడడ:డ వర శకనవరస రరవప నతరరయనపపరస
ఇసటట ననస:62-4-119
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ నతరరయనపపరస
ఇసటట ననస:62-4-119
వయససస:45
లస: పప

6434 AP151000498030
పషరర: వరశకనవరసరరవప
నతరరయణపపరస
తసడడ:డ నతరరయణ నతరరయనపపరస
ఇసటట ననస:62-4-119
వయససస:54
లస: పప

6435 AP151000498424
పషరర: నతరరయణ నతరరయణపపరస

తసడడ:డ అబమబల సతతసర మహమమద
ఇసటట ననస:62-4-119
వయససస:63
లస: పప
6440 SQX0875948
పషరర: ససభబష అసదద

95-175/607

తసడడ:డ చసదడ శశఖర పసడడటట
ఇసటట ననస:62-4-121
వయససస:28
లస: ససస స

95-177/84

6424 MLJ1122266
పషరర: పడశరసతషణమలర బబ రరగడమ

95-177/82

95-175/596
6427 MLJ2691319
పషరర: వజయ లకడమ నతరరయణపపరస

భరస : శకహరర నతరరయనపపరస
ఇసటట ననస:62-4-119
వయససస:37
లస: ససస స

95-175/601

6438 SQX1569930
పషరర: జజశన కకదమల

6441 SQX0229534
పషరర: తతరక రమమష అసదద

6444 AP151000501345
పషరర: హహమలత పసదదటట
భరస : రమణ పసడడటట
ఇసటట ననస:62-4-121
వయససస:45
లస: ససస స

6433 SQX1411446
పషరర: సరసబశవ రరవప యలమరరస

95-175/602

తసడడ:డ వనసకయఖ యలమరరస
ఇసటట ననస:62-4-119
వయససస:53
లస: పప
95-175/604

6436 SQX1929728
పషరర: మమమమమన షషక

95-177/85

భరస : మహమమద హసన షషక
ఇసటట ననస:62-4-119
వయససస:48
లస: ససస స
95-175/605

6439 SQX0875930
పషరర: సరసశత అసదద

95-175/606

భరస : పడకరశ రరవప అసదద
ఇసటట ననస:62-4-120
వయససస:58
లస: ససస స
95-175/608

తసడడ:డ పడకరశరరవప అసదద
ఇసటట ననస:62-4-120
వయససస:38
లస: పప
95-175/610

95-177/79

తసడడ:డ కకపరవరపడసరద బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-3-570
వయససస:27
లస: పప

భరస : శరఖమ కకదమల
ఇసటట ననస:62-4-120
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశ రరవప అసదద
ఇసటట ననస:62-4-120
వయససస:28
లస: పప
6443 SQX1152974
పషరర: ససనతత పసడడటట

95-177/81

తసడడ:డ వరయఖ నతరరయనపపరస
ఇసటట ననస:62-4-119
వయససస:78
లస: పప
95-177/86

6421 SQX0500959
పషరర: తనతతరరణణ శరనస

95-175/598 6430 SQX1761394
95-175/599
6429 AP151000501146
పషరర: నతరరయణమమ నతరరయణపపరస
పషరర: వనసకట సరయ కలమలర
నతరరయణపపరస
భరస : నతరరయణ నతరరయనపపరస
తసడడ:డ వర శకనవరస రరవప నతరరయణపపరస
ఇసటట ననస:62-4-119
ఇసటట ననస:62-4-119
వయససస:65
లస: ససస స
వయససస:22
లస: పప

95-175/600 6432 AP151000498029
6431 SQX1049114
పషరర: వనసకట టబగగర నతరరయణపపరస
పషరర: శకహరర నతరరయణపపరస

95-175/603

95-177/76

భరస : పడశరసత కలమలర శరనస
ఇసటట ననస:62-3-570
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ హబబ షషక
ఇసటట ననస:62-3-573
వయససస:31
లస: పప

భరస : వరశకనవరసరరవప నతరరయనపపరస
ఇసటట ననస:62-4-119
వయససస:50
లస: ససస స

6437 SQX1929777
పషరర: హసన జజకకర మహమమద

95-177/78

తసడడ:డ కకపరవరపడసరద బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-3-570
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రగడమసకయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-3-570
వయససస:27
లస: పప
6428 AP151000501147
పషరర: లకడమకలమలరర నతరరయణపపరస

6420 AP151000504427
పషరర: మహనతడవప గగల

6418 SQX0870162
పషరర: యయసస కలమలర తషపసల

తసడడ:డ ససరకసదడ తతపసళ
ఇసటట ననస:62-3-567
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగల
ఇసటట ననస:62-3-567
వయససస:25
లస: పప

భరస : కకపరవరపడసరద బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-3-570
వయససస:27
లస: ససస స
6425 MLJ1126515
పషరర: కకపరవరపడసరద బబ రరగడమ

95-177/75

తసడడ:డ ససరకసదడ తషపసల
ఇసటట ననస:62-3-567
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవరరవప గగల
ఇసటట ననస:62-3-567
వయససస:25
లస: పప
6422 MLJ1127141
పషరర: లలతకలమలరర బబ రరగడమ

6417 SQX1114602
పషరర: అనల కలమలర తషపసల

6442 SQX1868108
పషరర: వనసకటటసశర రరవప యయలరననడడ

95-175/609

తసడడ:డ రరఘవయఖ యయలరననడడ
ఇసటట ననస:62-4-120 OLD GUNTUR
వయససస:73
లస: పప
95-175/611

6445 MLJ2686475
పషరర: చసదడశశఖర పసదదటట

95-175/612

తసడడ:డ వరదరరజ పసడడటట
ఇసటట ననస:62-4-121
వయససస:37
లస: పప
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95-175/613

తసడడ:డ వరదరరజ పసడడటట
ఇసటట ననస:62-4-121
వయససస:39
లస: పప
6449 SQX2170694
పషరర: నతగ తదజ దతసరర

95-178/1152

95-177/89

95-177/92

95-177/95

95-177/98

95-177/101

95-175/618

తసడడ:డ రరమలరరవప పతడ
ఇసటట ననస:62-5-124
వయససస:49
లస: పప

6459 MLJ2703726
పషరర: పడమల సనరఖపరగ

6462 SQX1376897
పషరర: ససనల బబబమ సనరఖపరగ

6465 SQX1939024
పషరర: రరతష వశరకస

6468 SQX2450989
పషరర: నలమ కనసమయరర

95-176/108

6471 SQX1834951
పషరర: చసదడ శశఖర కనసమయరర

95-177/96

6474 AP151000498032
పషరర: రరమలరరవప పతడ
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పతడ
ఇసటట ననస:62-5-124
వయససస:73
లస: పప

6454 SQX0838128
పషరర: బడహమ రగడడమ తయఖగయర

95-177/91

6457 MLJ1123900
పషరర: రజనససచరరత యడర పలర

95-177/94

6460 AP151000507081
పషరర: పరరశన షషక

95-177/97

భరస : లతఫ షషక
ఇసటట ననస:62-4-573
వయససస:31
లస: ససస స
95-177/99

6463 MLJ3718681
పషరర: మధస బబబమ యడర పఅల

95-177/100

తసడడ:డ రరమలరరవప యడర పఅల
ఇసటట ననస:62-4-573
వయససస:49
లస: పప
95-175/616

6466 SQX1938992
పషరర: అశశక వశరకస

95-175/617

తసడడ:డ వననదతర వశరకస
ఇసటట ననస:62-5-75
వయససస:33
లస: పప
95-175/1024

6469 SQX1271436
పషరర: శక దదవ కనసమయరర

95-176/107

భరస : భబసణర కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-5-122
వయససస:41
లస: ససస స
95-177/102

తసడడ:డ రతన శశఖర కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-5-122
వయససస:22
లస: పప
95-175/619

95-177/88

భరస : మధసబబబమ ఎడర పలర
ఇసటట ననస:62-4-573
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసణర కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-5-122
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసణర కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-5-122
వయససస:22
లస: పప
6473 MLJ2686673
పషరర: శవకలమలర పతడ

95-177/93

భరస : అశశక వశరకస
ఇసటట ననస:62-5-75
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రతనశశఖరరకవప కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-5-122
వయససస:38
లస: ససస స
6470 SQX1644061
పషరర: మహసత కనసమయరర

6456 SQX0516799
పషరర: షషక షసషరద

6451 SQX1527532
పషరర: శకలత తయఖగయర

తసడడ:డ వరరరగడడమ తయఖగయర
ఇసటట ననస:62-4-572
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ చచదరర బబబమ సనరఖపరగ
ఇసటట ననస:62-4-573
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జకమమస సనరఖ పరగర
ఇసటట ననస:62-4-573
వయససస:31
లస: పప
6467 MLJ1123199
పషరర: రరబబణ కనసమయరర

95-177/90

భరస : చచదరర బబబమ సనరఖ పరగర
ఇసటట ననస:62-4-573
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ చచదరర బబబమ సనరఖపరగ
ఇసటట ననస:62-4-573
వయససస:31
లస: పప
6464 AP151000504491
పషరర: చచదరరబబబమ సనరఖపరగ

6453 SQX0838110
పషరర: రవసదడరగడడమ తయఖగయర

95-175/615

భరస : రవసదడ రగడడమ తయఖగయర
ఇసటట ననస:62-4-572
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అలర మరర షషక
ఇసటట ననస:62-4-573
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : చచదరర బబబమ సనరఖ పరగర
ఇసటట ననస:62-4-573
వయససస:31
లస: ససస స
6461 SQX1376913
పషరర: జజన బబబమ సనరఖపరగ

95-177/87

తసడడ:డ బడహమరగడడమ తయఖగయర
ఇసటట ననస:62-4-572
వయససస:27
లస: పప

భరస : ససనల బబబమ సనరఖపరగ
ఇసటట ననస:62-4-573
వయససస:31
లస: ససస స
6458 SQX0742213
పషరర: పదతమవత సనరఖపరగ

6450 SQX0838078
పషరర: అరరఫ షషక

6448 AP151000498514
పషరర: వరదరరజ పసదదటట

తసడడ:డ రసగరరరవప పసడడటట
ఇసటట ననస:62-4-121
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ రజజక షషక
ఇసటట ననస:62-4-479
వయససస:49
లస: పప

భరస : బడహమరగడడమ తయఖగయర
ఇసటట ననస:62-4-572
వయససస:27
లస: ససస స
6455 SQX1377028
పషరర: రకణమకర సనరఖపరగ

95-175/614

తసడడ:డ వరదరరజ పసడడటట
ఇసటట ననస:62-4-121
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ నతగ దతసరర
ఇసటట ననస:62-4-121
వయససస:21
లస: పప
6452 SQX0840009
పషరర: ససతమమ తయఖగయర

6447 AP151000498441
పషరర: రమణ పసదదటట

6472 SQX1360601
పషరర: భబసణర కనసమయరర

95-176/109

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-5-122/1
వయససస:47
లస: పప
95-175/620

6475 SQX2054203
పషరర: కణక దసరర పతడ

95-175/950

భరస : శవ కలమలర పతడ
ఇసటట ననస:62-5-124
వయససస:43
లస: ససస స
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6476 SQX2257988
పషరర: జలలన బబష షషక
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95-172/636

Deleted

తసడడ:డ జజన బబష షషక
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:39
లస: పప
6479 SQX1388280
పషరర: పరరశన షషక

95-175/623

తసడడ:డ మరర షషక
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:28
లస: ససస స
6482 SQX0875971
పషరర: మమమమయన షససక

95-175/626

95-175/629

95-176/111

95-175/631

95-175/634

95-175/637

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:62-5-129
వయససస:24
లస: ససస స

6486 AP151000498035
పషరర: అసకమమరరవప కకలగరన

6489 SQX1013069
పషరర: మసరసన వల షషక

6492 MLJ1123348
పషరర: అననరరధ మమననసగర

6495 MLJ1120179
పషరర: డదవడడతనరరజ మమననసగర

6498 SQX0480129
పషరర: వనసకట కలమలరర పటటట స

95-176/115

6501 SQX0478123
పషరర: వనసకటటశశరరర పటటట స

95-175/630

6504 SQX1553933
పషరర: పదతమవత బబ బబల
భరస : మసగ రరజ బబ బబల
ఇసటట ననస:62-5-129
వయససస:37
లస: ససస స

95-175/625

6484 SQX0595892
పషరర: మరర షషక

95-175/628

6487 SQX0892067
పషరర: మరర షషక షషక

95-176/110

తలర : మమమమయన షషక
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:26
లస: ససస స
95-176/112

6490 SQX2172310
పషరర: రహమన షషక

95-178/1153

తసడడ:డ అబమబల మమనఫ
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:41
లస: పప
95-175/632

6493 MLJ2691418
పషరర: పడసననత మమననసగర

95-175/633

భరస : దదవదడతనరరజ మమననసగర
ఇసటట ననస:62-5-126
వయససస:53
లస: ససస స
95-175/635

6496 SQX1867878
పషరర: సరశత లకడమ మతదస

95-175/636

తసడడ:డ వనసకట శవ రరఘవ రరవప మతదస
ఇసటట ననస:62-5-128
వయససస:24
లస: ససస స
95-176/113

6499 SQX0478339
పషరర: మలధవ పటటట స

95-176/114

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-5-128
వయససస:34
లస: ససస స
95-176/116

తసడడ:డ రమణయఖ పటటట స
ఇసటట ననస:62-5-128
వయససస:61
లస: పప
95-175/638

6481 MLJ1122761
పషరర: భవరన కకలగరన

తసడడ:డ అబమబల అజస షషక
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:32
లస: పప

భరస : భబణమ పడసరద
ఇసటట ననస:62-5-128
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పటటట స
ఇసటట ననస:62-5-128
వయససస:37
లస: పప
6503 SQX1760891
పషరర: ధరణణ బబ బబల

95-175/627

తసడడ:డ ఇసరడయయలల మమననసగర
ఇసటట ననస:62-5-126
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ వ యస రరఘవరరవప మతద
ఇసటట ననస:62-5-128
వయససస:32
లస: పప
6500 SQX0477877
పషరర: భబనస పడసరదస పటటట స

6483 AP151000501104
పషరర: సనరఖరతనస పతడ

95-175/622

భరస : జవరరజ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇశరకయయలల మమననసగర
ఇసటట ననస:62-5-126
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబ జజన షషక
ఇసటట ననస:62-5-126
వయససస:42
లస: పప
6497 SQX0595769
పషరర: అరరణ బబబమ మలతద

95-175/624

తసడడ:డ ఖలససస పసరర షషక
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ రతన రరజ మమననసగర
ఇసటట ననస:62-5-126
వయససస:24
లస: ససస స
6494 SQX1388462
పషరర: అనశర బబషర షషక

6480 SQX1625146
పషరర: సరగజనదదవ సరదరబబ యన

6478 SQX1210889
పషరర: ఫరతమల షషక

భరస : ఏససబ షషక
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:70
లస: పప

తలర : మమమమయన షషక
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:32
లస: పప
6491 SQX1390038
పషరర: శరకవఖ మమననసగర

తసడడ:డ అబమబల అజజ షషక షషక
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప పతడ
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ లలలలసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:58
లస: పప
6488 SQX0892059
పషరర: ఇసనబ షషక షషక

95-175/621

భరస : పడసరద సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : అబమబల నతజస షషక
ఇసటట ననస:62-5-125
వయససస:52
లస: ససస స
6485 SQX0643866
పషరర: అలలరభక షషక

6477 SQX0944009
పషరర: గగససయల షషక

6502 SQX0478172
పషరర: లలత కలమలరర పటటట స పటటట స

95-176/901

భరస : వనసకటటశశరరర పటటట స
ఇసటట ననస:62.5-128
వయససస:57
లస: ససస స
95-175/639

6505 MLJ2691046
పషరర: వనసకటలకడమ బబ బబల

95-175/640

భరస : శకనవరసరరవప బబ బబల
ఇసటట ననస:62-5-129
వయససస:50
లస: ససస స
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6506 MLJ2691053
పషరర: వరమమ బబ బబల
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95-175/641

భరస : వరరరఘవపలల బబ బబల
ఇసటట ననస:62-5-129
వయససస:67
లస: ససస స
6509 MLJ1124569
పషరర: మధస మమదదగరసడ

95-175/644

95-175/647

6513 SQX0551721
పషరర: కకలర పర పడమల

6516 SQX1924679
పషరర: పడభమ కలమలరర మదదబమడడగమ

భరస : వనసకట రతనస కకమలమలపరటట
ఇసటట ననస:62-5-130 OLD GUNTUR
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ఎలష మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-131
వయససస:23
లస: ససస స

6518 SQX1388496
పషరర: జయ రరజ మదదబమడడగమ

6519 SQX1761337
పషరర: దయలకర మదదబమడడగమ

95-175/654

తసడడ:డ జవన రరవప మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-131
వయససస:24
లస: పప
6521 AP151000498282
పషరర: జవనతడవప మదదబమడడగమ
తసడడ:డ ఏలర యఖ మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-131
వయససస:50
లస: పప
6524 AP151000501169
పషరర: సరమలమజఖస మదదబమడడగమ

95-175/660

భరస : భబసణరరరవప మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-132
వయససస:50
లస: ససస స
6527 MLJ2686822
పషరర: రవ మదదబమడడగమ

95-175/663

తసడడ:డ గసగరధరరరవప గరల
ఇసటట ననస:62-5-134
వయససస:23
లస: పప

6522 SQX1867761
పషరర: నరమల జజఖత మదదబమడడగమ

95-175/665

95-175/651

95-175/648

6517 AP151000501061
పషరర: సమలధతనస మదదబమడడగమ

95-175/653

భరస : జవనతడవప మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-131
వయససస:48
లస: ససస స
95-175/655

6520 SQX1389916
పషరర: ఎలషర మదదబమడడగమ

95-175/656

తసడడ:డ జవన రరవప మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-131
వయససస:28
లస: పప
95-175/658

6523 SQX1867712
పషరర: అననష మదదబమడడగమ

95-175/659

తసడడ:డ జవన రరవప మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-131 OLD GUNTUR
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ జవన రరవప మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-131 OLD GUNTUR
వయససస:22
లస: ససస స

6525 SQX0875997
పషరర: సనరఖ మదదబమడడగమ

6526 SQX0788422
పషరర: మదదబమడడగమ అశశక

95-175/661

6528 SQX0875989
పషరర: భబసషణర మదదబమలడడగమ

6531 AP151000501170
పషరర: వశరకసతమమ ససరభ

6534 MLJ1121177
పషరర: పడవణ ససరభ
తసడడ:డ పడకరశరరవప ససరభ
ఇసటట ననస:62-5-134
వయససస:37
లస: పప

95-175/662

తసడడ:డ భబసణర రరవప మమదదబమలడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-132
వయససస:33
లస: పప
95-175/664

6529 SQX2417731
పషరర: సరసబడజఖస మదదబమడడగమ

95-176/973

భరస : భబసణర రరవప మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-132
వయససస:51
లస: ససస స
95-175/666

భరస : పడకరశరరవప ససరభ
ఇసటట ననస:62-5-134
వయససస:55
లస: ససస స
95-175/668

6514 SQX1867688
పషరర: నతగ మలలర శశరర కకమలమలపరటట

భరస : నతగమల హహసషసన కకమలమలపరటట
ఇసటట ననస:62-5-130 OLD GUNTUR
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ యలర యఖ మమదదబమలడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-132
వయససస:59
లస: పప

భరస : గసగరధరరకవప గరల
ఇసటట ననస:62-5-134
వయససస:49
లస: ససస స
6533 SQX1817279
పషరర: శకకరసత గరల

95-176/117

తసడడ:డ భబసణరరరవప మమదదబమలడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-132
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ భబసణరరరవప మమదదగరసడ
ఇసటట ననస:62-5-132
వయససస:38
లస: పప
6530 SQX0509877
పషరర: వజయ ససశల గరల

తసడడ:డ వనసకట రతనస కకమలమలపరటట
ఇసటట ననస:62-5-130
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జవన రరవప మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-131
వయససస:25
లస: పప
95-175/657

95-175/643

95-175/645 6511 SQX1761329
95-175/646
6510 MLJ1121334
పషరర: చనవనసకటటశశరరరవప మమదదగరసడ
పషరర: నతగమల హహసషసన కకమలమలపరటట

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-5-130
వయససస:38
లస: ససస స
95-175/649

6508 MLJ2686699
పషరర: శకనవరసరరవప బబ బబల

తసడడ:డ వరరరఘవపలల బబ బబల
ఇసటట ననస:62-5-129
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ చనగమరవయఖ మమదదగరసడ
ఇసటట ననస:62-5-130
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చననగమరవయఖ మమదదగరసడ
ఇసటట ననస:62-5-130
వయససస:45
లస: పప
6515 SQX1867639
పషరర: సరమలమజఖస కకమలమలపరటట

95-175/642

తసడడ:డ వరరరఘవపలల బబ బబల
ఇసటట ననస:62-5-129
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ చననగమరవయఖ మమదదగరసడ
ఇసటట ననస:62-5-130
వయససస:36
లస: పప
6512 AP151000498044
పషరర: వనసకటటశశరరరవప మమదదగరసడ

6507 MLJ1120815
పషరర: మసగరరజ బబ బబల

6532 SQX1939164
పషరర: లకడమపత గరల

95-175/667

తసడడ:డ గసగరధరరరవప GALI
ఇసటట ననస:62-5-134
వయససస:20
లస: పప
95-175/669

6535 SQX0509059
పషరర: గసగరధరరరవప గరల

95-175/670

తసడడ:డ బసవయఖ గరల
ఇసటట ననస:62-5-134
వయససస:50
లస: పప
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6536 SQX1583070
పషరర: శకకరసత గరల
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95-176/118

తసడడ:డ గసగరధర రరవప గరల
ఇసటట ననస:62-5-134
వయససస:23
లస: పప
6539 SQX1358093
పషరర: సశరష బసదస తలమసచ

95-175/671

95-175/674

95-175/676

95-176/120

భరస : వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:62-5-137
వయససస:57
లస: ససస స
6554 SQX0961540
పషరర: రచచయఖ తమనస

95-176/126

6546 AP151000498412
పషరర: రరమచసదడయఖ కలసడత

6549 SQX1512178
పషరర: బయఖలల లకకర

6552 SQX1346676
పషరర: అసకమమ రరవప దదపపలపపడడ

6555 MLJ3646957
పషరర: వనసకట రతనస లకరణ

భరస : వజయ రరజ తసగరరరల
ఇసటట ననస:62-5-137
వయససస:49
లస: ససస స

6558 SQX1867910
పషరర: నరమల జజఖత ఇసట

తసడడ:డ వజయ రరజ
ఇసటట ననస:62-5-138
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : పడకరశ పరమడడపఅల
ఇసటట ననస:62-5-138
వయససస:41
లస: ససస స

95-176/121

6564 SQX2162121
పషరర: యహన మసదత

95-176/124

95-175/675

6547 SQX0556092
పషరర: షషక నతగమర� షషక

95-177/104

6550 MLJ3652856
పషరర: జజఖతసత లకరణ

95-176/122

6553 MLJ3646965
పషరర: రఝవర లకరణ

95-176/125

తసడడ:డ వనసకట రతనస
ఇసటట ననస:62-5-137
వయససస:35
లస: పప
95-176/127

6556 SQX2098283
పషరర: వజయ రరజ తసగరరరల

95-176/910

తసడడ:డ యకకబ తసగరరరల
ఇసటట ననస:62-5-137
వయససస:56
లస: పప
95-175/678

6559 SQX2248839
పషరర: యహన మసదత

95-175/1025

Deleted

తసడడ:డ దతనయఖ
ఇసటట ననస:62-5-138
వయససస:37
లస: పప
95-176/129

6562 SQX2309144
పషరర: పడవణ పరమడడపఅల

95-176/974

భరస : పడకరశ పరమడడపఅల
ఇసటట ననస:62-5-138
వయససస:41
లస: ససస స
95-176/976

Deleted

తసడడ:డ దతనయఖ
ఇసటట ననస:62-5-138
వయససస:37
లస: పప

6544 SQX1388488
పషరర: హససనత షషక

తసడడ:డ వనసకటరతనస
ఇసటట ననస:62-5-137
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ రరజ
ఇసటట ననస:62-5-138
వయససస:28
లస: పప
95-176/975

95-175/673

తసడడ:డ మలబమబ సరహహబ� షషక
ఇసటట ననస:62-5-136
వయససస:45
లస: పప

భరస : నతరరయణ రగడడమ ఇసట
ఇసటట ననస:62-5-138
వయససస:29
లస: ససస స

95-176/128 6561 SQX1176669
6560 SQX1176685
పషరర: సబత వజయ రరజ తసగరరరల
పషరర: ససదథప రరజ తసగరరరల

6563 SQX2309151
పషరర: పడవణ పరమడడపఅల

95-175/677

తసడడ:డ వర వనసకటటసశరర
ఇసటట ననస:62-5-137
వయససస:64
లస: పప
95-176/911

6541 SQX1526591
పషరర: రరమకకషష బబ రరగరరర

భరస : నతగయర షషక
ఇసటట ననస:62-5-136
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ శక హరర రరవప దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:62-5-137
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ తమనస
ఇసటట ననస:62-5-137
వయససస:56
లస: పప
6557 SQX2057669
పషరర: ససజజత తసగరరరల

95-177/1281

భరస : రఘమవర లకకర
ఇసటట ననస:62-5-137
వయససస:32
లస: ససస స
95-176/123

95-177/103

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప బబ రరగరరర
ఇసటట ననస:62-5-135
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చలమయఖ కలసడత
ఇసటట ననస:62-5-136
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ తమనస
ఇసటట ననస:62-5-137
వయససస:24
లస: ససస స
6551 MLJ3652849
పషరర: పరరరకనస ననసటటసగకల లకరణ

95-175/672

తసడడ:డ ససదథర కలమలర కననపగర
ఇసటట ననస:62-5-135
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడయఖ కలసడత
ఇసటట ననస:62-5-136
వయససస:65
లస: ససస స
6548 SQX1310986
పషరర: రరధదక తమనస

6540 SQX1358036
పషరర: లలత కలమలరర తలమసచ

6543 SQX2155422
పషరర: షససన కనన కననపగర

6538 SQX1760115
పషరర: నవఖ మదదబమడడగమ

తసడడ:డ భబసణర రరవప మదదబమడడగమ
ఇసటట ననస:62-5-134
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : జజజ ననశశర బబబమ తలమసచ
ఇసటట ననస:62-5-135
వయససస:76
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ ననశశర బబబమ తలమసచ
ఇసటట ననస:62-5-135
వయససస:44
లస: పప
6545 SQX0147710
పషరర: లకడమ కలసడత

95-176/119

తసడడ:డ గసగరధర రరవప గరల
ఇసటట ననస:62--5-134
వయససస:24
లస: పప

భరస : ఫణణధర తలమసచ
ఇసటట ననస:62-5-135
వయససస:37
లస: ససస స
6542 SQX1358143
పషరర: ఫణణధర తలమసచ

6537 SQX1310945
పషరర: వసశ గరల

6565 SQX2248821
పషరర: కలమలరర మసదత

95-176/977

భరస : అనల
ఇసటట ననస:62-5-138
వయససస:36
లస: ససస స
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6566 SQX1868082
పషరర: నతరరయణ రగడడమ ఇసట
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95-175/679

6567 SQX1441518
పషరర: గరత గరరరకపపడడ

తసడడ:డ అసకక రగడడమ ఇసట
ఇసటట ననస:62-5-138 OLD GUNTUR
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఉమ కలమలర గరరరకపపడడ
ఇసటట ననస:62-5-140
వయససస:26
లస: ససస స

6569 AP151000501228
పషరర: దదవకరరణమమ కకసడమయదద

6570 SQX0958371
పషరర: వవనక గరరరకపపడడ

95-175/682

భరస : ససబబబరరవప కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:62-5-140
వయససస:68
లస: ససస స
6572 AP151000498379
పషరర: ససబబబరరవప కకసడమయదద

95-175/685

95-161/965

95-196/797

తసడడ:డ సససహరరయమడన
ఇసటట ననస:62-5-142
వయససస:31
లస: ససస స
6581 SQX2122307
పషరర: ఎలస నాసహరరకర పప ననల

95-175/683

95-176/978

Deleted

6576 SQX2242915
పషరర: సససహరరయమడన టట

95-175/681

6571 MLJ1121391
పషరర: శరఖసబబబమ కకసడమయదద

95-175/684

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:62-5-140
వయససస:36
లస: పప
95-142/776

తసడడ:డ సససహ రరయమడడ తలమలల
ఇసటట ననస:62-5-142
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సససహరరయమడన
ఇసటట ననస:62-5-142
వయససస:27
లస: ససస స
6578 SQX2242873
పషరర: శక రమఖ టట

6573 SQX2523793
పషరర: శక దదవఖ తలమలల

6568 SQX0014217
పషరర: పదమ కకసదమయడడ

భరస : కకటటశశరరరవప కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:62-5-140
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కలమలర గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:62-5-140
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ కకసడమమడడ
ఇసటట ననస:62-5-140
వయససస:70
లస: పప
6575 SQX2248250
పషరర: శక దదవఖ టట

95-175/680

6574 SQX2508976
పషరర: శక రమఖ తలమలల

95-145/1250

భరస : సససహ రరయమడడ తలమలల
ఇసటట ననస:62-5-142
వయససస:30
లస: ససస స
95-164/947

6577 SQX2506715
పషరర: సససహ రరయమడడ తలమలల

95-176/1074

తసడడ:డ భబగఖ రరవప
ఇసటట ననస:62-5-142
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ భబగఖ రరవప తలమలల
ఇసటట ననస:62-5-142
వయససస:60
లస: పప

95-175/686
6579 SQX1493535
పషరర: వలయమ దదవసహయ మలట న
పప ననల
తసడడ:డ దతనయయలల పప ననల
ఇసటట ననస:62-5-143
వయససస:53
లస: పప

6580 SQX2149979
పషరర: ఎలస నాసహరరకర పప ననల

తసడడ:డ వలయస దదవసహయ మలట న పప ననల
ఇసటట ననస:62-5-143
వయససస:21
లస: ససస స

6582 SQX2505774
పషరర: శరరషర యలర మలటట

6583 SQX2421444
పషరర: శరరష యలర మలటట

95-176/1072

95-175/1026

95-177/1282

తసడడ:డ వలయస దదవసహయ మలట న పప ననల
ఇసటట ననస:62-5-143
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పస డబలయయ డడ ఏస మలట న యలర మలటట
ఇసటట ననస:62-5-143
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : వలయస దదవసహయ మలట న పప ననల
ఇసటట ననస:62-5-143
వయససస:54
లస: ససస స

6584 MLJ2691079
పషరర: కవత పప లశశటట

6585 MLJ1126226
పషరర: సలమమననసర షషక

6586 AP151000501148
పషరర: లకడమకలమలరర కకరపరటట

95-175/687

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-5-144
వయససస:36
లస: ససస స
6587 AP151000501100
పషరర: మమహరరననసర షషక

తసడడ:డ అలలరభక షషక
ఇసటట ననస:62-5-144
వయససస:40
లస: ససస స
95-175/690

భరస : అలలరభబష షషక
ఇసటట ననస:62-5-144
వయససస:72
లస: ససస స
6590 MLJ1122118
పషరర: రవణ శశమరరల

తసడడ:డ లలజర పలలర పగ
ఇసటట ననస:62-5-146
వయససస:37
లస: పప

6588 SQX2246833
పషరర: చనదథబ షషక

95-175/692

6591 AP151000501010
పషరర: సరగజన రకమడతల

95-175/1027

6594 SQX1360676
పషరర: లజకర పలలర పగ
తసడడ:డ వసధనస పలలర పగ
ఇసటట ననస:62-5-146
వయససస:67
లస: పప

6589 SQX1939073
పషరర: ఎలజబబత రరణణ రగమడతల

95-175/691

తసడడ:డ జవరతనస రగమడతల
ఇసటట ననస:62-5-145
వయససస:19
లస: ససస స
95-175/693

భరస : లసగయఖ శశమరరల
ఇసటట ననస:62-5-145
వయససస:60
లస: ససస స
95-175/695

95-175/689

భరస : వనసకటటశశరరర కకరపరటట
ఇసటట ననస:62-5-144
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:62-5-144
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : జవరతనస శశమరరల
ఇసటట ననస:62-5-145
వయససస:37
లస: ససస స
6593 SQX1360643
పషరర: కకరణ కలమలర పలలర పగ

95-175/688

6592 SQX0428011
పషరర: జవరతనస రకడడమలల

95-175/694

తసడడ:డ లసగయఖ శశమరరల
ఇసటట ననస:62-5-145
వయససస:40
లస: పప
95-175/696

6595 SQX2327963
పషరర: జయ లకడమ పలర పగ

95-175/1028

తసడడ:డ లలజర పరలలపగర
ఇసటట ననస:62-5-146
వయససస:67
లస: ససస స
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6596 SQX2508612
పషరర: ధన లకడమ తలమలల
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95-175/1067

భరస : సససహ రరయమడడ తలమలల
ఇసటట ననస:62-5-146
వయససస:52
లస: ససస స
6599 SQX0681882
పషరర: వనసకటటశశరరర కకరపరటట

95-175/699

95-176/131

95-177/105

95-176/133

95-176/136

95-176/139

95-176/142

తసడడ:డ పడభమదతసస
ఇసటట ననస:62-5-157
వయససస:52
లస: పప

6609 AP151000507443
పషరర: సనరఖవత దసనన

6612 AP151000507415
పషరర: శరరష జగరరక పప తషల

6615 SQX0102392
పషరర: ససవరష బబబమ నతగరబతస న

6618 SQX2327625
పషరర: ససజన రరయ యలమలటట

95-176/144

6621 SQX1617564
పషరర: కరరణ కలమలర మలదదరర

95-176/134

6624 AP151000504419
పషరర: రవబబబమ యలర మలటట
తసడడ:డ పడభమదతసస
ఇసటట ననస:62-5-157
వయససస:55
లస: పప

6604 SQX2159002
పషరర: వనసకట రసగ రరవప నకణ

95-176/979

6607 SQX1834969
పషరర: ఫణణత సరయ పసచసమరరస

95-177/107

6610 SQX1537457
పషరర: జయరరజ మలత

95-176/135

తసడడ:డ కకషషయఖ మలత
ఇసటట ననస:62-5-152
వయససస:34
లస: పప
95-176/137

6613 MLJ2696839
పషరర: ఏససదతసస జగరరక పప తషల

95-176/138

తసడడ:డ ఐజయఖ జగరరక పప తషల
ఇసటట ననస:62-5-154
వయససస:53
లస: పప
95-176/140

95-176/141
6616 SQX0102384
పషరర: యమవ సపరరన బబబమ నతగరబతస న

తసడడ:డ లకకర నతగబతస న
ఇసటట ననస:62-5-155
వయససస:33
లస: పప
95-143/927

6619 SQX1617580
పషరర: సరగజమమ సలక
ర రర

95-176/143

భరస : కరరణ కలమలర మలదదరర
ఇసటట ననస:62-5-157
వయససస:39
లస: ససస స
95-176/145

తసడడ:డ గణపత రరవప మలదదరర
ఇసటట ననస:62-5-157
వయససస:43
లస: పప
95-176/147

95-176/130

తసడడ:డ శకనవరస రరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:62-5-151
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ బబబమ యలమలటట
ఇసటట ననస:62-5-157
వయససస:20
లస: పప

భరస : రవబబబమ
ఇసటట ననస:62-5-157
వయససస:50
లస: ససస స
6623 AP151000504437
పషరర: సమర యలర మలటట

95-177/106

తసడడ:డ లకకర నతగబతస న
ఇసటట ననస:62-5-155
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస నతగబతస న
ఇసటట ననస:62-5-155
వయససస:63
లస: పప
6620 MLJ3720240
పషరర: ససనత ఎడన
ర రర

6606 SQX1868652
పషరర: హహమ పసచసమరరస

6601 AP151000504727
పషరర: రవకలమలర నతదదసడర

తసడడ:డ లకమయఖ నకణ
ఇసటట ననస:62-5-150
వయససస:39
లస: పప

భరస : ఐజయఖ జగరరక పప తషల
ఇసటట ననస:62-5-154
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : ఉవర సరపరరన బబబమ నతగబతస న
ఇసటట ననస:62-5-155
వయససస:33
లస: ససస స
6617 MLJ2696177
పషరర: లకకర నతగబతష
స న

95-176/132

భరస : సతఖస
ఇసటట ననస:62-5-152
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : ఐజయఖ జగరరక పప తషల
ఇసటట ననస:62-5-154
వయససస:48
లస: ససస స
6614 SQX1498071
పషరర: శశశలజ నతగబతస న

6603 AP151000504281
పషరర: చనవనసకటసరశమ నతదదసడర

95-175/698

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:62-5-150
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పసచసమరరస
ఇసటట ననస:62-5-151
వయససస:21
లస: ససస స

తలర : సరసశత
ఇసటట ననస:62-5-152
వయససస:46
లస: ససస స
6611 MLJ3720232
పషరర: కనకవలర జగరరక పప తషల

95-175/1029

తసడడ:డ లకడమనరసస
ఇసటట ననస:62-5-150
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర రరయల
ఇసటట ననస:62-5-150
వయససస:59
లస: ససస స
6608 SQX0892158
పషరర: ససజజత దసనన

6600 SQX2118438
పషరర: ససనత పసడడగమరరళర

6598 MLJ1121870
పషరర: సరసబశవరరవప పప లశశటట

తసడడ:డ కరశయఖ పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-5-147
వయససస:56
లస: పప

భరస : మహన పసడడగమరరళర
ఇసటట ననస:62-5-147
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసరశమ
ఇసటట ననస:62-5-150
వయససస:48
లస: పప
6605 SQX1930049
పషరర: లకడమ రరయల

95-175/697

భరస : సరసబశవరరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-5-147
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ నతగయఖ కకరపరటట
ఇసటట ననస:62-5-147
వయససస:69
లస: పప
6602 AP151000504619
పషరర: శకకరసత నతదదసడర

6597 MLJ1121284
పషరర: గమరరవరర న పప లశశటట

6622 SQX1566738
పషరర: యలర మలటట సమర

95-176/146

తసడడ:డ పడభమదతస
ఇసటట ననస:62-5-157
వయససస:52
లస: పప
95-176/148

6625 SQX1153006
పషరర: వనసకరయలమమ దతరర

95-175/700

భరస : నతగరరజ దతరర
ఇసటట ననస:62-5-158
వయససస:27
లస: ససస స
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6626 SQX1153063
పషరర: జవలమమ దతరర
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95-175/701

భరస : చన కకటయఖ దతరర
ఇసటట ననస:62-5-158
వయససస:29
లస: ససస స
6629 SQX1153048
పషరర: కకటమమ దతరర

95-175/704

95-175/707

95-175/710

95-175/713

95-176/149

95-175/717

95-175/720

తసడడ:డ మహనరరవప ఆరకమలసడర
ఇసటట ననస:62-5-162
వయససస:43
లస: పప

6639 SQX0595967
పషరర: జజఖతరరజ తదళళ

6642 SQX1063171
పషరర: జజయల మననజ తదలర

6645 SQX0875922
పషరర: జయరరజ యయసడడరరర

6648 SQX0892034
పషరర: ససశల యయసడన
ర రర

95-175/721

6651 MLJ1122142
పషరర: శశభబరరణణ ఆరకమళళ

95-175/714

6654 SQX1829035
పషరర: వజజడమమ ఆరరమళర
భరస : రరమలరరవప ఆరరమలళర
ఇసటట ననస:62-5-162
వయససస:35
లస: ససస స

6634 AP151000501500
పషరర: ససధతరరణణ తదళళ

95-175/709

6637 SQX1388454
పషరర: అలలకస కళళఖణ తదళళ

95-175/712

6640 SQX0147082
పషరర: పరల రరజ తదళళ

95-175/715

తసడడ:డ కళళఖణరరవప తదళళ
ఇసటట ననస:62-5-159
వయససస:56
లస: పప
95-176/150

6643 SQX1867571
పషరర: మనకర ససజ తదళర

95-175/716

తసడడ:డ పరల రరజ తదళర
ఇసటట ననస:62-5-159 S B H LINE
వయససస:29
లస: ససస స
95-175/718

6646 MLJ2686111
పషరర: వననద ఎసడన
ర రర

95-175/719

తసడడ:డ బబబయరరవప ఎసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-5-160
వయససస:37
లస: పప
95-176/151

6649 SQX2128700
పషరర: ససనత మమటట
ర రర

95-175/1030

భరస : వననద యయసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-5-160 , 1 LINE
వయససస:35
లస: ససస స
95-175/722

భరస : నతగకశశరరరవప ఆరకమలసడర
ఇసటట ననస:62-5-162
వయససస:39
లస: ససస స
95-175/724

95-175/706

తసడడ:డ జజఖత రరజ తదళళ
ఇసటట ననస:62-5-159
వయససస:24
లస: పప

భరస : బబబయరరవప యయసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-5-160
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప ఆరరమలసడర
ఇసటట ననస:62-5-162
వయససస:38
లస: ససస స
6653 SQX0222059
పషరర: వనసకటటశశరరరవప ఆరకమళళ

95-175/711

తసడడ:డ బబబమరరవప ఎసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-5-160
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జయరరవప ఎసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-5-160
వయససస:57
లస: పప
6650 SQX0611889
పషరర: వజడస ఆరగమసడర

6636 SQX0681437
పషరర: ససతతషస పరల తదళళ

6631 SQX1153022
పషరర: చన కకటయఖ దతరర

భరస : జజఖతరరజ తదళళ
ఇసటట ననస:62-5-159
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల రరజ తదలలర
ఇసటట ననస:62-5-159
వయససస:28
లస: పప

భరస : బబబయరరవప ఎసడన
ర రర
ఇసటట ననస:62-5-160
వయససస:55
లస: ససస స
6647 AP151000498384
పషరర: బబబయరరవప ఎసడన
ర రర

95-175/708

తసడడ:డ కళళఖణ రరవప తదళళ
ఇసటట ననస:62-5-159
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ జజఖత రరజ తదలలర
ఇసటట ననస:62-5-159
వయససస:26
లస: పప
6644 AP151000501466
పషరర: శరసత ఎసడన
ర రర

6633 SQX1159947
పషరర: పసద కకటయఖ దతరర

95-175/703

తసడడ:డ పసద కకటయఖ దతరర
ఇసటట ననస:62-5-158
వయససస:30
లస: పప

భరస : కళళఖణరరవప తదళళ
ఇసటట ననస:62-5-159
వయససస:85
లస: ససస స

తసడడ:డ కళళఖణరరవప తదళళ
ఇసటట ననస:62-5-159
వయససస:49
లస: పప
6641 SQX1063213
పషరర: తదలర రరఫపస తదలర

95-175/705

తసడడ:డ రరమ కకటట దతరర
ఇసటట ననస:62-5-158
వయససస:56
లస: పప

భరస : పరల రరజ తదళళ
ఇసటట ననస:62-5-159
వయససస:54
లస: ససస స
6638 AP151000498484
పషరర: పపషపరరజ తదళళ

6630 SQX1153014
పషరర: గగపస దతరర

6628 SQX1159921
పషరర: రమణ పరబటపపల

భరస : వనసకటటసశరరర పరబటపపల
ఇసటట ననస:62-5-158
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పసద కకటయఖ దతరర
ఇసటట ననస:62-5-158
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసద కకటయఖ దతరర
ఇసటట ననస:62-5-158
వయససస:31
లస: పప
6635 SQX0232363
పషరర: శశశలజ తదళళ

95-175/702

భరస : వనసకటటసశరరర పరబటపపల
ఇసటట ననస:62-5-158
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : పసద కకటయఖ దతరర
ఇసటట ననస:62-5-158
వయససస:49
లస: ససస స
6632 SQX1153030
పషరర: నతగరరజ దతరర

6627 SQX1153055
పషరర: శవమమ పరబటపపల

6652 SQX0652347
పషరర: రరమలరరవప ఆరకమసడర

95-175/723

తసడడ:డ భబసణరరరవప ఆరకమలసడర
ఇసటట ననస:62-5-162
వయససస:41
లస: పప
95-177/108

6655 SQX1828755
పషరర: మరమమ అరమళళ

95-177/109

భరస : ఆశరరశదస అరమళళ
ఇసటట ననస:62-5-162
వయససస:78
లస: ససస స
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6656 SQX1829092
పషరర: రరమలరరవప ఆరరమళర
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95-177/110

తసడడ:డ భబసణర రరవప ఆరరమళర
ఇసటట ననస:62-5-162
వయససస:39
లస: పప
6659 SQX1925254
పషరర: రమదదవ అలకలసట

95-175/725

భరస : జజవద పఠరన
ఇసటట ననస:62-5-163
వయససస:30
లస: ససస స
95-175/727

భరస : రమలసజనఉలక అలకలసట
ఇసటట ననస:62-5-163
వయససస:32
లస: ససస స
6662 SQX1868017
పషరర: రరమలసజననయమలల ఆలకలసట

6657 SQX1761030
పషరర: అసజల పఠరన

6660 MLJ2686921
పషరర: అసకమమరరజ ఆలకలసట

Deleted

6663 AP151000501554
పషరర: ససజజత తతట

తసడడ:డ అసకమమ రరజ ఆలకలసట
ఇసటట ననస:62-5-163 OLD GUNTUR
వయససస:37
లస: పప

భరస : మమతతఖలల తతట
ఇసటట ననస:62-5-165
వయససస:60
లస: ససస స

6665 SQX2413094
పషరర: రసజజన బఇవనస షషక

6666 SQX2410793
పషరర: హహసషన బదత షషక

95-177/1283

భరస : హహసషన బదత షషక
ఇసటట ననస:62-5-165
వయససస:31
లస: ససస స

95-175/729

95-175/735

భరస : రరజశశకర వనజసడర
ఇసటట ననస:62-5-167
వయససస:29
లస: ససస స

6669 MLJ1121128
పషరర: ససమఖ వనజసడర

95-175/738

భరస : చనతన రరవప సగమరరరస
ఇసటట ననస:62-5-167
వయససస:41
లస: ససస స

6672 AP151000501253
పషరర: రరమలకడమ బతష
స ల

95-175/732

95-175/741

తసడడ:డ రరబబనస వనజసడర
ఇసటట ననస:62-5-167
వయససస:40
లస: పప

6675 MLJ2686137
పషరర: చనతనరరవప సగమరరరస

6664 MLJ2686640
పషరర: మమతతఖలల తతట

95-175/733

తసడడ:డ శకరరమమలల తతట
ఇసటట ననస:62-5-165
వయససస:65
లస: పప
95-178/1154

6667 AP151000501332
పషరర: జయసత పలలర పరగ

95-175/736

6670 MLJ1121110
పషరర: అనతత వనజసడర

95-175/737

తసడడ:డ రరబబనస వనజగసడర
ఇసటట ననస:62-5-167
వయససస:38
లస: ససస స
95-175/739

6673 MLJ2691012
పషరర: దథనతకలమలరర వనసజసడర

95-175/740

భరస : రరబబనస వనజసడర
ఇసటట ననస:62-5-167
వయససస:58
లస: ససస స
95-175/742

తసడడ:డ మహనరరవప సగమరరరస
ఇసటట ననస:62-5-167
వయససస:43
లస: పప

6676 MLJ1127190
పషరర: రరబబనస వనజగసడర

95-175/743

తసడడ:డ ఆదతమమ వనజసడర
ఇసటట ననస:62-5-167
వయససస:70
లస: పప
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6677 SQX1583104
పషరర: రమఖ అనలల గకకస ననమలకసటట

95-175/744

భరస : ససమన జజలలదద
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:31
లస: ససస స
6680 AP151000501413
పషరర: గకకసమమ చదబబడ లల

తసడడ:డ ఆనసద రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:77
లస: పప

95-175/745

భరస : రజనసససదర చదబబడ లల
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:43
లస: ససస స
95-175/747

భరస : సససదరరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:72
లస: ససస స
6683 SQX0284562
పషరర: సససదర రరవప చదబబడ లల

6678 MLJ1126499
పషరర: జయకలమలరర చదబబడ లల

6681 SQX0611467
పషరర: హరరకకషష పససపపలలటట
తసడడ:డ మసరసన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:32
లస: పప

95-175/750

6679 AP151000501414
పషరర: మననరసజన ననమలకసటట

95-175/746

భరస : జసబబ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:50
లస: ససస స
95-175/748

6682 MLJ1127067
పషరర: రజనసససదర చదబబడ లల

95-175/749

తసడడ:డ సససదరరరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:47
లస: పప

95-175/1031 6685 SQX0478065
6684 SQX2253615
పషరర: అమయలఖ ఆశక గరకస ననమలకసటట
పషరర: జసబబ ననమలకసటట

తసడడ:డ జమబ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:26
లస: ససస స

95-175/734

భరస : వజయరరవప పలలర పరగ
ఇసటట ననస:62-5-166
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-5-167
వయససస:44
లస: ససస స

6674 MLJ1126614
పషరర: రరజశశఖర వనజగసడర

95-175/951

Deleted

తసడడ:డ రరబబనస వనజగసడర
ఇసటట ననస:62-5-167
వయససస:36
లస: ససస స

6671 MLJ2691145
పషరర: లలవణఖ సగమరరరస

6661 SQX1986710
పషరర: రమలసజనఉలక అలకలసట
తసడడ:డ అసకమమ రరజ అలకలసట
ఇసటట ననస:62-5-163
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:62-5-165
వయససస:38
లస: పప

6668 SQX1760982
పషరర: పసడత వనజసడర

95-175/726

భరస : జవద ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:62-5-163
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ అలకలసటబ
ఇసటట ననస:62-5-163
వయససస:60
లస: పప
95-175/731

6658 SQX1925320
పషరర: అసజల పఠరన

95-176/152

తసడడ:డ ఆనసదరరవప ననమలకసటట
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:60
లస: పప
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6686 SQX2054427
పషరర: రమఖ అనల గకకస ననమలకసటట

95-176/912

భరస : ససమన జజలలదద
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:30
లస: ససస స
6689 SQX1029157
పషరర: వరలకడమ కసచరర

భరస : జసబబ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:26
లస: ససస స
95-175/751

భరస : అనల కలమలర కసచరర
ఇసటట ననస:62-5-169
వయససస:35
లస: ససస స
6692 MLJ2687226
పషరర: అనల కలమలర కకచతడల

95-175/754

95-175/757

95-176/980

95-175/761

95-175/763

95-175/766

తసడడ:డ వనసకట తతట రరవప ఏడడద
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:25
లస: పప

6699 SQX1389700
పషరర: రహమలతషననసర షషక

6702 SQX1389742
పషరర: ఫరరదథబన ఇసకకలలర

6705 MLJ1125897
పషరర: మసరసనబ సయఖద

6708 SQX0980912
పషరర: నతగ లకడమ అసచసల

95-175/767

6711 MLJ2692044
పషరర: వజయ మదదబననన

95-175/759

6714 SQX0788406
పషరర: మమపపపరర రరమల రరవప
తసడడ:డ లకమయఖ మమపపపరర
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:36
లస: పప

95-175/756

6697 SQX1456343
పషరర: వరళళమ పససపపలలటట

95-176/153

6700 SQX1389650
పషరర: మసరసన బ ఇసకకలలర

95-175/760

భరస : ఫరరదథబన ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:62-5-171
వయససస:52
లస: ససస స
95-175/762

6703 SQX0466326
పషరర: రవ కలమలర దతసరర

95-35/646

తసడడ:డ ససదర రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:62-5-172
వయససస:35
లస: పప
95-175/764

6706 SQX1760842
పషరర: హససనత షషక

95-175/765

భరస : మహబయబ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:62-5-172
వయససస:48
లస: ససస స
95-176/154

6709 SQX2468965
పషరర: వననణటటసరరరవ మదదబననన

95-164/948

తసడడ:డ నతగయఖ మదదబననన
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:47
లస: పప
95-175/768

భరస : వనసకటటశశరరరవప మదదబననన
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:38
లస: ససస స
95-175/770

6694 AP151000498128
పషరర: పపలలరరరవప కసచదరర

భరస : ససబడహమణఖస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-5-170
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : రమమష అసచసల
ఇసటట ననస:62-5-172
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమల రరవప మమపపపరర
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:30
లస: ససస స
6713 SQX1114586
పషరర: సపస గరరరశ ఏడడద

95-175/758

తసడడ:డ బబబమ సయఖద
ఇసటట ననస:62-5-172
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసచసల
ఇసటట ననస:62-5-172
వయససస:33
లస: పప
6710 SQX0852798
పషరర: మమపపపరర నతగలకడమ

6696 SQX1925007
పషరర: బయససమమ కకసరరజ

95-175/753

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ కసచరర
ఇసటట ననస:62-5-169
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ మహబయబ సరహహబ ఇసకకలలర
ఇసటట ననస:62-5-171
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప అసచసల
ఇసటట ననస:62-5-172
వయససస:30
లస: ససస స
6707 SQX0788463
పషరర: అసచసల వనసకటటశశరరర

95-175/755

భరస : షషదత శక
ఇసటట ననస:62-5-171
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫరరదథబన షషక
ఇసటట ననస:62-5-171
వయససస:35
లస: పప
6704 SQX0852947
పషరర: అసచసల వర కలమలరర

6693 MLJ2686152
పషరర: పవనసణమలర కసచరర

6691 SQX0271296
పషరర: పడదథప కలమలర కసచరర
తసడడ:డ పపలలరరరవప కసచరర 7
ఇసటట ననస:62-5-169
వయససస:35
లస: పప

భరస : రమణయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-5-170
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : పసచచయఖ కటబవరరవప
ఇసటట ననస:62-5-170
వయససస:51
లస: ససస స
6701 SQX1389619
పషరర: జజకకర హహసషసన షషక

95-175/752

తసడడ:డ పపలలరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:62-5-169
వయససస:39
లస: పప

భరస : రమణయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-5-170
వయససస:65
లస: ససస స
6698 SQX2172500
పషరర: రతస మమ కటబవరరరఊ

6690 AP151000501103
పషరర: రరజకశశరర కసచరర

95-177/1285

తసడడ:డ జమబ ననమలకసటట
ఇసటట ననస:62-5-168
వయససస:23
లస: పప

భరస : పపలలరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:62-5-169
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలలరరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:62-5-169
వయససస:39
లస: పప
6695 AP151000501313
పషరర: బయససమమ కకసరరజ

95-177/1284 6688 SQX2360956
6687 SQX2378404
పషరర: అమయలఖ ఆశక గరకస ననమలకసటట
పషరర: వలన హహ సరనత ననమలకసటట

6712 MLJ1122100
పషరర: పపలర మమ మడడమననన

95-175/769

భరస : శకనవరసరరవప మదదబననన
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:45
లస: ససస స
95-175/771

6715 SQX0845693
పషరర: సరయ కలమలర పసపరన

95-175/772

తసడడ:డ జయ కలమలర పసపరన
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:38
లస: పప
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6716 AP151000498018
పషరర: వనసకటటశశరరరవప మదదబననన

95-175/773

తసడడ:డ నతగయఖ మదదబననన
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:45
లస: పప
6719 SQX2461929
పషరర: శకనస మదదబననన

95-178/1155

95-175/777

95-175/780

95-175/1033

Deleted
95-177/1287

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:43
లస: ససస స
6734 SQX0961656
పషరర: రవకలమలర రరచనరర

6723 MLJ1122217
పషరర: శవనతగకసదడమమ కకశరన

6726 MLJ1124999
పషరర: నతరరయణ కకసరన

6729 SQX2330223
పషరర: వసశ కకషష సససహదదడ

95-175/778

95-175/781

95-176/981

Deleted

తసడడ:డ రవకలమలర రరచనరర
ఇసటట ననస:62-5-177
వయససస:37
లస: పప

6735 MLJ1121151
పషరర: వజయకలమలరర బమరరక

95-35/691

95-175/783

95-176/426

6740 SQX0515197
పషరర: షషక అలర మరర

95-141/578

తసడడ:డ అలర జజన షషక
ఇసటట ననస:62-5-563
వయససస:49
లస: పప
6743 AP151000507655
పషరర: పషడమలవత పడతసపరటట
భరస : యలకకబమ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:62-6-180
వయససస:58
లస: ససస స

6744 SQX1929108
పషరర: నతన జజషస పడతసపరటట
తసడడ:డ రరసబబబమ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:62-6-180
వయససస:20
లస: పప

6727 MLJ1125087
పషరర: కకపరనసదస కకలగరన

95-175/782

6730 SQX2439131
పషరర: వనసకటటశశర రరవప సససహదదడ

95-177/1286

తసడడ:డ చన నతసచతరయఖ
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:49
లస: పప
6733 SQX0961698
పషరర: కవత రరచనరర

95-176/155

6736 SQX1210772
పషరర: రరజజ శశఖర బమరరక

95-175/784

6739 MLJ1121292
పషరర: జయమమ వనమల

95-175/785

భరస : పపలలరరరవప వనమల
ఇసటట ననస:62-5-245
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-6-68
వయససస:24
లస: ససస స
95-177/114

95-175/779

తసడడ:డ రమమష బబబమ బమరరక
ఇసటట ననస:62-5-178
వయససస:25
లస: పప

95-177/111 6738 AP151000504257
6737 SQX0870279
పషరర: వజయ లలతత కలమలరర యలడనల
పషరర: శకనవరసరరవప తరరమలకకసడ
తరరమల కకసడ
భరస : మహనరరవప యలడనల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-5-178
ఇసటట ననస:62-5.206
వయససస:56
లస: ససస స
వయససస:53
లస: పప

6741 SQX2338200
పషరర: ససధఖ రరణణ అడపరల

6724 MLJ2691707
పషరర: మలరస మమ కకలగరన

తసడడ:డ కవత రరచనరర
ఇసటట ననస:62-5-177
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రమమష బబబమ బమరరక
ఇసటట ననస:62-5-178
వయససస:44
లస: ససస స

95-177/112

95-175/776

తసడడ:డ పసచచయఖ కకలలగరన
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ ఆయమబ షషక
ఇసటట ననస:62-5-176
వయససస:19
లస: పప
95-176/156

6721 SQX1022227
పషరర: శక బబల అనతత ఆకలల

భరస : కకపరనసదస కకలలగరన
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సససహదదడ
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:21
లస: పప
6732 SQX2039394
పషరర: అరరద షషక

95-175/775

భరస : వనసకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకశరన
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సససహదదడ
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:21
లస: పప
6731 SQX2438976
పషరర: వర లకడమ సససహదదడ

95-175/1032

భరస : నతరరయణ కకశరన
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ శశష రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:44
లస: పప
6728 SQX2117497
పషరర: వసశ కకషష సససహదదడ

6720 SQX2211209
పషరర: లకడమ పడసనన మదదబననన

6718 SQX1441476
పషరర: ససబడహమణఖస పససపపలలటట

తసడడ:డ అరరణతచలస పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ శకనస మదదబననన
ఇసటట ననస:62-5-173 1ST LINE
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-5-174
వయససస:40
లస: ససస స
6725 SQX1022235
పషరర: వనసకటటశశర రరవప ఆకలల

95-175/774

తసడడ:డ నతగయఖ మదదబననన
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ మదదబననన
ఇసటట ననస:62-5-173
వయససస:64
లస: పప
6722 MLJ1121037
పషరర: రకణమక దదవ ఆకలల

6717 AP151000498212
పషరర: శకనవరసరరవప మదదబననన

6742 SQX0307983
పషరర: ససజజత పడతసపరటట

95-177/113

భరస : మలణణకరఖల రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:62-6-180
వయససస:35
లస: ససస స
95-177/115

6745 MLJ3718707
పషరర: రమమశ బబబమ పడతసపరటట

95-177/116

తసడడ:డ మలణణకఖ రరవప పడతసపరటట
ఇసటట ననస:62-6-180
వయససస:38
లస: పప
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6746 AP151000504226
పషరర: రరమహనస పడతసపరటట

95-177/117

తసడడ:డ యలకకబమ పడతసపరటట
ఇసటట ననస:62-6-180
వయససస:45
లస: పప
6749 SQX0337634
పషరర: దతరరమలరణ� దతర

95-177/120

95-177/122

95-177/125

95-177/128

95-177/131

95-175/786

95-177/132

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:25
లస: పప

6759 SQX0659789
పషరర: ససరకష బసతషల

6762 SQX2388429
పషరర: పషడమలత బబ జర

6765 MLJ1122332
పషరర: వజయలకడమ పసటట ట

6768 SQX1929645
పషరర: చననమలమయ గలర పప గమ

95-177/135

6771 AP151000507303
పషరర: ససతతషమమ ఒగమర oggu

95-177/129

6774 MLJ1121409
పషరర: పరపరరరవప� ఒగమర�
తసడడ:డ పరపరరరవప� ఒగమర
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:38
లస: పప

6754 MLJ2703387
పషరర: పడభబవత నలలకలరరస

95-177/124

6757 MLJ2696367
పషరర: ససమన నలలకలరరస

95-177/127

6760 AP151000504090
పషరర: పపలర సససదరస బబబమ పపలర

95-177/130

తసడడ:డ పప తషరరజ పపలర
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:54
లస: పప
95-177/1288

6763 SQX1930544
పషరర: కణక వలర

95-178/73

భరస : పడసరద
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:68
లస: ససస స
95-175/787

6766 MLJ2686707
పషరర: పరనకరలల ఆలకరర

95-175/788

తసడడ:డ లలభబనస ఆలకరర
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:48
లస: పప
95-177/133

6769 SQX1929694
పషరర: మరరయమమ జరరక

95-177/134

భరస : ఏససపరదస జరరక
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:34
లస: ససస స
95-177/136

భరస : కరశయఖ oggu
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:60
లస: ససస స
95-177/138

95-177/121

తసడడ:డ ననఖటన నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:40
లస: పప

భరస : శకనస గలర పప గమ
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప� ఒగమర
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:34
లస: ససస స
6773 SQX1512418
పషరర: ససధథర బబబమ ఆలకరర

95-177/126

భరస : నతగరరగడడమ పసటట ట
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కలర
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:20
లస: ససస స
6770 MLJ2704179
పషరర: శరరమమ� ఒగమర�

6756 SQX0555953
పషరర: రరజ శశఖర

6751 SQX1410968
పషరర: జజఖసస త పపలర

భరస : ననఖటన నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : ససమన నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పరనకరలల ఆలకరర
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:44
లస: ససస స
6767 SQX1929702
పషరర: భవరన కలర

95-177/123

తసడడ:డ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:64
లస: పప
6764 MLJ2691756
పషరర: మసగ ఆలకరర

6753 MLJ2704096
పషరర: జయకలమలరర పపలలర� పపలర

95-177/119

తసడడ:డ సససదర రరసబబబమ పపలర
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరస బబబమ పపలలర
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ననఖటన నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:43
లస: పప
6761 MLJ2696466
పషరర: ననఖటన నలలకలరరస

95-175/1034

భరస : సససదరసబబబమ� పపలర
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరకష బసతషల
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:24
లస: పప
6758 MLJ2696334
పషరర: ససరకష నలలకలరరస

6750 SQX2225779
పషరర: పషడమ లత బబ జర

6748 AP151000504190
పషరర: మరరయదతసస దతరర దతర

తసడడ:డ మలరరణ దతర
ఇసటట ననస:62-6-182
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససమన నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ననఖటన� నలలకలరరస62
ఇసటట ననస:62-6-183
వయససస:39
లస: ససస స
6755 SQX1292424
పషరర: ఇమలమనసయయల బసతషల

95-177/118

తసడడ:డ మలరరణ� దతర
ఇసటట ననస:62-6-182
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఏససబమ� దతర
ఇసటట ననస:62-6-182
వయససస:79
లస: పప
6752 MLJ2703304
పషరర: ససమత� నలలకలరరస�

6747 MLJ1120617
పషరర: వజయకలమలర� దతరర�

95-177/137
6772 SQX1292507
పషరర: పడభమ కలమలర ఆలకరర ఆలకరర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ఆలకరర
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:24
లస: పప
95-177/139

6775 SQX0244731
పషరర: జరక ఏససపరదస జరర

95-177/140

తసడడ:డ తరరపరల జరర
ఇసటట ననస:62-6-184
వయససస:46
లస: పప
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95-176/157

భరస : కకసడలరరవప
ఇసటట ననస:62-6-186
వయససస:41
లస: ససస స
6779 SQX1829142
పషరర: రమలదదవ గమసజ

95-177/142

95-177/145

95-177/148

95-177/151

95-177/154

95-177/157

95-177/160

భరస : పడసరద సరదరర
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:36
లస: ససస స

6789 SQX1241892
పషరర: పసదబమలమయ కకసడదబబ యన

6792 SQX1410406
పషరర: శశషమమ గమసడద బబ యన

6795 SQX1410265
పషరర: గమరరవపలల గమసడద బబ యన

6798 SQX1929793
పషరర: ససబమబలల కలకరర

95-177/163

6801 SQX0870261
పషరర: లకడమ రరజజస మనగర

95-177/152

6804 AP151000507048
పషరర: సరమలమజఖస భయపత
భరస : ఏడడకకసడల రరవప భయపత
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:28
లస: ససస స

6784 SQX1829126
పషరర: రకణమక రరయన

95-177/147

6787 MLJ1121573
పషరర: నరసససహరరవప గమసజ

95-177/150

6790 SQX1760636
పషరర: ససబమబలల కరలకకలరర

95-177/153

భరస : కకసడయఖ కరలకకలరర
ఇసటట ననస:62-6-188
వయససస:59
లస: ససస స
95-177/155

6793 SQX1069633
పషరర: శకనవరస రరవప మసడర

95-177/156

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ మసడతర
ఇసటట ననస:62-6-188
వయససస:36
లస: పప
95-177/158

6796 SQX1929157
పషరర: తరరపతమమ భయపత

95-177/159

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భయపత
ఇసటట ననస:62-6-189
వయససస:24
లస: ససస స
95-177/161

6799 SQX1929249
పషరర: పవన భయపత

95-177/162

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భయపత
ఇసటట ననస:62-6-189
వయససస:20
లస: పప
95-177/164

భరస : గగవసదరరజ మనగ
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:56
లస: ససస స
95-177/166

95-177/144

తసడడ:డ కకసడయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:62-6-187
వయససస:44
లస: పప

భరస : కకసడయఖ కలకరర
ఇసటట ననస:62-6-189
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల రరవప భయపత
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:56
లస: ససస స
6803 SQX1376855
పషరర: లకడమ సరదరర

95-177/149

తసడడ:డ నతసరరయఖ గమసడద బబ యన
ఇసటట ననస:62-6-188
వయససస:56
లస: పప

తలర : ససబమబలల కలలకలరర
ఇసటట ననస:62-6-189
వయససస:27
లస: ససస స
6800 SQX0870253
పషరర: శవ కలమలరర భయపత

6786 MLJ1121656
పషరర: చననకకసడలరరవప గమసజ

6781 SQX1241124
పషరర: చతమసడదశశరర గమసజ

భరస : హరరకకషష రరయన
ఇసటట ననస:62-6-187
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నసరయఖ గమసడద బబ యన
ఇసటట ననస:62-6-188
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-6-188
వయససస:35
లస: పప
6797 SQX1241066
పషరర: దదవ బతష
స ల

95-177/146

భరస : నతసరయఖ కకసడదబబ యన
ఇసటట ననస:62-6-188
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ చమల
ఇసటట ననస:62-6-188
వయససస:56
లస: ససస స
6794 SQX0870238
పషరర: వర సరశమ బతష
స ల

6783 MLJ1121946
పషరర: ఆదదలకడమ గమసజ

95-177/141

తసడడ:డ కకసడల రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:62-6-187
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ చనకకసడయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:62-6-187
వయససస:42
లస: పప

భరస : వరరసరశమ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-6-188
వయససస:35
లస: ససస స
6791 AP151000507237
పషరర: అకణమమ చమల

95-177/143

భరస : నరశసహరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:62-6-187
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడల రరవప గమసజ
ఇసటట ననస:62-6-187
వయససస:26
లస: పప
6788 SQX1377044
పషరర: జజఖత బతష
స ల

6780 SQX1760289
పషరర: లకడమ దసరర గమసజ

6778 MLJ2696946
పషరర: కకసడయఖ గమసజ గమసజ

తసడడ:డ పసదకకసడయఖ గమసజ
ఇసటట ననస:62-6-186
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ భవరన కకసడలల గమసజ
ఇసటట ననస:62-6-187
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చనన కకడలరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:62-6-187
వయససస:33
లస: ససస స
6785 SQX1410984
పషరర: శవ నతరరయణ గమసజ

95-176/158

తసడడ:డ చనకకసడయఖ
ఇసటట ననస:62-6-186
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరరవప గమసజ
ఇసటట ననస:62-6-187
వయససస:21
లస: ససస స
6782 SQX0870212
పషరర: శవ పరరశత గమసజ

6777 SQX0892257
పషరర: బవరనకకసడలల గమసజ

6802 MLJ3721719
పషరర: పదతమవత చదసచదటట� చదసచదటట

95-177/165

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర� చదసచదటట
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:34
లస: ససస స
95-177/167

6805 AP151000507047
పషరర: నతరరయణమమ భయపత

95-177/168

భరస : వనసకటటశశరరర భయపత
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:28
లస: ససస స
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పషరర: మమరర సరదరర
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95-177/169

భరస : వనసకటటశశరరర సరదరర
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:35
లస: ససస స
6809 SQX0339275
పషరర: షషక బబలసససదత� షషక

95-177/172

95-122/449

95-177/177

95-177/180

95-177/183

95-177/185

95-177/188

తసడడ:డ యగయఖ చతపల
ఇసటట ననస:62-6-193
వయససస:44
లస: పప

6819 AP151000504251
పషరర: కరశవశశనతధస చదపల

6822 SQX2273241
పషరర: లకడమ మలదసబకకసత

6825 MLJ1122084
పషరర: దసరర � కలలకకరర�

6828 SQX1553800
పషరర: వనసకటటష మదదబకలసట

95-177/191

6831 SQX1643949
పషరర: అలవనలలరసగర చతపల

95-177/181

6834 AP151000504196
పషరర: వనసకటటశశరరర చదపల
తసడడ:డ యలగయఖ
ఇసటట ననస:62-6-193
వయససస:25
లస: పప

6814 AP151000507055
పషరర: రరధతకలమలరర చతపల

95-177/176

6817 MLJ1121920
పషరర: శవపడసరద చదపల

95-177/179

6820 AP151000504106
పషరర: రరమలరరవప చదపల

95-177/182

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-6-191/1
వయససస:57
లస: పప
95-175/1035

6823 SQX1256206
పషరర: నతగలకడమ మదదబకలసట

95-177/184

తసడడ:డ పషరయఖ మదదబకలసట
ఇసటట ననస:62-6-192
వయససస:25
లస: ససస స
95-177/186

6826 MLJ2704112
పషరర: ససతతరరమమలల బబకణసటట

95-177/187

భరస : గమరరవపలల
ఇసటట ననస:62-6-192
వయససస:57
లస: ససస స
95-177/189

6829 SQX0338160
పషరర: గరటట స శవరతన కలమలర

95-177/190

తసడడ:డ ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:62-6-192
వయససస:57
లస: పప
95-176/159

భరస : పసదబబమజర చతపల
ఇసటట ననస:62-6-193
వయససస:36
లస: ససస స
95-177/193

95-177/174

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-6-191/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ పషరయఖ మదదబకలసట
ఇసటట ననస:62-6-192
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సరసబయఖ బబకణసటట
ఇసటట ననస:62-6-192
వయససస:75
లస: పప
6833 SQX1376848
పషరర: నతగరరజ చతపల

95-177/178

భరస : పపలలరరరవప� కలలకకరర
ఇసటట ననస:62-6-192
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పషరయఖ మదదబకలసట
ఇసటట ననస:62-6-192
వయససస:20
లస: పప
6830 AP151000504415
పషరర: గమరరవపలల బబకణసటట బబకణసటట

6816 MLJ1126465
పషరర: వనసకటటశశరరరవప చదపల

6811 SQX1285601
పషరర: పడసరద సరదరర

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-6-191/1
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ పషరయఖ మలదసబకకసత
ఇసటట ననస:62-6-192
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శవ రతనకలమలర
ఇసటట ననస:62-6-192
వయససస:57
లస: ససస స
6827 SQX1929801
పషరర: సరసబశవ రరవప మదదబకలసట

95-177/175

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-6-191/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ కరశయఖ
ఇసటట ననస:62-6-191/1
వయససస:57
లస: పప
6824 SQX0400903
పషరర: ఇసదదర గరటట స

6813 MLJ1121797
పషరర: రమలదదవ� చతపల�

95-177/171

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సరదరర
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-6-191/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-6-191/1
వయససస:57
లస: పప
6821 AP151000504114
పషరర: ససబబబరరవప చదపల

95-177/173

భరస : శకనవరసరరవప� �
ఇసటట ననస:62-6-191
వయససస:64
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-6-191/1
వయససస:57
లస: ససస స
6818 AP151000504135
పషరర: శకనవరసరరవప చదపల

6810 SQX0870246
పషరర: గగవసదరరజ మనగర

6808 MLJ1121680
పషరర: ఏడడకకసడల రరవప భయపత

తసడడ:డ చసటయ భయపత
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయఖ మనగ
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ వరసస చతపల
ఇసటట ననస:62-6-191
వయససస:20
లస: ససస స
6815 AP151000507050
పషరర: సశరష కలమలరర చదపల

95-177/170

భరస : చసటయఖ భయపత
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:28
లస: ససస స

తలర : జజన బ� షషక
ఇసటట ననస:62-6-190
వయససస:28
లస: పప
6812 SQX2071082
పషరర: లకడమ దసరర చతపల

6807 AP151000507145
పషరర: నతగమమ భయపత

6832 AP151000507268
పషరర: నతరరయణమమ చదపల

95-177/192

భరస : యగయఖ
ఇసటట ననస:62-6-193
వయససస:25
లస: ససస స
95-177/194

6835 SQX0088286
పషరర: ధనరరజ చసదదలల

95-177/195

తసడడ:డ ఫసలప
ఇసటట ననస:62-6-193
వయససస:44
లస: పప
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పషరర: కకప రరవప ససరబ
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95-175/1036

తసడడ:డ ఆడమ ససరబ
ఇసటట ననస:62-6-193/1
వయససస:64
లస: పప
6839 SQX0892190
పషరర: నతగయఖ మలసకరళ

95-176/161

95-177/197

తసడడ:డ పసటరరపల
ఇసటట ననస:62-6-194
వయససస:44
లస: పప
6848 SQX2286474
పషరర: రగబబమమ డరర

95-175/1038

95-177/1192

95-177/203

భరస : రరమదతసస ఆరరమలళర
ఇసటట ననస:62-6-196
వయససస:46
లస: ససస స
6857 SQX1869064
పషరర: అననరరధ శకసగరరపరటట

6843 AP151000507064
పషరర: శరసతమమ కనపరరస

95-177/198

6846 AP151000504256
పషరర: పసటర పరల కనపరరస

95-177/201

95-178/1050

6844 SQX1629130
పషరర: రమమష కనపరరస

95-177/199

6847 SQX1994557
పషరర: రరయజదథబన మహమమద

95-177/202

6850 SQX2004018
పషరర: ఖసష నతర మహమమద

తసడడ:డ గగస మహహదదబన మహమమద
ఇసటట ననస:62-6-196
వయససస:52
లస: పప

భరస : ఖలజ మహహదబ దన
ఇసటట ననస:62-6-196
వయససస:32
లస: ససస స

6855 SQX2506558
పషరర: లకడమ మహసకరళ

6856 SQX1868991
పషరర: కకరసన శకసగరరపరటట

95-177/1361

6861 SQX1929959
పషరర: రరకకశ ఉటటకకరర

95-175/1040

95-177/204

తసడడ:డ భయషణస అరరణ కలమలర శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:20
లస: ససస స

6858 SQX1929926
పషరర: రరధదక ఉటటకకరర

6860 SQX1869197
పషరర: చదసతనఖ మమననసగర

95-177/1191

భరస : రరయజదథబన మహమమద
ఇసటట ననస:62-6-195
వయససస:40
లస: ససస స

95-175/1039 6853 SQX2363752
6852 SQX2355105
పషరర: ఖలజ మహహదబ దన మహమమద
పషరర: ఆశయల మహమమద

భరస : వనసకట ససబబరరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:53
లస: ససస స

95-20/629

తసడడ:డ శబబర బబష మహమమద
ఇసటట ననస:62-6-195
వయససస:44
లస: పప

6849 MLJ1122308
పషరర: చనగగపయఖ దతరర

భరస : భయషణస అరరణ కలమలర శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:43
లస: ససస స
95-177/208

6841 SQX2106433
పషరర: అసమల ఖలనతస

తసడడ:డ పడసరద కనపరరస
ఇసటట ననస:62-6-194
వయససస:24
లస: పప

భరస : నతగయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:62-6-196
వయససస:68
లస: ససస స
95-177/205

95-176/160

భరస : జమమమడ అహమద ఖలన
ఇసటట ననస:62-6-193/1
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడయఖ దతరర
ఇసటట ననస:62-6-195
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరయజదథబన మహమమద
ఇసటట ననస:62-6-195
వయససస:20
లస: పప
6854 MLJ3720752
పషరర: మలలర శశరర ఆరరమళళ

95-177/196

తసడడ:డ రరమపప
ఇసటట ననస:62-6-194
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ గరపయలఖ డరర
ఇసటట ననస:62-6-195
వయససస:57
లస: ససస స
6851 SQX2004083
పషరర: సరజద మహమమద

6840 SQX0870345
పషరర: కమల చసదదలల

భరస : పసటరరపల
ఇసటట ననస:62-6-194
వయససస:44
లస: ససస స
95-177/200

6838 SQX1095737
పషరర: నతగ శశషష మహసకరళ

తసడడ:డ నతగయఖ మహసకరళ
ఇసటట ననస:62-6-193/1
వయససస:31
లస: పప

భరస : ధన రరజ
ఇసటట ననస:62-6-193/1
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద కనపరరస
ఇసటట ననస:62-6-194
వయససస:21
లస: ససస స
6845 AP151000504602
పషరర: పడసరద కనపరరస

95-175/1037

భరస : కకప రరవప ససరబ
ఇసటట ననస:62-6-193/1
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసస
ఇసటట ననస:62-6-193/1
వయససస:53
లస: పప
6842 SQX1929918
పషరర: మలధసరర కనపరరస

6837 SQX2311488
పషరర: కకపమమ ససరబ

95-177/206

6859 SQX1869114
పషరర: ససదథప శకసగరరపరటట

95-177/207

తసడడ:డ భయషణస అరరణ కలమలర శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:22
లస: పప
95-177/209

6862 SQX1929975
పషరర: వనసకట ససబబరరవప ఉటటకకరర

95-177/210

తసడడ:డ దతవద రతన బబబమ మమననసగర
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబరరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నతగ భయషణస ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:63
లస: పప

6863 SQX2054476
పషరర: కలల సషఖరరరరజ మమసగర

6864 SQX2054484
పషరర: కమల రరజ మమసగర

95-177/1195
6865 SQX2054609
పషరర: భయషణస అరరణ కలమలర
శకసగరరపరటట
తసడడ:డ జమమశ జయలనసదస శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ నరసరరజ మమసగర
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:65
లస: పప

95-177/1193

భరస : కలల సషఖరరరరజ మమసగర
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:58
లస: ససస స

95-177/1194
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95-177/1289
6866 SQX2158442
పషరర: భయసహహనమ అరరణ కలమలర
శకసగరరపరటట
తసడడ:డ జమమశ జయలనసదస శకసగరరపరటట
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ రతన రరజ మమననసగర
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:23
లస: పప

6869 SQX1452226
పషరర: వనసకట పదమ కకడవటట

6870 SQX0478362
పషరర: కలమలర చగదతల

95-177/211

భరస : కలమలర బయదల
ఇసటట ననస:62-6-198
వయససస:32
లస: ససస స
6872 SQX2183200
పషరర: వజయ కలమలర గగగమల

95-177/1291

95-177/216

95-176/983

95-176/165

95-177/218

95-177/221

భరస : రరమమలల గమసజ
ఇసటట ననస:62-6-205
వయససస:63
లస: ససస స

95-177/217

6882 MLJ3719473
పషరర: నతగకశశర రరవప ననకల

6885 SQX1022375
పషరర: నతగకసదడ బబబమ దదవరరర

6888 SQX0209577
పషరర: హహలలన మరరకపపడడ

95-176/169

6891 SQX0418053
పషరర: భబగఖలకడమ ఒరరస

95-176/163

6894 MLJ3719481
పషరర: వనసకటటశశరరర తరరమల కకసడ
తసడడ:డ వర సరశమ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-205
వయససస:51
లస: పప

6874 AP151000507104
పషరర: సరమలమజఖస దతరర

95-177/215

6877 SQX1644004
పషరర: లకడమ తడవనణణ చతపల

95-176/162

6880 AP151000507534
పషరర: భబరత ననకల

95-176/164

భరస : నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-6-202
వయససస:49
లస: ససస స
95-176/166

6883 SQX2180099
పషరర: మలరఖ ననకల

95-176/984

భరస : ససధతకర బబబమ ననకల
ఇసటట ననస:62-6-202
వయససస:30
లస: ససస స
95-177/219

6886 SQX1022383
పషరర: తరరమల రరజ దదవరరర

95-177/220

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదవరరర
ఇసటట ననస:62-6-202
వయససస:35
లస: పప
95-176/167

6889 SQX0206144
పషరర: శరఖమ పడసరద మరరకపపడడ

95-176/168

తసడడ:డ రరజజ రరవప మరరకపపడడ
ఇసటట ననస:62-6-204
వయససస:61
లస: పప
95-176/170

భరస : బడహమయఖ
ఇసటట ననస:62-6-205
వయససస:33
లస: ససస స
95-176/172

95-177/213

తసడడ:డ రరమలరరవప చతపల
ఇసటట ననస:62-6-200
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : శరఖమపమసరద
ఇసటట ననస:62-6-204
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-205
వయససస:30
లస: ససస స
6893 SQX0892273
పషరర: వరమమ గమసజ

6879 MLJ3721586
పషరర: ససనత ననకల

6871 SQX1073451
పషరర: సతఖ మయరరస పరస

భరస : గగపయఖ
ఇసటట ననస:62-6-199
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదవరరర
ఇసటట ననస:62-6-202
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమ రరవప గసజబబ యన
ఇసటట ననస:62-6-203
వయససస:33
లస: ససస స
6890 SQX0209650
పషరర: ససదతఖ రరణణ తరరమలలకకసడ

95-177/214

తసడడ:డ సససదర రరవప
ఇసటట ననస:62-6-202
వయససస:65
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప దదవరరర
ఇసటట ననస:62-6-202
వయససస:45
లస: ససస స
6887 SQX1452366
పషరర: భయ లకడమ గసజబబ యన

6876 AP151000504050
పషరర: గగపయఖ దతరర

95-200/1047

తసడడ:డ సప మ రరజ పరస
ఇసటట ననస:62-6-198
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప ననకల
ఇసటట ననస:62-6-202
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప ననకల
ఇసటట ననస:62-6-202
వయససస:32
లస: పప
6884 SQX1022367
పషరర: కకటటశశరమమ దదవరరర

95-177/212

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:62-6-199
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప చపల
ఇసటట ననస:62-6-200
వయససస:18
లస: ససస స
6881 SQX0151506
పషరర: ససధతకర బబబమ ననకల

6873 SQX1189951
పషరర: దసరర మమ దతరర

6868 SQX2041861
పషరర: రవసదడ మమననసగర

తసడడ:డ డదవడ రతన రరజ మమననసగర
ఇసటట ననస:62-6-197
వయససస:23
లస: పప

భరస : శవ పడసరద రరవప దతరర
ఇసటట ననస:62-6-199
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపయఖ దతరర
ఇసటట ననస:62-6-199
వయససస:44
లస: పప
6878 SQX2337780
పషరర: జయ శరకవణణ చపల

95-177/1290

తసడడ:డ సరలమన
ఇసటట ననస:62-6-198
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శకనస గగగమల
ఇసటట ననస:62-6-198
వయససస:19
లస: పప
6875 AP151000504268
పషరర: శవ పడసరద రరవప దతరర

6867 SQX2158152
పషరర: రవసదడ మమననసగర

6892 SQX0209619
పషరర: కరశమమ తరరమలలకకసడ

95-176/171

భరస : వనసకటటశశరరర తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-205
వయససస:49
లస: ససస స
95-176/173

6895 SQX2348332
పషరర: అశశన గగశరల

95-176/985

తసడడ:డ శకనస గగశరల
ఇసటట ననస:62-6-205
వయససస:21
లస: ససస స
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6896 SQX1760396
పషరర: అననష తరరమలకకసడ

95-177/222

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-205
వయససస:24
లస: ససస స
6899 SQX2018240
పషరర: వలక
ర రర రరజకలమలరర

6897 SQX1760453
పషరర: వనసకరయమమ తరరమలకకసడ

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-205
వయససస:25
లస: ససస స
95-176/913

6900 SQX1354315
పషరర: శక లకడమ తరరమల కకసడత

భరస : వలక
ర రర సతఖమయరరస
ఇసటట ననస:62-6-205/1 OLD GUNTUR
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదదబ రరజ తరరమల కకసడత
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:26
లస: ససస స

6902 MLJ1121938
పషరర: రరజకశశరర తరరమలకకసడ

6903 MLJ3720307
పషరర: నతరరయణమమ� అసదసగల�

95-176/176

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:36
లస: ససస స
6905 MLJ3719507
పషరర: చనన బబబమ తరరమలకకసడ

95-176/179

95-176/182

95-89/1517

తసడడ:డ పప తష రరజ థథరరమలకకనతమ
ఇసటట ననస:62-6-207
వయససస:19
లస: పప
6914 MLJ1126697
పషరర: వనసకటకకషష కలలకకరర

95-176/186

95-176/188

95-176/191

95-176/180

తసడడ:డ వరరసజననయమలల నతరయణపపరస
ఇసటట ననస:62-6-210
వయససస:36
లస: ససస స

6907 SQX0102434
పషరర: పసదబరరజ తరరమల కకసడ

95-176/183

6910 SQX1627407
పషరర: ససశల పసరర
భరస : రవ కలమలర పసరర
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:30
లస: ససస స

6912 MLJ2704146
పషరర: పప లలరమమ� తరరమలకకసడ�

6913 SQX0892281
పషరర: దసరర ఓరరస

6918 SQX0102442
పషరర: రరజ ఒరరస

6921 SQX2164150
పషరర: ఈశశర రరవప చతపల

6924 AP151000507292
పషరర: మసరసనమమ నతరరయణపపరస
నతరయణపపరస
భరస : శరభయఖ నతరయణపపరస
ఇసటట ననస:62-6-210
వయససస:73
లస: ససస స

95-176/178

95-176/181

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:33
లస: పప

95-176/184

95-177/225

95-176/185

భరస : రరమలసగస
ఇసటట ననస:62-6-207
వయససస:63
లస: ససస స
95-176/986

6916 SQX0640672
పషరర: సరవతడ కలలకకరర

95-176/187

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:62-6-207/1
వయససస:32
లస: ససస స
95-176/189

6919 MLJ1121771
పషరర: యశశద చదపల

95-176/190

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-6-208
వయససస:36
లస: ససస స
95-176/987

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-6-208
వయససస:18
లస: పప
95-176/193

6904 AP151000507031
పషరర: వనసకరయమమ తరరమలకకసడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబయఖ� అసదసగమల
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:76
లస: పప

6915 SQX2338762
పషరర: రరజ తరరమలకకసడ

95-176/175

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగస
ఇసటట ననస:62-6-207/3
వయససస:35
లస: పప

భరస : కరశవశశనతధస చదపల
ఇసటట ననస:62-6-208
వయససస:38
లస: ససస స
6923 MLJ2704062
పషరర: లకడమ నతరరయణపపరస

95-176/177

తసడడ:డ పప తష రరజ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-207
వయససస:19
లస: పప

భరస : రరజ
ఇసటట ననస:62-6-207/3
వయససస:31
లస: ససస స
6920 MLJ1121789
పషరర: లకడమ చదపల

6909 MLJ2697175
పషరర: వనసకయఖ� అసదసగల�

6901 SQX0640706
పషరర: మలర శశరర అసదసగమల
భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రరజ� తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-207
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ కలలకకరర
ఇసటట ననస:62-6-207
వయససస:43
లస: పప
6917 MLJ3721594
పషరర: లకడమ ఒరరస

95-176/174

తసడడ:డ శకనవరసరరవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నరసయఖ� బమరరగమ
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:70
లస: పప
6911 SQX2341501
పషరర: రరజ థథరరమలకకనతమ

6906 SQX0102426
పషరర: రరజ కలమలర తరరమలకకసడ

95-177/224
6898 SQX1760149
పషరర: వనసకట గరపరల తరరమలకకసడత

తసడడ:డ వనసకట రరవప తరరమలకకసడత
ఇసటట ననస:62-6-205
వయససస:23
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప� అసదసగమల
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-206
వయససస:27
లస: పప
6908 AP151000504140
పషరర: సససదసలల బయరరగమ

95-177/223

6922 SQX1643964
పషరర: దదదథపఖ నతరరయణపపరస

95-176/192

తసడడ:డ వరరసజననయమలల నతరరయణపపరస
ఇసటట ననస:62-6-210
వయససస:21
లస: ససస స
95-176/194

95-176/195
6925 MLJ2696961
పషరర: వరరసజననయమలల
నతరరయణపపరస నతరయణపపరస
తసడడ:డ శరభయఖ నతరయణపపరస
ఇసటట ననస:62-6-210
వయససస:48
లస: పప
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95-176/196 6927 SQX0071977
6926 SQX0539254
పషరర: లకడమ నరసమమ నతరరయణపపరస
పషరర: నరకష మననపరటట

భరస : ఆదదనతరరయణ
ఇసటట ననస:62-6-211
వయససస:33
లస: ససస స
6929 SQX1603175
పషరర: రమమష బబబమ ననలటటరర

95-176/199

95-176/201

95-176/202

95-176/205

95-175/793

95-175/796

95-175/1041

Deleted
95-175/801

భరస : వనలసగరరరజ యనమల
ఇసటట ననస:62-6-218
వయససస:41
లస: ససస స
6953 SQX0892141
పషరర: వనసకటటశశరరర దతసరర
తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-6-218
వయససస:46
లస: పప

6936 SQX0209775
పషరర: మరరయమమ మమకల

6939 MLJ3719549
పషరర: శరసతయఖ పషరస

6942 AP151000501012
పషరర: రమలదదవ కడడయస

6945 SQX0893503
పషరర: రవతదజ కసతదటట

6948 SQX1924398
పషరర: మయయరర కలరగసటట

95-176/203

95-176/206

6954 SQX1929371
పషరర: జయ చసదడ పడకరశ కలరగసటట
తసడడ:డ శరమయఖల కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-6-218
వయససస:52
లస: పప

6937 SQX0417956
పషరర: అననమమ పషరస

95-176/204

6940 SQX0893495
పషరర: అమమలఖ కసతదటట

95-175/792

తలర : శరసత పసడయ కసటటటట
ఇసటట ననస:62-6-217
వయససస:32
లస: ససస స
95-175/794

6943 SQX0369108
పషరర: సలమల షషక

95-175/795

తసడడ:డ షబబర షషక
ఇసటట ననస:62-6-217
వయససస:55
లస: ససస స
95-175/797

6946 AP151000498453
పషరర: ఏడడకకసడలల కడడయస

95-175/798

తసడడ:డ కరశయఖ కడడయస
ఇసటట ననస:62-6-217
వయససస:65
లస: పప
95-175/799

6949 SQX1924323
పషరర: ససధఖ రరణణ కలరగసటట

95-175/800

తసడడ:డ జయ చసదడ పడకరష కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-6-218
వయససస:30
లస: ససస స
95-175/802

భరస : జయ చసదడ పడకరశ కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-6-218
వయససస:47
లస: ససస స
95-176/207

95-175/791

భరస : శరసతయఖ ఫషరస
ఇసటట ననస:62-6-216
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడ పడకరష కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-6-218
వయససస:28
లస: ససస స
6951 SQX1924703
పషరర: రజన కలరగసటట

6934 AP151000498309
పషరర: శరసతయఖ పషరస
తసడడ:డ మలణణకఖరరవప పషరస
ఇసటట ననస:62-6-216
వయససస:65
లస: పప

తలర : శరసతపసడయ కసటటటట
ఇసటట ననస:62-6-217
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప కసతదటట
ఇసటట ననస:62-6-217
వయససస:76
లస: పప
6950 MLJ1124916
పషరర: పడగత యనమలల

95-175/790

భరస : ఏడడకకసడలల కడడయలల
ఇసటట ననస:62-6-217
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : శరసతపసడయ కసటటటట
ఇసటట ననస:62-6-217
వయససస:29
లస: పప
6947 SQX2149540
పషరర: యయసప బమ కసతదటట

6933 MLJ1122548
పషరర: మరరయమమ పషరస

95-176/200

భరస : మలణణకఖరరవప పషరస
ఇసటట ననస:62-6-214
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖస పషరస
ఇసటట ననస:62-6-216
వయససస:66
లస: పప

భరస : పడసరద కసటటటట
ఇసటట ననస:62-6-217
వయససస:46
లస: ససస స
6944 SQX0893511
పషరర: రరజ కసతదటట

6931 SQX0209726
పషరర: వనత పషరస

భరస : రరజ మమకల
ఇసటట ననస:62-6-216
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సరసబశవ రరవప చసతల
ఇసటట ననస:62-6-216
వయససస:65
లస: ససస స
6941 SQX0893487
పషరర: శరసత పసడయ కసతదటట

95-175/789

తసడడ:డ శరసతయఖ పషరస
ఇసటట ననస:62-6-216
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శరసతయఖ పషరస
ఇసటట ననస:62-6-216
వయససస:31
లస: ససస స
6938 SQX1346585
పషరర: ఇసదసమత చసతల

6930 MLJ1120369
పషరర: మలణణకఖరరవప పషరస
తసడడ:డ శరసతయఖ పషరస
ఇసటట ననస:62-6-214
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ లకమయఖ
ఇసటట ననస:62-6-214
వయససస:39
లస: పప
6935 SQX0417832
పషరర: శరసత కలమలరర పషరస

95-176/198
6928 AP151000504342
పషరర: ఆదదనతరరయణ నతరరయణపపరస
నతరయణపపరస
తసడడ:డ రమణ నతరయణపపరస
ఇసటట ననస:62-6-211
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-6-211
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పసదబయఖ ననలటటరర
ఇసటట ననస:62-6-213
వయససస:40
లస: పప
6932 MLJ3719531
పషరర: శవ మటట

95-176/197

6952 MLJ1122035
పషరర: వనళసగరరరజ యనమలల

95-175/803

తసడడ:డ జజసఫ యనమలల
ఇసటట ననస:62-6-218
వయససస:43
లస: పప
95-177/226

6955 MLJ1120237
పషరర: మమరర మటట

95-175/804

భరస : శవ మటస
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:38
లస: ససస స
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95-175/805

తసడడ:డ లకమయఖ మటస
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:40
లస: పప

6957 SQX2311405
పషరర: శశ కల మటట

తసడడ:డ శవ మటట
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:19
లస: ససస స

6959 SQX0892596
పషరర: రమలదదవ శశషరదదడ

95-176/209

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:58
లస: ససస స

6960 SQX0892612
పషరర: ససధతకర శశషరదదడ

95-176/988

తసడడ:డ నతగయఖ మదబసశశటట
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:64
లస: ససస స

6963 SQX1760156
పషరర: సరరళ దదవ పసలర

95-177/229

భరస : శవ మటట
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:37
లస: ససస స

6966 SQX1160407
పషరర: యయససదయమమ పసలర

95-178/76

తసడడ:డ యయససదతసస పసలర
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:38
లస: పప

6969 SQX1160357
పషరర: యయససదతసస పసలర పసలర

95-176/212

6972 SQX0892133
పషరర: ఆనసదస వరససమళళ

తసడడ:డ రవకలమలర వసదనస కకచసపపప డడ
ఇసటట ననస:62-6-220
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రతనస వరససమళళ
ఇసటట ననస:62-6-220
వయససస:71
లస: పప

6974 SQX1930114
పషరర: రమలరరవప పగరడడపలర

6975 MLJ1126408
పషరర: చననమలమయ ఉపపపతల

95-177/231

తసడడ:డ శరమయఖల జజన పగరడడపలర
ఇసటట ననస:62-6-220
వయససస:34
లస: పప
95-176/215

95-178/74

95-175/1043

6981 SQX1210947
పషరర: ససషమ మమడడద

95-178/77

6984 SQX0270942
పషరర: వనలసగరన రవరరజ మమదథద
తసడడ:డ చదననకకశవపలల మమదథద
ఇసటట ననస:62-6-223
వయససస:36
లస: పప

6964 SQX1760263
పషరర: జజఖత పససడతఖల

95-177/228

6967 SQX1160381
పషరర: అనల కలమలర పసలర పసలర

95-178/75

6970 AP151000501371
పషరర: ఆశరరశదస వరససమళళ

95-175/806

భరస : ఆనసదరరవప వరససమళళ
ఇసటట ననస:62-6-220
వయససస:67
లస: ససస స
95-176/213

6973 SQX1377275
పషరర: ఆశరరశదస వరససమళళ

95-177/230

భరస : ఆనసదస వరససమళళ
ఇసటట ననస:62-6-220
వయససస:27
లస: ససస స
95-175/807

6976 SQX0961631
పషరర: రమలదదవ ఉపపప

95-176/214

భరస : వజయ రరజ ఉపపప
ఇసటట ననస:62-6-221
వయససస:28
లస: ససస స
95-176/216

6979 SQX1760024
పషరర: చనన అమలమయ ఉపపప

95-177/232

భరస : సరసబశవ రరవప ఉపపప
ఇసటట ననస:62-6-221
వయససస:53
లస: ససస స
95-175/808

భరస : వకటర కళళఖణ మమడడద
ఇసటట ననస:62-6-223
వయససస:26
లస: ససస స
95-175/810

95-176/211

తసడడ:డ యయససదతసస pilli
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప ఉపప
ఇసటట ననస:62-6-221
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ చనన మయరరసలల చలర
ఇసటట ననస:62-6-221 2ND LINE
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : చదననకకశవపలల మమడడదత
ఇసటట ననస:62-6-223
వయససస:66
లస: ససస స

6978 SQX0337469
పషరర: వజయ రరజ ఉపప

6961 SQX1203801
పషరర: పసదమలలర రవ కలమలర

భరస : ఆదతస పససడతఖల
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబశవరరవప ఉపపపతల
ఇసటట ననస:62-6-221
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : చనన మయరరసలల చలలర
ఇసటట ననస:62-6-221
వయససస:42
లస: ససస స

6983 MLJ1126390
పషరర: మలరస మమ మమడడద

95-177/227

తసడడ:డ పపరరషప తస స పసలర
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:57
లస: పప

6971 SQX0892125
పషరర: మననజకలమలర కకచసపపప డడ

95-176/208

తలర : పసదమలలర రమలదదవ
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:48
లస: పప

భరస : యయససదతసస పసలర
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:56
లస: ససస స

6968 SQX1160399
పషరర: వశరశస కలమలర పసలర పసలర

6980 SQX2148856
పషరర: వససత కలమలరర చలర

95-176/210

భరస : వశరశశ కలమలర పసలర
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:35
లస: ససస స

6965 SQX1869452
పషరర: మమరర మటట

6958 SQX0892604
పషరర: వషష
ష పసడయ శశషరదదడ

తలర : రమలదదవ
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:34
లస: ససస స

తలర : రమలదదవ
ఇసటట ననస:62-6-219
వయససస:31
లస: పప

6962 SQX2321693
పషరర: లకడమ మదబసశశటట

6977 SQX0961680
పషరర: రమణ చలలర

95-175/1042

6982 MLJ1126747
పషరర: రరణణ మమడడద

95-175/809

భరస : వనసకటశరసతరరజ మమడడద
ఇసటట ననస:62-6-223
వయససస:43
లస: ససస స
95-175/811

6985 MLJ1120922
పషరర: వనసకటశరసతరరజ మమడడద

95-175/812

తసడడ:డ చదననకకశవపలల మమడడద
ఇసటట ననస:62-6-223
వయససస:46
లస: పప
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95-176/217

భరస : యయససపరదస
ఇసటట ననస:62-6-223
వయససస:58
లస: ససస స
6989 MLJ2691921
పషరర: కరశశమమ తరరమలకకసడ

6987 SQX0659953
పషరర: కకరణ వజయ రరజ మమడడద

95-176/218

తసడడ:డ చదననకకశవపలల మమడడద
ఇసటట ననస:62-6-223
వయససస:29
లస: పప
95-175/813

6990 AP151000501050
పషరర: తమమమమ తరరమలకకసడ

6988 SQX0961607
పషరర: కమల పడసరద పషరర

95-176/220

తసడడ:డ యయససపరదస
ఇసటట ననస:62-6-223
వయససస:41
లస: పప
95-175/814

6991 SQX0643858
పషరర: రరమలరరవప తరరమలకకసడ

95-175/815

భరస : వనసకటటశశరరరవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-225
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పసదబవరరసరశమ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-225
వయససస:65
లస: ససస స

6992 MLJ2687028
పషరర: వనసకటబడవప తరరమలకకసడ

తసడడ:డ పసదవరరసరశమ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-225
వయససస:44
లస: పప

95-175/817 6994 SQX0839928
95-176/221
6993 MLJ1123736
పషరర: వనసకటటశశరరరవప తరరమలకకసడ
పషరర: లకడమ తరరమలకకసడ తరరమల
కకసడ
తసడడ:డ పసదవరరసరశమ తరరమలకకసడ
భరస : వనసకటరరవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-225
ఇసటట ననస:62-6-225
వయససస:51
లస: పప
వయససస:37
లస: ససస స

6995 SQX0839936
పషరర: వనసకరయమమ చలలర

6996 SQX0838185
పషరర: రవ చలలర

95-175/816

95-176/222

భరస : ససబబబ రరవప చలలర
ఇసటట ననస:62-6-225
వయససస:45
లస: ససస స
6998 SQX1759950
పషరర: మణణబబబమ కరవపరర

95-177/233

95-176/227

95-176/230

95-176/233

95-176/228

7005 SQX0337345
పషరర: రరజజ బబబమ కకలర పర

7008 SQX1760099
పషరర: రరహనత షషక

95-175/818

7011 SQX1095851
పషరర: లలత కలమలరర లకణ

95-176/231

7014 SQX0478222
పషరర: జజషషవర తతళళళరర తతళళళరర
తసడడ:డ బబబమరరవప తతళళళరర
ఇసటట ననస:62-6-227
వయససస:29
లస: పప

95-176/226

7003 SQX1883586
పషరర: వవనక గడమ స

95-176/229

7006 SQX0477927
పషరర: అరరణ కలమలర మదదర మదదర

95-176/232

తసడడ:డ గణపతరరవప మదదర
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:41
లస: పప
95-177/234

7009 SQX1760271
పషరర: షకకరర బబగస షషక

95-177/235

భరస : అబమబల లతఫ షషక
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:31
లస: ససస స
95-176/234

భరస : నతగ రరజ లకణ
ఇసటట ననస:62-6-227
వయససస:33
లస: ససస స
95-177/237

7000 SQX0244053
పషరర: మమరర అనసపమ గమసత

తసడడ:డ డదవడ గడమ స
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:23
లస: పప

భరస : రరజజశన షషక
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకశశర కలమలర లలట ననతకకణ
ఇసటట ననస:62-6-227
వయససస:38
లస: ససస స
7013 SQX0477935
పషరర: నవమణణ వలర భబపపరపప
వలర భబపపరపప
భరస : వరయఖ వలర భబపపరపప
ఇసటట ననస:62-6-227
వయససస:81
లస: ససస స

7002 SQX1781434
పషరర: రతతన వళ మమళస

95-176/224

భరస : రరజజ బబబమ కకలర పడ
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ రరస బబబమ కకలర పర
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శరసతయఖ గమసత
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:62
లస: పప
7010 SQX1834449
పషరర: మమత ననతకకణ

95-176/225

భరస : రరసబబబమ కకలర పర
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ అబమబల హదద షషక
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:29
లస: పప
7007 SQX1105049
పషరర: అరర యఖ గమసత

6999 SQX1411529
పషరర: రరహన బబగమ షషక

6997 SQX0838177
పషరర: ఏడడకకసడలల చలలర
తసడడ:డ జజమల చలలర
ఇసటట ననస:62-6-225
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఆససఫ షషక
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : అరర యఖ గమసత
ఇసటట ననస:62-6-226
వయససస:60
లస: ససస స
7004 SQX1247411
పషరర: మహబయబ ససభబన షషక

95-176/223

తసడడ:డ ససబబబ రరవప చలలర
ఇసటట ననస:62-6-225
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నతసచతరయఖ కరవపరర
ఇసటట ననస:62-6-225
వయససస:21
లస: పప
7001 SQX1029207
పషరర: జయ బబల గమసత

తసడడ:డ పసదవరరసరశమ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-225
వయససస:39
లస: పప

7012 SQX0477976
పషరర: ఉషరరరణణ తతళళళరర తతళళళరర

95-177/236

భరస : బబబమరరవప తతళళళరర
ఇసటట ననస:62-6-227
వయససస:63
లస: ససస స
95-177/238

7015 SQX0477844
పషరర: వరయఖ వలర బబపపరపప
వలర బబపపరపప
తసడడ:డ రరమసరశమ వలర బబపపరపప
ఇసటట ననస:62-6-227
వయససస:82
లస: పప

95-177/239
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7016 AP151000501505
పషరర: వనసకటరమణమమ శరణస

95-175/819

భరస : మలర ఖలరరరనరరవ శరణస
ఇసటట ననస:62-6-228
వయససస:50
లస: ససస స
7019 AP151000498315
పషరర: మలర ఖలరరరనరరవప శరణస

95-175/822

95-177/240

95-151/828

95-176/239

95-177/241

95-175/825

95-175/828

భరస : జయ భరత కకసడతడ జ
ఇసటట ననస:62-6-232
వయససస:40
లస: ససస స

7029 SQX0417758
పషరర: జజన రతనకలమలర తషమమల

7032 SQX1781566
పషరర: కరరరసక తషమమల

7035 MLJ2691772
పషరర: ససగమణ ననతకకణ

7038 SQX1781525
పషరర: గగపసక పపరరషమ తషమమల

95-178/78

7041 SQX1127506
పషరర: షషక ఫరతమమన

95-176/242

7044 AP151000507686
పషరర: బబనసనమణణ కకసడతడ జ
భరస : జజసఫ కకసడతడ జ
ఇసటట ననస:62-6-232
వయససస:63
లస: ససస స

7024 AP151000504163
పషరర: లలనన బబబమ దతసరర దతసరర

95-176/238

7027 MLJ1126291
పషరర: జజన రతనకలమలర తషమమల

95-175/824

7030 MLJ2696631
పషరర: ఏససరతనకలమలర తమమల

95-176/243

తసడడ:డ యననయఖ
ఇసటట ననస:62-6-230
వయససస:49
లస: పప
95-176/244

7033 SQX1781558
పషరర: మహహష తషమమల

95-176/245

తసడడ:డ జజన తషమమల
ఇసటట ననస:62-6-230/1
వయససస:23
లస: పప
95-175/826

7036 MLJ1120930
పషరర: పడదథప ననతకకణ

95-175/827

తసడడ:డ ఎడశరమ ననతకకణ
ఇసటట ననస:62-6-231
వయససస:41
లస: పప
95-176/246

7039 MLJ2703999
పషరర: మరరయమమ తషమమల

95-176/247

భరస : ఇననయఖ
ఇసటట ననస:62-6-231
వయససస:68
లస: ససస స
95-178/79

భరస : కరలద
ఇసటట ననస:62-6-231
వయససస:71
లస: ససస స
95-176/248

95-176/236

తసడడ:డ ఇననయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:62--6-230
వయససస:44
లస: పప

భరస : రరజకష తషమమల
ఇసటట ననస:62-6-231
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : జయరరజ మలత
ఇసటట ననస:62-6-231
వయససస:31
లస: ససస స
7043 SQX0208215
పషరర: అననరరధ కకసడతడజ

95-175/823

భరస : ఎడశరమ ననతకకణ
ఇసటట ననస:62-6-231
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడశరమ ననతకకణ
ఇసటట ననస:62-6-231
వయససస:42
లస: పప
7040 SQX1127555
పషరర: ఆశర జజఖత మలత

7026 AP151000501183
పషరర: గకకస మమరర తషమమల

7021 SQX1271550
పషరర: శవ ఆసజననయమలల ఆవపల

తసడడ:డ కకషష దతసరర
ఇసటట ననస:62-6-229
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజన తషమమల
ఇసటట ననస:62-6-230/1
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ఎడశరమ ననతకకణ
ఇసటట ననస:62-6-231
వయససస:37
లస: ససస స
7037 SQX0652321
పషరర: ఎడడశనతసనట ననతకకణ

95-176/237

తసడడ:డ యననయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:62-6-230
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ జజన తషమమల
ఇసటట ననస:62-6-230
వయససస:22
లస: పప
7034 MLJ2691764
పషరర: ఎసషస రరశకకటరరయల ననతకకణ

7023 SQX0839944
పషరర: మమరర పడసనన దతసరర

95-175/821

తసడడ:డ కకషష మయరరస ఆవపల
ఇసటట ననస:62-6-228
వయససస:56
లస: పప

భరస : ఏససరతనకలమలర తషమమల
ఇసటట ననస:62-6-230
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : జజనడతనకలమలర తషమమల
ఇసటట ననస:62-6-230
వయససస:40
లస: ససస స
7031 SQX1834944
పషరర: మహహశ తషమమల

95-176/235

తసడడ:డ లలననన దతసరర
ఇసటట ననస:62-6-229
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మలలక షషక
ఇసటట ననస:62-6-230
వయససస:38
లస: పప
7028 MLJ2704153
పషరర: జయకలమలరర తషమమల

7020 SQX1095620
పషరర: మమరర తషమమల

7018 SQX1338301
పషరర: శకనవరస రరవప సరణస

తలర : తషలశమమ సరణస
ఇసటట ననస:62-6-228
వయససస:45
లస: పప

భరస : గరసధద
ఇసటట ననస:62-6-228
వయససస:35
లస: ససస స

తలర : సరసబబడజఖస శరణస
ఇసటట ననస:62-6-228
వయససస:27
లస: పప
7025 SQX2108215
పషరర: మమహబయబ ససభబన షషక

95-175/820

భరస : శవనతగకశశరరరవప శరణస
ఇసటట ననస:62-6-228
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయఖ శరణస
ఇసటట ననస:62-6-228
వయససస:47
లస: పప
7022 SQX1292655
పషరర: గగపస శరణస

7017 MLJ1125236
పషరర: సరమలమజఖస శరణస

7042 SQX2052249
పషరర: కకసడమమ చసతమల

95-1/1178

భరస : రరమసరశమ చసతమల
ఇసటట ననస:62-6-232
వయససస:79
లస: ససస స
95-176/249

95-176/250
7045 SQX0417725
పషరర: కకసడతడజ కరకసత భబరత కకసడతడ జ

తసడడ:డ జజసఫ కకసడతడ జ
ఇసటట ననస:62-6-232
వయససస:42
లస: పప
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7046 AP151000504154
పషరర: జయభరత కకసడతడజ కకసడతడ జ

95-176/251

తసడడ:డ జజసఫ కకసడతడ జ
ఇసటట ననస:62-6-232
వయససస:46
లస: పప
7049 SQX1760180
పషరర: కకసడమమ చసతతమలల

95-177/242

95-176/255

భరస : వనసకటరరవప దసగరర
ఇసటట ననస:62-6-233
వయససస:36
లస: ససస స
7058 SQX1519406
పషరర: బబనరరర గగరరకపపడడ

95-177/246

95-176/259

తసడడ:డ వసరసత రరవప పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-6-234
వయససస:32
లస: ససస స
7064 SQX0450031
పషరర: రవ కకరణ పసదబపరగ

95-176/262

95-176/256

95-176/264

7056 SQX1519422
పషరర: మమరరస జవన జజఖత గగరరకపపడడ

95-176/254

7054 SQX1271477
పషరర: శరరష లత కరకరన

95-176/257

95-177/244

7057 SQX1376814
పషరర: దయవర కలమలరర గరరరకపపడడ
గగరరకపపడడ
భరస : కకటటశశర రరవప గరరరకపపడడ
ఇసటట ననస:62-6-233
వయససస:58
లస: ససస స

95-177/247

95-176/258
7060 MLJ3721461
పషరర: హహమబసదస పసదబ దపరగ పసదబ ద పర గ

95-176/260 7063 SQX0205393
7062 SQX0443671
పషరర: పసదదబపరగ మరరయమమ పసదబ ద పర గ
పషరర: ససరకష బబబమ� పసదబ దపరగ�

7065 SQX2113009
పషరర: రగజ రరణణ పషదబ దపగర

7068 SQX1781517
పషరర: రరమ పసదబ దపరగర

భరస : జజజ న సససదరరరవప పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-6-236
వయససస:53
లస: ససస స

95-176/270
7073 AP151000504664
పషరర: జజటనసససదరరరవప పసదబ దపరగ పసదబ ద
పర గ
తసడడ:డ రరమసరశమ పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-6-236
వయససస:65
లస: పప

7074 SQX1779321
పషరర: సప నమమ సససకరర
భరస : కకటటశశరరరవప సససకరర
ఇసటట ననస:62-6-237
వయససస:32
లస: ససస స

95-176/261

తసడడ:డ ఆశరరశదస� పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-6-234
వయససస:30
లస: పప
95-177/1196

7066 SQX0424523
పషరర: పడభబవత పసదబ దపరగ

95-176/263

భరస : ఆశరరశదస పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-6-235
వయససస:56
లస: ససస స
95-176/265

7069 SQX0742072
పషరర: జజఖత గమసడతల గమసడతల

95-176/266

భరస : రమమష బబబమ గమసడతల
ఇసటట ననస:62-6-236
వయససస:33
లస: ససస స

95-176/268 7072 SQX1271493
7071 MLJ3720216
పషరర: వజయమమ పసదబ దపరగ పసదబ ద పర గ
పషరర: రమమష బబబమ గమసడతల

తసడడ:డ జజజ నసససదరరరవప పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-6-236
వయససస:34
లస: ససస స

95-177/245

తసడడ:డ వసరసత రరవప పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-6-234
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ జజజ న సససదరరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-6-236
వయససస:27
లస: ససస స
95-176/267

7051 MLJ2703932
పషరర: లత తషమమల

భరస : రమమష కరకరన
ఇసటట ననస:62-6-233
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ కలమలర
ఇసటట ననస:62-6-234
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-6-235
వయససస:67
లస: పప
7070 MLJ2703825
పషరర: దథప పసదబ దపరగ

7053 MLJ3719259
పషరర: రరజకష తషమమల

7059 SQX1376772
పషరర: కకటటశశర రరవప గరరరకపపడడ
గగరరకపపడడ
తసడడ:డ జజరర గరరరకపపడడ
ఇసటట ననస:62-6-233
వయససస:68
లస: పప

95-176/914

భరస : రరజకష బబబమ బ
ఇసటట ననస:62-6-232/1
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వసరసతరరవ
ఇసటట ననస:62-6-234
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వససత రరవప పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-6-234
వయససస:33
లస: పప
7067 AP151000504188
పషరర: ఆశరరశదస పసదబ దపరగ

95-176/253

భరస : బబనరరర గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:62-6-233
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగరరకపపడడ
ఇసటట ననస:62-6-233
వయససస:41
లస: పప
7061 SQX0443853
పషరర: రమఖ పసదబ దపరగ పసదబ ద పర గ

7050 MLJ2704039
పషరర: రతనకలమలరర తషమమల

తసడడ:డ జజసఫ
ఇసటట ననస:62-6-232/1
వయససస:34
లస: పప
95-177/243

7048 SQX2098242
పషరర: రమమశ బబబమ కకసడతడజ

తసడడ:డ రరజ కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-6-232
వయససస:22
లస: పప

భరస : పడసరద భయపత
ఇసటట ననస:62-6-232/1
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : జజసఫ
ఇసటట ననస:62-6-232/1
వయససస:71
లస: ససస స
7055 SQX1455022
పషరర: సరళ దసగరర

95-176/252

తసడడ:డ ఆససరరశదస కకసడతడ జ
ఇసటట ననస:62-6-232
వయససస:76
లస: పప

భరస : రరమసరశమ చసతతమలల
ఇసటట ననస:62-6-232
వయససస:79
లస: ససస స
7052 AP151000507435
పషరర: సమలధతనస తషమమల

7047 AP151000504443
పషరర: జజసఫ కకసడతడజ కకసడతడ జ

95-176/269

తసడడ:డ ససబబరరవప గమసడతల
ఇసటట ననస:62-6-236
వయససస:40
లస: పప
95-176/271

7075 MLJ2703916
పషరర: సరగజన బబ లమలల

95-176/272

తసడడ:డ డదవడ బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-6-237
వయససస:42
లస: ససస స
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95-176/273

తసడడ:డ ఆశరరశదస సససకరర
ఇసటట ననస:62-6-237
వయససస:38
లస: పప
7079 SQX1930080
పషరర: హససన మహమమద

తసడడ:డ డదవడ బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-6-237
వయససస:55
లస: పప
95-177/248

భరస : జవద అహమద మహమమద
ఇసటట ననస:62-6-238
వయససస:39
లస: ససస స
7082 SQX1930106
పషరర: మలర క బ షషక

95-177/252

95-177/256

95-176/278

7091 SQX0838086
పషరర: నతగ వనసకట మహహష K కగ

95-176/281

95-177/253

7086 SQX1354299
పషరర: శరసత పసడయ తతడడకకసడ

7089 AP151000507125
పషరర: పరరశత రరదడమళ రరదడ మళ

7092 SQX1926229
పషరర: రరజజశన షషక

95-176/276

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ� కకనతగళర
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ జజన వనససర ననతలపరటట
ఇసటట ననస:62-6-242
వయససస:26
లస: ససస స

7098 SQX2509248
పషరర: శక నతగ సరయ లహరర మననన

95-176/286

7103 MLJ2697191
పషరర: రరజకసదడ పడసరద బబ లమలల

95-176/289

7101 SQX0151621
పషరర: రరమ ససతమమ బమ

95-176/277

95-176/280

95-176/282

7093 SQX0151514
పషరర: నరకశ కలమలర తతడడకకసడ

95-176/283

95-178/80

తసడడ:డ సరయబబబమ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:33
లస: పప
7096 SQX1537515
పషరర: దసరర కకనననర

95-178/81

భరస : వనసకటయఖ కకనననర
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:36
లస: ససస స
95-175/1068

తసడడ:డ వరపడసరద బబబమ మననన
ఇసటట ననస:62-6-243
వయససస:18
లస: ససస స

7100 MLJ2704013
పషరర: సశరరపరరణణ తలకరయల
తలకయల
భరస : కలచదలలడడ తల కర య ల
ఇసటట ననస:62-6-243
వయససస:47
లస: ససస స

7087 MLJ2703858
పషరర: వనసకటపదతమవత కకనకళళ

7090 SQX1095653
పషరర: వనసకట నరకసదడ కలమలర
కకనగళళ
తసడడ:డ వనణమగగపరల రరవప కకనగ ళళ
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సరయ బబబమ thadikonda
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:28
లస: ససస స
95-175/829

95-177/255

95-176/279

Deleted

7095 SQX1127621
పషరర: నతగ భవరన తతడడకకసడ

7084 SQX1930072
పషరర: జవద అహమద మహమమద

భరస : వనణమగగపరల రరవప కకనగ ళళ
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ అహమద బబషర షషక
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:33
లస: పప
95-176/284

95-177/251

తసడడ:డ ఖజ ఖలన మహమమద
ఇసటట ననస:62-6-238
వయససస:43
లస: పప

భరస : రతనస రరదడ మలల
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ వనణమ గగపరలరరవప కగ
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనఏసస భకలస
ఇసటట ననస:62-6-243
వయససస:43
లస: పప

7083 SQX1759992
పషరర: మలర కరభ షషక

7081 SQX1884931
పషరర: గగససయ షషక
భరస : షఫసఉలలర షషక
ఇసటట ననస:62-6-238
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : నరకష కలమలర తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:26
లస: ససస స

7088 AP151000507636
పషరర: శరయకలమలరర తతడడకకసడ
తతడడకకసడ
భరస : శరయబబబమ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-6-241
వయససస:56
లస: ససస స

7097 SQX1924752
పషరర: పసరరస ననతలపరటట

95-177/250

భరస : అబమబల ఖలదర షషక
ఇసటట ననస:62-6-238
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ అతషలలర షషక
ఇసటట ననస:62-6-238
వయససస:43
లస: పప

7094 MLJ2696771
పషరర: వనణమగగపరల రరవప� కకనతగళర�

7080 SQX1760016
పషరర: గగససయల షషక

95-176/275

తసడడ:డ అతస ఉలలర షషక
ఇసటట ననస:62-6-238
వయససస:43
లస: పప

భరస : షఫసవపలలర షషక
ఇసటట ననస:62-6-238
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : అబమబల ఖదర షషక
ఇసటట ననస:62-6-238
వయససస:69
లస: ససస స
7085 SQX1760040
పషరర: షఫసఉలలర షషక

95-176/274 7078 SQX1926344
7077 AP151000504338
పషరర: మలధనఖ బబ లమలల బబ లమలల
పషరర: షఫసవపలలర షషక

7099 SQX1617630
పషరర: గకకస హననశర తలకఅలల

95-176/285

తసడడ:డ జజన రగబబరట ససపత కలమలర తలకఅల
ఇసటట ననస:62-6-243
వయససస:26
లస: ససస స
95-176/287

భరస : జక ఆర ససపత కలమలర తలకఅలల
ఇసటట ననస:62-6-243
వయససస:57
లస: ససస స
95-176/290
7104 SQX0655829
పషరర: జజన రగబబరట ససపత కలమలర
తలకఅలల
తసడడ:డ కకచదలలడడ తలకఅలల
ఇసటట ననస:62-6-243
వయససస:55
లస: పప

7102 AP151000507285
పషరర: దదవకకపమమ తలకరయల
తలకయల
భరస : కలచదలలడడ తల కర య ల
ఇసటట ననస:62-6-243
వయససస:80
లస: ససస స

95-176/288

7105 SQX1152966
పషరర: వనమ లకడమ

95-175/830

భరస : వనసకటటశశరరర వనమల
ఇసటట ననస:62-6-245
వయససస:32
లస: ససస స
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7106 MLJ1126739
పషరర: పపషపలత వనమల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-175/831

తసడడ:డ పపలలరరరవప వనమల
ఇసటట ననస:62-6-245
వయససస:36
లస: ససస స
7109 MLJ2686830
పషరర: పపలలరరరవప వనమల

95-175/834

95-175/837

95-175/1065

95-177/1292

95-177/257

95-175/840

95-175/843

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:62-6-249
వయససస:45
లస: పప

7119 SQX0892117
పషరర: కవత బబతపపడడ

7122 SQX1761097
పషరర: అబమబల నసరరననసర షషక

7125 MLJ1120856
పషరర: రరణణ మననన

7128 AP151000501266
పషరర: ఇసదదర బబ రరగడమ

95-175/846

7131 MLJ2686913
పషరర: పసటర పరల బబ రరగడ

95-176/292

7134 SQX0870139
పషరర: వజయ కలమలరర బబ రరగడమ
తసడడ:డ మణణ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-6-249
వయససస:26
లస: ససస స

7114 SQX2438810
పషరర: తదజశశ వరరపఅల

95-175/1046

7117 SQX2504215
పషరర: వజయ లకడమ వరరపఅల

95-176/1070

7120 SQX0892109
పషరర: శరరర గకకస బబతపపడడ

95-176/293

భరస : దతనయల
ఇసటట ననస:62-6-246/1
వయససస:63
లస: ససస స
95-175/838

7123 SQX1761386
పషరర: అబమబల రహహస షషక

95-175/839

తసడడ:డ అబమబల లతఫ షషక
ఇసటట ననస:62-6-247
వయససస:41
లస: పప
95-175/841

7126 AP151000501067
పషరర: మమరరరరణణ పససడతఖల

95-175/842

భరస : ఆదస పససడతఖల
ఇసటట ననస:62-6-248
వయససస:44
లస: ససస స
95-175/844

7129 SQX1210731
పషరర: రరజ కమల బమరక

95-175/845

తసడడ:డ పషడమ కలమలర బమరక
ఇసటట ననస:62-6-248
వయససస:31
లస: పప
95-175/847

తసడడ:డ పసలస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-6-248
వయససస:61
లస: పప
95-176/294

95-175/836

భరస : నరకశశరరరవ వరరపఅల
ఇసటట ననస:62-6-246
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : రతతనరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-6-248
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగమణణ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-6-248
వయససస:34
లస: పప
7133 SQX0556357
పషరర: గడబస దథవరరరజ

95-176/291

భరస : రరబరట మననన
ఇసటట ననస:62-6-248
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : పసటరరపల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-6-248
వయససస:47
లస: ససస స
7130 SQX0681684
పషరర: పవన కలమలర బబ రరగడమ

7116 SQX1247403
పషరర: వశశశసశర కరరనటట

7111 AP151000501015
పషరర: అనతనమణణ పససడతఖల

భరస : సతశ వరరపఅల
ఇసటట ననస:62-6-246
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అబమబల రహహస షషక
ఇసటట ననస:62-6-247
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : పవన కలమలర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-6-248
వయససస:28
లస: ససస స
7127 AP151000501267
పషరర: రతనకలమలరర బబ రరగడమ

95-175/1045

భరస : తతడదటట జయరరజ
ఇసటట ననస:62-6-246/1
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : హరరష ససదబ తబతష
స న
ఇసటట ననస:62-6-246/1
వయససస:23
లస: ససస స
7124 SQX0416271
పషరర: తషలసస రరణణ బబ రరగడమ

7113 SQX2131993
పషరర: ససలలసనత షషక

95-175/833

భరస : నతగకశశరరరవప పససడతఖల
ఇసటట ననస:62-6-246
వయససస:45
లస: ససస స

తలర : శరరద కరరనటట
ఇసటట ననస:62-6-246
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అబమబల మమనఫ షషక
ఇసటట ననస:62-6-246
వయససస:41
లస: పప
7121 SQX1868850
పషరర: నతగ మలలర శశరర ససదబ తబతష
స న

95-175/835

భరస : రహమన
ఇసటట ననస:62-6-246
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ నగకశశరరరవప వరరపఅల
ఇసటట ననస:62-6-246
వయససస:37
లస: పప
7118 SQX2388304
పషరర: రహమన షషక

7110 SQX0014209
పషరర: ససధతఖ వసశ గడబస

7108 MLJ2686848
పషరర: వనసకటటశశరరరవప వనమల

తసడడ:డ పపలలరరరవప వనమల
ఇసటట ననస:62-6-245
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ఇసమలయయల గడమ స
ఇసటట ననస:62-6-246
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషష పససడతఖల
ఇసటట ననస:62-6-246
వయససస:65
లస: ససస స
7115 SQX2503092
పషరర: సతష వరరపఅల

95-175/832

తసడడ:డ కరశ వశశనతథ చపల
ఇసటట ననస:62-6-245
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ కకలలరరరవప వనమల
ఇసటట ననస:62-6-245
వయససస:65
లస: పప
7112 AP151000501066
పషరర: మలర మమ పససడతఖల

7107 SQX1924927
పషరర: లకడమ నతరరయణ చపల

7132 SQX1760362
పషరర: రతన కలమలరర బబ రరగడమ

95-177/258

భరస : నతగమణణ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-6-248
వయససస:49
లస: ససస స
95-177/259

7135 SQX0870121
పషరర: భబరత గడమ స

95-177/260

భరస : పడసరద రరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-6-249
వయససస:67
లస: ససస స
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7136 SQX0199588
పషరర: పడసనన బమసరస
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95-175/848

భరస : పడదథప కలమలర బమసరస
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:32
లస: ససస స
7139 SQX0595934
పషరర: రరజశశఖర వసడస

95-175/851

95-175/854

95-175/857

95-175/1049

95-176/297

95-176/300

95-176/989

భరస : శకనవరసరరవప పపలలర
ఇసటట ననస:62-6-253
వయససస:44
లస: ససస స

7149 SQX0209809
పషరర: కనక దసరర పపలర

7152 MLJ3719267
పషరర: సతష రరదడమళళ

95-176/304

95-176/295

7161 MLJ1122407
పషరర: రతనకలమలరర పపలలర

7164 MLJ1122423
పషరర: అసజన పపలలర
భరస : వనసకటటశశరరర గగల
ఇసటట ననస:62-6-253
వయససస:46
లస: ససస స

95-175/856

7147 SQX2310753
పషరర: ససతతష పసడయ పపలర

95-175/1048

7150 MLJ1125764
పషరర: జజఖత పపలలర

95-176/296

భరస : యసఫ పపలలర
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:58
లస: ససస స
95-176/298

7153 MLJ1125038
పషరర: అశశకరబబమ పపలలర

95-176/299

తసడడ:డ యససఫ పపలలర
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:38
లస: పప
95-176/302

తసడడ:డ పసల పపలలర
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:64
లస: పప
95-177/1293

7159 MLJ1123181
పషరర: నతగలకడమ గగల

95-176/303

భరస : ససబబబరరవప గగల
ఇసటట ననస:62-6-253
వయససస:36
లస: ససస స
95-176/305

తసడడ:డ పషరయఖ పపలలర
ఇసటట ననస:62-6-253
వయససస:38
లస: ససస స
95-176/307

7144 MLJ1121441
పషరర: బబలకకటటశశరరరవప వసడస

95-176/301 7156 MLJ1125491
7155 AP151000504292
పషరర: ఆదతమమ రరదడమళళ రరదడ మళ
పషరర: యససఫ పపలలర

7158 SQX2377562
పషరర: టటన అఖల మలతసగర

95-175/853

తసడడ:డ అశశక బబబమ పపలర
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ బబబమ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శకనస గగల
ఇసటట ననస:62-6-253
వయససస:38
లస: ససస స
7163 MLJ1122415
పషరర: సమలధతనస పపలలర

95-175/1047

తసడడ:డ రతనస రరదడ మలల
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:48
లస: పప
7160 MLJ1123173
పషరర: పదతమవత గగల

7146 SQX2253102
పషరర: రరమ మలతసగర

7141 SQX0270991
పషరర: పడదథప కలమలర సప డగమడడ

తసడడ:డ దదవదతనస వశకమ
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ రరదడ మలల
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ యససఫ పపలలర
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:40
లస: పప
7157 SQX2132116
పషరర: రరజ బబబమ మలతసగర

95-175/855

భరస : జయ కకషప ర పపలర
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ఏససపరదస కసచరర
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:59
లస: ససస స
7154 MLJ1124908
పషరర: జయకకషప ర పపలలర

7143 SQX0270975
పషరర: రరజమహన సప డగమడడ

95-175/850

తసడడ:డ పడసరదరరవప సప దగమడడ
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:40
లస: పప

భరస : రరజ బబబమ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ బబబమ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:20
లస: ససస స
7151 SQX0208728
పషరర: మరరయమమ కసచరర

95-175/852

తసడడ:డ పడసరద రరవప సప దగమడడ
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ మషష సప దగమడడ
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:70
లస: పప
7148 SQX2119279
పషరర: నవఖ మలతసగర

7140 SQX0958355
పషరర: అనసర షషక

7138 MLJ1120096
పషరర: నవమణణమమ వశకస

భరస : దదవదతనస వశకమ
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ మబమసరహహబ షషక
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ బబలకకటటశశరరరవప వశకమ
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:40
లస: పప
7145 SQX0509042
పషరర: పడసరదరరవప సప డగమడడ

95-175/849

భరస : బబలకకటటశశరరరవప వశకమ
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప వశకమ
ఇసటట ననస:62-6-251
వయససస:31
లస: పప
7142 MLJ1121599
పషరర: అశశక వసడస

7137 MLJ1121607
పషరర: వననద వశకస

7162 SQX1127787
పషరర: శశబబ రరణణ బబ రరగడమ

95-176/306

భరస : వజయ కలమలర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-6-253
వయససస:44
లస: ససస స
95-176/308

7165 AP151000507771
పషరర: పప లమమ పపలలర

95-176/309

భరస : పషరయఖ పపలలర
ఇసటట ననస:62-6-253
వయససస:63
లస: ససస స
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7166 SQX1095828
పషరర: వజయ కలమలర బబ రరగడమ

95-176/310

తసడడ:డ జజకబ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-6-253
వయససస:44
లస: పప
7169 SQX0209866
పషరర: దసరర పపలగస

95-176/312

95-176/314

95-176/317

95-90/1083

95-178/82

భరస : వ ఆర ఫనసదడ కలమలర� బబ దసబ
ఇసటట ననస:62-7-229
వయససస:36
లస: ససస స
95-178/85

95-141/46

భరస : కకషష చదసతనఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-7-257
వయససస:27
లస: ససస స

95-176/318

7179 SQX2237865
పషరర: అయయషర సయద

7182 MLJ3721339
పషరర: లకడమసరరత� బ�డడమ�

7185 SQX0550434
పషరర: మలలర శశరర పయలఖవపల
పయలఖవపల
భరస : వనసకటటశశరరర పయలఖవపల
ఇసటట ననస:62-7-239
వయససస:33
లస: ససస స
7188 SQX2402956
పషరర: నగకశశరరరవప బబ డడమ

95-178/89

7191 SQX0651059
పషరర: బబల పడసరద పససపపలలటట

95-198/1336

7194 AP151000507565
పషరర: రమల అనతనబతష
స ల
భరస : తరరపతసరశమ అనతనబతష
స ల
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:40
లస: ససస స

7174 MLJ3720315
పషరర: ఎలజబబత నలర మతష

95-176/316

7177 MLJ2696128
పషరర: కకశశరరబబమ పపలలర

95-176/319

7180 SQX2148906
పషరర: ఫరబనత షషక

95-175/1044

భరస : షఫసవపలలర షషక
ఇసటట ననస:62-6-2381
వయససస:19
లస: ససస స
95-178/83

7183 MLJ1127315
పషరర: కకటటశశరమమ ఉదబగరరర

95-178/84

భరస : సరసబశవరరవప ఉదబగరరర
ఇసటట ననస:62-7-229
వయససస:66
లస: ససస స
95-178/86

95-178/87
7186 SQX0563783
పషరర: ససరకష పయలఖవపల పయలఖవపల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పయలఖవపల
ఇసటట ననస:62-7-239
వయససస:38
లస: పప
95-143/929

95-178/90

తసడడ:డ భబసణర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-7-257
వయససస:68
లస: పప
95-177/262

95-175/1050

తసడడ:డ పషరయఖ పపలలర
ఇసటట ననస:62-6-353
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ బబ డడమ
ఇసటట ననస:62-7-257
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ బబల పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-7-257
వయససస:39
లస: పప
7193 AP151000507564
పషరర: sri devi ఐనతబతష
స ల
అనతనబతష
స ల
భరస : శవరరసబబబమ అనతనబతష
స ల
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:40
లస: ససస స

7176 AP151000504016
పషరర: మరరయదతసస నలర మతష

7171 SQX2311306
పషరర: రరజఖస గరలర మయడడ

భరస : ఫరడనసస
ఇసటట ననస:62-6-256
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప� బబ దసబ
ఇసటట ననస:62-7-229
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటయఖ ఉదబగరరర
ఇసటట ననస:62-7-229
వయససస:73
లస: పప

7190 SQX0428599
పషరర: కకషష చదసతనఖ పససపపలలటట

95-176/315

భరస : అలలరఉదథబన సయద
ఇసటట ననస:62-6-621
వయససస:59
లస: ససస స

7181 MLJ3721867
పషరర: బబబ రరణణ బబ డడమ� బబ దసబ

7187 SQX1291251
పషరర: నతగ వననననల పససపపలలటట

7173 MLJ2703072
పషరర: మరరయమమ నలర మతష

95-175/858

తసడడ:డ ససబబరరవప
ఇసటట ననస:62-6-256
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ జజససఫ
ఇసటట ననస:62-6-256
వయససస:63
లస: పప

భరస : సలలవపదథబన సయద
ఇసటట ననస:62-6-621
వయససస:37
లస: ససస స

7184 MLJ1126820
పషరర: సరసబశవరరవప ఉదబగరరర

95-176/313

భరస : మరరయదతసస
ఇసటట ననస:62-6-256
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయదతసస
ఇసటట ననస:62-6-256
వయససస:31
లస: పప
7178 SQX2237840
పషరర: మమనన సయద

7170 MLJ3719275
పషరర: మలణణకఖ రరవప పషరస

7168 SQX0368688
పషరర: నజజమ షషక

భరస : నతయబ రసనల షషక
ఇసటట ననస:62-6-254
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చన శరసతయఖ పషరస
ఇసటట ననస:62-6-254
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:62-6-256
వయససస:29
లస: ససస స
7175 SQX0102400
పషరర: అశశక నలర మతష

95-176/311

తసడడ:డ పషరయఖ పపలలర
ఇసటట ననస:62-6-253
వయససస:54
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:62-6-254
వయససస:38
లస: ససస స
7172 SQX0307843
పషరర: నలర మతష రజన

7167 AP151000504173
పషరర: వనసకటటశశరరర పపలలర పపలలర

7189 MLJ3721917
పషరర: సరయ కకషష పససపపలలటట
పససపపలలటట
తసడడ:డ బబల పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-7-257
వయససస:41
లస: ససస స
7192 SQX1880921
పషరర: అననణసశరర దదవ పససపపలలటట

95-178/88

95-177/261

భరస : బబల పడసరద పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-7-257 WARD NO 16
వయససస:58
లస: ససస స
95-177/263

7195 MLJ1123389
పషరర: శకదదవ అయనతబతష
స ల

95-178/91

భరస : రరసబబబమ అయనతబతషల
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:40
లస: ససస స
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7196 MLJ1123421
పషరర: రమలదదవ అయనతబతష
స ల

95-178/92

భరస : సరశమ అయనతబతషల
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:41
లస: ససస స
7199 MLJ1122811
పషరర: రరమయఖ అయనతబతష
స ల

95-178/95

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ అయనతబబతషల
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:39
లస: పప
7202 SQX0418111
పషరర: శకనవరస రరవప అనతనబతష
స న

95-178/98

95-178/100

95-178/96

7203 MLJ3719135
పషరర: ససతతరరమయఖ అయనతబతష
స ల

7206 MLJ3721313
పషరర: పదమజ ఆదనరర

95-178/103

7209 SQX0609776
పషరర: పదతమవత అపరప అపరప

భరస : ఆదయఖ ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ తపరప
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:53
లస: పప
7220 SQX1820679
పషరర: బబజ యమరరస

95-177/265

తసడడ:డ వనసకయఖ యమరరస
ఇసటట ననస:62-7-259/A
వయససస:53
లస: పప

95-178/104

7218 AP151000504500
పషరర: అరరరనరరవప ఆదనరర ఆదనరర

7221 SQX1820687
పషరర: భకపత యమరరస

7224 SQX2380046
పషరర: కరరమమలర సయద

7207 AP151000507507
పషరర: మలలర శశరర ఆదనరర ఆదనరర

95-178/102

95-178/105
7210 AP151000507508
పషరర: వనసకటకలమలరర ఆదనరర ఆదనరర

95-178/108

తసడడ:డ ఆసజననయమలల తపరప
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:32
లస: పప
95-178/110

7216 AP151000504389
పషరర: ససబబబరరవప ఆదనరర ఆదనరర

95-178/111

తసడడ:డ ఆదదయఖ ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:52
లస: పప
95-178/113

7219 AP151000504161
పషరర: ఆదదయఖ ఆదనరర ఆదనరర

95-178/114

తసడడ:డ నతరరయణ ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:77
లస: పప
95-177/266

7222 SQX1825629
పషరర: భవరన శసకర యమరరస

95-177/267

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప యమరరస
ఇసటట ననస:62-7-259/A
వయససస:27
లస: పప
95-143/930

Deleted

తసడడ:డ గగసష సయద
ఇసటట ననస:62-7-260
వయససస:45
లస: పప

95-177/264

భరస : అరరరనరరవప ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప యమరరస
ఇసటట ననస:62-7-259/A
వయససస:25
లస: పప
95-177/268

7204 MLJ2704187
పషరర: వనసకటటశశరమమ ఇకలణరరస

భరస : శకనవరస ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదదయఖ ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:54
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప యమరరస
ఇసటట ననస:62-7-259/A
వయససస:49
లస: ససస స
7223 SQX1825603
పషరర: సరసబశవ రరవప యమరరస

95-178/101

తసడడ:డ ఆదదయఖ ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:49
లస: పప
95-178/112

95-178/97

భరస : సరసబశవరరవప యకలణరరస
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదయఖ ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:43
లస: పప

7201 MLJ3719143
పషరర: సరశమ అయనతబతష
స ల

95-178/107 7213 SQX0417626
7212 SQX0229559
పషరర: ససధతకర బబబమ ఆదనరర ఆదనరర
పషరర: పడదథప కలమలర తపప

95-178/109 7215 AP151000504174
7214 AP151000504177
పషరర: మహహశశరరరవప ఆదనరర ఆదనరర
పషరర: శకనవరస ఆదనరర ఆదనరర

7217 SQX0417899
పషరర: ఆసజననయమలల తపరప

95-178/99

భరస : ఆసజననయమలల అపరప
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:50
లస: ససస స
95-178/106

95-178/94

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ అయనతబబతషల
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:48
లస: పప

భరస : ఆదదయఖ ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:45
లస: ససస స
7211 AP151000507408
పషరర: సరసశత ఆదనరర ఆదనరర

7200 MLJ1125129
పషరర: రరసబబబమ అయనతబతష
స ల

7198 SQX0574574
పషరర: శవ శసకర మలదల

తసడడ:డ చలమయఖ మలదతల halaa
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ అయనతబతషల
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:78
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప పరలశశటట
ఇసటట ననస:62-7-259
వయససస:34
లస: ససస స
7208 AP151000507505
పషరర: సరమలమజఖస ఆదనరర ఆదనరర

95-178/93

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ అయనతబబతషల
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ అనతనబతష
స న
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:49
లస: పప
7205 SQX0642868
పషరర: నతగలకడమ పరలశశటట పరలశశటట

7197 AP151000507689
పషరర: వజయలకడమ అయనతబతష
స ల
అయనతబతషల
భరస : శకనవరసరరవప అయనతబతషల
ఇసటట ననస:62-7-258
వయససస:43
లస: ససస స

7225 SQX2351161
పషరర: కరరమమలర సయద

95-176/991

తసడడ:డ గగసష సయద
ఇసటట ననస:62-7-260
వయససస:45
లస: పప
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7226 SQX2339059
పషరర: రమజజ సయద
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95-176/992

భరస : కరరమమలర సయద
ఇసటట ననస:62-7-260
వయససస:35
లస: ససస స
7229 SQX2407765
పషరర: రమజజ సయద

95-178/1156

95-178/117

7230 MLJ3722154
పషరర: నతగరరజ సనదత

భరస : శకనవరసరరవప� గనపసశశటట
ఇసటట ననస:62-7-262
వయససస:48
లస: ససస స
95-178/125

7244 MLJ3721859
పషరర: వజయ లకడమ తతట

95-178/126

7242 SQX0614677
పషరర: శవనతగకశశరమమ పపల

7245 AP151000507158
పషరర: రమలదదవ పపల పదతఖల

95-178/130

7248 MLJ2697571
పషరర: శసకరరరవప పపల పపల

95-178/123

తసడడ:డ బబష
ఇసటట ననస:62-7-263
వయససస:39
లస: పప

7251 SQX2245561
పషరర: జన బబగమమ షషక

95-141/50

7254 SQX0417782
పషరర: చసదదక
డ అడపరల అడపరల
తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-7-265
వయససస:31
లస: ససస స

7237 SQX1127548
పషరర: రరధత రరణణ గనపస శశటట

95-178/121

7240 SQX1127597
పషరర: శకనవరస రరవప గనపస శశటట

95-178/124

7243 SQX1483197
పషరర: చసదడ శశఖర తతట

95-141/51

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-7-263
వయససస:39
లస: పప
95-178/128

7246 AP151000507157
పషరర: జయశక పపల పపల

95-178/129

భరస : శసకరరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-7-263
వయససస:42
లస: ససస స
95-178/132

7249 SQX2245736
పషరర: శలలరరబ షషక

95-178/1157

భరస : బబష
ఇసటట ననస:62-7-263
వయససస:62
లస: ససస స
95-178/1159

భరస : జజన సససదత
ఇసటట ననస:62-7-263
వయససస:32
లస: ససస స
95-176/993

95-178/119

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప శశటట
ఇసటట ననస:62-7-262
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ పపల
ఇసటట ననస:62-7-263
వయససస:50
లస: పప
95-178/1158

7234 SQX0417865
పషరర: ఉమ మహహశశర రరవప ససధత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-7-262
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రరమయఖ పదతఖల
ఇసటట ననస:62-7-263
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-7-263
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప పషరర
ఇసటట ననస:62-7-265
వయససస:33
లస: ససస స

95-178/120

భరస : రరమమలల
ఇసటట ననస:62-7-263
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : చసదడ శశఖర తతట
ఇసటట ననస:62-7-263
వయససస:31
లస: ససస స

7253 SQX2234383
పషరర: చటట మమ పషరర

7239 AP151000507140
పషరర: భవరన ధనఫస ధసఫరమ

95-141/48
7231 MLJ3722147
పషరర: ఉమలమహహశశర రరవప� సనదత�

తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ ససధత
ఇసటట ననస:62-7-261
వయససస:51
లస: పప

భరస : మలర ఖలరరరనరరవప ధసఫరమ
ఇసటట ననస:62-7-262
వయససస:48
లస: ససస స

7241 AP151000504262
పషరర: మలర ఖలరరరనరరవప ధనపస
దనపరమ
తసడడ:డ కకటటనతగయఖ� దనపరమ
ఇసటట ననస:62-7-262
వయససస:55
లస: పప

7250 SQX2244002
పషరర: జజన శశశదత షషక

95-178/118

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శశటట
ఇసటట ననస:62-7-262
వయససస:28
లస: ససస స
95-178/122

95-178/116

తసడడ:డ దశరధ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:62-7-261
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఉమల మహహశశర రరవప ససధత
ఇసటట ననస:62-7-261
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మలర కరరరరన రరవప ధనపస
ఇసటట ననస:62-7-262
వయససస:25
లస: పప

7247 SQX1586769
పషరర: పషడమ కలమలర పపల

95-141/47

7233 SQX0207555
పషరర: నతగరరజ ససధత

95-141/49 7236 SQX1127571
7235 SQX1838135
పషరర: సరయ గగపస మణణ తదజ ధనపస
పషరర: దదవఖ గనపస శశటట

7228 SQX0207696
పషరర: ససరకష కకపపపల

తసడడ:డ పసలల కకపపపల
ఇసటట ననస:62-7-260
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ ఉమల మహహశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-7-261
వయససస:30
లస: పప

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప� ససధత
ఇసటట ననస:62-7-261
వయససస:48
లస: ససస స

7238 AP151000507139
పషరర: ససజజత గనపసశశటట � గనపసశశటట

95-178/115

భరస : ససరకష కకపపపల
ఇసటట ననస:62-7-260
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : కరరమమలర సయద
ఇసటట ననస:62-7-260
వయససస:35
లస: ససస స
7232 MLJ3721875
పషరర: వనసకట రమణ సనదత ససధత

7227 SQX0212530
పషరర: అపరష కకపపపల

7252 SQX0071639
పషరర: శవ కలమలర� కకరగసటట�

95-177/269

తసడడ:డ మసరసన రరవప� కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-7-264
వయససస:32
లస: పప
95-178/133

7255 AP151000507482
పషరర: రరజకశశరర అడపరల అడపరల

95-178/134

భరస : శకనవరస అడపరల
ఇసటట ననస:62-7-265
వయససస:50
లస: ససస స
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7256 AP151000504452
పషరర: శకనవరసస అడపరల అడపరల

95-178/135

తసడడ:డ గగపయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:62-7-265
వయససస:56
లస: పప
7259 MLJ0855114
పషరర: వజయకలమలరర మలటటరర

భరస : ససరకష కలమలర మలటటరర
ఇసటట ననస:62-7-267
వయససస:39
లస: ససస స
95-178/138

భరస : శకరరమమయరరస మలటటరర
ఇసటట ననస:62-7-267
వయససస:66
లస: ససస స
7262 AP151000018019
పషరర: శకరరమమయరరస మలటటరర

95-178/141

95-177/271

7268 SQX1114362
పషరర: సరసబశవ రరవప వపదబగరరర

95-141/53

95-177/272

95-176/323

7269 MLJ3721560
పషరర: మమరరమణణమలల బబ లమలల

7272 SQX1906452
పషరర: సతశ కలమలర అడపరల

95-141/580

తసడడ:డ రరతయఖ
ఇసటట ననస:62-7-273
వయససస:28
లస: ససస స

95-177/270

95-178/143

95-176/320

7270 MLJ3721552
పషరర: శరసతవరరరన బబ లమలల
బబ లమలల
తసడడ:డ జజన పడసరదరరవప బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-7-269
వయససస:32
లస: ససస స

95-176/321

95-142/126

7273 SQX0208835
పషరర: జయససధ అడపరల అడపరల

95-176/322

భరస : తరరపత రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-7-271
వయససస:41
లస: ససస స

95-178/144 7276 SQX2176196
95-178/1160
7275 AP151000507404
పషరర: వనసకరయమమ అడపరల ఆడపల
పషరర: అడపరల కరకసత కలమలర అడపరల

7278 SQX1929991
పషరర: కకశశర బబబమ అడప

భసధసవప: అడపరల సతశ కలమలర సతశ
ఇసటట ననస:62-7-271
వయససస:22
లస: పప
95-177/273

7281 SQX1617572
పషరర: ససకకత కకలగరన

7284 SQX1095612
పషరర: ససకకశ కకలగరన
తసడడ:డ పరపరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-7-273
వయససస:25
లస: పప

7279 SQX2297307
పషరర: కకశశర బబబమ అడపరల

95-178/1161

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:62-7-272
వయససస:23
లస: పప
95-176/324

తసడడ:డ పరపర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-7-273
వయససస:23
లస: ససస స
95-176/326

7264 SQX1377234
పషరర: లకడమ తదలలగయటట తదలలగయటట

7267 MLJ2696359
పషరర: శకనవరసరరవప కకషషసశశటట
కకషషసశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-7-268
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప అడప
ఇసటట ననస:62-7-272
వయససస:23
లస: పప
95-153/794

95-178/140

95-178/142

భరస : చసదడయఖ ఆడపల
ఇసటట ననస:62-7-271
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : చసదడయఖ
ఇసటట ననస:62-7-272
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర నతరరశశటట
ఇసటట ననస:62-7-273
వయససస:76
లస: ససస స

7266 AP151000507215
పషరర: అరరణ కకషషసశశటట కకషషసశశటట

7261 SQX0553776
పషరర: రమమష కలమలర మలటటరర
మలటటరర
తసడడ:డ శకరరమమయరరస మలటటరర
ఇసటట ననస:62-7-267
వయససస:45
లస: పప

భరస : రరమలరరవప తదలలగయటట
ఇసటట ననస:62-7-268
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత సరశమ అడపరల
ఇసటట ననస:62-7-271
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ తరరపత సరశమ అడపరల
ఇసటట ననస:62-7-271
వయససస:26
లస: పప

7283 SQX0208942
పషరర: నతసచతరమమ నతరరశశటట నతరరశశటట

95-141/52

తసడడ:డ జజన పడసరదరరవప బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-7-269
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతస ర షషక
ఇసటట ననస:62-7-270
వయససస:38
లస: ససస స

7280 SQX2157212
పషరర: దథనమమ ఏడన
ర రర

7263 SQX1479626
పషరర: వనసకటటష కకకషషసశశటట

భరస : శకనవరసరరవప కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-7-268
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమకకటట వపదబగరరర
ఇసటట ననస:62-7-269
వయససస:73
లస: పప

7277 SQX2297372
పషరర: వనసకయమమ అడపరల

95-178/139

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-7-268
వయససస:24
లస: పప

7265 SQX1377192
పషరర: రరమల రరవప తదలలగయటట
తదలలగయటట
తసడడ:డ మమసలయఖ తదలలగయటట
ఇసటట ననస:62-7-268
వయససస:36
లస: పప

7274 SQX1456475
పషరర: చసదడ శశఖర అడపరల

7260 AP151000018036
పషరర: ససరకష కలమలర మలటటరర

95-178/137

భరస : రమమషషణమలర మలటటరర
ఇసటట ననస:62-7-267
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకరరమమయరరస మలటటరర
ఇసటట ననస:62-7-267
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ లకడమ నరశసహస మలటటరర
ఇసటట ననస:62-7-267
వయససస:69
లస: పప

7271 SQX1930387
పషరర: అసజమమ షషక

95-178/136 7258 MLJ0855122
7257 SQX0553602
పషరర: కకషషకలమలరర మలటటరర మలటటరర
పషరర: రమలదదవ మలటటరర

7282 SQX0539338
పషరర: కలమలరర గడబస గడబస

95-176/325

భరస : నతగకశశ రరవప గడబస
ఇసటట ననస:62-7-273
వయససస:48
లస: ససస స
95-176/327

7285 SQX0539965
పషరర: నతగకశశరర రరవప గడబస

95-176/328

తసడడ:డ రరధతకకకషష మయరరస గడబస
ఇసటట ననస:62-7-273
వయససస:56
లస: పప
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7286 SQX2243145
పషరర: శకనవరసరరవప నసబయరర

95-176/994

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:62-7-273
వయససస:38
లస: పప
7289 SQX2188019
పషరర: శవ కళళఖణ వపరరజలలర

95-141/581

95-176/1071

95-178/1054

95-176/330

95-176/333

95-176/336

95-176/995

భరస : నతరరయణ నతగమలర
ఇసటట ననస:62-7-281
వయససస:46
లస: ససస స

7299 SQX1247445
పషరర: కళళఖణణ సప మశశటట

7302 SQX1643956
పషరర: మహహష పదతఖల

7305 SQX2027274
పషరర: శబబబర బబష షషక

7308 SQX1247437
పషరర: వనసకటటష గడబస

95-142/127

7311 SQX0892240
పషరర: రరజఖస బతష
స ల బతష
స ల

95-176/331

7314 SQX0870220
పషరర: రరజఖస బతష
స ల
భరస : మలలలశశరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-7-281
వయససస:47
లస: ససస స

7294 SQX2113835
పషరర: ననరజహన షషక

95-178/1053

7297 SQX2114106
పషరర: బబజబ బఇవనస మహమమద

95-178/1056

7300 SQX1617614
పషరర: కలమలరర పప లశశటట

95-176/332

భరస : రరజజ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-7-280
వయససస:42
లస: ససస స
95-176/334

7303 SQX1617598
పషరర: రరజజ రరవప పప లశశటట

95-176/335

తసడడ:డ శకరరమమలల పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-7-280
వయససస:51
లస: పప
95-176/915

7306 SQX2027266
పషరర: పరఖరర జజన షషక

95-176/916

భరస : శబబబర బబష షషక
ఇసటట ననస:62-7-280
వయససస:39
లస: ససస స
95-176/337

7309 SQX0556449
పషరర: గడబస బబషర గడబస

95-176/338

తసడడ:డ రరధతకకషష మయరరస గడబస
ఇసటట ననస:62-7-280/1
వయససస:49
లస: పప
95-176/339

భరస : మలలర శశరరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-7-281
వయససస:48
లస: ససస స
95-176/1076

95-176/1069

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:62-7-279
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ బబషర గడబస
ఇసటట ననస:62-7-280/1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప నతగమలర
ఇసటట ననస:62-7-281
వయససస:23
లస: ససస స
7313 SQX2512341
పషరర: ససనత దదవ నతగమలర

95-178/1055

తసడడ:డ అబమబల ససభబన
ఇసటట ననస:62-7-280
వయససస:66
లస: పప

భరస : వననద కలమలర
ఇసటట ననస:62-7-280
వయససస:28
లస: ససస స
7310 SQX1906346
పషరర: మహన ససజనఖ నతగమలర

7296 SQX2114858
పషరర: మమలలల మహమమద

7291 SQX2503746
పషరర: బబజద బఇవనస మహమమద

భరస : మహబయబ ససభబన
ఇసటట ననస:62-7-279
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయమలల పదతఖల
ఇసటట ననస:62-7-280
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ ramanarao సప మశశటట
ఇసటట ననస:62-7-280
వయససస:51
లస: పప
7307 SQX2159135
పషరర: వరలకడమ సప మశశటట

95-177/1379

తసడడ:డ హనసమసతరరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:62-7-280
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:62-7-280
వయససస:43
లస: ససస స
7304 SQX1643931
పషరర: హనసమసతరరవప సప మశశటట

7293 SQX2538957
పషరర: మలబమల మహమమద

95-177/274

తసడడ:డ మమలలల మహమమద
ఇసటట ననస:62-7-279
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల
ఇసటట ననస:62-7-279
వయససస:37
లస: పప

భరస : వజయ కలమలర జకరణ
ఇసటట ననస:62-7-280
వయససస:22
లస: ససస స
7301 SQX0209189
పషరర: భయలకడమ సప మశశటట

95-155/1060

భరస : మమలలల మహమమద
ఇసటట ననస:62-7-279
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : మమలలల
ఇసటట ననస:62-7-279
వయససస:37
లస: ససస స
7298 SQX1643923
పషరర: మమనక జకరణ

7290 SQX2509081
పషరర: షబబన పటబన

7288 SQX1930312
పషరర: ససనత వడర మయడడ

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప వడర మయడడ
ఇసటట ననస:62-7-275
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : యలససన ఖలన పటబన
ఇసటట ననస:62-7-279
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ మమలలల మహమద
ఇసటట ననస:62-7-279
వయససస:81
లస: పప
7295 SQX2112977
పషరర: మలబమల మహమమద

95-176/329

తసడడ:డ చసదడయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:62-7-274
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-7-276
వయససస:20
లస: పప
7292 SQX2504868
పషరర: మమలలల మహమద

7287 MLJ3719390
పషరర: నరసససహ రరవప అడపరల

7312 SQX1493543
పషరర: భరత బతష
స ల

95-176/340

తసడడ:డ మలలశశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-7-281
వయససస:27
లస: పప
95-177/275

7315 SQX1930262
పషరర: అరరణ కలమలర నతగమళళ

95-177/276

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప నతగమళళ
ఇసటట ననస:62-7-281
వయససస:22
లస: పప
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7316 SQX1241090
పషరర: భబరత బతష
స ల
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95-177/277

తసడడ:డ మలలర శశర రరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-7-281
వయససస:27
లస: పప
7319 SQX0618009
పషరర: శకనవరసరరవప ఉదబసటట ఉదరనస

95-177/280

95-177/283

95-177/286

7323 AP151000507559
పషరర: మహలకమమమ కకడద కకడద

7326 SQX1217364
పషరర: హనసమ దసరర శకనవరస కరరక

95-177/288

7331 MLJ1126234
పషరర: వజయలకడమ కకమరర

95-178/145

7329 SQX1346379
పషరర: శరరష దదవరపలర

95-177/284

భరస : చదననయఖ కకమరర
ఇసటట ననస:62-7-290
వయససస:51
లస: ససస స

95-178/1164

తసడడ:డ రరమలరరవప కకలలర రర
ఇసటట ననస:62-7-292
వయససస:64
లస: పప

7335 SQX1479683
పషరర: దథపసస కకసడపలర

95-177/282

7324 SQX1455121
పషరర: వజయ కలమలర కకడద

95-177/285

7327 SQX0742338
పషరర: భభగకశశరర నతయమడడ నతయమడడ

95-177/287

భరస : శకనవరస రరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:62-7-288
వయససస:47
లస: ససస స
95-176/341

7330 SQX1346346
పషరర: వజయ కకకషష దదవరపలర

95-176/342

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:62-7-290
వయససస:34
లస: పప
95-178/1165

భరస : శక రరమమలల దదవరపలర
ఇసటట ననస:62-7-290
వయససస:81
లస: ససస స
95-178/147

7321 SQX0411256
పషరర: వనసకటటశశరరర� కకలకలకరర�

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకడద
ఇసటట ననస:62-7-284
వయససస:24
లస: పప

భరస : వజయ కకకషష దదవరపలర
ఇసటట ననస:62-7-290
వయససస:29
లస: ససస స
7332 SQX2459535
పషరర: రరఘవమమ దదవరపలర

95-177/279

తసడడ:డ అపపయఖ� కకలకలకరర
ఇసటట ననస:62-7-282
వయససస:73
లస: పప

భసధసవప: తడవనణణ కరరక
ఇసటట ననస:62-7-284
వయససస:24
లస: పప

7328 SQX0749473
పషరర: శకనవరసరరవప నతయమడడ
నతయమడడ
తసడడ:డ ససబబబరరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:62-7-288
వయససస:47
లస: పప

7337 MLJ1127158
పషరర: సరగజజరరణణ పససపపలలటట

95-177/281

భరస : వరరసరశమ కకడద
ఇసటట ననస:62-7-284
వయససస:82
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ కకడద
ఇసటట ననస:62-7-284
వయససస:50
లస: పప

7334 MLJ2696193
పషరర: రరమమ కకలలర రర

7320 SQX0618074
పషరర: నతగకశశరరరవప ఉదబసటట వపడర నస

7318 SQX0628743
పషరర: శకలకడమ ఉదబసటట ఉదరనస

భరస : నతగకశశరరరవప ఉదరనస
ఇసటట ననస:62-7-282
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల ఉదరనస
ఇసటట ననస:62-7-282
వయససస:64
లస: పప

భరస : జయబబబమ కకడద
ఇసటట ననస:62-7-284
వయససస:41
లస: ససస స
7325 MLJ3718749
పషరర: శకనవరసరరవప కకడద కకడద

95-177/278

భరస : శకనవరసరరవప ఉదరనస
ఇసటట ననస:62-7-282
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప ఉదరనస
ఇసటట ననస:62-7-282
వయససస:37
లస: పప
7322 AP151000507556
పషరర: నతగమణణ కకడద కకడద

7317 SQX0628693
పషరర: అననపపరష ఉదరనస

7333 MLJ1121078
పషరర: పపననమమ కకలలర రర

95-178/146

భరస : రరమమ కకలలర రర
ఇసటట ననస:62-7-292
వయససస:56
లస: ససస స
95-177/289

భరస : వజయ కలమలర కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-7-295
వయససస:27
లస: ససస స

7336 SQX2450914
పషరర: వజయకలమలర కకసడపలర

95-178/1166

తసడడ:డ మమరళ కకషష కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-7-295
వయససస:27
లస: పప

95-178/148

95-178/149 7339 AP151000504355
7338 AP151000504269
పషరర: రరఘవయఖ కకషషసశశటట కకషషసశశటట
పషరర: శకనవరసరరవప కకషషసశశటట
కకషషసశశటట
తసడడ:డ లకడమనతరరయణ కకషషసశశటట
తసడడ:డ లకడమనతరరయణ కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-7-331/1
ఇసటట ననస:62-7-331/1
వయససస:47
లస: పప
వయససస:47
లస: పప

95-178/150

7340 SQX2183325
పషరర: నతగ వనసకట లకడమ కలమలరర
పలశదథ
భరస : నతగకశశర రరవప పలశదథ
ఇసటట ననస:62-8/1
వయససస:49
లస: ససస స

95-162/877

7341 SQX0092833
పషరర: వరమమ జపపడడ

95-142/128

7343 SQX1735505
పషరర: ససధ రరణణ గమబబ

95-142/129

భరస : కకటటశశరరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-7-331/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప గమబబ
ఇసటట ననస:62-8-30
వయససస:38
లస: ససస స

95-178/151

భరస : నతగకశశర రరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:62-8-27
వయససస:51
లస: ససస స
7344 SQX1735026
పషరర: యమమన అడపరల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-300
వయససస:28
లస: ససస స

7342 SQX1735422
పషరర: శక సరయ జజఖత తతట
భరస : సరయ సతష తతట
ఇసటట ననస:62-8-30
వయససస:34
లస: ససస స

95-142/130

7345 SQX1735042
పషరర: ససత దదవ అడపరల

95-142/131

తసడడ:డ రరమల రరవప పగడతల
ఇసటట ననస:62-8-300
వయససస:32
లస: ససస స
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7346 SQX1735232
పషరర: ఈశశరమమ అడపరల
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95-142/132

భరస : అజయ కలమలర అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-300
వయససస:53
లస: ససస స
7349 SQX1736255
పషరర: పరరశత తతట

95-142/135

95-142/138

95-142/140

7356 SQX1625120
పషరర: ససధఖ రరణణ జడ

95-141/54

7359 SQX1735372
పషరర: అపరష దదవ కకషషమమససటట

95-142/144

7362 SQX2275790
పషరర: వనసకట రరఘవ కకషషస శశటట

95-142/146

7365 SQX1735323
పషరర: శక హరర జజదత

95-152/1166
7367 SQX2532406
పషరర: జడ శతతరరవమమ జడ
అపపరరవప
భరస : జజదతససతతరవమలమ జడ అపపరరవప
ఇసటట ననస:62-8-305
వయససస:18
లస: ససస స

7368 SQX2050656
పషరర: శతతరరవమమ జడ
భరస : అపపరరవప అపపరరవప
ఇసటట ననస:62-8-305
వయససస:61
లస: ససస స

7370 SQX2055630
పషరర: ససరకశ జడ

7371 SQX1953223
పషరర: రతన కలమలరర కకసడదతససల

95-164/834

తసడడ:డ అపపరరవప జడ
ఇసటట ననస:62-8-305
వయససస:34
లస: పప

95-142/142

7374 SQX1942424
పషరర: నరకసదడ కలమలర కకనగళర
తసడడ:డ వనణమగగపరల రరవప కకనగళర
ఇసటట ననస:62-08-306
వయససస:30
లస: పప

95-142/137

7354 SQX1734797
పషరర: అననరరధ జడ

95-142/139

భరస : వనసకటటసశరరర జడ
ఇసటట ననస:62-8-302
వయససస:36
లస: ససస స
7357 SQX1953181
పషరర: అజయ లకడమ కకసనరర

95-142/141

7360 SQX1735398
పషరర: శవభబణతదజ కకషషమమససటట

95-142/143

తసడడ:డ రఉఇసదడనతధ కకషషమమససటట
ఇసటట ననస:62-8-303/1
వయససస:24
లస: పప
95-142/726

7363 SQX1735307
పషరర: శవ కలమలరర జజడడ

95-142/145

భరస : రరసబబబమ జజడడ
ఇసటట ననస:62-8-305
వయససస:51
లస: ససస స
95-142/147

7366 SQX1735208
పషరర: రరసబబబమ జడత

95-142/148

తసడడ:డ ససబబయఖ జడత
ఇసటట ననస:62-8-305
వయససస:59
లస: పప
95-155/746

7369 SQX2091734
పషరర: అపపరరవపస జడ

95-157/1304

తసడడ:డ ససబబయఖ జడ
ఇసటట ననస:62-8-305
వయససస:63
లస: పప
95-142/149

భరస : రవ కకసడదతససల
ఇసటట ననస:62-8-306
వయససస:52
లస: ససస స
95-142/151

7351 SQX1734573
పషరర: వనసకటటశశరరర జడ

భరస : వర చతరర కకసనరర
ఇసటట ననస:62-8-303
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ భగవరన కకషషస శశటట
ఇసటట ననస:62-8-303/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరసబబబమ జజదత
ఇసటట ననస:62-8-305
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రవ కకసడదతససల
ఇసటట ననస:62-8-306
వయససస:28
లస: పప

95-143/124

భరస : భగవరన కకషషమమససటట
ఇసటట ననస:62-8-303/1
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-305
వయససస:77
లస: ససస స

7373 SQX1953157
పషరర: రసగ ఫణణ కకసడదతససల

95-143/123

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర జడ
ఇసటట ననస:62-8-302
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ భకపత కకషషససటట
ఇసటట ననస:62-8-303/1
వయససస:53
లస: పప
7364 SQX1735265
పషరర: మసగమమ అడపరల

7353 SQX1364942
పషరర: శక సరయ జజఖత తతట

95-142/134

తసడడ:డ శసకరరరవప జడ
ఇసటట ననస:62-8-301
వయససస:45
లస: పప

Deleted

తసడడ:డ బకపత కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-303/1
వయససస:53
లస: పప
7361 SQX1871342
పషరర: భగవరన కకషషససటట

95-142/136

భరస : సరయ సతష తతట
ఇసటట ననస:62-8-301
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప జడ
ఇసటట ననస:62-8-302
వయససస:71
లస: ససస స
7358 SQX1796010
పషరర: భగవరన కకకషషసశశటట

7350 SQX1735570
పషరర: సరయ సతష తతట

7348 SQX1734847
పషరర: శకకర అడపరల

తసడడ:డ అజయ కలమలర అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-300
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ తడమయరరస తతట
ఇసటట ననస:62-8-301
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటయఖ నతయమడడ తతట
ఇసటట ననస:62-8-301
వయససస:64
లస: పప
7355 SQX1735182
పషరర: సరసబబడజఖస జడ

95-142/133

తసడడ:డ అజయ కలమలర అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-300
వయససస:32
లస: పప

భరస : తడమయరరస తతట
ఇసటట ననస:62-8-301
వయససస:61
లస: ససస స
7352 SQX1736222
పషరర: తడమయరరస తతట

7347 SQX1734862
పషరర: వననద కలమలర అడపరల

7372 SQX1942531
పషరర: పదతమవత కకనగళర

95-142/150

భరస : వనణమగగపరలరరవప కకనగళర
ఇసటట ననస:62-08-306
వయససస:55
లస: ససస స
95-142/152

7375 SQX1942291
పషరర: వనసకట మహహష కకనగళర

95-142/153

తసడడ:డ వనణమగగపరల రరవప కకనగళర
ఇసటట ననస:62-08-306
వయససస:31
లస: పప
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7376 SQX1942523
పషరర: వనణమగగపరల రరవప కకనగళర

95-142/154

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ కకనగళర
ఇసటట ననస:62-08-306
వయససస:60
లస: పప
7379 SQX2275782
పషరర: కరరరసక గడదమ

95-142/727

తసడడ:డ సప మయఖ గడదమ
ఇసటట ననస:62-8-306
వయససస:54
లస: పప
95-142/729

తసడడ:డ పపలర యఖ గడదమ
ఇసటట ననస:62-8-306
వయససస:27
లస: పప
7382 SQX2082584
పషరర: శకనవరస రరవప గమబబ

7377 SQX2288462
పషరర: పపలర యఖ గడదమ

7380 SQX1227876
పషరర: పడశరసత తతయ

7383 SQX2082469
పషరర: ససధ రరణణ గమబబ

95-142/728

భరస : పపలర యఖ గడదమ
ఇసటట ననస:62-8-306
వయససస:43
లస: ససస స
95-141/55

తసడడ:డ రరస బబబమ తతయ
ఇసటట ననస:62-8-307
వయససస:25
లస: ససస స
95-141/484

7378 SQX2275766
పషరర: జజఖత గడదమ

7381 SQX1227868
పషరర: వనజ సడవసత తతయ

95-141/56

తసడడ:డ రరస బబబమ తతయ
ఇసటట ననస:62-8-307
వయససస:28
లస: ససస స
95-141/485

7384 SQX2082246
పషరర: పవన సరయ గమబబ

95-141/486

తసడడ:డ లకమయఖ గమబబ
ఇసటట ననస:62-8-307
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప గమబబ
ఇసటట ననస:62-8-307
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప గమబబ
ఇసటట ననస:62-8-307
వయససస:21
లస: పప

95-141/729
7385 SQX2532455
పషరర: గమబబ ససధతవన
గమబబబ.శకనవసరరరవ
భరస : గమబబ ససధతవన గమబబ శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-8-307
వయససస:18
లస: ససస స

95-141/730
7386 SQX2532471
పషరర: గమబబబ.శకనవసరరరవ
గమబబబలకగకమయల
తసడడ:డ గమబబససన
డ వసరరరవ గమబబ లకమయఖ
ఇసటట ననస:62-8-307
వయససస:18
లస: పప

7387 SQX1735463
పషరర: పవన సరయ గమబబ
తసడడ:డ శకనవరస రరవప గమబబ
ఇసటట ననస:62-8-307
వయససస:22
లస: పప

7388 SQX1735240
పషరర: శకనవరస రరవప గమబబ

7389 SQX2184398
పషరర: మలర శశర రరవప తతటట

7390 SQX2184422
పషరర: మనతకడ తతటట

95-142/156

తసడడ:డ లకమయఖ గమబబ
ఇసటట ననస:62-8-307
వయససస:46
లస: పప
7391 SQX2374726
పషరర: రరస పడసరద బలగర

తసడడ:డ కకతస యఖ తతటట
ఇసటట ననస:62-8-308
వయససస:64
లస: పప
95-141/584

తసడడ:డ అపపల నతయమడడ బలగర
ఇసటట ననస:62-8-308
వయససస:36
లస: పప
7394 SQX1735489
పషరర: దదవఖ లకడమ గమటటట పలర

7392 SQX2463602
పషరర: జజనకక బలగ

95-142/157

7395 SQX1735554
పషరర: చలపత రరవప పప లశశటట

7398 SQX1735174
పషరర: దసరర మమ అడపరల

భరస : వజయ రరధతకకషష మయరరస అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-309
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జనతరర న రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-309
వయససస:54
లస: ససస స

7400 SQX1735133
పషరర: జనతరరన రరవప అడపరల

7401 SQX1993393
పషరర: తడవనణణ అడపరల

95-142/162

తసడడ:డ కకషష మయరరస అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-309
వయససస:62
లస: పప
7403 SQX1735356
పషరర: సరసబబడజఖస చకణ
భరస : పసచచయఖ చకణ
ఇసటట ననస:62-8-310
వయససస:78
లస: ససస స

95-141/585

95-142/164

7393 SQX2474666
పషరర: జజనకక బలగ

Deleted

95-142/158

7396 SQX2416485
పషరర: జజనకక బలగర

95-142/730

భరస : రరమ పడసరద బలగర
ఇసటట ననస:62-8-308
వయససస:31
లస: ససస స
95-142/160

7399 SQX1735109
పషరర: రరధ కకషష అడపరల

95-142/161

తసడడ:డ జనతరరన రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-309
వయససస:34
లస: పప
95-142/690

7402 SQX1905744
పషరర: తతహహరర షషక

భరస : వజయ రరధ కకషష మయరరస అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-309
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : షషకకర షషక
ఇసటట ననస:62-8-310
వయససస:33
లస: ససస స

7404 SQX1906403
పషరర: పడతతప చసకణ

7405 SQX1905769
పషరర: షషకకర షషక

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప చసకణ
ఇసటట ననస:62-8-310
వయససస:25
లస: పప

95-141/586

భరస : రరమ పడసరద బలగ
ఇసటట ననస:62-8-308
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ రరవప పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-8-308
వయససస:35
లస: ససస స
95-142/159

95-141/583

తసడడ:డ మలర శశర రరవప తతటట
ఇసటట ననస:62-8-308
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : రరమ పడసరద బలగ
ఇసటట ననస:62-8-308
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ అదదశశషరరవప గమటటట పలర
ఇసటట ననస:62-8-308
వయససస:27
లస: ససస స
7397 SQX1734763
పషరర: తడవనణణ అడపరల

95-141/582

95-142/155

95-142/165

95-142/163

95-142/166

తసడడ:డ సమద షషక
ఇసటట ననస:62-8-310
వయససస:39
లస: పప
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7406 SQX1734474
పషరర: ససధఖ రరణణ నసదదవరడ

95-142/199

7407 SQX1734458
పషరర: శకనవరస రరవప నసదదవరడ

95-142/200

7408 SQX1735752
పషరర: మసగమమ బసడడ

95-142/167

భరస : శకనవరస రరవప నసదదవరడ
తసడడ:డ గగపరల రరవప నసదదవరడ
భరస : సతఖనతరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:62-8-313, SOMA VARI STREET ఇసటట ననస:62-8-313, SOMA VARI STREET ఇసటట ననస:62-8-314
వయససస:42
లస: ససస స
వయససస:54
లస: పప
వయససస:58
లస: ససస స
7409 SQX1734318
పషరర: సతఖనతరరయణ బసడడ

95-142/168

తసడడ:డ పసద బబబమ బసడడ
ఇసటట ననస:62-8-314
వయససస:64
లస: పప
7412 SQX1734979
పషరర: నతగలకడమ అడపరల

95-142/170

95-145/68

95-142/175

95-142/178

95-178/152

95-178/154

తసడడ:డ రరధతకకషషమయరరస రరవ
ఇసటట ననస:62-8-322
వయససస:38
లస: పప

95-142/176

7422 SQX1733849
పషరర: వనసకటటశశర రరవప అడపరల

7425 MLJ1122720
పషరర: రరజజలల అడపరల అడపరల

7428 SQX1733443
పషరర: గగరర మమకల

95-141/62

7431 SQX1733054
పషరర: నతగశశర రరవప మమకల

95-141/58

7434 SQX1732486
పషరర: మమరళ కకషష అడపరల
తసడడ:డ శవ పడసరద అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-323
వయససస:30
లస: పప

7417 SQX1734433
పషరర: సప మయఖ బబలభదడ

95-142/174

7420 SQX1734490
పషరర: వనసకయఖ వడతలశశటట

95-142/177

7423 SQX1745017
పషరర: శకనవరస రరవప కకసరరజ

95-142/179

తసడడ:డ రమణయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-8-320
వయససస:43
లస: పప
95-178/153

95-141/59
7426 SQX0902148
పషరర: మసచనళళ రరమ కకటటశశర రరవప

తసడడ:డ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:62-8-321
వయససస:27
లస: పప
95-141/60

7429 SQX0997296
పషరర: అడపరల వజయ లకడమ

95-141/61

భరస : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:62-8-322
వయససస:49
లస: ససస స
95-141/63

తసడడ:డ సరసబయఖ మమకల
ఇసటట ననస:62-8-322
వయససస:49
లస: పప
95-178/156

95-142/172

తసడడ:డ సరసబయఖ వడతలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-319
వయససస:31
లస: పప

భరస : నతగకశశరరరవప మమకల
ఇసటట ననస:62-8-322
వయససస:44
లస: ససస స

తలర : వజయ లకడమ అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-322
వయససస:23
లస: పప
7433 SQX0509539
పషరర: బబలలజ రరవ రరవ

7419 SQX1746254
పషరర: నతగరరజ వడతలశశటట

7414 SQX1734987
పషరర: శకనవరస రరవప అడపరల

తసడడ:డ ఆసజననయమలల బబలభదడ
ఇసటట ననస:62-8-318
వయససస:41
లస: పప

భరస : మమసలయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-320
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప మసచననన
ఇసటట ననస:62-8-321
వయససస:49
లస: ససస స
7430 SQX1731090
పషరర: సరసబశవ అఖల అడపరల

95-142/173

తసడడ:డ మమసలయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-320
వయససస:58
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరర అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-320
వయససస:53
లస: ససస స
7427 MLJ1127117
పషరర: కకటటశశరర మసచననన

7416 SQX1734920
పషరర: వరరజమమ బబలభదడ

95-141/57

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-317
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబయఖ వడతలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-319
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ వడతలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-319
వయససస:59
లస: పప
7424 AP151000507465
పషరర: రమణమమ అడపరల అడపరల

95-142/171

భరస : సప మయఖ బబలభదడ
ఇసటట ననస:62-8-318
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ వడతలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-319
వయససస:49
లస: ససస స
7421 SQX1746924
పషరర: సరసబయఖ వడతలశశటట

7413 SQX1735067
పషరర: పదతమవత అడపరల

7411 SQX1734045
పషరర: గగపసనతధ అడపరల
తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-317
వయససస:24
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-317
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-317
వయససస:22
లస: ససస స
7418 SQX1746171
పషరర: కకటటశశరమమ వడతలశశటట

95-142/169

భరస : రమమశ బబబమ అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-316
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-317
వయససస:22
లస: ససస స
7415 SQX1643253
పషరర: నతగలకడమ అడపరల

7410 SQX1734268
పషరర: శవ పరరశత అడపరల

7432 SQX0509463
పషరర: నతగజజఖత రరవ

95-178/155

భరస : బబలలజ రరవ
ఇసటట ననస:62-8-322
వయససస:36
లస: ససస స
95-141/64

7435 SQX1402650
పషరర: శరకవణణ అడపరల

95-142/180

భరస : మమరళ కకషష అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-323
వయససస:27
లస: ససస స
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95-178/157

భరస : సతఖనతరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:62-8-323
వయససస:87
లస: ససస స
7439 MLJ2697605
పషరర: ససరకష బసడడ

95-178/160

7440 MLJ2696797
పషరర: కరలలషర బసడడ

95-141/65

భరస : హనసమసత రరవప పరలచదటట
ఇసటట ననస:62-8-324
వయససస:46
లస: ససస స

7443 SQX1730902
పషరర: వనసకరయలమమ అడపరల

భరస : శవ నతగకసదడ పడసరద అననవరపప
ఇసటట ననస:62-8-324
వయససస:50
లస: ససస స
95-141/68

భరస : పపళర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-325
వయససస:66
లస: ససస స

95-141/71

95-178/165

7449 SQX2173094
పషరర: మనస అడపరల

95-142/712

95-141/74

95-141/587

7461 MLJ2703189
పషరర: అపపమమ కలరరకలల

95-141/69

7464 SQX1731629
పషరర: శవ గగపస మహహష లకడమశశటట
తసడడ:డ పరమమశశర రరవప లకడమశశటట
ఇసటట ననస:62-8-326/1
వయససస:23
లస: పప

7447 SQX1730928
పషరర: కకషష వనణణ అడపరల

95-141/67

7450 MLJ3721222
పషరర: కకషషవనణణ అడపరల

95-178/166

7453 SQX1124650
పషరర: మలలర శశరర అసత రరజ

95-141/70

భరస : చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:35
లస: ససస స
95-141/72

7456 SQX1396416
పషరర: కరరరసక అడపరల

95-141/73

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:24
లస: పప
95-141/75

7459 SQX1124643
పషరర: గగపస అసత రరజ

95-141/76

తసడడ:డ చనన మమన
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:63
లస: పప
95-178/168

భరస : శసకరరరవప కకరరకలల
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:45
లస: ససస స
95-178/170

95-178/163
7444 MLJ3721214
పషరర: కకటటశశరమమ పలచదటట � పలచదటట

భరస : ఏడడక�ాసడలల అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-325
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:22
లస: ససస స
7463 MLJ2696185
పషరర: సరసబశవరరవప అడపరల
అడపరల
తసడడ:డ గగపయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:47
లస: పప

7458 SQX1124635
పషరర: చసదడశశఖర అసత రరజ

95-178/162

భరస : ఏడడ కకసదలల అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-325
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : గగపస అసతరరజ
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:35
లస: పప
7460 SQX2190791
పషరర: లకడమ చతమసడదశశరర వపరరజలలర

7455 SQX1842699
పషరర: లకడమ అసతరరజ

7441 MLJ2697043
పషరర: పడభబకర తతడదపలర

భరస : హనసమసతరరవప� పలచదటట
ఇసటట ననస:62-8-324
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపస
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:38
లస: ససస స
7457 SQX1124627
పషరర: పవన కలమలర అసత రరజ

95-141/66

తసడడ:డ అదసకకనన
బ లక అడపరల
ఇసటట ననస:62-08-325
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : పపలలరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-325
వయససస:65
లస: ససస స

95-178/159

తసడడ:డ శవరజ తతడదపలర
ఇసటట ననస:62-8-323
వయససస:40
లస: పప

7446 AP151000504740
పషరర: రతనగరరర మమససననరర
మమససననరర
తసడడ:డ రరమలరరవప మమససననరర
ఇసటట ననస:62-8-324
వయససస:51
లస: పప

95-178/167 7452 SQX1124684
7451 AP151000507463
పషరర: లకడమతషలసస అడపరల అడపరల
పషరర: వనసకట రమణ అసత రరజ

7454 SQX1124676
పషరర: పదతమవత అసత రరజ

95-178/161

భరస : చసదడయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-324
వయససస:66
లస: ససస స
95-178/164

7438 MLJ3720133
పషరర: కకశశర కలమలర భయపత

తసడడ:డ శకనవరస రరవప భయపత
ఇసటట ననస:62-8-323
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:62-8-323
వయససస:38
లస: పప

7442 SQX1731728
పషరర: కకటటశశరమమ పరలచదటట

7448 SQX1731231
పషరర: తషలశమమ అడపరల

95-178/158

తసడడ:డ శకనవరసరరవప భయపత
ఇసటట ననస:62-8-323
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ బసడడ
ఇసటట ననస:62-8-323
వయససస:37
లస: పప

7445 MLJ3721347
పషరర: వనసకట శరరద అననవరపప

7437 MLJ3720141
పషరర: వరకసదడ నతథ భయపత

7462 SQX1759067
పషరర: హరరశ అడపరల

95-178/169

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-326
వయససస:23
లస: పప
95-141/77

7465 SQX1731678
పషరర: పరమమశశర రరవప లకడమససటట

95-141/78

తసడడ:డ సరసబ ససవర రరవప లకడమససటట
ఇసటట ననస:62-8-326/1
వయససస:44
లస: పప
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7466 SQX1731363
పషరర: వనసకట రరమ రరవప మదసబల

95-141/79

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:62-8-326/1
వయససస:46
లస: పప
7469 AP151000507229
పషరర: సరమలమజఖస లకడమశశటట లకడమ శశటట

7475 SQX1731439
పషరర: హహమసత మదసబల

95-178/172

7470 SQX0981035
పషరర: కకట సతష కకట

95-178/175

7473 SQX1731470
పషరర: మణణ మదసబల

95-141/85

తసడడ:డ శకనస నరసరన
ఇసటట ననస:62-8-327
వయససస:21
లస: పప

95-141/88

95-141/83

7479 SQX1733385
పషరర: శకనస నరసరన

95-141/86

95-178/181

95-178/183

తసడడ:డ యయడడకకసడలల
ఇసటట ననస:62-8-330
వయససస:32
లస: పప

7491 SQX0958686
పషరర: కకషషస శశటట పరవన

95-178/178

7494 AP151000507218
పషరర: ఝలనస కకషషసశశటట కకషషసశశటట
భరస : ఏడడకకసడలల కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-330
వయససస:48
లస: ససస స

95-141/81

7477 SQX1733583
పషరర: యయససఓధ నరసరన

95-141/84

7480 MLJ2703346
పషరర: యశశద నతరసరన

95-178/176

7483 SQX1732304
పషరర: నతగ మమనక ససధత

95-141/87

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససధత
ఇసటట ననస:62-8-328
వయససస:22
లస: ససస స
95-141/89

7486 AP151000507456
పషరర: వజయలకమ ససధత ససధత

95-178/179

భరస : శకనవరసరరవప ససధత
ఇసటట ననస:62-8-328/1
వయససస:43
లస: ససస స
95-178/182

7489 NDX2454650
పషరర: ససరకఖరరణణ గడడమ పరరరర

94-226/21

భరస : రవ గడడమ పరరరర
ఇసటట ననస:62-8-329
వయససస:36
లస: ససస స
95-141/90

భరస : వరరసజననయమలల
ఇసటట ననస:62-8-330
వయససస:28
లస: ససస స
95-141/92

7474 SQX1731314
పషరర: వజయ లకడమ మదసబల

భరస : శకనవరసరరవప నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-327
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడరసగరరరవప సనదత
ఇసటట ననస:62-8-328/1
వయససస:50
లస: పప

భరస : శవరజ గగపప
ఇసటట ననస:62-8-329
వయససస:60
లస: ససస స
7493 SQX0958678
పషరర: కక వరరసజననయమలల

7488 AP151000504217
పషరర: శకనవరసరరవప ససదథ సనదత

95-178/174
7471 AP151000504487
పషరర: పరమమశశరరరవప లకడమశశటట � లకడమ
శశటట
తసడడ:డ సరసబశవరరవప లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:62-8-326/1
వయససస:70
లస: పప

భరస : శకనస నరసరన
ఇసటట ననస:62-8-327
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వరరసజననయలల
ఇసటట ననస:62-8-328/1
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పరసడడ రసగ రరవప ససధత
ఇసటట ననస:62-8-328/1
వయససస:40
లస: పప
7490 AP151000507663
పషరర: భబగఖలకడమ గగపప గగపప

7485 SQX0819516
పషరర: పడసనన కలమలరర ససధత

95-178/171

భరస : సరసబ శవ రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:62-8-326/A
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ పపనతనయఖ నరసరన
ఇసటట ననస:62-8-327
వయససస:41
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప ససధత
ఇసటట ననస:62-8-328
వయససస:46
లస: ససస స
7487 SQX1825652
పషరర: వరరసజననయమలల ససధత

95-141/80

7476 SQX1731538
పషరర: వనసకట ససబడమణణఖశశర రరవప
మదసబల
తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:62-8-326/A
వయససస:22
లస: పప

95-178/177 7482 AP151000504183
7481 AP151000504270
పషరర: శకనవరసరరవప నతరసరన నతరసరన
పషరర: శవశసకరరరవప నతరసరన
నతరసరన
తసడడ:డ పపననయఖ నతరసరన
తసడడ:డ శకరరమమలల నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-327/1
ఇసటట ననస:62-8-327/1
వయససస:45
లస: పప
వయససస:52
లస: పప

7484 SQX1732148
పషరర: వజయ లకడమ ససధత

95-178/173

భరస : వనసకట రరమ రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:62-8-326/A
వయససస:43
లస: ససస స
95-141/82

7468 AP151000507232
పషరర: లకడమ లకడమశశటట లకడమ శశటట

భరస : పరమమశశరరరవప లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:62-8-326/1
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకర రరవప కకట
ఇసటట ననస:62-8-326/1
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరమ రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:62-8-326/A
వయససస:20
లస: పప
7478 SQX1733542
పషరర: గగపస నరసరన

95-143/125

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప మదసబల
ఇసటట ననస:62-8-326/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:62-8-326/1
వయససస:59
లస: ససస స
7472 AP151000504284
పషరర: సరసబశవరరవప లకడమశశటట లకడమ
శశటట
తసడడ:డ కకటయఖ లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:62-8-326/1
వయససస:75
లస: పప

7467 SQX1555582
పషరర: వనసకట రరమలరరవప మదసబల

7492 SQX0958694
పషరర: కకషషసశశటట ఝలనస

95-141/91

భరస : యయడడకకసడలల
ఇసటట ననస:62-8-330
వయససస:54
లస: ససస స
95-178/184

95-178/185
7495 AP151000504477
పషరర: ఏడడకకసడలల కకషషసశశటట కకషషసశశటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-330
వయససస:65
లస: పప
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7496 SQX1732445
పషరర: రరజకశశరర కకకషషస శశటట

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-141/93

భరస : వనసకటటశశర రరవప కకకషషస శశటట
ఇసటట ననస:62-8-331
వయససస:35
లస: ససస స
7499 MLJ1124270
పషరర: రరజకశశరర కకషషసశశటట

95-178/186

95-141/95

95-141/98

95-178/190

95-141/102

95-141/104

95-141/107

భరస : ససబబబరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:62-8-336
వయససస:44
లస: ససస స

7509 SQX1732247
పషరర: వజయ దసరర మమతతఖల

7512 SQX1732866
పషరర: మమరళ రరయపపడడ

7515 SQX1291004
పషరర: శరరష గగపప

7518 SQX1282607
పషరర: వనసకట దసరర పరవన పసటటల

95-141/108

7521 SQX0902155
పషరర: తషమమళ వనసకటటశశర రరవప

95-141/100

7524 SQX1746908
పషరర: రరహన షషక
భరస : అజమ షషక
ఇసటట ననస:62-8-337
వయససస:35
లస: ససస స

7504 SQX1942788
పషరర: వనసకట శవ కకషషసశశటట

95-178/188

95-141/97

95-178/189
7507 AP151000507216
పషరర: పపననమమ కకషషసశశటట కకషషసశశటట

7510 SQX0819524
పషరర: బబజ రరయపపడడ

95-141/101

భరస : మసరసనతడవప
ఇసటట ననస:62-8-332
వయససస:43
లస: ససస స
95-141/103

7513 SQX2185965
పషరర: కలపణ శరరగయరర

95-141/589

భరస : గమరవయఖ శరరగయరర
ఇసటట ననస:62-8-332
వయససస:26
లస: ససస స
95-141/105

7516 SQX0819532
పషరర: వనసకట లకడమ గగపప

95-141/106

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:62-8-333
వయససస:46
లస: ససస స
95-142/181

7519 SQX1087411
పషరర: రఘమనతధ బబబమ తషమమల

95-178/191

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:62-8-334
వయససస:47
లస: పప
95-141/109

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:62-8-336
వయససస:28
లస: పప
95-178/192

7501 AP151000504608
పషరర: వనసకటటశశరరరవప కకషషసశశటట
కకషషసశశటట
తసడడ:డ లకడమనతరరయణ కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-331
వయససస:43
లస: పప

భరస : రరఘవయఖ కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-331/1
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ససబడమణఖఎస పసటటల
ఇసటట ననస:62-8-333
వయససస:33
లస: ససస స

తలర : కకటటశశరర తషమమల
ఇసటట ననస:62-8-336
వయససస:27
లస: పప
7523 MLJ3721248
పషరర: కకటటశశరర తషమమల

95-141/99

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గగపప
ఇసటట ననస:62-8-333
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప గగపప
ఇసటట ననస:62-8-333
వయససస:20
లస: పప
7520 SQX1185728
పషరర: శవశసకర నవరడ

7506 SQX1731819
పషరర: వర రరఘవయఖ కకకషషస శశటట

95-141/588

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-331/1
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప రరయపపడడ
ఇసటట ననస:62-8-332
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ శశష గరరరరరవప గగపప
ఇసటట ననస:62-8-333
వయససస:22
లస: ససస స
7517 SQX1732023
పషరర: నతగ శవరజ గగపప

95-141/96

భరస : సరయ పడభమ మమతతఖల
ఇసటట ననస:62-8-332
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ మమరళ రరయపపడడ
ఇసటట ననస:62-8-332
వయససస:42
లస: పప
7514 SQX1730977
పషరర: ససనసద గగపప

7503 SQX1733476
పషరర: జయమమ కకకషషసశశటట

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ కకకషషస శశటట
ఇసటట ననస:62-8-331/1
వయససస:46
లస: పప

భరస : లకడమనతరరయణ కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-331/1
వయససస:58
లస: ససస స
7511 SQX1732346
పషరర: మసరసన బబబమ రరయపపడడ

95-178/187

భరస : లకడమ నతరరయణ కకకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-331/1
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ కకకషషస శశటట
ఇసటట ననస:62-8-331/1
వయససస:21
లస: పప
7508 AP151000507222
పషరర: జయమమ కకషషసశశటట కకషషసశశటట

7500 SQX1759398
పషరర: సరమలమజఖస గయడనరర

7498 SQX2315802
పషరర: వనయ కలమలర ఉపపలపరటట

తసడడ:డ గగపరల కకషష ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:62-8-331
వయససస:18
లస: పప

భరస : ససబబ రరవప గయడనరర
ఇసటట ననస:62-8-331
వయససస:81
లస: ససస స

భరస : వర రరఘవయఖ కకకషషస శశటట
ఇసటట ననస:62-8-331/1
వయససస:42
లస: ససస స
7505 SQX1731967
పషరర: వనసకట గగపస కకకషషస శశటట

95-141/94

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ కకకషషస శశటట
ఇసటట ననస:62-8-331
వయససస:40
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-331
వయససస:38
లస: ససస స
7502 SQX1731926
పషరర: పపననమమ కకకషషస శశటట

7497 SQX1732205
పషరర: వనసకటటశశర రరవప కకకషషస శశటట

7522 SQX2297208
పషరర: వనసకటటశశర రరవప తషమమల

95-141/590

తసడడ:డ ససబబరరవప తషమమల
ఇసటట ననస:62-8-336
వయససస:28
లస: పప
95-142/182

7525 SQX1746569
పషరర: అజమ షషక

95-142/183

తసడడ:డ మలబమ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:62-8-337
వయససస:39
లస: పప
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7526 SQX2487908
పషరర: శకకరసత దదడ ణతదసల
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95-178/1300

తసడడ:డ రరజకశ దదడ ణతదసల
ఇసటట ననస:62-8-338
వయససస:28
లస: పప
7529 MLJ2704419
పషరర: కలససమకలమలరర� బబ డడమ�

95-178/194

95-176/1000

భరస : బమజర బబబమ ససవరలసషత
ఇసటట ననస:62-8-341
వయససస:25
లస: ససస స
7538 SQX1942374
పషరర: శవ కకషష శవరలససటట

95-142/186

95-178/198

7544 SQX0691188
పషరర: వనణమ బబ డడమచలర

95-141/111

95-142/184

7539 SQX1402668
పషరర: బమజరబబబమ ససవరలశశటట

7542 MLJ1120310
పషరర: లకమమమ శవరలశశటట �

7545 SQX1374040
పషరర: శరకవణ ససధఖ నసదసరరపత

95-178/203

7548 SQX0651877
పషరర: రరమసనబబమమ బబ డడమచరర

95-142/187

తసడడ:డ భబసణరరరవప బబ డడమచరర
ఇసటట ననస:62-8-342
వయససస:42
లస: పప

7551 SQX0660050
పషరర: భబసణర రరవప బబ డడమచరర

95-178/199

7554 MLJ3719093
పషరర: కకటటశశరరరవప పపల పపల
తసడడ:డ చదసచయఖ పపల
ఇసటట ననస:62-8-343
వయససస:60
లస: పప

95-142/185

7540 SQX1942598
పషరర: వరదయఖ శవలససటట

95-142/188

7543 SQX0207399
పషరర: వరదయఖ� శవరలశశటట �

95-178/200

తసడడ:డ బమచచయఖ� శవలససటట
ఇసటట ననస:62-8-341
వయససస:64
లస: పప
95-178/201

7546 SQX1087437
పషరర: ససత మహ లకడమ బబ డడమచదరర

95-178/202

భరస : రమమష బబ డడమచరర
ఇసటట ననస:62-8-342
వయససస:34
లస: ససస స
95-178/204

7549 SQX1049882
పషరర: రమమష బబ డడమచదరర

95-178/205

తసడడ:డ భబసణర రరవప బబ డడమచదరర
ఇసటట ననస:62-8-342
వయససస:40
లస: పప
95-178/207

తసడడ:డ రరమకకషషయఖ బబ డడమచరర
ఇసటట ననస:62-8-342
వయససస:66
లస: పప
95-178/208

7537 SQX1942341
పషరర: లకమమమ శవలససటట

తసడడ:డ బమచచయఖ శవలససటట
ఇసటట ననస:62-8-341
వయససస:63
లస: పప

భరస : భబసణర రరవప బబ డడమచరర
ఇసటట ననస:62-8-342
వయససస:59
లస: ససస స
95-178/206

95-141/110

భరస : బమచచయఖ శవలససటట
ఇసటట ననస:62-8-341
వయససస:83
లస: ససస స

భరస : లకడమ నతరరయణ నసదసరరపత
ఇసటట ననస:62-8-342
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప బబ డడబచదరర
ఇసటట ననస:62-8-342
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-8-343
వయససస:44
లస: పప

7536 SQX1942408
పషరర: రమణ శవలససటట

7534 SQX1093103
పషరర: పపరష శవలసషటట
తసడడ:డ వరదయఖ
ఇసటట ననస:62-8-341
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : బమచచయఖ� �శవలససటట
ఇసటట ననస:62-8-341
వయససస:81
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసణర రరవప
ఇసటట ననస:62-8-342
వయససస:37
లస: పప

7553 AP151000504488
పషరర: శకనవరసరరవప పపల పపల

95-178/197

తసడడ:డ వరదయఖ ససవరలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-341
వయససస:27
లస: పప

7541 AP151000507198
పషరర: వనసకటరమణ శవరలశశటట
శవలససటట
భరస : వరదయఖ శవలససటట
ఇసటట ననస:62-8-341
వయససస:51
లస: ససస స

7550 SQX0468843
పషరర: వనసకటటశశరరరవప బబ డడబచదరర

7533 MLJ2703429
పషరర: మమకణసటట నతరసరన

95-178/196

తసడడ:డ శవ� మమతతఖల
ఇసటట ననస:62-8-339
వయససస:37
లస: పప

భరస : వరదయఖ శవలససటట
ఇసటట ననస:62-8-341
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ వరదయఖ శవరలససటట
ఇసటట ననస:62-8-341
వయససస:26
లస: పప

7547 MLJ3721388
పషరర: వజయలకడమ బబ డడబచదరర

95-178/195 7531 MLJ3719085
7530 AP151000507352
పషరర: కకటటరతనస మలదతసస� మలదతసస
పషరర: మలబమ ససభబన� మమతతఖల�

భరస : ఏడడకకసడలల నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-340
వయససస:35
లస: ససస స
95-141/703

95-178/193
7528 SQX0212753
పషరర: నతగ వరర న మమతతఖల మమతతఖల

భరస : కరరమమలలర మమతతఖల
ఇసటట ననస:62-8-339
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : కకషషమయరరస� మలదతసస
ఇసటట ననస:62-8-339
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల
ఇసటట ననస:62-8-340
వయససస:20
లస: ససస స
7535 SQX2508349
పషరర: దదవఖ ససవరలసషత

95-141/734

భరస : శవ మమతతఖల
ఇసటట ననస:62-8-339
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : నతగకశశరరరవప� బబ దసబ
ఇసటట ననస:62-8-339
వయససస:61
లస: ససస స
7532 SQX2445211
పషరర: తరరమల నరసరణణ

7527 SQX2534568
పషరర: కకషష కలమలరర మమతతఖల

7552 SQX1402676
పషరర: శరఖమల పపల

95-142/189

భరస : శకనవరస రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-8-343
వయససస:36
లస: ససస స
95-178/209

7555 SQX1389478
పషరర: నతగ పదమ బసబతస న

95-164/63

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసబతస న
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:42
లస: ససస స
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7556 SQX1389387
పషరర: కకటటశశర రరవప బసరబతస న

95-164/64

తసడడ:డ సరసబయఖ బసరబతస న
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:43
లస: పప
7559 SQX0640680
పషరర: వనజ డదకరణ డదకణ

95-178/211

95-178/214

95-178/217

95-178/219

95-141/591

95-176/344

95-178/216

95-141/112

7567 SQX1869775
పషరర: నతగ లకడమ బసరబతస న

95-178/218

భరస : శకనవరస బసరబతస న
ఇసటట ననస:62-8-345
వయససస:30
లస: ససస స
95-178/220

7572 SQX2309631
పషరర: ఇబడహహస షషక

95-141/592

95-143/931

95-178/224

7583 AP151000504688
పషరర: మమరళపడసరద దదవశశటట దదవశశటట

95-178/227

95-176/343
7573 SQX0576280
పషరర: పసరరచ నసదవరపప నసదవరపప

భరస : పసద ఆసజననయమలల నసదవరపప
ఇసటట ననస:62-8-346
వయససస:59
లస: ససస స

95-176/345 7576 SQX1459891
7575 MLJ3719416
పషరర: పసదబ ఆసజననయమలల నసదవరపప
పషరర: అసజమమ షషక

7578 SQX2469419
పషరర: అసజల అనతన

95-178/222

భరస : సతతసర షషక
ఇసటట ననస:62-8-346
వయససస:34
లస: ససస స
95-141/593

భరస : నగరజ అనతన
ఇసటట ననస:62-8-346/1
వయససస:32
లస: ససస స

7580 AP151000507211
పషరర: బసవరరజకశశరర లసగసశశటట
లసగసశశటట
భరస : వనసకటటశశరరర లసగసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-349
వయససస:49
లస: ససస స

95-178/221
7570 AP151000504221
పషరర: నతరరయణ బసరబతన బసబతష
స న

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ బసబతష
స న
ఇసటట ననస:62-8-345
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ అలసరహహబ
ఇసటట ననస:62-8-346
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ నతగరతనస అనతన
ఇసటట ననస:62-8-346/1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రరజజరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:62-8-349
వయససస:52
లస: పప

7569 MLJ2697530
పషరర: శకనవరస బసరబతన

7579 MLJ1120609
పషరర: మలధవ దదవశశటట

95-178/223

భరస : మమరళపడసరద దదవశశటట
ఇసటట ననస:62-8-349
వయససస:41
లస: ససస స

95-178/225 7582 SQX0418434
7581 AP151000507142
పషరర: అనసనయమమ దదవశశటట దదవశశటట
పషరర: శకనవరసరరవప దదవశశటట దదవశశటట

భరస : రరజజరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:62-8-349
వయససస:58
లస: ససస స
7584 AP151000504283
పషరర: రరజజరరవప దదవశశటట దదవశశటట
తసడడ:డ పపలర యఖ దదవశశటట
ఇసటట ననస:62-8-349
వయససస:70
లస: పప

95-178/213

7564 MLJ2696912
పషరర: వనసకటటశశరరర బసరబతష
స న
BISABATNI
తసడడ:డ సరసబయఖ Bisabatni
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ యమససబ షషక
ఇసటట ననస:62-8-346
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ అల సరహహబ షషక
ఇసటట ననస:62-8-346
వయససస:43
లస: పప
7577 SQX2482776
పషరర: నతగరజ అనతన

7566 SQX1142611
పషరర: రరమ కకషష రగడడమ యనమరగడడమ

7561 MLJ2697241
పషరర: కకటటశశరరరవప భసరబతన

95-178/215

తసడడ:డ నతరరయణసరశమ బసబతష
స న
ఇసటట ననస:62-8-345
వయససస:36
లస: పప

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:62-8-346
వయససస:53
లస: ససస స
7574 MLJ3719424
పషరర: సతతసర షషక

7563 SQX0601294
పషరర: పప తషరరజ డదకరణ

95-178/210

తసడడ:డ సరసబయఖ భసబబటన
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ గమరవర రగడమ డ
ఇసటట ననస:62-8-345
వయససస:71
లస: పప

భరస : నతరరయణ బసబతష
స న
ఇసటట ననస:62-8-345
వయససస:54
లస: ససస స
7571 SQX2306595
పషరర: కరరమమననసర షషక

95-178/212

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ డదకరణ
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ� బబరర
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:64
లస: పప
7568 AP151000507177
పషరర: శకలకడమ బసరబతన బసబతష
స న

7560 SQX0207423
పషరర: రరమకకకషష� బరర �

7558 MLJ2704245
పషరర: ససజజత భసరబతన

భరస : వనసకటటశశరరరవప Bisabatni
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ మమతస యఖ� బబరర
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మతస యఖ బబరర
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:43
లస: పప
7565 MLJ3719101
పషరర: మతస యఖ బరర � బబరర

95-164/835

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బసరబతన
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:18
లస: పప

భరస : పప తషరరజ డదకరణ
ఇసటట ననస:62-8-344
వయససస:41
లస: ససస స
7562 SQX0271031
పషరర: శకనవరసరరవప బబరరర బబరర

7557 SQX2055671
పషరర: మసరసన రరవప బసరబతన

95-178/226

తసడడ:డ రరజజరరవప దదవశశటట
ఇసటట ననస:62-8-349
వయససస:52
లస: పప
95-178/228

7585 MLJ3731221
పషరర: వజయ రరమయణపప

95-143/126

భరస : వనసకట సరశమ రరమలయణపప
ఇసటట ననస:62-8-350
వయససస:40
లస: ససస స
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95-155/747

భరస : రరజ వరగరన
ఇసటట ననస:62-8-350
వయససస:28
లస: ససస స
7589 SQX0211656
పషరర: భబరర వ ససరసశశటట శరసశశటట

7587 MLJ3721818
పషరర: నరమద గలబ గలలభబ

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప గలలభబ
ఇసటట ననస:62-8-350
వయససస:30
లస: ససస స
95-178/231

భరస : బబలలజ శరసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-350
వయససస:31
లస: ససస స

7590 MLJ3721826
పషరర: నతగలకడమ గలబ గలలభబ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శరసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-350
వయససస:30
లస: పప

7596 MLJ1124130
పషరర: రరజఖలకడమ కకషషసశశటట

తసడడ:డ శవశసకరరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-351
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : రమమషరబబమ కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-351
వయససస:43
లస: ససస స

95-178/240
7598 SQX1127746
పషరర: అరరణ కలమలరర అడపరల
అడపరల
భరస : శవ శసకరరరవప అడపరల అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-351
వయససస:65
లస: ససస స

7599 MLJ2696540
పషరర: శవకకటటశశరరరవప అడపరల
తసడడ:డ సదతశవరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-351
వయససస:37
లస: పప

7601 MLJ1124114
పషరర: కరకసత అడపరల

7602 MLJ3721289
పషరర: కకమల అడపరల

95-178/243

తసడడ:డ అమరకశశరరరవప ఆడపల
ఇసటట ననస:62-8-352
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ అమరకశశరరరవప ఆడపల
ఇసటట ననస:62-8/352
వయససస:38
లస: ససస స

95-178/246
7604 SQX1758952
పషరర: గడబస జజఖత ససత రరమ వనసకట
కలమలర
తసడడ:డ గడబస నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:62-8-352
వయససస:48
లస: పప

7605 MLJ2703619
పషరర: ససనత కకషషసశశటట
భరస : రమమష కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-353
వయససస:36
లస: ససస స

7607 SQX2530954
పషరర: హననమథథ పడవల

7608 SQX2455392
పషరర: పడవల శకనవరస రరవప

95-141/726

భరస : కలమలర సరయ శసకర పడవల
ఇసటట ననస:62-8-354
వయససస:28
లస: ససస స
7610 SQX2378503
పషరర: ఉదయ తదజశశన అడపరల

95-141/594

భరస : రమణయఖ ఆడపల
ఇసటట ననస:62-8-355
వయససస:73
లస: ససస స

7611 AP151000507077
పషరర: అనసరరధ అడపరల

95-178/235

7614 AP151000504150
పషరర: శకనవరసరరవప అడపరల
తసడడ:డ రమణయఖ అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-355
వయససస:52
లస: పప

7591 MLJ3721271
పషరర: నతగకశశరమమ గలబ

95-178/233

7594 MLJ2703957
పషరర: ఇసదదరరపసడయదరరరన అడపరల

95-178/236

తసడడ:డ శవశసకర రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-351
వయససస:34
లస: ససస స
95-178/238

7597 MLJ1124155
పషరర: అరరణకలమలరర అడపరల

95-178/239

భరస : శవశసకరరరవప ఆడపల
ఇసటట ననస:62-8-351
వయససస:63
లస: ససస స
95-178/241

7600 SQX1127753
పషరర: శవ శసకరరరవప అడపరల
అడపరల
తసడడ:డ కకటయఖ అడపరల అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-351
వయససస:71
లస: పప

95-178/242

95-178/244

7603 MLJ2703809
పషరర: నతగకశశరమమ� అడపరల�

95-178/245

భరస : అమరకశశర రరవప� ఆడపల
ఇసటట ననస:62-8-352
వయససస:59
లస: ససస స
95-178/247

7606 MLJ2696532
పషరర: రమమష కకషషసశశటట

95-178/248

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప కకషషసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-353
వయససస:44
లస: పప
95-143/932

7609 SQX2346955
పషరర: మహన వసశ పడవల

95-178/1167

తసడడ:డ శకనవరసర రరవప పడవల
ఇసటట ననస:62-8-354
వయససస:21
లస: పప
95-178/249

భరస : శకనవరసరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-355
వయససస:43
లస: ససస స
95-178/251

95-178/230

భరస : నతగకశశరరరవప గలలభబ
ఇసటట ననస:62-8-350
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ శశఠ రరమయఖ
ఇసటట ననస:62-8-354
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరసరరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-8-355
వయససస:20
లస: ససస స
7613 AP151000507004
పషరర: నతగకసదడమమ అడపరల ఆడపల

95-178/232

తసడడ:డ శకనవరస రరవప శరసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-350
వయససస:32
లస: పప
95-178/237

7588 SQX0609792
పషరర: అమల ససరసశశటట శరసశశటట

తసడడ:డ శకనవరసరరవప శరసశశటట
ఇసటట ననస:62-8-350
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప గలలభబ
ఇసటట ననస:62-8-350
వయససస:32
లస: ససస స

95-178/234 7593 SQX0207456
7592 SQX0651869
పషరర: మహహశ బబబమ ససరసశశటట శరసశశటట
పషరర: బబలలజ ససరసశశటట శరసశశటట

7595 MLJ1124148
పషరర: ఉషరరరణణ అడపరల

95-178/229

7612 AP151000507078
పషరర: వమల అడపరల ఆడపల

95-178/250

భరస : కకదసడరరమయఖ ఆడపల
ఇసటట ననస:62-8-355
వయససస:51
లస: ససస స
95-178/252

7615 MLJ3727468
పషరర: నతగవరరన దదరడర

95-141/113

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-8-356
వయససస:47
లస: ససస స
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7616 SQX1596040
పషరర: మణణ కరసత దదరడర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-141/114

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదరడర
ఇసటట ననస:62-8-356
వయససస:25
లస: పప

7617 MLJ3723244
పషరర: శకనవరస రరవప దదరడర

95-141/115

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:62-8-356
వయససస:50
లస: పప

7619 SQX0734335
పషరర: అపరష బసవల

95-141/116

తసడడ:డ వరయఖ
ఇసటట ననస:62-8-357
వయససస:27
లస: ససస స

7620 SQX1871557
పషరర: అరరణ తరరమలశశటట

95-141/119

7623 SQX1402684
పషరర: గగపస నతధ బసరవరలల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-357
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ బసరవరలల
ఇసటట ననస:62-8-357
వయససస:25
లస: పప

7625 SQX2480200
పషరర: అనత తరరమలశశటట

7626 SQX2412153
పషరర: వనసకట రవణమమ పససపపలలటట

95-178/1168

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-357
వయససస:32
లస: ససస స

95-141/117

95-177/290

భరస : కకశశర బబబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-8-358
వయససస:25
లస: ససస స

7629 SQX1585928
పషరర: లకడమ దసరర పససపపలలటట

95-142/190

95-178/258

7634 AP151000507001
పషరర: వనసకరయమమ తరరమలశశటట
తరరమలశశటట
భరస : ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-359
వయససస:73
లస: ససస స

95-178/261

7637 SQX1602896
పషరర: శక పదమ నలయ పససపపలలటట

95-178/263

95-141/118

7624 MLJ1121219
పషరర: వరరరఘవమమ� బసవల�

95-178/254

భరస : వరయఖ� బసవల
ఇసటట ననస:62-8-357
వయససస:46
లస: ససస స
95-141/595

7627 SQX2178390
పషరర: నతగరరజ పససపపలలటట

95-141/596

తసడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇసటట ననస:62-8-358
వయససస:33
లస: పప
95-178/255

95-178/257
7630 AP151000507220
పషరర: ఈశశరమమ తరరమలశశటట �
తరరమలశశటట
భరస : నతరరయణరరవప� తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-358/1
వయససస:49
లస: ససస స

7632 AP151000504401
పషరర: సరసబశవరరవప తరరమలశశటట
తరరమలశశటట
తసడడ:డ ససబబబరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-358/1
వయససస:60
లస: పప

95-178/259

7633 MLJ1121235
పషరర: లలవణఖ తరరమలశశటట

7635 AP151000504484
పషరర: వనసకటటశశరరరవప తరరమలశశటట
తరరమలశశటట
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-359
వయససస:43
లస: పప

95-178/262

భరస : కకశశర బబబమ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-8-358
వయససస:25
లస: ససస స

7631 AP151000507075
పషరర: రరధతమణణ తరరమలశశటట �
తరరమలశశటట
భరస : సరసబశవరరవప� తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-358/1
వయససస:49
లస: ససస స

7621 SQX1463181
పషరర: వనసకట నతగ పవన శశషస

తసడడ:డ ససవర రరమమశశర రరవప శశషఎస
ఇసటట ననస:62-8-357
వయససస:25
లస: పప

భరస : శశషగరరర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-8-358
వయససస:55
లస: ససస స

7628 SQX1930064
పషరర: లకడమ దసరర పససపపలలటట

95-178/253

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదరడర
ఇసటట ననస:62-8-356
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-357
వయససస:30
లస: ససస స

7622 SQX1463199
పషరర: నరకసదడ తరరమలశశటట

7618 SQX1825645
పషరర: లలత దదవ దదరడర

95-178/260

భరస : వనసకటటశశరరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-359
వయససస:34
లస: ససస స
7636 SQX1291012
పషరర: సససధసజ పససపపలలటట

95-141/120

తసడడ:డ మధససనధన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-8-360
వయససస:25
లస: ససస స
7639 SQX1602870
పషరర: మధస ససధన రరవప
పససపపలలటట
తసడడ:డ భబసణర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-8-360
వయససస:55
లస: పప

95-178/265

తసడడ:డ మధస ససధతన రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-8-360
వయససస:23
లస: ససస స

95-178/264
7638 SQX1373869
పషరర: వనసకట రరఘవ ఫణణసదడకలమలర
బబ డడమ
తసడడ:డ నతగకశశర రరవప బబ డడమ
ఇసటట ననస:62-8-360
వయససస:41
లస: పప

7640 SQX2109924
పషరర: శక పదమ నలయ పససపపలలటట

7641 SQX2546612
పషరర: శవ సరయ కరసత ససదదపపడడ

7642 SQX2495612
పషరర: తసడవ వనసకటటష ససదదపపడడ

95-142/769

95-178/1057

తసడడ:డ మధస ససధనరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-8-360
వయససస:22
లస: ససస స

95-141/752

తసడడ:డ శకనవరసరరవప ససదదపపడడ
ఇసటట ననస:62-8-361
వయససస:19
లస: పప

95-178/266 7644 AP151000507745
7643 AP151000507144
పషరర: కకటటశశరర ససధఖపపడడ ససధఖపపడడ
పషరర: బబపమమ ససధఖపపడడ
ససధఖపపడడ
భరస : శకనవరసరరవప ససధఖపపడడ
భరస : వలపయఖ ససధఖపపడడ
ఇసటట ననస:62-8-361
ఇసటట ననస:62-8-361
వయససస:41
లస: ససస స
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససదదపపడడ
ఇసటట ననస:62-8-361
వయససస:20
లస: పప
95-178/267

95-178/268
7645 MLJ2697555
పషరర: శకనవరసరరవప ససధఖపపడడ
SANDHYAPUDI
తసడడ:డ వలపయఖ SANDHYAPUDI
ఇసటట ననస:62-8-361
వయససస:48
లస: పప
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7646 MLJ1123884
పషరర: వలపయఖ ససధఖపపడడ
ససధఖపపడడ
తసడడ:డ తరరపతయఖ ససధఖపపడడ
ఇసటట ననస:62-8-361
వయససస:75
లస: పప

95-178/269

7649 SQX1828714
పషరర: అపసపకటర లకడమ నతరరయణ

95-178/271

95-141/597

95-178/274

95-142/731

Deleted
95-141/125

భరస : ఓసకరర
ఇసటట ననస:62-8-368
వయససస:40
లస: ససస స
7664 SQX0212274
పషరర: జయ లకడమ కకలక
ర రర కకలక
ర రర

95-178/277

95-178/280

తసడడ:డ అపపరరవప జడ
ఇసటట ననస:62-8-372
వయససస:41
లస: పప

95-178/1308

95-143/129

95-141/123

7654 AP151000507172
పషరర: వనసకటలకడమ తరరమలశశటట
తరరమలశశటట
భరస : శకనవరసరరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-366
వయససస:48
లస: ససస స

95-178/273

7657 SQX0902189
పషరర: చసదడశశఖర తరరమలశశటట

95-141/124

7659 AP151000507171
పషరర: వనసకటశవలల తరరమలశశటట
తరరమలశశటట
భరస : ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-367
వయససస:41
లస: ససస స

95-178/275

7660 MLJ3719127
పషరర: ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
తరరమలశశటట
తసడడ:డ చసదడమమళ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-367
వయససస:65
లస: పప

95-178/276

7662 SQX0531616
పషరర: కకలక
ర రర ఠరగయర

95-141/126

7663 SQX0532010
పషరర: కకలక
ర రర ఓసకరరస

95-141/127

7665 SQX0212241
పషరర: యమమనత దదవ కకలక
ర రర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-8-368
వయససస:63
లస: పప
95-178/278

7668 SQX1532358
పషరర: తహహర ససలలసనత షషక

7671 SQX0405712
పషరర: ససలలమలన బబషర షషక

7674 SQX0212589
పషరర: ససనత జడ జడ
భరస : శకనవరసరరవప జడ
ఇసటట ననస:62-8-372
వయససస:26
లస: ససస స

7666 SQX0574756
పషరర: థతగయర కకలక
ర రర

95-178/279

తసడడ:డ ఓసకరరస కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-8-368
వయససస:31
లస: పప
95-143/127

7669 SQX1655919
పషరర: ఫరతమల బబగస షషక

95-143/128

భరస : ససలలమలన బబషర షషక
ఇసటట ననస:62-8-369
వయససస:39
లస: ససస స
95-143/130

తసడడ:డ దతవపద షషక
ఇసటట ననస:62-8-369
వయససస:46
లస: పప
95-144/571

7651 SQX1339382
పషరర: ఆసజననయమలల నసదవరపప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-367
వయససస:26
లస: పప

భరస : మహమమద ఖలససస షషక
ఇసటట ననస:62-8-369
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసరమనర రరఫ
ఇసటట ననస:62-8-369
వయససస:44
లస: పప
7673 SQX2084770
పషరర: శకనవరస రరవప జడ

7656 SQX2488757
పషరర: సమలమమగమ ఆకలల

భరస : ఓసకరరస కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-8-368
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-8-368
వయససస:61
లస: పప
7670 MLJ1122175
పషరర: మహమమదతద ససస షషక

95-178/272

తసడడ:డ ఓసకరర
ఇసటట ననస:62-8-368
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-8-368
వయససస:43
లస: ససస స
7667 SQX0638908
పషరర: ఓసకరరస కకలక
ర రర

7653 SQX1243674
పషరర: షసషషన నసదవరపప

95-141/121

తసడడ:డ చనన సరహహబ నసదవరపప
ఇసటట ననస:62-8-364
వయససస:50
లస: పప

తలర : వనసకటలకడమ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-366
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-8-367
వయససస:42
లస: ససస స
7661 SQX0533372
పషరర: పపణఖవత కకలక
ర రర

95-141/122

తసడడ:డ ఆసజననయమలల నసదవరపప
ఇసటట ననస:62-8-364
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడమమళ తరరమలశశటట
ఇసటట ననస:62-08-366
వయససస:53
లస: పప
7658 SQX2470219
పషరర: శవలల తరరమలశశటట

7650 SQX0614875
పషరర: మసరసన బ నసదవరపప

7648 SQX1154335
పషరర: సరసబబడజఖస అపసపకటర

భరస : లలట జగర యఖ అపసపకటర
ఇసటట ననస:62-8-363
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల
ఇసటట ననస:62-8-364
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల నసదవరపప
ఇసటట ననస:62-8-364
వయససస:23
లస: ససస స
7655 SQX1759588
పషరర: శకనవరస రరవప తరరమలశశటట

95-178/270

భరస : చసదడ తషలస
ఇసటట ననస:62-8-362
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ జగనతనధస అపసపకటర
ఇసటట ననస:62-8-363
వయససస:48
లస: పప
7652 SQX2324838
పషరర: షసషషన నసదవరపప

7647 MLJ1121243
పషరర: శకలకడమ తషలస

7672 SQX2081859
పషరర: మహమమద ఇమలమన షషక

95-143/724

తసడడ:డ మహమమద ఖససస షషక
ఇసటట ననస:62-8-369
వయససస:19
లస: పప
95-178/281

7675 MLJ1120682
పషరర: నతగమణణ అడపర

95-178/282

భరస : నతరరయణరరవప అడపర
ఇసటట ననస:62-8-372
వయససస:54
లస: ససస స
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95-178/283

తసడడ:డ నతరరయణరరవప అడపర
ఇసటట ననస:62-8-372
వయససస:37
లస: పప
7679 SQX0151530
పషరర: శకనవరస రరవప జడ

95-178/286

7680 MLJ2696391
పషరర: నతరరయణరరవప అడపర

95-177/292

7683 SQX1575010
పషరర: ససనల కలమలర ససకర

95-178/287

తసడడ:డ లలనన బబబమ జసగరల
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:27
లస: ససస స

7686 SQX0840058
పషరర: అననపపరష వడర పటర వడర పటర

95-178/285

7681 SQX1575028
పషరర: ససజజత ససకర

95-177/291

భరస : గగపరల కకకషష మయరరస ససకర
ఇసటట ననస:62-8-373
వయససస:54
లస: ససస స
95-177/293

తసడడ:డ గగపరల కకషష మయరరస ససకర
ఇసటట ననస:62-8-373
వయససస:32
లస: పప
95-176/346

7678 MLJ1122092
పషరర: ససజయ కలమలర అడపర

తసడడ:డ నతరరయణరరవప అడపర
ఇసటట ననస:62-8-372
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ బబబమరరవప అడపర
ఇసటట ననస:62-8-372
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ గగపరల కకషష మయరరస ససకర
ఇసటట ననస:62-8-373
వయససస:30
లస: పప
7685 SQX1970664
పషరర: రరజఖ లకడమ జసగరల

95-178/284

తసడడ:డ నతరరయణ అడపర
ఇసటట ననస:62-8-372
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప జడ
ఇసటట ననస:62-8-372
వయససస:41
లస: పప
7682 SQX1575069
పషరర: పడకరష ససకర

7677 SQX1882349
పషరర: ససజయ కలమలర అడపర

7684 SQX1575036
పషరర: గగపరల కకషష మయరరస ససకర

95-177/294

తసడడ:డ లసగరరరవప ససకర
ఇసటట ననస:62-8-373
వయససస:63
లస: పప
95-177/295

భరస : దసరరర పడసరద వడర పటర
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:32
లస: ససస స

7687 SQX0479246
పషరర: శశశలజ రరమససటట � రరమశశటట

95-177/296

భరస : వనసకట రమణ దతసస� రరమశశటట
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:39
లస: ససస స

95-177/297 7689 SQX0478354
95-177/298
7688 SQX0478909
పషరర: లలతతసబ రరమససటట � రరమశశటట
పషరర: వనసకట రమణదతసస రరమససటట �
రరమశశటట
భరస : భబనసపడసరద� రరమశశటట
తసడడ:డ భబనసపడసరదరరవప� రరమశశటట
ఇసటట ననస:62-8-374
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:68
లస: ససస స
వయససస:44
లస: పప

7690 SQX0480319
పషరర: భబనస పడసరదరరవప రరమశశటట �
రరమశశటట
తసడడ:డ దతసయఖ� రరమశశటట
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:72
లస: పప

95-177/299

7691 SQX0212423
పషరర: లల దతసరర దతసరర

7693 AP151000507121
పషరర: నతగకశశరమమ జసగరల జసగరల

95-178/290

95-178/288

భరస : రరమ కకషష దతసరర
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:41
లస: ససస స
7694 AP151000507122
పషరర: ససతత మహ లకడమ జసగరల

7692 AP151000507123
పషరర: రమలదదవ జసగరల జసగరల
తసడడ:డ ఆజయ కలమలర జసగరల
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:43
లస: ససస స

95-178/291

భరస : లలనన బబబమ జసగరల
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:56
లస: ససస స

7695 SQX0336636
పషరర: జసగల చదసతనఖ జసగరల

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ జసగరల
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:48
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-8-376
వయససస:35
లస: ససస స

95-178/292

95-142/191

7701 SQX1160753
పషరర: బబ డపరటట సరశత బబ డపరటట

95-178/295

7704 MLJ3721891
పషరర: జయలకడమ కలవరల కలవరలల
భరస : శకనవరసరరవప కలవరలల
ఇసటట ననస:62-8-376
వయససస:41
లస: ససస స

95-178/293

7699 SQX1282698
పషరర: వనసకటటష కకతస గగరర

95-159/643

తసడడ:డ వనసకట పడసరద కకతస గగరర
ఇసటట ననస:62-8-375
వయససస:24
లస: పప
95-178/296

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-8-376
వయససస:26
లస: ససస స
95-178/298

7696 MLJ2696805
పషరర: రరమకకషష దతసరర
తసడడ:డ గగవసదరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ జసగరల
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-8-376
వయససస:25
లస: ససస స
7703 SQX0400853
పషరర: పడమల బబ డపరటట బబ డపరటట

భరస : శకనవరసరరవప జసగరల
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అజయ కలమలర జసగరల
ఇసటట ననస:62-8-374
వయససస:28
లస: పప

95-178/294 7698 AP151000504028
7697 AP151000504057
పషరర: అజయ కలమలర జసగరల జసగరల
పషరర: లలనన బబబమ జసగరల జసగరల

7700 SQX1402700
పషరర: సరశత బబ డపరటట

95-178/289

7702 SQX0400861
పషరర: నతగ పడతమ పసచతయత

95-178/297

భరస : ససరకష కలమలర పసచతయత
ఇసటట ననస:62-8-376
వయససస:27
లస: ససస స
95-178/299

7705 AP151000507111
పషరర: పదతమవత బబ డపరటట బబ డపరటట

95-178/300

భరస : శకనవరసరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-8-376
వయససస:45
లస: ససస స

Page 261 of 338

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08

95-178/301 7707 AP151000504505
7706 AP151000507748
పషరర: సరమలమజఖస బబ డపరటట బబ డపరటట
పషరర: వనసకటససబబయఖ బబ డపరటట
బబ డపరటట
భరస : భయషయఖ బబ డపరటట
తసడడ:డ భయషయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-8-376
ఇసటట ననస:62-8-376
వయససస:78
లస: ససస స
వయససస:43
లస: పప

95-178/302

7709 AP151000504499
పషరర: శకనవరసరరవప బబ డపరటట
బబ డపరటట
తసడడ:డ భయషయఖ బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-8-376
వయససస:54
లస: పప

95-178/304

95-178/305

7712 SQX1519455
పషరర: మహన దతడడ

95-178/307

భరస : రరమకకషష యలదగరరర
ఇసటట ననస:62-8-379
వయససస:38
లస: ససస స
7718 SQX1160829
పషరర: కలరరక సరమలమజఖస కలరరక
భరస : ఆసజననయమలల కలరరక
ఇసటట ననస:62-8-379
వయససస:74
లస: ససస స
7721 SQX1732114
పషరర: వననద కలమలర అడప

95-141/130

95-178/317

తసడడ:డ రరమల రరవప
ఇసటట ననస:62-8-381
వయససస:43
లస: పప
7730 MLJ1121060
పషరర: రరజకశశరర గకసధద

95-178/319

భరస : సససదసలల గకసథద
ఇసటట ననస:62-8-382
వయససస:46
లస: ససస స
7733 SQX2171817
పషరర: దసరర శకనవరస రగడడమ గరదద
తసడడ:డ ససబబ రగడడమ
ఇసటట ననస:62-8-382
వయససస:41
లస: పప

7719 SQX1732080
పషరర: వజయ అడపర

95-141/128

7722 SQX1626094
పషరర: రతన కలమలరర పససపపలలటట

7725 SQX0902247
పషరర: కకలలర రర సనమల భయ లకడమ

95-178/1169

7728 SQX0902239
పషరర: కకలలర రర శకనవరస రరవప

95-178/309

7717 AP151000507477
పషరర: సరమలమజఖస కలఱడ కలరరక

7720 SQX1817592
పషరర: ససతతరరస జసగరల

95-141/129

95-178/314

7723 SQX1224948
పషరర: రహహమమననసర షషక షషక

95-178/315

భరస : అనల కలమలర షషక
ఇసటట ననస:62-8-380
వయససస:33
లస: ససస స
95-141/131

7726 SQX0902221
పషరర: కకలలర రర అసజల దదవ

95-141/132

భరస : సరసబ శవ రరవప
ఇసటట ననస:62-8-381
వయససస:39
లస: ససస స
95-141/134

7729 SQX2187805
పషరర: సతఖ లలవణఖ గరదద

95-142/732

తసడడ:డ రరమ రరవప
ఇసటట ననస:62-8-381
వయససస:44
లస: పప

భరస : దసరర శకనవరస
ఇసటట ననస:62-8-382
వయససస:33
లస: ససస స

95-178/320
7731 SQX1177667
పషరర: వనసకట శకనవరస రరవప గకసథద
గకసధద
తసడడ:డ సరసబయఖ గకసధద
ఇసటట ననస:62-8-382
వయససస:46
లస: పప

7732 SQX0427013
పషరర: సససదసలల గకసధద
తసడడ:డ అమరయఖ� గకసధద
ఇసటట ననస:62-8-382
వయససస:62
లస: పప

7734 SQX1798719
పషరర: వజయ లకడమ ససజనమమలణ

7735 SQX1953199
పషరర: వనసకట కలమలరర ఆదనరర

భరస : హరర పడకరష ససజనమమలణ
ఇసటట ననస:62-8-383
వయససస:36
లస: ససస స

95-178/312

తసడడ:డ శకనవరస రరవప జసగరల
ఇసటట ననస:62-8-380
వయససస:25
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-8-381
వయససస:36
లస: ససస స
95-141/133

భరస : శకనవరస రరవప దతడడ
ఇసటట ననస:62/8-378
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల కలరరక
ఇసటట ననస:62-8-379
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-8-380
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-8-380
వయససస:39
లస: పప
7727 SQX0902213
పషరర: కకలలర రర సరసబబ శవ రరవప

95-178/311

భరస : రరమమహన రరవప అడప
ఇసటట ననస:62-8-380
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమమహన రరవప అడప
ఇసటట ననస:62-8-380
వయససస:34
లస: పప
7724 SQX1626086
పషరర: ఆసజననయమలల పససపపలలటట

7716 AP151000507487
పషరర: వరలకడమ యలదగరరర యలదగరరర

95-178/306

తసడడ:డ చదననయఖ దతడడ
ఇసటట ననస:62-8-378
వయససస:52
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప యలదగరరర
ఇసటట ననస:62-8-379
వయససస:58
లస: ససస స
95-178/313

7711 SQX1160795
పషరర: భబనస పసడయ దతదద దతడడ

95-178/308 7714 SQX1526542
7713 SQX1519463
పషరర: నతగ మణణ కసట శకనవరస దతడడ
పషరర: నతగకశశర రరవప దతడడ

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప దతడడ
ఇసటట ననస:62-8-378
వయససస:30
లస: పప
95-178/310

95-178/303

తసడడ:డ వనసకయఖ కలవరలల
ఇసటట ననస:62-8-376
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రరవప గమడడకసదసల
ఇసటట ననస:62-8-377
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప దతడడ
ఇసటట ననస:62-8-378
వయససస:29
లస: పప
7715 MLJ1120336
పషరర: అరరణకలమలరర యలదగరరర

7710 SQX1263813
పషరర: ఆసజననయమలల గమడడకసదసల

7708 SQX0235671
పషరర: శకనవరస రరవప కలవరల

95-142/192

95-178/321

95-142/193

భరస : అరరరన రరవప ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-8-383
వయససస:43
లస: ససస స
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7736 SQX1798727
పషరర: హరర పడకరష ససజనమమలణ

95-142/194

తసడడ:డ రరజజ రరవప ససజనమమలణ
ఇసటట ననస:62-8-383
వయససస:43
లస: పప
7739 SQX0902254
పషరర: పప లశశటట శకనవరస రరవప

95-178/324

95-178/325 7744 AP151000504690
7743 AP151000504265
పషరర: శకనవరసరరవప నతరసరన నతరసరన
పషరర: తరరపతసరశమ నతరసరన
నతరసరన
తసడడ:డ తరరపతసరశమ నతరసరన
తసడడ:డ రరమయఖ నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-386
ఇసటట ననస:62-8-386
వయససస:50
లస: పప
వయససస:69
లస: పప

95-178/326

7746 SQX1929470
పషరర: మమనన షషక

95-177/301

95-178/1171

95-178/327

95-178/330

95-178/332

95-178/335

భరస : నతగకశశరరరవప సప మల
ఇసటట ననస:62-8-391
వయససస:41
లస: ససస స

7752 AP151000504250
పషరర: వనసకయఖ నతరసరన నతరసరన

95-178/331

95-141/137

7753 SQX2007227
పషరర: నతగమణణ కకాదటటపరక

95-141/487

తసడడ:డ నతగరరజ కకటటపరక
ఇసటట ననస:62-8-390
వయససస:29
లస: ససస స
95-178/333

7756 SQX1771187
పషరర: వససత కలమలరర కకటటపరక

95-178/336 7759 SQX1465633
7758 MLJ2696615
పషరర: ససబబబరరవప నతరసరన నతరసరన
పషరర: వజయ మమనకర సప మ

7761 SQX2428993
పషరర: నతగజజఖత కరమరరజగడమ

7764 SQX0418145
పషరర: నతగకశశరరరవప సప మల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప మల
ఇసటట ననస:62-8-391
వయససస:48
లస: పప

95-178/334

భరస : నతగరరజ కకటటపరక
ఇసటట ననస:62-8-390
వయససస:50
లస: ససస స
95-141/136

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-8-391
వయససస:25
లస: ససస స
95-143/933

భరస : ఆసజననయమలల కరమరరజగడమ
ఇసటట ననస:62-8-391
వయససస:40
లస: ససస స
95-178/338

95-178/329
7750 AP151000504180
పషరర: వనణమగగపరల నతరసరన నతరసరన

తసడడ:డ వనసకయఖ నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-389
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-390
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-8-391
వయససస:28
లస: పప
7763 MLJ2703262
పషరర: పదమ సప మల

95-178/328

భరస : రరమమహన రరవప నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-390
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కకషష మయరరస పససడదస
ఇసటట ననస:62-8-390
వయససస:38
లస: పప
7760 SQX0818039
పషరర: మహన సరయ సప మల

7749 MLJ2703395
పషరర: నతరరయణమమ నతరసరన
నతరసరన
భరస : ససబబబరరవప నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-389
వయససస:47
లస: ససస స

7755 SQX0212654
పషరర: ససవరచలరరణణ నతరసరన

7747 SQX1929579
పషరర: మసరసన వల షషక
తసడడ:డ ఖససస పసర షషక
ఇసటట ననస:62-8-388
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రరమయఖ నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-389
వయససస:75
లస: పప

భరస : నతగ మలలర సశర రరవప పససడదస
ఇసటట ననస:62-8-390
వయససస:35
లస: ససస స
7757 SQX1771179
పషరర: నతగ మలలర సశర రరవప పససడదస

95-177/300

భరస : మసరసన వల షషక
ఇసటట ననస:62-8-388
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-389
వయససస:48
లస: పప
7754 SQX1774074
పషరర: జజఖత పససడదస

భరస : శవ కలమలర రరవపరర
ఇసటట ననస:62-8-384
వయససస:28
లస: ససస స
95-178/323

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససకల
ఇసటట ననస:62-8-388
వయససస:48
లస: పప
7751 MLJ3719150
పషరర: రరమహనరరవప నతరసరన

95-178/1170

95-178/322 7741 AP151000507751
7740 AP151000507116
పషరర: వజయలకడమ నతరసరన నతరసరన
పషరర: వనసకటససబబమమ నతరసరన
నతరసరన
భరస : శకనవరసరరవప నతరసరన
భరస : తరరపతసరశమ నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-386
ఇసటట ననస:62-8-386
వయససస:42
లస: ససస స
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : ససరకశ బబబమ నరసరణణ
ఇసటట ననస:62-8-386
వయససస:28
లస: ససస స
7748 AP151000504453
పషరర: శకనవరసరరవప ససకల ససకల

7738 SQX2287068
పషరర: నతగ భవరన రరవపరర

95-141/135

తసడడ:డ తరరపతసరశమ నతరసరన
ఇసటట ననస:62-8-386
వయససస:38
లస: పప
7745 SQX2335966
పషరర: శక దదవ నరసరణణ

95-142/195

తసడడ:డ ఆదదయఖ ఆదనరర
ఇసటట ననస:62-8-383
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ
ఇసటట ననస:62-8-385
వయససస:39
లస: పప
7742 MLJ1120161
పషరర: ససరకషరబబమ నతరసరన

7737 SQX1953140
పషరర: అరరరన రరవప ఆదనరర

7762 MLJ1120435
పషరర: మధసరమనతకడ సప మల

95-178/337

భరస : శకనవరసరరవప సప మల
ఇసటట ననస:62-8-391
వయససస:38
లస: ససస స
95-178/339

7765 MLJ3721909
పషరర: అనసషర సప మల సప మల

95-178/340

భరస : ససరకష బబబమ సప మల
ఇసటట ననస:62-8-392
వయససస:30
లస: ససస స
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7766 SQX0151571
పషరర: ససరకషరబబమ సప మల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-178/341

తసడడ:డ సరసబశవరరవప సప మల
ఇసటట ననస:62-8-392
వయససస:36
లస: పప
7769 SQX1735000
పషరర: రగజజ అసబటట

95-142/196

95-161/969

95-143/131

తసడడ:డ గమపస
ఇసటట ననస:62-9-393
వయససస:26
లస: ససస స
7778 MLJ3722790
పషరర: గమపరస� పప ల శశటట �
తసడడ:డ వనసకటససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:62-9-393
వయససస:58
లస: పప
7781 AP151000510240
పషరర: శకనవరసరరవప చసకరణ�

95-143/136

95-143/138

95-156/542

తసడడ:డ మమరళ బసడడ
ఇసటట ననస:62-9-396
వయససస:25
లస: పప
7790 SQX1886464
పషరర: భబరర వ వరమ భయమరరజ
తసడడ:డ శకనవరస రరజ భయమరరజ
ఇసటట ననస:62-9-398
వయససస:21
లస: పప
7793 SQX1886456
పషరర: శకనవరస రరజ భయమరరజ
తసడడ:డ వనసకటటశశర రరజ
ఇసటట ననస:62-9-398
వయససస:55
లస: పప

7773 SQX1734540
పషరర: ససధతకర తతమమలకరర

95-142/198

తసడడ:డ జగన శరభబసశర రరవప తతమమలకరర
ఇసటట ననస:62-9-71
వయససస:42
లస: పప
7776 MLJ3727195
పషరర: రమలదదవ� పస.ఎల�

95-143/133
7777 SQX0901801
పషరర: సరయససరకష పప లశశటట జక ఏ ఎస

95-143/132

తసడడ:డ గమపస
ఇసటట ననస:62-9-393
వయససస:26
లస: పప

95-143/934 7780 AP151000513306
7779 SQX2416675
పషరర: వనసకట సరశమ రరమయలనపప
పషరర: ససలలచన చసకరణ�

7782 MLJ3727203
పషరర: శకదదవ� చసకరణ�

95-143/137

7783 NDX2445880
పషరర: టట వ దసరర వరరసజననయ
పడసరద పసటటల
తసడడ:డ పరమమశశరరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:62-9-396
వయససస:21
లస: పప

95-143/935
7785 SQX2162584
పషరర: టట వ దసరర వరరసజననయ పడసరద
పసటటల
తసడడ:డ పరమమశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-9-396
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశశరరరవప పసటటల
ఇసటట ననస:62-9-396
వయససస:20
లస: పప

7788 SQX2470847
పషరర: లకడమ గమమమల

7789 SQX1886431
పషరర: రతనకలమరర భయమరరజ

7791 SQX1886449
పషరర: మమకలసద వరమ భయమరరజ

7794 SQX2469781
పషరర: రమమశ గమమమలలర
తసడడ:డ ససబబరరవప గమమమలలర
ఇసటట ననస:62-9-398
వయససస:52
లస: పప

95-143/135

భరస : వనసకటటశశరరర�
ఇసటట ననస:62-9-395
వయససస:72
లస: ససస స

95-142/733

94-143/712

95-143/936
7786 SQX2222032
పషరర: దసరర వరరసజననయ పడసరద పసటటల

95-143/139

భరస : శకనవరసరరజ భయమరరజ
ఇసటట ననస:62-9-398
వయససస:46
లస: ససస స
95-143/141

తసడడ:డ శకనవరసరరజ
ఇసటట ననస:62-9-398
వయససస:24
లస: పప
95-143/143

7771 SQX1734912
పషరర: జజన బబబమ అసబటట

95-142/202
7774 SQX1734722
పషరర: జగన శరభబసశర రరవప
తతమమలకరర
తసడడ:డ వనసకట పసచచయఖ తతమమలకరర
ఇసటట ననస:62-9-71
వయససస:75
లస: పప

95-142/201

భరస : రమమశ గమమమల
ఇసటట ననస:62-9-398
వయససస:44
లస: ససస స
95-143/140

95-178/1172

తసడడ:డ రగశయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:62-8-933
వయససస:53
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:62-9-395
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పరమమశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-9-396
వయససస:44
లస: పప
7787 SQX0986323
పషరర: బబజ బబబమ బసడడ

95-142/197

తసడడ:డ నగకశశరరరవప రరమయలనపప
ఇసటట ననస:62-9-394
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-9-395
వయససస:44
లస: పప
7784 SQX0980292
పషరర: పసటటల పరమమశశర రరవప

7770 SQX1735083
పషరర: నరమల కలమలర అసబటట

భరస : గమపరస�
ఇసటట ననస:62-9-393
వయససస:49
లస: ససస స
95-143/134

7768 SQX2213221
పషరర: మసరసన వల షషక

తసడడ:డ బబబబవల షషక
ఇసటట ననస:62-8-392
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ జజన బబబమ అసబటట
ఇసటట ననస:62-8-933
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ తషకరస పలశదథ
ఇసటట ననస:62-9
వయససస:56
లస: పప
7775 SQX0901819
పషరర: బబబ నతగరరణణ ససరకఖ పప లశశటట

95-178/342

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప మల
ఇసటట ననస:62-8-392
వయససస:60
లస: పప

భరస : జజన బబబమ అసబటట
ఇసటట ననస:62-8-933
వయససస:44
లస: ససస స
7772 SQX2202299
పషరర: నగకశశరరరవప పలశదథ

7767 MLJ3719168
పషరర: సరసబశవరరవప సప మల

7792 SQX1496844
పషరర: వనణమ బమడతమల

95-143/142

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బమడతమల
ఇసటట ననస:62-9-398
వయససస:38
లస: పప
95-166/1216

7795 SQX2390607
పషరర: మణణ దథపసక గమమమళర

95-166/1217

తసడడ:డ రమమశ గమమమళర
ఇసటట ననస:62-9-398
వయససస:25
లస: ససస స
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7796 SQX2402394
పషరర: అనసష గమమమళర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-166/1218

తసడడ:డ రమమశ గమమమళర
ఇసటట ననస:62-9-398
వయససస:21
లస: ససస స

7797 SQX1942242
పషరర: నవఖ గమమమళర

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-143/144

తసడడ:డ ఆనసద బబబమ గమమమళర
ఇసటట ననస:62-9-399
వయససస:26
లస: ససస స
7800 SQX0043174
పషరర: ఆనసద బబబమ� గమమమళర�

95-143/147

95-143/150

7804 SQX1383116
పషరర: నతగకశశర రరవప అసబటట

95-143/153

7807 SQX0796912
పషరర: వనసకటటశశర రరవప పపల

95-143/156

7810 SQX1154236
పషరర: శకనస పప లలస
తసడడ:డ సతఖనతరరయణ పప లలస
ఇసటట ననస:62-9-402
వయససస:42
లస: పప

7812 SQX2402220
పషరర: తరరమల దదరరశరల

7813 SQX2462265
పషరర: నతగ రరణణ దదరరశరల

95-143/938

తసడడ:డ శకనస దదరరశరల
ఇసటట ననస:62-9-402
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నతగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-9-405
వయససస:29
లస: పప
7818 SQX0713974
పషరర: ససతతమహలకడమ తషమమల

తసడడ:డ వనణమగగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:62-9-406
వయససస:32
లస: పప

7816 SQX0691196
పషరర: నతగరరజ తషమమల

95-143/162

7819 SQX1745959
పషరర: రరధదక తషమమల

95-143/154

7822 SQX0531681
పషరర: కరవపరర శకనవరస రరవప�
తసడడ:డ రరజబబబమ�
ఇసటట ననస:62-9-406
వయససస:34
లస: పప

95-143/149

7805 SQX0796920
పషరర: లలలవత పపల

95-143/152

7808 SQX0796946
పషరర: తరరపతరరవప పపల

95-143/155

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-9-400
వయససస:32
లస: పప
95-143/157

7811 SQX2401800
పషరర: లలవణఖ దదరరశరల

95-143/937

తసడడ:డ శకనస దదరరశరల
ఇసటట ననస:62-9-402
వయససస:20
లస: ససస స
95-152/1133

7814 SQX1101088
పషరర: గగపస తషమమల

95-143/158

తసడడ:డ శవ నతగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-9-405
వయససస:26
లస: పప
95-143/160

7817 SQX1747641
పషరర: శవనతగమలల తషమమల

95-143/161

తసడడ:డ బసవయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:62-9-405
వయససస:58
లస: పప
95-143/163

భరస : నరసససహ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:62-9-406
వయససస:32
లస: ససస స
95-143/165

7802 MLJ3722808
పషరర: సరసబశవరరవప� గమమమళళ�

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-9-400
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ శవ నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-9-405
వయససస:30
లస: పప

భరస : హరనతధబబబమ
ఇసటట ననస:62-9-406
వయససస:28
లస: ససస స
7821 SQX0404319
పషరర: తషమమ ఆసజననయమలల�

95-143/151

భరస : శకనస దదరరశరల
ఇసటట ననస:62-9-402
వయససస:35
లస: ససస స
95-143/159

95-143/146

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:62-9-399
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-9-400
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకటటశశర రరవప తడడకమళర
ఇసటట ననస:62-9-401
వయససస:22
లస: పప

7815 SQX1101112
పషరర: రరఘవనసదడ రరవప తమమల

95-143/148

తసడడ:డ కకసడయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:62-9-399
వయససస:64
లస: పప

భరస : తరరపతరరవప
ఇసటట ననస:62-9-400
వయససస:31
లస: ససస స
7809 SQX1907328
పషరర: మణణకసఠ తడడకమళర

7801 SQX1382944
పషరర: దదలప కలమలర అసబటట

7799 SQX1383124
పషరర: శవ కలమలరర అసబటట

భరస : నతగకశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-9-399
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-9-399
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:62-9-399
వయససస:63
లస: పప
7806 SQX0796938
పషరర: గగతమ పపల

95-143/145

భరస : రతస యఖ�
ఇసటట ననస:62-9-399
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రతస యఖ�
ఇసటట ననస:62-9-399
వయససస:32
లస: పప
7803 SQX0024315
పషరర: రతస యఖ� గమమమళర�

7798 AP151000513308
పషరర: శవమమ గమమళళ�

7820 SQX0533299
పషరర: తషలసస కకవపరర�

95-143/164

భరస : రరజబబబమ�
ఇసటట ననస:62-9-406
వయససస:49
లస: ససస స
95-143/166

7823 SQX0531806
పషరర: కరవపరర నరకసదడ�

95-143/167

తసడడ:డ రరజబబబమ�
ఇసటట ననస:62-9-406
వయససస:35
లస: పప
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7824 SQX0691113
పషరర: హరరనతద బబబమ తషమమల

95-143/168

భరస : నరగసదడ కరవపరర
ఇసటట ననస:62-9-406
వయససస:31
లస: ససస స
95-172/652

తసడడ:డ ససబబరరవప జగటట
ఇసటట ననస:62-9-407
వయససస:43
లస: పప
7830 SQX1101096
పషరర: మమనక రరవప

95-143/169

95-143/172

95-143/726

7834 SQX1518523
పషరర: ససనతత దదవ బబ మమశశటట

7837 MLJ2612901
పషరర: సతఖనతరరయణ మలదతసస

95-142/203

7840 SQX1734599
పషరర: వనసకట భవరన నకకణశశటట

95-81/651

7843 SQX2399830
పషరర: వనసకటపపయఖ తతడడకకసడ
తసడడ:డ రరమమహనరరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-9-423
వయససస:58
లస: పప

7845 SQX2399855
పషరర: లలత కలమలరర తతడడకకసడ

7846 SQX2358919
పషరర: అనసరరధ తతడడకకసడ

95-143/940

భరస : వనసకటపపయఖ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-9-423
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రసబబబమ పపససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-9-424
వయససస:54
లస: ససస స
7851 SQX1209999
పషరర: రరజశశఖర రగడడమ యననస
తసడడ:డ సరసబరగడడమ యననస
ఇసటట ననస:62-9-424
వయససస:28
లస: పప

95-143/173

7849 SQX1209957
పషరర: వజయ లకడమ యననస

95-143/175

7852 MLJ3723079
పషరర: వననద కలమలర� పససపపలలటట�
తసడడ:డ రరసబబబమ
ఇసటట ననస:62-9-424
వయససస:31
లస: పప

95-179/1058

7832 SQX0691055
పషరర: యయసస రరజ కలమలర కతడయ

95-143/171

7835 SQX0359562
పషరర: వరరర పలర శకనవరస�

95-143/174

7838 MLJ2612943
పషరర: ససతతరరమయఖ మలదతసస

95-143/176

తసడడ:డ వనసకయఖ
ఇసటట ననస:62-9-417
వయససస:65
లస: పప
95-142/204

95-142/205
7841 SQX1734821
పషరర: చసదడ శశఖర రగడమ డ యనమలరగడడమ

తసడడ:డ రరమకకషష రగడడమ యనమలరగడడమ
ఇసటట ననస:62-9-421
వయససస:36
లస: పప
95-141/598

7844 SQX1596313
పషరర: నతగలకడమ తతడడకకసద

95-143/177

భరస : వసశ మహన కకషష తతడడకకసద
ఇసటట ననస:62-9-423
వయససస:30
లస: ససస స
95-143/941

7847 SQX2113132
పషరర: రరస బబబమ తతడడకకసడ

95-147/718

తసడడ:డ రరమహన రరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-9-423
వయససస:43
లస: పప
95-143/178

95-143/179
7850 SQX1536715
పషరర: వనసకట అసజన నతగ కలమలరర
పససపపలలటట
భరస : శవనతగకసశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-9-424
వయససస:32
లస: ససస స

95-143/181

7853 SQX2309862
పషరర: రసబబబమ పససపపలలటట

తసడడ:డ సరసబరగడడమ యననస
ఇసటట ననస:62-9-424
వయససస:26
లస: ససస స
95-143/180

7829 SQX2412294
పషరర: వనసకట ఝనస నసదమయడడ

తసడడ:డ శవనతరరయణ�
ఇసటట ననస:62-9-415
వయససస:38
లస: పప

భరస : ఏమ కక కక కలమలర తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-9-423
వయససస:34
లస: ససస స
95-141/599

తసడడ:డ ఆసజననయమలల నసదమయడడ
ఇసటట ననస:62-9-407
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నరమలబబబమ
ఇసటట ననస:62-9-413
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబబ రరవప నకకణశశటట
ఇసటట ననస:62-9-421
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమ మహన రరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-9-423
వయససస:58
లస: పప

7848 SQX2301265
పషరర: చసదతడవత పససపపలలటట

95-143/170

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ
ఇసటట ననస:62-9-417
వయససస:41
లస: పప

భరస : చసదడ శశఖర రగడడమ యనమలరగడడమ
ఇసటట ననస:62-9-421
వయససస:32
లస: ససస స
7842 SQX2007813
పషరర: వనసకటపపయఖ తతడడకకసడ

7831 SQX1119891
పషరర: సతఖ ససభబషసణణ రరవప

95-143/939
7826 SQX2420149
పషరర: హనసమసత రరవప నసదమయడడ

భరస : హనసమసత రరవప నసదమయడడ
ఇసటట ననస:62-9-407
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పపరష శకకరసత బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:62-9-414
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప మదతసస
ఇసటట ననస:62-9-416
వయససస:26
లస: ససస స
7839 SQX1734656
పషరర: దసరర యనమలరగడడమ

95-174/763

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-9-413
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలలజ సససగ కతడయ
ఇసటట ననస:62-9-413
వయససస:64
లస: పప
7836 SQX2083467
పషరర: నతగ దకత మదతసస

7828 SQX2530509
పషరర: వనసకటటశశర రరవప జగటట
తసడడ:డ ససబబరరవప జగటట
ఇసటట ననస:62-09-407
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-9-413
వయససస:25
లస: ససస స
7833 SQX1746478
పషరర: శసకర సససగ కతడయ

95-143/725

Deleted

తసడడ:డ వనణమగగపరల
ఇసటట ననస:62-9-406
వయససస:37
లస: పప
7827 SQX2535987
పషరర: వనసకటటశశర రరవప జగటట

7825 SQX2037646
పషరర: కకటటశశరర కరవపరర

95-143/942

తసడడ:డ నతగయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-9-424
వయససస:58
లస: పప
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95-143/943

తసడడ:డ నగరరగడడమ యననస
ఇసటట ననస:62-9-424
వయససస:52
లస: పప
7857 SQX0818161
పషరర: నతగ రరజ ఏరరవ

95-143/183

95-143/946

95-143/727

95-6/947

95-143/187

95-143/190

95-143/193

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:62-9-437
వయససస:52
లస: పప

7867 SQX2112332
పషరర: ఆసడతళమమ పససపపలలటట

7870 AP151000513254
పషరర: పదతమవత కకషషమసషటట

7873 MLJ2618908
పషరర: శశశలజ� దసరరశరల�

7876 AP151000510522
పషరర: భకకపత దసరరశరల�

95-143/196

7879 AP151000513259
పషరర: ససతతరరవమమ దసరరశరల

95-151/829

7882 SQX1258053
పషరర: నసదదన దతసరర
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:62-9-438
వయససస:27
లస: ససస స

7862 SQX0533356
పషరర: నతగజజఖత గమసటటరర

95-143/186

7865 SQX2390334
పషరర: వజయలకడమ వరశశటట

95-142/734

7868 SQX2114155
పషరర: లకడమ ససపసడయ పససపపలలటట

95-176/918

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:62-9-434
వయససస:18
లస: ససస స
95-143/188

7871 AP151000510206
పషరర: శరత బబబమ కకకషషసశశటట �

95-143/189

తసడడ:డ భకకపత�
ఇసటట ననస:62-9-435
వయససస:60
లస: పప
95-143/191

7874 AP151000513257
పషరర: సరళకలమలరర దసరరశరల�

95-143/192

భరస : భకకపత�
ఇసటట ననస:62-9-436
వయససస:60
లస: ససస స
95-143/194

95-143/195
7877 MLJ2618502
పషరర: అలవనలలమసగమమ� దసరరశరల�

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:62-9-437
వయససస:35
లస: ససస స
95-143/197

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:62-9-437
వయససస:72
లస: ససస స
95-143/199

95-143/945

తసడడ:డ నగకశశరరరవప వరశశటట
ఇసటట ననస:62-9-432
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ�
ఇసటట ననస:62-9-436
వయససస:70
లస: పప

భరస : భకకపత
ఇసటట ననస:62-9-437
వయససస:45
లస: ససస స
7881 AP151000510209
పషరర: భకకపత దసరరశరల

95-143/728

భరస : రరమమ�
ఇసటట ననస:62-9-436
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ భకకపత�
ఇసటట ననస:62-9-436
వయససస:38
లస: పప
7878 AP151000513261
పషరర: ధనలకడమ దసరరశరల

7864 SQX1987957
పషరర: రమదదవ మమవశ

7859 SQX2428373
పషరర: కకటటశశరరరవప ఎరరవ

భరస : ససతతరరమయఖ�
ఇసటట ననస:62-9-428
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శరతతబబమ
ఇసటట ననస:62-9-435
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప దసరరశరల
ఇసటట ననస:62-9-436
వయససస:25
లస: ససస స
7875 MLJ2613172
పషరర: శకనవరసరరవప� దసరరశరల�

95-143/185

భరస : ససబబరరవప
ఇసటట ననస:62-9-434
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత బబబమ
ఇసటట ననస:62-9-435
వయససస:26
లస: ససస స
7872 SQX1307363
పషరర: కవత దసరరశరల

7861 SQX0531830
పషరర: గమసటటరర ససతతరరమయఖ�

95-143/182

తసడడ:డ నరసయఖ ఎరరవ
ఇసటట ననస:62-9-425
వయససస:59
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప మమవశ
ఇసటట ననస:62-9-430
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:62-9-434
వయససస:30
లస: ససస స
7869 SQX0980268
పషరర: కకషషసశశటట శరకవఖ

95-143/184

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప�
ఇసటట ననస:62-9-428
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప మమవశ
ఇసటట ననస:62-9-430
వయససస:33
లస: పప
7866 SQX2112043
పషరర: రతన కలమలరర పససపపలలటట

7858 SQX1453141
పషరర: లకడమ నతరరయణ ఎరరవ

7856 SQX1209981
పషరర: జజఖత యయరరవ

భరస : లకడమ నతరరయణ యయరరవ
ఇసటట ననస:62-9-425
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఎరరవ
ఇసటట ననస:62-9-425
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటటశశరరరవప ఎరరవ
ఇసటట ననస:62-9-425
వయససస:52
లస: ససస స
7863 SQX1987940
పషరర: కకటటశశరరరవప మమవశ

95-143/944

భరస : సరసబరగడడమ యననస
ఇసటట ననస:62-9-424
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-9-425
వయససస:34
లస: పప
7860 SQX2424901
పషరర: కకటటశశరమమ ఎరరవ

7855 SQX2314367
పషరర: పదమజ యననస

7880 AP151000510208
పషరర: శకడనవరసరరవప దసరరశరల

95-143/198

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:62-9-437
వయససస:45
లస: పప
95-143/200

7883 SQX0531749
పషరర: దతసరర కకటటశశర రరవప

95-143/201

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:62-9-438
వయససస:45
లస: పప
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7884 SQX1258095
పషరర: పసడయలసక దతసరర
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95-143/202

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దతసరర
ఇసటట ననస:62-9-439
వయససస:25
లస: ససస స
7887 MLJ3729563
పషరర: ససధత మయ రమశశటట

95-143/205

95-143/208

95-143/211

95-145/69

95-145/72

95-145/75

95-145/77

తసడడ:డ శవయఖ ఉలవలల
ఇసటట ననస:62-10-446/1
వయససస:45
లస: పప

7897 MLJ2624062
పషరర: మలలర శశరర తమమశశటట

7900 AP151000516002
పషరర: మసరసనమమ మమకల

7903 SQX2273811
పషరర: కలలఖణణ రగతష

7906 SQX1832757
పషరర: సతఖవత రగతష

95-143/214

7909 MLJ1057850
పషరర: వనసకటటశశరరరవప ఉలవల

95-145/70

7912 SQX1981828
పషరర: దసరర భవన గమరకస
భరస : శకనవరస రరవప గమరకస
ఇసటట ననస:62-10-447
వయససస:45
లస: ససస స

7892 SQX1346486
పషరర: రవసదడ బబబమ కకమమననన

95-143/210

7895 SQX1625138
పషరర: పదతమవత నతగరశశటట

95-143/213

7898 MLJ1057447
పషరర: లకడమ మమకల

95-145/71

భరస : శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:62-10-443
వయససస:40
లస: ససస స
95-145/73

7901 SQX0653378
పషరర: బబజబబయ తమమశశటట

95-145/74

తసడడ:డ సనరఖనతనరరయస తషమమ శశటట
ఇసటట ననస:62-10-443
వయససస:43
లస: పప
95-143/866

7904 SQX0785147
పషరర: సరరళ రగతష

95-145/76

భరస : శవయఖ రగతష
ఇసటట ననస:62-10-445
వయససస:48
లస: ససస స
95-164/65

7907 SQX1832732
పషరర: సరత కలమలర రగతష

95-164/66

తసడడ:డ గమరరమయరరస రగతష
ఇసటట ననస:62-10-445
వయససస:33
లస: పప
95-145/78

తసడడ:డ శవయఖ ఉలవలల
ఇసటట ననస:62-10-446
వయససస:39
లస: పప
95-145/80

95-143/207

భరస : వనసకటటశశర రరవప నతగరశశటట
ఇసటట ననస:62-9-711
వయససస:49
లస: ససస స

భరస : సరత కలమలర రగతష
ఇసటట ననస:62-10-445
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-10-446
వయససస:30
లస: ససస స
7911 AP151000516319
పషరర: ఆసజననయమలల ఉలవల

95-143/212

తసడడ:డ యగరనసద రగతష
ఇసటట ననస:62-10-445
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయఖ రరమ పలర
ఇసటట ననస:62-10-445
వయససస:29
లస: పప
7908 SQX0391672
పషరర: వనసకటటశశరమమ ఉలవల

7894 MLJ3729480
పషరర: అనసనరఖ కసచరర

7889 AP151000513267
పషరర: గగవరబ న రరమశశటట

తసడడ:డ ససబబబరరవప కకమమననన
ఇసటట ననస:62-9-440
వయససస:56
లస: పప

భరస : పపలర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:62-10-443
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలర యఖ మమకల
ఇసటట ననస:62-10-443
వయససస:47
లస: పప
7905 SQX0985762
పషరర: యగరనసద రరసపలర

95-143/209

భరస : బబజబబబమ తషమమ శశటట
ఇసటట ననస:62-10-443
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సనరఖనతనరరయస తషమమ శశటట
ఇసటట ననస:62-10-443
వయససస:62
లస: ససస స
7902 AP151000516001
పషరర: శకనవరసరరవప మమకల

7891 AP151000510213
పషరర: సతష కలమలర రరమశశటట

95-143/204

భరస : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:62-9-440
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:62-9-442
వయససస:40
లస: ససస స

తలర : పదమ బబయ కకఠరరర
ఇసటట ననస:62-10-51
వయససస:40
లస: పప
7899 AP151000516181
పషరర: జయలకడమ తమమశశటట

95-143/206

తసడడ:డ రరజజరరవప�
ఇసటట ననస:62-9-440
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ�
ఇసటట ననస:62-9-440
వయససస:70
లస: పప
7896 SQX1464759
పషరర: శకనతధ కకఠరరర

7888 SQX1295428
పషరర: వజయ కకమమననన

7886 SQX0901744
పషరర: పవన కలమలర పససపపలలటట

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:62-9-439
వయససస:31
లస: పప

భరస : రవసదడ బబబమ కకమమననన
ఇసటట ననస:62-9-440
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడ బబబమ కకమమననన
ఇసటట ననస:62-9-440
వయససస:26
లస: పప
7893 AP151000510215
పషరర: రరజజరరవప రరమశశటట �

95-143/203

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:62-9-439
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సతష కలమలర
ఇసటట ననస:62-9-440
వయససస:37
లస: ససస స
7890 SQX1342310
పషరర: చసదడశశఖర కకమమననన

7885 SQX0901736
పషరర: శరసత పససపపలలటట

7910 MLJ1057793
పషరర: పదతమవత ఉలవల

95-145/79

భరస : ఆసజననయమలల ఉలవలల
ఇసటట ననస:62-10-446/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-3/978

7913 SQX2529139
పషరర: పషడమ కలమలర అలర స

95-143/1037

తలర : అలర స మహహశశరర మహహశశరర
ఇసటట ననస:62-10-447
వయససస:18
లస: పప
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7914 SQX1981836
పషరర: ఉమ మహహశశరర వడడమ
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95-143/1067

భరస : దసరర పడసరద వడడమ
ఇసటట ననస:62-10-447
వయససస:49
లస: ససస స
7917 SQX1748706
పషరర: కలమలర తదజ అబమటట

95-145/83

95-145/85

95-145/88

7921 SQX1231794
పషరర: వనసషషవ బబలరసకకసడ

7924 SQX1124486
పషరర: బబలరసకకసడ లకడమ కరసత

95-145/91

7927 MLJ3629961
పషరర: శకనవరస రరవప బబ మమపరల

భరస : శవరజ నలర క
ఇసటట ననస:62-10-451
వయససస:31
లస: ససస స
95-145/95

95-143/217

భరస : వనసకటటశశర రరవప శరకమయరర
ఇసటట ననస:62-10-453
వయససస:39
లస: ససస స

7936 AP151000516031
పషరర: జయలకడమ చతకమయరర

95-145/99

7939 AP151000516032
పషరర: ససరకష కలమలర చతకమయరర

95-170/1250

7942 SQX1272061
పషరర: నతగ శవ కకషష శరఖమయరర

7922 SQX0624437
పషరర: ధనలకడమ బసడతరర

95-145/87

7925 MLJ1054899
పషరర: సతషరబబమ బసడతరర

95-145/90

7928 SQX1621912
పషరర: ససత రరమయఖ నలర క

95-143/215

తసడడ:డ శవయఖ నలర క
ఇసటట ననస:62-10-451
వయససస:58
లస: పప
95-145/93

7931 SQX1748367
పషరర: లలత సససదస

95-145/94

భరస : సతఖ నతరరయణ సససదస
ఇసటట ననస:62-10-451/1
వయససస:52
లస: ససస స
95-145/96

7934 SQX0819599
పషరర: సతఖ వరణణ చతకమయరర

95-143/216

భరస : ససరకష కలమలర
ఇసటట ననస:62-10-452
వయససస:29
లస: ససస స
95-145/97

7937 MLJ2624351
పషరర: నతగమణణ కకసడడశశటట

95-145/98

తసడడ:డ ససబబబరరవప చతకమయరర
ఇసటట ననస:62-10-452
వయససస:37
లస: పప
95-145/100

తసడడ:డ ససబబబరరవప చతకమయరర
ఇసటట ననస:62-10-452
వయససస:44
లస: పప
95-143/219

95-145/1134

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ బసడతరర
ఇసటట ననస:62-10-450
వయససస:44
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప చతకమయరర
ఇసటట ననస:62-10-452
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశ రరవప నలర క
ఇసటట ననస:62-10-452
వయససస:37
లస: పప
7941 SQX1818442
పషరర: నతగ లకడమ శరకమయరర

95-145/89

తలర : లలత సససదస
ఇసటట ననస:62-10-451/1
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇసటట ననస:62-10-452
వయససస:41
లస: పప
7938 SQX0675389
పషరర: శవరజ నలర క

7933 SQX1748417
పషరర: చసదడ శశఖర సససదస

7919 SQX2216166
పషరర: కకశశర వడడమ

భరస : సతష బబబమ బసడతరర
ఇసటట ననస:62-10-450
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనతధ కకటబరర
ఇసటట ననస:62-10-451/1
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : వనననణజ కకటబరర
ఇసటట ననస:62-10-451/1
వయససస:61
లస: ససస స
7935 SQX0818187
పషరర: ససరకష కలమలర చతకమయరర

95-145/86

తసడడ:డ చసదడయఖ
ఇసటట ననస:62-10-450
వయససస:25
లస: పప

95-145/92 7930 SQX1748383
7929 SQX1748771
పషరర: వనసకట నతగ ససధత రరణణ నలర క
పషరర: గరయతడ కకటబరర

95-145/82

తసడడ:డ ఉమ మహహశశరరవప వడడమ
ఇసటట ననస:62-10-447
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-10-450
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ శతయఖ బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-10-450
వయససస:54
లస: పప

7932 SQX1748623
పషరర: పదమ బబయ కకటబరర

95-145/84

భరస : లకడమకరసత బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-10-450
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:62-10-450
వయససస:50
లస: ససస స
7926 AP151000516024
పషరర: శకనవరసరరవప బబలరసకకసడ

7918 SQX0785105
పషరర: శకనవరసరరవప మమకల

7916 AP151000516015
పషరర: లకడమ మమకల

భరస : శకనవరసరరవప మమకల
ఇసటట ననస:62-10-447
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మమకల
ఇసటట ననస:62-10-447
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ అపరపరరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-10-448
వయససస:50
లస: పప
7923 AP151000516025
పషరర: పదతమవత బబలరసకకసడ

95-145/81

భరస : చసదడ శశఖర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-10-447
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-10-447
వయససస:21
లస: పప
7920 SQX0600080
పషరర: శకనవరసరరవప అసబటట

7915 SQX1748748
పషరర: గరతతసజల పససపపలలటట

7940 SQX1272053
పషరర: వనసకట ససకనఖ శరఖమయరర

95-143/218

తసడడ:డ నతగ శకనవరస రరవప శరఖమయరర
ఇసటట ననస:62-10-453
వయససస:24
లస: ససస స
95-143/220

తసడడ:డ నతగ శకనవరస రరవప శరఖమయరర
ఇసటట ననస:62-10-453
వయససస:24
లస: పప

7943 SQX1748193
పషరర: అననపపరష శరఖమయరర

95-145/101

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప శరఖమయరర
ఇసటట ననస:62-10-453
వయససస:20
లస: ససస స
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95-145/102

భరస : వనసకటటశశర రరవప శరఖమయరర
ఇసటట ననస:62-10-453
వయససస:38
లస: ససస స
7947 SQX0594143
పషరర: వనసకటటశశరరరవప శరఖమయరర

95-145/105

7948 AP151000516036
పషరర: నతగశకనవరసరరవప శరఖమయరర

95-143/867

7951 SQX2355691
పషరర: లకడమ వనకకటట

భరస : ససరకశ అభనవ ఉమమడడసససగమ
ఇసటట ననస:62-10-454
వయససస:27
లస: ససస స
95-145/110

95-145/112

95-145/115

95-143/222

భరస : వనసకట సరశమ భయసరరపప
ఇసటట ననస:62-10-458
వయససస:61
లస: ససస స

7963 MLJ1057868
పషరర: కళళఖణ

7966 MLJ2624211
పషరర: ససమత తననరర

95-172/632

7969 SQX1746551
పషరర: అనసషర భయసరరపప

95-145/111

7972 MLJ2624229
పషరర: లకడమరమలదదవ భయసరరపప
భరస : శకనవరసరరవప భయసరపప
ఇసటట ననస:62-10-458
వయససస:39
లస: ససస స

7952 SQX2356061
పషరర: ససరకష అభనవ ఉమమడడసససగమ

95-143/869

7955 AP151000516039
పషరర: పదతమవత మదసగమల

95-145/109

7958 SQX1596297
పషరర: శకనవరస రరవప బబ డపరటట

95-143/221

తసడడ:డ వఠల రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-10-455
వయససస:48
లస: పప
95-145/113

7961 SQX1748516
పషరర: నతగ రరజ కలడడమమల

95-145/114

తసడడ:డ బబపయఖ కలడడమమల
ఇసటట ననస:62-10-455
వయససస:32
లస: పప
95-145/116

95-175/1014
7964 SQX2302420
పషరర: ససరఖనతరరయణ మమమమలలటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమమమలలటట
ఇసటట ననస:62-10-456
వయససస:36
లస: పప
95-145/117

7967 MLJ2624203
పషరర: ఉదయచసదడరరవప తననరర

95-145/118

తసడడ:డ లకడమనతరరయణ తననరర
ఇసటట ననస:62-10-457
వయససస:56
లస: పప
95-143/223

భరస : వనసకట ససధతకర భయసరరపప
ఇసటట ననస:62-10-458
వయససస:30
లస: ససస స
95-143/225

95-145/107

భరస : శకనవరసరరవప మదసగమల
ఇసటట ననస:62-10-454
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఉదయచసదడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:62-10-457
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ చసదడరరవప తననరర
ఇసటట ననస:62-10-457
వయససస:24
లస: పప
7971 SQX1746353
పషరర: మలలత భయసరరపప

95-145/108

తసడడ:డ వనసకటనరసయఖ కటట కస
ఇసటట ననస:62-10-455
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ ఉదయచసదరరరవ తననరర
ఇసటట ననస:62-10-457
వయససస:26
లస: ససస స
7968 SQX2331296
పషరర: జయ పవన కలలఖణ తననరర

7960 AP151000516049
పషరర: ససగమణసససదరర బబ డపరటట

7949 AP151000516033
పషరర: కకటటశశరరరవప శరఖమయరర

తసడడ:డ లకడమ నతరరయణ ఉమమడడసససగమ
ఇసటట ననస:62-10-454
వయససస:34
లస: పప

భరస : వఠలలడవప బబ ఢపరటట
ఇసటట ననస:62-10-455
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల బబ ఢపరటట
ఇసటట ననస:62-10-455
వయససస:38
లస: పప
7965 SQX1210137
పషరర: రకణమకసశపన తననరర

95-143/868

భరస : శసకరరరవప మదసగమల
ఇసటట ననస:62-10-454
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : నతగరరజ కలడడమమల
ఇసటట ననస:62-10-455
వయససస:23
లస: ససస స
7962 SQX0594259
పషరర: అమరవరణణ బబ డపరటట

7957 AP151000516038
పషరర: ససతతరరవమమ మదసగమల

95-145/104

తసడడ:డ యలర మసద శరఖమయరర
ఇసటట ననస:62-10-453
వయససస:70
లస: పప

భరస : బబల కకషష చదరరకల పలర
ఇసటట ననస:62-10-454
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శకరరమ మయరరస మనన పలర
ఇసటట ననస:62-10-454
వయససస:68
లస: ససస స
7959 SQX1738665
పషరర: లకడమ కలడడమమల

95-145/106

భరస : ఆసజననయమలల వనకకటట
ఇసటట ననస:62-10-454
వయససస:45
లస: ససస స

95-143/870 7954 SQX1196287
7953 SQX2355857
పషరర: మలర శశరర అసజల ఉమమడడసససగమ
పషరర: నతగ ససత చదరరకలపలర

7946 AP151000516034
పషరర: వనసకరయమమ శరఖమయరర

భరస : కకటటశశరరరవప శరఖమయరర
ఇసటట ననస:62-10-453
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-10-453
వయససస:54
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప మదసగమల
ఇసటట ననస:62-10-454
వయససస:48
లస: ససస స

7956 SQX1070523
పషరర: రరజకశశరర మలననపలర

95-145/103

భరస : నతగశకనవరసరరవప శరఖమయరర
ఇసటట ననస:62-10-453
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప శరఖమయరర
ఇసటట ననస:62-10-453
వయససస:45
లస: పప
7950 SQX2404200
పషరర: పదతమవత మదసగమల

7945 AP151000516035
పషరర: రమలదదవ శరఖమయరర

7970 SQX1746585
పషరర: సరవతడ భయసరరపప

95-143/224

భరస : హనసమసతరరవప భయసరరపప
ఇసటట ననస:62-10-458
వయససస:31
లస: ససస స
95-145/119

7973 AP151000516064
పషరర: మలలత భయసరరపప

95-145/120

భరస : వనసకటసరశమ భయసరపప
ఇసటట ననస:62-10-458
వయససస:60
లస: ససస స
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7974 SQX0653527
పషరర: వనసకటసరశమ భయసరరపప

95-145/121

భరస : మటట యఖ భయసరపప
ఇసటట ననస:62-10-458
వయససస:67
లస: ససస స
7977 AP151000516065
పషరర: శకనవరసరరవప భయసరరపప

95-145/124

95-145/126

95-145/1135

95-145/131

95-145/134

95-145/137

95-145/140

తసడడ:డ పడసరదస అసబటట
ఇసటట ననస:62-10-463
వయససస:41
లస: పప

7987 AP151000516178
పషరర: వనసకటటశశరరవప ఆకలల

7990 SQX1748235
పషరర: శకదదవ గరరరజలల

7993 SQX1748532
పషరర: చనన శకనస గరరరజల

7996 SQX1286302
పషరర: ఉమల మహహశశరర అలర స

95-145/143

7999 SQX0867507
పషరర: అసజమమ మమరరవ

95-145/132

8002 SQX1286260
పషరర: శకనవరసరరవప అలర స
తసడడ:డ మసరసన రరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-10-463
వయససస:45
లస: పప

7982 AP151000516073
పషరర: కకటటశశరరరవప బబ డపరటట

95-145/128

7985 SQX0867457
పషరర: చసదతడవత జడ

95-145/130

7988 SQX0867440
పషరర: నతగకశశరరవప జడ

95-145/133

తసడడ:డ సరసబయఖ జడ
ఇసటట ననస:62-10-461/1
వయససస:70
లస: పప
95-145/135

7991 AP151000516177
పషరర: ససధతకలమలరర ఆకలల

95-145/136

భరస : వరరసజనయమలల ఆకలల
ఇసటట ననస:62-10-462
వయససస:53
లస: ససస స
95-145/138

7994 AP151000516393
పషరర: వరరసజననయమలల ఆకలల

95-145/139

తసడడ:డ వరరసరశమ ఆకలల
ఇసటట ననస:62-10-462
వయససస:58
లస: పప
95-145/141

7997 SQX0867499
పషరర: దసరరర దదవ ఆసబటట

95-145/142

భరస : పడసరద అసబటట
ఇసటట ననస:62-10-463
వయససస:57
లస: ససస స
95-145/144

భరస : నతగయఖ మమరరవ
ఇసటట ననస:62-10-463
వయససస:83
లస: ససస స
95-145/146

95-145/125

భరస : నతగకశశరరవప జడ
ఇసటట ననస:62-10-461/1
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-10-463
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ రరగస
ఇసటట ననస:62-10-463
వయససస:65
లస: ససస స
8001 AP151000516086
పషరర: ధనకలమలర అసబటట

95-145/129

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప గరరరజల
ఇసటట ననస:62-10-462
వయససస:40
లస: పప

భరస : ధన కలమలర అసబటట
ఇసటట ననస:62-10-463
వయససస:29
లస: ససస స
7998 SQX1286369
పషరర: రసగమమ రరగస

7984 SQX0867473
పషరర: ధనలకడమ జడ

7979 MLJ2624328
పషరర: నరసమమ బబ డపరటట

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-10-461
వయససస:50
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-10-462
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసజననయమలల ఆకలల
ఇసటట ననస:62-10-462
వయససస:27
లస: పప
7995 SQX0867481
పషరర: పదతమ వత ఆసబటట

95-145/127

తసడడ:డ వరరసరశమ ఆకలల
ఇసటట ననస:62-10-461/1
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ రరవకరతష పప లర శశటట
ఇసటట ననస:62-10-462
వయససస:27
లస: ససస స
7992 SQX0867887
పషరర: గగపస అకలల

7981 AP151000516076
పషరర: నతగకశశరరరవప బబ డపరటట

95-145/123

భరస : నతగకశశరరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-10-461
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప జడ
ఇసటట ననస:62-10-461/1
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-10-461/1
వయససస:58
లస: ససస స
7989 SQX0867895
పషరర: హరరశ పప లర శశటట

95-143/226

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-10-461
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-10-461
వయససస:22
లస: పప
7986 SQX0867879
పషరర: వజయ లకడమ ఆకలల

7978 SQX1296178
పషరర: శవ నతగకశశరర బబ డపరటట

7976 MLJ2624336
పషరర: హనసమసతరరవప భయసరరపప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ భయసరపప
ఇసటట ననస:62-10-458
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-10-460
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప బబ డపరటట
ఇసటట ననస:62-10-461
వయససస:47
లస: ససస స
7983 SQX2142677
పషరర: సరయ రరస బబ డపరటట

95-145/122

తసడడ:డ వనసకటసరశమ భయసరపప
ఇసటట ననస:62-10-458
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసరశమ భయసరపప
ఇసటట ననస:62-10-458
వయససస:44
లస: పప
7980 MLJ2624310
పషరర: వనసకటరతనస బబ డపరటట

7975 MLJ2624237
పషరర: వనసకటససదతకర భయసరరపప

8000 MLJ2624013
పషరర: నతగధనససజయ అసబటట

95-145/145

తసడడ:డ పడసరద అసబటట
ఇసటట ననస:62-10-463
వయససస:37
లస: పప
95-145/147

8003 SQX1748243
పషరర: నతగమలలర శశరర అడప

95-145/148

భరస : పవన కలమలర అడప
ఇసటట ననస:62-10-464
వయససస:30
లస: ససస స
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95-145/149

తసడడ:డ రరమయఖ మదమసచ
ఇసటట ననస:62-10-464
వయససస:32
లస: ససస స
8007 SQX0624494
పషరర: పవనసణమలర అడపర

95-145/152

95-145/155

తసడడ:డ బబ గయఖ అడపర
ఇసటట ననస:62-10-464
వయససస:83
లస: పప
8013 SQX1748607
పషరర: లలకర వననద రరవప బబ లశశటట

95-145/157

95-145/160

తసడడ:డ నరసససహరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-10-466
వయససస:46
లస: పప
8022 SQX0594218
పషరర: హనసమలనపనసరద ఆకలల

95-145/166

95-145/169

భరస : సరసబశవరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-10-470
వయససస:65
లస: ససస స

8012 SQX1748573
పషరర: మసజల బబ లశశటట

95-145/156

8014 AP151000516188
పషరర: రమలదదవ పపల

8017 MLJ2624302
పషరర: నతగలకడమ పపల

8020 MLJ2624294
పషరర: లకడమరరణణ పపల

8023 AP151000516192
పషరర: జగదథశశరరవప ఆకలల

8026 AP151000516395
పషరర: శకహరర సవరస
భరస : హరరహరరరవప సవరమ
ఇసటట ననస:62-10-469
వయససస:57
లస: ససస స

95-145/172

తసడడ:డ శకనవరసరరవప సవరమ
ఇసటట ననస:62-10-469
వయససస:70
లస: పప
8031 AP151000516197
పషరర: శతతరరవమమ కకసరరజ

8011 SQX2458230
పషరర: గగపస తదజ అడపరల

95-151/962

భరస : లలకర వననద రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:62-10-464/1
వయససస:40
లస: ససస స
95-145/158

95-145/161

8018 AP151000516189
పషరర: అసకమమరరవప పపల

95-145/164

8021 AP151000516191
పషరర: రమలదదవ ఆకలల

95-145/162

95-145/165

భరస : సరయబబబబ ఆకలల
ఇసటట ననస:62-10-468
వయససస:55
లస: ససస స
95-145/167

8024 AP151000516348
పషరర: సరయబబబబ ఆకలల

95-145/168

తసడడ:డ ససబబబరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-10-468
వయససస:60
లస: పప
95-145/170

95-145/171
8027 SQX0555144
పషరర: శకనవరస శవ కలమలర సవరస

తసడడ:డ హరరహరరరవప సవరమ
ఇసటట ననస:62-10-469
వయససస:37
లస: పప
95-145/173

భరస : నతగ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:62-10-470
వయససస:28
లస: ససస స

95-145/175 8033 SQX2345825
8032 SQX1748201
పషరర: నతగ శకనవరస రరవప కకసరరజ
పషరర: పరరర సరరధద పపల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-10-470
వయససస:33
లస: పప

95-145/159

తసడడ:డ నరసససహరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-10-466
వయససస:44
లస: పప

95-143/227 8030 SQX1748227
8029 SQX1603191
పషరర: నతగ శకనవరస రరవప కకసరరజ
పషరర: అఖల కకసరరజ

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-10-470
వయససస:33
లస: పప
95-145/174

8015 AP151000516186
పషరర: వనసకటరతనస పపల
భరస : వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:62-10-465
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబబ ఆకలల
ఇసటట ననస:62-10-468
వయససస:43
లస: పప

భరస : నతగభయషణస బసడడ
ఇసటట ననస:62-10-469
వయససస:38
లస: ససస స
8028 AP151000516394
పషరర: హరరహరరరవప సవరస

తసడడ:డ అదదవనసకటనతరరయణ యకణలదదవ
ఇసటట ననస:62-10-464
వయససస:39
లస: పప

భరస : అసకమమరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-10-468
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయబబబ ఆకలల
ఇసటట ననస:62-10-468
వయససస:38
లస: పప
8025 SQX1464775
పషరర: ఝలనస రరణణ బసడడ

95-145/154

భరస : నతరరయణరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-10-466
వయససస:38
లస: ససస స
95-145/163

95-145/151

8009 AP151000516090
పషరర: ఆదదవనసకటనతరరయణ
యకణలదథవ
తసడడ:డ సరసబశవరరవప యయకణలదదవ
ఇసటట ననస:62-10-464
వయససస:43
లస: పప

95-145/153

భరస : నరసససహరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-10-465
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పపల
ఇసటట ననస:62-10-465
వయససస:54
లస: పప
8019 AP151000516190
పషరర: నతరరయణరరవప పపల

8008 SQX0653600
పషరర: పపరషకలమలరర యకణలదదవ

8006 SQX1225755
పషరర: నతగ కకరణ కలమలర అడపర

తసడడ:డ రమమష అడపర
ఇసటట ననస:62-10-464
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసడడ అడపరల
ఇసటట ననస:62-10-464
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప
ఇసటట ననస:62-10-464/1
వయససస:48
లస: పప
8016 AP151000516187
పషరర: నరసససహరరవప పపల

95-145/150

భరస : రమమష అడపర
ఇసటట ననస:62-10-464
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమష అడపర
ఇసటట ననస:62-10-464
వయససస:31
లస: పప
8010 AP151000516079
పషరర: వనసకటటశశరరరవప అడపర

8005 AP151000516081
పషరర: అనససరఖ అడపర

95-145/1136

భసధసవప: ఊమలపదదమన పపల
ఇసటట ననస:62-10-470
వయససస:43
లస: పప
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95-143/228

తసడడ:డ వనసకయఖ లకడమశశటట
ఇసటట ననస:62-10-472
వయససస:38
లస: పప
8037 SQX0655068
పషరర: రమలదదవ లకణకలల

95-145/178

95-145/181

95-145/184

95-3/980

95-145/189

95-145/192

95-143/238

తలర : పరరశత కకట
ఇసటట ననస:62-11-505
వయససస:22
లస: పప

8047 SQX0594358
పషరర: వనసకటటశశరమమ నమమల

8050 SQX1568734
పషరర: వనసకట పదతమవత అననస

8053 SQX1748508
పషరర: పడశరసత మమకల

8056 SQX0306795
పషరర: ససధ రరణణ బసడడ

95-145/284

8059 SQX0306811
పషరర: శకనవరసరరవప బసడడ

95-145/187

8062 SQX1747666
పషరర: అనల కకట
తసడడ:డ పరరశత కకట
ఇసటట ననస:62-11-505
వయససస:22
లస: పప

8042 SQX1748284
పషరర: వసరసత కకసడపలర

95-145/183

8045 AP151000516208
పషరర: జయపడకరష చదవటటగసటట

95-145/186

8048 SQX0785188
పషరర: నమమల మలణణకఖస

95-145/188

భరస : కకటటశశరరరవప నమమల
ఇసటట ననస:62-10-474
వయససస:80
లస: ససస స
95-145/190

8051 AP151000516217
పషరర: రమణయఖ అననస

95-145/191

భరస : పడసరదస అననస
ఇసటట ననస:62-10-475
వయససస:53
లస: ససస స
95-145/193

8054 SQX1507963
పషరర: కరరణ ససలవనరర

95-146/154

భరస : పవన కలమలర ససలవనరర
ఇసటట ననస:62-11-20
వయససస:37
లస: ససస స
95-145/282

8057 SQX0306860
పషరర: తషలశమమ ఆలకరర

95-145/283

భరస : వనసకటపయఖ ఆలక రర
ఇసటట ననస:62-11-504
వయససస:70
లస: ససస స
95-145/285

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-11-504
వయససస:55
లస: పప
95-143/240

95-145/180

తసడడ:డ బడహమస చదమటటగసటట
ఇసటట ననస:62-10-473
వయససస:45
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-11-504
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-11-504
వయససస:31
లస: పప
8061 SQX1747633
పషరర: మహహష కకట

95-145/185

తసడడ:డ శకనవరస రరవప మమకల
ఇసటట ననస:62-10-4477
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-11-504
వయససస:27
లస: పప
8058 SQX0306787
పషరర: పవన కలమలర బసడడ

8044 AP151000516204
పషరర: లకడమనరసమమ చదవటటగసటట

8039 AP151000516202
పషరర: రమమష లకడమశశటట

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-10-473
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద అననస
ఇసటట ననస:62-10-475
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర అననస
ఇసటట ననస:62-10-475
వయససస:60
లస: పప
8055 SQX1383579
పషరర: లల వనసకట నరకష బబబమ బసడడ

95-145/182

భరస : శకనవరసరరవప నమమల
ఇసటట ననస:62-10-474
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప నమమల
ఇసటట ననస:62-10-474
వయససస:53
లస: పప
8052 AP151000516216
పషరర: పడసరదస అననస

8041 AP151000516200
పషరర: వనసకయఖ లకడమశశటట

95-145/177

తసడడ:డ వనసకయఖ లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:62-10-472
వయససస:43
లస: పప

భరస : బడహమస చదమటటగసటట
ఇసటట ననస:62-10-473
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప నమమల
ఇసటట ననస:62-10-474
వయససస:22
లస: పప
8049 SQX0594390
పషరర: శకనవరస రరవప నమమల

95-145/179

తసడడ:డ ససబబబరరవప లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:62-10-472
వయససస:75
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకసడపలర
ఇసటట ననస:62-10-473
వయససస:46
లస: ససస స
8046 SQX1983204
పషరర: గగపస కకషష నమమల

8038 AP151000516203
పషరర: శవకలమలరర లకడమశశటట

8036 SQX0655092
పషరర: రమలదదవ చదమటట గసటట

భరస : జయ పడకరశ చదమటటగసటట
ఇసటట ననస:62-10-472
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరమలరరవప లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:62-10-472
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయఖ లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:62-10-472
వయససస:50
లస: పప
8043 AP151000516206
పషరర: పదతమవత కకసడపలర

95-145/176

భరస : రమమష లకడమ శశటట
ఇసటట ననస:62-10-472
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకయఖ లకరణకలల
ఇసటట ననస:62-10-472
వయససస:44
లస: ససస స
8040 AP151000516201
పషరర: వనసకటరరమలరరవప లకడమశశటట

8035 SQX0998203
పషరర: మలధవ లకడమశశటట

8060 SQX1747468
పషరర: నతగ శకనస కకట

95-143/239

తలర : పదతమవత కకట
ఇసటట ననస:62-11-505
వయససస:20
లస: పప
95-143/241

8063 MLJ2627909
పషరర: పరరశత కకట

95-145/286

భరస : శకనవరసరరవప కకట
ఇసటట ననస:62-11-505
వయససస:38
లస: ససస స
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8064 AP151000519069
పషరర: కకటటశశరమమ కకట

95-145/287

భరస : సరసబయఖ కకట
ఇసటట ననస:62-11-505
వయససస:68
లస: ససస స
8067 SQX1313584
పషరర: సరయ కలమలర ఉపపపటటరర

95-143/243

95-145/290

తసడడ:డ రసగరరరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:62-11-508
వయససస:21
లస: ససస స
8076 SQX2455939
పషరర: లకడమ చగమరరపరటట
భరస : నతగకశశర రరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:62-11-508
వయససస:63
లస: ససస స
8079 MLJ2627685
పషరర: రమమశ కలరరయలల
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కలరరయలల
ఇసటట ననస:62-11-509
వయససస:36
లస: పప
8082 SQX2108207
పషరర: వర లకడమ కనమరర పపడడ

95-122/447

భరస : రరజశశకర ససరసరణణ
ఇసటట ననస:62-11-510
వయససస:25
లస: ససస స

8074 SQX1747609
పషరర: మమనక చగమరరపరటట

8083 SQX0675314
పషరర: శరరద జడ

95-145/299

8086 SQX1286427
పషరర: కకటటశశర రరవప కనమరర పపడడ

95-145/1146

8089 SQX2551166
పషరర: గణణశ ససజజననమలక

95-145/292

8075 SQX2450377
పషరర: లకడమ చగమరరపరటట

95-145/1143

8078 AP151000519076
పషరర: సరమలమజఖస చగమరరపరటట

95-145/293

భరస : శసకరరరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:62-11-509
వయససస:60
లస: ససస స
95-145/295

8081 AP151000519077
పషరర: శసకరరరవప చగమరరపరటట

95-145/296

తసడడ:డ రసగరరరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:62-11-509
వయససస:67
లస: పప
95-145/297

8084 AP151000519080
పషరర: కమలమమ జడ

95-145/298

భరస : సతఖనతరరయణ జడ
ఇసటట ననస:62-11-510
వయససస:55
లస: ససస స
95-145/300

8087 SQX2216158
పషరర: రరజశశకర ససరసరణణ

95-145/1145

తసడడ:డ కనకయఖ ససరసరణణ
ఇసటట ననస:62-11-510
వయససస:28
లస: పప
95-145/1261

తసడడ:డ రరజ రరవప ససజజననమలక
ఇసటట ననస:62-11-510
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-11-511
వయససస:46
లస: ససస స

95-145/1142

భరస : నగకశశరరరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:62-11-508
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ కకపయఖ కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:62-11-510
వయససస:69
లస: పప

95-145/302 8092 SQX0653584
8091 SQX1544320
పషరర: మహలకడమ తరరపతమమ వరరశశటట
పషరర: మలలర శశరర బసడడ

భరస : సరసబశవ రరవప వరరశశటట
ఇసటట ననస:62-11-511
వయససస:26
లస: ససస స

95-143/246

8077 SQX0653360
పషరర: దసరరరదదవ పససపపలలటట

8080 MLJ2627974
పషరర: సతఖనతరరయణ చగమరరపరటట

8072 SQX2381689
పషరర: వనసకట ససబడమణఖస జకణ
తసడడ:డ వర సరశమ జకణ
ఇసటట ననస:62-11-506
వయససస:52
లస: పప

భరస : నతగరరజ జడ
ఇసటట ననస:62-11-510
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ జడ
ఇసటట ననస:62-11-510
వయససస:36
లస: పప
8088 SQX2216216
పషరర: ససభబషసణ ససరసరణణ

95-145/291

తసడడ:డ శసకరరరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:62-11-509
వయససస:41
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప కనమరర పపడడ
ఇసటట ననస:62-11-510
వయససస:63
లస: ససస స
8085 SQX0675132
పషరర: నతగరరజ జడ

8071 AP151000516362
పషరర: నతగరరజ పపల

తసడడ:డ వరరసజననయమలల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-509
వయససస:38
లస: ససస స
95-145/294

95-145/289

భరస : నతగరరజ పపల
ఇసటట ననస:62-11-506
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప చగమరరపరటట
ఇసటట ననస:62-11-508
వయససస:23
లస: ససస స
95-145/1144

95-143/242

95-143/244 8069 SQX0867564
8068 SQX0363077
పషరర: ఉపప టటరర దసరర పడసరద రరవప�
పషరర: రరకలణమన పపలల

తసడడ:డ పడసరధరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-11-506
వయససస:43
లస: పప
95-143/245

8066 SQX0391847
పషరర: లకడమ ఉపపపటటరర�

భరస : దసరరర పడసరదరరవప�
ఇసటట ననస:62-11-506
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వర రరఘవపలల�
ఇసటట ననస:62-11-506
వయససస:50
లస: పప

భరస : పడసరధరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-11-506
వయససస:50
లస: ససస స
8073 SQX1747658
పషరర: వససత చగమరరపరటట

95-145/288

తసడడ:డ నతగయఖ కకట
ఇసటట ననస:62-11-505
వయససస:73
లస: పప

తసడడ:డ దసరర పడసరద ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:62-11-506
వయససస:27
లస: పప
8070 AP151000516305
పషరర: వనసకట రమలదదవ పపల

8065 AP151000519385
పషరర: సరసబయఖ కకట

8090 SQX1544379
పషరర: సరయ లకడమ బసడడ

95-145/301

తసడడ:డ వనసకటరరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-11-511
వయససస:23
లస: ససస స
95-145/303

8093 SQX0653592
పషరర: వనసకటబడవప బసడడ

95-145/304

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-11-511
వయససస:50
లస: పప
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8094 AP151000519052
పషరర: నతగమలలర శశరర కలరరక

95-145/305

భరస : శవ కలరరక
ఇసటట ననస:62-11-512
వయససస:57
లస: ససస స
8097 SQX1070507
పషరర: శవ కలరరక

95-145/308

95-145/311

95-145/314

95-145/1147

95-145/318

95-145/321

భరస : పడసరద నతయమడడ
ఇసటట ననస:62-11-518
వయససస:45
లస: ససస స

8107 SQX2215226
పషరర: జజనస నతగలకడమ గగఠరకతతర

95-145/1148

94-145/29

8110 SQX0306464
పషరర: పడభమ వరలల కలరరయలల

8113 SQX1621995
పషరర: అసజల దదవ జజక

8116 AP151000519417
పషరర: హనసమలమపమసరద నతయమడడ

8119 SQX1821198
పషరర: సరవతడ మమడడకకసడనరర

తసడడ:డ సరసబశవరరవప మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:62-11-519
వయససస:40
లస: పప

భరస : సతష బబబమ మమడడకకసడనరర
ఇసటట ననస:62-11-519
వయససస:36
లస: ససస స

8121 SQX0744433
పషరర: సరయ బబబమ నతయమడడ

8122 SQX0744458
పషరర: శక కరసత నతయమడడ

95-145/328

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:62-11-519
వయససస:27
లస: పప

8102 SQX0744474
పషరర: పదతమవతదదవ చదనసనపలర

95-145/313

భరస : నతగకశశర రరవప చదనసన పలర
ఇసటట ననస:62-11-513
వయససస:69
లస: ససస స
95-145/316

8108 SQX0306704
పషరర: పదమజ వపదతరర

95-145/317

భరస : సరసబశవరరవప ఉదరర
ఇసటట ననస:62-11-515
వయససస:45
లస: ససస స
95-145/319

8111 SQX0675041
పషరర: మలదవ రకసససగక

95-145/320

తసడడ:డ హరరబబబమ రకసససగగ
ఇసటట ననస:62-11-515
వయససస:33
లస: పప
95-145/322

8114 SQX1621987
పషరర: నరసససహ రరవప మసచతల

95-145/323

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప మసచతల
ఇసటట ననస:62-11-516
వయససస:51
లస: పప
95-145/325

తసడడ:డ శకరరమమలల నతయమడడ
ఇసటట ననస:62-11-518
వయససస:50
లస: పప

8118 NDX2405595
పషరర: సతష బబబమ మమడడకకసడనరర

95-145/310

తసడడ:డ గగవసదస చదనసన పలర
ఇసటట ననస:62-11-513
వయససస:64
లస: పప

భరస : హనసమయఖ జజక
ఇసటట ననస:62-11-516
వయససస:44
లస: ససస స
95-145/324

8099 SQX0744714
పషరర: అనత కకకసనరర

95-145/315 8105 SQX0744532
8104 SQX0744557
పషరర: సరయసతఖ వరపడసరద గమసటబపలర
పషరర: నతగకశశరరరవప చదనసనపలర

తసడడ:డ శసకర రరవప కలరరయలల
ఇసటట ననస:62-11-515
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఉదరర
ఇసటట ననస:62-11-515
వయససస:48
లస: పప
8115 AP151000519089
పషరర: రఘమల నతయమడడ

95-145/312

భరస : కకటటశశరరరవప గగఠరకతతర
ఇసటట ననస:62-11-514
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : శసకరరరవప కలరరయలల
ఇసటట ననస:62-11-515
వయససస:52
లస: ససస స
8112 SQX0306910
పషరర: సరసబశవరరవప ఉదతరర

8101 SQX0744615
పషరర: పదతమవత గమసటటపలర

95-145/307

భరస : శకనవరసరరవప కకఱ సనరర
ఇసటట ననస:62-11-513
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గమసటబపలర
ఇసటట ననస:62-11-513
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర గగఠరకతతర
ఇసటట ననస:62-11-514
వయససస:32
లస: పప
8109 MLJ2628352
పషరర: లకడమ కలరరయలల

95-145/309

భరస : జ యస యస వ పడసరద గమసటటపలర
ఇసటట ననస:62-11-513
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప చదనసన పలర
ఇసటట ననస:62-11-513
వయససస:41
లస: పప
8106 SQX2215184
పషరర: కకటటశశరరవప గగఠరకతతర

8098 SQX1907765
పషరర: జజఖత గగవసదస

8096 AP151000516083
పషరర: పడసరదస అసబటట

తసడడ:డ కలశలవపలల అసబటట
ఇసటట ననస:62-11-512
వయససస:29
లస: పప

భరస : ఆసథదన గగవసదస
ఇసటట ననస:62-11-513
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శసకరరరవప కలరరయలల
ఇసటట ననస:62-11-513
వయససస:39
లస: ససస స
8103 SQX0595090
పషరర: హరరకకషష పడసరద

95-145/306

తసడడ:డ శవ కలరరక
ఇసటట ననస:62-11-512
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబ రరవప కలరరక
ఇసటట ననస:62-11-512
వయససస:65
లస: పప
8100 MLJ2628345
పషరర: వనసకటససబబమమ కలరరయలల

8095 SQX0554857
పషరర: ధరకమసదడబబబమ కలరరక

95-145/1090
8117 SQX2081867
పషరర: లకడమ సససదరమమ నతలబబ ఈనత

భరస : వనసకటటశరశలల నతలబబ ఈనత
ఇసటట ననస:62-11-518
వయససస:51
లస: ససస స
95-145/326

8120 SQX2554228
పషరర: వనసకటటశశరర నతయమడడ

95-145/327

భరస : పపరష చసదడ రరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:62-11-519
వయససస:47
లస: ససస స
95-145/329

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప నతయమడడ
ఇసటట ననస:62-11-519
వయససస:29
లస: పప

8123 MLJ2627016
పషరర: పపరష చసదడరరవప నతయమడడ

95-145/331

తసడడ:డ శకరరమమలల నతయమడడ
ఇసటట ననస:62-11-519
వయససస:60
లస: పప
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95-145/332

తసడడ:డ చసదస అడపరల
ఇసటట ననస:62-11-520
వయససస:24
లస: ససస స
8127 SQX1492354
పషరర: వనసకటటష మపసదదవ

95-145/335

95-145/338

95-145/341

95-145/344

95-145/347

95-145/350

95-145/353

భరస : నతగరరజ దతవపలకరర
ఇసటట ననస:62-11-526
వయససస:28
లస: ససస స

8137 AP151000519103
పషరర: సరయ వర పడసరద ఆకలల

8140 AP151000519108
పషరర: రమలదదవ మదసగమల

8143 AP151000516176
పషరర: ససశల అయనసపపడడ

8146 AP151000516173
పషరర: వనసకటటశశరరరవప ఆకలల

95-145/356

8149 MLJ1053842
పషరర: పరరశత దదవ గగలర

95-145/345

8152 SQX1748276
పషరర: పదతమవత ఆవపల
భరస : రమమష బబబమ ఆవపల
ఇసటట ననస:62-11-526
వయససస:52
లస: ససస స

8132 SQX0600296
పషరర: సరయలకడమ ఆకలల

95-145/340

8135 AP151000519105
పషరర: శకరకణమకదదవ ఆకలల

95-145/343

8138 SQX0744730
పషరర: ససధతఖ ననలర కరర

95-145/346

భరస : రఘమ ననలర కరర
ఇసటట ననస:62-11-522
వయససస:34
లస: ససస స
95-145/348

8141 SQX0818526
పషరర: శరరద ననలర కరర

95-145/349

భరస : వనసకటటష ననలర కరర
ఇసటట ననస:62-11-522
వయససస:50
లస: ససస స
95-145/351

8144 SQX0831610
పషరర: రకణమక ఆకలల

95-145/352

తసడడ:డ సరసబబ శవ రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-11-523
వయససస:47
లస: పప
95-145/354

8147 AP151000516175
పషరర: పప తషరరజ అయనసపపడడ

95-145/355

తసడడ:డ పసదవరయఖ అయనపపడడ
ఇసటట ననస:62-11-523
వయససస:53
లస: పప
95-145/357

భరస : నతగభయషణస గరలర
ఇసటట ననస:62-11-524
వయససస:62
లస: ససస స
95-145/359

95-145/337

భరస : సరయ వర పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:62-11-521
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-11-523
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ ఆకలల
ఇసటట ననస:62-11-523
వయససస:80
లస: పప
8151 SQX1417014
పషరర: లకడమ దతవపలకరర

95-145/342

భరస : పప తషరరజ అయనపపడడ
ఇసటట ననస:62-11-523
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-11-523
వయససస:50
లస: పప
8148 AP151000516170
పషరర: కకటటశశరరరవప ఆకలల

8134 SQX1608183
పషరర: బబబ సరగజన కకటట

8129 SQX1492107
పషరర: నతగకశశర రరవప మపసదదవ

తసడడ:డ సరయవరపడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:62-11-521
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససధతకర మదసగమల
ఇసటట ననస:62-11-522
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ననలర కరర
ఇసటట ననస:62-11-522
వయససస:39
లస: పప
8145 AP151000516174
పషరర: సరసబశవరరవప ఆకలల

95-145/339

తసడడ:డ రసగరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-11-521
వయససస:71
లస: పప

భరస : ననర షషక
ఇసటట ననస:62-11-522
వయససస:38
లస: ససస స
8142 SQX0744672
పషరర: రఘమ ననలర కరర

8131 SQX0599894
పషరర: ఉషరకకరణ ఆకలల

95-145/334

తసడడ:డ ససబడహమణఖస మపసదదవ
ఇసటట ననస:62-11-520
వయససస:63
లస: పప

భరస : దసరర పడసరద కకటట
ఇసటట ననస:62-11-521
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రసగరరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-11-521
వయససస:50
లస: పప
8139 SQX1907898
పషరర: హససన షషక

95-145/336

తసడడ:డ సరయ వర పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:62-11-521
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : రవపడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:62-11-521
వయససస:45
లస: ససస స
8136 AP151000519100
పషరర: రవపడసరద ఆకలల

8128 SQX1481373
పషరర: చసదస అడపరల

8126 SQX1492115
పషరర: శవ కలమలరర మపసదదవ

భరస : నతగకశశర రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:62-11-520
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశ�వరరరవ అడపరల
ఇసటట ననస:62-11-520
వయససస:48
లస: పప

భరస : వరరసజననయమలల తవటట
ఇసటట ననస:62-11-521
వయససస:33
లస: ససస స
8133 AP151000519431
పషరర: పడశరసత ఆకలల

95-145/333

భరస : చసదస అడపరల
ఇసటట ననస:62-11-520
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప మపసదదవ
ఇసటట ననస:62-11-520
వయససస:32
లస: పప
8130 SQX1453513
పషరర: పరవన తవటట

8125 SQX1481381
పషరర: నరమల అడపరల

8150 SQX1417006
పషరర: శరకవఖ దతవపలకరర

95-145/358

భరస : పడసరద దతవపలకరర
ఇసటట ననస:62-11-526
వయససస:25
లస: ససస స
95-145/360

8153 MLJ1053008
పషరర: రరధమమ ఆవపల

95-145/361

భరస : రరధతకకషషమయరరస aavula
ఇసటట ననస:62-11-526
వయససస:80
లస: ససస స
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95-145/362 8155 SQX0744631
8154 SQX1175711
పషరర: పరసడడ రసగర రరవప రరయపపడడ
పషరర: నతగరరజ దతవపలకరర

తసడడ:డ ససబడమణఖస రరయపపడడ
ఇసటట ననస:62-11-526
వయససస:25
లస: పప
8157 SQX1070846
పషరర: రరధ కకషషమయరరస ఆవపల

తసడడ:డ మమకలసద రరవప దతవపలకరర
ఇసటట ననస:62-11-526
వయససస:38
లస: పప
95-145/365

తసడడ:డ రతస యఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:62-11-526
వయససస:86
లస: పప
8160 SQX1295535
పషరర: నతసచతరమమ పససపపలలటట

95-143/248

95-145/366

95-145/369

భరస : యయలలమసదతరరవ కటస
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:42
లస: ససస స
8172 SQX1953439
పషరర: పడశరసత కటబట
తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-11-528
వయససస:22
లస: ససస స
8175 SQX1748631
పషరర: పవన కలమలర కటబట
తసడడ:డ రరమ కకషష రరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-11-528
వయససస:25
లస: పప
8178 AP151000519113
పషరర: ఆసజననయమలల కటబట

తసడడ:డ కకషరషరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-11-529
వయససస:32
లస: పప

95-145/367

8167 AP151000519357
పషరర: శకనవరసరరవప అలర స

8170 SQX2216273
పషరర: సరయ గగపస కకషష కటస

8173 MLJ2627206
పషరర: రరజఖలకడమ కటబట

8176 AP151000519117
పషరర: శకనవరసరరవప కటబట

95-145/377

8179 SQX0305771
పషరర: మధసరవరణణ తతట

95-145/370

8182 AP151000519120
పషరర: కకషరషరరవప తతట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తతట
ఇసటట ననస:62-11-529
వయససస:65
లస: పప

8165 MLJ1057041
పషరర: మమరర అలర స

95-145/368

8168 SQX2217149
పషరర: యయలలమసదతరరవ కటస

95-145/1149

తసడడ:డ కకటయఖ కటస
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:45
లస: పప
95-145/1151

8171 SQX2216323
పషరర: అశశక కటస

95-145/1152

తసడడ:డ యయలలమసదతరరవ కటస
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:19
లస: పప
95-145/372

8174 AP151000519116
పషరర: శకలకడమ కటబట

95-145/373

భరస : రరమకకషరషరరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-11-528
వయససస:45
లస: ససస స
95-145/375

8177 AP151000519114
పషరర: రరమకకషరషరరవప కటబట

95-145/376

తసడడ:డ ఆసజననయమలల కటబట
ఇసటట ననస:62-11-528
వయససస:51
లస: పప
95-145/378

భరస : శకనతధ తతట
ఇసటట ననస:62-11-529
వయససస:27
లస: ససస స
95-145/380

95-143/250

భరస : శకనవరసరరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల కటబట
ఇసటట ననస:62-11-528
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ కకషషయఖ కటబట
ఇసటట ననస:62-11-528
వయససస:75
లస: పప
8181 SQX0305839
పషరర: శకనతధ తతట

8164 SQX0867606
పషరర: గగపస అలర స

భరస : శకనవరసరరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-11-528
వయససస:37
లస: ససస స
95-145/374

95-143/247

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ యయలలమసదతరరవ కటస
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:21
లస: పప
95-145/371

8159 SQX1295402
పషరర: ససత పససపపలలటట

95-143/249 8162 SQX1295469
8161 SQX1295493
పషరర: వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
పషరర: సరసబయఖ పససపపలలటట

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:64
లస: పప
95-145/1150

95-145/364

భరస : వనసకటటశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకశశరరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప అలర స
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:55
లస: పప
8169 SQX2217180
పషరర: లకడమ దదవ కటస

95-145/1262

తసడడ:డ ససబబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:40
లస: పప

భరస : గగపస అలర స
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:27
లస: ససస స
8166 AP151000519112
పషరర: నతగకశశరరరవప అలర స

8158 SQX2551893
పషరర: వనసకట రమణణ చచసచల

8156 SQX1748409
పషరర: రమమష బబబమ ఆవపల

తసడడ:డ రరధ కకషష మయరరస ఆవపల
ఇసటట ననస:62-11-526
వయససస:62
లస: పప

భరస : పడవణ చసదస చచసచల
ఇసటట ననస:62-11-526
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : సరసబయఖ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-11-527
వయససస:65
లస: ససస స
8163 SQX1403351
పషరర: చతమమసడదశశరర

95-145/363

8180 AP151000519119
పషరర: పపలర మమ తతట

95-145/379

భరస : కకషరషరరవప తతట
ఇసటట ననస:62-11-529
వయససస:60
లస: ససస స
95-145/381

8183 SQX1154269
పషరర: కలలఖణణ తతట

95-143/251

భరస : వనసకటటసరశరరవ తతట
ఇసటట ననస:62-11-530
వయససస:25
లస: ససస స
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8184 SQX1770213
పషరర: సరగగరన వషష
ష మలకల

95-143/252

8185 SQX1175778
పషరర: కకటటశశరమమ తతట

భరస : శవరతన పడసరద వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:62-11-530
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-11-530
వయససస:46
లస: ససస స

8187 AP151000519127
పషరర: మసగమమ కకపప పలల

8188 SQX1747427
పషరర: ససరకష కకపప పలల

95-145/384

భరస : బబ లర యఖ కకపప పలల
ఇసటట ననస:62-11-531
వయససస:47
లస: ససస స
95-143/873

తసడడ:డ ససబబబరరవప గమదద
ఇసటట ననస:62-11-532
వయససస:53
లస: పప

8191 SQX2139079
పషరర: శవ పరరశత గమదద

95-145/385

తసడడ:డ వరరసజననయమలల చదమటటగసటట
ఇసటట ననస:62-11-533
వయససస:28
లస: ససస స

8194 SQX0675017
పషరర: వజయలకడమ మలదరరజ

95-145/388

8197 MLJ2628493
పషరర: వరరసజననయమలల చదమతగసటట
తసడడ:డ శశషయఖ చదమటటగసటట
ఇసటట ననస:62-11-533
వయససస:38
లస: పప

8199 AP151000516238
పషరర: ససతతరరవమమ వలక
ర రర

8200 SQX0675165
పషరర: వరసస వలలరరర

95-145/391

భరస : బమజర వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-981
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప దదడకర
ఇసటట ననస:62-11-1124
వయససస:25
లస: పప
8205 SQX2312536
పషరర: అనసత లకడమ చదబబడ లల

95-143/874

తసడడ:డ తతట శకనవరస రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-26-1314
వయససస:19
లస: పప

95-145/386

8206 SQX2454205
పషరర: కకషష కరకలమలనస

95-143/306

8209 SQX2113496
పషరర: గమరరసరశమ కకలకలకరర

95-145/389

8212 SQX1825249
పషరర: శకనస బలలససపరటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర బలలససపరటట
ఇసటట ననస:62-27-1
వయససస:40
లస: పప

95-143/255

8195 AP151000519128
పషరర: పరరశత చదమతగసటట

95-145/387

8198 SQX0676064
పషరర: రవ చసదడకలమలర మలదరరజ

95-145/390

తసడడ:డ బబలకకషరష రరవప మలదరరజ
ఇసటట ననస:62-11-533
వయససస:52
లస: పప
95-145/392

8201 SQX1464817
పషరర: లకడమ మమతకన

95-145/393

భరస : ససధరరన రరవప మమతకన
ఇసటట ననస:62-11-983
వయససస:40
లస: ససస స
95-173/425

8204 SQX2205409
పషరర: గగపస సరయ రరజ కకలకలకరర

95-143/880

తసడడ:డ మహన రరవప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:62-12-58
వయససస:20
లస: పప
95-143/881

8207 SQX1584599
పషరర: సరయ గగపరల కరకలమలనస

95-143/264

తసడడ:డ కకషష కరకలమలనస
ఇసటట ననస:62-13-585/1
వయససస:23
లస: పప
95-152/906

తసడడ:డ గమరవయఖ
ఇసటట ననస:62-19-1792
వయససస:53
లస: పప
95-163/1043

8192 SQX1272038
పషరర: పపరష తదజ మలదరరజ

భరస : శశషయఖ చదమటటగసటట
ఇసటట ననస:62-11-533
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబ రరవప కరకలమలనస
ఇసటట ననస:62-12-5841
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప చచసచల
ఇసటట ననస:62-14-471
వయససస:43
లస: పప
8211 SQX2151637
పషరర: ఉమ మహహశశర రరవప తతట

8203 SQX1127829
పషరర: ఆయయషర బబగస

95-143/254

తసడడ:డ రవ చసదడ కలమలర మలదరరజ
ఇసటట ననస:62-11-533
వయససస:28
లస: పప

భరస : బషసర బబగ హజపరలలస
ఇసటట ననస:62-12/1
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ భబనస పడసరద చదబబడ లల
ఇసటట ననస:62-12-1076
వయససస:45
లస: ససస స
8208 SQX1747526
పషరర: శకనవరస రరవప చచసచల

95-145/1153

తసడడ:డ బమజర వలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-11-981
వయససస:32
లస: పప
95-145/1256

8189 SQX1747401
పషరర: బళయఖ కకపప పలల
తసడడ:డ శకరరమమలల కకపప పలల
ఇసటట ననస:62-11-532
వయససస:53
లస: పప

భరస : రవచసదడ కలమలర మలదరరజ
ఇసటట ననస:62-11-533
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ రవ చసదడ కలమలర మలదరరజ
ఇసటట ననస:62-11-533
వయససస:26
లస: పప

8202 SQX2528966
పషరర: రరజకశ దదడకర

95-143/253

భరస : వనసకటటశశర రరవప గమదద
ఇసటట ననస:62-11-532
వయససస:49
లస: ససస స

8193 SQX1225813
పషరర: దదవఖ జజఖత చదమటటగసటట

95-145/383
8186 SQX0062950
పషరర: శవరతన పడసరద వషష
ష మలకల

తసడడ:డ వనతయక రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:62-11-530
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ బబలర యఖ కకపప పలల
ఇసటట ననస:62-11-532
వయససస:25
లస: పప

8190 SQX2158996
పషరర: వనసకటటశశర రరవప గమదద

8196 SQX1070812
పషరర: బబల కకషష మలదరరజ

95-145/382

8210 SQX1555947
పషరర: శకనవరసరగడడమ కకనతల

95-162/240

తసడడ:డ వనసకట రగడడమ కకనతల
ఇసటట ననస:62-24-1092
వయససస:47
లస: పప
95-162/250

8213 MLJ2624021
పషరర: గగరర చదననసశశటట

95-145/402

తసడడ:డ హరపడసరదరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-31-1447
వయససస:42
లస: పప
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8214 AP151000516340
పషరర: హరరపస
డ రదడ రరవప చదననసశశటట

95-145/403

తసడడ:డ అసకమమరరవప చదననసశశటట
ఇసటట ననస:62-31-1447
వయససస:52
లస: పప
8217 AP151000516120
పషరర: అసజనతదదవ కకసరరజ

8215 SQX2332534
పషరర: హరరశ అసబటట

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-31-1448
వయససస:23
లస: పప
95-145/405

8218 SQX2364065
పషరర: కకటటశశరమమ అసబటట

భరస : శకనవరసరరవప కకసరరజ వరరర ససటట
న
ఇసటట ననస:62-31-1448
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : నతరయఖ అసబటట
ఇసటట ననస:62-31-1448
వయససస:91
లస: ససస స

8220 SQX2358489
పషరర: వనసకట పదతమవత అసబటట

8221 SQX2358364
పషరర: హరరక అసబటట

95-145/1162

భరస : శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-31-1448
వయససస:45
లస: ససస స
8223 SQX1175430
పషరర: మలలర శశరర భవనస

95-143/333

95-145/408

95-145/410

95-145/413

95-145/416

భరస : వనసకటటశశరరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-31-1452
వయససస:59
లస: ససస స

95-143/334

8233 SQX0600189
పషరర: గమరరదతతస చదవటటగసటట

8236 AP151000516129
పషరర: జనతరబ నరరవప చదమటటగసటట

95-145/1165

8239 SQX1748490
పషరర: ససదఖ లకడమ కకసరరజ

95-145/409

8242 MLJ2624138
పషరర: వషషమయరరస కకసరరజ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-31-1452
వయససస:40
లస: పప

8222 SQX1748474
పషరర: ససతరరవమమ చదననసశశటట

95-145/406

8225 SQX1175414
పషరర: శవ కకటటరగడడమ భవనస

95-143/335

8228 SQX1271865
పషరర: పరరర సరరధద చదమటటగసటట

95-143/336

తసడడ:డ జనతరరన రరవప చదమటటగసటట
ఇసటట ననస:62-31-1450
వయససస:29
లస: పప
95-145/411

8231 SQX0062919
పషరర: శవ లకడమ కకవపశరర

95-145/412

భరస : మధససనదన రరవప కకవపశరర
ఇసటట ననస:62-31-1450
వయససస:54
లస: ససస స
95-145/414

8234 SQX1555848
పషరర: వనసకట శవ రరవప సరగరరర

95-145/415

తసడడ:డ ససబబబరరవప సరగరరర
ఇసటట ననస:62-31-1450
వయససస:36
లస: పప
95-145/417

8237 SQX2331478
పషరర: శసకరరకవప బబ యనత

95-145/1164

తసడడ:డ ససభయఖ బబ యనత
ఇసటట ననస:62-31-1451
వయససస:63
లస: పప
95-145/418

భరస : వషష
ష మయరరస
ఇసటట ననస:62-31-1452
వయససస:32
లస: ససస స
95-145/420

95-145/1161

తసడడ:డ పపనతన రగడమ డ
ఇసటట ననస:62-31-1449
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ గణణశశరరరవప చదవటటగసటట
ఇసటట ననస:62-31-1450
వయససస:39
లస: పప

భరస : శసకరరకవప Boyana
ఇసటట ననస:62-31-1451
వయససస:61
లస: ససస స
8241 MLJ2624153
పషరర: ఝలనస కకసరరజ

8230 SQX1908193
పషరర: కవత ఎన

8219 SQX2357937
పషరర: శకనవరస రరవప అసబటట

భరస : అసకమమ రరవప
ఇసటట ననస:62-31-1448/1
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ జనతరర న రరవప చదవటటగసటట
ఇసటట ననస:62-31-1450
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రగడమనన నతయయన
ఇసటట ననస:62-31-1450
వయససస:51
లస: పప
8238 SQX2326544
పషరర: శకదదవ బబ యనత

95-145/1163

భరస : శకనవరససలల ఎన
ఇసటట ననస:62-31-1450
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : జనతరబనరరవప చదవటటగసటట
ఇసటట ననస:62-31-1450
వయససస:55
లస: ససస స
8235 SQX1907740
పషరర: శకనవరససలల నతయయన

8227 MLJ1058445
పషరర: వనణమ తషళళళరర

95-145/404

తసడడ:డ నతరరయణ రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-31-1448
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ నతగభయషణస తషళళళరర
ఇసటట ననస:62-31-1449
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకట ససవర రరవప సరగరరర
ఇసటట ననస:62-31-1450
వయససస:32
లస: ససస స
8232 AP151000516130
పషరర: పపషరపవత చదవటటగసటట

95-145/1160

తసడడ:డ వనణమ గగపరల రరవప�
ఇసటట ననస:62-31-1449
వయససస:29
లస: పప

భరస : వనణమ తషళళళరర
ఇసటట ననస:62-31-1449
వయససస:48
లస: ససస స
8229 SQX1555855
పషరర: పదదమన సరగరరర

8224 SQX0359570
పషరర: హహమ నతధ తషలక
ర రర�

8216 SQX1029595
పషరర: వనసకట శరరష కకసరరజ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-31-1448
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-31-1448
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : శవ కకటటరగడడమ
ఇసటట ననస:62-31-1449
వయససస:65
లస: ససస స
8226 MLJ1059278
పషరర: ఆదదలకడమ తషళళళరర

95-143/896

8240 SQX1748250
పషరర: అపరష కకసరరజ

95-145/419

భరస : సతఖనతరరయణ
ఇసటట ననస:62-31-1452
వయససస:33
లస: ససస స
95-145/421

95-145/422
8243 MLJ2624146
పషరర: సతఖనతరరయణ మయరరస కకసరరజ

తలర : వనసకటటశశరరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-31-1452
వయససస:42
లస: పప
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8244 SQX1555921
పషరర: పరరశత బబబమరరవప దతమరర

95-145/423

తసడడ:డ అసకస శరససస స దతమరర
ఇసటట ననస:62-31-1452
వయససస:48
లస: పప
95-145/426

భరస : హరర కకషష కకతతస
ఇసటట ననస:62-31-1453
వయససస:28
లస: ససస స

8248 AP151000516146
పషరర: జయమమ కకతస

95-145/429

తసడడ:డ జనతరరనరరవప కకతస
ఇసటట ననస:62-31-1453
వయససస:38
లస: పప

8251 SQX2377950
పషరర: వనసకటటశశరరర మగరల

95-145/427

భరస : వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:62-31-1453
వయససస:61
లస: ససస స

8254 AP151000516139
పషరర: ససజజత దతసరర

95-145/1166

95-145/432

భరస : ససతతష కలమలర ఆకలల
ఇసటట ననస:62-31-1455
వయససస:32
లస: ససస స

8257 AP151000516142
పషరర: అపపమమ ఆకలల

95-145/430

95-145/435

తసడడ:డ మధససనదన రరవప కకవపశరర
ఇసటట ననస:62-31-1456
వయససస:32
లస: పప

8260 SQX0675272
పషరర: లకడమ పడసనన లసకకతష

95-145/433

8263 SQX0719997
పషరర: రరమలరరవప చతగసటట పరటట

8252 SQX2417491
పషరర: ఆసజననయమలల మగరల

8255 SQX0785121
పషరర: అరరరనరరవప దతసరర

95-145/431

8258 AP151000516391
పషరర: ససరకష కలమలర ఆకలల

95-145/436

8261 AP151000516152
పషరర: లకడమ చతగసటటపరటట

95-145/439

8264 SQX0675009
పషరర: శవ నతరరయణ లసకకతష

తసడడ:డ ఎస ఆర ఆసజననయమలల చతగసటటపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1457
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పరనకరలల లసకకతష
ఇసటట ననస:62-31-1457
వయససస:45
లస: పప

95-145/441
8265 AP151000516151
పషరర: శతతరరమలసజననయమలల
చతగసటటపరటట
తసడడ:డ సతఖనతనరరయణ చతగసటటపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1457
వయససస:60
లస: పప

8266 SQX2206621
పషరర: తలక పపల

8267 SQX2520682
పషరర: కరకసత కలమలర తమటస

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-31-1457
వయససస:19
లస: పప

8268 SQX2215390
పషరర: సరమబససవరరరవ పపల

8269 SQX2215374
పషరర: హనసమలయమమ పపల

తసడడ:డ సససగయఖ పపల
ఇసటట ననస:62-31-1457 3/10
వయససస:54
లస: పప
8271 SQX1109140
పషరర: గరయతడ గటటట స
భరస : ఉమ శసకర గటటట స
ఇసటట ననస:62-31-1458
వయససస:27
లస: ససస స

95-145/1168

8272 SQX1738657
పషరర: సరశత తతకల
భరస : సతఖ పడకరశ తతకల
ఇసటట ననస:62-31-1458
వయససస:31
లస: ససస స

95-145/437

95-145/440

95-152/1156

తసడడ:డ మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:62 - 31-1457
వయససస:19
లస: పప
95-145/1170

భరస : సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-31-1457 3/10
వయససస:53
లస: ససస స
95-145/442

95-145/434

భరస : ఆసజననయమలల చతగసటటపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1457
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చతగసటటపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1457
వయససస:28
లస: పప

95-145/1169

95-145/1167

తసడడ:డ శవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-31-1455
వయససస:43
లస: పప

భరస : శవ నతరరయణ లసకకతష
ఇసటట ననస:62-31-1457
వయససస:34
లస: ససస స
95-145/438

95-145/428

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దతసరర
ఇసటట ననస:62-31-1454
వయససస:70
లస: పప

భరస : శవరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-31-1455
వయససస:59
లస: ససస స

8259 SQX0062653
పషరర: బబల కకషష కకవపరర

8249 SQX0818385
పషరర: హరరకకషష కకతస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మగరల
ఇసటట ననస:62-31-1453
వయససస:33
లస: పప

భరస : అరరరనరరవప దతసరర
ఇసటట ననస:62-31-1454
వయససస:62
లస: ససస స

8256 SQX0600064
పషరర: భవరన ఆకలల

95-145/425

తసడడ:డ జనతరరన రరవప కకతస
ఇసటట ననస:62-31-1453
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ మగరల
ఇసటట ననస:62-31-1453
వయససస:68
లస: పప
95-145/1260

8246 SQX1748664
పషరర: అనసనరఖ కకతతస

భరస : శవ కకటటశశర రరవప కకతతస
ఇసటట ననస:62-31-1453
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : జనతరబ నరరవప కకతస
ఇసటట ననస:62-31-1453
వయససస:80
లస: ససస స

8250 MLJ2624039
పషరర: శవ కకటటశశరరరవప కకతస

8262 SQX0675371
పషరర: వసశకకషష చతగసటటపరటట

95-145/424

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-31-1452
వయససస:65
లస: పప

8247 SQX1748581
పషరర: నతగ తడవనణణ కకతతస

8253 SQX2544294
పషరర: ఇసదసమత మగరల

8245 MLJ2624161
పషరర: వనసకటటశశరరవప కకసరరజ

8270 SQX2215325
పషరర: జగదథశశర పపల

95-145/1171

తసడడ:డ సరసబశవరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-31-1457 3/10
వయససస:25
లస: పప
95-145/443

8273 MLJ2624435
పషరర: పదతమవత తతకల

95-145/444

భరస : శకనవరసరరవప తతకల
ఇసటట ననస:62-31-1458
వయససస:53
లస: ససస స
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95-145/445

తసడడ:డ శకనవరసరరవప లలటట తతకల
ఇసటట ననస:62-31-1458
వయససస:32
లస: పప
8277 SQX0991638
పషరర: నతగ లకడమ పపల

95-145/447

95-145/450

తసడడ:డ దసరర పడసరద ఉపపపటటరర
ఇసటట ననస:62-31-1460
వయససస:19
లస: పప
8286 SQX2358828
పషరర: శక లకడమ ఆయలనసపపడడ

95-145/1175

95-145/453

95-143/341

95-145/456

భరస : వనసకట రతనస మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1463
వయససస:76
లస: ససస స

95-145/1173

8290 SQX1040369
పషరర: మహహన ససతతషస ఆకలల

8293 AP151000516372
పషరర: శవనతగకశశరమమ తతపరకలల

8296 SQX1555806
పషరర: అరరణత జజఖత మలసపరటట

95-145/459

8299 SQX1555798
పషరర: సరసబబడజఖస మలలలసపరటట

95-145/1176

8302 MLJ1058247
పషరర: ససవర కలమలర వపయయరర
తసడడ:డ రరమయఖ వపయయరర
ఇసటట ననస:62-31-1463
వయససస:39
లస: పప

8282 AP151000516156
పషరర: రరఘవనసదడరరవప పపల

95-145/452

8285 SQX2357499
పషరర: వనసకటటశశరరరవప గమసటటరర

95-145/1174

8288 SQX0079558
పషరర: నరకసదడ కలమలర� తషపరకలల�

95-143/338

తసడడ:డ ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:62-31-1461/1
వయససస:38
లస: పప
95-143/339

8291 SQX0141978
పషరర: ననత తషపకలల

95-143/340

భరస : పవన కలమలర
ఇసటట ననస:62-31-1461/2
వయససస:32
లస: ససస స
95-145/454

8294 SQX0063131
పషరర: పవన కలమలర తషపరకలల

95-145/455

తసడడ:డ ససబబబరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:62-31-1461/2
వయససస:34
లస: పప
95-145/457

8297 SQX0599902
పషరర: రరధ వపయయఖరర

95-145/458

భరస : శవ కలమలర ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:62-31-1463
వయససస:26
లస: ససస స
95-145/460

భరస : రఘమనతథ రరవప మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1463
వయససస:49
లస: ససస స
95-145/462

95-145/449

తసడడ:డ చనన పరనకరలల గమసటటరర
ఇసటట ననస:62-31-1461
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ ససరకష మలసపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1463
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : రరఘవరరవప ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:62-31-1463
వయససస:41
లస: ససస స
8301 SQX1555814
పషరర: పదతమవత మలలలసపరటట

8287 SQX2357721
పషరర: హహమ లత ఆయలనసపపడడ

8279 SQX1401124
పషరర: అననపపరష మమ బబ గరననన

తసడడ:డ వనసకటరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-31-1460
వయససస:43
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప తషపరకలల
ఇసటట ననస:62-31-1461/2
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ హరరనతథ బబబమ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:62-31-1462
వయససస:31
లస: పప
8298 MLJ2624195
పషరర: గణణషషణమలరర ఉయయఖరర

95-145/451

భరస : జగదథశ ఆకలల
ఇసటట ననస:62-31-1461/2
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహస�
ఇసటట ననస:62-31-1461/2
వయససస:68
లస: పప
8295 SQX0555003
పషరర: రవకలమలర ఉయయఖరర

8281 SQX1515230
పషరర: హనసమసత రరవప ననలకలరరస

8284 SQX2357655
పషరర: చనన పరనకరలల గమసటటరర

95-145/446

భరస : ససతతరరమయఖ బబ గరననన
ఇసటట ననస:62-31-1460
వయససస:66
లస: ససస స

తసడడ:డ నగకశశరరరవప ఆయలనసపపడడ
ఇసటట ననస:62-31-1461
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరకసదడ కలమలర తషపరకలల
ఇసటట ననస:62-31-1461/1
వయససస:36
లస: ససస స
8292 SQX0079475
పషరర: ససబబబరరవప� తషపరకలల�

95-145/448

తసడడ:డ రరమ కకషషమమ గమటనర
ఇసటట ననస:62-31-1461
వయససస:74
లస: పప

భరస : నగకశశరరరవప ఆయలనసపపడడ
ఇసటట ననస:62-31-1461
వయససస:38
లస: ససస స
8289 SQX0063180
పషరర: రమఖ శక తషపకలల

8278 AP151000516157
పషరర: బసవమమ పపల

తసడడ:డ నతగభయషణస ననలకలరరస
ఇసటట ననస:62-31-1460
వయససస:37
లస: పప
95-145/1172

8276 SQX1402320
పషరర: గరయతడ పపల

తసడడ:డ వనసకటరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-31-1460
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : వనసకటరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-31-1460
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప గమసటటపలర
ఇసటట ననస:62-31-1460
వయససస:35
లస: పప
8283 SQX2389617
పషరర: నవన కలమలర ఉపపపటటరర

95-143/337

తసడడ:డ వనసకటరరవప పపల
ఇసటట ననస:62-31-1460
వయససస:42
లస: పప

భరస : రరఘవనసదడ రరవప పపల
ఇసటట ననస:62-31-1460
వయససస:34
లస: ససస స
8280 SQX1953421
పషరర: ససరకష గమసటటపలర

8275 SQX1383793
పషరర: రరఘవనసదడ రరవప పపల

8300 AP151000516100
పషరర: కకటటశశరమమ వపయయఖరర

95-145/461

భరస : రరమయఖ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:62-31-1463
వయససస:60
లస: ససస స
95-145/463

8303 AP151000516101
పషరర: రరఘవరరవప వపయయఖరర

95-145/464

తసడడ:డ రరమయఖ ఉయమఖరర
ఇసటట ననస:62-31-1463
వయససస:45
లస: పప
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8304 SQX0141739
పషరర: దతమరర హహమసత లకడమ�

95-143/342

భరస : పరరశత బబబయరరవప�
ఇసటట ననస:62-31-1464
వయససస:37
లస: ససస స
95-145/465

భరస : ఆనసద ససరరగరరర
ఇసటట ననస:62-31-1465
వయససస:27
లస: ససస స
95-145/468

భరస : సరయ వరపడసరదస ఆకలల
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:47
లస: ససస స
95-145/471

తసడడ:డ సరయ వర పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:28
లస: పప
95-145/474

తసడడ:డ యగరనసద శరమ మటమరరక
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:34
లస: పప

95-145/469

8314 SQX1507856
పషరర: ఫణణసదడ కలమలర ఆకలల

8317 AP151000516098
పషరర: సరయ వరపడసరదస ఆకలల

95-145/1177

8322 SQX1748540
పషరర: ససదథప తతడడకకసద

8320 AP151000516110
పషరర: కకటటశశరర తతడడకకసడ

95-145/472

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప తతడడకకసద
ఇసటట ననస:62-31-1467
వయససస:21
లస: పప

8323 SQX1748565
పషరర: వనసకట రవ తదజ తతడడకకసద

95-145/475

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-31-1467
వయససస:51
లస: పప

95-145/477

భరస : రరమలరరవప నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1469
వయససస:35
లస: ససస స

95-145/480

8315 SQX1555780
పషరర: నరకశ మలలలసపరటట

95-145/473

8318 SQX1175695
పషరర: యగరనసద శరమ మటమరరక

8321 AP151000516108
పషరర: వనసకటరతనస కటబట

8324 SQX1070564
పషరర: భరత సరయ తతడడకకసడ

95-145/483 8327 AP151000516144
8326 AP151000516106
పషరర: సతఖనతనరరయణసరశమమలల కటబట
పషరర: సరసబబడజఖస నతదదసడర

8329 SQX0594234
పషరర: పదమ నతదదసడర

8332 AP151000516114
పషరర: అనసనరఖమమ నతదదసడర
భరస : వరరఘవయఖ నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1469
వయససస:70
లస: ససస స

95-145/476

95-145/478

95-145/481

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-31-1467
వయససస:26
లస: పప
95-145/484

భరస : పసదవనసకటసరశమ నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1468
వయససస:70
లస: ససస స
95-145/486

భరస : హరర నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1469
వయససస:43
లస: ససస స
95-145/488

95-145/470

భరస : సతఖనతనరరయణసరశమమలల కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1467
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ చనకకటయఖ కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1467
వయససస:80
లస: పప
95-145/485

8312 SQX0653550
పషరర: ఆదదలకడమ ఆకలల

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మతమరరక
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప తతడడకకసద
ఇసటట ననస:62-31-1467
వయససస:24
లస: పప
95-145/482

95-145/467

తసడడ:డ వఏసకట రతనస మలలలసపరటట
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:30
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:62-31-1467
వయససస:46
లస: ససస స
95-145/479

8309 SQX1402296
పషరర: వజయ లకడమ కకసనరర

భరస : రరమచసదడరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఫణణసదడ కలమలర ఆకలల
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : శవనతగకశశరరవప నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1469
వయససస:60
లస: ససస స

8311 SQX1175687
పషరర: ససశల మటమరరక

95-143/344

భరస : నతగ బడహమచతరర కకసనరర
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సరయ వర పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:29
లస: పప

8316 SQX1402247
పషరర: వనసకటటసశర రరవప మటమరరక

8331 AP151000516109
పషరర: సరసబబడజఖస నతదదసడర

95-145/466

భరస : యగరనసద శరమ మతమరరక
ఇసటట ననస:62-31-1466
వయససస:56
లస: ససస స

8313 SQX1507864
పషరర: జయ శసకర ఆకలల

8328 SQX0599928
పషరర: ఆరత నతదదసడర

8308 SQX1953462
పషరర: ఆనసద ససరరగరరర

8306 SQX1582155
పషరర: శకనస అకరమశశటట

తసడడ:డ ససబబయఖ అకరమశశటట
ఇసటట ననస:62-31-1465
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరవప ససరరగరరర
ఇసటట ననస:62-31-1465
వయససస:32
లస: పప

8310 MLJ2624468
పషరర: నతగలకడమ ఆకలల

8325 AP151000516107
పషరర: వనసకటటశశరరరవప తతడడకకసడ

95-143/343

భరస : శకనస అకరమశశటట
ఇసటట ననస:62-31-1465
వయససస:37
లస: ససస స

8307 SQX1953488
పషరర: ససజత ససరరగరరర

8319 SQX2216109
పషరర: సససధసరర ఆకలల

8305 SQX1582130
పషరర: పదతమవత అకరమశశటట

8330 SQX0785139
పషరర: వజయ నతదదసడర

95-145/487

భరస : నగకష నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1469
వయససస:47
లస: ససస స
95-145/489

8333 SQX1527581
పషరర: రరమ రరవప నతదదసడర

95-145/490

తసడడ:డ శవనతగకశశర రరవప నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1469
వయససస:43
లస: పప
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8334 SQX0594184
పషరర: నగకష నతదదసడర
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95-145/491

తసడడ:డ వరరఘవయఖ నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1469
వయససస:50
లస: పప
8337 SQX2324317
పషరర: శరకవణణ నతదదసడర

95-145/1178

Deleted
95-145/495

భరస : శకనవరస రరవప బబ మమన
ఇసటట ననస:62-31-1470
వయససస:41
లస: ససస స
8343 SQX1555731
పషరర: సశరరప కటబట

95-145/498

95-145/501

95-145/1179

95-145/505

95-145/508

తసడడ:డ వనసకటబదదడ కలసడకరర
ఇసటట ననస:62-31-1474
వయససస:43
లస: పప

8344 MLJ1054865
పషరర: వజయలకడమ కటబట

8347 AP151000519038
పషరర: రవసదడబబబమ కటబట

8350 SQX2117711
పషరర: లకమణ రరజన రగడమ డ గగడల

8353 AP151000519046
పషరర: శవకలమలరర కటబట

8356 SQX0653568
పషరర: నసదదశశర రరవప ఈగల

95-145/511

95-145/512

8359 SQX2331809
పషరర: సతఖనతరరయణ శవ పడసరద
భయపత
తసడడ:డ భయపత
ఇసటట ననస:62-31-1473
వయససస:61
లస: పప
8362 AP151000519047
పషరర: వనసకటబదదడ కలసడకరర
తసడడ:డ ససబబబరరవప కలసడకరర
ఇసటట ననస:62-31-1474
వయససస:67
లస: పప

8339 SQX1473669
పషరర: గరయతడ కకమల బబ మమన

95-145/494

8342 SQX0796086
పషరర: శకనవరసరరవప బబ మమన

95-145/497

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప బబ మమన
ఇసటట ననస:62-31-1470
వయససస:48
లస: పప
95-145/499

8345 AP151000519039
పషరర: నతగమలలర శశరర కటబట

95-145/500

భరస : రవసదడబబబమ కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1472
వయససస:54
లస: ససస స
95-145/502

8348 AP151000519035
పషరర: వనసకటబడవప కటబట

95-145/503

తసడడ:డ చనకకటయఖ కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1472
వయససస:81
లస: పప
95-145/1180

8351 SQX0743542
పషరర: హరరతశక కటబట

95-145/504

తసడడ:డ శకనవరసరరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1473
వయససస:27
లస: ససస స
95-145/506

8354 MLJ1055185
పషరర: గజలకడమ మలదల

95-145/507

భరస : చసదడ శశఖర� మలదల
ఇసటట ననస:62-31-1473
వయససస:60
లస: ససస స
95-145/509

తసడడ:డ అపపలరరజ ఈగల
ఇసటట ననస:62-31-1473
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ రరమలరరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1473
వయససస:53
లస: పప
8361 AP151000519050
పషరర: శకనవరస రరవప కలసడకరర

95-145/496

భరస : శకనవరసరరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1473
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖర మలదల
ఇసటట ననస:62-31-1473
వయససస:42
లస: పప
8358 AP151000519044
పషరర: శకనవరసరరవప కటబట

8341 SQX0796094
పషరర: ససతమమ బబ మమన

95-145/493

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మమన
ఇసటట ననస:62-31-1470
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగర రగడడమ గగడల
ఇసటట ననస:62-31-1472
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1473
వయససస:30
లస: ససస స
8355 MLJ2628451
పషరర: శకనవరసరరవప మలదల

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-31-1470
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబడవప కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1472
వయససస:58
లస: పప

భరస : నతగర రగడడమ గగడల
ఇసటట ననస:62-31-1472
వయససస:41
లస: ససస స
8352 SQX0062828
పషరర: శశశత శక కటబట

95-143/345

తసడడ:డ రవసదడబబబమ కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1472
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ రవసదడబబబమ కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1472
వయససస:37
లస: పప
8349 SQX2358216
పషరర: నతగ లకడమ గగడల

8338 SQX0794784
పషరర: పదమలత బబ మమన

8336 AP151000516113
పషరర: వరరఘవయఖ నతదదసడర

తసడడ:డ రరమయఖ నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1469
వయససస:80
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప బబ మమన
ఇసటట ననస:62-31-1470
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1472
వయససస:28
లస: ససస స
8346 MLJ1058163
పషరర: శకనవరసరరవప కటబట

95-145/492

తసడడ:డ రరమయఖ నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1469
వయససస:67
లస: పప

తసడడ:డ హరరబబబమ నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1469
వయససస:19
లస: ససస స

8340 SQX1473651
పషరర: శక పదమలత బబ మమన

8335 SQX0594283
పషరర: శవనతగకశశరరవప నతదదసడర

8357 AP151000519433
పషరర: కకటటశశరరవప కటబట

95-145/510

తసడడ:డ రరమలరరవప కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1473
వయససస:48
లస: పప
95-145/1181

8360 SQX2357754
పషరర: దదలప నతగ భయపత

95-145/1182

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ శవ పడసరద భయపత
ఇసటట ననస:62-31-1473
వయససస:23
లస: పప
95-145/513

8363 SQX1953447
పషరర: శకపదమ కలసడకరర

95-145/514

భరస : శకనవరసరరవప కలసడకరర
ఇసటట ననస:62-31-1475
వయససస:31
లస: ససస స
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8364 MLJ2627982
పషరర: అననపపరష కటబట
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95-145/515

భరస : ఆసజననయమలల కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1475
వయససస:50
లస: ససస స
8367 MLJ1056597
పషరర: ససతతమహలకడమ నతదదసడర

95-145/518

95-143/1032

95-143/900

95-143/902

95-151/826

95-143/905

95-143/1027

95-151/964

తసడడ:డ శవ రగడడమ
ఇసటట ననస:62-32-1499
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ పప తషరరజ చదనసనపలర
ఇసటట ననస:62-32-1503
వయససస:32
లస: పప

8377 SQX2439875
పషరర: హహహమవత నననపననన

8380 SQX2476307
పషరర: శకనవరస రరవప పసలర లరర

8383 SQX2371888
పషరర: శకనవరస రరవప అడపరల

8386 SQX2523959
పషరర: నతగ కలమలరర పసలర కరర

95-154/1462

95-143/903

95-143/906

8392 SQX1296301
పషరర: దసరర భవరన భయసరరపప

95-143/899

8375 SQX2482909
పషరర: అసజమమ భయసరరపప

95-152/1132

8378 SQX2028694
పషరర: ససజజత అసబటట

95-143/722

8381 SQX2481901
పషరర: శకనవరస రరవప పసలర లరర

95-143/904

Deleted

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పసలర లరర
ఇసటట ననస:62-32-1499
వయససస:38
లస: పప
8384 SQX2372332
పషరర: భబరత అడపరల

95-143/907

భరస : శకనవరస రరవప అడపరల
ఇసటట ననస:62-32-1499
వయససస:32
లస: ససస స
95-145/1255

8387 SQX2191237
పషరర: నతగగసదడమమ కసదసల

95-151/963

భరస : పపలర రగడడమ
ఇసటట ననస:62-32-1499
వయససస:75
లస: ససస స
95-151/965

భరస : బల నతగర రగడడమ
ఇసటట ననస:62-32-1499
వయససస:23
లస: ససస స
95-141/574

8372 SQX2410579
పషరర: శవ కలమలరర భయసరరపప

భరస : వనసకటటశశరరర అసబటట
ఇసటట ననస:62-32-1498
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పసలర కరర
ఇసటట ననస:62-32-1499
వయససస:32
లస: ససస స
8389 SQX2191724
పషరర: జజఖతఖత కసదసల

95-145/520

భరస : శక రరమమలల
ఇసటట ననస:62-32-1496
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబమ అడపరల
ఇసటట ననస:62-32-1499
వయససస:33
లస: పప

Deleted

8391 SQX2468270
పషరర: బబల ససబడమణఖస చదనసనపలర

95-143/901

Deleted

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పసలర కరర
ఇసటట ననస:62-32-1499
వయససస:38
లస: పప
8388 SQX2190130
పషరర: బల నతగర రగడడమ కసదసల

8374 SQX2436251
పషరర: శరఖమల బయసరరపప

8369 AP151000519074
పషరర: ఏడడకకసడలల నతదదసడర

భరస : హనసమసతరరవప భయసరరపప
ఇసటట ననస:62-32-1496
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పసలర లరర
ఇసటట ననస:62-32-1499
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప పసలర లరర
ఇసటట ననస:62-32-1499
వయససస:38
లస: పప
8385 SQX2519387
పషరర: శకనవరస రరవప పసలర కరర

95-143/1033

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-32-1497
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరర గమవశల
ఇసటట ననస:62-32-1498
వయససస:52
లస: ససస స
8382 SQX2478006
పషరర: శకనవరస రరవప పసలర లరర

8371 SQX2524320
పషరర: అరరణ జజఖత కరకక

95-145/517

తసడడ:డ వనసకటసరశమ నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1476
వయససస:44
లస: పప

భరస : శకనవరసరరవప
ఇసటట ననస:62-32-1496
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-32-1497
వయససస:44
లస: ససస స
8379 SQX2106557
పషరర: కమలమమ గమవశల

95-145/519

భరస : కకటటశశర రరవప కరకక
ఇసటట ననస:62-32-1493
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శక రరమమలల
ఇసటట ననస:62-32-1496
వయససస:39
లస: పప
8376 SQX2441566
పషరర: అదద శశషమమ నననపననన

8368 AP151000519073
పషరర: కమల నతదదసడర

8366 AP151000519053
పషరర: ఆసజననయమలల కటబట

తసడడ:డ పషదకకటయఖ కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1475
వయససస:54
లస: పప

భరస : వనసకటసరశమ నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1476
వయససస:60
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరకక
ఇసటట ననస:62-32-1493
వయససస:55
లస: పప
8373 SQX2436517
పషరర: శకనవరస రరవప భయసరరపప

95-145/516

తసడడ:డ ఆసజననయమలల కటబట
ఇసటట ననస:62-31-1475
వయససస:33
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-31-1476
వయససస:42
లస: ససస స
8370 SQX2524304
పషరర: కకటటశశర రరవప కరకక

8365 SQX0062844
పషరర: పరమమశశర రరవప కటబట

8390 SQX2156941
పషరర: లకడమ కలమలరర కసదసల

95-151/966

భరస : శవ రగడడమ
ఇసటట ననస:62-32-1499/2
వయససస:55
లస: ససస స
95-143/349

తసడడ:డ హనసమసత రరవప భయసరరపప
ఇసటట ననస:62-32-1503
వయససస:24
లస: ససస స

8393 SQX1114388
పషరర: మలధవ చదసచస

95-143/350

భరస : రరమ కకషష చదసచస
ఇసటట ననస:62-32-1503
వయససస:35
లస: ససస స
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8394 SQX1295931
పషరర: వకకమ కలమలర భయసరరపప

95-143/351

8395 SQX1108951
పషరర: శవ రరమ కకషష చదసచస

తసడడ:డ హనసమసత రరవప భయసరరపప
ఇసటట ననస:62-32-1503
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప చదసచస
ఇసటట ననస:62-32-1503
వయససస:41
లస: పప

8397 SQX2244945
పషరర: సరసబ రగడడమ యననస

8398 SQX2244960
పషరర: శవమమ యననస

95-143/908

తసడడ:డ నతగర రగడడమ
ఇసటట ననస:62-32-1505
వయససస:78
లస: పప
8400 SQX2164366
పషరర: నతగరరగడడమ దదసడదటట

95-143/910

95-143/356

95-143/359

95-143/362

95-143/365

95-143/368

తసడడ:డ ససరర బబబమ
ఇసటట ననస:62-32-1515
వయససస:38
లస: పప

8410 SQX1347104
పషరర: వనసకరయలమమ ఉదబసత

8413 SQX1258376
పషరర: వనసకటటశశర రరవప ఉదబసత

8416 SQX0980284
పషరర: ఉపపస శశటట కరమమశశరర

95-143/912

8419 SQX2313997
పషరర: మహన కకషష కకరకపరటట

95-143/360

8422 SQX2434066
పషరర: లకడమ కసఠస ఆకలల
భరస : ససరర బబబమ
ఇసటట ననస:62-32-1515
వయససస:58
లస: ససస స

8402 SQX1747732
పషరర: రరజకశశరర పసలర కరర

95-143/355

8405 SQX1296350
పషరర: శకకరసత చదనసనపలర

95-143/358

8408 SQX1307306
పషరర: రరమ దదవ ఉదబసత

95-143/361

భరస : ససధతకర ఉదబసత
ఇసటట ననస:62-32-1513
వయససస:26
లస: ససస స
95-143/363

8411 SQX1258319
పషరర: నతగరరజ ఉదబసత

95-143/364

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఉదబసత
ఇసటట ననస:62-32-1513
వయససస:31
లస: పప
95-143/366

8414 SQX1347013
పషరర: కనకసససదర రరవప అసదద

95-143/367

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప అసదద
ఇసటట ననస:62-32-1513
వయససస:44
లస: పప
95-143/369

8417 SQX1307256
పషరర: నవన కలమలర వపపపశశటట

95-143/370

తసడడ:డ శకనస వపపపశశటట
ఇసటట ననస:62-32-1514
వయససస:25
లస: పప
95-144/636

తసడడ:డ కకరణ కలమలర కకరకపరటట
ఇసటట ననస:62-32-1514
వయససస:18
లస: పప
95-143/914

95-143/354

తసడడ:డ శకనవరస రరవప చదనసనపలర
ఇసటట ననస:62-32-1509
వయససస:26
లస: పప

భరస : శకనస
ఇసటట ననస:62-32-1514
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మదన గగపరల రరవప
ఇసటట ననస:62-32-1514
వయససస:42
లస: పప
8421 SQX2424885
పషరర: చనన కకటటశశర రరవప ఆకలల

95-143/357

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఉదబసత
ఇసటట ననస:62-32-1513
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప ఉదబసత
ఇసటట ననస:62-32-1513
వయససస:57
లస: పప
8418 SQX2444222
పషరర: కకరణ కలమలర కకరకపరటట

8407 SQX1295832
పషరర: శకనవరస రరవప చదనసనపలర

8399 SQX1383140
పషరర: పడసనన అసబటట

భరస : ససత రరమయఖ పసలర కరర
ఇసటట ననస:62-32-1508
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : సరసబ శవ రరవప ఉదబసత
ఇసటట ననస:62-32-1513
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప ఉదబసత
ఇసటట ననస:62-32-1513
వయససస:33
లస: పప
8415 SQX1347054
పషరర: సరసబశవ రరవప ఉదబసత

95-143/911

తసడడ:డ ససబబ రరవప చదనసనపలర
ఇసటట ననస:62-32-1509
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటసశర రరవప ఉదబసత
ఇసటట ననస:62-32-1513
వయససస:34
లస: ససస స
8412 SQX1258392
పషరర: ససధతకర ఉదబసత

8404 SQX1346999
పషరర: జజఖత లకడమ చదనసనపలర

95-143/353

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప అసబటట
ఇసటట ననస:62-32-1506
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప చదనసనపలర
ఇసటట ననస:62-32-1509
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప చదనసనపలర
ఇసటట ననస:62-32-1509
వయససస:26
లస: పప
8409 SQX1347120
పషరర: శవకలమలరర ఉదబసత

95-143/909

భరస : నతగరరగడడమ
ఇసటట ననస:62-32-1506
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహరరవప పసలర కరర
ఇసటట ననస:62-32-1508
వయససస:42
లస: పప
8406 SQX1307280
పషరర: శకకరసత చదనసనపలర

8401 SQX2164374
పషరర: నతగమమ దదసడదటట

8396 SQX1747500
పషరర: పప తషరరజ చనసనపలర

తసడడ:డ ససబబబరరవప చనసనపలర
ఇసటట ననస:62-32-1503
వయససస:56
లస: పప

భరస : సరసబ రగడడమ
ఇసటట ననస:62-32-1505
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవ రగడడమ
ఇసటట ననస:62-32-1506
వయససస:73
లస: పప
8403 SQX1747450
పషరర: ససతతరరమయఖ పసలర కరర

95-143/352

8420 SQX2433621
పషరర: ససరర బబబమ ఆకలల

95-143/913

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:62-32-1515
వయససస:63
లస: పప
95-156/1042

8423 SQX2478279
పషరర: వనసకట ససబబమమ ఆకలల

95-143/915

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-32-1516
వయససస:49
లస: ససస స
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95-143/916

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆకలల
ఇసటట ననస:62-32-1516
వయససస:31
లస: పప
8427 SQX1907112
పషరర: శకవరణణ సప మశశటట

95-143/372

95-143/918

95-141/143

95-178/347

95-141/146

95-141/149

95-178/348

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1524
వయససస:20
లస: ససస స

8437 SQX1824697
పషరర: లఖతఇసదదరరదదవ పప లశశటట

8440 SQX1824713
పషరర: భబవనతనరయణ కసకకపరటట

8443 SQX1290998
పషరర: కనక దసరర వరరపలర

8446 AP151000504308
పషరర: ససనల వరరపలర వరరపలర

95-178/351

8449 SQX2457810
పషరర: కకటటశశర రరవప అడపరల

95-141/144

8452 MLJ2703593
పషరర: నతగలకడమ సప మ
భరస : నతగకశశరరరవప సప మల
ఇసటట ననస:62-33-1524
వయససస:39
లస: ససస స

8432 SQX1731512
పషరర: మహహష దతస అడమ గరరర

95-141/142

8435 MLJ1121490
పషరర: ఉమలమహహశశరర అడమ గరరర

95-178/346

8438 SQX1824648
పషరర: పదమకలమలరర కసకకపరటట

95-141/145

భరస : భబవనతనరయణ కసకకపరటట
ఇసటట ననస:62-33-1521
వయససస:68
లస: ససస స
95-141/147

8441 SQX1824655
పషరర: జజఖత లకడమ తడడకమళళ

95-141/148

భరస : సరసబశవరరవప తడడకమళళ
ఇసటట ననస:62-33-1521/A
వయససస:45
లస: ససస స
95-141/150

8444 SQX1871409
పషరర: శరరద షషక

95-141/151

భరస : ససరకష వరరపలర
ఇసటట ననస:62-33-1522
వయససస:35
లస: ససస స
95-178/349

8447 AP151000504323
పషరర: రరమలసగకశశరరరవప వరరపలర
వరరపలర
తసడడ:డ సనరఖపడకరశరరవప వరరపలర
ఇసటట ననస:62-33-1522
వయససస:63
లస: పప

95-178/350

95-141/575

8450 SQX1731868
పషరర: నతగ లకడమ సప మ

95-141/152

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల అడపరల
ఇసటట ననస:62-33-1523
వయససస:37
లస: పప
95-143/919

95-92/664

భరస : శరఖమపమసరద అడమ గరరర
ఇసటట ననస:62-33-1520
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగకశశరరరవప వరరపలర
ఇసటట ననస:62-33-1522
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సనరఖ పడకరస రరవప వరరపలర
ఇసటట ననస:62-33-1522
వయససస:66
లస: పప
8451 SQX2407559
పషరర: బసదసమలధవ సప మ

95-178/345

భరస : ససనల వరరపలర
ఇసటట ననస:62-33-1522
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమలసగకశశరరరవప వరరపలర
ఇసటట ననస:62-33-1522
వయససస:43
లస: పప
8448 SQX0651109
పషరర: నతగకశశర రరవప వరరపలర

8434 MLJ1121508
పషరర: ససధతఖరరణణ అడమ గరరర

8429 SQX2091403
పషరర: మణణకసఠ హహతదష ఇమడబతస న

తసడడ:డ శరఖమ పడసరద అడమ గరరర
ఇసటట ననస:62-33-1520
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరతనస కసకకపరటట
ఇసటట ననస:62-33-1521
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ జగనతనథరరవప తడడకమళళ
ఇసటట ననస:62-33-1521/A
వయససస:52
లస: పప
8445 AP151000504324
పషరర: ససరకష వరరపలర వరరపలర

95-141/141

తసడడ:డ సనరఖనతరరయణ పప లశశటట
ఇసటట ననస:62-33-1521
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : పరసడడరసగ రరవప మలజకటట
ఇసటట ననస:62-33-1521
వయససస:77
లస: ససస స
8442 SQX1824671
పషరర: సరసబశవరరవప తడడకమళళ

8431 MLJ3729993
పషరర: పషచదటట నరకశ పషచదటట

95-143/371

తసడడ:డ వనసకట రరయమడడ ఇమడబతస న
ఇసటట ననస:62-32-1557
వయససస:19
లస: పప

భరస : నతగకకషప ర అడమ గరరర
ఇసటట ననస:62-33-1520
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలరరవప అడమ గరరర
ఇసటట ననస:62-33-1520
వయససస:48
లస: పప
8439 SQX1824630
పషరర: భక కరసతమమ మలజకటట

95-143/373

భరస : జ. గరరర సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:62-33-1520
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ అడమ గరరర
ఇసటట ననస:62-33-1520
వయససస:85
లస: పప
8436 MLJ2697589
పషరర: నతగ కకశశర అడమ గరరర

8428 SQX1886506
పషరర: ససధథర కలమలర సప మశశటట

8426 SQX1886472
పషరర: నతగ శక సప మశశటట

తసడడ:డ ససధథర కలమలర సప మశశటట
ఇసటట ననస:62-32-1518
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయఖ సప మశశటట
ఇసటట ననస:62-32-1518
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ జవరరజ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-32-1666
వయససస:20
లస: ససస స
8433 SQX1339051
పషరర: గగపరల రరవప అడమ గరరర

95-143/917

భరస : శవ నతగ రరజ ఆకలల
ఇసటట ననస:62-32-1516
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : ససధథర కలమలర సప మశశటట
ఇసటట ననస:62-32-1518
వయససస:38
లస: ససస స
8430 SQX2234243
పషరర: మమఘన కకలగరన

8425 SQX2359883
పషరర: అనసష ఆకలల

భరస : సప మమశశర రరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1524
వయససస:33
లస: ససస స
95-178/352

8453 MLJ2696557
పషరర: సప మమశశరరరవప సప మల సప మ

95-178/353

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1524
వయససస:44
లస: పప
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8454 MLJ2696318
పషరర: నతగకశశరరరవప సప మ సప మ

95-178/354

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1524
వయససస:48
లస: పప
8457 SQX1732916
పషరర: లకడమ చసదక

95-141/153

8458 SQX1733013
పషరర: గగరర నతయమడడ చసదక

95-141/480

8461 SQX1617549
పషరర: వనసకట కలమలరర సప మ

భరస : వనసకటబడవప SOMA
ఇసటట ననస:62-33-1528
వయససస:38
లస: ససస స

8464 MLJ2703528
పషరర: కకషషకలమలరర సప మల సప మల

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1528
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1528
వయససస:52
లస: పప
8472 SQX2543593
పషరర: కకషష కలమలరర సప మ

8470 SQX2544815
పషరర: వనసకట ససబబయఖ సప మ

95-143/1051

8473 SQX2543619
పషరర: సరసబశవ రరవప సప మ

భరస : వరసస సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:32
లస: ససస స

8476 MLJ1124338
పషరర: కరమమశశరర సప మల

భరస : రరఘవయఖ చమకలరరస
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సప మల
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:36
లస: పప

95-178/363

8482 MLJ2696599
పషరర: వనసకటటశశరరరవప సప మ
తసడడ:డ పసచచయఖ సప మల
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:63
లస: పప

8462 SQX0307355
పషరర: సప మ అనతత రరణణ సప మల

95-178/358

8465 AP151000507490
పషరర: వనసకటటశశరమమ సప మ సప మ

95-178/361

95-178/364
8468 AP151000504271
పషరర: వనసకటససబబయఖ సప మల సప మల

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప సప మల
ఇసటట ననస:62-33-1528
వయససస:45
లస: పప
95-123/632

8471 SQX2540482
పషరర: సరయ తదజ సప మ

95-143/1046

తసడడ:డ సప మ వనసకట రరవప
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:19
లస: పప
95-143/1052

8474 SQX1928209
పషరర: వనసకట ససధథర సప మ

95-177/302

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:20
లస: పప
95-178/367

8477 MLJ2703494
పషరర: పరమమశశరర సప మల

95-178/368

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప సప మల
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:34
లస: ససస స
95-178/370

భరస : రరమయఖ సప మల
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:70
లస: ససస స
95-178/372

95-141/479

భరస : కకటటశశరరరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1528
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ సప మల
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:34
లస: ససస స

95-178/369 8479 MLJ2703452
8478 MLJ2703536
పషరర: మహలకడమ చమకలరరస చమకలరరస
పషరర: సరమలమజఖస సప మల సప మల

8481 MLJ2696581
పషరర: నతగరరజ సప మ

95-178/360

తసడడ:డ సప మ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:49
లస: పప
95-178/366

8459 SQX1997121
పషరర: సతఖనతరరయణ సప మ

భరస : జగన SOMA
ఇసటట ననస:62-33-1528
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ సప మ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:40
లస: పప

భరస : సప మ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:33
లస: పప
8475 SQX1479808
పషరర: నతగమలలర శశరర సప మ

95-178/357

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సప మల
ఇసటట ననస:62-33-1528
వయససస:41
లస: పప
95-178/365

95-178/356

తసడడ:డ సససదర రరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1527
వయససస:28
లస: పప

భరస : సరసబశవరరవప సప మల
ఇసటట ననస:62-33-1528
వయససస:41
లస: ససస స

95-178/362 8467 SQX0336776
8466 SQX1263607
పషరర: శవ శసకర వర పడసరద సప మ
పషరర: సప మజగన సప మల

8469 AP151000504214
పషరర: సరసబశవరరవప సప మల సప మ

95-141/154

భరస : వనసకట ససబబయఖ సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1528
వయససస:31
లస: ససస స
95-178/359

8456 MLJ3719069
పషరర: సససదరరరవప సప మ సప మ

తసడడ:డ చలమయఖ సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1526
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ అపరపల నతయమడడ చసదక
ఇసటట ననస:62-33-1527
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ సససదర రరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1527
వయససస:23
లస: పప
8463 MLJ2703502
పషరర: లలత సప మల

95-178/355

భరస : సససదరరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1526
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : గగరర నతయమడడ చసదక
ఇసటట ననస:62-33-1527
వయససస:34
లస: ససస స
8460 SQX1994185
పషరర: శకనవరస సప మ

8455 AP151000507492
పషరర: నతరరయణమమ సప మ సప మ

8480 SQX1930718
పషరర: శవ పవన కలలఖణ సప మ

95-178/371

తసడడ:డ వనసకట రరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:20
లస: పప
95-178/373

8483 SQX2545580
పషరర: కకటటశశర రరవప సప మ

95-178/1319

తసడడ:డ సప మ వనసకట ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-33-1529
వయససస:78
లస: పప
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8484 SQX1731033
పషరర: నతగ మలలర సవరర సప మ

95-141/156

భరస : వరసస సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1530
వయససస:32
లస: ససస స
8487 SQX1256446
పషరర: కలపన దదవ నమమడడ

95-141/159

95-178/375

95-178/378

95-178/381

8499 AP151000504353
పషరర: సతఖనతరరయణ సప మల

95-141/161

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-33-1533
వయససస:50
లస: పప

95-178/374

8492 AP151000507437
పషరర: ససతతమహలకడమ నమలమదద
నమలమదద
భరస : సరసబశవరరవప నమలమదద
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:58
లస: ససస స

95-178/379 8495 SQX1537481
8494 AP151000504165
పషరర: నతగకశశరరరవప నమలమదద నమలమదద
పషరర: ఉషణ కలమలర అమర

95-178/377

95-178/380

తసడడ:డ తరరమల శకనవరస రరవప అమర
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:44
లస: పప

8497 AP151000504080
పషరర: సరసబశవరరవప నమలమదద
నమలమదద
తసడడ:డ ససబబయఖ నమలమదద
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:65
లస: పప

95-178/382

8500 AP151000504252
పషరర: పసదవనసకటటశశరరర సప మల

95-141/162

8498 AP151000507436
పషరర: సరమలమజఖస సప మల

95-141/160

భరస : పసద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-33-1533
వయససస:73
లస: ససస స
8501 SQX1402627
పషరర: శక లత దదరసరన

95-142/209

తసడడ:డ సరశమ దతస దదరసరన
ఇసటట ననస:62-33-1534
వయససస:51
లస: ససస స

8503 SQX2554913
పషరర: వజయలకడమ నలర మతష
నలర మతష
తసడడ:డ ససవరషరరవప నలర మతష
ఇసటట ననస:62-33-1536
వయససస:42
లస: ససస స

95-178/383

8504 SQX0307470
పషరర: నలర మతష జవరమకతమ
నలర మతష
భరస : రసగరరజ నలర మతష
ఇసటట ననస:62-33-1536
వయససస:50
లస: ససస స

95-178/384

95-178/385

8506 SQX0336941
పషరర: బసడడ రరసజ బసడడ

95-178/386

8507 SQX1758986
పషరర: శవరరగడడమ వరరర

95-178/387

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-33-1536
వయససస:38
లస: పప
95-178/388

భరస : సతష కలమలర వలపరర
ఇసటట ననస:62-33-1537
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : ససతతరమఖ మమతస సశశటట
ఇసటట ననస:62-33-1538
వయససస:34
లస: ససస స

8489 MLJ3721156
పషరర: పదమజ నమలమదద

95-142/210

తసడడ:డ నరసససహ రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:62-33-1536
వయససస:32
లస: పప

8511 SQX1732742
పషరర: అరరణత కలమలరర మమతస సశశటట

95-178/376

తసడడ:డ చలమయఖ
ఇసటట ననస:62-33-1533
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ రరజ గడబస
ఇసటట ననస:62-33-1534
వయససస:26
లస: పప

8508 MLJ3721180
పషరర: కకకషట స గకకషసయలనత వలపరర

8491 SQX1537499
పషరర: లకడమ పరరశత అమర

95-141/158

భరస : నతగకశశరరరవప నమలమదద
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నమలమదద
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:43
లస: పప

8496 AP151000504337
పషరర: బబలశకనవరసరరవప నమలమదద
నమలమదద
తసడడ:డ సరసబశవరరవప నమలమదద
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:46
లస: పప

8505 SQX0336883
పషరర: బసడడ అసబబదణర బసడడ

95-143/1034

భరస : ఉషణ కలమలర అమర
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప నమలమదద
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:40
లస: పప

8502 SQX1402635
పషరర: ససడజన గడబస

8488 SQX2525590
పషరర: రసజతత బసడడ

8486 SQX1731173
పషరర: వరసస సప మ

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1530
వయససస:37
లస: పప

భరస : అసబబదణర బసడడ
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : బబలశకనవరసరరవప నమలమదద
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:39
లస: ససస స
8493 MLJ2696573
పషరర: శవశసకర నమలమదద

95-141/157

భరస : వనసకటటసశర రరవప సప మ
ఇసటట ననస:62-33-1530
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : శవశసకర నమమడడ
ఇసటట ననస:62-33-1532
వయససస:35
లస: ససస స
8490 MLJ2703676
పషరర: వజయలకడమ నమలమదద

8485 SQX1731587
పషరర: లకడమ సప మ

8509 AP151000504297
పషరర: సతష కలమలర వలపరర

తసడడ:డ శవరరమ రగడమ డ వరరర
ఇసటట ననస:62-33-1536
వయససస:41
లస: పప
95-178/389

తసడడ:డ పరల పడభబకర రరవప వలపరర
ఇసటట ననస:62-33-1537
వయససస:50
లస: పప
95-141/164

8512 SQX1732726
పషరర: శకదదవ మమతస సశశటట
భరస : సదతశవ రరవప మమతస సశశటట
ఇసటట ననస:62-33-1538
వయససస:45
లస: ససస స

8510 SQX1732684
పషరర: శరకవరణణ మమతస సశశటట

95-141/163

తసడడ:డ సదతశవ రరవప మమతస సశశటట
ఇసటట ననస:62-33-1538
వయససస:23
లస: ససస స
95-141/165

8513 SQX1732551
పషరర: అసజమమ మమతస శశటట

95-141/166

భరస : వనసకటటశశరరర మమతస శశటట
ఇసటట ననస:62-33-1538
వయససస:81
లస: ససస స
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8514 SQX1732775
పషరర: వనసకట గగవఇసద మమతస సశశటట

95-141/167

తసడడ:డ సదతశవ రరవప మమతస సశశటట
ఇసటట ననస:62-33-1538
వయససస:21
లస: పప

8515 SQX1733617
పషరర: ససతతరరమయఖ మమతస సశశటట

95-141/168

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మమతస సశశటట
ఇసటట ననస:62-33-1538
వయససస:48
లస: పప

8516 SQX1732601
పషరర: సదతశవ రరవప మమతస ఎసశశటట

95-141/169

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర మమతస ఎసశశటట
ఇసటట ననస:62-33-1538
వయససస:50
లస: పప

95-178/390 8518 SQX0207373
8517 AP151000507032
పషరర: అసజమమ మమతస సశశటట మమతస సశశటట
పషరర: సదతశవరరవప మమతస సశశటట
మమతస సశశటట
భరస : వనసకటటశశరరర మమతస సశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమతస సశశటట
ఇసటట ననస:62-33-1538
ఇసటట ననస:62-33-1538
వయససస:88
లస: ససస స
వయససస:51
లస: పప

95-178/391

8519 MLJ3719077
పషరర: ససతతరరమయఖ మమతస సశశటట
మమతస సశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర మమతస సశశటట
ఇసటట ననస:62-33-1538
వయససస:51
లస: పప

95-178/392

8520 SQX0902114
పషరర: జపపడడ వనసకట ససబబబ రరవప

95-178/393

8522 MLJ3721784
పషరర: అననమమ జపపడడ జపపడడ

95-178/394

95-141/170

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:62-33-1539
వయససస:37
లస: పప

భరస : వనసకట ససబబ రరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:62-33-1539
వయససస:31
లస: ససస స

8523 MLJ1120831
పషరర: వరరరఘవమమ వదదబరగడడమ

95-178/395

భరస : ససబబయఖ వదదబరగడడమ
ఇసటట ననస:62-33-1540
వయససస:61
లస: ససస స

8524 SQX2292027
పషరర: లకడమ సరసబడజఖస జసగరల

భరస : నరసససహరరవప జపపడడ
ఇసటట ననస:62-33-1539
వయససస:56
లస: ససస స
95-141/576

భరస : వనసకట రరమయఖ
ఇసటట ననస:62-33-1541
వయససస:45
లస: ససస స

8526 AP151000504449
పషరర: సరసబశవరరవప కకసరరజ
కకసరరజ
తసడడ:డ రరమయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1541
వయససస:60
లస: పప
8529 SQX2213411
పషరర: లకడమ ససజనఖ కకసరరజ

8521 MLJ3721768
పషరర: దసరర జపపడడ

95-178/397

8527 SQX2213387
పషరర: శకనవరస రరవప కకసరరజ

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1541
వయససస:26
లస: ససస స
8532 SQX1258509
పషరర: కళళఖణ కకసరరజ

95-178/1126

95-143/374

95-143/376

భరస : ససవర శసకర రగడడమ మలనసకకసడ
ఇసటట ననస:62-33-1545
వయససస:38
లస: ససస స

8536 MLJ3731239
పషరర: భబరత తరరమలశశటట

95-143/379

95-143/375

8531 SQX2213437
పషరర: అసజన పరరశత కకసరరజ

8534 SQX2437184
పషరర: ధన లకడమ కకసరరజ

95-178/1131

95-143/377

8537 SQX0824078
పషరర: భరత కలమలర జసగల

95-143/378

తసడడ:డ వనసకట రరమయఖ జసగల
ఇసటట ననస:62-33-1543
వయససస:27
లస: పప

95-143/380 8540 SQX2487353
8539 MLJ3725124
పషరర: పపరషచసదడ రరవప తరరమల శశటట
పషరర: నతగ రరజఖ లకడమ గమడడవరడ

8542 SQX2083871
పషరర: నవన యరకసరగడడమ
తసడడ:డ మలలరరగడడమ యరకసరగడడమ
ఇసటట ననస:62-33-1545
వయససస:21
లస: ససస స

95-178/1130

భరస : బడహమస కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1542
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:62-33-1543
వయససస:60
లస: పప
95-143/381

95-178/1127

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1541
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:62-33-1543
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప�
ఇసటట ననస:62-33-1543
వయససస:30
లస: పప
8541 SQX1210087
పషరర: ససనతత మలనసకకసడ

95-178/1129

తసడడ:డ బడహమస కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1542
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-33-1543
వయససస:34
లస: ససస స
8538 MLJ3723020
పషరర: భబనసచసదడ తరరమలశశటట

8533 SQX1975457
పషరర: రరజశశఖర కకసరరజ

8528 SQX2213395
పషరర: ఉమ మహహశశరర కకసరరజ
భరస : శకనవరస రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1541
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1541
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమస కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1542
వయససస:27
లస: పప
8535 MLJ3727310
పషరర: శవదసరర పససపపలలటట

8530 SQX2213429
పషరర: మమనక కకసరరజ

95-178/396

భరస : అపరపరరవప కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1541
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయఖ కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1541
వయససస:48
లస: పప
95-178/1128

8525 AP151000507419
పషరర: కలమలరర కకసరరజ కకసరరజ

95-178/1290

భరస : శక రరస పడసరద గమడడవరడ
ఇసటట ననస:62-33-1543
వయససస:43
లస: ససస స
95-143/723

8543 SQX2329092
పషరర: శకనవరస సససగ బబ సదదల

95-143/920

తసడడ:డ నతరరయణ సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:62-33-1546
వయససస:57
లస: పప
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8544 SQX2326841
పషరర: అరరణబబయ బబ సదదల
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95-143/921

భరస : శకనవరస సససగ బబ సదదల
ఇసటట ననస:62-33-1546
వయససస:55
లస: ససస స
8547 SQX2520112
పషరర: వనసకట ససబబమమ అవపల

8545 SQX0894790
పషరర: లకడమ రరజఖలకడమ ఆవపల

95-143/382

భరస : ససరకష బబబమ ఆవపల
ఇసటట ననస:62-33-1547
వయససస:33
లస: ససస స
95-178/1312

భరస : వనసకట అపపరరవప అవపల
ఇసటట ననస:62-33-1547
వయససస:55
లస: ససస స
8550 SQX1886514
పషరర: రజన రరజమసడడడ

8548 SQX2520450
పషరర: వనసకట అపపరరవప అవపల

భరస : వనసకట ససబబ రరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:62-33-1548
వయససస:36
లస: ససస స

8551 SQX1886522
పషరర: రరద దదవ పససపపలలటట

95-178/1311

తసడడ:డ రరఘవయఖ అవపల
ఇసటట ననస:62-33-1547
వయససస:38
లస: పప
95-178/1313

తసడడ:డ రరఘవయఖ అవపల
ఇసటట ననస:62-33-1547
వయససస:58
లస: పప
95-143/384

8546 SQX2520096
పషరర: ససరకశ బబబమ అవపల

8549 SQX1886498
పషరర: మమకలసద పసడయ రరజమసడడడ

తసడడ:డ వనసకట ససబబ రరవప రరజమసడడడ
ఇసటట ననస:62-33-1548
వయససస:23
లస: ససస స
95-143/385

భరస : శకనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-33-1548
వయససస:39
లస: ససస స

8552 SQX1154285
పషరర: అసజరగడడమ ఎలలరరర

95-143/386

తసడడ:డ శసకర రగడడమ ఎలలరరర
ఇసటట ననస:62-33-1549
వయససస:25
లస: పప

95-143/922 8554 SQX2544336
95-143/1053 8555 SQX2544351
8553 SQX2424786
పషరర: వనసకట మధసకరసత రగడడమ ఇలక
పషరర: వనసకట మధస కరసత రగడడమ ఇలక
పషరర: నగరరగడడమ ఇలక
ర రర
ర రర
ర రర

తసడడ:డ నతగర రగడడమ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-33-1549
వయససస:18
లస: పప
8556 SQX1378315
పషరర: మలలర శశరర రరగమ

తసడడ:డ నగరరగడడమ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-33-1549
వయససస:18
లస: పప
95-143/387

భరస : ససరకసదడ నతథ రరగమ
ఇసటట ననస:62-33-1550
వయససస:31
లస: ససస స
8559 SQX1175380
పషరర: ససరగసదడనతద రరగమ

95-143/390

95-141/171

95-144/494

తసడడ:డ జనతరరన రరవప పషరరల
ఇసటట ననస:62-33-1555
వయససస:47
లస: పప

95-143/391

8566 SQX2340990
పషరర: కకటటశశర రరవప శశషస

95-143/394

8569 SQX2236925
పషరర: రరస చసద పసరల

95-143/923

8572 SQX0018838
పషరర: పదతమలత అమర
భరస : శకనవరసరరవప అమర
ఇసటట ననస:62-33-1556
వయససస:42
లస: ససస స

8561 SQX2322949
పషరర: పరరశత కరరసరల

95-177/1238

8564 SQX2315513
పషరర: అశశక కలమలర శశషస

95-143/924

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప శశషస
ఇసటట ననస:62-33-1551
వయససస:23
లస: పప
95-178/1132

8567 SQX1525528
పషరర: ససషమ కకసరరజ

95-143/393

తసడడ:డ మమరళ కకషష కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-33-1554
వయససస:29
లస: ససస స
95-141/577

తసడడ:డ ససధకర బబబమ పసరల
ఇసటట ననస:62-33-1555
వయససస:20
లస: పప
95-143/396

95-143/389

భరస : కకటటశశరరరవప కరరసరల
ఇసటట ననస:62-33-1550
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ పసచచయఖ శశషస
ఇసటట ననస:62-33-1551
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మమరళకకషష
ఇసటట ననస:62-33-1554
వయససస:30
లస: పప
8571 SQX1383645
పషరర: ససధతకర బబబమ పషరరల

8563 SQX2315737
పషరర: శవ కలమలరర అలర స

8558 SQX1383181
పషరర: ససరకష బబబమ కరసరల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప కరసరల
ఇసటట ననస:62-33-1550
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసచచయఖ శశషస
ఇసటట ననస:62-33-1551
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప శశషస
ఇసటట ననస:62-33-1551
వయససస:23
లస: ససస స
8568 SQX0727958
పషరర: శకకరసత కకసరరజ

95-143/388

తసడడ:డ లలట అపరప రరవప రరగమ
ఇసటట ననస:62-33-1550
వయససస:46
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప శశషఎస
ఇసటట ననస:62-33-1551
వయససస:47
లస: ససస స
8565 SQX1818053
పషరర: మమనక శశషస

8560 SQX1383231
పషరర: ససరకసదడ నతథ రరగమ

95-143/1054

తసడడ:డ నతగకశశర రగడడమ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-33-1549
వయససస:47
లస: పప

భరస : ససరకశ బబబమ కరరసరల
ఇసటట ననస:62-33-1550
వయససస:32
లస: ససస స

తలర : ససశల
ఇసటట ననస:62-33-1550
వయససస:46
లస: పప
8562 SQX1838127
పషరర: రజన శశషఎస

8557 SQX1886423
పషరర: కళళఖణణ కరరసరల

95-143/383

8570 SQX1383686
పషరర: రరగలత పషరరల

95-143/395

భరస : ససధతకర బబబమ పషరరల
ఇసటట ననస:62-33-1555
వయససస:39
లస: ససస స
95-143/397

8573 SQX0734129
పషరర: ససనతత రరణణ కరకక

95-143/398

భరస : జగన మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-33-1558
వయససస:45
లస: ససస స
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8574 SQX1258152
పషరర: నవదథప కరకక
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95-143/399

తసడడ:డ జగన మహన రరవప కరకక
ఇసటట ననస:62-33-1558
వయససస:24
లస: పప
8577 AP151000507579
పషరర: ససనత చసతత చసతత

95-141/172

భరస : వజయ కకషష పడసరద ఇసణపఅల
ఇసటట ననస:62-33-1578
వయససస:43
లస: ససస స

8576 SQX1922806
పషరర: రమదదవ నమమకరయల

95-178/399 8579 SQX0899088
8578 SQX0899070
పషరర: కకపపపల జజఖత బబయ కకపపపల
పషరర: కకపపపల వనసకట ససబబబరరవప
కకపపపల
భరస : ససబబబరరవప కకపపపల
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకపపపల
ఇసటట ననస:62-34-1559
ఇసటట ననస:62-34-1559
వయససస:50
లస: ససస స
వయససస:53
లస: పప

95-178/401

8581 SQX0949982
పషరర: ససమన పసడయ కకలగరన

తసడడ:డ కకపరరరవప చసతత62-34ఇసటట ననస:62-34-1559
వయససస:56
లస: పప

95-178/402

తసడడ:డ నతగరరజ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1561
వయససస:26
లస: ససస స

8586 SQX1930734
పషరర: పసడయసకర కకలగరన

భరస : నతగరరజ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1561
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగరరజ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1561
వయససస:28
లస: పప
95-178/407

తసడడ:డ రవ కలమలర కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1562
వయససస:23
లస: ససస స
8589 MLJ3718954
పషరర: నరకష బబబమ కకలగరన

8587 MLJ3721081
పషరర: ససజజత కకలగరన

తసడడ:డ గగపరలరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1562
వయససస:36
లస: పప

8590 AP151000504027
పషరర: రవకలమలర కకలగరన కకలగరన

95-178/408

భరస : నరసససహరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1563
వయససస:60
లస: ససస స

95-178/411

95-178/414

8601 AP151000507615
పషరర: వశరలలకడ అననవరపప
అననవరపప
భరస : ససదబయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:62-34-1566
వయససస:49
లస: ససస స

95-178/420

8599 SQX2374668
పషరర: అరర పప నలర మతష

95-178/1134

తసడడ:డ బబలలశశరర నలర మతష
ఇసటట ననస:62-34-1565/1
వయససస:46
లస: పప
8602 AP151000507617
పషరర: చటటట మమ అననవరపప
అననవరపప
భరస : ససదబయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:62-34-1566
వయససస:68
లస: ససస స

8591 SQX1263391
పషరర: నరమల మలదదడత

95-178/412

8594 AP151000504086
పషరర: రరజకలమలర కకలగన కకలగరన

95-178/415

తసడడ:డ నరసససహరరవప బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1563
వయససస:43
లస: పప

95-178/416 8596 SQX2478113
95-178/1133
8595 AP151000504502
పషరర: నరసససహరరవప కకలగరన కకలగరన
పషరర: మహమమద ననర బబష ననర
బబష
తసడడ:డ నతగభయషణస కకలగరన
భసధసవప: రగషమ ననర బబష ననర బబష
ఇసటట ననస:62-34-1563
ఇసటట ననస:62-34--1563
వయససస:65
లస: పప
వయససస:31
లస: పప
95-178/418

95-178/409

భరస : రరజ కలమలర కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1563
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1563
వయససస:43
లస: పప

8598 AP151000507775
పషరర: ధదరసమమ నలర మతష
Nallamothu
భరస : జజరరర nallamothu
ఇసటట ననస:62-34-1565
వయససస:75
లస: ససస స

8588 AP151000507066
పషరర: వకకటరరయల కకలగరన కకలగరన
భరస : గగపరలరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1562
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరలపరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1562
వయససస:45
లస: పప

95-178/413 8593 SQX1263862
8592 AP151000507173
పషరర: కకటటశశరమమ కకలగరన కకలగరన
పషరర: రరజ కలమలర కకలగరన

95-178/406

తసడడ:డ రగశరలల కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1561
వయససస:55
లస: పప

భరస : రవకలమలర కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1562
వయససస:39
లస: ససస స
95-178/410

95-178/400

95-178/403
8582 AP151000507296
పషరర: ఏససదయమమ కకలగరన కకలగరన

95-178/404 8584 SQX0563692
95-178/405 8585 AP151000504243
8583 AP151000507361
పషరర: తరరపతమమ కకలగరన కకలగరన
పషరర: ససఖకష బబబమ కకలగరన కకలగరన
పషరర: నతగరరజ కకలగరన కకలగరన

భరస : రగశరలల కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1561
వయససస:68
లస: ససస స

95-174/587

భరస : రరజ నమమకరయల
ఇసటట ననస:62-34-1559
వయససస:23
లస: ససస స

95-178/398

భరస : సససదర కలమలర చసతత
ఇసటట ననస:62-34-1559
వయససస:42
లస: ససస స
8580 AP151000504493
పషరర: సససదరకలమలర చసతత చసతత

8575 SQX1185686
పషరర: అననపపరష ఇసణపఅల

95-178/417
8597 SQX0550319
పషరర: అనత నలర మతష Nallamothu

భరస : అరర పప nallamothu
ఇసటట ననస:62-34-1565
వయససస:41
లస: ససస స
8600 MLJ1125624
పషరర: మలర శశరర అననవరపప

95-178/419

తసడడ:డ ససదబయఖ అననవరపప
ఇసటట ననస:62-34-1566
వయససస:36
లస: ససస స
95-178/421

8603 MLJ1125616
పషరర: లకదదయ జజననలగడమ

95-178/422

తసడడ:డ ఆదతమమ జజననలగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1568
వయససస:34
లస: ససస స
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8604 MLJ1125608
పషరర: వలవ జజననలగడమ
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95-178/423

8605 MLJ3721107
పషరర: తబత జజననలగడమ జజననలగడమ

95-178/424

8606 AP151000507087
పషరర: శరఖమల జజననగడమ జజననగడమ

95-178/425

తసడడ:డ ఆదతమమ జజననలగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1568
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదతమమ జజననలగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1568
వయససస:43
లస: ససస స

95-178/426
8607 SQX0563676
పషరర: జజననలగడమ ephraim
జజననలగడమ
తసడడ:డ జజననలగడమ అదతమ జజననలగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1568
వయససస:30
లస: పప

95-178/427 8609 AP151000504507
95-178/428
8608 SQX0337816
పషరర: సపరరన జజననలగడమ జజననలగడమ
పషరర: ఆదతమమ జజననలగడమ జజననలగడమ

తసడడ:డ జజననలగడమ అదతమ జజననలగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1568
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ జజరరర జజననలగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1568
వయససస:67
లస: పప

8610 SQX1263854
పషరర: తడవనణణ కకరగసటట

8611 MLJ1123751
పషరర: శరరద కలరగసటట

8612 SQX0500835
పషరర: రగజజ బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-178/429

భరస : బమచచ బబబమ కకరగసటట
ఇసటట ననస:62-34-1570
వయససస:24
లస: ససస స
95-178/432

8616 SQX1519448
పషరర: వనసకటటశశరరర కకరగసటట

95-178/435

95-178/437

95-142/689

95-178/440

8620 AP151000507086
పషరర: ససతతరరవమమ సగమరమ సగమరమ

8623 SQX2275907
పషరర: వనయ మణణకరసత బబ రరగడమ

8626 SQX1263409
పషరర: ఎసరసర రరణణ చసత

95-178/443

8629 SQX0502989
పషరర: అనల కలమలర బబ రరగడమ
తసడడ:డ సనరరబబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:27
లస: పప

95-178/446

8618 SQX2253318
పషరర: పడభమదతసస కలరగసటట

95-178/1135

95-178/438

8621 SQX0071589
పషరర: కకటటశశర రరవప మలలర ల

95-178/439

తసడడ:డ రతనస మలలర ల
ఇసటట ననస:62-34-1572
వయససస:51
లస: పప
95-142/724

8624 SQX2275915
పషరర: ససమ కలలఖణణ బబ రరగడమ

95-142/725

తసడడ:డ పడకరశ బబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:19
లస: ససస స
95-178/441

8627 MLJ1125806
పషరర: జజఖత బబ రరగడమ

95-178/442

తసడడ:డ మణణ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:36
లస: ససస స
95-178/444

8630 SQX0503011
పషరర: ససదథప బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-178/445

తసడడ:డ సనరరబబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:31
లస: పప

95-178/447 8633 AP151000504184
8632 AP151000504361
పషరర: నతగకశశరరరవప బబ రరగడమ బబ రరగడమ
పషరర: సనరరబబబమ బబ రరగడమ బబ రరగడమ

తసడడ:డ కకషష బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:45
లస: పప

95-178/434

తసడడ:డ బమచచయఖ కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-34-1570
వయససస:57
లస: పప

భరస : అబడహస చసత
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సనరర బబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరరబబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:34
లస: పప

95-178/436

తసడడ:డ పడకరశ బబబమ బబ రరగడతమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:21
లస: పప

భరస : రరజకష కలమలర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:27
లస: ససస స

8631 SQX0502997
పషరర: రరజకష బబ రరగడమ బబ రరగడమ

8617 AP151000504015
పషరర: జజరరర కలరగసటట కకరగసటట

8615 MLJ3718988
పషరర: రతనరరజ కలరగసటట కకరగసటట
తసడడ:డ నలర యఖ కకరగసటట
ఇసటట ననస:62-34-1570
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ఆసథదన సగమరమ
ఇసటట ననస:62-34-1572
వయససస:63
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:21
లస: ససస స

8628 SQX1263334
పషరర: గకకసమమ బబ రరగడమ

95-178/433

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ కకరగసటట
ఇసటట ననస:62-34-1570
వయససస:70
లస: పప

భరస : కకటటశశర రరవప మలలర ల
ఇసటట ననస:62-34-1572
వయససస:47
లస: ససస స

8625 SQX1263201
పషరర: మరరయమమ బబ రరగడమ

8614 SQX1263714
పషరర: బమచచ బబబమ కకరగసటట

95-178/431

భరస : మణణ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1570
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరగసటట
ఇసటట ననస:62-34-1570
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బమచచయఖ కకరగసటట
ఇసటట ననస:62-34-1570
వయససస:61
లస: పప

8622 SQX1993419
పషరర: మమనక బబ రరగడమ

95-178/430

భరస : రతనరరజ కకరగసటట
ఇసటట ననస:62-34-1570
వయససస:37
లస: ససస స

8613 AP151000507137
పషరర: ఏససదయమమ కలరగసటట
కకరగసటట
భరస : జజరరర కకరగసటట
ఇసటట ననస:62-34-1570
వయససస:51
లస: ససస స

8619 SQX0092767
పషరర: అనసనయ మలలర ల

భరస : ఆదతమమ జజననగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1568
వయససస:61
లస: ససస స

95-178/448

తసడడ:డ నతగయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:60
లస: పప
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పషరర: మణణ బబ రరగడమ
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95-178/449

తసడడ:డ నతగయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1576
వయససస:63
లస: పప
8637 SQX1340264
పషరర: లకడమ నతరరయణ చససడనరర

95-142/212

8638 SQX1942275
పషరర: మన తదజ చససడనరర

95-178/450

8641 SQX0899161
పషరర: లకడమ పడసనన చససడనరర

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చససడనరర
ఇసటట ననస:62-34-1579
వయససస:27
లస: పప
95-142/216

95-178/456

95-178/459

95-178/454

8653 AP151000507155
పషరర: సరమలమజఖస సనద సనదత

95-178/462

8658 SQX0337246
పషరర: నలస జనతరరన రరవప నలస

95-178/465

8656 SQX0071654
పషరర: వనసకట నతగరరజ తదలపప డ లల

95-141/174

తసడడ:డ ససబబబరరవప నలస
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:44
లస: పప

95-178/457

8662 SQX1160639
పషరర: ససనతత ఏ ఎఫ ఏ ఏప
భరస : ఫరడనసస ఏ ఏఫ
ఇసటట ననస:62-34-1582
వయససస:44
లస: ససస స

95-178/452

8645 SQX1942606
పషరర: లకడమ పడసనన చససడనరర

95-142/215

8648 SQX0092817
పషరర: భమవననశశరర తదలపప డ లల

95-178/455

8651 AP151000507109
పషరర: పపషరపవత గసగరశశటట గసగరశశటట

95-178/458

భరస : వనసకననబబబమ గసగరశశటట
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:51
లస: ససస స
95-178/460

8654 AP151000507320
పషరర: కరరణమమ నలర పప నలర పప

95-178/461

భరస : ఆరస రరరన నలర పప
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:68
లస: ససస స
95-178/463

8657 SQX0072066
పషరర: వనసకట కకషష తదలపప డ లల

95-178/464

తసడడ:డ అరరణత కలమలర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:43
లస: పప
95-178/466

తసడడ:డ ఆరస ర జజన నలర పప
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:52
లస: పప
95-178/468

8642 AP151000507512
పషరర: భబరత చససడనరర

భరస : వనసకట నతగరరజ తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ అరరణ కలమలర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:39
లస: పప
8659 AP151000504400
పషరర: రరక ఎబననజర నలర పప

95-142/214

భరస : శవ పడసరద బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:62-34-1579/B
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : అసకమమరరవప సనదత
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:68
లస: ససస స

8655 SQX0071514
పషరర: వనసకట వజయ నతయమడడ
తదలపప డ లల
తలర : సససదరర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:39
లస: పప

తలర : మమరర శరఖమల ఎ ఫ లకరరబ
ఇసటట ననస:62-34-1582
వయససస:34
లస: ససస స

8650 SQX0092528
పషరర: లలత మలధవ తదలపప డ లల

8639 SQX1953132
పషరర: ఆసజననయమలల చససడనరర

భరస : ఆసజననయమలల చససడనరర
ఇసటట ననస:62-34-1579
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : కకషష తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : అరరణ కలమలర తదలపప డ లల
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:62
లస: ససస స

8661 SQX1263847
పషరర: రరణణ అలలరస

95-178/451

తసడడ:డ రరఘయఖ ససధత
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:79
లస: పప

భరస : జనతరరన రరవప నలస
ఇసటట ననస:62-34-1580
వయససస:36
లస: ససస స
8652 SQX0092866
పషరర: సససదరర తదలపప డ లల

8647 SQX1733104
పషరర: అసకమమరరవప ససధత

95-142/211

తసడడ:డ పరపస శశటట చససడనరర
ఇసటట ననస:62-34-1579
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పరపసశశటట చససడనరర
ఇసటట ననస:62-34-1579
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప బబ మమశశటట
ఇసటట ననస:62-34-1579/B
వయససస:31
లస: పప
8649 SQX0307454
పషరర: నలస భబగఖ లకడమ నలస

95-142/213

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చససడనరర
ఇసటట ననస:62-34-1579
వయససస:30
లస: ససస స

95-178/453 8644 AP151000504425
8643 SQX0749556
పషరర: మణణతదజ చససడనరర చససడనరర
పషరర: ఆసజననయమలల చససడనరర

8636 SQX1340223
పషరర: చసదడమమళ చససడనరర

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చససడనరర
ఇసటట ననస:62-34-1579
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చససడనరర
ఇసటట ననస:62-34-1579
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చససడనరర
ఇసటట ననస:62-34-1579
వయససస:28
లస: ససస స

8646 SQX1942515
పషరర: శవ పడసరద బబ మమశశటట

95-141/173

తసడడ:డ అసజననయమలల
ఇసటట ననస:62-34-1579
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల చససడనరర
ఇసటట ననస:62-34-1579
వయససస:24
లస: పప
8640 SQX0899179
పషరర: లకడమ భబరర వ చససడనరర

8635 SQX0902106
పషరర: చససడనరర పరపసశశటట

8660 SQX1095588
పషరర: అనతత గరరపరటట గరరపరటట

95-178/467

భరస : బబల సరశమ గరరపరటట
ఇసటట ననస:62-34-1582
వయససస:28
లస: ససస స
95-178/469

8663 SQX1087387
పషరర: ఆరగగఖ మమరర గకరర

95-178/470

భరస : యలసథదన మణణ గకరర
ఇసటట ననస:62-34-1582
వయససస:49
లస: ససస స
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8664 SQX1263219
పషరర: మమరర శరఖమల ఎ ఫ లకరరబ

95-178/471

భరస : ఫరడనసస ఎ ఫ లకరరబ
ఇసటట ననస:62-34-1582
వయససస:60
లస: ససస స
8667 SQX1160613
పషరర: ఏ ఎఫ ఫరడనసస ఏ ఏ ఫ

95-178/474

8668 MLJ1125970
పషరర: సరరత కకలగరన

95-178/477

8671 AP151000507192
పషరర: రమలదదవ కకలగరన కకలగరన

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1583
వయససస:43
లస: పప

8674 AP151000504326
పషరర: రమమష కకలగరన కకరగసటట

తసడడ:డ కకటయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1583
వయససస:65
లస: పప
8679 SQX0742312
పషరర: గరత బమరదగమసట బమరదగమసట

8669 SQX0840132
పషరర: వజయ కలమలరర కకలగరన
కకలగరన
భరస : రజనకరసత కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1583
వయససస:37
లస: ససస స

95-178/476

95-178/478

8672 AP151000507193
పషరర: ఉదయశక కకలగరన కకలగరన

95-178/479

భరస : నతగకశశరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1583
వయససస:55
లస: ససస స
95-178/481

తసడడ:డ కకటయఖ కకరగసటట
ఇసటట ననస:62-34-1583
వయససస:44
లస: పప

95-178/483 8677 SQX2171023
8676 MLJ3719002
పషరర: నతగకశశరరరవప కకలగరన కకలగరన
పషరర: కరకనస జజన పరల కకలగరన

తసడడ:డ పషడమ రరజ బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1584
వయససస:29
లస: ససస స

8675 AP151000504069
పషరర: పడసరదరరవప కకలగరన కకలగరన

95-178/482

తసడడ:డ కకటయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1583
వయససస:55
లస: పప
95-178/1136

తసడడ:డ పడసరదరరవప
ఇసటట ననస:62-34-1583
వయససస:20
లస: పప
95-178/485

95-178/473

95-178/475

తసడడ:డ కకటయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1583
వయససస:43
లస: ససస స
95-178/480

8666 SQX1087445
పషరర: ఆసథదన మణణ గగరర

తసడడ:డ గగవసద సరశమ గగరర
ఇసటట ననస:62-34-1582
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1583
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడసరదరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1583
వయససస:41
లస: ససస స
8673 AP151000504219
పషరర: రజనకరసత కకలగరన కకలగరన

95-178/472

తసడడ:డ మణణ గకరర
ఇసటట ననస:62-34-1582
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అసథదన ఏ ఏ ఫ
ఇసటట ననస:62-34-1582
వయససస:73
లస: పప
8670 MLJ1125962
పషరర: లలతచసదడహస కకలగరన

8665 SQX1160647
పషరర: అరరణ బబబమ గకరర గకరర

8678 SQX1759059
పషరర: షలమ పరల కకలగరన

95-178/484

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-34-1583/2
వయససస:23
లస: పప

95-178/486 8681 MLJ1125590
8680 SQX0742296
పషరర: శశశత బమరదగమసట బమరదగమసట
పషరర: కమలలదదవ బమరదగమసట

తసడడ:డ పషడమ రరజ బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1584
వయససస:31
లస: ససస స

95-178/487

భరస : పసడయరరజ
ఇసటట ననస:62-34-1584
వయససస:40
లస: ససస స

8682 AP151000507580
పషరర: ససవరష భబరత బమరదగమసటర
బమరదగమసట
భరస : పషడమలమజ బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1584
వయససస:47
లస: ససస స

95-178/488

8683 AP151000504706
పషరర: పషడమరరజ బమరదగమసట
బమరదగమసట
తసడడ:డ ఫరడసకకరన బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1584
వయససస:52
లస: పప

95-178/489

8684 MLJ3719010
పషరర: పసడయరరజ బమరదగమసట
బమరదగమసట
తసడడ:డ ఫరడసకకరన బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1584
వయససస:52
లస: పప

95-178/490

8685 AP151000507735
పషరర: పసడయదరరరన బమరదగమసట
బమరదగమసట
భరస : జజససఫ బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1585
వయససస:43
లస: ససస స

95-178/491

8686 MLJ1123025
పషరర: శశరరకలమలరర బమరదగమసట

95-178/492

8687 AP151000507092
పషరర: మమరరనరమల బమరదగమసట
బమరదగమసట
భరస : రరజజరరవప బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1585
వయససస:59
లస: ససస స

95-178/493

8688 AP151000507063
పషరర: మరరయమమ బమరదగమసట
బమరదగమసట
భరస : జజససఫ బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1585
వయససస:83
లస: ససస స

95-178/494

8689 AP151000504019
పషరర: రరజజరరవప బమరదగమసట
బమరదగమసట
తసడడ:డ ససబబబరరవప బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1585
వయససస:68
లస: పప

95-178/495

8690 SQX0659730
పషరర: శరఖమ పడసరద పమడడపలర

95-178/496

8691 AP151000507060
పషరర: జజసరనరరణణ పమడడపలర
పమడడపలర
భరస : మరరయదతసస పమడడపలర
ఇసటట ననస:62-34-1586/1
వయససస:47
లస: ససస స

95-178/497

8692 AP151000507062
పషరర: అననపపరష మమ పమడడపలర
పమడడపలర
భరస : మరరయదతసస పమడడపలర
ఇసటట ననస:62-34-1586/1
వయససస:68
లస: ససస స

95-178/498

తసడడ:డ జజసఫ బమరదగమసట
ఇసటట ననస:62-34-1585
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలససరర పమడడపలర
ఇసటట ననస:62-34-1586
వయససస:38
లస: పప
8693 SQX0659680
పషరర: అనల పమడడపలర

95-178/499

తసడడ:డ బబలససరర పమడడపలర
ఇసటట ననస:62-34-1586/1
వయససస:31
లస: పప
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8695 SQX0899153
పషరర: పమడడపలర పడసరదరరవప
పమడడపలర
తసడడ:డ మలరరయలదతస పమడడపలర
ఇసటట ననస:62-34-1586/1
వయససస:46
లస: పప

95-178/501

8698 AP151000507351
పషరర: రతనరరజకలమలరర వరనపప
వరనపప
భరస : మధననమహనతడవప వరనపప
ఇసటట ననస:62-34-1587
వయససస:43
లస: ససస స

95-178/504

95-178/507

తసడడ:డ మదన మహన రరవప వరనపప
ఇసటట ననస:62-34-1587
వయససస:40
లస: పప

8701 MLJ1125632
పషరర: మమరరజజససమన నలర మతష
Nallamothu
తసడడ:డ బబలశశరర nallamothu
ఇసటట ననస:62-34-1588
వయససస:53
లస: ససస స

8703 SQX0307504
పషరర: బబ రరగదబ చటటట మమ బబ రరగడమ

8704 AP151000507362
పషరర: సలలమ బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-178/510

8705 SQX0899096
పషరర: బబ రరగడతమ పడవణ కలమలర
బబ రరగడమ
తలర : చటటటమమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1589
వయససస:25
లస: పప

95-178/511

95-178/513

8708 AP151000504606
పషరర: నవపడసరద బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-178/514

95-178/500

తసడడ:డ మరరయదతసస పమడడపలర
ఇసటట ననస:62-34-1586/1
వయససస:40
లస: పప
8697 MLJ1126044
పషరర: వవనకవరబన వరనపప వరనపప

95-178/503

తసడడ:డ మదన మహనరరవప వరనపప
ఇసటట ననస:62-34-1587
వయససస:38
లస: ససస స
8700 MLJ2697209
పషరర: నతగ రతన రరజ వరనపప

95-178/506

95-178/509

భరస : ఆదదరరజ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1589
వయససస:43
లస: ససస స

8709 AP151000504627
పషరర: పడబమదతస బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-178/515

తసడడ:డ రగడసకయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1589
వయససస:63
లస: పప
8712 MLJ2686350
పషరర: శరఖమ సససదర రరవప వలపరర

8710 SQX2315042
పషరర: మమరర జజఖతఖత బబ రరగడమ

తసడడ:డ ససగరతరరవప వలపరరర
ఇసటట ననస:62-34-1590
వయససస:63
లస: పప

8713 SQX2509073
పషరర: ఉష రరణణ పపలర గయర

8699 AP151000507067
పషరర: నరమలలదదవ వరనపప వరనపప

8702 SQX0550491
పషరర: జజఖత గడమ స

95-178/508

తసడడ:డ బబబర గడమ స
ఇసటట ననస:62-34-1589
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ రగడసకయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1589
వయససస:55
లస: పప
95-179/1057

8711 MLJ2691335
పషరర: ససభబభబయమమ వలపరర

95-177/1364

8714 SQX2509156
పషరర: శరఖస సససదర రరవప వలపరర

భరస : ససధథర� వలపరర
ఇసటట ననస:62-34-1591
వయససస:34
లస: ససస స
95-178/519

8721 SQX1243617
పషరర: శరసత కలమలరర బబ రరగడమ

95-178/522

భరస : శరఖససన బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1594
వయససస:36
లస: ససస స

8719 AP151000504312
పషరర: పడసరదరరవప వలపరర వలపరర

భరస : పడభమదతసస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1594
వయససస:50
లస: ససస స

95-178/518

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప వలపరర
ఇసటట ననస:62-34-1591
వయససస:31
లస: పప
95-178/520

తసడడ:డ ససగరతరరవప వలపరర
ఇసటట ననస:62-34-1591
వయససస:70
లస: పప
8722 AP151000507174
పషరర: పషడమలల బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-177/1365

తసడడ:డ ససగరత రరవప వలలపరరర
ఇసటట ననస:62-34-1591
వయససస:62
లస: పప

95-178/516 8716 SQX0550467
95-178/517 8717 SQX0899120
8715 SQX0899112
పషరర: వలపరర ససనతత మలధసరర వలపరర
పషరర: వజయశరసత వలపరర � వలపరర
పషరర: వలపరర ససటఫన బబబమ వలపరర

8718 SQX0899104
పషరర: వలపరర పషడమ ససధథర బబబమ
వలపరర
తసడడ:డ పడసరదరరవప వలపరర
ఇసటట ననస:62-34-1591
వయససస:34
లస: పప

95-174/588

భరస : శరఖససససదర రరవప వలపరరర
ఇసటట ననస:62-34-1590
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : ఏలయల పపలర గయర
ఇసటట ననస:62-34-1591
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదరరరవప వలపరర
ఇసటట ననస:62-34-1591
వయససస:33
లస: ససస స

95-178/505

భరస : మధననమహనతడవప వరనపప
ఇసటట ననస:62-34-1587
వయససస:73
లస: ససస స

తలర : చటటట మమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1589/2
వయససస:23
లస: ససస స
95-174/589

95-178/502

భరస : నతగరతనరరజ వరనపప
ఇసటట ననస:62-34-1587
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : పడభమదతస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1589
వయససస:55
లస: ససస స

95-178/512 8707 SQX0503003
8706 SQX0337899
పషరర: బబ రరగడమ రవ కలమలర బబ రరగడమ
పషరర: రరజకసదడ పడసరద బబ రరగడమ
బబ రరగడమ
తసడడ:డ ఆదదరరజ బబ రరగడమ
తసడడ:డ పడభమదతస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1589
ఇసటట ననస:62-34-1589
వయససస:28
లస: పప
వయససస:35
లస: పప

8696 SQX0552000
పషరర: వరనపప మలధవ వరనపప

8720 SQX1243666
పషరర: ససనత బబ రరగడమ

95-178/521

భరస : కలమలర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1594
వయససస:33
లస: ససస స
95-178/523

8723 MLJ3719044
పషరర: కలమలర బబ రరగడమ

95-178/524

తసడడ:డ దతసస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1594
వయససస:41
లస: పప
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పషరర: ఎలషర బబ రరగడమ
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95-178/525

తసడడ:డ దతసస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1594
వయససస:42
లస: పప
8727 SQX1759042
పషరర: రరజ మమడడద

95-178/528

95-178/1137

95-178/533

95-178/536

95-178/1138

95-161/651

95-161/953

తసడడ:డ శవ నతగ రరజకష మసటట
ఇసటట ననస:62-35-16/35
వయససస:31
లస: పప

8737 MLJ2696987
పషరర: కకకసస సదతసస బబ రరగడమ

8740 SQX2398097
పషరర: రరహహల పపటట

8743 MLJ2709418
పషరర: వనసకటరమణమమ కకణతస

8746 SQX0757476
పషరర: మహహశశరర కకణతస

95-177/304

8749 SQX1512350
పషరర: వజయ లకడమ మసటట

95-178/537

8752 SQX0659623
పషరర: మమరహరరరరవప మసత
తసడడ:డ అగససటన మసటట
ఇసటట ననస:62-35-16/35
వయససస:34
లస: పప

8732 MLJ1125137
పషరర: నతగలకడమ పపటబట

95-178/532

8735 MLJ3720166
పషరర: మతస యఖ బబ రరగడమ

95-178/535

8738 AP151000504496
పషరర: వరపడసరదరరవప పపటబట పపటట

95-178/538

తసడడ:డ కకటయఖ పపటట
ఇసటట ననస:62-34-1596
వయససస:72
లస: పప
95-178/1139

8741 SQX1069773
పషరర: నతగ ససజనఖ కకణతస

95-161/650

భరస : శభబకర రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:62-35
వయససస:34
లస: ససస స
95-161/652

8744 SQX0746727
పషరర: గగపస బబబమ కకణతస

95-161/653

తసడడ:డ ససభబకర రరవప కకణతస
ఇసటట ననస:62-35
వయససస:27
లస: పప
95-162/257

8747 SQX1376863
పషరర: రవ కలమలర లసక

95-177/303

తసడడ:డ శరమయఖల లసక
ఇసటట ననస:62-35-13
వయససస:36
లస: పప
95-177/305

భరస : శవ నతగ రరజ మసత
ఇసటట ననస:62-35-16/35
వయససస:39
లస: ససస స
95-177/307

95-178/530

తసడడ:డ కకకసస సరరజ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1596
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ ససభకర రరవప కకనతస
ఇసటట ననస:62-35
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నరకష మసటట
ఇసటట ననస:62-35-16/35
వయససస:25
లస: ససస స
8751 MLJ3718939
పషరర: శవ నతగరరజ మసటట

95-178/534

భరస : ససభబకర కకణతస
ఇసటట ననస:62-35
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : గగపస బబబమ కరనతథ
ఇసటట ననస:62-35
వయససస:26
లస: ససస స
8748 SQX1292531
పషరర: ససజనఖ మసటట మసటట

8734 SQX0503029
పషరర: హననఖక బబ రరగడమ బబ రరగడమ

8729 SQX1981646
పషరర: పషడమలనసద గమసటట

భరస : ససనల పపటట
ఇసటట ననస:62-34-1596
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ ససనల పపటట
ఇసటట ననస:62-34-1596
వయససస:19
లస: పప

భరస : ససభబకర రరవప కకనతథస
ఇసటట ననస:62-35
వయససస:34
లస: ససస స
8745 SQX2203768
పషరర: హరరశ కరనతథ

95-178/531

తసడడ:డ దథనయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1596
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససనల పపటట
ఇసటట ననస:62-34-1596
వయససస:19
లస: ససస స
8742 SQX1766005
పషరర: మలలఈశశరర కకనతథస

8731 SQX0500934
పషరర: ఈసట ర బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-178/527

తసడడ:డ రతనస గమసటట
ఇసటట ననస:62-34-1594/1
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ కకకసస దతస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1596
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరపడసరదరరవప పపటట
ఇసటట ననస:62-34-1596
వయససస:49
లస: పప
8739 SQX2335826
పషరర: సడవసత పపటట

95-178/529

తసడడ:డ కకకసస స దతసస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1596
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకకసస సదతసస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1596
వయససస:43
లస: ససస స
8736 AP151000504451
పషరర: ససనల పపటబట పపటట

8728 SQX1759034
పషరర: శరఖమ మమడడద

8726 SQX1077867
పషరర: ససపపరష మమదథద

భరస : శరఖమ మమదథద
ఇసటట ననస:62-34-1594/1
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమడడద
ఇసటట ననస:62-34-1594/1
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప శలస
ఇసటట ననస:62-34-1594/1
వయససస:20
లస: ససస స
8733 MLJ2703270
పషరర: మలరస మమ బబ రరగదబ బబ రరగడమ

95-178/526

తసడడ:డ పడభమదతసస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-34-1594
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప మమడడద
ఇసటట ననస:62-34-1594/1
వయససస:47
లస: పప
8730 SQX2208601
పషరర: సరశత శలస

8725 AP151000504396
పషరర: శరఖమసన బబ రరగడమ బబ రరగడమ

8750 SQX1020692
పషరర: నరకశ మసత

95-177/306

తసడడ:డ ససవర నతగ రరజకశ మసత
ఇసటట ననస:62-35-16/35
వయససస:28
లస: పప
95-177/308

8753 MLJ1124627
పషరర: శవ నతగ రరజకష మసటట

95-177/309

తసడడ:డ కకటయఖ మసటట
ఇసటట ననస:62-35-16/35
వయససస:63
లస: పప
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95-177/310

తసడడ:డ మరరయలనత మసటట
ఇసటట ననస:62-35-16/35
వయససస:68
లస: పప
8757 SQX1927474
పషరర: యకకబ ఆతతట

95-177/313

95-175/863

95-175/866

95-175/869

95-176/348

95-164/72

95-177/315

భరస : బబసజమన జజలకటట
ఇసటట ననస:62-35-1600/1
వయససస:69
లస: ససస స

8767 AP151000498130
పషరర: యలకకబమ అతతస ట

8770 SQX0838367
పషరర: యలకకబ అతతస ట

8773 SQX0959684
పషరర: గసగరదరర రరవప చలలకర

8776 MLJ1123918
పషరర: చసదడదథపసస� బసదదల�

95-177/318

8779 MLJ1120732
పషరర: జజననశససర బసదదపప

95-175/870

8782 SQX2211720
పషరర: శరసడడ ఫప రమ కకలకలకరర
భరస : జరరమఇహ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:62-35-1600/2
వయససస:53
లస: ససస స

8762 AP151000501222
పషరర: అరరణకలమలరర అతతస ట

95-175/865

8765 SQX1625153
పషరర: హహమసత అతతస ట

95-175/868

8768 AP151000507106
పషరర: ససశల తరరమలకకసడ

95-176/347

భరస : శకనవరసరరవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:62-35-1599
వయససస:51
లస: ససస స
95-176/349

8771 SQX1767367
పషరర: ఆదదలకడమ కకలకలకరర

95-164/71

భరస : ఐజక ససదథప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:62-35-1600
వయససస:23
లస: ససస స
95-164/73

8774 SQX1627399
పషరర: కలమలరర బసదదల

95-177/314

భరస : పడసరద రరవప బసదదల
ఇసటట ననస:62-35-1600
వయససస:25
లస: ససస స
95-177/316

8777 AP151000507149
పషరర: ససదతఖరరణణ బసదదల బసదదల

95-177/317

భరస : దదవకలమలర బసదదల
ఇసటట ననస:62-35-1600
వయససస:56
లస: ససస స
95-177/319

తసడడ:డ దదవకలమలర బసదదపప
ఇసటట ననస:62-35-1600
వయససస:38
లస: పప
95-177/1355

95-175/862

తసడడ:డ యహన అతతస ట
ఇసటట ననస:62-35-1599
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దదవకలమలర� బసదదల
ఇసటట ననస:62-35-1600
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవకలమలర� బసదదల
ఇసటట ననస:62-35-1600
వయససస:36
లస: పప
8781 SQX2505139
పషరర: సశరరప రరణణ జజలకటట

95-175/867

తసడడ:డ కకపరదతనస చలలక
ఇసటట ననస:62-35-1600
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ దదవకలమలర� బసదదల
ఇసటట ననస:62-35-1600
వయససస:37
లస: ససస స
8778 MLJ1120773
పషరర: పడసరదరరవప� బసదదల�

8764 MLJ1120484
పషరర: సరగజన అతతస ట

8759 MLJ2691913
పషరర: ససహససన బబ సత

భరస : యహనస ఆతతట
ఇసటట ననస:62-35-1599
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస
ఇసటట ననస:62-35-1599
వయససస:50
లస: పప

భరస : శరసడడఫప రరమ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:62-35-1600
వయససస:41
లస: ససస స
8775 MLJ1123926
పషరర: శశశత� బసదదల�

95-175/864

తసడడ:డ అబడహస అతతస ట
ఇసటట ననస:62-35-1599
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ అబబడహమఅబడహస అ తతస ట
ఇసటట ననస:62-35-1599
వయససస:46
లస: పప
8772 SQX0959692
పషరర: సశరష లతత కకలకలకరర

8761 AP151000498511
పషరర: శరఖమ సససదర బబ సత

95-177/312

భరస : శరఖససససదర బబ సత
ఇసటట ననస:62-35-1598
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : పడభమదతసస అతతస ట
ఇసటట ననస:62-35-1599
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస అతతస ట
ఇసటట ననస:62-35-1599
వయససస:48
లస: పప
8769 SQX0892018
పషరర: యహన అతతస ట అతతస ట

95-175/861

తసడడ:డ జకససదతనస బబ సత
ఇసటట ననస:62-35-1598
వయససస:62
లస: పప

భరస : యలకకబ ఆతతట
ఇసటట ననస:62-35-1599
వయససస:50
లస: ససస స
8766 AP151000498304
పషరర: యహనస అతతస ట

8758 SQX1446120
పషరర: పడజజ మలలణ బబ సత

8756 SQX1927771
పషరర: మరమమ లసక

భరస : దదవదతసస లసక
ఇసటట ననస:62-35-612
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమ సససదర బబ సత
ఇసటట ననస:62-35-1598
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ జకససదతనస బబ సత
ఇసటట ననస:62-35-1598
వయససస:53
లస: పప
8763 AP151000501185
పషరర: ఇసదదర అతతస ట

95-177/311

భరస : రరజ� మసటట
ఇసటట ననస:62-35-163
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస ఆతతట
ఇసటట ననస:62-35-1519
వయససస:46
లస: పప
8760 AP151000498176
పషరర: జయకలమలర బబ సత

8755 MLJ3720802
పషరర: దసరర కకసడతడజ� మసటట

8780 MLJ2696375
పషరర: దదవకలమలర బసదదల

95-177/320

తసడడ:డ ఈబమ బసదదల
ఇసటట ననస:62-35-1600
వయససస:66
లస: పప
95-178/1140

8783 SQX2265452
పషరర: సశరనతనలథత కకలకలకరర

95-224/1345

తసడడ:డ శరసడడ ఫప రమ కకలకలకరర
ఇసటట ననస:62-35-1600/2
వయససస:48
లస: ససస స
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8784 AP151000501141
పషరర: మలలర శశరర గడమ స

95-175/871

భరస : మలణణకఖరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1601
వయససస:47
లస: ససస స
8787 AP151000498230
పషరర: మహనరరవప గడమ స

95-175/874

95-175/877

95-175/879

95-177/322

95-177/324

95-175/884

95-176/351

తసడడ:డ మలరణసడదయమలల గగసస
ఇసటట ననస:62-35-1608
వయససస:29
లస: పప

8797 SQX0659938
పషరర: మమమకగల పడభబకర గడమ స

8800 SQX1927672
పషరర: పవన ఆదదమయలపప

8803 AP151000498068
పషరర: ససరకష బబబమ గడమ స

8806 SQX2234235
పషరర: పసడయసకర రగడడమ బబ యన

95-177/327

8809 AP151000507445
పషరర: కలమలరర గగసస� గగసస

95-177/323

8812 SQX1761055
పషరర: సరగర గగసస
తసడడ:డ మలరణసడదయమలల గగసస
ఇసటట ననస:62-35-1608
వయససస:39
లస: పప

8792 SQX0413997
పషరర: శరసత పసనసమయడడ

95-175/878

8795 SQX0552026
పషరర: షషక ఆషర� షషక

95-177/321

8798 AP151000501167
పషరర: జజఖత గడమ స

95-175/881

భరస : సరలమనతడజ గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1606
వయససస:50
లస: ససస స
95-177/325

8801 SQX0288258
పషరర: హహహమలవత గడబస

95-175/883

భరస : ససరకష బబబమ గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1606/1
వయససస:44
లస: ససస స
95-175/885

8804 SQX0400622
పషరర: దదవసహయస గడబస

95-175/886

తసడడ:డ మలణణకఖస గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1606/1
వయససస:83
లస: పప
95-177/1240

8807 SQX1759802
పషరర: వరణణ గగసస

95-177/326

భరస : కకరణ గగసస
ఇసటట ననస:62-35-1608
వయససస:27
లస: ససస స
95-177/328

భరస : చరరచల� గగసస
ఇసటట ననస:62-35-1608
వయససస:43
లస: ససస స
95-177/330

95-175/876

భరస : కరరమమలలర� షషక
ఇసటట ననస:62-35-1604
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దదననశ రగడడమ బబ యన
ఇసటట ననస:62-35-1607
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : సరగర గగసస
ఇసటట ననస:62-35-1608
వయససస:31
లస: ససస స
8811 SQX1756576
పషరర: కకరణ గగసస

95-175/880

తసడడ:డ దదవసహయస గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1606/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ దదవసహయస గడబస
ఇసటట ననస:62-35-1606/1
వయససస:50
లస: పప
8808 SQX1049668
పషరర: గగసస వజయ కలమలరర గగసస

8794 MLJ2691632
పషరర: పషడమకలమలరర పసనసమయడడ

8789 SQX0575423
పషరర: సరమమఖల గడబస

తసడడ:డ పడసరద రరవప పసనసమమడడ
ఇసటట ననస:62-35-1602/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజహన ఆధదమలపప
ఇసటట ననస:62-35-1606
వయససస:39
లస: పప

భరస : దదవసహయస గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1606/1
వయససస:75
లస: ససస స
8805 SQX0338020
పషరర: గడబస ససరకష బబబమ గడబస

95-176/350

తసడడ:డ రరజజరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1605
వయససస:60
లస: పప

భరస : జజన ఆదదమయలపప
ఇసటట ననస:62-35-1606
వయససస:59
లస: ససస స
8802 AP151000501142
పషరర: రరజఖలకడమ గడమ స

8791 SQX0338004
పషరర: గడబస శరఖమసన గడబస

95-175/873

తసడడ:డ సరలమన రరజ గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1602
వయససస:30
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప పసనసమమడడ
ఇసటట ననస:62-35-1602/1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ షషక కరరమమలలర బబష షషక
ఇసటట ననస:62-35-1604
వయససస:37
లస: పప
8799 SQX1927722
పషరర: రరజఖస ఆదదమయలపప

95-175/875

తసడడ:డ మహన రరవప గడబస
ఇసటట ననస:62-35-1602
వయససస:53
లస: పప

భరస : పడసరదరరవప పసనసమమడడ
ఇసటట ననస:62-35-1602/1
వయససస:45
లస: ససస స
8796 SQX1029249
పషరర: షషక మమజబ బబషర బబషర

8788 SQX0681411
పషరర: హహహమలవత గడమ స

8786 AP151000498202
పషరర: మలణణకఖరరవప గడమ స

తసడడ:డ మహనరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1601
వయససస:51
లస: పప

భరస : శరఖససన గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1602
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మహనరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1602
వయససస:52
లస: పప
8793 AP151000501139
పషరర: జజఖత పసనసమయడడ

95-175/872

భరస : మహనరరవప గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1601
వయససస:70
లస: ససస స

తసడడ:డ మలణణకఖస గడమ స
ఇసటట ననస:62-35-1601
వయససస:74
లస: పప
8790 AP151000498168
పషరర: సరఖమసన గడమ స

8785 MLJ2691640
పషరర: మరరయమమ గడమ స

8810 AP151000507447
పషరర: రరజకశశరర గగసస� గగసస

95-177/329

భరస : మలరరణ� gosi
ఇసటట ననస:62-35-1608
వయససస:48
లస: ససస స
95-177/331

8813 MLJ3718772
పషరర: మలరరణ గగసస� గగసస

95-177/332

తసడడ:డ మజస� గగసస
ఇసటట ననస:62-35-1608
వయససస:65
లస: పప
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8814 SQX1127589
పషరర: పడసరద గగసస

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-178/539

తసడడ:డ చతర చదల గగసస
ఇసటట ననస:62-35-1608
వయససస:34
లస: పప
8817 SQX1292606
పషరర: నతగలకడమ జకరరకపప తష

95-177/333

తసడడ:డ పపనన రరవప జగరరపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:25
లస: ససస స
95-177/335

భరస : సనన జకరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:27
లస: ససస స
8820 MLJ2703221
పషరర: రతనకలమలరర జగరరకపప తష�
జగరరకపప తష
భరస : పపనతనరరవప� జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:41
లస: ససస స

8815 SQX1485987
పషరర: సకజన జగరరపప తష

8818 SQX0308833
పషరర: జరరకపప తష ససనతత జగరరకపప తష

8821 AP151000507766
పషరర: శరఖమలల కలమలరర జగరరకపప తష
జగరరకపప తష
భరస : రవ జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:41
లస: ససస స

95-177/334

భరస : రవకలమలర కరసరల
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:27
లస: ససస స
95-177/336

భరస : శరఖమ బబబమ జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:32
లస: ససస స
95-177/338

8816 SQX1759810
పషరర: నతగలకడమ కరసరల

8819 MLJ1122316
పషరర: ససజజత� జగరరకపప తష�

95-177/337

తసడడ:డ జజనతమరరటన� జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:36
లస: ససస స
95-177/339

8822 SQX1928258
పషరర: మలరస మమ జకరరకపప తష

95-177/340

భరస : పడభబకర జకరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:47
లస: ససస స

95-177/341 8824 AP151000507233
8823 AP151000507249
పషరర: మలరస మమ జగరరకపప తష� జగరరకపప తష
పషరర: శకనవరసమమ జగరరకపప తష�
jerripotu
భరస : పడభబకర� జగరరకపప తష
భరస : జజన మలరరరన� జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:53
లస: ససస స
వయససస:58
లస: ససస స

95-177/342

8826 SQX0659771
పషరర: సరమలమట జగరరకపప తష జగరరకపప తష

95-177/345

8828 SQX1069484
పషరర: జగటట పప తష శరఖమ బబబమ
జగటట పప తత
తసడడ:డ మలరరటన జగటట పప తత
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:34
లస: పప

95-177/346

95-177/348

8831 AP151000504732
పషరర: జజన మయరరటన జరరకపప తష�
జగరరకపప తష
తసడడ:డ జకణయఖ� జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:63
లస: పప

95-177/349

95-177/344

తలర : రతనకలమలరర జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:30
లస: పప

8827 SQX0618165
పషరర: సనన జగరరకపప తష� జగరరకపప తష

8832 SQX2466795
పషరర: ససధ మహమమద

95-177/1241

భరస : అససఫ మహమమద
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:88
లస: ససస స
8835 SQX2480010
పషరర: ససనత జగరరకపప తష

95-177/1244

తసడడ:డ దయకర
ఇసటట ననస:62-35-1610
వయససస:25
లస: పప

8836 SQX1927367
పషరర: సకజన జకరరకపప తష

95-177/352

8839 SQX1928308
పషరర: పషడమ చసద పప దదల

95-177/350

8842 SQX1926997
పషరర: దయకర కరరసరల
తసడడ:డ బబలయఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:62-35-1610
వయససస:47
లస: పప

95-177/1243

8837 SQX1927185
పషరర: ససనత కరరసరల

95-177/351

భరస : దయకర కరరసరల
ఇసటట ననస:62-35-1610
వయససస:41
లస: ససస స
95-177/353

తసడడ:డ రమలరరవప పప దదల
ఇసటట ననస:62-35-1610
వయససస:23
లస: పప
95-177/355

8834 SQX2467256
పషరర: జజన మలరరటన జగరరకపప తష
తసడడ:డ జకకయఖ జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ పపనతనరరవప జకరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1610
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ దయకర
ఇసటట ననస:62-35-1610
వయససస:22
లస: పప
8841 SQX1927326
పషరర: పడవణ కలమలర కరరసరల

95-177/1242

భరస : జజన మలరరటన జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:71
లస: ససస స

భరస : శరఖస బబబమ జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:31
లస: ససస స
8838 SQX1927284
పషరర: పషడమ కలమలర కరరసరల

8833 SQX2480416
పషరర: శకనవరసమమ జగరరకపప తష

95-177/343

తసడడ:డ దయలఖర కరసరల
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ రరబరట� జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:33
లస: పప

95-177/347 8830 MLJ2696292
8829 MLJ2697332
పషరర: శరఖసబబబమ జరరకపప తష� జగరరకపప తష
పషరర: పపనతనరరవప జగరరకపప తష�
జగరరకపప తష
తసడడ:డ జజన మలరరటన� జగరరకపప తష
తసడడ:డ రవ� జగరరకపప తష
ఇసటట ననస:62-35-1609
ఇసటట ననస:62-35-1609
వయససస:44
లస: పప
వయససస:51
లస: పప

8825 SQX1759828
పషరర: రవకలమలర కరసరల

8840 SQX1926955
పషరర: పడమద కలమలర కరరసరల

95-177/354

తసడడ:డ దయకర
ఇసటట ననస:62-35-1610
వయససస:25
లస: పప
95-177/356

8843 SQX2311140
పషరర: మననహర జగరరకపప తష

95-178/1141

తసడడ:డ జజన వలసన జగటట
ఇసటట ననస:62-35-1610
వయససస:27
లస: పప
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పషరర: సలలమ లసకర
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95-177/357

భరస : యహనస లసకర
ఇసటట ననస:62-35-1611
వయససస:38
లస: ససస స
8847 SQX2505006
పషరర: డదవడ లసక

95-177/1353

95-177/359

95-177/362

95-178/541

95-177/367

తసడడ:డ బబసజమన గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:43
లస: పప

8860 SQX1485979
పషరర: వరరరన పసదబ దపగ

8852 SQX1927920
పషరర: సరలమన రరజ లసక

95-177/361

95-177/363

8855 SQX1452440
పషరర: శరరష రరణణ లసకర

95-177/364

భరస : రవ కలమలర లసకర
ఇసటట ననస:62-35-1613
వయససస:33
లస: ససస స
95-177/365

8858 SQX1241819
పషరర: ససరర పసదదపరగ

95-177/366

భరస : రరజశశఖర పసదదపరగ
ఇసటట ననస:62-35-1615
వయససస:41
లస: ససస స
95-177/368

8861 MLJ1126655
పషరర: రరజశశఖర పసదబ దపరగ vy

95-177/369

తసడడ:డ రరజనతబబమ పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1616
వయససస:40
లస: పప

95-177/371 8864 SQX1049593
8863 MLJ3718798
పషరర: రరజన బబబమ పసదబ దపరగ పసదబ దపరగర
పషరర: గయడడపపడడ శరసత పసడయల
గమడడపపడడ
తసడడ:డ దదవదతనస పసదబ దపరగర
భరస : పడభబకరరకవప గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1616
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:75
లస: పప
వయససస:34
లస: ససస స

95-177/372

95-177/373

8866 MLJ1123637
పషరర: పదమ గమడడపపడడ

95-177/375

95-177/374

భరస : శశషగరరర గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:36
లస: ససస స
95-177/376

భరస : సరమమల గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:51
లస: ససస స
8871 MLJ3718814
పషరర: శశషగరరర గమడడపపడడ

8857 SQX0870691
పషరర: శశబరరణణ పసదబ దపరగ పసదబ దపరగ

95-175/1023

95-177/370

భరస : చసటట గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:36
లస: ససస స
8868 AP151000507012
పషరర: చననమమరరమమ గమడడపపడడ

8854 MLJ3718780
పషరర: సరమమఖలల లసక� లసక

8849 SQX2312213
పషరర: యహనస లసక

తసడడ:డ యహనస లసక
ఇసటట ననస:62-35-1612
వయససస:21
లస: పప

భరస : ససధతకర పసదబ దపగ
ఇసటట ననస:62-35-1616
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజన బబబమ పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1616
వయససస:44
లస: పప
8865 SQX1240738
పషరర: దసరర గమడడపపడడ

95-177/360

భరస : ససధతకర పసదబ దపరగ పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1615
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదతనస పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1615
వయససస:73
లస: పప
8862 MLJ1125350
పషరర: ససధతకర పసదబ దపరగ పసదబ దపరగర

8851 MLJ3720794
పషరర: యశశద లసక� lanka

95-177/1245

తసడడ:డ దతస లసక
ఇసటట ననస:62-35-1612
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రతనస� లసక
ఇసటట ననస:62-35-1612
వయససస:65
లస: పప

భరస : గగపయఖ లసకర
ఇసటట ననస:62-35-1613
వయససస:27
లస: ససస స
8859 MLJ3718806
పషరర: జకకయఖ పసదబ దపరగ పసదబ దపరగ

95-178/540

భరస : సరమమలల� లసక
ఇసటట ననస:62-35-1612
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ సరమమఖలల లసక
ఇసటట ననస:62-35-1612
వయససస:46
లస: పప
8856 SQX1263599
పషరర: పడవలర క లసకర

8848 SQX1459974
పషరర: రతనస లసకర

8846 SQX2234078
పషరర: బయఖల లసక

తసడడ:డ రతన లసక
ఇసటట ననస:62-35-1611
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ దతసస లసకర
ఇసటట ననస:62-35-1611
వయససస:34
లస: పప

భరస : రతనస లసక
ఇసటట ననస:62/35/1612
వయససస:45
లస: ససస స
8853 AP151000504364
పషరర: గగపస లసక

95-177/358

తసడడ:డ దతసస లసక
ఇసటట ననస:62-35-1611
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రతనస లసక
ఇసటట ననస:62-35-1611
వయససస:19
లస: పప
8850 SQX1927524
పషరర: శశల లసక

8845 SQX0659854
పషరర: యయహనస లసకర

8869 MLJ1122902
పషరర: వమలమమ కరరసరల

భరస : దయలకర కరరసరల
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:45
లస: ససస స
95-177/377

భరస : బబలయఖ కరరసరల
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:61
లస: ససస స
95-177/379

8872 SQX1049429
పషరర: గమడడపపడడ పడభబకరరకవప
గమడడపపడడ
తసడడ:డ కకటయఖ గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:44
లస: పప

8867 MLJ1123629
పషరర: ససనత కరరసరల కరరసరల

8870 MLJ3718822
పషరర: శశషయఖ గమడడపపడడ

95-177/378

తసడడ:డ బబసజమన గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:42
లస: పప
95-177/380

95-177/381
8873 AP151000504224
పషరర: సరమమలల గమడడపపడడ గమడడపపడడ

తసడడ:డ సససప నస గమడడపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:60
లస: పప
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8874 SQX2158061
పషరర: పడసరద చలపత

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-177/1246

తసడడ:డ రరజ రరవప చలపత
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:52
లస: పప
8877 SQX2178531
పషరర: కమల గమడడపపడడ

95-177/1249

95-177/383

95-177/386

95-177/389

భరస : దతవదస� బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1619
వయససస:38
లస: ససస స
8892 AP151000501323
పషరర: ఆదదశశషమమ పసదబ దపరగ

95-175/888

95-175/891

తసడడ:డ భకకలల పలలర పరగ
ఇసటట ననస:62-35-1621
వయససస:55
లస: పప
8901 MLJ1126101
పషరర: జజఖత� పలర పరగ�
భరస : చననఅబబబయ� పలలర పరగర
ఇసటట ననస:62-35-1622
వయససస:48
లస: ససస స

8882 MLJ3718947
పషరర: మలణణకఖరరవప కరకరర మయడడ

95-177/385

8887 SQX2158384
పషరర: పరపమమ పషదబ దపగర

తసడడ:డ కనకయఖ కరకరర మయడడ
ఇసటట ననస:62-35-1618
వయససస:66
లస: పప
95-177/1251

8890 AP151000504439
పషరర: జయపడకరష పసదబ దపరగ పసదబ దపరగ

8893 AP151000498064
పషరర: మలరరటన పసదబ దపరగ

8896 AP151000501382
పషరర: జజఖత పలలర పరగ

8899 SQX1490481
పషరర: హహమబసదస పలలర పగ

8902 MLJ1125848
పషరర: వనసకటససబబమమ� పలలర పరగ�
భరస : బకకలల� పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1622
వయససస:81
లస: ససస స

95-177/390
8888 SQX0307389
పషరర: పసదబ దపరగ సశపన కలమలరర పసదబ దపరగ

భరస : జయ పడకరశ పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1619
వయససస:38
లస: ససస స
95-177/392

8891 SQX1446146
పషరర: ససజజత పసదబ దపగ

95-175/887

భరస : జజన వకటర పసదబ దపగ
ఇసటట ననస:62-35-1620
వయససస:39
లస: ససస స
95-175/889

8894 AP151000498080
పషరర: జజన పసదబ దపరగ

95-175/890

తసడడ:డ వససతరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1620
వయససస:45
లస: పప
95-175/892

8897 SQX0640573
పషరర: కకరణ పలలర పరగ

95-175/893

తసడడ:డ భకకలల పలలర పరగ
ఇసటట ననస:62-35-1621
వయససస:55
లస: పప
95-177/393

తసడడ:డ చననబబబయ పలలర పగ
ఇసటట ననస:62-35-1622
వయససస:25
లస: ససస స
95-177/395

95-177/382

95-177/387 8885 SQX1049726
95-177/388
8884 SQX0207308
పషరర: గమలనయయలల పసదబ దపరగ� పసదబ దపరగ
పషరర: కరకరర మయడడ చనన మమతస యఖ

భరస : మరరయదతసస పలలర పరగ
ఇసటట ననస:62-35-1621
వయససస:48
లస: ససస స
95-175/894

8879 MLJ2703478
పషరర: అననమమ పసదబ దపరగ పసదబ దపరగ

తసడడ:డ చనన మమతస యఖ కరకరర మయడడ
ఇసటట ననస:62-35-1618
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వససతరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1620
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వససతరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1620
వయససస:55
లస: పప
8898 AP151000498051
పషరర: మరరయదతసస పలలర పరగ

95-177/384

తసడడ:డ జయరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1619
వయససస:50
లస: పప

భరస : వససతరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1620
వయససస:76
లస: ససస స
8895 AP151000498133
పషరర: రతనస పసదబ దపరగ

8881 AP151000507074
పషరర: చనరరజమమ పసదబ దపరగ పసదబ దపరగ

భరస : రరజ రతనస పషదబ దపగర
ఇసటట ననస:62-35-1618/1
వయససస:59
లస: ససస స
95-177/391

95-177/1248

భరస : గమలనయయలల పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1618
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదతనస� పసదదబపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1618
వయససస:55
లస: పప

భరస : రరజజరతనస పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1618/1
వయససస:56
లస: ససస స
8889 SQX0638122
పషరర: పడశరసత� బబ రరగడమ �

95-177/1250

భరస : దదవదతనస పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1618
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజజరతనస� పసదదబపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1618
వయససస:41
లస: పప
8886 MLJ1125814
పషరర: పరపమమ పసదబ దపరగర

8878 SQX2157980
పషరర: దదవఖ చతలపరల

8876 SQX2220044
పషరర: అలలగరరసడర చలపత

తసడడ:డ పడసరద చలపత
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:27
లస: పప

భరస : అలలగర రసడర చతలపరల
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : రరజజరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1618
వయససస:51
లస: ససస స
8883 MLJ2696490
పషరర: రమమష� పసదదబపరగ�

95-177/1247

భరస : పడసరద చలపత
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర
ఇసటట ననస:62-35-1617
వయససస:20
లస: ససస స
8880 AP151000507058
పషరర: ససశల పదదబపరగ పసదబ దపరగ

8875 SQX2158467
పషరర: రతన కలమలరర చలపత

8900 AP151000507164
పషరర: రమణ పలలర పప గ� పలలర పప గర

95-177/394

భరస : జజజపప� పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1622
వయససస:48
లస: ససస స
95-177/396

8903 SQX0870519
పషరర: పడకరష పలలర పగ

95-177/397

తసడడ:డ బబ జపప పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1622
వయససస:27
లస: పప
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8904 SQX0870527
పషరర: చసదడ శశకర పలలర పగ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-177/398

తసడడ:డ చనన బబబమ పలలర పరగర
ఇసటట ననస:62-35-1622
వయససస:29
లస: పప
8907 MLJ2697456
పషరర: చననబబబయ� పలలర పరగ�

8905 SQX0870501
పషరర: రరజ శశకర పలలర పప గర

95-177/399

తసడడ:డ చనన బబబమ పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1622
వయససస:29
లస: పప

8906 SQX0870535
పషరర: రరజ శశకర పలలర పగ

95-177/400

తసడడ:డ జజజపప పలలర పరగర
ఇసటట ననస:62-35-1622
వయససస:32
లస: పప

95-177/401

తసడడ:డ బకకలల� పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1622
వయససస:58
లస: పప

8908 SQX1049379
పషరర: అనసష పసదబ దపరగ

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-177/402

భరస : రరజకష పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-35-1623
వయససస:25
లస: ససస స
8911 AP151000504064
పషరర: రరజనతల పసదబ దపరగ పసదబ దపరగ

95-177/405

95-177/408

95-177/406

8915 AP151000504501
పషరర: రరమసరశమ పసదబ దపరగ పసదబ దపరగ

95-177/411

8920 SQX0307439
పషరర: దదపపలపపడడ అనన మమరర
దదపపలపపడడ
భరస : సరగర దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1628
వయససస:28
లస: ససస స

95-177/414

8923 SQX0659581
పషరర: పపరరషప తస స పలలర పప గమ

95-177/417

8918 MLJ2696516
పషరర: రవసదడ� దదపపలపపడడ�

95-177/409

తసడడ:డ జయల రరవప పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1629
వయససస:27
లస: పప

8916 MLJ1123587
పషరర: ఇసదడవరణణ దదపపలర పపడడ

95-177/410

8919 SQX0207316
పషరర: నతగయఖ దదపపలపపడడ�
దదపపలపపడడ
తసడడ:డ కకటయఖ� దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1625
వయససస:60
లస: పప

95-177/413

8921 AP151000507150
పషరర: దదవమమ దదపపలపపడడ�
దదపపలపపడడ
భరస : జవరతనస� దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1628
వయససస:48
లస: ససస స

95-177/415

8922 AP151000507056
పషరర: రరణణ పలలర పప గర

95-177/416

8924 AP151000504225
పషరర: మరరయదతసస పలలర పప గర

95-177/418

భరస : మరరదతసస పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1628
వయససస:48
లస: ససస స

8927 AP151000504277
పషరర: జయరరవప పలలర పప గర

8930 AP151000504733
పషరర: ఐజయఖ పరలలటట� పరలలటట
తసడడ:డ అబడహస� పరలలటట
ఇసటట ననస:62-35-1631
వయససస:75
లస: పప

8925 AP151000507203
పషరర: అననపపరష పలలర పప గర

95-177/419

భరస : జయరరవప పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1629
వయససస:43
లస: ససస స
95-177/421

తసడడ:డ ఏసస పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1629
వయససస:50
లస: పప
95-177/422

95-177/407

95-177/412

తసడడ:డ ఏసస పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1628
వయససస:55
లస: పప
95-177/420

8913 AP151000507057
పషరర: దదవమణణ పసదబ దపరగ� పసదబ దపరగ

భరస : రవసదడ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1625
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగయఖ� దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1625
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదతసస పలలర పప గర
ఇసటట ననస:62-35-1628
వయససస:29
లస: పప

95-177/404

భరస : జయరరవప� పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1624
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ జయరరవప పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1624
వయససస:46
లస: పప

8917 AP151000507015
పషరర: కలమలరర దదపపలపపడడ
దదపపలపపడడ
భరస : నతగయఖ దదపపలపపడడ
ఇసటట ననస:62-35-1625
వయససస:51
లస: ససస స

8929 SQX1049445
పషరర: మమరకనపల వరసరశమ
మమరకనపలర
తసడడ:డ నతగకసదడఎస మమరకనపలర
ఇసటట ననస:62-35-1630
వయససస:48
లస: పప

8912 SQX0870485
పషరర: సససధసజ పసదబ దపరగ

8910 SQX0660092
పషరర: రరజకష పసదబ దపగ

తసడడ:డ రరజనతల పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1623
వయససస:28
లస: పప

భరస : రరమ సరశమ పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1624
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : రరజజరతనస� బమరరక
ఇసటట ననస:62-35-1624
వయససస:86
లస: ససస స

8926 SQX0870543
పషరర: యలసన బబబమ పలలర పగ

95-177/403

భరస : దదవదతనస పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1623
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ దదవదతనస పసదబ దపరగర
ఇసటట ననస:62-35-1623
వయససస:57
లస: పప
8914 MLJ2704278
పషరర: ససతతషస� బమరరక�

8909 AP151000507108
పషరర: రతనకలమలరర పసదబ దపప గ

8928 SQX2310233
పషరర: రగశ మమరర పరలపగ

95-177/1252

తసడడ:డ జయ రరవప పరలపగ
ఇసటట ననస:62-35-1629
వయససస:22
లస: ససస స
95-177/423

8931 SQX2502805
పషరర: ససదఖ రరణణ కకసడతడజ

95-175/1064

తసడడ:డ పడవణ కలమలర కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-35-1636
వయససస:23
లస: ససస స
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8932 MLJ3720810
పషరర: రరజమణణ మమరకన పలర

95-177/424

భరస : వరరసరశమ మమరరకర పలర
ఇసటట ననస:62-35-1636
వయససస:38
లస: ససస స

8933 SQX1049700
పషరర: మలతసగర రజన మలతసగర

భరస : బసగరరయఖ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1637
వయససస:29
లస: ససస స

8935 SQX1761220
పషరర: అనల కలమలర మలతసగర

95-177/427

తసడడ:డ శరఖమ బబబమ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1637
వయససస:22
లస: పప

8936 SQX1759836
పషరర: మహహష బబబమ మలతసగర

తసడడ:డ బబలసరశమ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1637
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బసగరరయఖ� మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1638
వయససస:60
లస: పప
95-177/436

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1641
వయససస:61
లస: ససస స

8945 MLJ1121458
పషరర: ససరకష� మలతసగర�

95-177/431

95-177/438

తసడడ:డ పసటర పరల బబజరస
ఇసటట ననస:62-35-1644
వయససస:23
లస: ససస స

8948 AP151000507731
పషరర: మరరయమమ బబజరస బబజరస

95-177/434

95-177/441

భరస : పడభబకరరరవప జజలలదద
ఇసటట ననస:62-35-1644
వయససస:58
లస: ససస స

8951 MLJ2697449
పషరర: పడకరష బబబమ బబజరస� బబజరస

95-177/437

తసడడ:డ జజన ననలటటరర
ఇసటట ననస:62-35-1644
వయససస:39
లస: పప
8956 AP151000507017
పషరర: రగజజమమరర కలసచకర� కలసచకరర

8954 SQX2155935
పషరర: ససమత ననలటటరర

95-177/439

భరస : భబసణరరరవప� కలసచకరర
ఇసటట ననస:62-35-1645
వయససస:48
లస: ససస స

8957 AP151000507153
పషరర: సరగజన కలసచకరర కలసచకరర

95-177/442

8960 SQX2335933
పషరర: గగరరర కలసచతకరరక
తసడడ:డ భబసణర రరవప కలసచతకరరక
ఇసటట ననస:62-35-1645
వయససస:22
లస: ససస స

8946 SQX2465383
పషరర: నగకశశరరరవప మలతసగర

95-177/1253

8949 SQX1358846
పషరర: మరరయమమ బబజరస

95-177/440

8952 MLJ3718830
పషరర: పసటర పరల బబజరస

95-177/443

తసడడ:డ మరరయదతసస బబజరస
ఇసటట ననస:62-35-1644
వయససస:45
లస: పప
95-177/1255

8955 SQX2095982
పషరర: గగరరర కలసచతకర

95-161/794

తసడడ:డ బబసణరరరవప కలసచతకర
ఇసటట ననస:62-35-1645
వయససస:23
లస: ససస స
95-177/445

భరస : కకటయఖ కలసచకరర
ఇసటట ననస:62-35-1645
వయససస:73
లస: ససస స
95-177/447

95-177/435

భరస : పసటర పరల బబజరస
ఇసటట ననస:62-35-1644
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : పడకరశ ననలటటరర
ఇసటట ననస:62-35-1644
వయససస:33
లస: ససస స
95-177/444

8943 SQX0643023
పషరర: రతనమసజరర మలతసగర

తసడడ:డ నతగ బయషణస మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1642
వయససస:97
లస: పప

తసడడ:డ మరరయదతసస� బబజరస
ఇసటట ననస:62-35-1644
వయససస:43
లస: పప
95-177/1254

95-177/432
8940 AP151000507479
పషరర: వనసకరయమమ మలతసగర మలతసగర

భరస : బసడర రరజకసదడకలమలర మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1641
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : పసటర పరల బబజరస
ఇసటట ననస:62-35-1644
వయససస:35
లస: ససస స

8950 AP151000507324
పషరర: అననపపరష జజలలదద జజలలదద

95-177/429
8937 SQX0749416
పషరర: బసగరరరబబబమ మలతసగర మలతసగర

భరస : బబలసరశమ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1638
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ అకలణలల� మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1641
వయససస:38
లస: పప

8947 SQX1927391
పషరర: ధన లకడమ బబజరస

95-177/426

తసడడ:డ శరఖమ బబబమ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1637
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అకలణలల� మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1641
వయససస:34
లస: ససస స

8944 SQX0211490
పషరర: నవమణణ� మలతసగర�

8959 AP151000504647
పషరర: భబసణరరరవప కలసచకర�
కలసచకరర
తసడడ:డ కకటయఖ� కలసచకరర
ఇసటట ననస:62-35-1645
వయససస:55
లస: పప

95-177/428

తసడడ:డ బసగరరయఖ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1637
వయససస:55
లస: పప

95-177/433 8942 MLJ1122209
8941 AP151000504490
పషరర: బబలసరశమ మలతసగర� మలతసగర
పషరర: ససమత� మలతసగర�

8934 SQX1761071
పషరర: ససనత మలతసగర

భరస : శరఖమ బబబమ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1637
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ బబల సరశమ మలతసగర
ఇసటట ననస:62-35-1637
వయససస:28
లస: పప

95-177/430 8939 MLJ2697126
8938 SQX0838383
పషరర: బసగరరయఖ మలతసగర మలతసగర
పషరర: శరఖసబబబమ మలతసగర

8953 SQX2260263
పషరర: పడకరశ ననలటటరర

95-177/425

8958 SQX1412246
పషరర: పడదథప బబబమ కలసచకర

95-177/446

తసడడ:డ భబసణరరరవప కలసచకరర
ఇసటట ననస:62-35-1645
వయససస:25
లస: పప
95-177/1256

8961 SQX1771153
పషరర: కకసడతడజ రరధ రరణణ

95-177/448

భరస : కకసడతడజ మహన రరజ
ఇసటట ననస:62-35-1646
వయససస:32
లస: ససస స
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8962 AP151000507488
పషరర: వమల తషమమల� తషమమల

95-177/449

భరస : మరరయనన� తషమమల
ఇసటట ననస:62-35-1646
వయససస:42
లస: ససస స
8965 AP151000507274
పషరర: వజడమమ తషమమల� తషమమల

8963 AP151000507016
పషరర: రరగమమ కకసడతడజ

భరస : జజనసన కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-35-1646
వయససస:43
లస: ససస స
95-177/452

భరస : మరరయనన� తషమమల
ఇసటట ననస:62-35-1646
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ రమమశ బబబమ మలరగలర
ఇసటట ననస:62-35-1647
వయససస:21
లస: పప
95-177/459

8977 AP151000504003
పషరర: వజయరరవప కనపరరస కనపరరస

95-177/462

95-177/465

95-177/468

95-177/460

95-177/470

95-177/463

95-177/1257

8976 AP151000507162
పషరర: వకకటరరయల కనపరరస వకకటరరయల

8979 MLJ1126549
పషరర: మసజభబషసణణ� ననకల�

95-177/466 8982 AP151000507355
8981 AP151000507353
పషరర: నరమల కలమలరర ననకల� ననకల
పషరర: రగజమమ ననకల� ననకల

8984 AP151000504673
పషరర: ఆనసదరరవప బబ రరగడమ

తసడడ:డ మమరళధర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1654
వయససస:32
లస: ససస స

95-177/464

95-177/467

భరస : సససదరరవప� ననకల
ఇసటట ననస:62-35-1649
వయససస:68
లస: ససస స
95-177/469

8985 MLJ1124403
పషరర: హహపసస బబ రరగడమ

95-178/542

భరస : ఆనసదరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1653
వయససస:34
లస: ససస స

95-177/471 8988 AP151000504288
8987 SQX0502831
పషరర: మమషక చసతతబతస న chinta bat
పషరర: పడసరద బబ రరగడమ

8990 SQX0307520
పషరర: చననస హరరక బబ రరగడమ

95-177/461

భరస : కకషషసరరజ� ననకల
ఇసటట ననస:62-35-1649
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ జకమస chintabathina
ఇసటట ననస:62-35-1654
వయససస:33
లస: పప
95-177/1258

8973 SQX2155927
పషరర: వజయ బబబమ మలరగళర

భరస : వజయరరవప వకకటరరయల
ఇసటట ననస:62-35-1648
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1653
వయససస:28
లస: పప

భరస : పడసరదస� బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1654
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసరద రరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1654
వయససస:22
లస: పప

8978 MLJ1126572
పషరర: వజయలకడమ� ననకల�

95-177/456

తసడడ:డ రమమశ మలరగళర
ఇసటట ననస:62-35-1647
వయససస:23
లస: పప

భరస : సససదరరరవప� ననకల
ఇసటట ననస:62-35-1649
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదరరరవప� ననకల
ఇసటట ననస:62-35-1649
వయససస:44
లస: పప

8989 SQX2314540
పషరర: కకటటశశర రరవప బబ రరగడమ

95-177/458

భరస : సససదరరరవప� ననకల
ఇసటట ననస:62-35-1649
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏససదతసస� ననకల
ఇసటట ననస:62-35-1649
వయససస:46
లస: ససస స

8986 MLJ3720844
పషరర: రరణణ బబ రరగడమ � బబ రరగడమ

8975 AP151000507160
పషరర: వజయ జజఖత కనపరరస కనపరరస

8970 MLJ3720836
పషరర: జజఖత� మలరగళళ�
భరస : రమమష� మలరగళర
ఇసటట ననస:62-35-1647
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : వజయరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:62-35-1648
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ రరయపప కనపరరస
ఇసటట ననస:62-35-1648
వయససస:72
లస: పప

8983 AP151000504037
పషరర: కకషషరరజ ననకల� ననకల

95-177/1183

తసడడ:డ భబసణరరరవప� మలరగళర
ఇసటట ననస:62-35-1647
వయససస:48
లస: పప

8974 AP151000507391
పషరర: వజయ వరరరనయల కనపరరస
కనపరరస
భరస : వజయరరవప కనపరరస
ఇసటట ననస:62-35-1648
వయససస:45
లస: ససస స

8980 MLJ2704138
పషరర: మలలర శశరర ననకల� ననకల

8972 MLJ3718848
పషరర: రమమష� మలరగళర�

95-177/454

తసడడ:డ చన బబలలససరర కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-35-1646
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ బబల ససరర కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-35-1646
వయససస:38
లస: పప
95-177/457

95-177/451

భరస : కకషష దదసడపరరస
ఇసటట ననస:62-35-1646
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయనన� తషమమల
ఇసటట ననస:62-35-1646
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయఖ� తషమమల
ఇసటట ననస:62-35-1646
వయససస:75
లస: పప

8964 SQX1605213
పషరర: మమరర రరణణ దదసడపరరస

95-177/453 8967 SQX0651075
8966 AP151000504194
పషరర: లకమయఖ తషమమల� తషమమల
పషరర: పడవణ కలమలర కకసడతడజ

95-177/455 8969 SQX1992296
8968 AP151000504307
పషరర: మరరయనన తషమమల� తషమమల
పషరర: మహన రరజ కకసడతడజ

8971 SQX1761238
పషరర: వజయ బబబమ మలరగలర

95-177/450

95-177/472

తసడడ:డ కకటయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1654
వయససస:50
లస: పప
95-178/543

8991 MLJ1124064
పషరర: రగజ మమరర బబ రరగడమ

95-178/544

భరస : శరసతకలమలర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1654
వయససస:41
లస: ససస స
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8992 MLJ1125442
పషరర: మణణమమ చసతతబతస న
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95-178/545

భరస : జకమస చసతబతస న
ఇసటట ననస:62-35-1654
వయససస:51
లస: ససస స

95-178/546 8994 SQX1992460
8993 AP151000507124
పషరర: మనతకడ బబ రరగడమ borugadda
పషరర: హహమలకర రరవప బబ రరగడమ

తసడడ:డ అసకయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1654
వయససస:78
లస: ససస స

95-178/547 8996 SQX1501932
8995 AP151000507469
పషరర: జజససమన నలర మతష Nallamothu
పషరర: అమల పసరరకఅలల

భరస : జజసఫ nallamothu
ఇసటట ననస:62-35-1655
వయససస:42
లస: ససస స
8998 SQX1992478
పషరర: లకడమ బబ రరగడమ
భరస : హహమలకర రరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1655
వయససస:54
లస: ససస స
9001 SQX0478313
పషరర: నతగకశశర రరవప కసచదరర కసచరర

95-177/474

95-177/476

95-178/552

95-177/478

95-177/479

తసడడ:డ ఈశశరదతసస తతమలటట
ఇసటట ననస:62-35-1667
వయససస:39
లస: పప

9005 AP151000504245
పషరర: దదవరరజ పషరర పషరర

9008 AP151000507312
పషరర: సమలధతనస పషరర �

9011 MLJ1126556
పషరర: కమలకలమలరర కటటకల

95-178/556

95-177/473

9003 AP151000507570
పషరర: నరమలలదదవ చననస

95-178/551

95-177/477

9006 SQX2173342
పషరర: ససబబరరవప పరరరర

95-177/1259

తసడడ:డ మమసలయఖ పరరరర
ఇసటట ననస:62-35-1660
వయససస:66
లస: పప
95-178/553

9009 SQX1553776
పషరర: ససబబబరరవప పసరర

95-178/554

తసడడ:డ మమసలయఖ పసరర
ఇసటట ననస:62-35-1660
వయససస:67
లస: పప
95-178/555

9012 SQX2281301
పషరర: సశరనన కలమలరర పపల

95-178/1142

తలర : శసషరన పపల
ఇసటట ననస:62-35-1664
వయససస:30
లస: ససస స

95-177/480 9015 AP151000504471
95-177/481
9014 SQX1537473
పషరర: ఉమమహహశశర రరవప బబ రరగడమ
పషరర: మధసకలమలర కకలగరన కకలగరన

9017 SQX2280410
పషరర: నఖల బబబమ కకలగరన
తసడడ:డ జవరరజ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1666
వయససస:21
లస: పప

95-177/482

9000 SQX0659656
పషరర: ససమసత చననస చననస

భరస : మమరళధర
ఇసటట ననస:62-35-1657
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ హహమకరర రరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1665
వయససస:31
లస: పప

భరస : బబబర కకలశగసల
ఇసటట ననస:62-35-1665
వయససస:52
లస: ససస స
9019 MLJ1121094
పషరర: భరత భయషణ తతమలటట

95-177/475

భరస : శరఖమ సససదర చసతతబతస న
ఇసటట ననస:62-35-1663
వయససస:50
లస: ససస స

తలర : మలణణకఖస కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1665
వయససస:32
లస: పప
9016 AP151000507132
పషరర: మలణణకఖస కకలగరన కకలశగసల

9002 SQX1376806
పషరర: మమరళధర చననస చననస

95-178/549

తసడడ:డ మమరళధర చననస
ఇసటట ననస:62-35-1657
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససబబబరరవప�
ఇసటట ననస:62-35-1660
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ ఇసరసకల చసతతబతస న
ఇసటట ననస:62-35-1663
వయససస:50
లస: పప
9013 SQX1031079
పషరర: ససదథప కకలగరన

95-178/550

తసడడ:డ ససబబబరరవప పషరర
ఇసటట ననస:62-35-1660
వయససస:43
లస: పప

భరస : దదవరరజ
ఇసటట ననస:62-35-1660
వయససస:40
లస: ససస స
9010 MLJ1122258
పషరర: శరఖమ సససదర చసతతబతస న

8999 AP151000507265
పషరర: రగశమమ బబ రరగడమ

8997 SQX1501940
పషరర: అనల కలమలర పసరరకఅలల
తసడడ:డ మమమకకల పసరరకఅలల
ఇసటట ననస:62-35-1655
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప చననస
ఇసటట ననస:62-35-1657
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పషరర
ఇసటట ననస:62-35-1660
వయససస:40
లస: పప
9007 MLJ3720851
పషరర: నరమల కలమలరర పసరర

95-178/548

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-35-1656
వయససస:78
లస: ససస స

తసడడ:డ జగర యఖ కసచరర
ఇసటట ననస:62-35-1657
వయససస:42
లస: పప
9004 MLJ2697001
పషరర: వజయరరజ పషరర

తసడడ:డ మమసలయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1655
వయససస:70
లస: పప

భరస : మచల పసరరకఅలల
ఇసటట ననస:62-35-1655
వయససస:45
లస: ససస స
95-178/1048

95-177/1184

తసడడ:డ రతస యఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1665
వయససస:54
లస: పప
95-177/1260

9018 SQX2273530
పషరర: భవన దసరర కకలగరన
తసడడ:డ నఖల బబబమ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1666
వయససస:19
లస: ససస స

95-177/483 9021 SQX2234268
9020 AP151000504736
పషరర: రరజకలమలర తతమలటట తతమలటట
పషరర: మరరస తతకల

తసడడ:డ ఈశశరదతసస తతమలటట
ఇసటట ననస:62-35-1667
వయససస:43
లస: పప

95-177/1261

95-178/1143

తసడడ:డ రవ తతకల
ఇసటట ననస:62-35-1667
వయససస:32
లస: ససస స
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9022 SQX2453439
పషరర: రరజ కలమలర థసమత
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95-177/1262

భసధసవప: రతన దథపసక కలరరవ
ఇసటట ననస:62-35-1668
వయససస:41
లస: పప

9023 SQX2458065
పషరర: రతన దథపసక కకరరవ

95-177/1263

భరస : రరజ కలమలర థసమత
ఇసటట ననస:62-35-1668
వయససస:36
లస: ససస స

95-177/484 9026 AP151000507425
9025 SQX0509570
పషరర: వర కలమలర కకపపపల కకపప పలల
పషరర: మమరర కకపపపల కకపపపల

తసడడ:డ ససమనస కకపప పలల
ఇసటట ననస:62-35-1669
వయససస:29
లస: పప
9028 SQX1829183
పషరర: కకరణ కలమలర తతడడగరరర
తసడడ:డ జజన వలయస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:62-35-1671
వయససస:28
లస: పప
9031 AP151000504398
పషరర: అగససటన తతడడగరరర తతడడగరరర

9029 SQX1114594
పషరర: లనత రరఠ తతడడగరరర

తసడడ:డ జజసఫ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:62-35-1672
వయససస:65
లస: పప

9032 AP151000507283
పషరర: గకకస పపషప తతడడగరరర తతడడగరరర

తసడడ:డ జజసఫ తతడడగరరర
ఇసటట ననస:62-35-1673
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరఖరర
ఇసటట ననస:62-35-1673
వయససస:64
లస: ససస స

9038 SQX0337758
పషరర: తతడడగరరర అరరణ కలమలర�
thadigiri
తసడడ:డ జజన వలయస� viliyam
ఇసటట ననస:62-35-1673
వయససస:32
లస: పప

95-178/564 9041 SQX1263680
9040 AP151000507582
పషరర: మమరరగకస గమడడమమటర Gudimetla
పషరర: ఇసరసకల గమడడమమటర

భరస : పషతషరర Gudimetla
ఇసటట ననస:62-35-1674
వయససస:44
లస: ససస స
9043 SQX1464239
పషరర: అననష కకసడతడజ

95-177/492

భరస : ఫసలప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1676
వయససస:30
లస: ససస స

95-178/558

95-177/495

9047 AP151000504204
పషరర: శరతతబబమ కకసడతడజ� కకసడతడజ

95-178/559

9050 SQX0151563
పషరర: ఫసలప� బబ రరగడమ �
తసడడ:డ యలనతదదరరవప� బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1676
వయససస:42
లస: పప

95-177/488

9033 SQX0337717
పషరర: గరఖరర రరజకషద నతన గరఖర

95-177/490

9036 AP151000507114
పషరర: లకరరబమమరర తతడడగరరర తతడడగరరర

95-178/560

భరస : జజన వలయస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:62-35-1673
వయససస:53
లస: ససస స
95-178/562

9039 SQX1263730
పషరర: సరళ గమడడమమటర

95-178/563

తసడడ:డ పషతషరర గమడడమమటర
ఇసటట ననస:62-35-1674
వయససస:28
లస: ససస స
95-178/565

95-178/566
9042 AP151000504218
పషరర: పషతషరర గమడడమమటర Gudimetla

తసడడ:డ కకషష Gudimetla
ఇసటట ననస:62-35-1674
వయససస:50
లస: పప
95-177/493

95-177/494
9045 SQX1292473
పషరర: శరన కలమలర కకసడతడజ కకసడతడజ

తసడడ:డ రరజ కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-35-1675
వయససస:25
లస: పప
95-177/496

తసడడ:డ బబలశశరర� కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-35-1675
వయససస:55
లస: పప
95-177/497

9030 MLJ3718855
పషరర: ససధథరరణమలర తతడడగరరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప గరఖర
ఇసటట ననస:62-35-1673
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శరత బబబమ కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-35-1675
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ శరత బబబమ కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-35-1675
వయససస:33
లస: పప
9049 SQX1585415
పషరర: ససమ బబ రరగడమ

9044 SQX0870592
పషరర: మమతత కకడరరజ

95-177/485

తసడడ:డ అగససటన తతడడగరరర
ఇసటట ననస:62-35-1672
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పసతషరర గమడడమమటర
ఇసటట ననస:62-35-1674
వయససస:24
లస: పప

భరస : మసగకశ కలమలర కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-35-1675
వయససస:26
లస: ససస స
9046 SQX0870576
పషరర: మసగకశ కలమలర కకనతనడ నజ

95-177/487

తసడడ:డ జజనశలయస తతడడగరరర
ఇసటట ననస:62-35-1673
వయససస:37
లస: ససస స
95-178/561

9027 SQX1828862
పషరర: రతనకలమలరర తతడడగరరర
భరస : అరరణ కలమలర తతడడగరరర
ఇసటట ననస:62-35-1671
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : అగససటన తతడడగరరర
ఇసటట ననస:62-35-1672
వయససస:67
లస: ససస స

95-177/491 9035 MLJ1127208
9034 MLJ1121466
పషరర: జజనశలయమ తతడడగరరర తతడడగరరర
పషరర: అనత తతడడగరరర

9037 MLJ1125384
పషరర: ఎలజబబత గరఖరర

95-178/557

భరస : ససధథర కలమలర తతడడగరరర
ఇసటట ననస:62-35-1672
వయససస:39
లస: ససస స
95-177/489

95-177/1264

భరస : భరత భయషణ తతమలటట
ఇసటట ననస:62-35-1668
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : ససమనస కకపపపల
ఇసటట ననస:62-35-1669
వయససస:53
లస: ససస స
95-177/486

9024 SQX2273357
పషరర: ఇసదతడణణ తతమలటట

95-178/567
9048 AP151000507427
పషరర: హహలల న రరణణ కకసడతడజ కకసడతడజ

భరస : శరతతబబమ కకసడతడజ
ఇసటట ననస:62-35-1675
వయససస:48
లస: ససస స
95-177/498

9051 MLJ2696201
పషరర: ఇశరకయయలల� బబ రరగడమ �

95-177/499

తసడడ:డ యలనతదద రరవప� బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1676
వయససస:48
లస: పప
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95-177/500 9053 SQX2098408
9052 AP151000504650
పషరర: పడభమదతసస బబ రరగడమ � బబ రరగడమ
పషరర: వజయ కలమలర బబ రరగడమ

తసడడ:డ యలనతదదరరవప� బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1676
వయససస:50
లస: పప
9055 SQX2155638
పషరర: వజయ కలమలర బబ రరగడమ

తసడడ:డ పడభమదతస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1676
వయససస:21
లస: పప
95-177/1266

తసడడ:డ పడభమదతస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1676
వయససస:20
లస: పప
9058 MLJ3720885
పషరర: రరజకశశరర బబ రరగడమ

9056 MLJ2703247
పషరర: ససజజత బబ రరగడమ

95-178/570

9059 SQX1263672
పషరర: రవ కలమలర బబ రరగడమ

95-178/568

తసడడ:డ సతఖస kuraganti
ఇసటట ననస:62-35-1678
వయససస:36
లస: ససస స

9062 AP151000507777
పషరర: నరమల కలరగసటట kuraganti

95-177/1265

9057 MLJ3720893
పషరర: ఆగకనసమమ బబ రరగడమ

95-178/569

భరస : పడభమదతసస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1676
వయససస:46
లస: ససస స
95-178/571

తసడడ:డ ససధయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1677
వయససస:24
లస: పప
95-178/573

9054 SQX2155620
పషరర: బయఖల బబ రరగడమ

తసడడ:డ పడభమదతస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1676
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : ఇసరడయయలల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1676
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ ససదబయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1677
వయససస:36
లస: ససస స
9061 MLJ1123785
పషరర: మరరయమమ కలరగసటట

95-177/1185

9060 MLJ1123777
పషరర: మమరర కలరగసటట

95-178/572

భరస : ఏససపరదస kuraganti
ఇసటట ననస:62-35-1678
వయససస:36
లస: ససస స
95-178/574

భరస : ఆనసదరరవప kuraganti
ఇసటట ననస:62-35-1678
వయససస:41
లస: ససస స

95-178/575
9063 AP151000504290
పషరర: ఆనసదరరవప కలరగసటట కలరగసటట

తసడడ:డ సతఖస కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-35-1678
వయససస:48
లస: పప

95-178/576 9065 MLJ1123744
95-178/577 9066 AP151000504029
9064 AP151000507136
పషరర: మరరయమమకలరగసటట కలరగసటట
పషరర: దయమమ కలరగసటట kuraganti
పషరర: అబడహసలసకనస కలరగసటట
కలరగసటట
భరస : అబడహసలసకన కలరగసటట
భరస : సతఖస kuraganti
తసడడ:డ సతఖస కలరగసటట
ఇసటట ననస:62-35-1679
ఇసటట ననస:62-35-1679
ఇసటట ననస:62-35-1679
వయససస:43
లస: ససస స
వయససస:61
లస: ససస స
వయససస:53
లస: పప

9067 AP151000504107
పషరర: సతఖస కలరగసటట kuraganti

95-178/579

తసడడ:డ లకమయఖ kuraganti
ఇసటట ననస:62-35-1679
వయససస:78
లస: పప
9070 SQX1005966
పషరర: హన కసచరర కసచరర

95-177/501

95-177/1267

తసడడ:డ లకమణపరల నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1685
వయససస:46
లస: పప
9079 AP151000507468
పషరర: నవనతస కసచరర కసచరర
భరస : ఛతరగరస కసచరర
ఇసటట ననస:62-35-1685
వయససస:63
లస: ససస స

9074 SQX0994616
పషరర: రతన కలమలరర కసచరర కసచరర

9077 SQX2098366
పషరర: నవన కలమలర నలర పప
తసడడ:డ చసదడపరల నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1685
వయససస:21
లస: పప

95-178/580

95-177/1354

95-177/502 9072 AP151000504363
9071 SQX0337931
పషరర: కసచరర సరసబశవ రరవప� కసచరర
పషరర: పడకరశరరవప కసచదరర కసచరర

95-177/504

9075 AP151000504285
పషరర: పసటర పరల కసచదరర కసచరర

95-177/505

తసడడ:డ రతనస కసచరర
ఇసటట ననస:62-35-1684
వయససస:68
లస: పప
95-177/1186

9078 SQX2054591
పషరర: నలమ నలర పప

95-177/1187

తసడడ:డ చసదడపరల నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1685
వయససస:20
లస: ససస స

95-178/581 9081 AP151000507336
9080 MLJ3720901
పషరర: మమనకర ఫసలలమన కసచరర కసచరర
పషరర: సలలమ కసచరర కసచరర

భరస : పసటర పరల కసచరర
ఇసటట ననస:62-35-1685
వయససస:63
లస: ససస స

95-177/503

తసడడ:డ ఛతరగరస కసచరర
ఇసటట ననస:62-35-1683
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పసటర పసల కసచరర కసచరర
ఇసటట ననస:62-35-1684
వయససస:37
లస: ససస స
95-177/506

9069 SQX2505089
పషరర: పపషప రరజ మసచల
తసడడ:డ మసరసన మసచల
ఇసటట ననస:62-35-1681
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప� కసచరర
ఇసటట ననస:62-35-1683
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప కసచరర
ఇసటట ననస:62-35-1683
వయససస:20
లస: పప
9076 MLJ3718871
పషరర: చసదడపరల నలర పప నలర పప

95-3/1154

భరస : పపషప రరజ మసచతల
ఇసటట ననస:62-35-1681
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కసచరర
ఇసటట ననస:62-35-1683
వయససస:27
లస: ససస స
9073 SQX2473965
పషరర: చతరరర కసచరర

9068 SQX2102044
పషరర: జజఖత మసచతల

95-178/578

95-178/582

భరస : రతనస కసచరర
ఇసటట ననస:62-35-1685
వయససస:83
లస: ససస స
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95-178/583

భరస : జయపరల నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1685/1
వయససస:35
లస: ససస స
9085 MLJ3720935
పషరర: నరమల నలర గరసడర

95-178/585

95-177/1270

95-177/1188

95-178/1144

95-178/589

భరస : శకధర కకరర నల
ఇసటట ననస:62-35-1692
వయససస:40
లస: ససస స
9100 SQX0870600
పషరర: ససపపరష ధన భబగఖస కసడతడ

9089 MLJ1127091
పషరర: ససచరరతత� నలర పప�

9092 AP151000507221
పషరర: శరరద తమనస� తమలనస

భరస : ఏ ల యల కరసడడ ty
ఇసటట ననస:62-35-1693
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగభయషణస నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1694
వయససస:57
లస: పప
95-177/516

తసడడ:డ జజన సన నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1696
వయససస:28
లస: పప
9109 AP151000504208
పషరర: రతతనకర నలర పప
తసడడ:డ జజనశకటర నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1697
వయససస:49
లస: పప

95-178/587

9098 MLJ3720943
పషరర: ససవరష మమకరణల

95-178/590

95-178/588
9093 AP151000507385
పషరర: సరగజన మమకరణల� మమకరణలల

9096 SQX0207324
పషరర: శకధర మమకరణల� మమకరణలల

తసడడ:డ ఏలయల
ఇసటట ననస:62-35-1693
వయససస:18
లస: పప
95-177/512

9102 SQX0479105
పషరర: జజఖత లలర పపషపస దదనన

95-178/591

భరస : శరఖమ పడసననకలమలర డదన
ఇసటట ననస:62-35-1693
వయససస:35
లస: ససస స
95-177/514

95-177/515
9105 SQX0749408
పషరర: దతనయయలల వజయ రరజ నలర పప

తసడడ:డ కకపరరరవప నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1695
వయససస:50
లస: పప

9107 MLJ1126663
పషరర: జజనసన� నలర పప�

9108 MLJ1125558
పషరర: బబబరరణణ నలర పప

తసడడ:డ జజనశకటర నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1697
వయససస:52
లస: పప

95-177/510

95-151/827
9099 SQX2111920
పషరర: వజయ డతనయల జజననకకటట

తసడడ:డ డదనయల వజయ రరజ నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1695
వయససస:21
లస: ససస స

9110 AP151000504393
పషరర: ఆనసదజజఖత నలర పప నలర పప

95-177/508

తసడడ:డ ఈశశరరరవప� మమకరణలల
ఇసటట ననస:62-35-1692
వయససస:50
లస: పప

95-177/517

తసడడ:డ కకపరరరవప� నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1696
వయససస:55
లస: పప
95-177/518

9090 SQX1537465
పషరర: అనసరరధ గరలర మయడడ

భరస : ఈశశరరరవప� మమకరణలల
ఇసటట ననస:62-35-1691
వయససస:73
లస: ససస స
95-177/509

9101 SQX0477695
పషరర: శరఖమ పడసనన కలమలర కరసడడ
కరసడడ
తసడడ:డ పసలలష కరసడడ
ఇసటట ననస:62-35/1693
వయససస:60
లస: పప

95-177/1269
9087 SQX2234326
పషరర: శక కరసత కకరణ కలమలర జజలలదద

భరస : అశశక కలమలర గగళరమయడడ
ఇసటట ననస:62-35-1691
వయససస:25
లస: ససస స

9095 AP151000504722
పషరర: ససజజటనరరవప మమకరణల
మమకరణలల
తసడడ:డ ఈశశరరరవప మమకరణలల
ఇసటట ననస:62-35-1692
వయససస:45
లస: పప

95-177/513 9104 SQX1929769
9103 SQX1069252
పషరర: నలర పప జవహర రరజ nallapu
పషరర: బయఖలల గకకస నలర పప

9106 SQX1377010
పషరర: అఖల నలర పప నలర పప

95-178/586

భరస : వజయ కలమలర మమకరణలల
ఇసటట ననస:62-35-1692
వయససస:48
లస: ససస స
95-177/511

95-177/507

తసడడ:డ పడబబకర రరవప జజలలదద
ఇసటట ననస:62-35-1689
వయససస:39
లస: పప

భరస : కవరరజ� తమలనస
ఇసటట ననస:62-35-1691
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మజకశ తవనమ
ఇసటట ననస:62-35-1691
వయససస:49
లస: పప
9097 MLJ3720950
పషరర: హహమ కకరరవ

95-177/1268

భరస : డదనయల వజయరరజ� నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1690
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ కవ రరజ
ఇసటట ననస:62-35-1691
వయససస:24
లస: పప
9094 SQX2286102
పషరర: కవ రరజ తవనమ

9086 SQX2234318
పషరర: పడభబకర రరవప జలదద

9084 AP151000504148
పషరర: జయపరల నలర పప

తసడడ:డ లకమణపరల నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1686
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పపరరషప తస స జలదద
ఇసటట ననస:62-35-1689
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ పడభబకర జజలలదద
ఇసటట ననస:62-35-1689
వయససస:32
లస: పప
9091 SQX2109908
పషరర: మజస కలమలర తవనస

95-178/584

భరస : చసదడపరల నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1685/1
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద నలర గరసడర
ఇసటట ననస:62-35-1686
వయససస:65
లస: ససస స
9088 SQX2234300
పషరర: పడవణ జజలలదద

9083 MLJ3720919
పషరర: ససజజత నలర పప

95-178/592

భరస : జజనసన నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1696
వయససస:50
లస: ససస స
95-177/519

9111 MLJ1121193
పషరర: మమనక నలర పప

95-178/593

భరస : ఆనసదజజఖత నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1697
వయససస:41
లస: ససస స

Page 308 of 338

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08

9112 AP151000507410
పషరర: భబగఖస నలర పప nallapu

95-178/594

భరస : రతతనకర నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1697
వయససస:46
లస: ససస స
9115 SQX1069294
పషరర: మహన బబబమ గళళ

95-177/522

9116 SQX0870626
పషరర: ససనతత కకయలఖగయరర

95-177/525

9119 MLJ1126838
పషరర: మమమఖల అడడశన కకయఖగయర

95-177/528

9124 AP151000507028
పషరర: వససమత కకయఖగయర
కకయఖగయర
భరస : దథనదయలళళబబమ కకయఖగయర
ఇసటట ననస:62-35-1699
వయససస:51
లస: ససస స

95-178/595

9127 SQX1241215
పషరర: మనక కకరబసడడ

95-177/529

9122 SQX2505394
పషరర: ససపత బబబమ కకయఖగయర

తసడడ:డ రరమ రరవప కకరబసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1701
వయససస:24
లస: పప

95-178/596

9128 SQX1069328
పషరర: భబరత కకరబసడడ

95-177/530

తసడడ:డ వరయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:55
లస: పప

9123 SQX2505618
పషరర: రతన కలమలరర కకయఖగయర

9140 SQX0307710
పషరర: కకలగరన పడశరసత కకలగరన
తసడడ:డ నతగకశశర రరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:30
లస: ససస స

95-177/1358

9126 AP151000507025
పషరర: గమణ సససదరర కరసడడ కరసడడ

95-178/597

9129 SQX1377366
పషరర: హహమ కరబసడడ కకరబసడడ

95-177/531

భరస : రరమల రరవప కరబసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1701
వయససస:49
లస: ససస స
95-177/1271

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర దసలర
ఇసటట ననస:62-35-1701
వయససస:19
లస: ససస స
95-177/534

95-177/535
9135 MLJ1120344
పషరర: శకనవరసరరవప కకలగరన కకలగరన

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:39
లస: పప
95-177/537

తసడడ:డ వనసకయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:57
లస: పప
95-177/1272

95-177/527
9120 SQX0605758
పషరర: అశశక బబబమ కకయగయర
కకయఖగయర
తసడడ:డ అలయస వనసకయఖ కకయఖగయర
ఇసటట ననస:62-35-1699
వయససస:59
లస: పప

95-177/533 9132 SQX2381820
9131 SQX1377325
పషరర: రరమల రరవప కకరబసడడ కకరబసడడ
పషరర: ససరర దసలర

9137 SQX1759901
పషరర: నతగకశశరరరవప కకలగరన

95-177/524

భరస : భకస వతసలదయలకర కరసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1700
వయససస:56
లస: ససస స

భరస : నతగకశశరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:47
లస: ససస స
95-177/536

9117 SQX1256669
పషరర: వళయస బబబమ కకయగయర

భరస : ససపత బబబమ కకయఖగయర
ఇసటట ననస:62-35-1699
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకరబసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1701
వయససస:51
లస: పప

భరస : వరరసరశమ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1702
వయససస:59
లస: ససస స

తసడడ:డ నతగకసదడస కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:23
లస: పప

95-177/1357

9125 AP151000507046
పషరర: కమలకలమలరర కకయఖగయర
కకయఖగయర
భరస : ధరమజజజ న కకయఖగయర
ఇసటట ననస:62-35-1699
వయససస:58
లస: ససస స

95-178/598 9134 SQX1759893
9133 AP151000507732
పషరర: నతగరరణణ కకలగరన kola gallery
పషరర: కలమలరర కకలగరన

9139 SQX2312544
పషరర: రరజ కకలగరన

95-177/526

భరస : వనసకటటశశరరర కకరబసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1701
వయససస:46
లస: ససస స
95-177/532

95-177/521

తసడడ:డ అశశక బబబమ కకయగయర
ఇసటట ననస:62-35-1699
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయఖ కకయఖగయర
ఇసటట ననస:62-35-1699
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రరమ రరవప కకరబసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1701
వయససస:28
లస: ససస స

9136 AP151000504622
పషరర: వరరసరశమ కకలగరన కకలగరన

95-177/523

తసడడ:డ ధరమజజర న కకయఖగయర
ఇసటట ననస:62-35-1699
వయససస:41
లస: పప

9121 AP151000504008
పషరర: దథనదయలళళబబమ కకయఖగయర
కకయఖగయర
తసడడ:డ వనసకయఖ కకయఖగయర
ఇసటట ననస:62-35-1699
వయససస:62
లస: పప

9114 SQX1069377
పషరర: ససగమణమమ గళర

భరస : లకరర యఖ గళర
ఇసటట ననస:62-35-1698
వయససస:76
లస: ససస స

భరస : అశశక బబబమ కకయఖగయర
ఇసటట ననస:62-35-1699
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ అశశక కలమలర కకయఖగయర
ఇసటట ననస:62-35-1699
వయససస:30
లస: పప

9130 SQX1241165
పషరర: ససమసత కకరబసడడ

95-177/520

భరస : మహన బబబమ గళర
ఇసటట ననస:62-35-1698
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ లకరరయఖ గళర
ఇసటట ననస:62-35-1698
వయససస:49
లస: పప
9118 SQX0072090
పషరర: ఉదయ కలమలర కకయఖగయర

9113 SQX1069344
పషరర: పడసనన కలమలరర గళర

95-177/538
9138 AP151000504234
పషరర: నతగకశశరరరవప కకలగరన కకలగరన

తసడడ:డ అసకయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:59
లస: పప
95-178/599

9141 MLJ1124072
పషరర: మమరర కకలగరన

95-178/600

తసడడ:డ సరసబశవరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:34
లస: ససస స
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9142 AP151000507302
పషరర: kolagani కకలగరన

95-178/601

భరస : నతగకసదడసాస కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:44
లస: ససస స
9145 SQX1031111
పషరర: రగహహణణ కకలగరన

95-177/539

9146 SQX0503045
పషరర: వననద కలమలర కకలగన

95-177/542

9149 AP151000507347
పషరర: వజడమమ కకలగరన కకలగరన

భరస : రవ కలమలర కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704/1
వయససస:42
లస: ససస స

9152 SQX0659706
పషరర: సతష బబబమ కకలగరన

భరస : రవకలమలర కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704/1
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ లకమయఖ గరటటటపరటట
ఇసటట ననస:62-35-1705
వయససస:76
లస: పప
9160 SQX1930650
పషరర: జజఖతఖత బబ రరగడమ

95-178/608

తసడడ:డ రమమశ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1706
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దతనయఖ రగడడమ బబ యన
ఇసటట ననస:62-35-1707
వయససస:21
లస: ససస స

95-178/606

95-177/546

9156 SQX1928027
పషరర: మమనక గరటటటపరటట

95-177/547

తసడడ:డ రమమశ గరటటటపరటట
ఇసటట ననస:62-35-1705
వయససస:27
లస: ససస స

9161 SQX2453181
పషరర: ససమన నలర మల

9164 SQX0502948
పషరర: ససనల బబ రరగడమ బబ రరగడమ

9170 MLJ1126275
పషరర: ససవరరస � రరవననతల�
భరస : డతనయయలలడజ� రరవననతల
ఇసటట ననస:62-35-1707
వయససస:35
లస: ససస స

95-177/1273

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:62-35-1705/1
వయససస:49
లస: పప
95-178/1145

9162 SQX1575002
పషరర: బబ రరగడమ ససకనఖ

95-177/549

తసడడ:డ రమమశరబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1706
వయససస:23
లస: ససస స
95-177/551

9165 SQX0555748
పషరర: బబ రరగడమ జజనసన బబ రరగడమ

95-177/552

తలర : ధనలకడమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1706
వయససస:34
లస: పప
95-178/609

భరస : రమమష బబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1706
వయససస:38
లస: ససస స
95-177/554

9153 SQX1031103
పషరర: శశఖర బబబమ కకలగరన
తసడడ:డ రవ కలమలర కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704/1
వయససస:28
లస: పప

తలర : ధనలకడమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1706
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1706
వయససస:47
లస: పప

95-177/543

95-178/607 9159 SQX2454932
9158 AP151000507346
పషరర: ధనకలమలరర బబ రరగడమ బబ రరగడమ
పషరర: శకనవరసరరవప నలర మల

95-177/553 9167 MLJ1121821
9166 AP151000504276
పషరర: రమమష బబబమ బబ రరగడమ బబ రరగడమ
పషరర: రమలదదవ బబ రరగడమ

9169 SQX1761006
పషరర: ససధఖ జజఖత రగడమ డ బబ యన

95-177/545

తసడడ:డ శకనస
ఇసటట ననస:62-35-1705/1
వయససస:29
లస: పప
95-177/550

9150 SQX1839422
పషరర: ససజజత కకలగరన
భరస : సతష బబబమ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704/1
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : ఫరడనసస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1705
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ససనల బబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1705/1
వయససస:23
లస: ససస స
9163 SQX1928373
పషరర: పడవణ బబ రరగడమ

95-178/604

తసడడ:డ కకటయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704/1
వయససస:56
లస: ససస స
95-177/548

95-177/541
9147 SQX0477778
పషరర: కకరణ కలమలర కకలగరన కకలగరన

తసడడ:డ వరసరశమ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రవకలమలర కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704/1
వయససస:26
లస: పప

95-178/605 9155 MLJ1121953
9154 AP151000507051
పషరర: వరదతనమమ కకలగరన కకలగరన
పషరర: నతగమణణ కకలగరన

9157 SQX1927953
పషరర: చదసచయఖ గరటటటపరటట

95-177/540

భరస : వరసరశమ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704
వయససస:48
లస: ససస స
95-177/544

95-178/603
9144 AP151000507159
పషరర: కకటటశశరమమ కకలగరన కకలగరన

భరస : సరసబశవరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వర సరశమ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వరయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704
వయససస:51
లస: పప
9151 SQX1926708
పషరర: దతనమమ కకలగరన

95-178/602

భరస : నతగకశశరరరవప కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1703
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : శశఖర బబబమ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1704
వయససస:27
లస: ససస స
9148 AP151000504254
పషరర: రవకలమలర కకలగరన కకలగరన

9143 AP151000507338
పషరర: కలమలరర కకలగరన కకలగరన

9168 SQX1924026
పషరర: శరసత కలమలర బబ రరగడమ

95-175/895

తసడడ:డ ససబబ రరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1707
వయససస:42
లస: పప
95-177/555

9171 MLJ1122399
పషరర: అరరణకలమలరర� రగడబబ
డమ యన�

95-177/556

భరస : దతనయఖ� రగడబబ
డమ యన
ఇసటట ననస:62-35-1707
వయససస:38
లస: ససస స
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9172 SQX0477638
పషరర: లలజర అతస పరటట అథదపత

95-177/557

తసడడ:డ వలయస అథదపత
ఇసటట ననస:62-35-1707
వయససస:35
లస: పప
95-177/560

9178 AP151000504348
పషరర: దయలరతతనకర కరసడడ

95-177/561

95-177/563

9179 SQX1828805
పషరర: గమణసససదరర కరసడడ

9182 AP151000504168
పషరర: వజయకలమలర చసతతబతస న
చసతబతన
తసడడ:డ ఇసరసకల చసతబతస న
ఇసటట ననస:62-35-1711
వయససస:43
లస: పప

95-177/562

9180 SQX1660299
పషరర: గమణసససదరర కరసడడ

95-70/1175

భరస : దయలరతనకర కరసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1711
వయససస:51
లస: ససస స
95-177/564

9183 SQX1759869
పషరర: దయలరతతనకర కరసడడ

95-177/565

తసడడ:డ పసలస కరసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1711
వయససస:59
లస: పప

95-178/611

9188 AP151000507388
పషరర: మమరమమ చసతతబతష
స న
చసతబతస న
తసడడ:డ ఇసరక చసతబతస న
ఇసటట ననస:62-35-1711
వయససస:46
లస: ససస స

95-178/612

9189 AP151000507040
పషరర: ససతతషస చసతతబతస న
చసతబతస న
భరస : ఇసరక చసతబతస న
ఇసటట ననస:62-35-1711
వయససస:62
లస: ససస స

95-178/613

95-177/568

9191 SQX0337774
పషరర: బబ డదమ టట జగన� బబ డదమ టట

95-177/569

9192 SQX0307579
పషరర: వడదమ టట ధనలకడమ

95-178/614

తసడడ:డ బడహమయఖ� బబ డదమ టట
ఇసటట ననస:62-35-1712
వయససస:38
లస: పప

95-177/570 9194 SQX1410505
9193 SQX1069575
పషరర: రజన ససవరష భబరత కకలగరన
పషరర: రరజ కలమలర గగరరతతటట

భరస : శరమయఖల కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1713
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : జగన vaddeti
ఇసటట ననస:62-35-1712
వయససస:33
లస: ససస స
95-177/571

తసడడ:డ అదదయ గగరరతతటట
ఇసటట ననస:62-35-1713
వయససస:25
లస: పప
95-177/573

తసడడ:డ జజషషవర కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1713
వయససస:43
లస: పప

భరస : ఎలషర కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1713
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ దతనయఖ
ఇసటట ననస:62-35-1707
వయససస:22
లస: ససస స

95-178/610

తసడడ:డ జజషషవర ససఖనస
ఇసటట ననస:62-35-1712
వయససస:37
లస: ససస స

9199 SQX0500892
పషరర: ససజజత కకలగరన కకలగరన

95-198/78

95-177/567 9186 AP151000507389
9185 AP151000504359
పషరర: ఇసరసకల చసతతబతస న చసతబతన
పషరర: ససనత చసతతబతష
స న
చసతబతస న
తసడడ:డ సససదరరరవప చసతబతస న
భరస : ఇసరక చసతబతస న
ఇసటట ననస:62-35-1711
ఇసటట ననస:62-35-1711
వయససస:68
లస: పప
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వజయకలమలర జగటట
ఇసటట ననస:62-35-1711
వయససస:43
లస: ససస స

9196 AP151000504368
పషరర: సరఖమమలల కకలగరన కకలగరన

9177 SQX1881648
పషరర: ససధఖ జజఖత రగడమ డబబ యన

95-177/566

తసడడ:డ పడకరశస� చసతబతస న
ఇసటట ననస:62-35-1711
వయససస:60
లస: పప

9190 SQX1069617
పషరర: వనడడరయ ససఖనస

95-177/1274

భరస : దయల రతతనకర కరసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1710
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దయలరతతనకర కరసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1711
వయససస:29
లస: పప

9187 MLJ3720984
పషరర: మధసమత జగటట jetti

9176 SQX2311124
పషరర: ససరగసదడ బబబమ బబ రరగడమ

95-177/559
9174 AP151000504737
పషరర: శరసతకలమలర బబ రరగడమ బబ రరగడమ

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1707
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శరసత కలమలర
ఇసటట ననస:62-35-1707
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ పసలస కరసడడ
ఇసటట ననస:62-35-1708
వయససస:61
లస: పప

9184 MLJ1126598
పషరర: జకమస� చసతతబతష
స న�

95-177/558

తసడడ:డ ససబబబరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1707
వయససస:40
లస: పప

9175 MLJ1121839
పషరర: దతనయఖ రగడడమబబ యన�
రగడబబ
డమ యన
తసడడ:డ రరమమలల� రగడబబ
డమ యన
ఇసటట ననస:62-35-1707
వయససస:50
లస: పప

9181 SQX0477869
పషరర: పడశరసత కలమలర కరసడడ

9173 AP151000504030
పషరర: రవకలమలర బబ రరగడమ బబ రరగడమ

9197 SQX0659664
పషరర: ఆదదయఖ గగవతతట గగవరతతట

9200 MLJ2703338
పషరర: రరతష గగవతతటట
భరస : పరడసకకరన గగవనతతటట
ఇసటట ననస:62-35-1713
వయససస:42
లస: ససస స

95-177/572

తసడడ:డ జజషషవర కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1713
వయససస:39
లస: పప
95-177/574

తసడడ:డ వరయఖ గగవరతతట
ఇసటట ననస:62-35-1713
వయససస:49
లస: పప
95-178/616

9195 MLJ1126994
పషరర: ఎలషర కకలగరన

9198 SQX1127563
పషరర: హహహమలవత గగవతతటట

95-178/615

భరస : సనన జజకసన గగవరతతటట
ఇసటట ననస:62-35-1713
వయససస:27
లస: ససస స
95-178/617

9201 SQX1127514
పషరర: సనన జజకసన గగవతతటట

95-178/618

తసడడ:డ ఆదదయఖ గగవతతటట
ఇసటట ననస:62-35-1713
వయససస:27
లస: పప
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9202 MLJ3718897
పషరర: రరజకసదడపస
డ రద కకలగరన

95-177/575

తసడడ:డ ధనతడజ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1715/1
వయససస:42
లస: పప
9205 AP151000504097
పషరర: జసశసతష జజఖతషల జజఖతషల

95-177/577

9206 MLJ3720992
పషరర: రరజఖలకడమ కకలగరన

95-177/1275

9209 SQX2556256
పషరర: కరరణ కలమలరర మరరయలల

భరస : లకడమకరసతస నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1718
వయససస:60
లస: ససస స
95-177/580

9223 SQX2504249
పషరర: పడవలర క పషరస

95-177/581

9218 SQX1927904
పషరర: రతనస దతసరర

95-177/584

9221 SQX2110112
పషరర: యశశసత పడవణ పషరస

95-177/578

9224 SQX0470427
పషరర: పడవణ� పమడడపలర �

95-178/625

95-177/585

9229 MLJ1127174
పషరర: రసజజనబ పసరరకల

95-178/629

9210 AP151000507089
పషరర: మమరరమమ జజఖతషల జజఖతషల

95-178/623

9213 AP151000504263
పషరర: కలమలర బబబమ నలర పప నలర పప

95-177/579

9216 AP151000507037
పషరర: సరమలమజఖస దతసరర� dasari

95-178/626

భరస : రతనస� దతసరర
ఇసటట ననస:62-35-1720
వయససస:68
లస: ససస స
95-177/582

9219 AP151000504052
పషరర: పడకరష పమడడపలర పరమడడపలర

95-177/583

తసడడ:డ బబలసరశమ పరమడడపలర
ఇసటట ననస:62-35-1723
వయససస:49
లస: పప
95-177/1189

9222 SQX2109890
పషరర: యశశసత పడవణ పషరస

95-177/1190

తసడడ:డ ససధకర రరవప పషరస
ఇసటట ననస:62-35-1723
వయససస:20
లస: పప
95-178/627

భరస : పడకరశ� పరమడడపలర
ఇసటట ననస:62-35-1723
వయససస:40
లస: ససస స

9226 AP151000504595
పషరర: అనమ కలమలర బబ రరగడమ
బబ రరగడమ
తసడడ:డ బబలయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1725
వయససస:40
లస: పప

95-178/621

తసడడ:డ లకడమకరసతస నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1719
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప పషరస
ఇసటట ననస:62-35-1723
వయససస:20
లస: పప
95-177/1348

9207 MLJ3721073
పషరర: జజఖతతసత జజఖతషల జజఖతషల

భరస : సరలమన జజఖతషల
ఇసటట ననస:62-35-1718
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమయఖ దతసరర
ఇసటట ననస:62-35-1721
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ పడభబకర రరవప పషరస
ఇసటట ననస:62-35-1723
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : శశకకరణ కలమలర పసరరకల
ఇసటట ననస:62-35-1725
వయససస:38
లస: ససస స

95-178/622

భరస : కలమలర బబబమ నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1719
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ రతనస dasari
ఇసటట ననస:62-35-1721
వయససస:45
లస: పప
9220 AP151000504018
పషరర: బబలసరశమ పమడడపలర
పరమడడపలర
తసడడ:డ పడకరశస పరమడడపలర
ఇసటట ననస:62-35-1723
వయససస:75
లస: పప

9215 SQX0092783
పషరర: రరజమణణ నలర పప

95-178/619

భరస : జసశసత jyothula
ఇసటట ననస:62-35-1716
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ లకడమ కరసతస నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1719
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1719
వయససస:70
లస: పప
9217 AP151000504096
పషరర: రరసపడసరద దతసరర దతసరర

95-178/620

భరస : ఆనసద దదననశ మరరయలల
ఇసటట ననస:62-35-1718
వయససస:45
లస: ససస స

95-178/624 9212 SQX0071597
9211 AP151000507036
పషరర: రతనమలణణకఖస నలర పప nallapu
పషరర: పడసరద బబబమ నలర పప

9204 AP151000507289
పషరర: ససతతషస కకలగరన కకలగరన

భరస : ధనరరజ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1715/1
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ ధనరరజ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1716
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమ రరవప పప దదల
ఇసటట ననస:62-35-1718
వయససస:42
లస: ససస స

9214 AP151000504021
పషరర: లకడమకరసతస నలర పప నలర పప

95-177/576

తసడడ:డ వనసకటరరమయఖ కకలగరన
ఇసటట ననస:62-35-1715/1
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ సరలమన జజఖతషల
ఇసటట ననస:62-35-1716
వయససస:45
లస: పప
9208 SQX2273159
పషరర: వజయ రరణణ పప దదల

9203 AP151000504435
పషరర: ధనరరజ కకలగరన

9225 AP151000507287
పషరర: ససభబగఖవత పమడడపలర �
పరమడడపలర
భరస : బబలసరశమ� పరమడడపలర
ఇసటట ననస:62-35-1723
వయససస:68
లస: ససస స

95-178/628

95-177/586 9228 AP151000504676
95-177/587
9227 AP151000504274
పషరర: శశకకరణమణమలర పసరరకల పసరరకల
పషరర: మరరయదతసస బబ రరగడమ బబ రరగడమ

తసడడ:డ జజససఫ పసరరకల
ఇసటట ననస:62-35-1725
వయససస:44
లస: పప
9230 MLJ3721016
పషరర: జజఖత పసరరకల పసరరకల
భరస : జజసఫ పసరరకల
ఇసటట ననస:62-35-1725
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వరరసరశమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1725
వయససస:53
లస: పప
95-178/630

9231 SQX2172328
పషరర: టటన పసడయ పసరరకల

95-178/1146

తసడడ:డ శశ కకరణ కలమలర
ఇసటట ననస:62-35-1725
వయససస:20
లస: ససస స
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95-177/588

తసడడ:డ గరబడయయల శశరర
ఇసటట ననస:62-35-1726
వయససస:79
లస: పప
9235 SQX1263524
పషరర: ఉష రరణణ దతసరర

95-178/633

95-178/636

తసడడ:డ కకశవపలల దతసరర
ఇసటట ననస:62-35-1727
వయససస:25
లస: పప
9241 SQX1031053
పషరర: నరమల కలమలర వరరనపప

95-177/590

95-178/1147

95-177/595

95-178/640

95-177/596

తసడడ:డ పపనన రరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1730
వయససస:28
లస: పప
9256 SQX2158392
పషరర: బబరరనరమ బబ రరగడమ

తసడడ:డ జకమస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1731
వయససస:22
లస: ససస స

9248 MLJ3721065
పషరర: రరజఖలకడమ మట

95-177/1277

95-177/593

9246 AP151000504238
పషరర: కకకషట రఫర బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-177/594

తసడడ:డ ఆదతస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1729
వయససస:45
లస: పప
95-178/638

9249 MLJ1121615
పషరర: ననసటటసగకల బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-178/639

తసడడ:డ ఆదతస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1729
వయససస:42
లస: ససస స

9254 AP151000504282
పషరర: కకకసససజర బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-177/597

తసడడ:డ పపనతనరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1731
వయససస:28
లస: పప

95-177/589

95-177/592

95-178/641

9260 SQX1760800
పషరర: జజన బబ రరగడమ

9240 SQX1031046
పషరర: కకషష పసడయలసక వరరనపప

9243 AP151000504597
పషరర: రమమష కలమలర వరర నపప
వరధనపప
తసడడ:డ రరజజరరవప వరర నపప
ఇసటట ననస:62-35-1728
వయససస:55
లస: పప

9252 SQX2310332
పషరర: హహపసబమభబ జగటట

95-178/1148

తసడడ:డ పడభమ దతస జగటట
ఇసటట ననస:62-35-1729
వయససస:29
లస: ససస స
9255 SQX2173060
పషరర: లవసగసట న నలర పప

95-177/1276

తసడడ:డ ఆనసద జజఖత నలర పప
ఇసటట ననస:62-35-1730
వయససస:20
లస: పప
95-178/642

భరస : కకకసససచల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1730
వయససస:38
లస: ససస స
95-177/598

95-178/635

95-177/591

9251 MLJ3721040
పషరర: ఏససదయమమ బబ రరగడమ
బబ రరగడమ
భరస : ఆదస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1729
వయససస:68
లస: ససస స

9257 MLJ1127307
పషరర: బయఖలల బబ రరగడమ

9237 AP151000507734
పషరర: ఎలజగబబత బబ రరగడమ బబ రరగడమ

భరస : నరమల కలమలర వరర నపప
ఇసటట ననస:62-35-1728
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆదతస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1730
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకససససగర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1730
వయససస:19
లస: పప
9259 SQX1760719
పషరర: ఝలనస ససవరచల బబ రరగడత

95-178/637

భరస : కకకషట రఫర మటట
ఇసటట ననస:62-35-1729
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ఆదస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1729
వయససస:53
లస: ససస స
9253 SQX1927433
పషరర: జజన బబ రరగడమ

9239 SQX1263342
పషరర: నతగకసదడ బబబమ దతసరర

9245 MLJ1121623
పషరర: ఆమసస జగటట

95-178/632

భరస : రరజ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1727
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ దతస జగటట
ఇసటట ననస:62-35-1729
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససగరతరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1729
వయససస:75
లస: పప
9250 MLJ3721057
పషరర: గగరరర బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-178/634

తసడడ:డ రమమశ కలమలర వరర నపప
ఇసటట ననస:62-35-1728
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలమలర వరరరపప
ఇసటట ననస:62-35-1728
వయససస:55
లస: ససస స
9247 MLJ1121201
పషరర: ఆదతస బబ రరగడమ బబ రరగడమ

9236 AP151000507645
పషరర: ససతతషకలమలరర బబ రరగడమ
బబ రరగడమ
భరస : కకశవమయరరస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1727
వయససస:45
లస: ససస స

9242 SQX0071845
పషరర: రరజజ రతన పడకరశ వరరనపప

9234 AP151000507643
పషరర: రగజకమరర బబ రరగడమ బబ రరగడమ

భరస : బబలయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1726
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ కకశవపలల దతసరర
ఇసటట ననస:62-35-1727
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలమలర వరరనపప
ఇసటట ననస:62-35-1728
వయససస:32
లస: పప
9244 SQX2234086
పషరర: రరణణ రతన వరరరపప

95-178/631

భరస : అజయ కలమలర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1726
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : నతగకసదడ బబబమ దతసరర
ఇసటట ననస:62-35-1727
వయససస:27
లస: ససస స
9238 SQX1263573
పషరర: నరకసదడ కలమలర దతసరర

9233 SQX1077875
పషరర: చదసతనఖ కలమలరర బబ రరగడమ

9258 SQX2273464
పషరర: జజన మలట న బబ రరగడమ

95-177/1278

తసడడ:డ జమమశ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1730/1
వయససస:18
లస: పప
95-177/599

9261 SQX1760511
పషరర: జకమస బబ రరగడమ

95-177/600

తసడడ:డ పపనతనరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1731
వయససస:45
లస: పప
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95-177/1350

తసడడ:డ రరజ రతనస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1731
వయససస:49
లస: పప

9263 SQX2505204
పషరర: కకకసస న రరజఖస బబ రరగడమ

95-177/1356

తసడడ:డ ససధథర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1731
వయససస:19
లస: ససస స

95-177/603

తసడడ:డ ఆసజననయమలల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1733
వయససస:29
లస: ససస స
95-178/645

భరస : ఆసజననయమలల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1733
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ కకసడయఖ మణణపటట
ఇసటట ననస:62-35-1735
వయససస:56
లస: పప
9277 SQX2234144
పషరర: వనసకట నతగ భబరర వ ఈరర

9269 SQX0563601
పషరర: రరజవరరన బబ రరగడమ బబ రరగడమ

9272 SQX1927631
పషరర: గరలలమమ కకమమశన

9275 SQX2234128
పషరర: వజయ లకడమ మణణపటట

9270 AP151000504042
పషరర: ఆసజననయమలల బబ రరగడమ
బబ రరగడమ
తసడడ:డ పషడమయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1733
వయససస:65
లస: పప

95-177/605

95-177/606

9273 SQX1927581
పషరర: బడహమ రగడడమ కకమమశన

95-177/607

తసడడ:డ వనసకట రగడడమ కకమమశన
ఇసటట ననస:62-35-1735
వయససస:67
లస: పప
95-178/1149

తసడడ:డ బడమమయఖ మణణపటట
ఇసటట ననస:62-35-1735
వయససస:50
లస: ససస స
95-178/1151

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరలల ఈరర
ఇసటట ననస:62-35-1735
వయససస:18
లస: ససస స

9286 MLJ3717659
పషరర: అనతత బబ రరగడమ Borugadda

95-178/647

భరస : ఆనసద ససధతకర Borugadda
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:54
లస: ససస స

95-177/610

9287 MLJ3717071
పషరర: నవఖ దథపసస బబ రరగడమ
తసడడ:డ కకశశర బబబమ Borugadda
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:36
లస: ససస స

95-178/650

9282 SQX1927821
పషరర: కకశశరగ బబబమ బబ రరగడమ

95-177/611

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:51
లస: పప
95-177/1359

తసడడ:డ నగకశశరరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకషప ర బబబమ Borugadda
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:30
లస: ససస స
9289 MLJ3717055
పషరర: మమరర సశపన బబ రరగడమ

9284 SQX2505873
పషరర: పడకరశ బబబమ బబ రరగడమ

95-177/608

తసడడ:డ కకషప ర బబబమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశరరరవప బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:45
లస: పప
95-177/612

95-178/1150

95-177/1280 9279 SQX0659649
9278 SQX2344034
పషరర: లలవణఖ ససగరత సరరత గరలర మయడడ
పషరర: మణణ పడసరద బబ రరగడమ

95-177/609 9281 SQX0426858
9280 SQX0502849
పషరర: నవనసణమలర బబ రరగడమ బబ రరగడమ
పషరర: చసదడ శశఖర బబ రరగడమ బబ రరగడమ

9283 SQX0426916
పషరర: ఆనసద ససధతకర బబ రరగ డమ �
బబ రరగడమ
తసడడ:డ నతగకశశర రరవప� బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:65
లస: పప

9276 SQX2279321
పషరర: బల బడహమస మణణపటట
తసడడ:డ బడహమస మణణపటట
ఇసటట ననస:62-35-1735
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశ రరవప గరలర మయడడ
ఇసటట ననస:62-35-1737
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ ససధతకర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:31
లస: పప

95-177/602

95-177/604

భరస : బడహమరగడడమ కకమమశన
ఇసటట ననస:62-35-1735
వయససస:61
లస: ససస స
95-177/1279

9267 AP151000504350
పషరర: పరపయఖ కలరవడడ కలరవరడడ
తసడడ:డ గగపరలరరవప కలరవరడడ
ఇసటట ననస:62-35-1732
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయమలల బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1733
వయససస:29
లస: పప

9271 AP151000507091
పషరర: పదమ బబ రరగడమ బబ రరగడమ

9274 SQX2234110
పషరర: బడహమయఖ మణణపటట

95-177/601

తసడడ:డ పరపయఖ kurvdi
ఇసటట ననస:62-35-1732
వయససస:36
లస: పప

9268 SQX1232875
పషరర: పషడమకలమలరర బబ రరగడమ

95-178/643

భరస : జకమస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1731
వయససస:37
లస: ససస స

95-178/644 9266 MLJ2696110
9265 MLJ3721024
పషరర: మరరయమమ బబ రరగడమ బబ రరగడమ
పషరర: కకరణచసద కకరవడడ

భరస : కకపరనసదస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1731
వయససస:58
లస: ససస స

9264 MLJ3721032
పషరర: మమరర బబ రరగడమ

9285 SQX0500850
పషరర: అనసష బబ రరగడమ Borugadda
తసడడ:డ ససధతకర Borugadda
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:29
లస: ససస స

95-178/648

9288 AP151000501351
పషరర: నరమల బబ రరగడమ Borugadda

95-178/649

భరస : కకషప రరబబమ Borugadda
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:49
లస: ససస స

95-178/651 9291 SQX2520724
9290 MLJ3717063
పషరర: అననమమ బబ రరగడమ Borugadda
పషరర: అణషమమ బబ రరగడమ

భరస : నతగకశశర రరవప Borugadda
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:71
లస: ససస స

95-178/646

95-178/1314

భరస : నతగకశశర రరవప బయరగడమ
ఇసటట ననస:62-35-1739
వయససస:79
లస: ససస స
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9292 SQX1816982
పషరర: షణమమఖ రరవప రగడమ డ కకన

95-177/613

తసడడ:డ అపరప రరవప కకన
ఇసటట ననస:62-36-189
వయససస:31
లస: పప
9295 SQX0744417
పషరర: ఎససస ర బబతపపడడ

95-145/554

95-145/557

95-145/558

95-145/561

95-145/564

95-145/567

9305 AP151000519382
పషరర: వరపడసరద కసభసపరటట

9308 SQX1871862
పషరర: వనసకటటశశరమమ కరలశశటట

9311 SQX2524627
పషరర: వసశ పససపపలలటట

95-143/408

9314 SQX2280725
పషరర: నతగ రరజ కటబట

95-143/410

9317 SQX1417402
పషరర: బ వ కకటటశశర రరవప
తసడడ:డ బ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-60
వయససస:47
లస: పప

9319 AP151000510523
పషరర: శకనవరసరరవప గమమమడడ�

9320 MLJ2619567
పషరర: రమలదదవ� గమమమడడ�

95-143/413

భరస : సనరరబబబమ�
ఇసటట ననస:62-62
వయససస:45
లస: ససస స

95-145/556

9300 SQX1942259
పషరర: జజససఫ కసభసపరటట

95-143/407

9303 SQX1871920
పషరర: యశశద కకసడదటట

95-145/560

భరస : నతగకశశర రరవప కకసడదటట
ఇసటట ననస:62-57
వయససస:45
లస: ససస స
95-145/562

9306 SQX0063321
పషరర: శవ పరరశత పససపపలలటట

95-145/563

భరస : ఉమలమహహశశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-58
వయససస:39
లస: ససస స
95-145/565

9309 SQX0063206
పషరర: ఉమ మహహశశర రరవప
పససపపలలటట
తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-58
వయససస:47
లస: పప

95-146/844

9312 SQX2421915
పషరర: ధన లకడమ పప గడ

95-145/566

95-166/1215

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప పప గడ
ఇసటట ననస:62-58
వయససస:66
లస: పప
95-176/982

తసడడ:డ బసవయఖ
ఇసటట ననస:62-59
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకట కకటటశశర రరవప బబ డడమపలర
ఇసటట ననస:62-60
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:62-61
వయససస:58
లస: పప

95-145/559

తలర : మమరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:62-58
వయససస:18
లస: పప

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:62-59
వయససస:38
లస: ససస స
9316 SQX1467308
పషరర: శక దదవ బబ డడమపలర

9302 AP151000519141
పషరర: గగవసదమమ కసభసపరటట

9297 MLJ2628501
పషరర: భబరత కసభసపరటట

తసడడ:డ వరపడసరద కసభసపరటట
ఇసటట ననస:62-57
వయససస:20
లస: పప

భరస : వనసకటబదదడ కరలశశటట
ఇసటట ననస:62-58
వయససస:64
లస: ససస స

తసడడ:డ అపరపల సరశమ మలననపలర
ఇసటట ననస:62-58
వయససస:72
లస: పప
9313 SQX0824672
పషరర: నరమల కటబట

95-145/1188

తసడడ:డ మసరసన రరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:62-57
వయససస:45
లస: పప

భరస : వనసకటబదదడ కరలశశటట
ఇసటట ననస:62-58
వయససస:55
లస: ససస స
9310 SQX1070473
పషరర: శకరరస మయరరస మలననపలర

9299 SQX2332237
పషరర: నవన బబతపపడడ

95-224/1346

భరస : మసరసనతడవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:62-56
వయససస:70
లస: ససస స

భరస : వరపడసరద కసభసపరటట
ఇసటట ననస:62-57
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద కసభసపరటట
ఇసటట ననస:62-57
వయససస:21
లస: పప
9307 AP151000516224
పషరర: వనసకటటశశరమమ కరలశశటట

95-145/555

భరస : ఆనసద బబతపపడడ
ఇసటట ననస:62-56
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వర పడసరద కసభసపరటట
ఇసటట ననస:62-57
వయససస:25
లస: ససస స
9304 SQX1759877
పషరర: జకమస కసభసపరటట

9296 AP151000519133
పషరర: పరమమలల బబతపపడడ

9294 SQX2224970
పషరర: ధన లకడమ టట

భరస : సససహ రరయమడన
ఇసటట ననస:62-55-142
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : శకనవరసరరవప బబతపపడడ
ఇసటట ననస:62-56
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస బబతపపడడ
ఇసటట ననస:62-56
వయససస:30
లస: పప
9301 SQX1285775
పషరర: రగజజ కసభసపరటట

95-177/614

భరస : అకలణలల మలతసగర
ఇసటట ననస:62-36-1641
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసస
ఇసటట ననస:62-56
వయససస:26
లస: ససస స
9298 SQX0600247
పషరర: ఆనసద బబతపపడడ

9293 AP151000507480
పషరర: తదరకజమమ మలతసగర మలతసగర

9315 SQX1417386
పషరర: బ వ ససభబషసన

95-143/409

తసడడ:డ బ వ కకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-60
వయససస:23
లస: ససస స
95-143/411

9318 AP151000513271
పషరర: సరమలమజఖస గమమమడడ�

95-143/412

భరస : శకనవరసరరవప�
ఇసటట ననస:62-61
వయససస:51
లస: ససస స
95-143/414

9321 AP151000513272
పషరర: వజయలకడమ గమమమడడ�

95-143/415

భరస : కకషరషరరవప�
ఇసటట ననస:62-62
వయససస:46
లస: ససస స
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9322 SQX1379941
పషరర: జయతదడ సరయ గమమమడడ

95-143/416

తసడడ:డ కకషష రరవప గమమమడడ
ఇసటట ననస:62-62
వయససస:24
లస: పప
9325 SQX0691345
పషరర: నవనసణమలర గమమమడడ

95-143/419

95-143/422

95-178/1052

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:62-64
వయససస:35
లస: పప
9334 SQX2487734
పషరర: మఖసనద అల షషక

95-178/1294

95-180/32

95-141/579

95-164/949

తసడడ:డ సరసబశవరరవప ససకల
ఇసటట ననస:62-67/1
వయససస:43
లస: పప
9349 SQX1515214
పషరర: పపరష కలమలరర బరర
భరస : శకనవరసరరవప బరర
ఇసటట ననస:62-67-2
వయససస:33
లస: ససస స

9332 SQX2487296
పషరర: తహహరర షషక

9333 SQX2487692
పషరర: రరజజశనత షషక

95-178/1288

9335 SQX2487866
పషరర: మహమమద అల షషక

9338 SQX0328880
పషరర: అపరపరరవప చదటట టపలర �

9341 SQX2439313
పషరర: ససలలసనత షషక

9344 MLJ2703700
పషరర: వజయలకడమ ససకల

9347 AP151000504399
పషరర: సరసబశవరరవప ససకల ససకల

9350 SQX1515206
పషరర: శకనవరసరరవప బరర
తసడడ:డ మతస యఖ బరర
ఇసటట ననస:62-67-2
వయససస:40
లస: పప

95-143/421

95-178/1051

95-178/1293

తలర : మహమమద బబగ షషక
ఇసటట ననస:62-64
వయససస:34
లస: ససస స
95-178/1298

9336 SQX1759786
పషరర: బమజర వరన నతదదసడర

95-178/653

తసడడ:డ రమమశ బబబమ నతదదసడర
ఇసటట ననస:62-65
వయససస:23
లస: ససస స
95-180/33

9339 SQX0418236
పషరర: శకనవరసరరవప సప మల

95-178/654

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సప మల
ఇసటట ననస:62-67
వయససస:46
లస: పప
95-143/928

9342 SQX2484160
పషరర: జన షషక

95-155/1037

తసడడ:డ సలస షషక
ఇసటట ననస:62-67/1
వయససస:35
లస: పప
95-178/655

9345 SQX1087460
పషరర: సరగజన ససకల

95-178/656

భరస : సరసబశవ రరవప ససకల
ఇసటట ననస:62-67/1
వయససస:70
లస: ససస స
95-178/658

తసడడ:డ కకటయఖ ససకల
ఇసటట ననస:62-67/1
వయససస:60
లస: పప
95-141/175

9330 SQX2115244
పషరర: మసరసన వల షషక
తసడడ:డ ఖససస
ఇసటట ననస:62-64
వయససస:60
లస: పప

భరస : వనసకటటసశరరరవప ససకల
ఇసటట ననస:62-67/1
వయససస:35
లస: ససస స
95-178/657

9327 MLJ2614014
పషరర: సనరరబబబమ� గమమమడడ�

భరస : ససధథర కలమలర కకసదవరటట కసటట
ఇసటట ననస:62-64
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జన షషక
ఇసటట ననస:62-67/1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సలస షషక
ఇసటట ననస:62-67/1
వయససస:36
లస: పప
9346 MLJ2696623
పషరర: వనసకటటశశరరరవప ససకల ససకల

95-178/652

తసడడ:డ మలణణకరఖచతరర�
ఇసటట ననస:62-65-334
వయససస:50
లస: పప

భరస : సలస షషక
ఇసటట ననస:62-67/1
వయససస:53
లస: ససస స
9343 SQX2483048
పషరర: జలలన షషక

9329 SQX1439836
పషరర: నలల రగజ కకసదవరటట కసటట

95-143/418

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:62-62
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ బబబమ షషక
ఇసటట ననస:62-64
వయససస:42
లస: పప

భరస : గగస ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:62-65-334
వయససస:32
లస: ససస స
9340 SQX2451490
పషరర: అబద షషక

95-143/420

భరస : మసరసనశల షషక
ఇసటట ననస:62-64
వయససస:54
లస: ససస స

తలర : రరజజశస షషక
ఇసటట ననస:62-64
వయససస:18
లస: ససస స
9337 SQX1481787
పషరర: పరరశన పఠరన

9326 SQX0691253
పషరర: రరజకష గమమమడడ

9324 SQX0727743
పషరర: రరజశశఖర గమమమడడ

తసడడ:డ సనరర బబబమ
ఇసటట ననస:62-62
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కకషషరరవప
ఇసటట ననస:62-62
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప�
ఇసటట ననస:62-62
వయససస:57
లస: పప
9331 SQX2113603
పషరర: రరయలజ షషక

95-143/417

తసడడ:డ కకషష రరవప గమమమడడ
ఇసటట ననస:62-62
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ సనరరబబబమ
ఇసటట ననస:62-62
వయససస:28
లస: పప
9328 AP151000510600
పషరర: కకషరషరరవప గమమమడడ�

9323 SQX1379487
పషరర: నతగ పడదథప గమమమడడ

9348 SQX2509065
పషరర: సలస షషక

95-224/1653

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:62-67/1
వయససస:59
లస: పప
95-141/176

9351 SQX1629155
పషరర: మలలర శశరర తషమమల

95-177/615

భరస : సరసబశవ రరవప తషమమల
ఇసటట ననస:62-70
వయససస:57
లస: ససస స
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9352 SQX0660027
పషరర: సరసబ శవ రరవప తషమమల

95-177/616

తసడడ:డ రరఘవయఖ తషమమల
ఇసటట ననస:62-70
వయససస:65
లస: పప
9355 SQX2245835
పషరర: కరరమమన షషక

9353 SQX2241099
పషరర: మహహష కకమమమరర

95-176/990

తలర : శకరరమ మయరరస
ఇసటట ననస:62-72
వయససస:20
లస: పప
95-178/1163

9354 SQX2245819
పషరర: ఈశశరమమ జజనకక

95-178/1162

భరస : కకషష మయరరస
ఇసటట ననస:62-72-74
వయససస:63
లస: ససస స

9356 SQX1331354
పషరర: అపరష మగరలపప

95-155/642

9357 AP151000531369
పషరర: రతనకలమలరర మగరలపప

భరస : మజద
ఇసటట ననస:62-72-74
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఎస ఎల వ అరరసధత రరవప మగరలపప
ఇసటట ననస:62-73
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరశసహరరవప మగరలపప
ఇసటట ననస:62-73
వయససస:57
లస: ససస స

95-155/644
9358 SQX0542365
పషరర: లలల వనసకట అరరసధత రరవప
మగరలపప
తసడడ:డ నరసససహ రరవప మగరలపప
ఇసటట ననస:62-73
వయససస:31
లస: పప

9359 AP151000507226
పషరర: నలలరరణణ ఆరమళళ ఆరరమలళర

9360 SQX0659912
పషరర: కకకసట రపర ఆరమళళ ఆరరమలళర

తసడడ:డ జకకయఖ ఆరరమలళర
ఇసటట ననస:62-73
వయససస:41
లస: ససస స

9361 AP151000504025
పషరర: జకకయఖ ఆరమళళ ఆరరమలళర

9362 SQX2562023
పషరర: ఏడడకకసడలల చసతలచదరరవప

95-177/619

తసడడ:డ పపననయఖ ఆరరమలళర
ఇసటట ననస:62-73
వయససస:65
లస: పప
9364 AP151000507191
పషరర: దదవమణణ ససరభ ససరబ

95-176/353

భరస : ఆనసదరరవప ససరబ
ఇసటట ననస:62-75
వయససస:53
లస: ససస స
9367 MLJ1121540
పషరర: దతసస ససరభ

95-176/356

95-176/996

భరస : అశశక వశరకమ
ఇసటట ననస:62-75 , 1 LINE
వయససస:31
లస: ససస స
9376 AP151000000001
పషరర: ససగమణ కకమయమరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-76
వయససస:48
లస: పప

9366 SQX1456491
పషరర: ఏససరతనస ససరభ

95-176/354

9371 SQX2309441
పషరర: అఖల ససరబ

9374 SQX2239408
పషరర: ససరకక తతట

95-176/360

9377 AP151000507513
పషరర: శరసతమమ కకమయమరర

95-176/357

9380 SQX1512194
పషరర: రరజకశశరర బతష
స ల
భరస : ససబబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-77
వయససస:25
లస: ససస స

95-176/355

9369 MLJ3718491
పషరర: ఆనసదరరవప ససరభ ససరబ

95-176/358

తసడడ:డ ఆదదయఖ ససరబ
ఇసటట ననస:62-75
వయససస:60
లస: పప
95-176/997

9372 SQX1930023
పషరర: మమరర ససరబ

95-177/620

భరస : ఏససరతనస ససరబ
ఇసటట ననస:62-75
వయససస:33
లస: ససస స
95-154/1464

9375 MLJ1125293
పషరర: ససజనఖ కకమయమరర

95-176/359

భరస : బబపనయఖ
ఇసటట ననస:62-76
వయససస:34
లస: ససస స
95-176/361

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-76
వయససస:63
లస: ససస స
95-176/363

95-176/352

తసడడ:డ కకపర రరవప ససరభ
ఇసటట ననస:62-75
వయససస:37
లస: పప

భరస : నతగకశశర రరవప తతట
ఇసటట ననస:62-76
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అమలమరరవప
ఇసటట ననస:62-76
వయససస:42
లస: ససస స
9379 AP151000504644
పషరర: అమలమరరవప కకమయమరర

9365 MLJ3719671
పషరర: రరజకష ససరభ

తసడడ:డ నరసససహ ససరబ
ఇసటట ననస:62-75
వయససస:19
లస: పప
95-176/998

9363 MLJ1123140
పషరర: మమరర ససరభ
భరస : నరసససహరరవప ససరబ
ఇసటట ననస:62-75
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆనసదరరవప ససరబ
ఇసటట ననస:62-75
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:62-75
వయససస:19
లస: పప
9373 SQX2167542
పషరర: రరతష వశరకమ

95-176/1084

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:62-74
వయససస:51
లస: పప

9368 MLJ1120377
పషరర: నరసససహరరవప ససరభ

95-177/618

తసడడ:డ జకణరయఖ ఆరరమలళర
ఇసటట ననస:62-73
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకపర రరవప
ఇసటట ననస:62-75
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప ససరబ
ఇసటట ననస:62-75
వయససస:37
లస: పప
9370 SQX2161727
పషరర: అఖల ససరభ

95-177/617

95-155/643

9378 AP151000504334
పషరర: బబపనయఖ కకమయమరర

95-176/362

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-76
వయససస:43
లస: పప
95-176/364

9381 SQX0209916
పషరర: అనతత బతష
స ల

95-176/365

భరస : నతగరరజ
ఇసటట ననస:62-77
వయససస:34
లస: ససస స
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95-176/366

భరస : శవరరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-77
వయససస:56
లస: ససస స
9385 MLJ2696037
పషరర: నతగరరజ బతష
స ల

95-176/369

95-155/646

95-176/373

95-176/376

95-176/379

తసడడ:డ యయసప బమ
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:48
లస: పప
9400 AP151000531352
పషరర: తరరపతమమ ససధథరగడడమ

95-155/647

భరస : మమసలయఖ ససధథరగడడమ
ఇసటట ననస:62-79
వయససస:57
లస: ససస స
9403 SQX1498055
పషరర: ఎసషస ర రరణణ పప లననన

95-176/383

భరస : రతనస వరరకకటట
ఇసటట ననస:62-80
వయససస:57
లస: ససస స

9392 MLJ3720356
పషరర: దథనమమ పప లననన

9395 SQX0742148
పషరర: భబగఖమమ పప లలపలర

95-176/386

95-176/374

9390 MLJ3720349
పషరర: రమలదదవ పప లననన

95-176/372

9393 SQX0892588
పషరర: భబరత పప లలపలర

95-176/375

95-176/377

9396 MLJ1122969
పషరర: పడసరదస సప లననన

95-176/378

తసడడ:డ బకణయఖ
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ మలరరణ
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:41
లస: పప

95-176/380
9398 SQX1271667
పషరర: ఫణణ భయషణ శకనవరస
రరమచసదసడన
తసడడ:డ వనణమగగపరల వనసకట ససబబబరరవప రరమచ
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:54
లస: పప

9399 AP151000504479
పషరర: మలరరణ పప లననన
తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:70
లస: పప

9401 MLJ2645992
పషరర: ఆదదనతరరయణ ససధథరగడడమ

9402 SQX1498063
పషరర: సశపన పప లననన

9404 SQX0576371
పషరర: పరరశత పప లననన

9407 SQX0555904
పషరర: పప లననన ససరకష

9410 SQX1925684
పషరర: ఉమ మహహశశరర తననలకరర
భరస : శకనవరస తననలకరర
ఇసటట ననస:62-80
వయససస:36
లస: ససస స

95-155/645

భరస : పప లలపలర శరససన
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:61
లస: ససస స

95-155/648

95-176/381

95-176/382

తసడడ:డ రరజజ రతనస పప లననన
ఇసటట ననస:62-79
వయససస:24
లస: ససస స
95-176/384

9405 AP151000507005
పషరర: ససరకఖ పప లననన

95-176/385

భరస : రరజజ
ఇసటట ననస:62-79
వయససస:51
లస: ససస స
95-176/387

తసడడ:డ రరజజ
ఇసటట ననస:62-79
వయససస:32
లస: పప
95-155/649

9387 AP151000531354
పషరర: అనసతమమ

తసడడ:డ మలరరణ
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:62-79
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-79
వయససస:68
లస: ససస స
9409 AP151000531546
పషరర: ససబమబలల వరరకకటట

95-176/371

తసడడ:డ మమసలయఖ ససధథరగడడమ
ఇసటట ననస:62-79
వయససస:42
లస: పప

భరస : ససరకష పప లననన
ఇసటట ననస:62-79
వయససస:24
లస: ససస స
9406 AP151000507007
పషరర: సప మమమ ధరమనపప

9389 MLJ3720331
పషరర: అననపపరష పప లననన

95-176/368

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:57
లస: ససస స

భరస : మలరరణ
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ బకణయఖ
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:68
లస: ససస స
9397 SQX0206300
పషరర: పప లలపల దతవదస

95-176/370

భరస : పడసరదస
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : దతవడడ
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:41
లస: ససస స
9394 SQX0742031
పషరర: భయదదవమమ వలర పపదతసస

9386 MLJ2696094
పషరర: శవరరవప బతష
స ల

9384 SQX0206292
పషరర: ససబబయఖ బతష
స ల

తసడడ:డ శవరవప బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-77
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయఖ బతష
స ల
ఇసటట ననస:62-77
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నతగయఖ
ఇసటట ననస:62-78
వయససస:62
లస: పప
9391 MLJ3720364
పషరర: సలలమ పప లలపలర

95-176/367

భరస : మలరస యఖ
ఇసటట ననస:62-77
వయససస:75
లస: ససస స

తసడడ:డ శవరరవప
ఇసటట ననస:62-77
వయససస:40
లస: పప
9388 AP151000531540
పషరర: ససబబబరరవప రగడమ డబతస న

9383 AP151000507536
పషరర: ఆదదమమ దదపపలపరటట

9408 AP151000504125
పషరర: రరజజరతనస పప లననన

95-176/388

తసడడ:డ రరమమలల
ఇసటట ననస:62-79
వయససస:57
లస: పప
95-175/896

9411 SQX1925643
పషరర: శకనవరస తననలకరర

95-175/897

తసడడ:డ ససబబరరవప తననలకరర
ఇసటట ననస:62-80
వయససస:39
లస: పప
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9412 AP151000507010
పషరర: ససజజత పప లననన

95-176/389

భరస : మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-80
వయససస:41
లస: ససస స

9413 SQX1930056
పషరర: మమత పప లననన

95-177/621

తసడడ:డ మహన రరవప పప లననన
ఇసటట ననస:62-80
వయససస:21
లస: ససస స

9415 SQX1602912
పషరర: పరరమళ కలమలరర పప లలపలర

95-177/623

తసడడ:డ దతవదస పప లలపలర
ఇసటట ననస:62-80
వయససస:23
లస: ససస స

9416 SQX1975754
పషరర: చదననకకశవ చదసతనఖ గమసపసన

95-25/1246

తసడడ:డ నరసససహరరవప చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:19
లస: పప

9419 SQX1991538
పషరర: జగసరరమ చసతలచదరరవప

95-177/622

తసడడ:డ మహనరరవప పప లననన
ఇసటట ననస:62-80
వయససస:21
లస: ససస స
95-178/659

తసడడ:డ అసకమమరరవప గమసపసన
ఇసటట ననస:62-80-1445
వయససస:20
లస: పప

9418 SQX1991447
పషరర: జగసరరమ చసతలచదరరవప

9414 SQX1868561
పషరర: మమత పప లననన

9417 SQX1898097
పషరర: జయ లకడమ సప నమ

95-25/704

భరస : నరసససహ రరవప సప నమ
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:33
లస: ససస స
95-25/1247

తసడడ:డ నరసససహరరవప చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:19
లస: పప

9420 SQX1247841
పషరర: అననరరధ చసతలచదరరవప
భరస : వనసకట కకషష చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:30
లస: ససస స

95-155/651 9422 MLJ2645943
95-155/652 9423 SQX0888644
9421 SQX0956417
పషరర: అరరణత కలమలరర చసతల చదరరవప
పషరర: వనసకటనరసమమ చసతలచదరరవప
పషరర: వనసకట కకషష ససహహచ

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వరరరఘవయఖ చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:54
లస: ససస స

9424 AP151000531351
పషరర: నరశసహరరవప చసతలచదరరవప

95-155/654

తసడడ:డ కనకయఖ చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:57
లస: పప

9427 SQX0892364
పషరర: ససధ ఉలర

9428 MLJ1122944
పషరర: జయలకడమ దరరనపప

95-176/391

భరస : కరశయఖ
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:34
లస: ససస స
9430 SQX1203819
పషరర: వర లకడమ తరరపత
భరస : రరధ కకషష మయరరస తరరపత
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:46
లస: ససస స
9433 AP151000504093
పషరర: వనసకటరమణ రరవప దరరనపప

95-176/397

భరస : చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:62-83
వయససస:41
లస: ససస స

95-176/392

9434 MLJ3719606
పషరర: లకమణ రరవప దరరనపప

95-154/1511

9437 SQX1481688
పషరర: పడసనన కలమలర జగటట

95-176/395

9440 SQX1330901
పషరర: పవన కలమలర దరరసనపప
తసడడ:డ చసదడశశఖర రరవప దరరనపప
ఇసటట ననస:62-83
వయససస:26
లస: పప

95-176/393

9432 SQX0892372
పషరర: రరసబబబమ రరసర

95-176/396

తలర : వనసకటససబబమమ
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:32
లస: పప
95-176/398

9435 SQX2119733
పషరర: దసరర రరవప గసగరశశటట

95-176/999

తసడడ:డ పసచచయఖ గసగరటట
ఇసటట ననస:62-82
వయససస:36
లస: పప
95-155/656

తసడడ:డ వనసకటటసశర రరవప జగటట
ఇసటట ననస:62-83
వయససస:29
లస: పప
95-176/400

9429 SQX1585399
పషరర: వజయ దదవరపలర
భరస : పడసరద దదవరపలర
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమచసదడ రరవప
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:51
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవప జగటట
ఇసటట ననస:62-83
వయససస:49
లస: ససస స
9439 MLJ2704211
పషరర: ఆదదలకడమ దరరనపప

9431 SQX0838250
పషరర: చసదడ శశఖర తరరపత

95-176/390

తసడడ:డ రరధతకకషష మయరరస తరరపత
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ రరధత కకషష మయరరస
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:44
లస: పప
9436 SQX2539468
పషరర: పదమ జగటట

తసడడ:డ వర రరఘవనసయఖ ససహహఛ
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ రరమచసదడరరవప
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:37
లస: ససస స
95-176/394

95-155/653

95-155/655 9426 SQX1583054
9425 AP151000531350
పషరర: వరరరఘవయఖ చసతలచదరరవప
పషరర: గరయతడ తరరపత

తసడడ:డ వరరరఘవయఖ చసతలచదరరవప
ఇసటట ననస:62-81
వయససస:40
లస: పప

95-155/650

9438 SQX0209973
పషరర: పరవన దరరనపప

95-176/399

తసడడ:డ చసదడశశఖరరరవప
ఇసటట ననస:62-83
వయససస:31
లస: ససస స
95-176/401

9441 AP151000531342
పషరర: వనసకట ససశల లసగమలలర

95-155/657

భరస : శశభన బబబమ లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:49
లస: ససస స
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9442 SQX0756296
పషరర: నతగ శకనవరసస లసగమలలర

95-155/658

తసడడ:డ శశభన బబబమ లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:27
లస: పప
9445 SQX1766591
పషరర: గఫపర షషక

95-162/259

95-176/404

95-176/407

95-176/410

95-176/412

95-176/415

95-176/418

భరస : సతష కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-88
వయససస:24
లస: ససస స

9455 SQX1759000
పషరర: కవత మమడత

9458 AP151000507772
పషరర: రకవత గడమ స

9461 AP151000504092
పషరర: అహరరన గడమ స

9464 MLJ3719614
పషరర: దతనయయలల గడబస

95-176/917

9467 SQX2534824
పషరర: రరతషమమ కనసమయరర

95-178/660

9470 AP151000501005
పషరర: రరతమమ కనసమయరర
భరస : కకషప ర కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-88
వయససస:60
లస: ససస స

9450 MLJ2703320
పషరర: కనకమమ యలర మలటట

95-176/406

9453 AP151000504429
పషరర: చసదడశశఖర యలర మలటట

95-176/409

9456 SQX1643808
పషరర: ఝలనస రరణణ గడమ స

95-176/411

భరస : పడదథప గడమ స
ఇసటట ననస:62-85
వయససస:25
లస: ససస స
95-176/413

9459 MLJ2696169
పషరర: పడదథప గడమ స

95-176/414

తసడడ:డ ఆహరరన
ఇసటట ననస:62-85
వయససస:36
లస: పప
95-176/416

9462 SQX0892398
పషరర: సరశత గడమ స

95-176/417

భరస : దతనయయలలబబబమ
ఇసటట ననస:62-86
వయససస:28
లస: ససస స
95-176/419

9465 AP151000504095
పషరర: మమషక గడమ స

95-176/420

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:62-86
వయససస:55
లస: పప
95-142/781

భరస : కకశశర కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-87
వయససస:55
లస: ససస స
95-175/898

95-176/403

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ మమషక
ఇసటట ననస:62-86
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ గగపస బబ లలర
ఇసటట ననస:62-86
వయససస:19
లస: పప
9469 SQX1761063
పషరర: నరమల కనసమయరర

95-176/408

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:62-85
వయససస:60
లస: పప

భరస : మమషక
ఇసటట ననస:62-86
వయససస:45
లస: ససస స
9466 SQX2028264
పషరర: సరయ శసకర బబ లలర

9452 MLJ2696383
పషరర: శకధర యలర పరటట

9447 SQX0892380
పషరర: ఆషసత కటరపప

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : అహరరన
ఇసటట ననస:62-85
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆహరరన
ఇసటట ననస:62-85
వయససస:38
లస: పప
9463 SQX0839951
పషరర: ఎలశమమ గడమ స

95-176/405

భరస : పడసనన కలమలర మమడత
ఇసటట ననస:62-84-1580
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : ససరకష
ఇసటట ననస:62-85
వయససస:30
లస: ససస స
9460 MLJ1122605
పషరర: ససరకష గడమ స

9449 MLJ2703312
పషరర: ససజజత యలర మలటట

95-162/258

తసడడ:డ అమరకశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ఏసప బమ
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:75
లస: పప
9457 SQX0539213
పషరర: జజషస కమల పడశరసత గడబస

95-176/402

భరస : చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖ ఎలలసటట
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:23
లస: పప
9454 AP151000504305
పషరర: పడకరశరరవప యలర మలటట

9446 SQX1644053
పషరర: అఖల ఎలలసటట

9444 SQX1766609
పషరర: ఆశరబబగస షషక

భరస : గఫపర షషక
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ chandrasekhar ఎలలసటట
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:25
లస: ససస స

భరస : శకధర
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:44
లస: ససస స
9451 SQX1644020
పషరర: అననశష ఎలలసటట

95-155/659

తసడడ:డ ససతతరరమయఖ లసగమలలర
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:75
లస: పప

తసడడ:డ పసరర అహమమద షసక
ఇసటట ననస:62-84
వయససస:30
లస: పప
9448 MLJ2703353
పషరర: గరత యలర మలటట

9443 MLJ2645463
పషరర: ససబబబరరవప లసగమలలర

9468 SQX2521409
పషరర: కకశశర కనసమయరర

95-175/1070

తసడడ:డ లకథర కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-87
వయససస:57
లస: పప
95-175/899

9471 AP151000498153
పషరర: కకషప ర కనసమయరర

95-175/900

తసడడ:డ లకధర కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-88
వయససస:63
లస: పప
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95-176/421

తసడడ:డ పడసరద కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-88
వయససస:24
లస: పప
9475 MLJ2691574
పషరర: రరజకశశరర కనసమయరర

95-175/902

95-143/865

Deleted
95-155/864

Deleted

భరస : వనసగయఖ పసనన
ఇసటట ననస:62/92
వయససస:58
లస: ససస స
9484 MLJ2682037
పషరర: రమలదదవ గరల

95-173/426

భరస : బడహమనతయమడడ
ఇసటట ననస:62-92
వయససస:38
లస: ససస స
9487 SQX2145324
పషరర: పడమల మరర
భరస : శకనవరస మరర
ఇసటట ననస:62-92, MAIN ROAD
వయససస:40
లస: ససస స
9490 MLJ2646313
పషరర: పషరయఖ పలర పప తషల

95-155/661

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర పలర పప తషల
ఇసటట ననస:62-93
వయససస:60
లస: పప
9493 SQX2329076
పషరర: పడభబకర రరవప అదబసకక

95-159/832

95-173/430

తసడడ:డ వరరసరశమ
ఇసటట ననస:62-95
వయససస:35
లస: పప

9479 SQX2448991
పషరర: వనసగయఖ పసనన

95-155/862

9477 AP151000501390
పషరర: జయమమ కకలక
ర రర

9480 SQX2455863
పషరర: భయలకడమ పసనన

95-155/865

భరస : వనసగయఖ పసనన
ఇసటట ననస:62/92
వయససస:58
లస: ససస స

9483 SQX0395046
పషరర: శరరష చసడతడ

95-172/487

తసడడ:డ మయరరస చసదడ
ఇసటట ననస:62-92
వయససస:29
లస: ససస స

9485 AP151000495254
పషరర: రరమకకటమమ గరల

95-173/427

9486 AP151000495255
పషరర: బడహమనతయమడడ గరల

95-173/428

తసడడ:డ బబబమరరవప
ఇసటట ననస:62-92
వయససస:42
లస: పప

9488 SQX2145332
పషరర: లకడమ నవరస మరర

95-173/636

9489 MLJ2646263
పషరర: సససదమమ పలర పప తషల

తసడడ:డ శకనవరస మరర
ఇసటట ననస:62-92, MANI HOTEL CENTRE
వయససస:19
లస: పప

భరస : పషరయఖ పలర పప తషల
ఇసటట ననస:62-93
వయససస:45
లస: ససస స

9491 SQX2193415
పషరర: శకనవరసరరవప కలరక

9492 SQX2255412
పషరర: మలర శశరర కలరక

95-155/1038

9494 SQX2539757
పషరర: కకషషవనణణ అదబసకక

9497 SQX1603233
పషరర: అసజన దదవ పసయఖల

తసడడ:డ కరసతయఖ పసటటల
ఇసటట ననస:62-95
వయససస:80
లస: ససస స

95-155/863

భరస : వనసగయఖ పసనన
ఇసటట ననస:62/92
వయససస:58
లస: ససస స

9482 SQX2450468
పషరర: భయలకడమ పసనన

9500 SQX2350916
పషరర: వనసకట నరసమమ పసటటల

95-175/904

Deleted

తసడడ:డ రరమయఖ పసనన
ఇసటట ననస:62/92
వయససస:66
లస: పప

95-155/660

95-155/1039

భరస : శకనవరసరరవప కలరక
ఇసటట ననస:62-93
వయససస:36
లస: ససస స
95-172/653

9495 AP151000495352
పషరర: శవ కలమలరర కకలర పర

95-173/429

భరస : రమమష బబబమ
ఇసటట ననస:62-94
వయససస:53
లస: ససస స
95-173/431

భరస : నతగ ఫననసదడ కలమలర పసయఖల
ఇసటట ననస:62-95
వయససస:34
లస: ససస స
95-173/433

95-175/901

భరస : వనసకటరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:62-90
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : పడభకరరరవప అదబమణ
ఇసటట ననస:62-94
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:62-94
వయససస:59
లస: పప
9499 MLJ2682045
పషరర: నతగఫణణసదడకలమలర పసయఖల

95-175/903

తసడడ:డ ససబబరరవప కలరక
ఇసటట ననస:62-93
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద రరవప అదబసకక
ఇసటట ననస:62-94
వయససస:43
లస: పప
9496 AP151000495351
పషరర: రమమష బబబమ కకలర పర

9476 MLJ2686541
పషరర: పడసరద కనసమయరర

భరస : బబబమరరవప
ఇసటట ననస:62-92
వయససస:67
లస: ససస స
95-173/635

9474 SQX1389809
పషరర: మలధవ కనసమయరర

తసడడ:డ పడసరద కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-89
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ లకధర కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-89
వయససస:56
లస: పప

భరస : వనసగయఖ పసనన
ఇసటట ననస:62/92
వయససస:58
లస: ససస స
9481 SQX2450369
పషరర: భయలకడమ పసనన

95-177/624

తసడడ:డ పడసరద కమమమయరర
ఇసటట ననస:62-88
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడసరద కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-89
వయససస:50
లస: ససస స
9478 SQX2456010
పషరర: భయలకడమ పసనన

9473 SQX1241033
పషరర: సతష కనసమయరర

9498 AP151000495275
పషరర: వనసకటససబబమమ పసయఖల

95-173/432

భరస : వరరసరశమ
ఇసటట ననస:62-95
వయససస:60
లస: ససస స
95-173/637

9501 SQX1297648
పషరర: వననననల వజజడల

95-173/434

తసడడ:డ శకనవరస రగడడమ వజజడల
ఇసటట ననస:62-98
వయససస:26
లస: ససస స
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95-173/435

భరస : వరరసజననయమలల
ఇసటట ననస:62-98
వయససస:32
లస: ససస స
9505 SQX0344135
పషరర: లకడమ కలమలరర రరవ

95-173/438

95-173/441

95-173/623

95-173/446

95-173/449

95-173/452

95-173/455

తసడడ:డ సససద షషక
ఇసటట ననస:62-106
వయససస:31
లస: పప

9515 MLJ2682342
పషరర: అననపపరష బకణస

9518 MLJ2682359
పషరర: నరకసదడ బకణమమ

9521 SQX1643618
పషరర: రరహనత షషక

9524 SQX0668822
పషరర: జజన షషక

95-173/458

9527 SQX2341394
పషరర: షబన షషక

95-173/447

9530 SQX1090000
పషరర: రరజజ రరణణ చసత గమసట
భరస : పడభమ కలమలర చసత గమసట
ఇసటట ననస:62-107
వయససస:30
లస: ససస స

9510 SQX1763291
పషరర: అసర స షషక

95-173/443

9513 SQX1222066
పషరర: తడవనణణ బకణస

95-173/445

9516 SQX0344044
పషరర: నతగమలలర శశర రరవప బకణస

95-173/448

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:62-103
వయససస:32
లస: పప
95-173/450

9519 SQX1763606
పషరర: కరరషరమ షషక

95-173/451

భసధసవప: మహబయబ వరల షషక
ఇసటట ననస:62-105
వయససస:21
లస: ససస స
95-173/453

9522 AP151000495340
పషరర: జరరనత బబగమ షషక

95-173/454

భరస : అమనతనషర
ఇసటట ననస:62-105
వయససస:50
లస: ససస స
95-173/456

9525 SQX1643600
పషరర: మహబయబ వల షషక

95-173/457

తసడడ:డ జజన షషక
ఇసటట ననస:62-105
వయససస:43
లస: పప
95-173/624

తసడడ:డ జజవద షషక
ఇసటట ననస:62-105
వయససస:22
లస: ససస స
95-173/460

95-173/440

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప బకణస
ఇసటట ననస:62-103
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ అమనతనషర
ఇసటట ననస:62-105
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ జజనసరహహబ
ఇసటట ననస:62-105
వయససస:56
లస: పప
9529 SQX1322478
పషరర: జలలన షషక

95-173/444

భరస : మహబయబ వల షషక
ఇసటట ననస:62-105
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ షషక అమన బబషర
ఇసటట ననస:62-105
వయససస:27
లస: పప
9526 AP151000495339
పషరర: అమనతనషర షషక

9512 SQX1222058
పషరర: శవ నతగ లకడమ బకణస

9507 SQX0482265
పషరర: వరరసజననయమలల ససకర

తసడడ:డ షమమ షషక
ఇసటట ననస:62-100
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:62-103
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ అమనతనషర
ఇసటట ననస:62-105
వయససస:28
లస: పప
9523 SQX1249938
పషరర: షషక జమల బబషర

95-173/442

భరస : అచచయఖ
ఇసటట ననస:62-103
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయఖ
ఇసటట ననస:62-103
వయససస:34
లస: పప
9520 SQX0668699
పషరర: జజవద షషక

9509 SQX1763523
పషరర: హససనత పరరశన షషక

95-173/437

తసడడ:డ కనకలసగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-98
వయససస:38
లస: పప

భరస : నతగ మలలర సశర రరవప బకణస
ఇసటట ననస:62-103
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : నరకసదడ బకణస
ఇసటట ననస:62-103
వయససస:33
లస: ససస స
9517 SQX0344051
పషరర: ఉమల మహహశశరరరవప బకణస

95-173/439

భరస : అసర స షషక
ఇసటట ననస:62-100
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ అసర స షషక
ఇసటట ననస:62-101
వయససస:19
లస: ససస స
9514 SQX1222025
పషరర: అసజల బకణస

9506 SQX1297622
పషరర: జగస రరమరగడడమ వజజడల

9504 SQX1338491
పషరర: లకడమ పదతమవత వజజడల

భరస : శకనవరస రగడడమ వజజడల
ఇసటట ననస:62-98
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రగడమ డ వజజడల
ఇసటట ననస:62-98
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ అసకమమ నతయమడడ బరస
ఇసటట ననస:62-98
వయససస:45
లస: పప
9511 SQX2341410
పషరర: సకకన ఖలత షషక

95-173/436

భరస : ససరకష బబబమ బరస
ఇసటట ననస:62-98
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-98
వయససస:52
లస: ససస స
9508 SQX1471366
పషరర: ససరకష బబబమ బరస

9503 SQX1471374
పషరర: ససనత బరస

9528 AP151000495256
పషరర: ననరర హన షషక

95-173/459

భరస : కలదతవన
ఇసటట ననస:62-106
వయససస:47
లస: ససస స
95-173/461

9531 MLJ2682367
పషరర: పడభమకలమలర చసతగమసట

95-173/462

తసడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇసటట ననస:62-107
వయససస:40
లస: పప
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9532 SQX2086205
పషరర: వనయ కలమలర చతటడగడమ

95-152/905

తసడడ:డ ససరకసదడ చతటడగడమ
ఇసటట ననస:62-108
వయససస:18
లస: పప
9535 SQX0898858
పషరర: మమధదగగనతమ అరరణత

95-173/464

95-173/467

95-173/471

95-173/474

9542 SQX0451997
పషరర: మమబనత పరరశన షషక

9545 MLJ2682425
పషరర: తతననశశర రగడడమ వసత

95-173/625

9548 SQX1829324
పషరర: మమతహర సయఖద

95-173/479

9551 SQX1829415
పషరర: ఉసరమన బబషర షషక
తసడడ:డ మహబయబ పసరర షషక
ఇసటట ననస:62-113
వయససస:41
లస: పప

9553 SQX2343283
పషరర: ఫససజజ తబమబసససస షషక

9554 SQX1763572
పషరర: రవణ కకసదమమధద

95-173/627

తలర : హససన షషక
ఇసటట ననస:62-113
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర
ఇసటట ననస:62-114
వయససస:44
లస: ససస స
9559 MLJ2682466
పషరర: పడకరశరరవప బమరరక
తసడడ:డ ససబబయఖ
ఇసటట ననస:62-114
వయససస:70
లస: పప

95-173/472

9557 MLJ2682474
పషరర: లలలవత బమరరక

95-173/475

9560 SQX1490580
పషరర: న నససస గమరరసదపలర
తసడడ:డ వదతఖ సరగర గమరరసదపలర
ఇసటట ననస:62-116
వయససస:39
లస: ససస స

9540 SQX0009019
పషరర: కమలయఖ కమయమరర

95-173/470

9543 AP151000495233
పషరర: శవకలమలరర వసత

95-173/473

9546 SQX0229377
పషరర: ఇబడహహస షషక ..

95-173/476

తసడడ:డ అమర బబగ
ఇసటట ననస:62-112
వయససస:41
లస: పప
95-173/477

95-173/478
9549 SQX1763838
పషరర: పరవన లకడమ రరపరణణ కకరపరటట

భరస : అబమబల అలమ మహమమద
ఇసటట ననస:62-113
వయససస:31
లస: ససస స
95-173/480

9552 SQX2350882
పషరర: హససన షషక

95-173/626

భరస : మగమబల బబషర షషక
ఇసటట ననస:62-113
వయససస:42
లస: ససస స
95-173/481

9555 SQX0221580
పషరర: ససజజత బమరరక

95-173/482

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:62-114
వయససస:38
లస: ససస స
95-173/484

భరస : పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:62-114
వయససస:62
లస: ససస స
95-173/486

95-173/466

భరస : జజగరరగడడమ
ఇసటట ననస:62-112
వయససస:58
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజకశశర రరవప కకసదమయడడ
ఇసటట ననస:62-114
వయససస:22
లస: ససస స
95-173/483

9537 SQX0344036
పషరర: రమలదదవ నకరణ

తసడడ:డ ఏససదతసస
ఇసటట ననస:62-110
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఉసరమన బబషర షషక
ఇసటట ననస:62-113
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ లలల మహమమద మహమమద
ఇసటట ననస:62-113
వయససస:33
లస: పప

9556 MLJ2682789
పషరర: బబబ పపలలకలరర

95-173/468

తసడడ:డ జజగరరగడడమ
ఇసటట ననస:62-112
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ నతసర షషక
ఇసటట ననస:62-112
వయససస:51
లస: పప
9550 SQX1763812
పషరర: అబమబల అలమ మహమమద

9539 SQX0343947
పషరర: కరశమమ మమదదగరసడ

95-173/463

భరస : వనసకట రసగరరరవప
ఇసటట ననస:62-110
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : ఇబడహహస షషక
ఇసటట ననస:62-112
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబమ షషక
ఇసటట ననస:62-112
వయససస:21
లస: పప
9547 SQX2449999
పషరర: బబబమ షషక

95-173/465

భరస : గమరవయఖ
ఇసటట ననస:62-110
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : తతననశశర రగడడమ
ఇసటట ననస:62-112
వయససస:35
లస: ససస స
9544 SQX1763820
పషరర: రసనల షషక

9536 SQX0898841
పషరర: మమధథగగనతమ మమరర

9534 SQX1643683
పషరర: వనసకట రసగర రరవప నకణ

తసడడ:డ లకమయఖ నకణ
ఇసటట ననస:62-109
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-110
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : వనసకట
ఇసటట ననస:62-110
వయససస:35
లస: ససస స
9541 SQX0949115
పషరర: వరలకడమ వసత

95-172/488

తలర : కమలయఖ కలమమరర
ఇసటట ననస:62-109
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : మధస
ఇసటట ననస:62-110
వయససస:26
లస: ససస స
9538 SQX0343996
పషరర: ససజజత మమదదగరసడ

9533 SQX0020966
పషరర: ఉమలదదవ కలమమరర

9558 SQX0221523
పషరర: ససరకష కలమలర బమరరక

95-173/485

తసడడ:డ పడకరశరరవప
ఇసటట ననస:62-114
వయససస:40
లస: పప
95-173/487

9561 SQX1829357
పషరర: జజఖత కటటవరపప

95-173/488

భరస : శరఖససన కటటవరపప
ఇసటట ననస:62-116
వయససస:44
లస: ససస స
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9562 AP151000495153
పషరర: ససశల గమరరసదపలర

95-173/489

భరస : వదతఖసరగర
ఇసటట ననస:62-116
వయససస:65
లస: ససస స
9565 SQX0422022
పషరర: జజన బనఖన గమరరసదపలర

95-173/492

తసడడ:డ వదతఖసరగర
ఇసటట ననస:62-116
వయససస:36
లస: పప
9568 SQX1938893
పషరర: సప నతల బవనతసస

95-173/495

95-173/498

95-173/500

9577 SQX2342970
పషరర: అనసష బసక

95-173/628

95-173/505

9572 SQX1128090
పషరర: శశభరరణణ భవనతసస

9575 MLJ2682862
పషరర: ససనల కలమలర బబవనతసస

9578 SQX1128108
పషరర: మమరరస భవనతసస

9581 SQX1617804
పషరర: హససన బబగస షషక

95-173/508

9584 SQX0739003
పషరర: మనక గడమ స

95-172/489

భరస : ఐజజకలణమలర
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:35
లస: ససస స

9587 AP151000495363
పషరర: కరరణతకలమలరర గడమ మమ

95-173/501

9590 SQX0221697
పషరర: అరరణతకలమలర గడమ స
తసడడ:డ డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:32
లస: పప

9570 AP151000495028
పషరర: సరర గకకస బబవనతసస

95-173/497

9573 SQX0739037
పషరర: సశరరప బసకర

95-173/499

9576 SQX0739128
పషరర: నతగకశశర రరవప బసకర

95-173/502

తసడడ:డ సదతశవపడడ
ఇసటట ననస:62-119
వయససస:47
లస: పప
95-173/503

9579 MLJ2682888
పషరర: శరకవణ కలమలర బబవనతసస

95-173/504

తసడడ:డ ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:62-120
వయససస:52
లస: పప
95-173/506

9582 SQX0688978
పషరర: బషసర బబగ హజపరలలస

95-173/507

తసడడ:డ నజర బబగ హజపరలలస
ఇసటట ననస:62-121/1
వయససస:47
లస: పప
95-173/509

9585 SQX1829399
పషరర: దథపసక గడబస

95-173/510

భరస : అరరణ కలమలర గడబస
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:28
లస: ససస స
95-173/512

తసడడ:డ మలరరటన లకథర
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:44
లస: ససస స
95-173/514

95-173/494

భరస : నతగకశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-119
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ డదవడ రరజ
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:28
లస: ససస స
95-173/511

9567 AP151000495152
పషరర: వదతఖసరగర గమరరసదపలర

భరస : శశభన బబబమ బబవనతసస
ఇసటట ననస:62-118
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : మమజర షషక అబమబల
ఇసటట ననస:62-121/1
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ అకస ర బబగ
ఇసటట ననస:62-121/1
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ డదవడ రరజ గడబస
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:30
లస: పప

95-173/496

భరస : శరకవణ కలమలర భవనతసస
ఇసటట ననస:62-120
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బషసర బబసగ హజపరలలస
ఇసటట ననస:62-121/1
వయససస:22
లస: ససస స

9589 SQX1490523
పషరర: కకరణ కలమలర గడబస

9569 SQX1954072
పషరర: సప నతల భబవనతసస

95-173/491

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-116
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ శరమసన
ఇసటట ననస:62-119
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ నతగకశశర రరవప బసక
ఇసటట ననస:62-119
వయససస:19
లస: ససస స

9586 MLJ2682615
పషరర: కలమలరర గడమ మమ

95-173/493

భరస : ససనల కలమలర భబవనసస
ఇసటట ననస:62-119
వయససస:35
లస: ససస స

9574 SQX1063288
పషరర: మమటటలబ ల పసచరతనమ
కకడవటటకసటట
భరస : శరససన భవనతసస
ఇసటట ననస:62-119
వయససస:84
లస: ససస స

9583 SQX0668731
పషరర: నజర బబగ హజపరలలస

9566 SQX1829290
పషరర: శరఖససన కటటవరరపప

9564 SQX1490531
పషరర: మరరస బఉలల గమరరసదపఅల

తసడడ:డ వదతఖ సరగర గమరరసదపఅల
ఇసటట ననస:62-116
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ శశభన బబబమ భబవనతసస
ఇసటట ననస:62-118
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సరఖమసన
ఇసటట ననస:62-118
వయససస:44
లస: పప

9580 SQX1763325
పషరర: సరబరరనత బబగస హజపరలలస

95-173/490

తసడడ:డ అసథదన రరజ కటటవరరపప
ఇసటట ననస:62-116
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ శశభన బబబమ భవనతసస
ఇసటట ననస:62-118
వయససస:20
లస: ససస స
9571 MLJ2682938
పషరర: శశభన బబబమ బబవనతసస

9563 SQX1829373
పషరర: శరఖమ అకయ దథప బమనన
కటటవరపప
తసడడ:డ శరఖససన కటటవరపప
ఇసటట ననస:62-116
వయససస:21
లస: పప

9588 SQX1096933
పషరర: రరబణ గడబస

95-173/513

భరస : దతవదస రరజ
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:52
లస: ససస స
95-173/515

9591 MLJ2682607
పషరర: ఐజకలణమలర గడమ మమ

95-173/516

తసడడ:డ మలరరటన లకథర
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:40
లస: పప
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9592 AP151000495383
పషరర: డదవడ రరజ గడమ మమ

95-173/517

తసడడ:డ మలరరటన లకధర
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:60
లస: పప
9595 SQX2348068
పషరర: సససదరమమ పసదద

95-164/940

95-173/521

95-173/524

95-173/527

95-173/530

95-173/533

95-173/536

తసడడ:డ జకమస కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-131
వయససస:48
లస: పప

9605 SQX0739086
పషరర: ఆనసద కలమలరర కరరరమయరర

9608 MLJ2682417
పషరర: మమరరరతనకలమలరర కరరరమయరర

9611 MLJ2682482
పషరర: శరసతకలమలరర కరరరమయరర

9614 SQX1485128
పషరర: రజన కనసమయరర

95-173/538

9617 SQX1643642
పషరర: రరజ కలమలర చలపరటట

95-173/528

9620 SQX1643535
పషరర: ఝలనస రరణణ కనసమయరర
తసడడ:డ యమవహన కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-131
వయససస:23
లస: ససస స

9600 SQX0739201
పషరర: అనత దనరర

95-173/523

9603 SQX0530717
పషరర: వకటర పరల దనరర

95-173/526

9606 AP151000495034
పషరర: గమరవమమ కరరరమయరర

95-173/529

భరస : కరలలబమ
ఇసటట ననస:62-127
వయససస:57
లస: ససస స
95-173/531

9609 AP151000495038
పషరర: నలలసబరమమ కరరరమయరర

95-173/532

తసడడ:డ కరలలబమ
ఇసటట ననస:62-127
వయససస:42
లస: పప
95-173/534

9612 AP151000495238
పషరర: మణణ కరరరమయరర

95-173/535

భరస : చనన
ఇసటట ననస:62-128/1
వయససస:47
లస: ససస స
95-172/490

9615 MLJ2682441
పషరర: దదసససత చలపటట

95-173/537

భరస : నతతనసయయలల
ఇసటట ననస:62-130
వయససస:44
లస: ససస స
95-173/539

తసడడ:డ నతనయయలల చలపరటట
ఇసటట ననస:62-130
వయససస:26
లస: పప
95-172/491

95-173/520

తసడడ:డ రరనయయలల
ఇసటట ననస:62-126
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-130
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ నతతనయయలల చలపరటట
ఇసటట ననస:62-130
వయససస:24
లస: పప
9619 SQX0791160
పషరర: కనసమయరర గరసధద

95-173/525

భరస : నలలసబరమమ
ఇసటట ననస:62-128/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన
ఇసటట ననస:62-128/1
వయససస:35
లస: పప
9616 SQX1643659
పషరర: పడతతప చలపరటట

9602 SQX0739250
పషరర: ఆనసద పరల దనరర

9597 MLJ2682557
పషరర: మలణణకఖస గమసటటరర

తసడడ:డ వకటర పరల
ఇసటట ననస:62-126
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలబమ
ఇసటట ననస:62-127
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నలలసబరమమ
ఇసటట ననస:62-127
వయససస:62
లస: పప
9613 MLJ2682540
పషరర: నలలసబరమమ కరరరమయరర

95-173/522

భరస : నలలసబరస
ఇసటట ననస:62-127
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కరలలబమ
ఇసటట ననస:62-127
వయససస:30
లస: పప
9610 AP151000495039
పషరర: కరలలబమ కరరరమయరర

9599 MLJ2682524
పషరర: ససబబబరరవప గమసటటరర

95-175/905

భరస : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:62-124
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వకటర పరల
ఇసటట ననస:62-126
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ కలలబ కరరరమయరర
ఇసటట ననస:62-127
వయససస:27
లస: ససస స
9607 SQX0739227
పషరర: నతగయఖ కరరరమయరర

95-173/519

తసడడ:డ యహనస
ఇసటట ననస:62-124
వయససస:52
లస: పప

భరస : వకటర పరల
ఇసటట ననస:62-126
వయససస:47
లస: ససస స
9604 SQX1490515
పషరర: వజయ లకడమ కరరరమయరర

9596 SQX0343962
పషరర: పడమల దనరర

9594 AP151000498224
పషరర: రతనశశఖరరరవప కనసమయరర

తసడడ:డ మణణకఖరరవప కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:44
లస: పప

భరస : పడవణ
ఇసటట ననస:62-124
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ దదసససగరరజ
ఇసటట ననస:62-124
వయససస:35
లస: పప
9601 SQX0221473
పషరర: జగమనచచల దనరర

95-173/518

తసడడ:డ ఇసరక గడబస
ఇసటట ననస:62-122
వయససస:90
లస: పప

భరస : ఆసజననయమలల పసదద
ఇసటట ననస:62-124
వయససస:53
లస: ససస స
9598 MLJ2682680
పషరర: పడవణ కలమలర దనరర

9593 SQX1490549
పషరర: మలరరటన లకథర గడబస

9618 AP151000495400
పషరర: నతతనసయయలల చలపరటట

95-173/540

తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:62-130
వయససస:50
లస: పప
95-173/541

9621 SQX1763671
పషరర: హహపమ చలలకకరర

95-173/542

భరస : అబమబలల కకచపపడడ
ఇసటట ననస:62-131
వయససస:32
లస: ససస స
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9622 AP151000495237
పషరర: జజఖత కనసమయరర

95-173/543

తసడడ:డ జకమమస
ఇసటట ననస:62-131
వయససస:45
లస: ససస స
9625 SQX1762293
పషరర: లలలరఇమమ చలలవసన

95-174/590

95-173/548

95-173/629

95-174/592

95-173/552

95-175/907

95-173/554

95-172/492

తసడడ:డ శకకరసత యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:27
లస: ససస స
9649 SQX0395228
పషరర: బయఖలల డతల ససచదత యయరరచరర
తసడడ:డ సరమలమట యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:30
లస: ససస స

95-173/630

9635 SQX2258044
పషరర: షబరర షషక

9638 MLJ2682458
పషరర: మససస మననహర గడమ స

9641 SQX2007037
పషరర: రతన పడసరద పసరమళళ

95-172/633

95-173/553

9633 SQX1761378
పషరర: నససమల షషక

95-174/591

9636 AP151000495361
పషరర: నతగకశశరమమ గడమ మమ

95-173/551

9639 SQX1925601
పషరర: హససరరణణ అలలరమయదద

95-175/906

తసడడ:డ నలర బబబమ అలలరమయదద
ఇసటట ననస:62-134
వయససస:21
లస: ససస స
95-175/948

9642 SQX2005908
పషరర: మసజల పసరమళళ

95-175/949

భరస : రతన పడసరద
ఇసటట ననస:62-134
వయససస:30
లస: ససస స

9644 AP151000495195
పషరర: రరజఖలకడమ వరఫ మమరర
వలర భబపపరస
భరస : దదవసహయస
ఇసటట ననస:62-135
వయససస:55
లస: ససస స

95-173/555

9647 SQX0395210
పషరర: హహమజ యయరరచరర

95-172/493

9650 SQX0395236
పషరర: హహపససబబ డడసపపల డయలనత
యయరరచరర
తసడడ:డ సరమలమట యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:31
లస: ససస స

95-173/550

భరస : జజ కకకసట ప ఫసర
ఇసటట ననస:62-133
వయససస:68
లస: ససస స

9645 MLJ2682318
పషరర: నతగకశశరరరవప ఆరగమసడ

95-173/556

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:62-135
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ శకకరసత యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:28
లస: ససస స
95-172/495

9630 AP151000495164
పషరర: ఆనసదరరవప కనసమయరర

భరస : ఇషరక షషక
ఇసటట ననస:62-132
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ జజరరర
ఇసటట ననస:62-134
వయససస:38
లస: పప

భరస : నతగకశశరరరవప
ఇసటట ననస:62-135
వయససస:37
లస: ససస స
9646 SQX1283837
పషరర: ఇసదడజ యయరరచరర

9632 SQX2320463
పషరర: వసశ పడకరశ నతగళర

95-173/547
9627 AP151000495239
పషరర: వజయసరమలమజఖమమ కనసమయరర

తసడడ:డ సరమయయలల
ఇసటట ననస:62-132
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ దదవదతనస
ఇసటట ననస:62-133
వయససస:73
లస: పప

భరస : సతఖ వరరనస పసరవల
ఇసటట ననస:62-134
వయససస:33
లస: ససస స
9643 SQX0602615
పషరర: శశభబరరణణ ఆరగమసడ

95-173/549

భరస : జలలన బబష షషక
ఇసటట ననస:62-133
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ మససస మననహర గడబస
ఇసటట ననస:62-133
వయససస:45
లస: పప
9640 SQX1124932
పషరర: రరధ కలమలరర పసరవల

9629 MLJ2682714
పషరర: పడభమదతస� కనసమయరర�

95-173/545

భరస : ఆనసదరరవప
ఇసటట ననస:62-132
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ మరరయ పడతతప
ఇసటట ననస:62-132
వయససస:18
లస: పప

భరస : సతతసర షషక
ఇసటట ననస:62-132
వయససస:69
లస: ససస స
9637 SQX1249920
పషరర: శరససన మననహర గడబస

95-173/546

తసడడ:డ సరమయయలల� �
ఇసటట ననస:62-132
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసదరరవప కనసమమరర
ఇసటట ననస:62-132
వయససస:19
లస: ససస స
9634 SQX1761659
పషరర: ఫరతమమననసర షషక

9626 SQX0845735
పషరర: రరజకశశరర కనసమయరర

9624 AP151000495382
పషరర: యహనస కనసమయరర

తసడడ:డ జకమమస
ఇసటట ననస:62-131
వయససస:52
లస: పప

భరస : పడభమదతస కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-132
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శరమయఖల కనసమయరర
ఇసటట ననస:62-132
వయససస:77
లస: ససస స
9631 SQX2124931
పషరర: రమఖ కనసమమరర

95-173/544

భరస : యహనస
ఇసటట ననస:62-131
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : మజకస చలలవసన
ఇసటట ననస:62-131
వయససస:72
లస: ససస స
9628 SQX1479642
పషరర: ఎమమలమమ కనసమయరర

9623 AP151000495187
పషరర: వజయకలమలరర కనసమయరర

9648 SQX0395673
పషరర: శకజ యయరరచరర

95-172/494

తసడడ:డ శక కరసత యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:30
లస: ససస స
95-172/496

9651 SQX0491365
పషరర: షరలన కగరగలన యయరరచరర

95-172/497

భరస : సరమలమట యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:54
లస: ససస స
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95-172/498

భరస : శక కరసత యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:56
లస: ససస స
9655 SQX2266666
పషరర: వర పడసరద పరతకకట

95-172/634

95-172/501

Deleted

తసడడ:డ జజనసన బబబమ పసరవల
ఇసటట ననస:62-137
వయససస:28
లస: పప
9664 SQX2310191
పషరర: కకరకనల చసతగమసటర

95-88/1777

తసడడ:డ శశషగరరర చసటబర గమసటల
ఇసటట ననస:62-138
వయససస:19
లస: పప
9667 AP151000492053
పషరర: మమరర నలలకలరరస

95-172/506

95-172/509

95-173/558

భరస : వజయలనసద వనజసడర
ఇసటట ననస:62-141
వయససస:45
లస: ససస స

95-88/1775

తసడడ:డ చసత గమసటల గసగర సరగర
ఇసటట ననస:62-138
వయససస:22
లస: ససస స
9665 AP151000492250
పషరర: శరరరగగకస పసరవల

9668 SQX0791038
పషరర: సశరష లత నలలకలరరస

9671 AP151000492195
పషరర: చనన నలలకలరరస

9674 SQX0617837
పషరర: మమరర నతనస ననననపర

95-174/593

9677 SQX1762236
పషరర: జజసఫ నలలకలరరస

95-172/504

9680 SQX1479766
పషరర: వవనక వనజసడర
తసడడ:డ వజయ ఆనసద వనజసడర
ఇసటట ననస:62-141
వయససస:24
లస: పప

95-172/503

95-88/1776
9663 SQX2310779
పషరర: రరజకసదడ పడసరద చసటబర గమసటల

9666 SQX1283753
పషరర: జజషష నలలకలరరస

95-172/505

తసడడ:డ చనన నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:24
లస: ససస స
95-172/507

9669 AP151000492057
పషరర: జయసససదరర వనజసడర

95-172/508

భరస : ఆనసదరరవప వనజసడర
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:75
లస: ససస స
95-172/510

9672 SQX2265627
పషరర: పవన నలలకలరరస

95-172/635

తసడడ:డ దతసస నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:31
లస: పప
95-173/559

9675 SQX1554089
పషరర: సలమల షషక

95-173/560

భరస : సలస షషక
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:56
లస: ససస స
95-174/594

తసడడ:డ చనన నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:22
లస: పప
95-172/512

9660 MLJ2678902
పషరర: మమరర పసరవల

తసడడ:డ శశషగరరర చసటబర గమసటల
ఇసటట ననస:62-138
వయససస:22
లస: పప

భరస : దదవరనసద
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రరజ నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:24
లస: ససస స
9679 AP151000492058
పషరర: ససమత వనజసడర

9662 SQX2310795
పషరర: చసటబర గమసటల నతగ జజఖత

95-175/1017

భరస : జగనసన పసరవల
ఇసటట ననస:62-137
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహమమ నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:60
లస: పప

భరస : చనన
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:41
లస: ససస స
9676 SQX1762301
పషరర: ససవరరస నలలకలరరస

95-172/502

భరస : చనన నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:33
లస: పప
9673 SQX0221614
పషరర: బమజర నలలకలరరస

9659 AP151000492085
పషరర: వజయకలమలర పసరవల

95-172/500

తసడడ:డ యహన చసత గమసట
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:33
లస: పప

భరస : పడసరద రరవప పసరవల
ఇసటట ననస:62-138
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : అబడహస నలలకలరరస
ఇసటట ననస:62-140
వయససస:55
లస: ససస స
9670 SQX1283761
పషరర: రరజ నలలకలరరస

95-175/1016 9657 SQX2465979
9656 SQX2473312
పషరర: ఏసస మరరయమమ చసత గమసట
పషరర: ఏసస పడస చసత గమసట

తసడడ:డ పడసరదరరవప పసరవల
ఇసటట ననస:62-136/1
వయససస:46
లస: పప
95-173/557

9654 AP151000492119
పషరర: సరమలమట మమరరచరర

తసడడ:డ యలకకఋ యయరరచరర
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:60
లస: పప

భరస : ఏసస పడస చసత గమసట
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:89
లస: ససస స

భరస : వజయకలమలర పసరవల
ఇసటట ననస:62-136/1
వయససస:37
లస: ససస స
9661 SQX0739185
పషరర: అజయ బబబమ పసరవల

95-172/499

తసడడ:డ జజకకబమ యరరచరర
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన రరవప పరతకకట
ఇసటట ననస:62-136
వయససస:23
లస: పప
9658 MLJ2678910
పషరర: రమలదదవ పసరవల

9653 SQX0395202
పషరర: శకకరసత యరరచరర

9678 SQX1479758
పషరర: పసడత వనజసడర

95-172/511

తసడడ:డ వజయ ఆనసద వనజసడర
ఇసటట ననస:62-141
వయససస:26
లస: ససస స
95-172/513

9681 AP151000492179
పషరర: వజయలనసద వనజసడర

95-172/514

తసడడ:డ ఆనసదరరవప వనజసడర
ఇసటట ననస:62-141
వయససస:51
లస: పప
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9682 AP151000492220
పషరర: దదవరనసద వనజసడర

95-172/515

తసడడ:డ ఆనసదరరవప వనజసడర
ఇసటట ననస:62-142
వయససస:45
లస: పప
9685 SQX0575480
పషరర: కకరణ కలమలర పసనసమయడడ

95-175/910

95-172/517

95-175/912

95-172/518

95-173/561

95-174/678

95-172/523

తసడడ:డ నతగభయషణస సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:62-148
వయససస:26
లస: పప

9695 MLJ2678365
పషరర: లలలకలమలరర కకచపపడడ

9698 SQX0530733
పషరర: ససశల సడవసత కకచపపడడ

9701 MLJ2678795
పషరర: మమరరకలమలరర సరదరబబ యన

9704 SQX0681452
పషరర: సరదరబబ యయన ససతతషస

95-175/915

9707 SQX0681908
పషరర: గసగయఖ సరదరబబ యన

95-172/519

9710 SQX0225888
పషరర: నరమల అసకరల
భరస : నతగ మలలర శశర సరశమ అసకరల
ఇసటట ననస:62-149
వయససస:41
లస: ససస స

9690 SQX2392884
పషరర: షహహన షషక

95-173/632

9693 SQX2384048
పషరర: ససలలసనత షషక

95-176/961

9696 MLJ2678373
పషరర: ఉదయ కకచపపడడ

95-172/520

తసడడ:డ పరల కకచపపడడ
ఇసటట ననస:62-146
వయససస:36
లస: పప
95-173/562

9699 SQX1889625
పషరర: ఆనసద దసగరరపప గమ

95-174/595

తసడడ:డ గరరరబబబమ దసగరరపప గమ
ఇసటట ననస:62-146
వయససస:20
లస: పప
95-172/521

9702 MLJ2678928
పషరర: జజసఫస సబ సరదరబబ యన

95-172/522

తసడడ:డ భయషణస సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:62-148
వయససస:38
లస: పప
95-175/913

9705 SQX0681361
పషరర: సతఖవత సరదరబబ యయన

95-175/914

భరస : గసగయఖ సరధతరబబ యన
ఇసటట ననస:62-148
వయససస:30
లస: ససస స
95-175/916

తసడడ:డ నతగబమషణస సరధతరబబ యన
ఇసటట ననస:62-148
వయససస:32
లస: పప
95-176/423

95-172/516

భరస : అనఫ షషక
ఇసటట ననస:62-143
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : జజషఫ తతబ ససతతషస
ఇసటట ననస:62-148
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : మహబయబశల షషక
ఇసటట ననస:62-148
వయససస:55
లస: ససస స
9709 SQX1625179
పషరర: శరమయఖల సరదరబబ యన

95-176/422

భరస : బయసస సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:62-148
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ బయసస సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:62-148
వయససస:43
లస: పప
9706 AP151000501462
పషరర: మరరబ షషక

9692 SQX1515370
పషరర: జయ కలమలర గడబస

9687 SQX0395590
పషరర: షహబమదథబన సయఖద

భరస : సరరరర షషక
ఇసటట ననస:62-143
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ పరల
ఇసటట ననస:62-146
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : రవ దసగమరపప గయ
ఇసటట ననస:62-146
వయససస:19
లస: ససస స
9703 AP151000492194
పషరర: పడసరద సరదరబబ యన

95-173/631

భరస : పరల కకచపపడడ
ఇసటట ననస:62-146
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : ఉదయ కకచపపడడ
ఇసటట ననస:62-146
వయససస:23
లస: ససస స
9700 SQX2113595
పషరర: వసససధర దసగమరఇపప గయ

9689 SQX2383461
పషరర: సరరరర షషక

95-175/909

తసడడ:డ గగస మహహదథబన సయఖద
ఇసటట ననస:62-143
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సరలమన రరజ గడబస
ఇసటట ననస:62-143
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ పరల కకచపపడడ
ఇసటట ననస:62-146
వయససస:37
లస: ససస స
9697 SQX1295626
పషరర: హహమ లత కకచపపడడ

95-175/911

తసడడ:డ హనఫ షషక
ఇసటట ననస:62-143
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ బసవయఖ సమమమట
ఇసటట ననస:62-143
వయససస:57
లస: పప
9694 MLJ2678381
పషరర: సకత కకచపపడడ

9686 SQX1024819
పషరర: శరఖమల రరవప పసనసమయడడ

9684 SQX0575365
పషరర: ససరకష బబబమ పసనసమయడడ

తసడడ:డ శరఖమలల రరవప పసనసమమడడ
ఇసటట ననస:62-142
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రతనస పసనసమయడడ
ఇసటట ననస:62-142
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ గగస మహహదథబన సయఖద
ఇసటట ననస:62-143
వయససస:34
లస: పప
9691 SQX0958330
పషరర: కకషష మహన సమమమట

95-175/908

భరస : శరఖమలరరవప పసనసమమడడ
ఇసటట ననస:62-142
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ శరఖమల రరవప పసనసమమడడ
ఇసటట ననస:62-142
వయససస:45
లస: పప
9688 SQX0395632
పషరర: మహబమదథబన సయఖద

9683 SQX0014126
పషరర: రరజకలమలరర పసనసమయడడ

9708 SQX1886563
పషరర: పకథదశ రరజ బబ రరగడమ

95-175/917

తసడడ:డ రరజ రతనస లలతద బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-148
వయససస:44
లస: పప
95-172/524

95-172/525
9711 SQX1283795
పషరర: నతగ మలలర శశర సరశమ అసకరల

తసడడ:డ పసచచయఖ అసకరల
ఇసటట ననస:62-149
వయససస:49
లస: పప
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95-174/596

భరస : పకధదశ రరజ బబ రరగడ
ఇసటట ననస:62-149
వయససస:38
లస: ససస స
9715 AP151000492208
పషరర: భబరత అసకరల

95-172/528

95-172/531

95-173/563

95-174/600

95-172/532

95-172/535

95-172/538

తసడడ:డ దతవదస పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:24
లస: పప

9725 MLJ3717097
పషరర: పడమలలదదవ బబ రరగడమ

9728 MLJ2678639
పషరర: వరణణ పసరరక

9731 SQX1554337
పషరర: వససత కలమలర పసరరక

9734 SQX1322429
పషరర: రరణణ పసరరక

95-173/566

9737 SQX2443083
పషరర: మమనక పసరరక

95-174/601

9740 SQX1761634
పషరర: హహరమభ జగటట
భరస : పడభమదతస జగటట
ఇసటట ననస:62-153
వయససస:30
లస: ససస స

9720 SQX0431551
పషరర: కమల బబ రరగడమ

95-174/598

9723 SQX1867167
పషరర: మమరర మపరరస

95-174/599

9726 SQX1867134
పషరర: కకటటశశర రరవప మపరరస

95-174/602

తసడడ:డ ఆదతస మపరరస
ఇసటట ననస:62-151
వయససస:41
లస: పప
95-172/533

9729 MLJ2678670
పషరర: మలరస మమ పసరక

95-172/534

భరస : బబ జ పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:58
లస: ససస స
95-172/536

9732 MLJ2678688
పషరర: రరజకష పసరక

95-172/537

తసడడ:డ అసజయఖ పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:38
లస: పప
95-173/564

9735 SQX1471341
పషరర: పసచచమమ పసరరక

95-173/565

భరస : అనశర పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:38
లస: ససస స
95-173/634

తసడడ:డ అనసవర పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:21
లస: ససస స
95-175/1018

95-172/530

భరస : కకటటశశర రరవప మపరరస
ఇసటట ననస:62-151
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : రరజకష పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదస పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:22
లస: పప
9739 SQX2444826
పషరర: పసడయ కలమలర పసరరక

95-173/633

తసడడ:డ అసబయఖ పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ జజజ పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:41
లస: పప
9736 SQX1775063
పషరర: పషడమ కలమలర పసరరక

9722 SQX2341337
పషరర: శక లత పపపరపల

9717 SQX0791186
పషరర: వజయ అసకరల

భరస : పడకరశబబబమ బబ రరగడ
ఇసటట ననస:62-150
వయససస:50
లస: ససస స

భరస : అసబయఖ పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అబడహస పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:63
లస: ససస స
9733 SQX0225789
పషరర: దతసస పసరరక

95-174/597

భరస : రరజజ రతనస బబ రరగడ
ఇసటట ననస:62-151
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : దతసస పసరరక
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:30
లస: ససస స
9730 MLJ2678811
పషరర: జజజ పసరరక

9719 MLJ1125913
పషరర: ఎసషస రరరరణణ బబ రరగడమ

95-172/527

తసడడ:డ పడసనన కలమలర అసకరల
ఇసటట ననస:62-150
వయససస:29
లస: పప

భరస : సరసబశవ రరవప పపపరపల
ఇసటట ననస:62-151
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : జజక మన న బబ రరగడ
ఇసటట ననస:62-151
వయససస:55
లస: ససస స
9727 SQX1196519
పషరర: దదవఖ పసరరక

95-172/529

భరస : ససధథర బబ రరగడ
ఇసటట ననస:62-150
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : ఆససఫ షషక
ఇసటట ననస:62-151
వయససస:42
లస: ససస స
9724 MLJ3717089
పషరర: కరసతమమ బబ రరగడమ

9716 SQX0790980
పషరర: వనత అసకరల

9714 MLJ2678134
పషరర: ఆగకనస అసకరల

భరస : దదవకలమలర అసకరల
ఇసటట ననస:62-150
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసనన కలమలర అసకరల
ఇసటట ననస:62-150
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ Devaraju అసకరల
ఇసటట ననస:62-150
వయససస:48
లస: పప
9721 SQX1471358
పషరర: ససజజత షష క

95-172/526

తసడడ:డ పడసనన కలమలర అసకరల
ఇసటట ననస:62-150
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : పడసననకలమలర అసకరల
ఇసటట ననస:62-150
వయససస:52
లస: ససస స
9718 MLJ2678100
పషరర: దదవకలమలర అసకరల

9713 SQX0225862
పషరర: ససజనఖ అసకరల

9738 SQX1761949
పషరర: కకషష పసడయల భనరవపరర

95-174/603

భరస : పడసరద భనరవపరర
ఇసటట ననస:62-152
వయససస:25
లస: ససస స
95-174/604

9741 AP151000492418
పషరర: లత పరటటబసడర

95-172/539

భరస : ససబబబరరవప పరటటబసడర
ఇసటట ననస:62-154
వయససస:47
లస: ససస స
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9742 SQX1128082
పషరర: రరజకష పరటటబసడర
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95-172/540

తసడడ:డ నరసయఖ పరటటబసడర
ఇసటట ననస:62-154
వయససస:25
లస: పప
9745 SQX2096188
పషరర: అనసడడపసకర బబ రరగడమ

95-174/679

95-175/918

95-175/921

95-178/661

95-142/774

95-174/608

95-178/666

9755 MLJ1121763
పషరర: మహహశ బబ రరగడమ

95-178/669

95-178/662

భరస : వకతతర కరకసత కలమలర మమదథద
ఇసటట ననస:62-171
వయససస:27
లస: ససస స

9750 SQX0151449
పషరర: రరమలరరవప ఉపపలపరటట

9753 SQX2481091
పషరర: అఫప డ జజ షషక

95-159/827

9756 AP151000504103
పషరర: శరఖమ బబ రరగడమ బబ రరగడమ

95-178/664 9759 SQX1761618
9758 SQX1508482
పషరర: మమరర జసససత కలమలరర తతడడగరరర
పషరర: కమల కలమలరర కకపపపల

9761 SQX1761741
పషరర: చకకవత కకపపపల

9764 SQX0659813
పషరర: ఈశశర చదసతనఖ కకపపపల

9767 SQX1930684
పషరర: మహబయబ బబష షషక

9770 SQX1761592
పషరర: ఉదయ లకడమ గగవరడ
భరస : గసగరఢడ రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:62-172
వయససస:35
లస: ససస స

95-175/920

95-178/663

తసడడ:డ మమతస యఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-165
వయససస:52
లస: పప
95-174/605

భరస : చకరకవత కకపపపల
ఇసటట ననస:62-167
వయససస:53
లస: ససస స
95-174/609

9762 SQX1243633
పషరర: దథనత బబ రరగడమ

95-178/665

భరస : ఎలష బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-167
వయససస:34
లస: ససస స
95-178/667

9765 SQX0232413
పషరర: రవ చదసతనఖ కకపపపల

95-178/668

తసడడ:డ చకకవరరస కకపపపల
ఇసటట ననస:62-167
వయససస:30
లస: పప
95-178/670

తసడడ:డ మసరసన షషక
ఇసటట ననస:62-167
వయససస:54
లస: పప
95-178/672

95-175/1019

తసడడ:డ జమలలలదథబన షషక
ఇసటట ననస:62-164
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ చకకవరరస కకపపపల
ఇసటట ననస:62-167
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చకకవరరస కకపపపల
ఇసటట ననస:62-167
వయససస:33
లస: పప
9769 SQX1828698
పషరర: రతన శక మమదథద

95-148/827

తసడడ:డ శశషరదదడ కకపపపల
ఇసటట ననస:62-167
వయససస:60
లస: పప

భరస : చకకవరరస కకపపపల
ఇసటట ననస:62-167
వయససస:53
లస: ససస స
9766 SQX0426882
పషరర: కకషష చదసతనఖ కకపపపల

9752 SQX2472512
పషరర: జయహహదదథన షషక

9747 SQX2273803
పషరర: రగసష మయర బబ రరగడమ

తసడడ:డ గగపరలరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:62-163
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పడకరశరరవప తతడడగరరర
ఇసటట ననస:62-166
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ చకరకవత కకపపపల
ఇసటట ననస:62-167
వయససస:33
లస: పప
9763 SQX1439968
పషరర: కమల కలమలరర కకపపపల

95-175/919

తసడడ:డ శరఖమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-165
వయససస:36
లస: పప

భరస : అనల కలమలర గకరర
ఇసటట ననస:62-166
వయససస:34
లస: ససస స
9760 SQX1761774
పషరర: కకషష చదసతనఖ కకపపపల

9749 SQX0852871
పషరర: రరవనళళ ససతత దదవ

95-172/576

తసడడ:డ బబలయఖ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-156
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ అల షరర
ఇసటట ననస:62-164
వయససస:49
లస: పప

భరస : శరఖమ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-165
వయససస:45
లస: ససస స
9757 SQX2523538
పషరర: పసడయదరరన గకరర

95-154/1246

భరస : వనసకటటశశర రరవప రవనళళ
ఇసటట ననస:62-163
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట శశషయఖ రవనళళ
ఇసటట ననస:62-163
వయససస:52
లస: పప
9754 AP151000507156
పషరర: ససవరరస బబ రరగడమ బబ రరగడమ

9746 SQX2280816
పషరర: రకఖ బబ రరగడమ

9744 SQX2096436
పషరర: అనస పసడయ బబ రరగడమ

తసడడ:డ ఢవదన బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-154
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : అనల కలమలర బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-156
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : రరమలరరవప ఉపపలపరటట
ఇసటట ననస:62-163
వయససస:32
లస: ససస స
9751 SQX0788562
పషరర: రరవనళళ వనసకటటశశర రరవప

95-172/575

తసడడ:డ రరజ బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-154
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ దతవదస బబ రరగడమ
ఇసటట ననస:62-154
వయససస:19
లస: ససస స
9748 SQX0197830
పషరర: రరజశక ఉపపలపరటట

9743 SQX2053387
పషరర: ఢవదన బబ రరగడమ

9768 SQX1439984
పషరర: చకకవరరస కకపపపల

95-178/671

తసడడ:డ శశషరదదడ కకపపపల
ఇసటట ననస:62-167
వయససస:60
లస: పప
95-174/610

9771 SQX1761444
పషరర: అరరణత గగవరడ

95-174/611

భరస : తరరపత రరవప గగవరడ
ఇసటట ననస:62-172
వయససస:40
లస: ససస స
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9772 SQX2057586
పషరర: కకటటశశర రరవప దతదద
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95-174/680

తసడడ:డ దశరథ రరమయఖ దతదద
ఇసటట ననస:62-172
వయససస:44
లస: పప
9775 SQX2109320
పషరర: శరకవణణ డడడ

95-174/683

95-174/613

తసడడ:డ ఆదదరగడడమ
ఇసటట ననస:62-181
వయససస:55
లస: పప
9784 SQX0450023
పషరర: వసరసత రరవప పసదబపరగ

95-176/425

95-178/1277

95-94/586

9782 MLJ2703569
పషరర: పదమ బబ లమలల

9788 SQX0516781
పషరర: చననస హరరత చననస

9791 SQX1362557
పషరర: యలససమన షషక

95-150/596

9794 NDX0164327
పషరర: శకనవరస రరవప� బబలరసకకసడ�

95-176/424

తసడడ:డ శవరరస రగడడమ
ఇసటట ననస:135-10-497
వయససస:27
లస: పప

9797 SQX1962935
పషరర: వనసకట లకడమ మమవశ

95-143/1048

తసడడ:డ శవ బడహహమశశర రరవప వషష
ష మలకల
ఇసటట ననస:222
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ రజజరస షషక
ఇసటట ననస:271
వయససస:30
లస: ససస స

95-174/615
9780 SQX1761824
పషరర: వనసకటటసశరర రరవప మటమలరర

9783 AP151000507525
పషరర: జయలకడమ కకసరరజ కకసరరజ

95-178/673

9786 NDX3015823
పషరర: గగరర గసగవరపప

94-65/1205

భరస : వరపడసరద రరవప గసగవరపప
ఇసటట ననస:62, BHARATH BHAVAN
వయససస:51
లస: ససస స
95-178/674

9789 SQX1152875
పషరర: ససషమ సషలఎస కకలగరన

95-178/675

తలర : మలణణకఖస కకలగరన
ఇసటట ననస:62-351665
వయససస:30
లస: ససస స
95-212/51

9792 SQX2423812
పషరర: వనసకయఖ బతషల

95-205/735

తసడడ:డ వర సరశమ బతషల
ఇసటట ననస:63-13-991
వయససస:46
లస: పప
94-146/770

9795 SQX2336709
పషరర: నతగకసదడస మమసడడడ

95-172/587

భరస : వశశనతథస మమసడడడ
ఇసటట ననస:104
వయససస:47
లస: ససస స
95-172/561

భరస : శకనవరస రరవప మయవ
ఇసటట ననస:163-155
వయససస:40
లస: ససస స

95-152/1147 9800 SQX2270189
9799
పషరర: పడవణ కలమలర వషష
పషరర: సమన షషక
ష మలకల

95-174/612

భరస : అసబరరష కకసరరజ
ఇసటట ననస:62-270
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషగరరర రరవప� బబలరసకకసడ
ఇసటట ననస:98-50
వయససస:24
లస: పప
95-166/1023

9777 SQX1839349
పషరర: రతన కలమలరర పపవపశల

తసడడ:డ ససబబబరరవప మటమలరర
ఇసటట ననస:62-178
వయససస:61
లస: పప

భరస : జజకకర హహసషసన షషక
ఇసటట ననస:63-3-356
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : నతగ రరజ బతష
స ల
ఇసటట ననస:94-2-1163
వయససస:32
లస: ససస స
9796 SQX1968791
పషరర: మణణకరసత రగడడమ

95-174/614

భరస : మమరళధర చననస
ఇసటట ననస:62-351657
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రగడడమ మలరస ల
ఇసటట ననస:63-1-43
వయససస:45
లస: ససస స
9793 SQX2047660
పషరర: రమణ బతష
స ల

9779 SQX1761691
పషరర: రరజకశశరర అలలరస

9785 SQX2541514
పషరర: ఇలక
ర రర రమదదవ ఇలక
ర రర

95-174/682

భరస : చకకపరణణ పపవపశల
ఇసటట ననస:62-176
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : ఇలక
ర రర శవ శసకర రగడడమ ఇలక
ర రర
ఇసటట ననస:62_33_1549
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసణర రరవప బసడర మయడడ
ఇసటట ననస:62-341594/1
వయససస:38
లస: పప
9790 SQX2412351
పషరర: రమణ మలరస ల

95-143/423

భరస : శకకరసత బబ లమలల
ఇసటట ననస:62-245
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ రరమసరశమ పసదబ దపరగ
ఇసటట ననస:62-6234
వయససస:71
లస: పప
9787 SQX2486041
పషరర: మధస బబబమ బసడర మయడడ

9776 SQX1467258
పషరర: శకనవరస రరవప బసగరరర

భరస : ససబబబరరవప అలలరస
ఇసటట ననస:62-177
వయససస:58
లస: ససస స
95-139/24

9774 SQX2109270
పషరర: గగపస కకషష దతదద

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప దతదద
ఇసటట ననస:62-172
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ మహహశశర రరవప
ఇసటట ననస:62-174
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పస మసరసన రరవప పపవపశల
ఇసటట ననస:62-176
వయససస:50
లస: పప
9781 AP151000609438
పషరర: బడహమరగడడమ సనరగ

95-174/681

భరస : వనసకటటశశర రరవప దతదద
ఇసటట ననస:62-172
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప డడడ
ఇసటట ననస:62-172
వయససస:22
లస: ససస స
9778 SQX1839331
పషరర: చకకపరణణ పపవపశల

9773 SQX2057578
పషరర: శవ నతగకసదడస దతదద

9798 SQX1759737
పషరర: దదవ పససపపలలటట

95-178/1016

తసడడ:డ వనసకటటశ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:209-20
వయససస:26
లస: ససస స
95-172/595

9801 MLJ3724556
పషరర: రరధతకకకషష� యరరనగమల�

95-143/625

తసడడ:డ లకమణరరవప�
ఇసటట ననస:365-3058
వయససస:41
లస: పప
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9802 SQX2415842
పషరర: కకటటశశరమమ తదలలకలటర
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95-178/1120

భరస : సరటలన తదలలకలటర
ఇసటట ననస:411
వయససస:48
లస: ససస స
9805 SQX2299253
పషరర: లకడమ కలమలరర ఆలపరటట

95-151/934

95-148/685

95-147/680

95-148/715

95-152/1139

9820 SQX2309342
పషరర: నరసససహ చతరర కసగరటట

95-143/995

95-178/1244

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:BLOCK 1 FLOT 2
వయససస:25
లస: పప

9810 SQX2048395
పషరర: నరసససహ రరవప కకవపరర

95-151/847

9812 SQX2454395
పషరర: మహమమద అసర స షషక

తసడడ:డ అనక రరవప కకవపరర
ఇసటట ననస:937
వయససస:45
లస: పప
95-177/1234

9815 SQX2473007
పషరర: అనత సననసనఆలల

9818 SQX2488443
పషరర: దసరర నననతవత

9821 SQX2172187
పషరర: రగషన షషక

95-152/925

95-152/993

95-151/780

9816 SQX1629114
పషరర: అదద లకడమ కకలకలకరర

95-177/1165

భరస : ఇసరసక ససదథప కకలకలకరర
ఇసటట ననస:8862-7-282
వయససస:22
లస: ససస స
95-178/1307

9819 SQX2488435
పషరర: పపషప లత పగడల

95-178/1306

భరస : ససనల పగడల
ఇసటట ననస:B.12 T-8
వయససస:24
లస: ససస స
95-178/1241

9822 SQX2171171
పషరర: వర లకడమ వనలకపరర

95-178/1243

తసడడ:డ మహబయబ అలస షషక
ఇసటట ననస:BIOCK NO-2 FNO-G-1
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:BLOCK 1 FLOT 2
వయససస:39
లస: ససస స

9824 SQX2520963
పషరర: ఖతజజ షషక

9825 SQX2191385
పషరర: షరబబనత పఠరన

95-177/1370

9827 SQX2112704
పషరర: జయ పససపపలలటట

9830 SQX2112613
పషరర: ఆశయ షషక
భసధసవప: మహలకడమ కలరపరటట
ఇసటట ననస:BLOCK 10
వయససస:24
లస: ససస స

95-151/970

భరస : తతజ
ఇసటట ననస:BLOCK 2 FLOT S1
వయససస:21
లస: ససస స
95-152/926

భరస : వసశ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:BLOCK-6 S-4
వయససస:25
లస: ససస స
95-172/583

9813 SQX2032746
పషరర: భబనసబ పఠరన
భరస : ఫసరగజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:2087
వయససస:27
లస: ససస స

భరస : అబమబల రజజక షషక
ఇసటట ననస:BLOCK 1 T3
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శశశయఖ గరకనతపపడడ
ఇసటట ననస:BLOCK 3 G-6
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ మసరసన వల
ఇసటట ననస:BLOCK 7 S-5
వయససస:18
లస: ససస స

95-149/441

తసడడ:డ బబలల నతయక నననతవత
ఇసటట ననస:B- 8 , G- 5
వయససస:20
లస: ససస స

తసడడ:డ సతఖ నతరరయణ
ఇసటట ననస:BALAJI NAGAR
వయససస:54
లస: పప

9829 SQX2114619
పషరర: ఫసరమ రసష షరయయద

95-147/679

భరస : వనసకటటశశరరర సననసనలల
ఇసటట ననస:2448
వయససస:20
లస: ససస స

9817 SQX2475515
పషరర: శశషషకలమలర కకసడవటట
Kondaveeti
తసడడ:డ సరసబశవరరవప ఫరదర
ఇసటట ననస:Arrival Block Rd
వయససస:23
లస: పప

9826 SQX2112381
పషరర: ససరర గరకనతపపడడ

9807 SQX1628405
పషరర: వనసకట సరయ కలమలర
కకపపపరరవపరర
తసడడ:డ ససతతరరమయఖ కకపపపరరవపరర
ఇసటట ననస:786-315
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ మహమమద ఇకరబల షషక
ఇసటట ననస:1891
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సరశమ సననసనలల
ఇసటట ననస:2448
వయససస:32
లస: పప

9823 SQX2171189
పషరర: కరమమశశర రరవప వనలకపరర

9809 MLJ1166826
పషరర: వజయ లకడమ నలస

95-150/559

95-176/900

తసడడ:డ బబబమ నలస
ఇసటట ననస:786-315
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : కకసడత పలలస
ఇసటట ననస:1132
వయససస:36
లస: ససస స
9814 SQX2087641
పషరర: వనసకటటశశరరర సననసనలల

9806 AP151000507133
పషరర: రకణమక కకలగరన కకలగన

9804 SQX1831676
పషరర: లకడమ పరరశత సటటట

భరస : శకనవరసరరవప సటటట
ఇసటట ననస:490/10
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : పరపరరరవప కకలగన
ఇసటట ననస:662-7-273
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:786-315
వయససస:37
లస: ససస స
9811 SQX1820257
పషరర: కకటటశశరర పలలస

95-178/1291

భరస : సరటలన తదలలకలటర
ఇసటట ననస:411
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయమలల ఆలపరటట
ఇసటట ననస:609-656
వయససస:22
లస: ససస స
9808 SQX1003888
పషరర: నతసచతరమమ భజసతడ

9803 SQX2487650
పషరర: కకటటశశరమమ తదలలకలటర

9828 SQX2113173
పషరర: ఉమదదవ రకఖ

95-151/848

భరస : శకనవరసరరవప రకఖ
ఇసటట ననస:BLOCK 6 S-8
వయససస:24
లస: ససస స
95-178/1101

9831 SQX2112530
పషరర: అజమథథ పఠరన

95-178/1106

భసధసవప: రరజకశశరర బయపత
ఇసటట ననస:BLOCK-10 F-7
వయససస:21
లస: ససస స
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9832 SQX2114726
పషరర: అశకఫ షషక
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95-178/1102

భసధసవప: ననశద షషక
ఇసటట ననస:BLOCK 10 G-6
వయససస:23
లస: పప

9833 SQX2540763
పషరర: మహహమమడత బబగమమ పఠరన

95-177/1382

తసడడ:డ మమనశర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:BLOCK 10 HOUSE F7
వయససస:52
లస: ససస స

9835 SQX2436038
పషరర: బబల భబయ మలలలవత

95-141/690

9836 SQX2431666
పషరర: శవ నతయక మలలలవత

95-141/689
9834 SQX2435949
పషరర: హనసమసత నతయక మలలలవత

తసడడ:డ భబసణర నతయక మలలలవత
ఇసటట ననస:BLOCK - 11 FLOT -T4
వయససస:26
లస: పప
95-147/819

9837 SQX2433241
పషరర: భబసణర నతయక మలలలవత

95-178/1242

భరస : భబసణర నతయక మలలలవత
ఇసటట ననస:BLOCK - 11 FLOT - T4
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ భబసణర నతయక మలలలవత
ఇసటట ననస:BLOCK - 11 FLOT - T4
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ తషలసస నతయక మలలలవత
ఇసటట ననస:BLOCK - 11 FLOT - T4
వయససస:54
లస: పప

9838 SQX2243962
పషరర: షబబబర షషక

9839 SQX1944834
పషరర: కకటటశశరరవప రకఖ

9840 SQX2187847
పషరర: కలమలర సరశమ వసరపప

95-178/1245

తసడడ:డ ససభబన షషక
ఇసటట ననస:BLOCK 13 FNO-T6
వయససస:21
లస: పప
9841 SQX2521128
పషరర: గగససయ బబగమమ షషక

95-176/1077

తసడడ:డ అబమబల రజక షషక
ఇసటట ననస:BLOCK NO-1 T3
వయససస:27
లస: ససస స
9844 SQX2238160
పషరర: రమజ షషక

95-178/1018

తసడడ:డ రరజబబబమ రకఖ
ఇసటట ననస:BLOCK NO1 FLAT NOG6
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సనన బబబమ
ఇసటట ననస:BLOCK NO 1 G-2
వయససస:20
లస: పప

9842 SQX2523512
పషరర: షషక రజజక

9843 SQX2171536
పషరర: మలధవ పషాదరరబబ యనత

95-177/1371

తసడడ:డ షషక శలలర సరహహబ
ఇసటట ననస:BLOCK NO 1-T3
వయససస:63
లస: పప
95-178/1247

9845 SQX2193969
పషరర: షసకత షషక

తసడడ:డ అసమత షషక
ఇసటట ననస:BLOCK NO 1,FLOT NO S8
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబ వల షషక
ఇసటట ననస:BLOCK NO 3
వయససస:21
లస: పప

9847 SQX2301224
పషరర: ఆఫసడన షషక

9848 SQX2310928
పషరర: వనసకటససబబయఖ సషటట ననన

95-178/1251

తసడడ:డ అబమబలలర షషక
ఇసటట ననస:BLOCK NO.5 HOUSE NO.F-5
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సషటట ననన
ఇసటట ననస:Block no.5, t1
వయససస:48
లస: పప

9850 SQX2521367
పషరర: ఫసరమ రసష షరయయద

9851 SQX2443646
పషరర: ససషమ శక నడడమమకణల

95-143/1028

95-147/820

95-178/1246

భరస : మహహశ పషాదరరబబ యనత
ఇసటట ననస:Block NO 1 T8
వయససస:25
లస: ససస స
95-151/971

9846 SQX2398956
పషరర: కకషప ర గమడడపప

95-178/1248

తసడడ:డ రసబబబమ గమడడపప
ఇసటట ననస:BLOCK NO 3 FLAT NO F3
వయససస:31
లస: పప
95-143/996

9849 SQX2372597
పషరర: గగస బబష మహమమద

95-178/1249

తసడడ:డ రఫస మహమమద
ఇసటట ననస:BLOCK NO 6 FLAT NO S3
వయససస:28
లస: పప
95-141/691

9852 SQX2429322
పషరర: వజయలకడమ నడడమమకణల

95-178/1250

తసడడ:డ మసరసనశల షరయయద
ఇసటట ననస:Block no-7 flat no s-5
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : సతష నడడమమకణల
ఇసటట ననస:BLOCK NO 7 PLOT NO G7
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప నడడమమకణల
ఇసటట ననస:BLOCK NO 7 PLOT NO G7
వయససస:48
లస: ససస స

9853 SQX2111953
పషరర: చదనన కకశవ రరవప తషపరకలల

9854 SQX2114536
పషరర: మహ లకడమ తషపరకలల

95-178/1105
9855 SQX2112118
పషరర: మధస ససధతనత రరవప తషపరకలల

95-178/1103

తసడడ:డ రసగయఖ
ఇసటట ననస:BLOCK NO 9
వయససస:70
లస: పప
9856 SQX2038396
పషరర: అసజమమ చదబబడ లల

భరస : చదనతనకరసశరరరవ
ఇసటట ననస:BLOCK NO 9
వయససస:60
లస: ససస స
95-172/584

భరస : సరసబశవ రరవప చదబబడ లల
ఇసటట ననస:BLOCK NO10
వయససస:56
లస: ససస స
9859 SQX2486025
పషరర: నతగమణణ నననతవత
భరస : గగపస నతయక నననతవత
ఇసటట ననస:B.NO.8 G-5
వయససస:24
లస: ససస స

95-178/1104

95-178/1275

9857 SQX2208510
పషరర: అసర స బబష షషక

తసడడ:డ చదననకకశవరరవప
ఇసటట ననస:BLOCK NO 9
వయససస:33
లస: పప
95-178/1252

9858 SQX1177238
పషరర: నతగమలలర శశరర జగటట

95-178/1019

తసడడ:డ రజజక షషక
ఇసటట ననస:BLOCKNO-10 FNO-T7
వయససస:19
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప జగటట
ఇసటట ననస:BLOCKNO-10,S5 RAJIVGRUHA
వయససస:28
లస: ససస స

9860 SQX2487932
పషరర: ఫసజయల మహమమద

9861 SQX2412096
పషరర: ఖదథర సయద

తసడడ:డ మహహదథబన షషక
ఇసటట ననస:B.NO.12 F-S-7
వయససస:27
లస: ససస స

95-178/1302

95-178/1253

Deleted

తసడడ:డ గగసష సయద
ఇసటట ననస:BO NO 13 T1
వయససస:19
లస: పప
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9862 SQX2086916
పషరర: గరయతడ నలనసకఅలల

గమసటటరర నగరపపలక సససస ఫఫ టట ఓటరర జజబతధ : 2021 డడవజన-08
95-147/722

తసడడ:డ రరమ రరవప నలనసకఅలల
ఇసటట ననస:Chennamvari Street
వయససస:21
లస: ససస స
9865 SQX1838085
పషరర: దదవఖ గమరరసదపలర

95-149/469 9864 SQX1986918
9863 SQX2084747
పషరర: పడసనన కలమలర సరదరబబ యన
పషరర: నయళమ షషక

తసడడ:డ లలత బబబమ సరదరబబ యన
ఇసటట ననస:D.NO. 15-5-3/A
వయససస:23
లస: పప
95-141/436

9866 SQX1973478
పషరర: ససరర బబబమ తతడడబబ యన

భరస : జజన బనఖన గమరరసదపలర
ఇసటట ననస:D NO 16-1-185 1ST LANE
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయఖ తతడడబబ యన
ఇసటట ననస:d no 16-4-1891/34
వయససస:37
లస: పప

9868 SQX2264810
పషరర: రరజకశశరర దదవరరర

9869 SQX2097814
పషరర: రరజకష చకరణ

95-176/1068

తసడడ:డ శకనవరస రరవప దదవరరర
ఇసటట ననస:DNO 16-5-168
వయససస:25
లస: ససస స
9871 SQX2313153
పషరర: ససజజజ న సససగ మమకణల
తసడడ:డ ససధతకర సససగ మమకణల
ఇసటట ననస:D NO 16-6-45/A
వయససస:24
లస: ససస స
9874 SQX2538346
పషరర: సరరత దదవ పసరరమ

95-177/1377

95-143/627

95-143/1001

95-143/1002

భరస : కకషషస రరజ నతనననపమయలల
ఇసటట ననస:d no 16-12-53
వయససస:31
లస: ససస స

95-178/1254

9878 SQX1907393
పషరర: మణణదథప కకలక
ర రర

9881 SQX1838259
పషరర: కసచరర వనసకటటశశర రరవప

9884 SQX2476497
పషరర: జలలసదడ తదజ సససకర

95-147/681

9887 SQX2382018
పషరర: గరరరజజ పసడయసకర అమర

95-143/628

9890 SQX1818178
పషరర: ధన లకడమ రరమశశటట
భరస : రరమశశటట ఏడడకకసదలల
ఇసటట ననస:D NO 16-12-55
వయససస:34
లస: ససస స

9873 SQX1928787
పషరర: రరజ కలమలర గగవతతటట

95-177/1166

9876 SQX1870963
పషరర: వరరసజననయమలల మడడర ల

95-141/442

9879 SQX2345395
పషరర: జగననమహన రరవప కరకక

95-143/998

తసడడ:డ నరసససహరరవప కరకక
ఇసటట ననస:D NO 16-8-421
వయససస:47
లస: ససస స
95-143/629

9882 SQX1838374
పషరర: మరరయల రగజజ పప నననరర

95-143/630

భరస : రమమష పప నననరర
ఇసటట ననస:D NO 16-8-468
వయససస:25
లస: ససస స
95-143/1000

95-143/997

తలర : బబరత అమర
ఇసటట ననస:D NO 16-10-84/1
వయససస:18
లస: ససస స
95-143/1064

95-177/1346

తసడడ:డ భమమశశర రరవప మడడర ల
ఇసటట ననస:D NO 16 8 71
వయససస:33
లస: పప

Deleted

95-143/632

9870 SQX2481885
పషరర: మణణ కలమలర పడతపరటట

తసడడ:డ ఆదదయఖ గగవతతటట
ఇసటట ననస:D NO 16-6-97
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శకనవరస రరవప ససకర
ఇసటట ననస:D.NO. 16-10-32
వయససస:30
లస: పప

భరస : బబలలజ సససగ రసపపతడ
ఇసటట ననస:D NO 16-10-71
వయససస:27
లస: ససస స
9889 SQX2551927
పషరర: పడమల నతనననపమయలల

9875 SQX1974120
పషరర: రమలదదవ కకలనసకకసడ

95-176/902

తసడడ:డ మలణణకఖరరవప పడతపరటట
ఇసటట ననస:D.No. 16-5-233/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కసచరర శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:DNO 16-8-460
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నతగరతనస అనతన
ఇసటట ననస:DNO16-8-521/A
వయససస:29
లస: పప
9886 SQX1871466
పషరర: అననష బబయ రసపపతడ

95-176/926

తసడడ:డ సరసబ శవ రరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:DNO 16-8-176
వయససస:23
లస: పప

భరస : శకనవరస రరవప సససరణణ
ఇసటట ననస:DNO-16-8-435
వయససస:32
లస: ససస స
9883 SQX2295624
పషరర: గసగధర రరవప అనతన

9872 SQX2276848
పషరర: పరవన కకలగరన

9867 SQX1800408
పషరర: వననద కలమలర సప మశశటట
తసడడ:డ హనసమసత రరవప సప మశశటట
ఇసటట ననస:D.NO-16-5-162
వయససస:27
లస: పప

భరస : బల సరశమ కకలనసకకసడ
ఇసటట ననస:DNO 16-7-26/B
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ భమమసశర రరవప మధనలల
ఇసటట ననస:D.NO.16-08-139
వయససస:33
లస: పప
9880 SQX2309714
పషరర: వనసకట లకడమ సససరణణ

95-143/634

తసడడ:డ నతగకసదడస కకలగరన
ఇసటట ననస:D NO 16-6-88
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : శకనవరస రరవప పసరరమ
ఇసటట ననస:D NO 16-6-100
వయససస:32
లస: ససస స
9877 SQX1838333
పషరర: వరరసజననయమలల మధనలల

తసడడ:డ సతస ర షషక
ఇసటట ననస:D.no.16-01-111
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట కకటటశశర రరవప చకరణ
ఇసటట ననస:D.No-16-5-221/B
వయససస:29
లస: పప
95-177/1345

95-172/585

9885 SQX1871391
పషరర: నతగమణణ మమతతఖల

95-143/631

భరస : శకనవరస రరవప మమతతఖల
ఇసటట ననస:D NO 16-10-65
వయససస:45
లస: ససస స
9888 SQX1994326
పషరర: నతగకశశరరరవప కకనల

95-143/746

తసడడ:డ పసదబ రరమయఖ కకనల
ఇసటట ననస:D NO 16-10-89
వయససస:53
లస: పప
95-143/633

95-141/443
9891 SQX1905587
పషరర: వర వనసకట సతఖవత సనరపపరగడడమ

తసడడ:డ అదదరగడడమ సనరపపరగడడమ
ఇసటట ననస:dno 16-16-363
వయససస:20
లస: ససస స
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9892 SQX2255057
పషరర: ససజనఖ కకతస
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95-152/1140

భరస : సశరరప కకతస
ఇసటట ననస:D NO 16-17-70
వయససస:28
లస: ససస స
9895 SQX1850569
పషరర: హరరక చరరత కకమయమరర

95-151/743

9893 SQX1838457
పషరర: శరరద కరకలననరర

9896 SQX1987098
పషరర: గణణశశర రగడడమ వరక

9897 AP151000561200
పషరర: ససబబరరవమమ నతలస

9898 SQX1808252
పషరర: ఖలజజవల షషక

9899 MLJ3746831
పషరర: ఉదయ లకడమ బబ లశశటట

9901 SQX2221836
పషరర: ఫరతమల షషక
భరస : ససకకసదర షషక
ఇసటట ననస:D.NO. 16-28-93
వయససస:44
లస: ససస స
9904 SQX2406544
పషరర: మలర కరరరరన రరవప మదతబల

95-162/946

95-178/1020

95-141/437

9908 SQX2057479
పషరర: రవసదడ బబబమ థథనతనళళరర

95-173/578

భరస : వర వనసకట నతరరయణ రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 60-7-294
వయససస:45
లస: ససస స
9913 SQX1714674
పషరర: కరమమశశరమమ పప సగమగగత

9914 SQX1714690
పషరర: వనసకట రగడడమ పప ననగగటట

95-150/562

9916 SQX1838507
పషరర: తషలసస చదరరల
భరస : అనల కలమలర మజసదతర
ఇసటట ననస:D NO 60-7-376
వయససస:32
లస: ససస స
9919 SQX1838515
పషరర: భమల రరవప చదరరల
తసడడ:డ పపరరషప తస స రరవప చదరరల
ఇసటట ననస:D NO 60-7-376
వయససస:64
లస: పప

9917 SQX1838523
పషరర: లకడమ నరసస చదరరల

9920 SQX2466233
పషరర: అనసష కటట
భరస : చనన కకటటశశర రరవప కటట
ఇసటట ననస:D NO 60-8-470
వయససస:26
లస: ససస స

9909 SQX2235372
పషరర: జజకకర హహసషన షషక

95-172/639

9912 SQX1714575
పషరర: నతగకసదడమమ సప మమ

95-150/560

9915 SQX1714724
పషరర: మలధవ దదనస ల

95-150/563

తసడడ:డ వనణమ గరపరల దదనస ల
ఇసటట ననస:D.NO.60-7-319
వయససస:24
లస: ససస స
95-148/688

భరస : భమల రరవప చదరరల
ఇసటట ననస:D NO 60-7-376
వయససస:52
లస: ససస స
95-148/690

95-162/734

భరస : వనసకటటశశర రరవప సప మమ
ఇసటట ననస:D.NO.60-7-298
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ తరపత రగడడమ పప ననగగటట
ఇసటట ననస:D.NO.60-7-303
వయససస:66
లస: పప
95-148/687

9906 SQX1813179
పషరర: ససధథర పలగన

తసడడ:డ మమనఫ షషక
ఇసటట ననస:DNO60-2-154
వయససస:20
లస: పప
95-147/684

భరస : వనసకట రగడడమ పప ననగగటట
ఇసటట ననస:D.NO.60-7-303
వయససస:58
లస: ససస స

95-162/733

తసడడ:డ రరమమ పలగన
ఇసటట ననస:D NO19-12-268
వయససస:35
లస: పప

9911 AP151000549408
పషరర: వర వనసకట నతరరయణ రరజ
సరరకకసడ
తసడడ:డ ఆసజమ రరజ సరరకకసడ
ఇసటట ననస:D NO 60-7-294
వయససస:53
లస: పప

95-150/561

95-152/827

భరస : శసకర మరరపకలళ
ఇసటట ననస:D NO 16-30-181
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప థథనతనళళరర
ఇసటట ననస:D NO 60-1-74
వయససస:48
లస: పప
95-147/683

9900 SQX1838606
పషరర: సససదతన షషక
భరస : అహమమద లలట షషక
ఇసటట ననస:D NO 16-27-135
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : రహమలన షషక
ఇసటట ననస:D NO17-62-89
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : మమరళ కకషష పసదబపటట
ఇసటట ననస:D NO 19-16-37
వయససస:31
లస: ససస స
9910 AP151000552155
పషరర: వజయ లకడమ సరరకకసడ

95-152/826

95-152/1153 9903 SQX1800556
9902 SQX2513794
పషరర: శకలకడమ తరరపతమమ కకసడదపప
పషరర: నతగమణణ మరరపకలళ

9905 SQX1817295
పషరర: బమజర షషక

95-151/744

భరస : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:D NO 16-27-11
వయససస:65
లస: ససస స

భరస : వనసకటటష కకసడదపప
ఇసటట ననస:D NO 16-30-134
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయఖ మదతబల
ఇసటట ననస:DNO 16-30-332
వయససస:49
లస: పప
9907 SQX1930809
పషరర: నతగకశశరర పసదబపటట

95-151/849

భరస : నరసససహ రరవప
ఇసటట ననస:D NO 16-27-120
వయససస:33
లస: ససస స
95-152/1141

95-148/686

భరస : సరసబశవ రరవప కకటగరరర
ఇసటట ననస:D NO 16-23-147
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రగడడమ వరక
ఇసటట ననస:DNO 16-25-24
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఖలజజవల
ఇసటట ననస:D NO 16-27-69
వయససస:23
లస: పప

9894 SQX1914266
పషరర: కకటగరరర లకడమ

భరస : సనరఖ నతరరయణ మయరరస కరకలననరర
ఇసటట ననస:D NO 16-21-33
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరస రరవప కకమయమరర
ఇసటట ననస:D.NO.16-24-20,PLOT NO-502
వయససస:23
లస: ససస స
95-151/745

95-147/682

95-148/689
9918 SQX1874387
పషరర: వనసకట హరర గమరర పడసరద చదరరల

తసడడ:డ భమల రరవప చదరరల
ఇసటట ననస:D NO 60-7-376
వయససస:28
లస: పప
95-147/821

9921 SQX1960343
పషరర: రరజకశశరర పసననసటట

95-147/685

భరస : చటటట బబబమ పసననసటట
ఇసటట ననస:D NO 60-9-697
వయససస:62
లస: ససస స
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9922 SQX2332880
పషరర: వనసకటటశశర రరవప
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95-148/831

తసడడ:డ కకటయఖ
ఇసటట ననస:d no 60-13-883
వయససస:42
లస: పప
9925 SQX1816958
పషరర: పదమ తరసదతసస

95-148/832

భరస : వనసకటటశశర రరవప యరకసశశటట
ఇసటట ననస:d no 60-13-883
వయససస:41
లస: ససస స
95-172/563

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ తరసదతసస
ఇసటట ననస:D NO 60-204
వయససస:26
లస: ససస స
9928 SQX0751396
పషరర: శకనవరస రరవప దదవత

9923 SQX2332690
పషరర: కకటటశశరర యరకసశశటట

తసడడ:డ మలర యఖ దదవత
ఇసటట ననస:D NO 61-11-886
వయససస:33
లస: పప

9926 SQX1816917
పషరర: సతఖనతరరయణ తరసదతసస

95-172/564

9929 SQX1923135
పషరర: వనసకటటశశరమమ శలస

95-174/663

భరస : పడసరద కకరకషపరత
ఇసటట ననస:DNO62-33-1521
వయససస:42
లస: ససస స
9937 SQX2516193
పషరర: వనసకట అపరపరరవప ఆవపల

95-143/1026

95-141/438

95-141/439

తసడడ:డ శకనవరసరరవప పప టర చదరరవప
ఇసటట ననస:D NO:16-10-48,
వయససస:26
లస: పప

95-143/1024

95-177/1167

9941 SQX2393353
పషరర: తడవనణణ కకలలరర

95-141/692

9944 SQX1795830
పషరర: మలలర శశరర చసతలపపడడ

9947 SQX2299808
పషరర: వనసకటటశశరరవప కటట

95-141/693

9936 SQX2514396
పషరర: ససరకశ బబబమ ఆవపల

95-143/1019

9939 SQX2516185
పషరర: రమలదదవ పససపపలలటట

95-143/1025

9942 SQX2405256
పషరర: లకడమ తరరమల గగతస కకలలరర

95-178/1255

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ పడసరద కకలలరర
ఇసటట ననస:D NO 63-7-773
వయససస:22
లస: పప
95-141/440

9945 SQX1795889
పషరర: ససరకష గననవరపప

95-141/441

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:D NO 63-8-904
వయససస:32
లస: పప
95-178/1258

తసడడ:డ భబసణర రరవప కటట
ఇసటట ననస:D-NO63-27-2741/41
వయససస:59
లస: పప
95-143/1044

9933 SQX2187110
పషరర: పడసరద కకరకషపరత

భరస : వనసకటటశశరరర పససపపలలటట
ఇసటట ననస:D NO 62-33-1548
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నతగకసదడ రరవప లలట
ఇసటట ననస:D NO 63-8-904
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ సససగయఖ గసపల
ఇసటట ననస:D NO 63-11-1410
వయససస:22
లస: పప
9949 SQX2538577
పషరర: గణణష పప టర చదరరవప

9938 SQX2516177
పషరర: భయదదవమమ లసగస శశటట

95-178/1256

తసడడ:డ రరఘవయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:D NO 62-33-1547
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ ఆదదనతరరయణ పడసరద కకలలరర
ఇసటట ననస:D NO 63-7-773
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : ససరకష గననవరపప
ఇసటట ననస:D NO 63-8-904
వయససస:28
లస: ససస స
9946 SQX1816925
పషరర: నతగరరజ గసపల

95-143/1018

భరస : తరరపతయఖ లసగస శశటట
ఇసటట ననస:D NO 62-33-1548
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ గగపరల నతయమడడ
ఇసటట ననస:D NO 63-5-744
వయససస:26
లస: పప
9943 SQX1795897
పషరర: లలత శవ జజఖత గననవరపప

9935 SQX2514388
పషరర: వనసకట ససబబమమ ఆవపల

9930 SQX2399343
పషరర: కకపరల పససపపలలటట

తలర : ససబబరరవప కకరకషపరత
ఇసటట ననస:DNO-62-33-1521
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట అపరపరరవప ఆవపల
ఇసటట ననస:D NO 62-33-1547
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ రరఘవయఖ ఆవపల
ఇసటట ననస:D NO 62-33-1547
వయససస:58
లస: పప
9940 SQX0902312
పషరర: ధనససజయ రరవప దనతనన

95-176/927

తసడడ:డ వనసకటపపయఖ తతడడకకసడ
ఇసటట ననస:DNO-62-9-423
వయససస:34
లస: పప
95-141/694

95-152/1142

తసడడ:డ నతగ మలలర శశర రరవప పససపపలలటట
ఇసటట ననస:D-no 62-7-280/2
వయససస:32
లస: పప

95-178/1257 9932 SQX2041275
9931 SQX2398899
పషరర: నతగ లకడమ పడసనన పససపపలలటట
పషరర: ఏమ కక కక కలమలర తతడడకకసడ

9934 SQX2173946
పషరర: రమదదవ కకరకషపరత

9927 SQX2218816
పషరర: జబర షషక
తసడడ:డ చతసద బబష షషక
ఇసటట ననస:D.NO. 61-11-746
వయససస:18
లస: పప

భరస : మహన రరవప శలస
ఇసటట ననస:DNO 62-6-193/1
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : కకపరల పససపపలలటట
ఇసటట ననస:D-no 62-7-280/2
వయససస:26
లస: ససస స

95-3/998

భరస : రరమమ అలలరడ
ఇసటట ననస:D NO 60-13-919
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:D NO 60-204
వయససస:55
లస: పప
95-148/739

9924 SQX1843390
పషరర: రమలదదవ అలలరడ

9950 SQX2009322
పషరర: శవ సరయ కలమలర గదదబ
తసడడ:డ శకనవరసరరవప గదదబ
ఇసటట ననస:DOOR NO 16-08-464
వయససస:25
లస: పప

9948 SQX1859875
పషరర: రమలదదవ ససగరరన

95-162/735

భరస : శవరరమ కకషష
ఇసటట ననస:D NO 63-135
వయససస:37
లస: ససస స
95-3/1217

9951 SQX2369429
పషరర: సరయ కకరణ కలమలర బలగ

95-147/822

తసడడ:డ తరరపత రరవప బలగ
ఇసటట ననస:DOOR NO 60-7-300
వయససస:26
లస: పప
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95-148/834 9953 SQX2054864
9952 SQX2342103
పషరర: వశశనతథ కలమలర లఘమవరపప
పషరర: పపషరపవత గగపప

తసడడ:డ హరరనతథ బబబమ లఘమవరపప
ఇసటట ననస:Door No.60-8-586
వయససస:26
లస: పప

95-142/701

భరస : నరసససహరరవప గగపప
ఇసటట ననస:DOOR NO.62-2-86
వయససస:76
లస: ససస స

9955 SQX2101590
పషరర: కకటటశశరమమ పపలలర

95-3/1219

భరస : మధస పపలలర
ఇసటట ననస:DOOR.NO. 62-5-173
వయససస:38
లస: ససస స

95-175/955

9957 SQX1964295
పషరర: వనసకట ససరకసదడ కలమలర
మలరబతస న
తలర : మనత కలమలరర మలరబతస న
ఇసటట ననస:DOOR NO:16-15-235
వయససస:23
లస: పప

95-143/636

9960 SQX2147759
పషరర: మహహశశరర బవరగడడమ

తసడడ:డ దదవదతనస పపలలర
ఇసటట ననస:DOOR. NO. 62-5-173
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వర శసకర రరవప దదవరగడడమ
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 15-12-196
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ షషక గగసష బబష
ఇసటట ననస:DOOR NUMBER 77-160
వయససస:22
లస: పప

భరస : శకనవరస బవరగడడమ
ఇసటట ననస:DR 16-28-81
వయససస:42
లస: ససస స

95-151/850
9961 SQX2036796
పషరర: కకతవథ చన హనసమసత
నతయక
తసడడ:డ కకతవథ ఆసజననయమలల నతయక
ఇసటట ననస:DR NO-15-5-76
వయససస:20
లస: పప

9962 SQX2225316
పషరర: నతగరరరరన సపరరమ

9963 SQX2218204
పషరర: హరర కకషష పపరమ

తసడడ:డ కకటటలసగస సపరరమ
ఇసటట ననస:Drno 16-8-260/1
వయససస:19
లస: పప

9964 SGA0042846
పషరర: రరజఖ లకడమ అమమమల

9965 SQX2545069
పషరర: హహహమవత థదదర త

95-13/1556

భసధసవప: కరరణ అమమమల
ఇసటట ననస:DR NO-60-7-433
వయససస:48
లస: ససస స
9967 SQX2112126
పషరర: నతగమర బ షషక
భరస : శశశదత షషక
ఇసటట ననస:F-5
వయససస:54

95-178/1107

తసడడ:డ నరసససహచతరర కరసగరత
ఇసటట ననస:F-8
వయససస:19
లస: ససస స
9973 SQX2113744
పషరర: వనసకటటశశర సరయ నరకళళ

95-150/664

9971 SQX2113116
పషరర: శరరమల షషక

95-151/852

9974 SQX2113892
పషరర: దసరర వర పడసరద ననమల

95-178/1260

9977 SQX2264273
పషరర: వనసకటటశశర సరయ ననరగళర

9966 SQX2114866
పషరర: షకకల బఇవనస షషక

95-152/928

95-151/972

తలర : శరసత తడపపరమలలర
ఇసటట ననస:flat 202,lakshmi ganapath
వయససస:29
లస: పప
95-147/723

95-178/1264

9975 SQX2179646
పషరర: తదజ మణణకరసత వనసకట
సరయరరస జజననభబతతర
తసడడ:డ మమరళ కకషష జజననభబతతర
ఇసటట ననస:FLAT NO 3D
వయససస:19
లస: పప
9978 SQX2434975
పషరర: సశరరపరరణణ కకమమథదటట
భరస : కకశశర కలమలర
ఇసటట ననస:FLAT NO 401
వయససస:41
లస: ససస స

9979 SQX2108074
పషరర: దసరర వర పడసరద ననమల

9980 SQX1759455
పషరర: ఈశశర రరవప పనపపరగడమ డ

9981 SQX2290096
పషరర: రరజ గరటటటపలర

తసడడ:డ శవ పనపపరగడడమ
ఇసటట ననస:FLAT NO I7
వయససస:23
లస: పప

95-178/1261

9972 SQX2382828
పషరర: అమర ససపత తడపపరమలలర

తసడడ:డ శకనవరస రరవప
ఇసటట ననస:FLAT NO 7, BLOCK NO 6
వయససస:19
లస: పప

తసడడ:డ రరజ ననమల
ఇసటట ననస:FLAT NO G3 BLOCK NO 8
వయససస:30
లస: పప

95-151/851

9969 SQX2307122
పషరర: మలలమ బ షషక

భరస : అలలరబక షషక
ఇసటట ననస:FLAT NO.4 , 1 FLOOR
వయససస:39
లస: ససస స
95-177/1213

95-143/999

భరస : నతగమల మర
ఇసటట ననస:F 7 BLOCK 10
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:FLAT G3 BLOCK 8
వయససస:30
లస: పప
95-178/1265

95-152/1145

భరస : జమల షషక
ఇసటట ననస:F-4
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : శకలకదదథన షషక
ఇసటట ననస:FLAT-6 BLOCK-8
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శకనవరసరరవప నరకళళ
ఇసటట ననస:FLAT-F7
వయససస:19
లస: పప
9976 SQX2313195
పషరర: రజయ షషక

9968 SQX2307031
పషరర: నతగమల మర షషక

95-162/738

తసడడ:డ చసదడశశఖర పపరమ
ఇసటట ననస:d r no 16-11-46
వయససస:22
లస: పప

తసడడ:డ దసస గరరర
ఇసటట ననస:F 7 BLOCK 10
వయససస:72
లస: పప

లస: ససస స

9970 SQX2057768
పషరర: హరర పసడయ కరసగరత

95-178/1259

భరస : బబలయఖ థదదర త
ఇసటట ననస:F 2 BLOCK NO 12
వయససస:49
లస: ససస స
95-152/927

95-142/702

భరస : పప తషరరజ ఇకలణరరస
ఇసటట ననస:DOOR NO.62-2-86
వయససస:44
లస: ససస స

9956 SQX2098168
పషరర: మధస పపలలర

95-172/586 9959 SQX1972827
9958 SQX2053460
పషరర: సరయ సతఖనతరరయణ దదవరగడమ డ
పషరర: షషక

9954 SQX2053783
పషరర: వజయ లకడమ ఇకలణరరస

95-178/1022

95-162/947

95-178/1263

95-178/1266

తసడడ:డ సతఖనతరరయణ గరటటటపలర
ఇసటట ననస:FLAT NUMBER G-3
వయససస:28
లస: పప
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9982 SQX2057271
పషరర: అబమబల అఫప డ జ సయద

95-141/501

తసడడ:డ అబమబల అలలర స సయద
ఇసటట ననస:flat s-2
వయససస:24
లస: ససస స
9985 SQX2228120
పషరర: నతగ లకడమ ససతసశశటట

95-150/651

95-178/1262

95-178/1269

9989 SQX2172179
పషరర: గగససయల బబగస షషక

9992 SQX2111722
పషరర: కకషష కలమలరర బసడర మయడడ

95-152/929

9995 SQX2258473
పషరర: వనసకటటష బసడరర

9998 SQX2111979
పషరర: రహమత షషక

భరస : అసమతషలలర ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:PLOT NO 5,BLOCK F1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : ససబబన
ఇసటట ననస:S-4 BLOCK-3
వయససస:33
లస: ససస స

10000 SQX1759232
పషరర: ధన లకడమ తదలలగమ

10001 SQX1759307
పషరర: రరజకశశరరరవప తదలలగమ

95-178/1023

భరస : రరజకశశరరరవప తదలలగమ
ఇసటట ననస:T-2 BLOCK NO 3
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఫసరగజ ఖలన పఠరన
ఇసటట ననస:T-8 BLOCK NO 11 RAJEEV GR
వయససస:30
లస: పప

9987 SQX2541381
పషరర: శకనవరస రరవప లనర నతన

95-177/1383

9990 SQX2313732
పషరర: సతతఖరగడడమ యసపటట

95-178/1268

తసడడ:డ అచచరగడడమ యసపటట
ఇసటట ననస:G-4
వయససస:57
లస: పప
95-151/853

9993 SQX2112910
పషరర: అబమబల గఫర షషక

95-151/854

తసడడ:డ జలలన షషక
ఇసటట ననస:G-7 BLOCK-8
వయససస:28
లస: పప
95-162/948

9996 SQX2105278
పషరర: భమవననశశరర ఆకలల

95-143/747

తసడడ:డ రవ పడసరద ఆకలల
ఇసటట ననస:H NO 16-10-64
వయససస:23
లస: ససస స
95-151/855

9999 SQX2461978
పషరర: వర లకడమ ససబరరసస

95-178/1271

భరస : చసదడ శశఖర ససబరరసస
ఇసటట ననస:T1
వయససస:27
లస: ససస స
95-178/1024

తసడడ:డ జజన థతమస తదలలగమ
ఇసటట ననస:T-2 BLOCK NO 3
వయససస:30
లస: పప

95-143/638 10004 SQX1905553
10003 SQX1973775
పషరర: జవనద ఖలన ఫసరగజ ఖలనర పఠరన
పషరర: అమర షషక

10006 SQX0092775
పషరర: ఆరరస నలర పప

95-178/1267

తసడడ:డ కకటయఖ బసడరర
ఇసటట ననస:GMC.754
వయససస:31
లస: పప
95-147/823

95-150/649

తసడడ:డ వనసకట నతరరయణ లనర నతన
ఇసటట ననస:F N 2, B N 11
వయససస:45
లస: పప

భరస : దరరయల షషక
ఇసటట ననస:G-4 BLOCK 8
వయససస:40
లస: ససస స

భసధసవప: రరస జజన వల షషక
ఇసటట ననస:G-8
వయససస:19
లస: ససస స
9997 SQX2236420
పషరర: మమనన పఠరన

95-150/652

భరస : కరరమమలర షషక
ఇసటట ననస:FNO-G-5
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : సతతఖరగడడమ యసపటట
ఇసటట ననస:G-4
వయససస:52
లస: ససస స
9994 SQX2112464
పషరర: ఫప కకయల షషక

9986 SQX2228112
పషరర: నతన పడవణ కలమలర ససతసశశటట

9984 SQX2228096
పషరర: రమలదదవ గడమ స

భరస : ఫణణ కలమలర
ఇసటట ననస:FLOT T-5 BLOCK 7
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:FLOT T-5 BLOCK 7
వయససస:21
లస: పప

భరస : శవ నతగ రరజ ససదబ తబతష
స ల
ఇసటట ననస:F N 6 B S7
వయససస:28
లస: ససస స
9991 SQX2313583
పషరర: వనసకట రమణ యసపటట

95-150/650

తసడడ:డ నతరరయణ
ఇసటట ననస:FLOT N 5 BLOCK 7
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బడహమయఖ
ఇసటట ననస:FLOT T-5 BLOCK 7
వయససస:30
లస: ససస స
9988 SQX2298156
పషరర: ససమత ససదబ తబతష
స ల

9983 SQX2228088
పషరర: బడహమయఖ ససతసశశటట

10002 SQX2176824
పషరర: గగపస శసకర కరపప

95-178/1270

తసడడ:డ చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:T 5 T 11
వయససస:20
లస: పప
95-141/434

తసడడ:డ బబష షషక
ఇసటట ననస:4445654
వయససస:20
లస: పప

10005 SQX2370336
పషరర: గగపస పసదదళర

95-150/635

తసడడ:డ రరమమ పసదదళర
ఇసటట ననస:6013951
వయససస:18
లస: పప

95-178/1017

భరస : పడసరద బబబమ నలర పప
ఇసటట ననస:62351719
వయససస:32
లస: ససస స

ఇతరరలల
మతత స

పపరరషషలల
4,840

ససత సలల
5,166

మతత స
10,006

4,840

5,166

10,006
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